
Esittelee  
uuden äänen

ja näön
ulottuvuudenSikiödopplerit

sonicaid
®



Yli 40 vuoden kokemuksella sikiön seurannasta 
uusimmat tekniset innovaatiomme ovat antaneet 
meille mahdollisuuden kehittää uuden digitaalisen 
alustan uusimmalle dopplervalikoimallemme. Tämä 
doppler-sukupolvi yhdistää erinomaisuuden anturin 
suorituskyvyssä digitaalisella signaaliprosessoinnilla sekä 
tarjoamalla ylivertaisen digitaalisen äänen käyttämällä 
ainutlaatuista dynaamisen digitaalisen
kohinanvaimennuksen (DDNR).

Uusimmat digitaaliset algoritmit optimoivat FHR-
suorituskyvyn, ja suuren tarkkuuden värinäyttö sisältää 
“ISOJEN numeroiden” ja käyränäyttötilojen esittelyn. 
Doppler-äänen tallennus, näytöllä oleva käyrien tarkastelu 
ja toisto ovat vain joitain monista uusista ominaisuuksista 
tässä huipputason digitaalisessa doppleryksikössä.

Sonicaid digitaalinen doppler -  
uusi ulottuvuus äänessä ja visiossa
Sikiön sydämenlyöntitiheyden (FHR) visuaalinen presentaatio, numeerinen- ja
käyränäkymänä, tarjoten lisä varmistusta kliiniseen hoitotyöhön

KORKEA RESOLUUTIO 

VÄRINÄYTTÖ 
•  FHR (sikiön 

sydämenlyöntitheys)  
ja käyrä näytetään

 teräväpiirtona.
•  Laaja katselukulma.

MONITOIMINTOINEN NÄYTTÖ 
•  Vaihtele “ISOJEN” numeroiden 

sikiön FHR-näyttötilan ja 
FHRkäyrätilan välillä.

ERITTÄIN HERKÄT ANTURIT 
•  Kalibroitu ja hienosäädetty 

tarjoamaan erinomaisen
 suorituskyvyn laajimmille   
 gestaatioikä- ja BMIvalikoimalle
 kaikissa kliinisissä olosuhteissa.

KUULE ERO 
•  Digitaalinen äänen 

prosessointi antaa uudelle 
DDNR-järjestelmällemme 
mahdollisuuden vähentää. 
Parhaimpien ja selkeimpien äänien 
tarjoaminen optimaalista sikiön 
sydämentlyöntitiheyden

 havaitsemista varten.

TIETOJEN TALLENNUS 
MICRO SD-KORTILLE 
•  Laaja tallennuskapasiteetti 

sekä FHR- että Äänitiedostoille 
toistettavaksi tai 
ladattavaksi katselu- ja 
arkistointiohjelmistoomme.* 

KIINTEÄ LATAUS JA 
YHDISTETTÄVYYS
•  MicroUSB-portti kätevään 

lataukseen ja
 kommunikointiin katselu- ja   
 arkistointiohjelmistomme
 kanssa.
•  Stereo kuulokeliitäntä

HD

XS

DDNR
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Visualisoi välittömästi sikiön sydämen  
syke ja käyrä 
Vaihtele BIG (ISOJEN) numeroiden ja 
ainutlaatuisen TRACE (KÄYRÄ)-näkymän välillä. 
Tallennus ja toisto
Tallenna ja hae FHR-käyriä ja -ääniä tarkastelua 
varten. 
Uudelleenladattava
USB-pistokkeen kautta ladattuna tarjoaa alhaiset
käyttökustannukset ja poistaa tarpeen paristojen
vaihtoon. 
Asiakirjat
Arkistoi käyriä ja ääniä ohjelmistopakettiimme*

Koulutuksellinen resurssityökalu
Valmiiksi tallennettuja tiedostoja SD-
kortilla voidaan käyttää havainnollistamaan 
synnytysopillisia ääniä. 
Reaaliaikainen kello
Varmistaa, että kaikki tallennetut tiedot on aika- 
ja päivämääräleimattuja, tarjoten todisteen siitä, 
että testi suoritettiin. 
Työn auskultointiajastin
Ainutlaatuinen 15 minuutin ajastintoiminto on
käytettävissä alhaisen riskin työn hallintaan, jossa
ohjeet suosittelevat suorittamaan Doppler-
tutkimuksen 15 minuutin välein.

