
GRAFİK LCD FETAL MONİTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

1. Teklif edilen cihaz ultrason transduser ile fetal kalp atım hızını, Toco transduser ile de uterin aktiviteyi 
ölçüp, nümerik ve grafik olarak 7” LCD renkli ekranda görüntülemelidir. Bu LCD ekran kullanıcı 
tarafından açılandırılabilmelidir. 

2. Teklif edilen cihaz fetal monitörizasyon ölçümlerinde muayenehane, klinik ve hastane ortamında 
gebelik ve doğum esnasında kullanıma elverişli olmalıdır. 

3. Teklif edilen cihaz üzerinde standart olarak 3 adet prob girişi bulunmalı, ikinci ultrason probu ile aynı 
anda ikiz bebek takibi yapılabilmelidir  

4. Teklif edilen cihazın ÇKS sesi panel üzerinde bulunan tuşlar ile ayarlanabilmeli gerekirse tamamen 
sessiz konuma getirilebilmelidir.Her iki kanalın ses kontrolü ayrı ayrı olmalıdır böylelikle bir kanalın 
sesini kapatarak sadece tek kanalın sesli takibi yapılabilmelidir. 

5. Teklif edilen cihazın farklı görüntüleme modları bulunmalıdır. Sadece nümerik görüntüleme veya hem 
nümerik hem grafik görüntüleme olarak seçilebilmelidir. 

6. Cihazın ayarlarını değiştirilebilmek için döner düğme bulunmalıdır. 
7. Teklif edilen cihaz istenilirse merkezi monitöre bağlanabilmelidir. Merkezi sisteme kablolu ve kablosuz 

(bluetooth) olarak bağlanabilmelidir. 
8. Teklif edilen cihazın 450 saat hafıza özelliği olmalı ve bu özellik sayesinde geriye dönük inceleme 

yapılabilmelidir. Kullanıcı istediğinde hasta ismi ve ID numarası girebilmeli ve geriye dönük inceleme 
yaparken istediği hastanın çıktısını alabilmelidir. Cihaz geçmişe dönük çıktıları yüksek hızda vermelidir.  

9. Teklif edilen cihazda standart olarak bulunan Fetal Movement Profile özelliği ile antepartum uygulama 
esnasında büyük fetal vücut hareketleri otomatik olarak algılanmalı ve kağıt üzerinde kontraksiyon 
bölümüne kaydedilmelidir. 

10. Cihazın otomatik çekim süresi 10, 20, 30, 40, 50, 60 dakika olarak ayarlanabilmelidir. 
11. Kullanıcı istediğinde alarm limitlerini, çıktı hızını, otomatik çekim süresini, tarih ve saat ayarını 

değiştirebilmelidir. Bu işlemler cihaz üzerinde bulunan döner düğme aracılığıyla kolaylıkla 
yapılabilmelidir.  

12. Cihazda ikiz gebelik takibi yapılırken ÇKS traselerinin arasına 20 atımlık mesafe koyarak traselerin üst 
üste gelmesini engelleyecek bir özellik bulunmalıdır. 

13. Cihazda kullanılan ultrason transduserin ultrason frekansı 0.985 MHz olmalıdır, ÇKS ölçüm aralığı 30-
240 bpm FHR, toko probunun ölçüm aralığı 0-99 ünite olmalıdır.  

14. Cihazda yazıcı ayarı istenildiğinde 50-210 bpm veya 30-240 bpm arasında seçilebilmeli ve seçilen bu 
aralığa göre yazıcı çıktısı alınabilmelidir. 

15. Problar su geçirmez olmalı, bu özellik sayesinde prob içine jel girmesinden kaynaklanan ve en sık 
karşılaşılan prob arızaları engellenmelidir. 

16. Cihazda ayarlanan limitler aşıldığında cihaz sesli ve üzerinde bulunan lamba ile uyarı vermelidir. Sesli 
alarm istenildiğinde kapatılabilmelidir. 

17. TOCO baseline ayarlaması tek tuşla yapılabilmeli,  baseline'ın sıfırın altına düşmesi otomatik olarak 
kompanse edilmelidir. 

18. Cihazın entegre yüksek duyarlı termal kaydedicisi bulunmalı, kaydedici hızı isteğe göre 1,2 ve 
3cm/dakika olarak ayarlanabilmelidir. 

19. Cihazın ekranında sinyal kalite göstergesi bulunmalı. 
20. Cihaza opsiyonel olarak şarj edilebilir batarya yerleştirilebilmelidir. 
21. Cihazın opsiyonel olarak istenirse taşıyıcı sehpası verilebilmedir. 
22. Cihaz duvara monte edilebilmelidir.     
23. Cihazda standart olarak AST (akustik stimülatör) özelliği bulunmalıdır, AST probu opsiyonel olarak 

istenildiğinde verilebilmeli ve sadece prob takılarak başka elektronik kart veya aparat takılmadan 
kullanılabilmelidir. 

 
           Cihazla birlikte verilecek aksesuarlar 

 
1. 2 Adet Dopler Probu               
2. 1 Adet Kontraksiyon Probu    
3. 1 Adet Event Marker 
4. 2 Adet Termal Kağıt   
5. 3 Adet Kemer                         

                                                                                                                                                 

6. 1 Adet Güç kablosu 
7. 1 Adet Adaptör                
8. 1 Adet Abs Taşıma Arabası Aksesuar Sepetli 


