МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ
Інкубатор для новонароджених Air Incu I,
виробництва: Atom Medical Corporation (Японія)
Інкубатор для новонароджених Air Incu I – це інкубатор
закритого типу призначений для запобігання стрибкам температури
тіла у новонароджених, недоношених новонароджених, для
спостереження
та
виходжування
глибоконедоношених
новонароджених.
Інкубатор призначений для підтримки, регулювання та контролю
необхідної
температури
при
гіпотермії
новонароджених,
використання для передопераційних та післяопераційних процедур
інтенсивної терапії в неонатальній хірургії, для спостереження та
виходжування недоношених, глибоконедоношених та послаблених
дітей у відділеннях патології, пологових стаціонарах, реанімаційних
відділеннях та палатах пологових будинків та дитячих лікарень.
Система інкубатора подає сигнали тривоги при:
- відхиленні поточної температури тіла дитини від встановленої;
- відхиленні поточної температури повітря всередині інкубатора від
встановленої;
- відхиленні поточної вологості всередині інкубатора від
встановленої;
- низькому рівні або відсутності води у зволожувальній камери;
- пошкодженні датчика температури шкіри;
- пошкодженні датчика вологості повітря;
- пошкодження камери зволоження;
- пошкодженні інкубатора;
- відсутності або збою в електричному живленні інкубатора

Комплектація інкубатора (складові частини):
- блок керування;
- прозорий ковпак з подвійними стінками та отворами доступу з ущільнювачами;
- ложе дитини з плавним механізмом висування та нахилу;
- матрац;
- багаторазовий датчик температури шкіри для новонароджених;
- багаторазовий датчик температури шкіри для глибоконедоношених новонароджених;
- камера зволоження та кондиціонування;
- лоток для рентгенівської касети;
- порти для трубок та інфузійних систем;
- спеціальні порти для проведення штучної вентиляції легенів або кисневої терапії;
- порт подачі кисню;
- фільтр електростатичний з індикаторами заміни;
- спеціальні захисні покрівці отворів доступу;
- колеса зі стопорним механізмом;
- інструкція з експлуатації українською мовою.
Інкубатор оснащений функцією контролю температури тіла новонародженого та функцією пам’яті, яка
зберігає дані при раптовому вимкненні електроживлення.
Інкубатор обладнаний режимами ручного та автоматичного підтримання (сервоконтролем) температури
повітря всередині інкубатора, автоматичного підтримання температури тіла немовляти, автотестування при
ввімкненні живлення; автоматичного підтримання вологості повітря всередині інкубатора; забезпечує постійну
роботу з можливістю перерви в роботі у 3 хвилини на годину.
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Інкубатор обладнаний сервоконтролем для встановлення рівня та автоматичного підтримання температури
повітря в підковпачному просторі в діапазоні не менше, чим від 23,0 0С до 37,00С з кроком регулювання ± 0,10С
(діапазон 37,1~39,0°C режим ручної корекції) та похибкою вимірювання ± 0,30С та обладнаний сервоконтролем для
встановлення рівня та автоматичного підтримання температури тіла дитини в діапазоні від 34,00С до 37,50С з кроком
регулювання ± 0,10С та похибкою вимірювання ± 0,30С, а також обладнаний сервоконтролем для встановлення рівня
та автоматичного підтримання відносної вологості повітря в інкубаторі в діапазоні від 40% до 95% зі збільшенням на
1%.
Інкубатор має можливість окремо контролювати й підтримувати температуру та відносну вологість на
бажаному рівні, а також вимірювати й постійно відображати дані на дисплеї у режимі реального часу.
Інкубатор обладнаний засобами профілактики та запобіганню розмноження мікроорганізмів в
зволожувальній камері для зменшення ризику інфікування дитини, має технічні засоби запобігання зниженню
температури повітря інкубатора при підвищенні температури тіла дитини внаслідок її фізичного стану, має
можливість виконувати рентгенівські знімки без відкривання інкубатора. Інкубатор має посилену систему захисту на
кожній панелі доступу для запобігання випадінню немовляти та мінімізує втрати температури при відкритті отвору.
Інкубатор забезпечує підтримку середовища для малюків, що народилися з екстремально низькою вагою та
недостатньою спроможністю підтримувати температуру свого тіла, та для малюків з респіраторною недостатністю,
які потребують кисневої терапії.
Відмінними властивостями інкубаторів Air Incu I є:

Низький рівень шуму,

Висока постійність підтримки температури,

Рівномірність обігріву всієї площі всередині інкубатора;

Пристосованість до виходжування глибоко недоношених дітей;

Висока надійність та довговічність.
Технічні характеристики
1.

Точність відображення температури повітря в інкубаторі

± 0,3 0С

2.

Точність відображення температури тіла дитини

± 0,3 0С

3.

Встановлення, регулювання та підтримання температури повітря в підковпачному просторі

23,0 – 37,0 0С

4.

Діапазон відображення температури повітря в інкубаторі

20,0-42,0 0С

5.

Діапазон відображення температури тіла дитини

30,0-42,0 0С

6.

Потужність обігрівача

0-100% (10 рівнів)

7.

Діапазон встановлення відносної вологості повітря в інкубаторі:

40-95% (зі збільшенням на 1%)

8.

Діапазон відображення поточної вологості повітря в інкубаторі

15-99% Rh (з точністю ±10 Rh)

9.

Постійне зволоження без подачі води

≥8 годин

10.

Рівень шуму всередині інкубатора без зволоження

45дБ або нижче

11.

Звукові та світлові/візуальні сигнали тривоги:
• підвищення/пониження встановлених параметрів:
- температури повітря в інкубаторі;
- температури тіла дитини;
- концентрації кисню;
- вологості повітряної суміші;
• відключення чи несправність:
- датчика температури повітря в інкубаторі;
- датчика температури шкіри дитини;
- датчика концентрації кисню;
- датчика вологості повітряної суміші;
• витрати кисню;
• збої в мережі електроживлення;
• помилка електронної системи;
• пошкодження нагрівача;
• пошкодження двигуна;
• пошкодження вентилятора;
• пошкодження електронного блоку;
• неправильне підключення датчика.

12.

Швидкість повітря в підковпачному просторі

10см/сек

13.

Наявність фільтрів електричних з індикаторами заміни

є

14.

Наявність вбудованого зволожувача

є

15.

Наявність багаторазового датчику температури шкіри дитини

є

16.

Вихід на робочий режим після початку прогріву

- не більше ніж за 60 хв при температурі
навколишнього середовища 250С;
- не більше 30 хв щоб досягнути
температури повітря в інкубаторі 360С.

17.

Максимальна концентрація кисню

більше 65%

18.

Порт подачі кисню

наявний
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