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Tekn�k Özell�kler

Servo O  Kontrolü (Ops�yonel)2

Ölçüm Aralığı
Kontrol Aralığı
Ekran Çözünürlüğü
Kontrol Doğruluğu
Ç�� O  Sensörü2

Sensör Arızası Alarmı
Yüksek / Düşük Oks�jen Konsantrasyonu Alarmı
Oks�jen / Nem Sensör Modülünü Kapatın Alarmı

%18 - %100
%21 - %65
%1
±%3

±%3, ±%5

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.

Ş�lte Boyutu
Gen�şl�k
Der�nl�k

38,7 cm x 63 cm x 3 cm
105 cm
64 cm

Boyutlar

Güç
Trendelenburg
İk�nc� C�lt Sıcaklık Probu

220 VAC (±%10), 50-60 Hz
±12°

Özell�kler

C�lt Sıcaklığı Alarm Sınırları
Hava Sıcaklığı Alarm Sınırları
C�lt Sıcaklık Probu Bağlantı Hatası/Arızası
Hava S�rkülasyon Arızası
Güç Kaynağı Arızası
S�stem Arızası
Hava Sensörü Arızası

±0.3, ±0.5, ±1.0 (°C) 
±0.5, ±1.0, ±1.5 (°C)

Alarmlar

Ölçüm Aralığı
Hazne Kapas�tes�
S�stem Doğruluğu
Ekran Çözünürlüğü
Ayar Aralığı
Yüksek Bağıl Nem Alarmı
Düşük Su Alarmı
Sensör Arızası Alarmı

0 - %100
1.8 l�tre
±%1.8
%1 RH
%30 - %95 RH
±5, ±10, ±15 (%)

Servo Kontrollü Nem S�stem�

Çalışma Sıcaklığı
Depolama Sıcaklığı
Çalışma Nem�
Depolama Nem�

20°C - 30°C oda sıcaklığı
-20°C - 60°C oda sıcaklığı
%5 - %95 BN yoğuşmasız
%5 - %95 BN yoğuşmasız

Servo S�stem Nem�

Tartı (Yalnızca KI 1000 �ç�n Ops�yonel)

Ağırlık Sınırı
Ekran Çözünürlüğü
Doğruluk

0 - 10 kg
1 g
±5 g

Yalnızca Kangaroo KI 1000 İnkübatör �ç�n Ops�yonel

SmartWe�ght S�stem�
Yüksekl�k Ayarlama
Servo Oks�jen S�stem�
İk�nc� C�lt Sıcaklık Probu
Tek Kullanımlık C�lt Probu
İlave Mon�tör Teps�s�
E-T�p� S�l�nd�rler �ç�n S�l�nd�r Rafı
İlave Su Haznes�
Er�ş�m Kapakları �ç�n İk�l� Duvar Set�
AB, BK, ABD ve İsra�l F�ş T�pler� �ç�n Güç Kablosu**

** Yalnızca 220V 50-60 Hz



NOVOS Mühend�sler�, güvenl� m�kro ortamın ve 
konforlu tasarımın hassas yen�doğanlar ve kl�n�syenler �ç�n 
en öneml� unsurlar olduğunun farkındadır. İnkübatörün 
akıllı yazılımı ve gel�şm�ş güvenl�k s�stem�yle entegre 
m�kro �şlemc� kontrol ün�tes� sayes�nde hastalarınızın 
hayat� �ht�yaçlarınıza odaklanab�l�rs�n�z.

Hava ve c�lt sıcaklıklarının sürekl� ölçülmes� kanop�n�n 
�ç�ndek� her noktada yen�doğan �ç�n stab�l b�r m�kro 
ortam oluşturur. Gövden�n ç�ft duvarlı tasarımı �le 
ışınımsal ısı kaybı önlenerek yen�doğan �ç�n bu stab�l 
m�kro ortamın devamlılığı sağlanır. Böylece KI 1000 
küvözlerde baş ucundan ayak ucuna stab�l ısıtma sağlanır.
TTSS-Hedef Sıcaklık Tak�p S�stem� sayes�nde KI 1000 
Yen�doğan İnkübatörü hassas yen�doğanınız �ç�n gel�şm�ş 
b�r koruma sağlar.

Yen�doğan küvözler� gerekl� nem sev�yes�n�n korunduğu 
stab�l b�r termal ortam oluşturur. Standart Servo 
Nemlend�rme özell�ğ� kusursuz şek�lde çalışarak yen�-
doğanların transep�dermal su kaybını önler. 

Kullanımı kolay arayüz ve ergonom�k tasarım

KI 1000 tümleş�k b�r LCD renkl� dokunmat�k ekrana sah�pt�r. Tüm parametreler kullanımı kolay LCD renkl� dokunmat�k 
ekrandan ayarlanab�l�r. Kontrol parametreler�n�, gerçek değerler� ve trendler� LCD dokunmat�k ekrandan eş zamanlı 
olarak tak�p edeb�lmek kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

KI 1000'dek� kullanımı kolay menü, kullanım sırasında s�ze konfor ve hız 
kazandırır; kullanımı kolay arayüzü sayes�nde KI 1000 tüm gerekl� para-
metreler� ayrıntılı şek�lde göster�rken, sağlık görevl�ler�n�n �şler�n� rahat b�r 
şek�lde yapmasını sağlar ve yen�doğanın uygun tedav�y� alab�lmes� �ç�n 
doğru tanıyı koymalarına yardımcı olur.

YYBÜ'nün farklı �ht�yaçlarına göre yapılandırılab�l�r özell�klerKI 1000 Yaşam Ün�tes� hassas sıcaklık kontrolü ve stab�l m�kro ortam sağlamak üzere tasarlanmıştır.

