
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

Tekn�k Özell�kler

Emme Modülü
Monometre Aralığı
Güvenl�k Haznes� Kapas�tes�
G�r�ş Gazı T�p�
 - Poz�t�f Basınç Sürümlü Ventür� T�p Emme �ç�n
 - Negat�f Basınç Sürümlü Ventür� T�p Emme �ç�n

– 200 - 0 mmHg
500 ml

O2

Vakum

Gen�şl�k
Der�nl�k
Yüksekl�k (standart)
Yüksekl�k (ayarlanab�l�r, ops�yonel)
Ş�lte Boyutu
Yatağın Maks�mum Kapas�tes�
Ş�lte Yüksekl�ğ� (standart)
Ş�lte Yüksekl�ğ� (op. yatak modülü �le)

90 cm
113 cm
177 cm
177 - 197 cm (maks.)
70 cm x 55 cm
10 kg
93 cm
93 - 113 cm (maks.)

Boyutlar

Besleme Ger�l�m�
Besleme Frekansı
Yatak Yatırma Açısı
Muayene Işığı
Ayar Sıcaklığı (Bebek Modu)
Isıtıcı Çıkışı
C�lt Sıcaklık Ekranı
Sıcaklık Ölçüm Doğruluğu
Eller Serbest Alarm Durdurma
Ön Isıtma Modu (Hava Probu �le)

Ön Isıtma Modu (Standart C�haz)

220 VAC (±%10)
50-60 Hz
±12°
LED 2x5W
0,1°C aralıkla 34-38°C 
%10 aralıkla 0-%100
18°C - 42°C
±0,1°C
10 dak�ka
%40 ≤ 25°C
%30 > 25°C
%40 sab�t

Özell�kler

Yüksek C�lt Sıcaklığı
Düşük C�lt Sıcaklığı
Yüksek Sıcaklık
Bebek Kontrolü
Sensör Bağlantısı / Kes�nt�s�
Eksen Hatası
S�stem Hatası
Güç Kes�nt�s�

Alarmlar

Tartı (Ops�yonel)
Ağırlık Sınırı
Tartı Ekranı Çözünürlüğü
Doğruluk

0 - 10 kg
1 g
±4 g

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.

KR 1000
Yen�doğanlar �ç�n Güvenl� Isıtma Desteğ�

Entegre LED Fototerap� (Ops�yonel)
Yoğunluk
Lamba Kullanımı

2> 40 µW/cm /nm
50,000 saat

S�par�ş L�stes�
KR 1000 Yen�doğan Radyan Isıtıcı SmartWe�ght
Entegre Tartı S�stem�
Yüksekl�k Ayar Parçası
Esnek Kollu B�l�led LED Fototerap� S�stem�
Easypuff Entegre T Parçalı Canlandırma Ün�tes�
360° Dönen Yatak
Ventür� T�p� Emme
Normal T�p Emme
Düşük Akışlı Blender
Hava Oks�jen Akış Ölçer S�stem�
Nemlend�r�c� Ş�şes�
Tek Kullanımlık C�lt Probu
Kolay Açılır Çekmece
Mon�tör Teps�s�
Serum Askısı
S�l�nd�r Rafı (E T�p�)
Hava Probu

İnsp�rasyon Tepe Basıncı (PIP)
Eksp�rasyon Sonu Poz�t�f Basınç (PEEP)
Ayarlanab�l�r Maks. Basınç Sınırı (Ön Ayarlı)
Akış Kapas�tes�
Hava Yolu Basınç Manometres�
Görüntüleme Aralığı

8 L/dk’da 5 - 7 cmH O2

8 L/dk’da 1 - 10 cmH O2

40 cmH O2

5 L/dk - 15 L/dk
-10 �la 80 cmH O2

±%2 tam ölçek

Easypuff T Parçası Canlandırma Modülü (Ops�yonel)

O  Konsantrasyon Aralığı2 

O  Doğruluk2 

Akış Ölçer Aralığı

%21- %100 O2 

±%3 tam ölçek
0 - 15 L/dk

Hava ve O  Blender (Ops�yonel)2

Duvar Besleme Basıncı
S�l�nd�r Basıncı
Hasta Gaz Besleme Akış Aralığı

3 - 5 bar
3 - 5 bar
0 - 15 L/dk

Hava ve Oks�jen Akış Ölçer (Ops�yonel)

360° Döner Yatak (Ops�yonel)
NR 1000 model �ç�n standar�ır.

Rez�stansların yer aldığı alt ve üst kısım güvenl�k açısından
plast�k malzeme �çermemekted�r.



