MATERAC GRZEWCZY DLA NIEMOWLĄT
CALIBED – NR REF. 1085

Kokon (otulacz) ochronny dla noworodków

Nr ref. 1085 dziecko
umieszczone w łóżeczku

Materac grzewczy CALIBED marki
mediprema zapewnia idealną oraz
stałą temperaturę, niezbędną aby
zapewnić noworodkom poczucie
bezpieczeństwa. Oprócz ogrzewania, produkt ten spełnia też najwyższe wymagania dotyczące komfortu. Materac grzewczy Calibed nie
jest elementem stałym i może zostać
wyjęty i użyty w każdego rodzaju
kołysce. Produkt ten pozwala też na
monitorowanie temperatury skóry
dziecka. Dodatkowo, wysokie oraz
niskie alarmy zapobiegają ryzyku
hipotermii bądź hipertermii.

MATERAC GRZEWCZY DLA NIEMOWLĄT
CALIBED – NR REF. 1085
DANE TECHNICZNE:
• Regulowana temperatura materaca od 28 do 38,5 °C
(z zabezpieczeniem poniżej 35 oraz powyżej 37 °C).
• Jednakowe ogrzewanie na powierzchni całego materaca.
• Monitorowanie temperatury skóry od 34 do 40 °C.
• Alarmy dźwiękowe oraz wizualne. Zaawansowany system zarządzania alarmami (tryb wyciszony).
Opracowano 3 moduły alarmów wizualnych oraz
dźwiękowych, w zależności od poziomu zagrożenia,
w celu zapewnienia wygody dziecku oraz personelowi
medycznemu.

Usytuowanie
w kołysce.

• Moc grzania: 75 W (moc absorbowana: 100 VA).
• Zasilanie:
– Panel sterowania; 220 – 240 V; 50 – 60 Hz
(opcjonalnie 110 – 120 V).
– Materac: 24 VAC niskie napięcie bezpieczeństwa.
• Klasa elektryczna 1 typ BF.
• Zgodność z normami EN60-601-1, EN60-601-2, EN60601-1-2- 35.
• Klasa wyrobu medycznego IIb.

OPIS
• Zintegrowane rozwiązanie. Materac grzewczy składa
się z panelu sterowania, komponentu grzejącego oraz
materaca żelowego.
• Panel sterowania z wyświetlaczem LCD zapewnia dobrą widoczność danych oraz alarmów. Uchwyt pozwala na montaż na kadego rodzaju łóżeczku.
• Bardzo wygodny, sterylny oraz przeciwodleżynowy materac żelowy z powierzchnią poliuretanową (bez dodatku
lateksu oraz silikonu, o wymiarach 620 x 370 x 13 mm).
• Dostępny z wyjmowanym kokonem, na który składa
się bawełniana kołderka oraz wykonane z mikro granulatu elastyczna poduszeczka. Dziecko znajduje się
w komfortowym i bezpiecznym środowisku.
• Wymiary:
– Panel sterowania (bez uchwytu):
dł. x szer. x wys. 300 x 190 x 75 mm
– Powierzchnia podkładu: dł. x szer. 600 x 325 mm.
Dostarczany z jednym czujnikiem temperatury skóry.

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

Dodatkowo
kokon (otulacz)
CALIBED zapewniający komfort
dziecka.

Wyposażenie opcjonalne
• Pojedynczy czujnik
temperatury skóry

