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Melody i Series

Melody i series

Nama Produk:

■ 

【 Manufacturer 】

Melody International Ltd.
Registered Medical Device Manufacturer / Class 2 medical devices marketing license /
Licensed Medical Device Retail/Rental Service

304 NEXT Kagawa, 2217-44 Hayashi, Takamatsu,
 Kagawa 761-0301, JAPAN
Email: e-support@melody.international
【 Manufacturer 】   Melody International Ltd.
                                      Phytronix Ltd. Takamatsu Factory

Made in Japan

Fitur pemantauan jarak jauh
A.Aplikasi iCTG viewer untuk iOS
Koneksi 3G/LTE atau koneksi Wi-Fi di rumah sakit. Hasil dapat 
dipantau secara Real-time. Mendapatkan notifikasi saat 
pengukuran akan dimulai. 

*Fungsi notifikasi iOS
Dapat melihat riwayat pemeriksaaan.
*Berdasarkan waktu pemeriksaan dan 
identitas pasien.

Satu perangkat dapat menerima lebih dari dua iCTG.
*Diperlukan koneksi internet

 

B. Kirim tautan ke alamat e-mail
Dapat mengirim ke alamat e-mail yang 
telah terdaftar.
*jumlah e-mail yang terdaftar tidak 
terbatas 
Hasil dapat dipantau secara Real-time. 
Hanya data atau informasi yang ditautkan 
ke pada e-mail yang dapat dilihat
*Diperlukan koneksi internet 

SSO: Masukkan ID/kata sandi 
*jumlah ID yang terdaftar tidak terbatas 
Hasil dapat dipantau secara Real-time.
Ada fungsi untuk mencetak grafik CTG.
Ada fungsi untuk konversi grafik CTG ke 
PDF (A4/A3).
Ada fungsi untuk melihat daftar riwayat 
ID pasien
*Diperlukan koneksi internet

C. Melalui Web Browser anda 

Central I ( Sistem pemantauan pusat)
Dapat menghubungkan perangkat seluler 
pemantau janin sebanyak yang diinginkan 
secara Real-time di web browser. 
Menghubungkan perangkat CTG secara 
luas di berbagai institusi 
kesehatan.Menghemat biaya awal dengan 
dengan sistem pemantau cloud, juga 
dapat digunakan di lokal server. 

【 Distributor 】

Klasifikasi Perangkat 
Perlindungan terhadap sengatan listrik
Tingkat  perlindungan  terhadap  sengatan  listrik  pada  bagian  yang  diterapkan
Tingkat perlindungan  terhadap  invasi  air

: Bertenaga Internal
: Tipe  BF
: IPX2  P

Metode  komunikasi/ Waktu operasi/ Berat /Ukuran

Metode komunikasi                 Bluetooth 4.1 LE
Jarak rekomendasi                     Sekitar . 20 m
Waktu operasi                                 Sekitar  6 jam 
Waktu pengisian daya            Sekitar   1 jam 
Berat              Ultrasound Transducer / 166 gram
                             Uterus  Contraction  Transsducer / 137  g
Ukuran         96 mm  x  93 mm  x  29.5mm  (L  x  W  x  H) , ± 1mm

Peringkat Listrik:  Transducer 

Tegangan catu  daya ( kekuatan internal)              
Jenis  baterai                        
Tegangan  catu daya (saat isi daya)  

Daya  internal  DC  3.7 V 
Baterai Lithium  ion  
DC  5.0 V- Adaptor   AC  

Peringkat  listrik  pengisian  adaptor  AC 
Tegangan Masukan
Peringkat Masukan
Frekuensi     
Tegangan Keluaran
Peringkat Keluaran

AC 100-240 V
0.29-0.16 A
50/60 Hz
DC  5 V 
 2 A 

Lingkungan  operasi

Temperatur 
Kelembapan relatif 
Tekanan  atmosfer 

5 ~ 35 °C              
20  ~ 80%  ( tanpa  embun) 
700  ~  1060hPA

Lingkungan  penyimpanan 
Suhu
Kelembapan relatif
Tekanan  atmosfer 

 -10  ~  45°  C
10  ~   90%
700  ~   1060hP

Harap isi daya  transducer  dan tablet  setiap  hari.. Periksa  koneksi  Bluetooth  sebelum  pemeriksaan . *  Tablet  tidak termasuk  
dalam  Perangkat  pemantau  janin  iCTG.  Silahkan  instal  perangkat  lunak  pengontrol  yang disertakan  ke dalam  tablet  yang  
ditentukan  untuk melakukan  pemantauan . 
[ Persyaratan  sistem  tablet]  hanya  untuk  perangkat  iOS, Android  OS  . Memiliki  Bluetooth  chip  dari  Cypress  Inc. 
( ex. Broadcom  Inc. .) disertifikasi  sebagai  IEC 62368-1 atau  IEC60601-1  *iOS adalah merek  dagang  yang terdaftar Cisco di 
Amerika Serikat  dan digunakan  oleh Apple  di  bawah  lisensi.  Android  adallah merek dagang dari Google  LLC..

