TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Napájecí napětí

110/120/230 V / 50–60 Hz ∼

Příkon

s pevnou výškou: 550 VA
s nastavitelnou výškou: 600 VA

Výška
Verze s výškově nastavitelným podvozkem
Délka
Šířka

1450 mm
1320–1520 mm v místě horního krytu
1575–1775 mm v místě hrazdy
1150 mm
610 mm

Hmotnost
Verze s výškově nastavitelným podvozkem

96 kg
106 kg

Hlučnost v prostoru novorozence (bez dávkování O2)

max. 38 dB

Elektrické polohování lůžka (Trendelenburg a anti-Trendelenburg)

12°

Režim teplota (servořízený)
Režim podle teploty vzduchu
(rozsah nastavení)

20,0 °C–37,0 °C, v krocích po 0,1 °C
37,1 °C–39,0 °C, v krocích po 0,1 °C

Nastavení teploty vzduchu nad 37,0 °C

jen na zvláštní zásah obsluhy po stisku tlačítka > 37 °C

Režim podle teploty těla novorozence
(rozsah nastavení)

34,0 °C–37,0 °C, v krocích po 0,1 °C
37,1 °C–39,0 °C, v krocích po 0,1 °C

Nastavení teploty těla nad 37,0 °C

jen na zvláštní zásah obsluhy po stisku tlačítka > 37 °C

Dolní a horní automatické nastavení mezí alarmu

±2 °C od požadované nastavené teploty vzduchu
±1 °C od požadované nastavené teploty těla

Rozsah zobrazované hodnoty teploty na displeji

10,0 °C–45,0 °C

Přesnost měření teploty

±0,1 °C ±1 digit

Přesnost regulace teploty

±0,3 °C od nastavené hodnoty

Režim O2 (servořízený)

Z POHLEDU
ZÁKAZNÍKA

Nastavení koncentrace O2 (rozsah nastavení)

22–75 %, odstupňováno po 1 %

Rozsah zobrazované koncentrace O2 na displeji v režimu O2

10–100 %

Dosažitelná koncentrace O2 v inkubátoru

75 % O2

Přesnost měření koncentrace O2

±3 % ±1 digit

Přesnost regulace O2

±1,5 % O2 od nastavené hodnoty

Režim relativní vlhkost RH (servořízený)
Nastavení koncentrace RH (rozsah nastavení)

Mohl jsem si zvolit
konfiguraci inkubátoru podle
potřeb naší nemocnice.

40–90 %, v krocích po 1 %

Rozsah zobrazované RH na displeji v režimu RH

10–99 %

Dosažitelná koncentrace RH v inkubátoru

90 %

Přesnost měření RH

±5 % ±1 digit

Přesnost regulace RH

±5 % od nastavené hodnoty

Zásobník vody

1,5 l demineralizované vody

Váha

Evropský výrobce jako garance kvality

Kvalitnější kyslíková čidla

Robustní odolná konstrukce a nízká poruchovost inkubátoru zajišťuje
nízké náklady na údržbu a servis a poskytuje skutečně hodnotné
ekonomické řešení pro různá klinická prostředí.

Rutinní procedury jako je kalibrace kyslíkového senzoru je nyní věc
minulosti. Nabízíme možnost výběru kvalitnějších kyslíkových čidel
s delší životností a prodlouženým kalibračním intervalem.

Maximální přizpůsobení

Kompaktní design

Jsme schopni přizpůsobit inkubátor individuálním potřebám
zákazníků a maximálně vyjít vstříc speciálním požadavkům a přáním.
Možnost volitelných modulů promění standardní inkubátor na
intenzivní model.

Množství integrovaných funkcí často vede ke zvětšení prostorového
objemu inkubátorů. Inkubátor SHELLY si však uchoval kompaktní
design, který svými rozměry vyhovuje menším neonatologickým
pracovištím.

VOLITELNÉ A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Monitorování životních funkcí MASIMO SPO2
• Dvě čidla teploty těla
• Regulace kyslíku
• Integrovaná váha
• Dvojitý plexisklový kryt
• Držák hadic pro ventilaci, odsávání a výživu
• Vyšetřovací světlo
• IRIS vstup pro ruce
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• Háček na infuzi
• Doplňková police
• Doplňková police pro eurolištu
• Dva uzavřené úložné boxy na spodním dílu
• Záložní zdroj
• Možnost jednostranného nebo oboustranného ovládání
nastavení výšky podvozku
• Antistatická kolečka

Rozsah vážení

max. 6 kg

Rozsah zobrazované hodnoty váhy na displeji

0–6 kg

Přesnost vážení

±2 g ±1 digit (od 0 kg do 1 kg)
±5 g ±1 digit (od 1 kg do 3 kg)
±10 g ±1 digit (od 3 kg do 6 kg)

Rozlišení

po 1 g

Záznamy

váhové trendy
váhové přírůstky

Monitorování životních funkcí Masimo rainbow SET®
SpO2
Rozsah zobrazované SpO2 na displeji

0–100 %

Přesnost měření

±3 % ±1 digit v rozsahu 70–100 % SpO2

Puls
Rozsah zobrazované hodnoty pulzu na displeji

25–240 bpm

Přesnost měření

±3 bpm ±1 digit

PI (perfuzní index)
Rozsah zobrazované hodnoty PI na displeji

0–20 %

Přesnost měření

±10 % PI

PVi (Pleth variability index)
Rozsah zobrazované hodnoty PVi na displeji

0–100 %

SpHb (celkový hemoglobin)
Rozsah zobrazované hodnoty SpHb na displeji

0–25 g/dL

Přesnost měření

±1 g/dL
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