Önerilen Donanım Özellikleri
Sunucu

1-5 Yatak

5 – 20 Yatak

20+ Yatak

Minimum

İşlemci

2.5GHz (2 çekirdek)

2.5 GHz ( 4 çekirdek)

3 GHz ( 8 çekirdek)

3GHz tek çekirdek

HDD (Kurulum)

20GB boş alan

20GB boş alan

20GB boş alan

20GB boş alan

Veri Depolama

yatak başına günde 5MB

yatak başına günde 5MB

yatak başına günde 5MB

yatak başına günde 5MB

RAM

2 GB

4GB

4GB

2GB

İşletim Sistemi

Windows 2008 Server 32 bit

Windows 2008 Server 64 bit

Windows 2008 Server 64 bit

Windows 2003 Server 32 bit

Veri tabanı

SQL 2008 Standart 32 bit

SQL 2008 Standart 64 bit

SQL 2008 Standart 64 bit

SQL 2005 Standart

Ağ

100 Mbit

100 Mbit

1 Gigabit

100Mbit

PC Sistemi /İstemci

Önerilen

Minimum

İşletim sistemleri

İşlemci

Çift çekirdek 3GHz

1GHz tek çekirdek

Windows XP SP3

RAM

2 GB

1GB RAM

Windows 7 professional

HDD (Kurulum)

10GB boş alan

10GB boş alan

Windows 2008 Server 32 bit

Görüntü kartı

64MB , DirectX 9 ile uyumlu, 800 x 600

64MB, 800 X 600

Windows 2008 Server 64 bit

İşletim Sistemi

Windows 7 professional

Windows XP SP3

*FM800E

*BD4000XS

*Team

*Sunduğumuz fetal monitörlerle tam uyumludur
Aynı zamanda diğer markalarla/modellerle de uyumludur
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arşivleme

analiz

ctg görüntüleyici

CTG Arşivleme ve Değerlendirme Yazılımı
LIT 775304/TR-1

Doktor muayeneleri, klinikler ya da hastaneler için

Doktor muayenesi sisteminiz için ideal çözüm
Günümüzde doktorlar büyük baskılar altındadır – hasta bilgilerinin
merkezi bir hale getirilmesi ve elektronik hasta kayıtlarına geçilmesi
bunlardan yalnızca birkaçıdır. Bazı pazarlarda, yerel EPR sisteminin
daha geniş bir bölgesel ya da ulusal sisteme kusursuz bir şekilde
entegre edilmesi de gerekmektedir.

CTG Arşivleme ve Değerlendirme Yazılımı

…CTG arşivleme ve yorumlamaları artık daha kolay
CTG'leri tek bir düğmeyle görüntüleyin, depolayın, geri yükleyin ve analiz edin
Sonicaid FetalCare 3, merkezi elektronik hasta kayıtlarına
dair artmakta olan talebi karşılayabilecek bir CTG
görüntüleme ve arşivleme sistemidir.
Bir ya da daha fazla fetal monitörden canlı yayın alımı ve
görüntülemesini birleştirir ve takip için bir hasta veritabanı ile
hasta veri depolama alanı sunar. Tam ağ kapasitesi canlı
takip verileri ile depolanan kayıtların uzmana yönlendirme,
konsültasyon, vs. için uzaktan erişim de dahil olmak üzere
bir ya da daha fazla konumdan görüntülenebilmesini sağlar.
Birkaç seçenekten biri olan Dawes-Redman analizi (artık
~100.000 takip verisine dayanmaktadır) etkili bir objektif
takip değerlendirme aracı sunarak geleneksel, yüksek
oranda nesnel, görsel yorumlama ile ilişkili sorunları ortadan
kaldırır.
Kolay kurulum, kolay ve sezgisel kullanım ve yüksek oranda
ölçeklenebilirlik için tasarlanmıştır ve bu nedenle Doktor
muayenelerinden kliniklere ve hastane ayarlarına kadar
birçok farklı klinik ortamda kullanım için idealdir.

