
Melody i Series

มีว�ธีสวมใสแบบเดิมและสามารถใชงานไดทันที แตเปนชนิด 
พกพาง าย ไม มีสายเคเบิลใดๆ จ ึงสามารถเคล ื่อนย 
าย ไปไดทุกท่ี ทําใหสามารถลดจํานวนการเร�ยกพยาบาล
ได 

ตัวแปลงสัญญาณเปนชนิดกันนํ้า สามารถใชแอลกอฮอลล
ฆาเชื้อหร�อลางทําความสะอาดหลังใชงานได เพ�่อช
วยลด การสัมผัสของบุคลากรทางการแพทย เนื่องจากฆา
เชื้อโรค และทําความสะอาดไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการใชใน
อาคาร หร�อหองแยกโรคเชื้อ

ตรวจเฝาสถานะของคุณแมที่มีความเส่ียงหร�อไมสามารถ 
เดินทางมายังโรงพยาบาลตัวเมืองได โดยทําการตรวจและ 
เก็บขอมูลในละวัน หากพบความผิดปกติ ก็สามารถนําตัวสง 
ไปยังโรงพยาบาลไดทนัท ีเพ�อ่ชวยลดความเส่ียงจากการคลอด 
ฉุกเฉินได

สามารถสงขอมูลผลตรวจระหวางการสงตอฉุกเฉินแบบ 
Real-time ที่สามารถใชในรถโรงพยาบาลหร�อเฮลิคอปเตอร
เพ�่อใหเจาหนาที่โรงพยาบาลปลายทางสามารถจัดเตร�ยมการ
รับผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ

เมื่อเคร�่องแปลงสัญญาณทั้ง 2 เคร�่อง เชื่อมตอเขากับบลูทูธ 
ของแท็บเล็ต ผู ใชสามารถควบคุมไดทั้งหมดจากแท็บเล็ต 
เพ�่อตรวจสุขภาพทารกในครรภและปรับเสียงหร�อหากเกิด
อาการเจ็บครรภเตือน สามารถทําไดโดยการแตะ 2 คร้ังงายๆ

เปนระบบชารจไฟ,  ชวยลดการใชกระดาษโดยการว�นิจฉัย
กราฟผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแทน,  ตรวจวัดไดทุกที่, 
สามารถบร�หารเวลาระหวางรอผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดวยการตรวจวัดที่แผนกผู ปวยนอก เพ�่อลด
ความเคร�ยด ของคุณแม

สามารถฆ�าเชื้อและทําความสะอาดได�สังเกตอาการคุณแม�ผ�านทางออนไลน� ส�งข�อมูลเร�ยลไทม�ระหว�างการส�งต�อฉุกเฉิน ว�ธีการสวมใส�เหมือนกับแบบเดิม ควบคุมการทํางานจากแท็บเล็ตหลังสวมใส�แล�ว บร�หารเวลาระหว�างรอตรวจได�อย�างมีประสิทธิภาพ

ขนาดเล็กประสิทธ�ภาพสูงและมีฟ�งก�ชันการทํางานที่หลายหลาย เหมาะกับสถานพยาบาลประเภทต�างๆ ใช�งานง�าย มีความหลากหลาย และเข�าใจได�ง�าย

อุปกรณ� CTG พกพาขนาดเล็กสุดสมาร�ท
เป�นอปุกรณ�วดัอตัราการเต�นของหัวใจทารกในครรภ� 
มารดาท่ีประกอบด�วยสองตัวแปลงสัญญาณท่ีสามารถ 
ตรวจสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ� ได�ทุกท่ี 
ทุกเวลา ด�วย 6 สิ�ง ท่ีพร�อมช�วยสนับสนุนการทาํงาน 
ในสถานพยาบาลมีความสะดวกสบายมากข�น้