ISOJEN numeroiden tila  tarjoaa optimaalista näkyvyyttä 
sydämen sykkeestä korkean kontrastin värillä, helppo havaita 
myös  vesisynnytysympäristössä.

• Reaaliaikainen näyttö sisältää päivämäärän ja ajan, signaalin  
 laadun, FHR-hälytykset ja akun varauksen merkkivalot
• Varmistaa FHR:n suuren näkyvyyden laajalla tarkastelualueella
• Helpompi FHR-seuranta erityisesti vesisynnytysolosuhteissa

Käyrien tarkastelutila tarjoaa tehostettua seurantaa, parempaa 
hoidonlaatua sekä mahdollistaa syvällisemmän tarkastelun 
suuremman riskin tilanteissa.

•  Sisältää sikiön liikkeiden markkerit ja automaattisen   
 päivämäärä- ja aikaleiman
•  Suora näytönselaus pidempien käyrien jälkitarkastelua varten

Uusi 
lähestymistapa

ajoittaiseen 
auskultointiin -

ISOT numerot ja 
käyrätila
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Kuule ero -
Suorituskykyä, 
kun tarvitset  
sitä eniten



Sykenäyttödopplerit kiinteällä 2 tai 3 MHz:n 
vedenkestävällä anturilla.

Nämä suuren herkkyyden käsinpidettävät digitaaliset 
dopplerit on tarkoitettu yleiseen sikiön sydämen 
seurantaan raskauden kaikissa vaiheissa, heti 8-10 
viikosta alkaen aina synnytykseen saakka. Kiinnitetyt 
anturit ovat vesitiiviitä (IPX7) suuren herkkyyden 
FHR-havaitsemiseen sekä normaalissa käytössä ja 
vesisynnytyksen seurannassa.

Valitse 2 MHz (SR2) tai 3 MHz (SR3) väliltä kiinteitä
anturivaihtoehtoja varten. 2 MHz:n malli on 
yleistarkoitusanturi, jota käytetään kaikissa raskauden 
vaiheissa. 3 MHz anturi on monien kliinikoiden 
suosikkimalli käytettäväksi raskauden varhaisessa 
vaiheessa.

Sykenäyttödopplerit vaihdettavilla obstetrisilla ja 
vaskulaarisilla anturivaihtoehdoilla.

Kuten yllä olevat mallit, mutta käytettäväksi kytkettävillä
vaihdettavilla ei-vesitiiviillä antureilla. Niitä voidaan 
käyttää täyden sarjan XS-antureiden kanssa mukaan 
lukien 2 ja 3 MHz:n obstetriset anturit (OP2XS, OP3XS) 
ja täyden vaskulaarisen VPxXS-valikoiman antureiden 
kanssa valtimoja laskimoverenvirtauksen ääniseurantaa. 
(esim. napa- / kohtuvaltimo)

Uusi käsinpidettävien digitaalisten 
dopplerien valikoima. Valitse malli, 
joka sopii tarpeisiisi
UUSI käsinpidettävien digitaalisten dopplereiden valikoimamme sisältää 3 mallia. 
Kaikki mallit ovat normaalisti uudelleenladattavia, ja voidaan toimittaa täydellisinä 
lääkinnällisen luokan verkkovirtalaturin ja johdon kanssa.
  