Neden FetalCare 3?
• İnteraktif, canlı CTG takip görünümü
• Klinik eylemler, ilaçlar gibi verilerin ekranda canlı olarak
gösterilmesi
• Kullanıcı tarafından belirlenen sınırların dışında kalan takip
verileri ile ilgili kullanıcıların uyarılması
• Hasta notlarının hasta veritabanına belgelendirilmesi
• Sağlam bir CTG depolama alanı için otomatik takip
verilerinin arşivlenmesi
• İnteraktif çoklu yatak görünümü ile birden fazla CTG'nin
eşzamanlı olarak yönetilmesi
• Vaka değerlendirmesi, eğitim ve uzmana yönlendirme gibi
konular için takip verilerinin hızlı ve kolay bir şekilde geri
yüklenmesi
• Gelişmiş Dawes-Redman CTG analizi seçeneğini kullanarak
CTG yorumlamasına dayanan nesnel ﬁkirler ile ilişkili
sorunların ortadan kaldırılması
• Kolay kurulum ve gerektiğinde yükseltme seçeneği için
uzaktan lisans aktivasyonu ile otomatik yükleme
• Standart olarak verilen ücretsiz 28 günlük demo modu
• Hem PC hem de sunucu temelli çözümler için MS Windows
™ tabanlı işletim sistemleri

FetalCare 3 bu gerekliliği karşılamak için tasarlanmıştır ve doktor
muayenelerinde kullanım için idealdir. Sistem tek bir PC
istasyonuna bağlı dört adet fetal monitörün kullanımını destekler ve
kurulumu oldukça hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Sezgisel "üzerine tıklamalı" kullanıcı arabirimi sayesinde kullanımı
oldukça kolaydır. Canlı takip verileri gerçek zamanlı olarak
görüntülenebilir ve hasta kayıtlarına otomatik olarak arşivlenir.

Güçlü çoklu yatak görünümü, tüm aktif takiplerin gerçek zamanlı
olarak görüntülenebilmesini sağlar ve alarm yönetimi, not alma,
takip verilerini aşağı kaydırma gibi eylemlerde tam olarak
interaktiftir.
Etkili Dawes-Redman CTG analizi seçeneği, doğum öncesi takip
verilerinin hızlı, güvenilir ve sağlam bir şekilde yorumlanabilmesini
sağlayarak nesnel ﬁkirler ile ilişkili sorunları ortadan kaldırır.
Diğer seçenekler arasında tam ağ kurma, ek görüntüleme
terminali lisansları, 3. kişi veritabanlarına sağlanan arabirimler ve
STAN® desteği bulunmaktadır.

Hastane ve Kliniklerde Eşit Derecede Etkili
FetalCare 3 yüksek oranda ölçeklendirilebilir bir çözümdür ve
temelde sınırsız sayıda yatağın takibini destekler (yalnızca
bilgisayar donanımı ve işleme kaynakları tarafından sınırlandırılır) ve
tipik olarak sunucu tabanlı bir altyapıya dayanmaktadır.
Aynı şekilde, bölgesel kliniklerde ya da merkezi erişim terminali
bulunan koğuş ortamlarında tek bir PC tabanlı sistem olarak da
kullanılabilir. Daha büyük bir ölçekte, hastane çaplı platformlara
birden fazla erişim terminali sağlamak ya da bölgesel veya ulusal
çözümler sunabilmek için ağlara bağlanabilir. Uzmana
yönlendirme, vaka değerlendirme ve eğitim için de mükemmel bir
platform sunar.
Sistem yüksek seviyede ölçeklendirilebilirdir ve aşağıdakileri
içerebilecek şekilde genişletilebilir:
• Çoklu yatak, yalnızca donanım sistemi kaynaklarıyla sınırlandırılabilir
• Yatak görüntüleme yönetimi
• İnteraktif, canlı, çoklu yatak görünümleri
• İstenilen sayıda erişim terminaline uzaktan erişim
• Bölgesel ağ çözümleri
• Neoventa STAN® fetal monitörlerine arabirimle bağlanmak için destek
(seçenek)

Geniş yapılandırma ve seçenek yelpazesi arasında
aşağıdakiler bulunmaktadır:
• 3. kişi Hastane ya da Doğumevi bilgi sistemlerine arabirim ile
bağlanma
• Uzaktan erişim de dahil olmak üzere sınırsız ek erişim terminali
(yerel BT / Güvenlik protokollerine tabidir)
• Yatak yönetimi araçları sayesinde yataklar koğuşa, kliniğe, vs.
göre düzenlenebilir
• Etkili Dawes-Redman CTG analizi
• STAN® fetal monitörleri için tam ST analizi desteği de dahil
olmak üzere birçok fetal monitör markası/modeli için destek
• Sunucu tabanlı kurulumlar geniş bir ﬁziksel ve sanal sunucu
platformu yelpazesini desteklemektedir

