INKUBATOR TRANSPORTOWY
NITE – REF. 5020

Istotne informacje

Inkubator transportowy NITE jest
zaprojektowany specjalnie dla oddziałów intensywnej opieki medycznej w celu umożliwienia wszelkiego
rodzaju transportu noworodków
(transportu wewnętrznego, zewnętrznego, długo lub krótkotrwałego).

TRANSPORTOWY INKUBATOR
NITE – REF. 5020
SPECYFIKACJA
• Regulacja Temperatury:
powietrza od 28 do 39 °C (z bezpiecznym dostępem
pow. 37 °C).
skóry od 35 do 38 °C (z bezpiecznym dostępem pow.
37 °C).
Główny napromiennikowy system nagrzewania mieści się
w górnej części kopuły nad dzieckiem.
• Sonda do pomiaru temperatury powietrza umieszczona jest w kopule w połączeniu z sondami do pomiaru
temperatury w komorze grzewczej doskonale pozwalając na dostosowanie ogrzewania, które bezpiecznie
działa niezależnie od warunków otoczenia
• Moc grzewcza :
320 W (moc 450 VA).
• Wewnętrzna bateria
(od 15 do 45 min). Możliwość dołączenia baterii zew.
(1 – 2 godz.)
• Napiecie robocze: AC: 110 – 240 V (± 10%) /50/60/400
Hz, DC: 12 – 36 V
• Klasyfikacja elektryczna II
• Klasa IIb sprzętu med.

OPIS
• Informacje wyświetlane na wyświetlaczu LCD język:
(angielski, francuski, hiszpański, niemiecki). Monitorowanie temperatury skóry i powietrza w czasie rzeczywistym (widoczne w postaci wykresu).
Widoczna rzeczywista temp. powietrza i skóry oraz ustawiona, żądana temp. powietrza i skóry (servokontrola).
Informacja czy temp. skóry i powietrza jest aktualnie
za wysoka czy za niska, ikona alarmów.
• Bardzo przestronna wykonana z pleksiglasu kopuła
z perfekcyjną widocznością z 5 stron.
• Dostęp do dziecka z 4 stron:
– Dostęp z przodu: duże drzwi z 2 portami w kształcie kół
– Dostęp z tyłu: duże drzwi z 2 portami w kształcie kół
– Dostęp od strony głowy podwójne drzwiczki
– Dostęp od strony stóp: podnoszone drzwi
Możliwy dostęp od góry: podnoszona kopuła
• Opuszczana część materaca od strony głowy dziecka, aby zapewnić do niego wygodny dostęp.
• Leże dziecka: 610 x 340 mm, umieszczone w bezpiecznych wyciszonych blokach w celu zmniejszenia wibracji.
Podnoszone leże od strony stóp, dzięki czemu można
dostosować pozycje dziecka do rodzaju transportu i wyposażenia, możliwe wysunięcie leża z kopuły inkubatora.
• Obudowa z wtyczką do zamontowania oświetlenia.
• Wymiary: dł. x szer. x wys. 910 x 580 x 518 mm.
• Waga: 36,5 kg.
• 4 bloki mocujące do transportera.

Dystrybutor:
PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa
tel. 22 313 09 39, faks 22 313 09 59
e-mail: handlowy@paramedica.pl
www.paramedica.pl

OPCJE I AKCESORIA
• Wbudowany czujnik tlenu
• Pręt z haczykami na
płyny
• Możliwe zastosowanie
do transportu wew, zew.
oraz śmigłowców
• Oświetlenie
• Pokrywa izotermiczna
• Materac transportowy
z mikrogranulatu
• 1 lub 2 godzinna zewnętrzna bateria
• Ramie podtrzymujace
wąż do wentylacji

