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GE Healthcare

Giraffe  OmniBed  Carestation
Łączymy technologię i opiekę aby dzieci wracały do domu zdrowe
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GE Healthcare stawia sobie za cel, aby ścieżka, jaką 
dzieci pokonują w kierunku domu, była możliwie 
najbardziej bezpieczna, wygodna i szybka dzięki 
zaawansowanej technologii. Projekt Giraffe OmniBed
 Carestation ma na uwadze dzieci i ich rodziny, dlatego 
stwarza kontrolowane, chronione mikrośrodowisko 
sprzyjające spokojnemu i szybkiemu leczeniu, 
ułatwiając pracę specjalistom, przybliżając dotyk 
rodziców i skracając drogę do domu.

Od porodu do wypisu ze szpitala, Giraffe OmniBed      Carestation służy do 
zaspokajania zmieniających się i złożonych potrzeb OIOM-u, 
przyczyniając się do zapewnienia:

wygodnego i nieustannie kontrolowanego środowiska cieplnego
stałego utrzymania odpowiednio wysokiej temperatury podczas 
transportu w połączeniu z rozwiązaniem Giraffe Shuttle™ - One Baby. One Bed.
rozwiązania, które skupia się na rodzinie i wspiera rozwój neurologiczny
udoskonalonego dostępu do pacjenta i jego widoczności
przyjaznych dla użytkownika, technologicznie zaawansowanych 
cech i funkcjonalności
niezawodnej pracy w warunkach szpitala

Zdrowy rozwój  
 jest podróżą
Pierwsze chwile życia dziecka są przepełnione radością.
Czas, w którym noworodek wymaga dodatkowej opieki na oddziale 
intensywnej opieki neonatologicznej, może być jednak pełen stresu dla 
rodziców i intensywnych wysiłków kadry medycznej.



 

 

Wszystko, czego 
potrzebujesz. 
Na każdym etapie
Firma GE Healthcare napisała nowy rozdział w historii 
precyzyjnej opieki neonatologicznej, kiedy opracowała pionierską
 rodzinę produktów Giraffe – z wyjątkowym połączeniem 
inkubatora zamkniętego z ogrzewaczem promiennikowym w 
postaci Giraffe OmniBed.

Od tego czasu opieka i praktyka neonatologiczna ewoluowały, a z nimi nasza 
rodzina produktów Giraffe. Podróż ta zaprowadziła nas do urządzenia 
kolejnej generacji, Giraffe Carestation.

Giraffe OmniBed Carestation zbudowaliśmy na podstawie naszego 
długoletniego doświadczenia i fachowej wiedzy, wdrażając kluczowe innowacje,
pamiętając o zachowaniu ciągłości i wzmacnianiu naszego zaangażowania w 
opiekę nad niemowlętami zarówno na oddziałach porodowym i poporodowym, 
jak i OIT neonatologicznych. 
Stacja ma za zadanie pomóc kadrze medycznej w ulepszaniu pracy 
klinicznej przy jednoczesnym uwzględnieniu ich codziennych problemów, 
takich jak kontrola zakażeń i łączność między urządzeniami.

 Wspólnie tworzymy ścieżkę do poprawnego wzrostu i opieki neurorozwojowej.



Wspomaganie 
wiedzy kadry 
medycznej 

 

 
się każda sekunda, technologia musi stać po 
naszej stronie.
Stacja Giraffe OmniBed Carestation upraszcza i 
usprawnia pracę w szpitalu, zapewniając kadrze 
medycznej intuicyjne i niezawodne rozwiązanie 
neonatologiczne, jakie jest niezbędne, aby zaspo-
kajać potrzeby medyczne i przywracać dzieciom 
zdrowie.

W sytuacjach krytycznych dla zdrowia, gdy liczy 
 



Najlepsze z obu światów

 
 

W pełni funkcjonalny inkubator zamknięty i ogrzewacz promiennikowy w   jednym - 
Giraffe OmniBed Carestation tworzy bardzo specjalne mikrośrodowisko

Jako ogrzewacz promiennikowy - pacjentowi zapewnia się szybko 
dostarczone równomierne, skupione, przy jednoczesnym 
zachowaniu bardzo komfortowego środowiska pracy dla pracownika
 medycznego.Wyjątkowa wydajność podczas fazy przejściowej ze 
środowiska zamkniętego do otwartego i odwrotnie zapewnia 
nieprzerwaną termoregulację i umożliwia pełny dostęp do pacjenta, 
potrzebny podczas określonych procedur.