NOVOS, doğumhanelerde, ac�l serv�slerde ve YYBÜ'de yen�doğanların farklı �ht�yaçları �ç�n komb�ne ısıtıcılı yatak KR 
1000'� tasarladı. Bu ürün, müdahale sayısının en aza �nd�r�lmes�n� ve stres�n azaltılmasını sağlar. KR 1000 model 
yen�doğan ısıtıcısı en �y� termal desteğ� sunmak �ç�n üç çalışma moduna sah�pt�r, böylece yen�doğan enerj�s�n� sıcaklık 
stab�l�zasyonu yer�ne kend� gel�ş�m� �ç�n kullanab�l�r. Ops�yonel modüller ve özell�kler sağlık görevl�ler�n�n yen�doğana 
kolayca er�şeb�lmes�n� ve farklı �ht�yaçlarına göre eks�ks�z destek sunab�lmes�n� sağlar.

Kullanımı Kolay Tasarım

KR 1000, hastalarınıza en �y� bakımı sunarken, �ht�yacınız olan konfor ve özgürlüğü 
s�ze sunar.

Farklı İht�yaçlar �ç�n  Tamamen Yapılandırılab�l�r

- Büyük ve parlak LED ekranlı kullanımı kolay kontrol panel�.
- Farklı kullanım amaçları �ç�n Ön Isıtma, Manuel ve Bebek (Servo) çalışma modları.
- Ön ısıtma moduyla bebek yatağının kontrollü ısıtılması sayes�nde yen�doğan yatağa �lk konulduğunda rahat eder.
- SmartS�lence özell�ğ� sesl� alarmları eller� kullanmadan susturmayı sağladığından kl�n�syen cerrah� müdahale veya 
tıbb� muayene sırasında alarmı susturmak �ç�n eller�n� k�rletmek zorunda kalmaz ve yen�doğan üzer�nde stres oluşmaz.
- 360° Dönen yatak, kl�n�syenler�n yer değ�şt�rmes�ne veya yen�doğanın yer�n� değ�şt�rmeye gerek kalmadan yatağı 
kolayca döndüreb�lmeye olanak sağladığından hem yen�doğan hem kl�n�syenler �ç�n konforlu b�r seçenekt�r.
- SmartT�lt ve SmartMemory özell�kler� sayes�nde kl�n�syenler yalnızca b�r butona basarak yen�doğanı trendelenburg 
ve ters trendelenburg poz�syonuna get�reb�l�rler.
- Isıtıcı başlıkta seram�k ısıtıcılarla donatılmış en etk�l� ısıtma s�stem� bulunur.
- Isıtıcı modülün döndürüleb�lmes� X-ışını uygulamaları sırasında daha az g�r�ş�mde bulunmayı böylece yen�doğanın 
yaşayacağı stres� azaltmaya �mkân sağlar.
- Apgar skorlaması �ç�n 1, 5, 10, 20 dak�kalık d�j�tal apgar zamanlayıcısı.
- 1-99 dak�ka arasında çalışab�len �k� farklı sayaç.
- Maks�mum hasta güvenl�ğ� �ç�n akıllı alarmlar.
- Büyük ş�lte ve yen�doğana kolay er�ş�m sağlayan katlanab�l�r yan paneller.
- Yen�doğanı rahatça gözlemlemeye �mkân veren muayene lambaları.
- İsteğe bağlı ortam sıcaklığı ölçümler� sağlık görevl�ler�n�n �deal sıcaklığı sağlamasına yardımcı olur.

Gel�şm�ş Özell�kler

KR 1000 yen�doğan ısıtıcısı, yen�doğana sürekl� opt�mum termal destek
ve sağlık görevl�s�ne kullanım kolaylığı sağlamak �ç�n m�kro �şlemc�l�
akıllı kontrol panel�yle donatılmıştır. Mükemmel şek�lde tasarlanmış 
ısıtıcı modülü ısının ş�lte üzer�nde ve böylece yen�doğanın vücudu
boyunca eş�t şek�lde dağıtılmasını sağlar. Opt�mum termoregülasyon 
�ç�n KR 1000 yen�doğanın c�lt sıcaklığını �k�l� term�stör 
c�lt probuyla ölçer. Çalışma sırasında, yen�doğanın c�lt sıcaklığı
�k�l� term�stör c�lt probuyla ölçülerek ısıtma güvenl�ğ� ve 
hassas�yet� en üst düzeye çıkarılır. En üst düzeyde 
hasta güvenl�ğ� �ç�n s�stem kend�n� kontrol eder
ve otomat�k duraklatmalı termo regülasyon ve 
akıllı güvenl�k önlem� alarmlarıyla eş zamanlı olarak 
kullanıcıyı b�lg�lend�r�r.

KR 1000 aşağıdak� ops�yonel modüllerle tüm gereks�n�mler� ve �ht�yaçları karşıla-
yacak şek�lde  tasarlanmıştır.

