
BABY ACTIVE TI – 401

Smart technologies

Transportní inkubátor



Baby Active TI – 401

Transportní inkubátor

Transport tak křehkých a zranitelných pacientů, jakými 

jsou novorozené děti, vždy představuje riziko nežádou-

cího stresu. Naším úkolem je zajistit malému pacientu 

bezpečnost i stabilní prostředí a minimalizovat dopady 

nežádoucích vnějších vlivů.

Pevná konstrukce inkubátoru Baby Active TI – 401 je na-

vržena tak, aby odolávala náporu transportního provozu 

a zároveň tlumila nárazy. Bezpečnostní popruhy a speci-

ální antistresová matrace jsou zárukou bezpečí a pohodlí 

dítěte. Dvojitý průhledný kryt nabízí ideální tepelně-izo-

lační vlastnosti a poskytuje ošetřujícím optimální viditel-

nost pacienta například při vyšetření integrovaným LED 

světlem.

Ideální mikroklima, teplotu a koncentraci kyslíku ve vzdu-

chu systém stabilně udržuje a  kontroluje. O  možných 

výkyvech parametrů referuje optickou a  zvukovou sig-

nalizací klíčových alarmů. Součástí vybavení jsou dvě 

kyslíkové lahve.

Vnitřní zdroj inkubátoru udrží přístroj v aktivním režimu 

minimálně 4 hodiny. Napájení lze připojit k autobaterii 

či do běžné elektrické sítě.

Doplňkové příslušenství: kompaktní podvozek, který 

umožňuje snadnou manipulaci v nemocničních prosto-

rech, je dobře ovladatelný, slouží k transportu z porodní-

ho sálu na oddělení; standardní podvozek pro transport 

v sanitním voze; možnost vybavení přídavnými přístroji.
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Napájecí napětí

Baterie

Příkon – síť

Vnější napájení

Rozsah nastavení teploty

Rozsah nastavení koncentrace O2

Max. úroveň hladiny vnitřního hluku

Rozměry 

Výška

Délka

Šířka

Alarm signalizuje tyto stavy

  

Doba provozu na plně nabité baterie

Volitelné vybavení

Podvozek typ Neotic Extero pro použití v sanitkách

Podvozek typ PNT – 401 pro použití k transportu v nemocnicích

Hrazda s policí a držákem infuzí

Vyšetřovací LED světlo

Fixační popruhy

Bavlněná přikrývka na zakrytí prostoru novorozence 

230 V, 50/60 Hz

2 x 12 V / 28 Ah

380 W

195 W

28,0 – 38,0 ˚C plynule

21 – 50 %

max. 60 dB 

681 mm

867 mm

591 mm

- porucha napájení

- vysoká / nízká teplota vzduchu

- porucha ventilátoru

- porucha sondy

- přetopení

- odpojení topení

- pokles napájení

min. 4 hod
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