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PALĀTU / MEDMĀSU IZSAUKUMA SISTĒMA 
ar balss sarunu interfeisu. 

 
    
 

Māsu izsaukuma sistēmas centrāle MY-MS4P/232  

 
Specifikācija: 
1. 4 dzīslu vadu instalācija. Līdz 999 abonenta iekārtu pieslēgums. 

2. 10 ienākošo un izejošo izsaukumu saglabāšana un atmiņas caurskate. 

    - ar datorprogrammu saglabājas visi izsaukumi. 
3. Atbildēt uz izsaukumiem un izsaukt abonentu iekārtas, divpusēji balss sakari, konferences 
režīms vienlaicīgi vairākiem abonentiem. 
4. Grupas izsaukums – vienlaicīgi ar vairākiem pacientiem. 
5. Centralizēta atsaukuma iespēja visiem izsaukumiem. 
6. Ārējās gaismas signālierīces pieslēgums, audiosignāla izeja. 
7. Datora pieslēgums caur RS-232 seriālo portu, izsaukumu informāciju var ierakstīt un 
caurskatīt ar datorprogrammu. 
8. Iespējams pieslēgt  FC-16SG funkciju paplašināšanas iekārtu sadarbībai ar monitoringa 
programmu un ārējām trauksmes iekārtām. 
9. Izmērs: 460(H)*260(V)*55(D) 
 
 
 
 
 

 



1.2. Programmnodrošinājums  
 

 
 
 
Specifikācija: 
1. Datorprogramma pacientu izsaukuma informācijas saglabāšanai un apstrādei. 
2. Izsaukumu informācijas meklēšana un izdruka. 
3. Displeja informācijas rediģēšana. 
4. Sistēmas minimālās prasības: 
   Pentium II, Windows 98, 128 Mb. operatīvā atmiņa. 
5. Sistēma var darboties autonomi bez datora. Sistēmas darbību nodrošina centrālās pults 
procesors. 

                             Īss sistēmas darbības apraksts 
Sistēma ļauj organizēt pacientam medmāsu izsaukumu no palātas abonenta iekārtas 
nospiežot izsaukuma pogu uz iznestās pults vai sienas paneļa. 
 
Par izsaukumu informē: 

- mirgojoša lampa virs palātas durvīm; 
- istabas numura indikācija uz gaiteņa displeja. 
- skaņas un gaismas indikācija māsu postenī uz centrālās pults. 

 
Nepieciešamības gadījumā medmāsa var sazināties ar pacientu izmantojot divpusējus balss 
sakarus. 
Divvirziena (dupleksa) balss interkoma iespējas: 

- Medmāsas izsaukums un balss sakari no pacienta pults; 
- Pacienta izsaukums un balss sakari no centrālās pults; 
- Konferences – vairāku pacientu(abonentu) vienlaicīgs izsaukums un balss sakari; 
- Dienesta darbinieku balss sakari ar centrālo pulti; 

 
Izsaukuma apstiprinājums / atsaukums - no pacienta pults 
Grupveida apstiprinājums / atsaukums -  no centrālās pults 
 
Sistēmā var tikt uzstādītas līdz 999 abonentu iekārtas (paplašinājumi). 
Savstarpējs iekārtu savienojums ar 4 dzīslu kabeli. 
 

 



 
Brīvroku abonenta iekārta MY-B1 

•••• Māsu postenim 

•••• Dienesta telpām   

 

Specifikācija: 
1. Brīvroku abonenta iekārta : 
     -  izsaukuma poga 
     - zvana pieņemšanas(atbildes) poga 
     - skaļuma regulēšanas poga 
     - ligzda attālinātai izsaukuma pogas 
pieslēgšanai 
     - ligzda ārējai trauksmes iekārtai 
     - audio izeja ieraksta iekārtas 
pieslēgšanai 
     - izeja durvju lampas pieslēgšanai. 
 

2. Vienkārši stiprināma uz sienas pie pacienta gultas. 
3. Izsaukuma un sarunu iespēja ar centrāli. 
4. Distances izsaukuma pogas pieslēgums. 
5. Savienojums ar centrāli ar 4dzīslu kabeli. 
6. Izmērs: 150*120*70mm 
 

 Abonenta klausule MY-B2 
• Māsu postenim 

• Dienesta telpām 

 

Specifikācija: 
1. Sarunu iekārta komunikācijai ar centrāli : 
     -  izsaukuma poga 
     - zvana pieņemšanas(atbildes) poga 
     - ligzda ārējai trauksmes iekārtai 
 

2. Vienkārši stiprināma uz sienas  
3. Izsaukuma un sarunu iespēja ar centrāli. 
4. Savienojums ar centrāli ar 4dzīslu kabeli. 
5. Izmērs: 150*120*70mm 
 

 
 



 