Opt�mum Isıtma ve Maks�mum Hasta Güvenl�ğ�

Kullanımı kolay kontrol panel�, parametreler�n kolayca ayarlanab�lmes�n� sağlar. 
Gerekl� tüm b�lg�ler� büyük, parlak LED ekranlardan kolaylıkla okuyab�l�rs�n�z.

Kontrol Panel�

Muayene Lambaları
Açısı ayarlanab�len �k� muayene lambası sayes�nde yen�doğanı net şek�lde gözlem-
leyeb�l�rs�n�z.

SmartS�lence ve Akıllı Alarm S�stem�
Smart s�lence özell�ğ�, alarmı eller� kullanmadan susturmaya �mkan ver�r, böylece 
kl�n�syen operasyon sırasında eller�n� tem�z tutab�l�r. Akıllı alarm s�stem�, bebek 
modundayken uzun b�r süre çalıştıktan sonra hedef c�lt sıcaklığına hala er�ş�lmezse 
sağlık görevl�s�n� uyarır. Manuel modda c�haz güvenl�k sınırlarının dışında çalışırsa 
benzer b�r akıllı alarm da tet�klen�r.

Isıtıcı Modülünün Döndürülmes�
Isıtıcı modülün döndürülmes� sayes�nde mob�l x-ışını ün�tes� ş�lte üzer�ne kolayca 
entegre ed�leb�l�r, böylece daha az g�r�ş�m olacağından yen�doğanın yaşayacağı 
stres azaltılmış olur. Ayrıca, ısıtıcı modülün döndürülmes� �le doktorlar veya 
kl�n�syenler muayene amacıyla hastaya kolayca er�şeb�l�r.

Katlanab�l�r Yan Paneller
Katlanab�l�r yan panellerle yatağın üç tarafından hastaya kolayca er�ş�leb�l�r.

X-Işını Kaset� Teps�s�
X-ışını kaset� teps�s�ne yatağın ön kısmından er�ş�leb�l�r.

SmartT�lt ve SmartMemory S�stemler�
SmartT�lt özell�ğ� sayes�nde yatak ün�tes�n�n ön kısmında bulunan butona basarak 
elektron�k kontrol s�stem�yle KR 1000 yatak trendelenburg ve ters trendelenburg 
poz�syonlarına get�r�leb�l�r. SmartMemory S�stem, tek dokunuşla yatağı �k� farklı 
açıda (0 - 12°C) konumlandırmak �ç�n kullanılab�lecek �k� bellek yuvası sunar.

Ops�yonel 360° Dönen yatak, cerrah� operasyonlar sırasında yen�doğana 
kolayca er�şmey� sağlar. Bu özell�k sayes�nde kl�n�syenler yer değ�şt�rmeden veya 
yen�doğanın yer�n� değ�şt�r�p onu strese sokmadan yatak platformunu kolayca 
döndüreb�l�r.

360° Dönen Yatak

Yüksekl�k Ayarlama
Kullanımı kolay ayak kontrollü elektr�kl� yükseltme s�stem�yle daha ergonom�k 
ortam sağlamak �ç�n yatağın yüksekl�ğ� ayarlanab�l�r.

Easypuff Yen�doğan T Parçalı Canlandırma Ün�tes�
Solunum desteğ�ne �ht�yaç duyan yen�doğan �ç�n Easypuff canlandırma modülü, 
barotravma veya yeters�z vent�lasyon r�sk�n� ortadan kaldırarak yen�doğanı bas�t 
ve güvenl� b�r şek�lde canlandırmanızı sağlar. PIP ve PEEP değerler�n� hassas b�r 
şek�lde ayarlayab�l�rs�n�z ve canlandırma �şlem�n� en uygun şek�lde yapab�l�rs�n�z.

Hava ve Oks�jen Akış Ölçer S�stem�
Hava ve oks�jen akış ölçer s�stem�n� kullanarak yen�doğana �stenen oks�jen 
konsantrasyonunda Hava ve Oks�jen vereb�l�rs�n�z. Bu özell�k, yen�doğanı fazla 
oks�jenden kaynaklı tehl�kelere karşı korur.

Asp�rasyon Modülü
KR 1000'�n benzers�z tasarımı, normal vakumla çalışan emme modülü ve tıbb� 
oks�jenle çalışan ventür� emme modülüyle b�rleşt�r�leb�l�r. Uygulanan negat�f 
basınç kolayca ayarlanab�l�r ve sürekl� �zleneb�l�r.

SmartWe�gh S�stem�
SmartWe�ght s�stem� bebek yatağının herhang� b�r noktasından yen�doğanın 
k�losunu hassas b�r şek�lde ölçmey� sağlar. Har�c� b�r tartıya �ht�yaç yoktur.


