
B�l�led Max�+B�l�sphere 360
Çok Yönlü Yoğun Fototerap� C�hazı

www.novos.com.tr

Novos Tıbb� C�hazlar Sanay� T�caret 
İthalat ve İhracat L�m�ted Ş�rket�
İved�k Osb Mah. 1518. Cad. Matbaacılar S�tes� 
No: 2/39 Yen�mahalle, Ankara, Turkey
Tel: +90 312 384 15 88   Fax: +90 312 384 15 98

www.novos.com.tr

Tekn�k Özell�kler

Gen�şl�k
Der�nl�k
Yüksekl�k
Ağırlık, yak.
Hamak yatak

68,5 cm
81,5 cm
146 cm - 166 cm
66 kg
58 cm x 38 cm

Çevresel Gerekl�l�kler
Çalışma Sıcaklığı Aralığı
Depolama Sıcaklığı Aralığı
Çalışma Nem Aralığı
Depolama Nem Aralığı

+20°C - +30°C
-20°C - +60°C
%5 - %99 RH, yoğuşmasız
%0 - %99 RH, yoğuşmasız

Kanıtlanmış kal�te ve %100 müşter� memnun�yet�
Sah�p olduğumuz sıkı kal�te pol�t�kası sayes�nde %100 müşter� memnun�yet�ne ulaştık. Novos, yen�doğan bakımı �ç�n 
yüksek kal�tel� ürünler tasarlamaya ve üretmeye devam edecekt�r; s�z�n yapmanız gereken tek şey hastalarınıza 
odaklanmak.

NOVOS Med�cal önceden haber vermeks�z�n tasarımda, özell�klerde ve modellerde değ�ş�kl�k yapma hakkını saklı tutar.
NOVOS Med�cal Systems'�n kal�te yönet�m s�stem� ISO 13485 sert�f�kasına sah�p olup ürünler Tıbb� C�haz D�rekt�f�ne 
(93/42/EEC) göre sert�f�kalandırılmaktadır.

Boyutlar

Alarmlar Sarf Malzemeler�
Yüksek C�lt Sıcaklığı Alarmı
Düşük C�lt Sıcaklığı Alarmı
Yüksek Hava Sıcaklığı
Düşük Hava Sıcaklığı
C�lt Sıcaklık Probu Bağlantı Kes�lmes�
Tedav� Sonlanma Alarmı
Lamba Kullanım Süres�
Yatağı Yer�ne İt�n�z

1°C’l�k aralıklarla, 33-39°C arasında
1°C’l�k aralıklarla, 31-37°C arasında
>37°C
<30°C

Yedek Hamak
Göz Koruma Maskes� Small
Göz Koruma Maskes� Med�um
Göz Koruma Maskes� Large

Özell�kler
Hava Sıcaklığı Ekranı
C�lt Sıcaklığı Ekranı
Gürültü Sev�yes�
Ekran
Lamba Ömrü
LED Tüp Sayısı
Spektral Işınım
Dalgaboyu Aralığı
Hedef Terap� Zamanı
Serum Askısı Ağırlık Sınırı
Mon�tör Teps�s� Ağırlık Sınırı
Besleme Voltajı

0°C - 51°
0°C - 51°
<55 dBA
5,1 �nç tek renkl� LCD dokunmat�k
20.000 saat
16 adet Mav� Işık LED Tüp

2>100 µW/cm /nm
440 nm - 460 nm
0-99 saat, 1'er saat aralıklarla
2 kg
6 kg
220 VAC (±%10)
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Novos, ş�ddetl� sarılık vakalarının çoğunda çok yönlü yoğun fototerap�n�n avantajlarından faydalanmanızı sağlayan 
yüksek kal�tel� ve güven�l�r b�r tedav� c�hazı sunmaktadır.

B�l�sphere 360, yen�doğanlarda ş�ddetl� sarılığa neden olan yüksek b�l�rub�n sev�yeler�n�n 
tedav�s�nde tam olarak �ht�yacınız olan çözümdür.

Sarılık yönet�m�, h�perb�l�rub�nem� sorunu yaşayan prematüre ve zamanında doğan yen�doğanlar �ç�n öneml�d�r. 
Novos, kl�n�syenlere süper LED teknoloj�l� çok yönlü yoğun fototerap� tedav�s� sunar. B�l�sphere 360, total serum 
b�l�rub�n sev�yeler�n� en hızlı şek�lde düşürmen�z� sağlar ve r�skl� kan değ�ş�m� �ht�yacını ortadan kaldırır. 
Kl�n�k çalışmalar, B�l�sphere 360 kullanımının b�l�rub�n sev�yes�n� 0,84 mg/dl/saat'e kadar azaltab�ld�ğ�n� ve bu hızlı 
düşüşün ensefalopat� açısından yüksek r�sk altında olan vakalarda öneml� olduğunu göstermekted�r.
Nonhemol�t�k sarılıkta yoğun ışık yayan d�yot �le yoğun kompakt floresan fototerap�n�n karşılaştırması. (Türk Ped�atr� 
Derg�s� 2013; 55 : 29-34 Şah�n Takcı, Şule Y�ğ�t, Gülper� Bayram, Ayşe Korkmaz, Murat Yurdakök  Hacettepe 
Ün�vers�tes�, Tıp Fakültes�, Ped�atr� Anab�l�m Dalı, Neonatoloj� B�l�m Dalı, Ankara, Türk�ye)

Hassas yen�doğanlar �deal b�r ortama �ht�yaç duyar ve B�l�sphere 360, Novos Tıbb� 
C�hazlar tarafından gel�şt�r�len patentl� akıllı yazılım s�stem� Novosof ve Thermoelevat�on 
özell�ğ� sayes�nde bu �deal ortamı mümkün kılar.