PT.  Paramount Bed Indonesia
MM2100 Industrial Town Block M-1-1 Gandamekar, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, 17530, Indonesia
email: marketing@paramount.co.id
Tel: 021-8981389        Instagram : @paramountbed_id

Peringatan 

Contoh penggunaan tunggal Pemantau janin iCTG  

Contoh penggunaan Central I (Di rumah sakit/regional) 

Perangkat CTG Portabel terkecil dan terpintar 
yang dapat digunakan dimana saja kapan saja 

Monitor detak jantung bayi 

Approved Japan PMDA/ISO13485 certified 
Registered Thai FDA
Registered Philippines FDA 
On preparing US FDA and CE mark  

Peralatan standar iCTG Monitor Janin
Transduser FHR Ultrasound
Transduser TOCO Kontraksi Rahim
Aplikasi iCTG untuk kontrol

1
1
1

Aksesoris / Opsi
Adaptor AC untuk mengisi daya
Tas untuk membawa transduser
Oksimeter nadi
Saklar penanda gerakan janin
Tablet untuk mengontrol

Fetal Monitor Petit CTG

Spesifikasi 

Nama Model: MI1001A
Nomor persetujuan alat kesehatan: 230AFBZX00024000
Nama generik: Fetal Monitor  JMDN 37796000
Grup: Machinery and Equipment 21, device for visceral 

organ function examination

Controlled Medical Device Class 2, Specially designated 
maintenance control required medical devices

Kelas Klasifikasi:



contoh gambar tangkapan layar

Dapat menggunakan perangkat apapun untuk 
melihat hasil data.

Melody i Series

Kapan saja, Dimana saja
Alat monitor janin seluler yang terdiri 
dari dua transduser. Anda dapat memantau 
kesehatan ibu hamil dan janinnya kapan saja
dan dari mana saja. 

6 “S ” akan membantu meringankan persalinan.

Menggunakan sistem digital dalam tablet
Perangkat tablet akan digunakan untuk mengontrol
pengukuran dan menampilkan grafik CTG. IPad, 
perangkat Windows 10, dan perangkat Android dapat
digunakan tergantung pada sistem di rumah sakit.
Layar tablet dapat digulir untuk melihat tampilan
grafik secara penuh,membantu dokter dalam mengambil  
keputusan cepat.  

Mudah untuk menemukan detak jantung janin
Monitor jantung janin berbentuk hati akan 
mengeluarkan suara detak jantung, memudahkan
pengguna dalam menemukan lokasi jantung janin.

Data akan disimpan di dalam server data
 

Mengirim data ke perangkat pintar Anda
Setelah pengukuran selesai, hasilnya dapat
dikirim ke perangkat seperti smartphone dan
tablet dokter, serta ke PC di ruang kerja 
dokter atau ruang staf melalui internet/Wi-Fi.
Dapat dilihat dengan membuka browser internet.
Dokter dapat memanfaatkan waktu yang tersedia 
secara efektif. Pemantauan Real-time 
dimungkinkan dengan Central i ( pemantauan 
pusat, opsional) dan real-time cloud (opsional).   

Dapat digunakan hingga 6 sampai 10 jam
Pengisian daya baterai 1 jam akan  
memungkinkan melakukan pengukuran terus 
menerus hingga 10 jam. ( periksa level baterai
sebelum digunakan)  

Sederhana,ringan,nirkabel=mengurangi 
stres bagi ibu hamil 
Transducer hanya memiliki berat rata-rata sama 
dengan smartphone. Perangkat ini sama sekali 
tanpa kabel, sehingga ibu hamil dapat berjalan 
dengan bebas saat perangkat terhubung ke 
jaringan Wi-Fi.( harap bawa layar tablet)

Fetal Heart Rate
Ultrasound Transducer Uterine Contraction 

Toco transducer

Data akan disimpan dengan aman di server data
(baik di rumah sakit atau cloud), menyediakan 
tempat yang aman untuk data medis. Server cloud 
akan menjamin penyimpanan data selama 10 tahun.
Anda tidak perlu direpotkan dalam mengelola 
lembar pencatatan data lagi.  Anda tetap dapat 
mencetak bagian grafik yang diinginkan dan
melampirkannya ke rekam medis.  
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TOCO UC Kontraksi Uterus 

Transduser ultrasound 
detak jantung janin 

Kualitas tinggi dan multifungsi, dikemas dalam bentuk sederhana; dapat digunakan dalam berbagai situasi medis. Memungkinkan penggunaan secara langsung yang belum pernah ada sebelumnya.

Pemantauan jarak jauh Menggunakan waktu tunggu 
dengan efisien

Transmisi real-time selama 
transfer darurat

Kondisi ibu hamil yang beresiko tinggi dapat 
dipantau dari jarak jauh. Mengurangi proses 
melahirkan darurat berisiko tinggi. 
Mengurangi risiko insiden COVID-19.

Dikarenakan iCTG monitor janin 
dioperasikan dengan baterai dan bebas 
kabel, dapat digunakan selama waktu 
tunggu pasien rawat jalan, mengurangi total 
waktu pemeriksaan dan stres ibu

Dengan adanya iCTG Monitor janin dalam 
mobil ambulans, data pengukuran yang 
telah diperoleh dapat dikirim secara 
real-time, memungkinkan rumah sakit 
mempersiapkan kedatangan dengan lebih 
baik (cloud real-time opsional)

Cara pengkaitan sama seperti 
perangkat konvensional

Sesuai di tubuh ibu hamil dengan 
sempurna

Kontrol dari tablet setelah 
pemasangan

Tidak ada perbedaan dalam cara memakainya 
dengan perangkat konvensional. Tempatkan 
FHR di lokasi suara detak jantung terdengar 
secara optimal,dan TOCO di lokasi dimana 
tekanan terasa stabil. 

Karena sama sekali bebas kabel, ibu hamil 
dapar bergerak leluasa setelah transduser 
ditempatkan pada perut ibu.

Setelah transducer terhubung ke tablet 
melalui Bluetooth, anda dapat mengontrol 
semuanya dari tablet dengan kegunaan 
yang baik. 