*จดสิทธิบัตรแลว

*สามารถสั่งพ�มพจากเคร�่องพ�มพที่ตอเชื่อมกับคอมพ�วเตอรหร�อแท็บเล็ตที่ใชดูขอมูลได

*ควรพกแท็บเล็ตสําหรับตรวจวัดกับตัวเคร�่องไวดวยกัน

ขอมูลจะสงไปที่คลาวดเซิรฟเวอรหลังจากเร�่มการตรวจวัด 
แพทยสามารถเร�ยกดูไดอยางเร�ยลไทม โดยผาน Wi-Fi 
หร�อเคร�อขายอินเตอรเน็ตไดและสามารถว�นิจฉัยได
จาก อินเทอรเน็ต เบราวเซอรบนสมารทโฟนหร�อแท็บเล็ตท่ี
ใชอยู หร�อคอมพ�วเตอรในหองตรวจหร�อโรงพยาบาล เพ�่อ
ชวยให แพทยหร�อพยาบาลผดุงครรภท่ีมีภาระงานเยอะ
สามารถ ปรับเวลาการทํางานได 
และหากใชระบบ Central i (Central Monitor: ตัวเลือกเสร�ม) 
ก็จะสามารถสังเกตการณไดพรอมกันไมวาจะก่ีเคร�่องก็ตาม

สามารถเก็บขอมูลที่ Data Server ไดอยางปลอดภัย ไมวาจะเปน 
ในโรงพยาบาลหร�อระบบคลาวดก็สามารถอุนใจไดในเร�่องการจัดเก็บ
ขอมูลหร�อกูขอมูล กรณีที่ใชคลาวดเซิรฟเวอรของบร�ษัทเรา 
จะทํา การจัดเก็บไวเปนระยะเวลา 10 ป ไมตองสิ�นเปลืองตนทุนหร�อ
การปร�้น กระดาษจํานวนมากเพ�่ออานผลกราฟอีกตอไป หากตอง
การพ�มพ กราฟลงบนกระดาษ เพ�ยงใชคอมพ�วเตอรสําหรับดูขอมูล
ที่เชื่อมตอ กับเคร�่องพ�มพทั่วไป แลวส่ังพ�มพเฉพาะหนาที่ตองการเก็บ
ลงประวัติ การรักษาได

เคร�่องวัดอัตราการเตนหัวใจเด็กรูปทรงหัวใจจะทําใหไดยิน
เสียงหัวใจทารกและสามารถระบุตําแหนงการเตนหัวใจของ
ทารกไดอยางแมนยํา

ใชแท็บเล็ตในการวัดและแสดงผล CTG ไดอยางงายดาย
แท็บเล็ตสําหรับตรวจวัด สามารถใช iPad หร�อ Windows แท็บเล็ต 
และ Android แท็บเล็ตได (จะรองรับในอนาคตและรุนที่ทางบร�ษัทแนะนํา) 
สามารถตรวจสอบขอมูลการตรวจวัดไดโดยการปรับขยายเลื่อนหนาจอ 
เพ�่อชวยใหแพทยว�นิจฉัยไดเร็วข�้น

ชารจไฟเพ�ยง 1 ชัว่โมงก็สามารถใชงานตอเนือ่งไดราว 6 ชัว่โมง เมือ่เปดเสยีง 
ดังสุด และประมาณ 10 ชั่วโมงเมื่อปดเสียง สามาถวัดการเจ็บครรภเตือน 
ไดตอเนื่อง  24 ชั่วโมง ชารจไฟงาย และสามารถใชในการตรวจ NST ได 
ตลอดทั้งวัน สําหรับการคลอดที่ใชเวลานานสามารถสับเปลี่ยน FHR 
Transducer สําหรับครรภแฝดได 