YALNIZCA BİR SİSTEMİ ARŞİVLEMENİN ÖTESİNDE...
CTG ANALİZİ
CANLI CTG
GÖRÜNTÜLEME

ÇOKLU YATAK
GÖRÜNÜMÜ

VAKA DEĞERLENDİRME

ARŞİVLEME

EĞİTİM

• Canlı tek CTG takibi görüntüleme
• Kullanıcı tarafından yapılandırılabilir
yüksek değer, düşük değer ve temas
kaybı alarmları
• Takip verilerini kaydırma
• Takip verilerine not ekleme aracı –
önceden tanımlanmış açılır listeden
seçim ya da serbest metin notları
• CTG notları işletim modu, tarih ve
saat bilgilerini içermektedir
• STANTM destek seçeneği
bulunmaktadır
• Görsel kanal çakışma işaretleri de
dahil olmak üzere ikiz takipleri için
renkli kodlama

• Birden fazla canlı takip
verisini eşzamanlı olarak
görüntüleme
• İnteraktif – her bir takip verisi
için yazdırma, not ekleme ve
alarm işlevlerine erişilebilir
• Görüntülenen takip verisinin
tekli takip görünümüne
geçmek için basit bir şekilde
“üzerine tıklama”
• Atanmamış takip verilerini
görüntüleme

• Hasta kaydı arşivlemesi için tam
otomatik takip
• Takip verilerinin vaka değerlendirmesi,
eğitim ve uzmana yönlendirme için
hızlı ve kolay bir şekilde geri
yüklenmesi
• Daha büyük sistemler için tam SQL
veri tabanına yükseltme amaçlı olarak
SQL Express standart olarak dahil
edilmiştir
• Veri tabanı yönetimi araçları

• Canlı ve depolanmış takip verilerinin analizi için isteğe bağlı
yükseltme olarak sunulmuştur
• Dünyaca tanınmış “Dawes-Redman” CTG yorumlama sisteminin
yeni sürümü
• Artık en az 100 bin takip verisi içeren bir veri tabanına
dayanmaktadır ve bu şekilde çok daha sağlam ve etkili bir hale
getirilmiştir ve pazardaki diğer sistemlerin çok daha ötesindedir
• Önemli analiz parametrelerinin uzamsal eğilim graﬁklerini içerir
• Ekranda daha net sonuç raporları

• Vaka değerlendirmesi için takip
verilerinin hızlı ve kolay bir şekilde geri
yüklenmesi
• Not ekleme aracı ve hasta notları
sayesinde değerlendirme notları
geçmişe dönük olarak
değerlendirilebilir
• Uzman yönlendirmeleri için güçlü bir
platform

• Analiz seçeneği güçlü bir eğitim
platformu sunar

EĞİLİM
GÖRÜNÜMÜ

• Önemli parametrelerin graﬁk
eğilim görünümleri
• Taban değeri graﬁği

• Sezgisel kullanıcı arabirimi sayesinde
eğitimin getirdiği ek yükler en aza
indirilir

• STV graﬁği

• Huntleigh’in “H.E.L.P” eğitim ve
öğrenim programını destekler

• Hamilelik ilerledikçe önemli
eğilimlerin boylamsal
görünümünü sunar

• Fetal hareketler graﬁği

• Güçlü bir hamilelik yönetimi
aracı

• Uzak ağ kurma sistemi herhangi bir
konumdan izinli erişimi mümkün kılar

…powerful, flexible, easy to use

Daha etkili ve sağlam bir algoritma
• Mevcut veri tabanı, fetal monitörlerimize entegre edilmiş analizle karşılaştırıldığında, iki kat, daha
önceki yazılım sistemlerimizdeki analizlerden de %35 oranda daha büyüktür. Bu da analize
oldukça yüksek bir istatistik gücü katmaktadır.
• Algoritmanın gelişimi, mümkün olan en güvenilir sonuçların elde edilmesini sağlar.
• 14 farklı parametre içerir – bu da diğer analiz araçlarından daha yüksek bir sayıdır