Cichy wentylator i wygodny materacyk przeciwodleżynowy stwarzają dla
 dzieci kojące środowisko, jakiego potrzebują do odpoczynku i powrotu do
 zdrowia. Materacyk przeciwodleżynowy reaguje na oddziaływanie ciała 
dziecka, ograniczając punkty nacisku, jednocześnie zmniejszając ruch i 
wstrząsy, oraz znacznie poprawiając komfort. Opatentowany materacyk 
obrotowy 360° Baby Susan™ zwiększa wydajność, umożliwiając 
personelowi łatwe układanie dziecka w pozycji odpowiedniej do procedur 
klinicznych i ułatwiając rodzinie nawiązywanie kontaktów z dzieckiem.

 Jako inkubator zamknięty zapewnia bezpieczne i 
zamknięte mikrośrodowisko poprzez stabilną i 
kontrolowaną termoregulację oraz kontrolę poziomu 
tlenu i  wilgotności.



 

 

Usprawnienie pracy - duży kolorowy wyświetlacz (10,4 cala) i 
dotykowy interfejs użytkownika pomagają personelowi 
w optymalizowaniu swojej pracy podczas monitorowania i 
kontrolowania otoczenia dziecka. Gotowa do zastosowania 
strefa komfortu, szybkie procedury wprowadzenia i ważenia 
oraz bezpośredni dostęp do ustawień sprawiają, 
że urządzenie jest łatwe w obsłudze.

Umożliwia stałą opiekę - uruchomienie jednym przyciskiem funkcji 
Air Boost chroni dziecko przed utratą temperatury, gdy ścianki lub 
otwory pielęgnacyjne są otwarte. Ponadto obracany materac i 
mechanizmu przechalający również wspierają wysiłki personelu 
medycznego, minimalizując jednocześnie niepotrzebne negatywne 
kontakty z dzieckiem.

Kontrola zakażeń jest ważnym tematem na OIT 
neonatologicznych. Giraffe OmniBed Carestation 
zaprojektowano tak, aby nie sprzyjać rozwojowi infekcji 
bakteryjnych lub grzybiczych1. Wyciszenie alarmu bez użycia rąk 
umożliwia personelowi wyłączenie alarmu jednym machnięciem 
dłoni, eliminując niepotrzebne przerwy w prowadzeniu 
procedur i stymulację dziecka.

Ponieważ  łączność  jest fundamentem każdej stacji opieki, nasza Giraffe OmniBed Ca 
restation posiada takie funkcje łączności, które umożliwiają komunikację  z systemami 
elektroniczn ej dokumentacj i medyczn ej i systemami informatycznymi w szpitalu  oraz 
zapewnia możliwość przyszłych aktualizacji i rozbudow y.

Spersonalizowane podejście za pomocą zindywidualizowanych 
ekranów, takich jak trendy kliniczne i motywy ekranów, 
które przyczyniają się do powstania wyjątkowego środowiska 
opieki przyjaznego dla pacjenta i rodziny, przy zaspokajaniu 
potrzeb klinicznych i zapewnieniu ciągłej bardzo dobrej 
widoczności monitorowania.



Przy rozwoju dziecka dotyk rodzica i jego spokój ducha mogą wiele zmienić. 

Giraffe OmniBed Carestation sprzyja opiece skupiającej się na zachowaniu 
więzi rodzinnych oraz zapewnia rodzicom dostęp do dziecka, dając pewność, 
jakiej potrzebują do pielęgnowania i prowadzenia dziecka przez 
pierwsze krytyczne momenty życia.

 

Dzieci są naszą przyszłością, a dzięki Giraffe OmniBed Carestation zrobimy wszystko, 
aby mieć pewność, że pomagamy im rozwijać się od pierwszego dnia. 
Wydaje się to proste, ale znaczy tak wiele.

GE Healthcare współpracuje z personelem medycznym i rodzicami, aby pomóc  
dzieciom rosnąć, rozwijać się i iść do domu w zdrowiu.