Yen�doğanlar hayatlarının �lk günler�nde enerj�ler�n�n çoğunu gel�şmek �ç�n kullanmalıdır. Sıcaklık artışları veya 
düşüşler�, vücutta su kaybı ve stresl� ortamlar gel�ş�mler�n� engeller. B�l�sphere 360, yen�doğanlar �ç�n �deal b�r yoğun 
fototerap� ortamı oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır. Novosoft, elektron�k parçalardan yayılan ısının neden olduğu 
sıcak havayı dışarı vermek �ç�n sess�z fan gruplarını kontrol eder ve üst parçayı yükselterek ısıyı dağıtan 
Thermoelevat�on özell�ğ�n� etk�nleşt�r�r, böylece bebek �ç�n uygun kab�n sıcaklığı sev�yeler� sağlanmış olur.
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Dokunmat�k ekranla hasta �zleme kolaylığı

Yen�doğan bakım kılavuzlarına göre fototerap� tedav�s� sırasında 
yen�doğanın c�lt sıcaklığı ölçülmel�d�r. B�l�sphere 360, bebeğ�n c�lt 
sıcaklığının LCD dokunmat�k ekran üzer�nden sürekl� ve anlaşılır 
şek�lde �zlenmes�n� sağlar.
Tedav� ve lamba kullanım süreler�n�n LCD dokunmat�k ekrandan 
�zlenmes� tıbb� görevl�ler�n tedav�y� etk�n b�r şek�lde tak�p etmes�ne 
�mkan ver�r.

Kullanımı kolay menü ve kullanım kolaylığı

Kullanım kolaylığı YYBÜ personel� �ç�n öneml� noktalardan b�r�d�r. 
B�l�sphere 360'dak� kullanımı kolay menü s�ze konfor ve hız 
kazandırır. C�hazın kullanımı sırasında tüm parametreler� tek b�r 
düğmeye dokunarak ayarlamak kolaydır.
Alt ve üst lambalar hastaların farklı türdek� �ht�yaçlarına göre b�rl�kte 
veya ayrı ayrı çalıştırılab�l�r.

YYBÜ personel� �ç�n daha az �ş yükü

B�l�sphere 360 �le d�ğer fototerap� c�hazlarına kıyasla her hastanın 
tedav� süres� kes�nl�kle daha kısadır. Tedav� süres�n�n kısa olması 
tıbb� görevl�ler �ç�n daha az �ş yükü demekt�r. Yoğun fototerap� 
s�stem� B�l�sphere 360, hastanede kalış süres�n� kısaltır ve bebeğ�n 
daha erken taburcu olmasını sağlayarak annes�yle daha önce temas 
kurmasını sağlar.
Bebek yatağının çıkarılab�lmes� tıbb� görevl�ler�n ve hemş�reler�n 
bebeğe kolayca er�şmes�n� sağlar.
Kırmızı renkl� yan pencereler d�ğer hastaları ve tıbb� görevl�ler� 
mav� ışığın olumsuz etk�ler�nden korur.

Tem�zleme kolaylığı

Tıbb� görevl�ler, c�hazın �ç kısmını tem�zlemek ve dezenfekte etmek 
�ç�n aşağı ve yukarı ok düğmeler�yle yalnızca üst parçayı yükselten 
manuel yükseltme s�stem�n� kullanab�l�r.
B�l�sphere 360'da yatak ün�tes�n� çıkararak hamağı değ�şt�rmek 
kolay b�r �şlemd�r.
Yan çubuklar, tahl�ye del�kl� bebek beş�ğ� ve hamak g�b� çıkarılab�l�r 
yatak parçaları kullanıcıların tem�zl�k yapmasını kolaylaştırır.

Bebek �ç�n güvenl�k ve konfor

Yatak ün�tes�n�n mükemmel tasarımı yen�doğanlar �ç�n güvenl�k ve konfor sağlar.

B�l�sphere 360'ın �ç�ndek� özel tasarlanmış hamak 
sayes�nde, etk�l� fototerap� alanı ve mav� ışık geç�rgenl�ğ� 
en üst sev�yeye çıkarılmıştır. En ufak bebekler �ç�n b�le 
hamakta yatmak konforludur.

Kullanılan hamağın bozuk olma �ht�mal�ne karşı bebek 
beş�ğ� yen�doğan �ç�n b�r güvenl�k katmanı sunmaktadır. 
Çıkarılab�l�r yan çubuklar sayes�nde yen�doğanın uzuvları 
güvenl� bölge �ç�nde kalır.

Düşük çalıştırma mal�yetler�

B�l�sphere 360, kullanım ömrü 20.000 saat olan LED 
tüpler kullanır. Bu kullanım ömrü p�yasadak� floresan 
lambalara kıyasla 10 kat daha uzundur, böylece lamba 
değ�şt�rme mal�yet� büyük ölçüde daha düşüktür. 
Floresan alternat�flerle karşılaştırıldığında süper LED 
tüpler�n enerj� tüket�m� oldukça düşüktür.

THERMOELEVATION s�stem� �le ortam sıcaklığı 32°C’ye ulaştığında b�r�nc� fan grubu, 34°C’ye ulaştığında �k�nc� fan grubu çalışmaya başlar. 
Ortam sıcaklığı 35°C’ye ulaştığında asansör s�stem� devreye g�rerek üst kab�n kısmının kend�l�ğ�nden 1. kademeye yükselmes� sağlanır. Ortam 
sıcaklığı 36°C’ye ulaştığında üst kab�n kısmı 2. kademe sev�yes�ne yüksel�r. Ortam sıcaklığı 37°C’ye ulaştığında �se; güvenl�k önlem� olarak 
s�stem kend�n� kapatır.