ข�อมูลการตรวจสามารถเก็บไว�ในเซิร�ฟเวอร�ได�นาน

ส�งข�อมูลไปยังสมาร�ทโฟนได�

ค�นหาการเต�นของหัวใจทารกได�อย�างง�ายดาย

แสดงผลที่แท็บเล็ตโดยไม�ต�องพ�มพ�กระดาษ

ขนาดเล็ก เบาและไร�สาย ลดความเคร�ยดของคุ
ณแม�
นํ้าหนักของเคร�่องแปลงสัญญาณเทียบเทากับโทรศัพทมือถือ 
เนื่องจากเปนแบบไร สาย 
หากเช่ือมตอแท็บเล็ตเขากับ Wi-Fi ของโรงพยาบาลก็จะสามารถ 
เคลื่อนยายคุณแมในพ�้นที่ของโรงพยาบาลไดอยางอิสระ หากเชื่อม
ตอกับเคร�อขายดวย SIM การด ก็จะสามารถตรวจวัด คุณแม
ไดโดยไมตองติดต้ังเคร�อขายและไมมีการขาดชวง

สามารถใช�เคร�่องวัดการเต�นหัวใจ
ได�ต�อเนื่อง 6-10 ชั่วโมง

รองรับการเตือนมาตรฐานล�าสุด*1

รองรับการวัด 10 ชั่วโมง*2
รองรับการเตือนมาตรฐานล�าสุด*1

รองรับการวัด 10 ชั่วโมง*2
รองรับการเตือนมาตรฐานล�าสุด*1

รองรับการวัด 10 ชั่วโมง*2

Fetal Heart Rate Ultrasound Transducer (FHR)
เคร�่องวัดอัตราการเต�นของหัวใจทารกในครรภ�มารดา  TOCO Transducer (TOCO)

เคร�่องวัดการหดตัวของมดลูก

สะดวก

ขนาดเท�า
ของจร�ง

ตัวอย�างหน�าจอการใช�งาน

แพทย�สามารถดูกราฟด�วยอุปกรณ�ที่มีอยู�ได�อย�างไม�จํากัด



อุปกรณ� CTG พกพาขนาดเล็กสุดสมาร�ท
ใช�ได�ทุกที่ ทุกเวลา

อุปกรณ�วัดอัตราการเต�นหัวใจของทารก

จดทะเบียน อย. แห�งประเทศไทย JPN-6400572

รองรับสัญญาณแจ�งเตือน
ตามมาตรฐาน

ฉบับล�าสุด ป� 2561

รองรับการตรวจ
ได�มากถึง

10 ชั่วโมง

จดทะเบียน อย. แห�งประเทศไทย JPN-6400572

ได�รับรางวัลใหญ�ผลิตภัณฑ�สร�างสรรค�ของประเทศญี่ปุ�น
โดยท�านรัฐมนตร� กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหรกรรม
ผู�ผลิตและที่ปร�กษาได�รับรางวัลร�วมกัน ทั้งหมด 7 ท�าน

Oct. 2021 Thai ver.1.0

อุปกรณ�ที่มี

ผลิตภัณฑ�เสร�ม

ตัวเคร�่อง (อุปกรณ�วัดอัตราการเต�นของหัวใจทารก iCTG)
1 ชิ�น

1 ชิ�น

1 ชุด

1 ชุด

ชุดอุปกรณ�อะแดปเตอร� AC สําหรับชาร�จ

แท็บเล็ตสําหรับใช�งาน เพ�่อตรวจวัด

แท็บเล็ตสําหรับใช�ดูผล (ติดตั้งโปรแกรม iCTG Viewer ไว�เร�ยบร�อยแล�ว)
* แต�ละแบบมีขนาดแตกต�างกัน

กระเป�าพกพา (ใหญ� - เล็ก)

ซองกันนํ้าสําหรับแท็บเล็ต

Marker Switch จับการเคลื่อนไหว (ชนิดเชื่อมโยงกับ iCTG App)

Pulse Oximeter (ชนิดเชื่อมโยงกับ iCTG App) เป�นต�น

Fetal Heart Rate Ultrasound Transducer (FHR) 

เคร�่องวัดอัตราการเต�นของหัวใจทารกในครรภ�มารดา

TOCO Transducer (TOCO) เคร�่องวัดการหดตัวของมดลูก

โปรแกรมใช�งาน iCTG App

* โปรดสอบถามเพ��มเติมเกี่ยวกับ เจลสําหรับอัลตร�าโซนิค, เข็มขัดสําหรับเคร�่องแปลงสัญญาณ, วัสดุอื่นๆ

1 ชุด

Melody i Series

iCTG
ว�ดีโอว�ธีการ

ใช�งาน

Melody International Ltd.