Jesteśmy w tej podróży razem!

Rodzic obejmuje dziecko





Specyfikacje

Właściwości fizyczne 
• Kolorowy ekran dotykowy: 10,4 cala (26,4 cm) LCD
• Kąt pochylenia materaca: 12°, płynnie zmienny
• Mikrofiltr: 0,5 μ - wydajność 99,8% (3M Filtrete™)
• Zbieranie danych: RS-232
• Punkty wprowadzania przewodów: 8

Wymagania zasilania 
  11.5 A @ 100v ~, 50/60 Hz 2 A @ 100v ~, 50/60 Hz (wyjście dla akcesoriów) 
 9.5 A @ 115v ~, 50/60 Hz 2 A @ 115v ~, 50/60 Hz (wyjście dla akcesoriów)
  5.5 A @ 220v ~, 50/60 Hz  1 A @ 220v ~, 50/60 Hz (wyjście dla akcesoriów)
  5.5 A @ 230v ~, 50/60 Hz  1 A @ 230v ~, 50/60 Hz (wyjście dla akcesoriów)
 5.5 A @ 240v ~, 50/60 Hz  1 A @ 240v ~, 50/60 Hz (wyjście dla akcesoriów)
 Rozruch dla prądu w drugiej połowie cyklu <80 A

Wymiary
• Maksymalna wysokość:
 z opuszczoną pokrywą: 70 cali (178 cm)
 z podniesioną pokrywą: 94 cale (239 cm)
• Minimalna wysokość:
 z opuszczoną pokrywą: 60 cali (152 cm)
 z podniesioną pokrywą: 82,3 cala (209 cm)
• Zajmowana powierzchnia: 45 cali x 26 cali (114 cm x 66 cm)
• Waga: 328,5 funta (149 kg)
• Wysokość materaca nad podłogą:    od 32 cali do 44 cali (od 81 cm do 111 cm)
• Wymiary materaca: 25,5 cala x 19,2 cala (6   5 cm x 49cm)
• Wymiary drzwiczek: 9 cali x 31 cali (23 cm x 78 cm)
• Wymiary szuflady: 19 cali x 20 cali (48 cm x 50 cm)
• Głębokość szuflady: 8 cali (20 cm)
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Osiągi systemu 
•  Oczekiwana żywotność: Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy przez co najmniej 

7 lat w warunkach normalnego użytkowania, pod warunkiem obsługi, konserwowania i 
serwisowania zgodnie z poleceniami zawartymi w dostarczonych instrukcjach. 
Przy prawidłowej konserwacji i naprawach żywotność można przedłużyć, o ile 
będą dostępne części serwisowe.  

• Osiągi otwartego łóżka, Tryb grzałki promiennika: 
Element grzejny promiennika: 450-480 wat

 
 
•  Osiągi zamkniętego łóżka, Inkubator 

Tryb: Dokładność pomiaru pacjenta: ±0,3°C w zakresie 30° - 42°C

Osiągi wagi wewnętrznej
• Dokładność: ±0,35 uncji (10 g)
•  Zakres: od 0,66 do 17,6 funta (od 300 g do 8 kg)

Rozdzielczość:
•  10 g (ustawienie fabryczne) lub 5 g (wybierane przez użytkownika dla wag spoza UE) 

Rozdzielczość wag rozpowszechnianych w regionie UE może się różnić w zależności 
od wersji wagi:

•
 

Wagi z wersji 2.72 mają tylko opcję rozdzielczości 10 g.
•
  

Wagi z wersji 2.86 mają rozdzielczość 5 g dla obciążeń do 5 kg i rozdzielczość 10 g dla 
obciążeń od 5 kg do 8 kg.

•  Rozdzielczość wag w UE z oprogramowaniem 2.86 i powyżej nie jest wybierana przez 
użytkownika.  
Uwaga: W przypadku krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) w Europie należy sprawdzić lokalne przepisy 
w odniesieniu do dyrektywy o wagach niezautomatyzowanych (NAWI) co do 
sposobu i częstotliwości kalibracji wagi.

