
 

 

Λύση για: 
• Παχυσαρκία 

• MHR/FHR Σύγχυση  

• Ενεργό έμβρυο 

• Υποστήριξη απόφασης 

• Ασύρματη κινητικότητα 

• Πολλαπλά CTGs 
 

  
  
Χαρακτηριστικά - κλειδιά: 
• Φορητό και διακριτικό, η γυναίκα είναι 

ελεύθερη να κινείται, να τεντώνεται, να 
πηγαίνει στο μπάνιο χωρίς επανατοποθέτηση ή 
ανάγκη για επιπρόσθετη ρύθμιση.  

• Συνεχόμενο FHR2, MHR, UA παρακολουθεί για 
περισσότερο από 22 ώρες με μόνο μία απλή 
τοποθέτηση στην αρχή. 

• Προηγμένης γενιάς CTG προβολή, αποθήκευση, 
ανάκτηση, αναφορά και λειτουργίες εξαγωγής 
δεδομένων. 

• Παρακολούθηση της γυναικείας 
δραστηριότητας για  ξεκούραση στο κρεβάτι και 
FHR περιεχομένου. 

• Κουμπί συμβάντος για αισθητές από τη μητέρα 
κινήσεις του εμβρύου και μητρικά συμβάντα.  

 

 
 

 

 



 

Το Monica AN24 είναι μία ασύρματη λύση παρακολούθησης 
του εμβρύου και της μητέρας που ανοίγει έναν καινούριο 
κόσμο στην παθητική επιτήρηση, στην ευέλικτη διαχείριση, 
και στην άνεση του ασθενούς κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης και του πρόωρου τοκετού στο νοσοκομείο, στην 
κλινική ή στο σπίτι. 
Χρησιμοποιώντας καινοτόμα κοιλιακή τεχνολογία fECG και 
EHG UA το AN24 δουλεύει ιδιαιτέρως καλά στο αρχικό και 
στο προχωρημένο στάδιο της εγκυμοσύνης, και λειτουργεί 
καλά σε γυναίκες με υψηλό δείκτη BMI. 

Το Monica AN24 που χαρακτηρίζεται από FHR,UA, MHR και 
μητρική δραστηριότητα προσφέρει απλή ρύθμιση, ελάχιστη 
εποπτεία και μία αυτοδύναμη λύση. 
 
Διατίθεται ως ετοιμοπαράδοτη λύση, με ιατρικής ποιότητας PC 
και με το ήδη προεγκατεστημένο  λογισμικό Monica VR για 
χρήση στο περιβάλλον του ασθενούς. Το Monica AN24 παρέχει 
ένα επίπεδο πληροφοριών που δεν ήταν μέχρι στιγμής 
διαθέσιμο στο ιατρό. 
 

 

 

 Μη επεμβατικό 
 Παθητικό  
 Δεν απαιτεί επίβλεψη 
 Απλή λειτουργία 
 Διακοπτόμενη παρακολούθηση 
 Εκτεταμένη παρακολούθηση/ Εγγραφή 
 Μητρική ελευθερία 
 FHR και MHR βασισμένο σε ακριβές R-R διάστημα 
 Ταυτόχρονα FHR και MHR 
 Ανίχνευση μητρικής κινητικότητας 
 Δραστηριότητα της μήτρας 
 Σημείωση συμβάντων 
 Αρχή εγκυμοσύνης 
 Μέσα εγκυμοσύνης 
 Προχωρημένη εγκυμοσύνη 
 1ο Στάδιο  τοκετού 
 Υψηλό μητρικό BMI 
 Παρακολούθηση πολλαπλών κρεβατιών – από ένα PC (σε απόσταση) 
 Κεντρικός Σταθμός Σύνεσης – μέσω 50 σειρών πρωτοκόλλου  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Monica AN24 παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπο του Monica της περιοχής σας ή επισκεφτείτε το www.monicahealthcare.com.    

http://www.monicahealthcare.com/

