
Złącza do monitorowania płodu  

Cechy monitorów Avalon FM20 i FM30 

6.5 calowy kolorowy 

ekran dotykowy (TFT)  

Złącza do monitorowania matki: NIBP i SpO2 

Zapis do pamięci 

(standard) 

Uchwyt transportowy 

Monitorowanie ruchów 

płodu (standard)  



5.1 kg 

 

Regulowany kąt ustawienia 

ekranu 

33.5 x 28.6 x 13.3 cm  

Kompaktowy i lekki 



Opcje zamocowań 

Mocowanie ścienne Wózek Podstawa rolkowa 



5     

Ergonomiczna i miła w  dotyku obudowa 
przetworników 

Kombinacja Toco i EKG Uniwersalny zacisk do pasa 



Automatyczne rozpoznawanie 
przetwornika 
• Możliwość wykorzystania 4 

złącz przetworników 

• Niezależnie od użytego 
gniazda system 
automatycznie rozpoznaje 
konkretny przetwornik 

• Przetworniki: 

– US (maks. 3)  

– Toco  

– Moduł pacjenta (IUP, MECG, DECG) 

– Znacznik zdarzeń 

 



Wykonywane pomiary i cechy monitora 

 

FM20 

Monitor 

przedporodowy 

(metody nieinwazyjne)  

FM30 

Monitor śródporodowy 

(metody nieinwazyjne  

oraz inwazyjne) 

FHR (także bliźniaki), Toco    
FHR (trojaczki) opcja opcja 

Inwazyjne pomiary: DECG i IUP -  

MHR (matczyne elektrody Ekg)    

EKG matki - 
NIPB opcja opcja 

SpO2 - opcja 

Detekcja ruchów płodu   

Ekran dotykowy  

Pamięć (1h) 
 



Łatwy w obsłudze – Ekran dotykowy 

Duże cyfry 

Notatki 

Nazwisko pacjenta i numer 

identyfikacyjny 

Alarmy 

Jakość 

sygnału 

Timer 

NST  



Automatyczna konfiguracja ekranu 

Parametry płodu 

Notatki 

Dane pacjentki 
Alarmy 

Jakość sygnału 

Parametry  

matczyne 

Matczyne Ekg  

NIBP matki 

 Matczyne SpO2   

Przyciski (zależne od konfiguracji monitora) 



Ekran dotykowy – blokada ekranu 

Naciśnij i przytrzymaj 

przez > 3 s 



Wyszukiwanie przetwornika 



Wpisywanie danych personalnych  

Klawiatura na 

ekranie 

 

lub osobna  

 

PS/2 Klawiatura 



Weryfikacja międzykanałowa 

• Porównywanie wszystkich 

rytmów w celu wyszukiwania 

koincydencji 

– Pomiędzy 3 płodami 

– Oraz matką 

– Dotyczy FM20 and FM30 

 

• Minimalizuje ryzyko 

monitorowania martwego 

płodu  



Podsumowanie 

• Kompaktowy i lekki 

• Ekran dotykowy 

• 6.5 calowy kolorowy wyświetlacz TFT 

• Duża czcionka 

• Wyszukiwanie przetwornika 

• Automatyczne rozpoznawanie przetwornika 

• Monitor FM20 (przeporodowy) z opcją NIBP 

• Weryfikacja międzykanałowa 

• Monitorowanie trojaczków 

• Pamięć 

• Opisywanie zapisów i wprowadzanie danych osobowych pacjentki 

• Różne rodzaje zamocowań 