Phytronix Co., Ltd. Takamatsu Factory

Melody i Series

เชื่อมต�อ iCTG หลายเคร�่อง และเฝ�าดูกราฟแบบเร�ยลไทม�ได�

พร�อมกัน และสามารถสร�างเคร�อข�ายแบบป�ด โดยติดตั้งกับ 

เซิร�ฟเวอร�ในโรงพยาบาล ด�วยระบบศูนย�กลางที่เชื่อมต�อด�วย

อนิเทอร�เนต็และ VPN ทําให�สามารถประสานงานระหว�างคลินิก 

และโรงพยาบาลในพ�้นที่ได�

จดทะเบียนกับ อย.ของไทยแล�ว JPN 6400572
Next Kagawa 304, 2217-44 Hayashi, Takamatsu, 
Kagawa 761-0301 JAPAN
TEL: (+81)87-813-7362  FAX: (+81)87-813-7362

     •  ไม�ต�องติดตั้งเคร�อข�าย

     • เชื่อมต�อ 3G/LTE (มีค�าบร�การสื่อสาร) 

         หร�อเชื่อมต�อ Wi-Fi ในโรงพยาบาล (ต�องเชื่อมต�ออินเทอร�เน็ต)

     •  ดูได�แบบเร�ยลไทม�

     •  ฟ�งก�ชันการแจ�งเตือนเมื่อเร��มตรวจวัด (แจ�งเตือนที่ iOS)

     •  ฟ�งก�ชันการเร�ยกดูประวัติ

         (แยกตามเวลาการวัด, แยกรายการผู�ป�วย)

     •  สามารถลงทะเบียน iCTG หลายเคร�่องได�ในเคร�่องเดียว

ออฟชั่นสําหรับการสังเกตการณ�ระยะไกล

 แอป iCTG Viewer + แท็บเล็ตสําหรับใช�ดูผล (มีค�าใช�จ�าย)

     •  ฟ�งก�ชันการส�งลิ�งค�ไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว�เมื่อเร��มตรวจวัด 

         (ไม�จํากัดจํานวน Email เพ�่อลงทะเบียน)

     •  ดูได�แบบเร�ยลไทม�

     •  เร�ยกดูเฉพาะข�อมูลในลิ�งค�ที่อยู�ในอีเมลช�องทางเดียวได�

     •  สามารถส�งต�ออีเมลให�ผู�รับอื่นสามารถดูผลกราฟได�

 รับผลกราฟ CTG ผ�านทางอีเมล (ฟร�)

     •  SSO: มี ID/Password สําหรับล็อกอิน

         (ไม�จํากัดจํานวนลงทะเบียน ID)

     •  ดูได�แบบเร�ยลไทม�

     •  ฟ�งก�ชันการพ�มพ�กราฟ CTG

     •  ฟ�งก�ชันการแปลงกราฟ CTG เป�น PDF 

         (A4/A3)

     •  ฟ�งก�ชันการเร�ยกดูประวัติรายการ ID ของผู�ป�วย
           * ต�องต�อเชื่อมอินเทอร�เน็ต

สามารถล็อกอินผ�าน Internet Browser เพ�่อดูผลกราฟ (ฟร�)

Central i (Central Monitoring System)

[ผู�ผลิตและจําหน�าย]

[ผู�ผลิต]