...100.000 CTG'nin
deneyimlerine başvurun
Dawes-Redman CTG analizi, Huntleigh Sonicaid ürünlerinde yıllar
boyunca birçok farklı şekilde sunulmuştur.
Yalnızca 8000 adet takip verisinden oluşan bir veri tabanına dayalı
ilk özgün Dawes-Redman analizinin geliştirilmesi ve
yayınlanmasının üzerinden 20 yılı aşkın bir süre geçti. CTG
yorumlaması kesin bir bilim değildir ve hiçbir analiz her zaman
doğru olamaz.
Seneler içerisinde, Oxford Üniversitesi analizin temel alındığı veri
tabanını genişletmeye devam etmiştir ve mevcut durumda sonuç
bilgileri de dahil olmak üzere 100.000 adet doğum öncesi takip
kayıtlarını içermektedir; bu şekilde dünyada türünün en geniş veri
tabanını oluşturmaktadır. Bu dönem içerisinde, veri tabanı sürekli
artmakta olan kanıtları toplarken, algoritma da defalarca test
edilmiştir.
Buna ek olarak, Dawes-Redman kriterlerini içeren bir CTG takibi
sonrasında kötü sonuçlu vakalar konusunda geri bildirim
aldığımızda, algoritma incelenir ve uygun durumlarda bir sonraki
seferde bu tür takip verileri görüldüğünde, analizin bunları riskli
olarak tanımlaması için geliştirilir.
Bu yeni sürüm şimdiye kadar sunulan en güçlü sürümdür, 20 yıllık
sürekli gelişime dayanmaktadır. Bu sürümle birlikte, fetal
monitörlerimize entegre edilmiş sürümlerde bulunmayan birçok
geliştirme ve fayda sunulmuştur.

Sonicaid...Taklit edilebilir, ama muadili yoktur:
Bazı diğer üreticiler Dawes-Redman analizinin daha önce yayınlanmış olan sürümlerine dayanan Dawes-Redman analizi kopyaları ya da alt kümelerini piyasaya sunmaktadır. Huntleigh, Oxford Üniversitesi tarafından onaylanmış
özgün Dawes-Redman analizinin mevcut formunun tek distribütördür. Bu sistemin diğer uygulamaları, 8000 veri içerecek kadar küçük veri tabanlarına dayanmaktadır ve yıllar içerisinde sunulan geliştirmeleri kullanmadıkları için
dikkatli bir şekilde kullanılmaktadır.
Buna ek olarak, bazı ürünler, fetüsün durumunun göstergesi olarak yalnızca Kısa Süreli Değişkenlik (STV) değerini kullanmaktadır. STV, belirli risk faktörlerinin algılanmasında önemli bir parametre olsa da geri kalan risk faktörlerini
algılamaz ve tek başına kullanılamaz. Analizimiz, benzersiz olarak toplamda 14 parametre içermektedir ve STV, genel yorumlama sonucunun temelini oluşturan bu parametrelerden yalnızca biridir.

CTG ANALİZİ

Analiz sonuçlarının CTG takibi ile birlikte depolanması
ve geri yüklenmesi
• FetalCare 3, arşiv sonuçlarını CTG ile otomatik olarak arşivler
• Takip verileri, analiz değerlendirmesi için geri yüklenebilir
• Analiz, takibin herhangi bir aşamasında yeniden başlatılabilir

Artık üç olası sonuç rapor ediliyor
• YENİ - Kriterler HENÜZ karşılanmadı
• Kriterler analizin mevcut noktasında karşılanmadığında ancak ileri bir aşamasında
karşılanabileceği durumlarda ortaya çıkabilecek karışıklıkları engeller.
• Kriterler karşılanmadı
• Kriterler karşılandı

Gelişmiş ekran raporları
• Analiz sonuçları eksiksiz olarak ekranda görüntülenebilir
• Kapsamlı analiz raporu yazdırılabilir

Eğilim görünümü
• Önemli parametrelerin kullanıcı tarafından belirlenen bir dönem için graﬁk eğilim görünümleri
• Taban Değeri, Fetal hareketler ve STV'yi içeren parametreler
• Hamilelik ilerledikçe önemli eğilimlerin boylamsal görünümünü sunar

• Canlı ve depolanmış takip verilerinin analizi için isteğe bağlı
yükseltme olarak sunulmuştur
• Dünyaca tanınmış “Dawes-Redman” CTG yorumlama sisteminin
yeni sürümü
• Artık en az 100 bin takip verisi içeren bir veri tabanına dayanmaktadır ve bu şekilde çok daha sağlam ve etkili bir hale getirilmiştir ve
pazardaki diğer sistemlerin çok daha ötesindedir
• Önemli analiz parametrelerinin uzamsal eğilim graﬁklerini içerir
• Ekranda daha net sonuç raporları