KI 1000’�n Smartwe�ght özell�ğ� sayes�nde yen�doğanın k�losundak� değ�ş�m� hassas ve doğru b�r şek�lde ölçeb�le-
ceks�n�z. Bu özell�k, bebek yatağının herhang� b�r noktasında hassas k�lo ölçümü yapılab�l�r. Akıllı tartı s�stem�ndek� 
otomat�k dara alma özell�ğ�n�n sağladığı kolaylıktan etk�leneceks�n�z.

Yen�doğan küvözler� kl�n�syenler�n yen�doğanın gel�ş�m� açısından başarılı sonuçlar almasını sağlar. KI 1000 yen�doğan 
küvözündek� Servo Kontrollü O₂ ops�yonu, kl�n�syenler�n hassas yen�doğan �ç�n gerekl� O₂ konsantrasyon sev�yeler�n� 
sağlamasını mümkün kılan başka b�r araçtır. Servo oks�jen�n trend anal�z� kl�n�syen�n farklı zaman aralıklarında O₂ 
konsantrasyonundak� değ�ş�m� tak�p etmes�ne yardımcı olacaktır.

Yen�doğana er�ş�m kolaylığı
KI 1000 küvözlerde sağlık görevl�ler�n�n önden veya yan taraflardan 
yen�doğana er�şmes� çok kolaydır, böylece yapılacak �şlemler çok daha 
rahat yapılab�l�r. Gerekt�ğ�nde �k� kl�n�syen yen�doğanla aynı anda �lg�lene-
b�l�r. Yen�doğana bu şek�lde kolay er�ş�m hem kl�n�syenler hem yen�doğan 
�ç�n daha az stres demekt�r. Kanop�n�n farklı er�ş�m seçenekler� sunan 
tasarımı da s�ze küvözü YYBÜ odasında yerleşt�rme özgürlüğü sunar.

Konfor ve kullanım kolaylığı
Yoğun bakım küvözlerde yen�doğanı �stenen poz�syona get�reb�len      
±12° eğme (trendelenburg) mekan�zması bulunur. Eğme mekan�zması, 
kanop� �ç�ndek� gürültü sev�yes�n� azaltmaya yardımcı olur ve yen�doğanın 
h�ssett�ğ� rahatsızlık en aza �nd�r�l�r. Böylece, hassas yen�doğan �ç�n m�n�mum 
stres �le maks�mum konfor sağlanmış olur.
KI 1000 Yoğun bakım küvözün kanop� tasarımı yen�doğanın farklı açılardan 
net şek�lde görünmes�n� sağlar. Kanop� üzer�nde bulunan halkalar 
sayes�nde termal yalıtımı kesmeden vent�lasyon devreler� ve çeş�tl� sensör 
kabloları kolay b�r şek�lde bağlanab�l�r.
Entegre X ışını kaset� teps�s�ne küvözler�n ön tarafından kolayca er�ş�leb�l�r. 
Böylece x-ışını uygulaması �ç�n yen�doğanın yer�n� değ�şt�rmeye gerek 
kalmaz. 
Servo Nemlend�rme s�stem� sağlık görevl�ler�n�n, transep�dermal su kay-
bını önleyecek şek�lde kanop� �ç�ndek� bağıl nem� ayarlamasını sağlar.

KI 1000, servo oks�jen s�stem�, smartwe�ght (akıllı tartı) s�stem�, yüksekl�k ayarlama, yardımcı güç soketler�, �k�nc�l c�lt 
probu, tek kullanımlık c�lt probu, E-t�p� s�l�nd�rler �ç�n s�l�nd�r rafı, �lave mon�tör teps�s�, er�ş�m kapaklarında ç�ft duvar 
g�b� ops�yonel özell�klerle yapılandırılab�l�r. İk�nc� c�lt sıcaklık probu, �k�z bebekler�n c�lt sıcaklık tak�b�nde kullanıla-
b�ld�ğ� g�b�, bebeğ�n farklı uzuvlarından da c�lt sıcaklık mon�tör�zasyonu sağlar. 

Servo Kontrollü Oks�jen S�stem�, kanop� �ç�nde kl�n�syenler tarafından bel�rt�len oks�jen konsantrasyon sev�yeler�-
n�n korunmasını sağlar. Yardımcı güç soketler� KI 1000'e başka tıbb� c�hazların bağlanmasını sağlar.
Sarılık yönet�m�nde küvözlerle b�rl�kte B�l�led M�n�+ ve B�l�led Max�+’ı b�rl�kte kullanab�l�rs�n�z. KI 1000 İnkübatörler�n 
kanop� tasarımı, NOVOS fototerap� c�hazlarının kanop�ye kolayca yerleşt�r�lmes�n� aynı zamanda yen�doğanın net 
şek�lde görünmes�n� sağlar.

SmartWe�gh s�stem� sayes�nde ön kapağı açmadan ve böylece termal tedav�y� bölmeden k�lo ölçümler� alab�l�rs�n�z. 
Bebek yatağının herhang� b�r noktasında hassas k�lo ölçümler� yapab�l�rs�n�z. SmartWe�gh özell�ğ� kullanıcının, 
yen�doğanı yatağından kaldırmasıyla otomat�k olarak etk�nleşen dara alma özell�ğ� �le k�lo ölçümü yapab�lmes�n� sağlar.

LCD Renkl� Dokunmat�k Ekran

Servo Nemlend�rme S�stem�

Eğme (Trendelenburg) S�stem�

Röntgen Kaset Teps�s�

Yüksekl�k Ayarlama Yeterl� Saklama Alanı

B�l�led Max�+ �le KI 1000 Servo Oks�jen Sensörü