■ คุณสมบัติ

ชื่อผลิตภัณฑ� อุปกรณ�วัดอัตราการเต�นหัวใจของทารกในครรภ� iCTG

ชื่อรุ�น Ml1001A

230AFBZX00024000

ชื่อเร�ยกโดยทั่วไป Fetal Monitor JMDN 37796000

ประเภท Machinery and Equipment 21, device for visceral organ function examination

การจัดแบ�งประเภท Controlled Medical Device ClassII, Specially designated maintenance 
control required medical devices

ประเภทอุปกรณ�
ประเภทรูปแบบป�องกันไฟฟ�าช็อต อุปกรณ�แหล�งพลังงานภายใน

ประเภทจ�ดที่สวมใส�ตามระดับมีีระบบป�องกันภัยจากไฟฟ�าช็อต จ�ดสวมใส�แบบ BF

ประเภทตามระดับการป�องกันการแทรกซึมที่เป�นอันตรายจากนํ้า IPX2

หมายเลขรับรองอุปกรณ�
ทางการแพทย�

ว�ธีการสื่อสาร/เวลาการทํางาน/ขนาด ฯลฯ
ว�ธีการสื่อสาร Bluetooth 4.1 LE

ระยะห�างที่แนะนํา (ระหว�างเคร�่องแปลงสัญญาณกับแทปเบล็ต)

ระยะเวลาทํางาน

TOCO: ประมาณ 24 ชั่วโมง

ระยะเวลาชาร�จ ประมาณ 1 ชั่วโมง (ไม�สามารถชาร�จแบตตัวเคร�่องได�ระหว�างการตรวจวัด)

นํ้าหนัก Fetal Heart Rate Ultrasound Transducer / 166 กรัม

TOCO Transducer / 137 กรัม

ขนาดภายนอก 96 มม. X 93 มม. X 29.5 มม. (±1 มม.)

มาตรฐานทางไฟฟ�า: Fetal Heart Rate Ultrasound Transducer / TOCO Transducer

แรงดันไฟฟ�า 
(แหล�งพลังงานภายใน) DC3.7V

ชนิดแบตเตอร�่ แบตเตอร�่ลิเทียมไอออน

แรงดันไฟฟ�า (ระหว�างชาร�จ) DC 5.0V * จ�ายจากอะแดปเตอร� AC สําหรับชาร�จไฟ

(ต�องไม�เกิดหยดนํ้า)

มาตรฐานทางไฟฟ�า: ชุดอะแดปเตอร� AC สําหรับชาร�จ

แรงดันไฟฟ�าขาเข�า AC100-240V

มาตรฐานไฟขาเข�า 0.29A-0.16A

ความถี่ 50/60Hz

แรงดันเอ�าท�พ�ท DC5V

มาตรฐานเอ�าท�พ�ท 2A

สภาพแวดล�อมการใช�งาน

อุณหภูมิ 15-35 ℃

ความชื้นสัมพัทธ� 20-80 %

ความกดอากาศ 700-1060hPA

ว�ธีการจัดเก็บ

อุณหภูมิ -10-45 ℃

ความชื้นสัมพัทธ� 10-90%

ความกดอากาศ 700-1060hPA

■ ข�อควรระวัง

• กรุณาชาร�จไฟตัวเคร�่องและแท็บเล็ตไว�เมื่อไม�ใช�งาน  อุปกรณ�แท็บแล็ตพร�อมใช�งานได�ทันที เนื่องจากได�ติดตั้งโปรแกรมไว�เร�ยบร�อยแล�ว

• OS: Windows10, iOS, Android OS (มีแผนจะรองรับ) 

• พ�้นที่เก็บข�อมูล: มีพ�้นที่ว�างอย�างน�อย 100MB 

• หน�วยความจํา: 2GB ข�้นไป 

• ติดตั้งชิป Bluetooth ของบร�ษัท Cypress (ชื่อเดิม Broadcom) 