Prowadzenie kontroli tlenu     
• Zakres regulacji: 21% - 65%
• Zakres wyświetlania: 16 - 70%
• Czas narastania: <10 minut od 5% poniżej wartości zadanej w trybie Whisper Quiet po otwarciu drzwi
• Odzyskiwanie po otwarciu iluminatora: ≤5 minut od zamknięcia iluminatora do 5% poniżej 

wartości zadanej
•
 

Alarmy: ±3% od wartości zadanej
•
 

Dokładność 5% 
Maksymalne ciśnienie na wlocie 620 kPa (90 psi)

Osiągi nawilżacza
• Czas regeneracji: <15 minut (typowo) regeneracja do 75% wilg. wzgl. przy 39 °C zadanej

 temperatury powietrza
• Czas pracy pomiędzy napełnieniami: >12 godz. przy 65% wilg. wzgl. Ustawienie sterowania

 przy 25°C/50% wilg. wzgl. otoczenia
• Pojemność pojemnika: 1000 ml
• Dokładność sterowania serwo: ± 10% dla ustawień do 85%: min. 75% dla ustawień >85%
•  

Środowisko pracy
• Temperatura: 20° - 30°C
• Wilgotność: 5 do 85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
•  Prędkość przepływu powietrza: do 0,3 m/s
• Wnikanie wody: IPXO

Informacje o przechowywaniu/wysyłce
• Temperatura: od -25° do 60°C
• Wilgotność: ≤85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
• Ciśnienie: 50-106 kPa

Serwisowanie i konserwacja
• Akumulator: 8,4 V NiMH
• Zalecany okres kalibracji/konserwacji profilaktycznej: Rozliczenie roczne
• 2 lata gwarancji na części i usługi konserwacji naprawczej.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych dodatkowych ofertach usług.
 

 

Ustawienia kontroli użytkownika

Czas uruchamiania: ≤50 minut - Czas do osiągnięcia 75% wilg. wzgl. przy temp. sterowania 39°C od 
rozruchu zimnego w temp. 25°C, 50% wilg. wzgl. pokoju.

<40
• Poziom CO2: 0,3%
• Poziom hałasu:  dBa w trybie Whisper Quiet
• Poziom głośności alarmu: Regulowane poziomy dźwięków

• Prędkość przepływu powietrza: ≤10 cm/s w trybie WhisperQuiet™

Automatczyna kontrola temperatury dziecka (serwo): 35-37,5°C z przyrostem o 0,1°C 
(Reguluje temperaturę       dziecka zarówno w trybie otwartym, jak i zamkniętym łóżka)

• Ręczne sterowanie mocy promieniowania: 0-100% z przyrostem o 5%
• Kontrola temperatury powietrza: 20-39°C z przyrostem o 0,1°
• Zakres regulacji wilgotności: 30-95% wilgotności względnej z przyrostem o 5%
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Nasze szerokie doświadczenie w zakresie obrazowania medycznego i technologii informatycznych, 
diagnostyki medycznej, systemów monitorowania pacjentów, odkrywania leków, produkcyjnych 
technologii biofarmaceutycznych, ulepszania wydajności i rozwiązań efektywności pomaga naszym 
klientom w świadczeniu lepszej opieki dla większej liczby ludzi na całym świecie przy niższych 
kosztach.

 

© 2015 General Electric Company – Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie inne wymienione nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi firm, z którymi są 
powiązane.

GE Healthcare, oddział General Electric Company

1* Badanie kolonizacji przez bakterie w teście układu nawilżania Giraffe;
Opublikowano w „Neonatal Intensive Care“, tom 15 nr 2, marzec, kwiecień 2002

 

GE Healthcare dostarcza transformacyjne technologie i usługi medyczne, które kształtują 
nową erę opieki nad pacjentem.

Ponadto współpracujemy z liderami w branży opieki zdrowotnej, starając się wykorzystać globalną 
zmianę zasad niezbędną do realizacji udanego przejścia do zrównoważonych 
systemów opieki zdrowotnej.

Imagination at Work 

GE i GE Monogram są znakami towarowymi General Electric Company .
Giraffe, Giraffe Shuttle, Carestation, OmniBed, Baby Susan i Whisper Quiet są znakami towarowymi 
General Electric Company.

T +48 22 330 83 18

GE Medical Systems Polska 
Wołoska 9
02-583 Warszawa
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