SR2 ja SR3 SRX 
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Perinteinen prosessi käyttämällä käsinpideltävää 
doppleria sikiön sydämen kuunteluun on nojannut 
käsinkirjoitettuihin muistiinpanoihin, joihin kirjataan, että 
tämä toimenpide on suoritettu. Tämä on ainoa todiste 
sen tekemisestä. Tänä päivänä on kasvava tarve kirjata 
jokainen toimenpide vankkaan, keskusarkistoituun, 
elektroniseen muotoon, kiinteänä osana naisen 
raskaustietoja.

USB-tietoliikenneporttia käyttämällä nämä 
uudet digitaaliset käsinpidettävät dopplerit 
voidaan nyt kytkeä Sonicaid CTG -katselu- ja 
arkistointiohjelmistojärjestelmiin, jotka tarjoavat
vankan dokumentaation toimenpiteestä tallennettuna 
suoraan äidin sähköisiin potilastietoihin. Sikiön ääni- ja 
sydämensyketiedot voidaan siirtää, joko reaaliaikaisesti 
tai tiedot voidaan tallentaa paikallisesti doppleriin. 
Tällä tavalla tiedot voidaan myöhemmin siirtää 
ohjelmistojärjestelmään.*

Katso ohjelmistojärjestelmiemme promootiomateriaaleja saadaksesi lisätietoja tuotteidemme ohjelmistovalikoimasta.

* Odotettaessa ohjelmiston saatavuutta

Asiakirjat
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Sonicaid D920 & D930 Äänidopplerit kiinteällä 2 tai 3 MHz vesitiiviillä anturilla.
 
• Erittäin herkät anturit helpottavat käyttöä
• Vedenkestävät anturit sopivat vesisynnytykseen
• Anturit on helppo puhdistaa, mikä auttaa torjumaan tartuntoja

Uusin D920:n erittäin herkkä anturi ja erinomainen 
äänenlaatu takaavat helpon ja luotettavan tunnistuksen 
koko raskauden ajan.

Uusin D930-mallimme vastaa kasvavaan kysyntään 
erittäin herkistä 3 MHz:n dopplereista, joita voi käyttää
tunnistukseen alkuraskauden aikana.

Äänidopplerit

   
Lisävarusteet ja kulutustarvikkeet
Sikiön seurannan maksimointi

Huntleighin lääketieteelliset tuotteet ovat tunnettuja luotettavuudestaan ja erinomaisesta laadustaan, jotka heijastuvat 
myös tuotteissamme lisävarusteiden ja kulutustarvikkeiden tuotevalikoimassa, jota tukevat kokemukset ja tuki 
yhdeltä maailman johtavalta terveydenhuoltoyritykseltä. Riippumatta tarpeistasi, Huntleigh auttaa sinua löytämään 
optimaaliset lisävarusteet ja sovelluksillesi sopivia kulutustarvikkeita, jotka auttavat hallitsemaan saumattomasti 
tärkeitä sikiön seurantaan liittyviä vaatimuksia. Parasta laatua ajatellen, kulutustarvikkeet ovat saatavilla vain valituilla 
markkinoilla.

Geeli - On välttämätöntä
käyttää korkealaatuista
ultraäänigeeliä 
saadaakseen Dopplerista 
tai sikiömonitorista esiin 
parhaan suorituskyvyn. 

Lääketieteellisen 
luokan akku Laturisarja 
- vähentää paristojen 
kulutusta (kuvassa
SR Dopplerin 
vaihtoehdot).

Huntleighin kattava lisävaruste- ja kulutustarvikeluettelo on ladattavissa:

www.huntleigh-diagnostics.com tai pyynnöstä: sales@huntleigh-diagnostics.co.uk

Lisävarusteemme sisältävät:



Arjo-perheen ylpeänä jäsenenä olemme sitoutuneet tukemaan terveydenhuollon ammattilaisia tulosten parantamisessa ja 
potilaiden hyvinvoinnin vahvistamisessa vuodesta 1979. Teemme tämän verisuonten kunnon arviointiin ja hoitoon sekä sikiön 
ja potilaiden  seurantaan tarkoitettujen laitteiden avulla. Koska innovaatiot ja asiakastyytyväisyys ovat pääperiaatteitamme, 
pyrimme kliiniseen huippuosaamiseen ja parempaan suorituskykyyn, elämää varten.