• ผ�านการรับรองมาตรฐาน IEC62368-1 หร�อ IEC60601-1  

* Windows เป�นเคร�่องหมายการค�าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ประเทศสหรัฐอเมร�กาในสหรัฐอเมร�กาและประเทศอื่นๆ 

* Android เป�นเคร�่องหมายการค�าจดทะเบียนของ Google LLC. * iOS เป�นเคร�่องหมายการค�าหร�อเคร�่องหมายทางการค�าจดทะเบียนของ Cisco ประเทศสหรัฐอเมร�กาหร�อประเทศอื่นๆ และใช�งานภาย

ใต�ใบอนุญาต * Bluetooth เป�นเคร�อ่งหมายการค�าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG,Inc. ชือ่บร�ษัทและชือ่ผลิตภัณฑ�อืน่ ท่ีอยู�ในคู�มือน้ีเป�นเคร�อ่งหมายการค�าหร�อเคร�อ่งหมายการค�าจดทะเบียน ของบร�ษัทนัน้ 

ๆ

*1 ความสามารถการเตือนของบร�ษัท เราออกแบบตามข�อกําหนดต�างๆ ของมาตรฐานย�อย "JIS T60601-1-8:2012                        
    อุปกรณ�ไฟฟ�าทางการแพย�ประเภทหนึ่ง ส�วน 1-8" ของมาตรฐาน "JIS T1303:2018 อุปกรณ�ตรวจเฝ�าการคลอด" เวอร�ชั่นล�าสุด
*2 จะทําการบันทึกครั้งละ 1 ชั่วโมง

ประมาณ 20 เมตร

FHR ประมาณ 6 ชม.เมื่อเป�ดเสียงดังสุด/ประมาณ 10 ชม.เมื่อป�ดเสียง

สามารถดูกราฟได�โดยเข�าในหน�าข�อมูล

อินเทอร�เน็ต

Wi-Fi ในโรงพยาบาล

* ต�องมี Melodyi Cloud Service 

    ในกรณีเป�นแบบคลาวด�ต�องติดตั้งซิมการ�ดสําหรับรับ-ส�งข�อมูลไปยังเซิร�ฟเวอร�

    เพ�่อบันทึกข�อมูลหร�อดูกราฟจากพ�้นที่ห�างไกล โดยมีค�าบร�การรายเดือนในการใช�บร�การ

ภาพการใช�งานทางตรงของ
อุปกรณ�วัดอัตราการเต�นของหัวใจทารก iCTG

ภาพการใช�งาน Central i (ในโรงพยาบาล/พ�้นที่ห�างไกล)

ส�งข�อมูลหลังจากการตรวจเสร็จสิ�น
ส�งข�อมูลแบบ Real-time
* ดูข�อมูลจากลิ�งค�ในอีเมลได�แบบ Real-time

วัดที่ไหนก็ได�
เช�น คอมพ�วเตอร�/

สมาร�ทโฟน
CTG พกพาขนาดเล็ก 

(อุปกรณ�วัดอัตราการเต�นของ
หัวใจทารกในครรภ�มารดา iCTG)

Melody i 
Cloud Server

ใช�งานได�ในวงกว�าง
ครอบคลุมทุกที่

หลายพ�้นที่

ดูข�อมูลจาก
โรงพยาบาลห�างไกล

การส�งต�อ
ฉุกเฉิน

เช�น คลินิก
คลินิกผดุงครรภ�วมเช�น VPN เช�น VPN

ศูนย�ควบคุม

(Central Monitor)

Smart devices
จําหน�ายทั่วไป

Wi-Fi  ในโรง
พยาบาล

อุปกรณ�วัดอัตราการเต�นของหัวใจ
ทารกในครรภ�มารดา โดย iCTG

เช�น ห�องผู�ป�วย/ ห�องคลอด
/แผนกผู�ป�วยนอก

ใช�งานในโรงพยาบาล

เซิร�ฟเวอร�
โรงพยาบาล

Central i

*1

*2

Melody International Ltd.