 
 Brīvroku abonenta iekārta MY-B8  

• palātām 
• pacientam 

 

Specifikācija: 
1. Ultra-plāna ( 15mm ) brīvroku abonenta iekārta: 
    - izsaukuma/atbildes poga uz sienas paneļa 
    - atsaukuma poga uz sienas paneļa 
    - trauksmes iekārtas pieslēguma ligzda 
    - durvju lampas pieslēgums 
    - izsaukuma poga uz distances pults 
    - mikrofons uz distances pults 

2. Vienkārši stiprināma uz sienas pie 
pacienta gultas. 
3. Izsaukuma un sarunu iespēja ar 
centrāli. 
4. Distances izsaukuma pogas 
pieslēgums. 
5. Savienojums ar centrāli ar 4dzīslu 
kabeli. 
6. Izmērs: 115*75*15mm 

 Brīvroku abonenta iekārta MY-B9 

• palātām 

• pacientam 

 

 

 

Specifikācija: 
1. Ultra-plāna ( 20mm ) brīvroku abonenta iekārta: 
    - izsaukuma/atbildes poga uz sienas paneļa 
    - atsaukuma poga uz sienas paneļa 
    - trauksmes iekārtas pieslēguma ligzda 
    - durvju lampas pieslēgums 
    - izsaukuma poga uz distances pults 
    - mikrofons uz distances pults 

 

2. Vienkārši stiprināma uz 
sienas pie pacienta gultas. 
3. Izsaukuma un sarunu iespēja 
ar centrāli. 
4. Distances izsaukuma pogas 
pieslēgums. 
5. Savienojums ar centrāli ar    
4-dzīslu kabeli.                            
6. Izmērs: 130*80*20mm 



  
Brīvroku abonenta iekārta MY-B10 

 

 

Specifikācija: 
1. Ultra-plāna ( 23mm ) brīvroku abonenta 
iekārta: 
    - izsaukuma/atbildes poga uz sienas 
paneļa 
    - atsaukuma poga uz sienas paneļa 
    - trauksmes iekārtas pieslēguma ligzda 
    - durvju lampas pieslēgums 
    - izsaukuma poga uz distances pults 
    - mikrofons uz distances pults 
 

2. Vienkārši stiprināma uz sienas pie 
pacienta gultas. 
3. Izsaukuma un sarunu iespēja ar centrāli. 
4. Distances izsaukuma pogas pieslēgums. 
5. Savienojums ar centrāli ar 4dzīslu kabeli. 
6. Izmērs: 125*75*23mm 
 

 

Tualetes izsaukuma slēdzis ar trosīti  MY-FK 

 
  

Specifikācija: 
1. Gaumīgs izskats, ultra-plāns un mitruma noturīgs izpildījums 
2. Uzstādāms tualetēs un vannas istabās pie sienas vai griestos pacientiem, kam 
nepieciešama ārkārtas palīdzība. Trosīte sasniedzama no guļus stāvokļa, grīdas. 
3. Both the master and the water-proof switch ring when the master is called 
4. Izmērs: 88*88*17mm 



Durvju lampa palātām un tualetēm - mirgojoša   

 
 
Specifikācija: 
1. Pieslēgums pie abonenta iekārtas vai WC slēdža. 
2. Uzstādāms virs ieejas durvīm, ja telpā ir abonenta iekārta. 
3. Lampa mirgo ja abonents izsauc centrāli māsu istabā. 
4. Lampa pārstāj mirgot ja centrāles izsaukumu atsauc no abonentu iekārtas. 
 

Durvju lampa palātām un tualetēm  

 

Specifikācija: 
1. Pieslēgums pie abonenta iekārtas vai WC slēdža. 
2. Uzstādāms virs ieejas durvīm, ja telpā ir abonenta iekārta. 
3. Lampa mirgo ja abonents izsauc centrāli māsu istabā. 
4. Lampa pārstāj mirgot ja centrāles izsaukumu atsauc no abonentu iekārtas. 

Gaiteņa displejs MY-2D.  

 

Specifikācija: 
1. Divpusējs, 4- zīmju, 4 collu digitālais displeja ekrāns. 
2. Gatavības režīmā indicē pareizu laiku. 
3. Izsaukuma režīmā secīgi indicē palātu numurus līdz 10 pēdējiem izsaukumiem. 
4. Programmējams no datora. 
5. izmērs: 590h*170w*60d 
6. ~220V elektro barošana 



 

Barošanas avots.  
• Līdz 40 abonentu iekārtām vienā līnijā 

  

Specifikācija: 
1. AC:220V   DC:18V. 
2. Izejas strāva 12A  
 

Barošanas avots.  
• Līdz 20 abonentu iekārtām vienā līnijā 

 

Specifikācija: 
1. AC:220V   DC:18V. 
2. Izejas strāva 6A 