AW:: 1001043-2

Manufactured and distributed by Huntleigh Healthcare Ltd.
35 Portmanmoor Road, Cardiff, CF24 5HN, United Kingdom
T: +44 (0)29 20485885   sales@huntleigh-diagnostics.co.uk
www.huntleigh-diagnostics.com

Registered No: 942245 England & Wales. Registered Office:
ArjoHuntleigh House, Houghton Hall Business Park, Houghton Regis, Bedfordshire, LU5 5XF
©Huntleigh Healthcare Limited 2019

A Member of the Arjo Family
@ and ™ ovat Huntleigh Technology Limitedin tavaramerkkejä.  
Koska käytäntönämme on jatkuva kehittyminen, pidätämme oikeuden muuttaa malleja ilman erillistä ilmoitusta.

Tuoteominaisuudet

Tuotteen tilauskoodi SR2R SR2 SR3R SR3 SRXR SRX D920 D930

Suuren tarkkuuden värinäyttö • • • • • • LED 
merkkivalot

LED 
merkkivalot

FHR ISOJEN numeroiden ja
käyrännäyttö • • • • • •

Anturin taajuus 2MHz 2MHz 3MHz 3MHz 2 / 3MHz 2 / 3MHz 2MHz 3MHz

Kiinnitetyt vesitiiviit anturit • • • • • •

Kohinanvaimennus DDNR DDNR DDNR DDNR DDNR DDNR Aktiivinen Aktiivinen

Irrotettava Micro SD -kortin
tallennuslaite *** • • • • • •

Käyttäjän säädettävät FHR-rajan
merkkivalot • • • • • •

15 minuutin synnytyksen
havainnointiajastin • • • • • •

FHR:n ja äänen tallennus, toisto ja
lataus* • • • • • •

Integroidut kaiuttimet • • • • • • • •

Kuulokelähtö • • • • • • • •

Micro USB-valmius • • • • • •

Akun tyyppi toimitetaan vakiona
2 x AA 

ladattavat 
paristot

2 x AA –
alkaliparistot

2 x AA 
ladattavat 

paristot

2 x AA –
alkaliparistot

2 x AA 
ladattavat 

paristot

2 x AA –
alkaliparistot

9 voltin alkali-6LR61, 6LF22 tai 
vastaavaa suositellaan  

(esim. MN1604)

Medical Grade luokan
latausjärjestelmä • • • • • •

Pariston käyttöikä (1 min.
tutkimusten määrä) 500 500 500 500 500 500 500 500

Takuu** 3 vuotta 3 vuotta 3 vuotta 3 vuotta 3 vuotta 3 vuotta 5 vuotta 5 vuotta

Lisävarusteet Kaikki käsin pideltävät mallit toimitetaan kokonaisina geelin, pehmeän kantolaukun, käyttöoppaan kanssa.

Turvallisuusstandardien
noudattaminen

Kaikki mallit noudattavat standardeja: IEC 60601-1: Painos 3.1, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005. , CAN/CSAC22.2 No 60601-1:08. , IEC 60601-1:1998+A2:1995 (2. 
painos) , JIS T 060606-1:2012 , EN 60601-1-11:2010 , EN 60601-2-37:2008+A11:2011. , IEC 60601-1-2:2007

Paino 310gms (11oz) 295gms (10oz)

Mitat Korkeus 140 mm Leveys 75 mm Syvyyys 30 mm 
Korkeus 140 mm  

Leveys 74 mm 
Syvyyys 27 mm
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• Vakio    • Lisävaruste    * Odotettaessa ohjelmiston saatavuutta    ** Katso erillisiä takuuilmoituksia    *** USD-kortti tilataan erikseen

Tekniset tiedot


