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Mały, ale potężny. 
Pomaga dzieciom 
w podróży przez OIOM
W przypadku każdego cennego nowo narodzonego 
zadaniem każdego z nas jest wysłanie go do domu 
najbardziej bezpiecznie, zdrowo i szybko. Celem firmy GE
Healthcare jest pomaganie w tworzeniu kontrolowane-
chronionego środowiska sprzyjającego spokojnemu 
i szybkiemu leczeniu noworodków.

GE Healthcare’s GiraffeTM firmy GE Healthcare ma za zadanie:

•  Tworzyć środowisko wspomagające leczenie, łącząc najnowocześniejsze technologie, 
innowacyjny design i wyjątkowe rozwiązania w zakresie utrzymania temperatury, 
które pomagają w rozwoju noworodków. 

•  Promować zdrowy i rozwijający związek między dziećmi i ich rodzinami, pozwalając 
rodzicom na wygodny, łatwy dostęp do ich dzieci i informacji o postępach 
w ich leczeniu.

•  Oferować lekarzom zwiększoną widoczność, ulepszone ustawianie i interakcje z 
najmniejszymi dziećmi za pomocą zintegrowanych funkcji, w tym zmieniającego się i 
obracanego materaca, podnoszonej bazy i opcjonalnej wagi wewnętrznej.

• Stale utrzymywać odpowiednio wysoką temperaturę podczas transportu w połączeniu 

 

    z rozwiązaniem Giraffe Shuttle™.



Ciepły dotyk  
opieki medycznej
 
Giraffe Incubator Carestation upraszcza i usprawnia kontinuum opieki, 
oferując lekarzom intuicyjne i niezawodne rozwiązanie do opieki nad 
noworodkami, a rodzicom dostęp do ich dzieci i możliwość wspierania ich w 
drodze do lepszego zdrowia. Funkcje obejmują:

•  Air boost chroni dziecko przed utratą ciepła, gdy panel jest otwierany, 
zapewniając stabilność termiczną.

•  Duży kolorowy wyświetlacz (10,4 cala) i dotykowy interfejs użytkownika  
pomagają lekarzom w optymalizowaniu ich pracy podczas monitorowania i 
kontrolowania otoczenia dziecka.

•  
alarmu, jednocześnie zapewniając opiekę i utrzymując ciche otoczenie.

•  Opatentowany materac obrotowy Baby Susan™ zwiększa wydajność, 
umożliwiając lekarzowi łatwe umieszczenie dziecka w pozycji odpowiedniej 
do procedur klinicznych, optymalizując jego wysiłki, aby przeprowadzić je 
prawidłowo od razu za pierwszym razem i zminimalizować niepotrzebną
stymulację dziecka. 

•  Materac rozpraszający ucisk reaguje na oddziaływanie ciała dziecka, 
ograniczając punkty nacisku, jednocześnie minimalizując ruch i zakłócenia, 
oraz znacznie zwiększając komfort.

•  Możliwości łączności pozwalają na komunikację z elektroniczną 
dokumentacją zdrowotną i systemami informatycznymi w szpitalu; możliwe 
są przyszłe uaktualnienia i rozbudowa.

•  Zindywidualizowane ekrany przyczyniają się do spersonalizowanego 
środowiska opieki przyjaznego dla pacjenta i rodziny, zapewniając ciągłą
bardzo dobrą widoczność monitorowania. 

Noworodki na oddziałach intensywnej opieki neonatologicznej potrzebują bardzo 
szczególnej opieki lekarzy i swoich rodzin. Giraffe Incubator Carestation, będąca 
zaawansowanym mikrośrodowiskiem neurorozwojowym, została specjalnie 
zaprojektowana, aby zapewnić dzieciom komfort i stabilne warunki, których 
potrzebują, aby rosnąć, zdrowieć i iść do domu w pełnym zdrowiu.

 

Każdy etap to krok milowy  
dla niemowlęcia
Będąc częścią znanej rodziny innowacyjnych produktów 
Giraffe firmy GE Healthcare, Giraffe Incubator Carestation 
zapewnia na każdym kroku zaawansowaną technologię 
wspierającą wzrost i stabilność najbardziej wrażliwych dzieci.

Wyciszenie alarmu bez użycia rąk pozwala lekarzom na szybkie wyciszenie 
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GE Healthcare dostarcza transformacyjne technologie i usługi medyczne, które kształtują nową erę opieki nad pacjentem.

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™)
•Punkty wprowadzania przewodów: 13
•Zbieranie danych: RS-232

Wymagania zasilania
11.5 A @ 100v ~, 50/60 Hz 2A @ 100v ~, 50/60 Hz (wyjście dla akcesoriów)

(wyjście dla akcesoriów)
(wyjście dla akcesoriów)
(wyjście dla akcesoriów)
(wyjście dla akcesoriów)

9.5 A @ 115v ~, 50/60 Hz 2A @ 115v ~, 50/60 Hz
5.5 A @ 220v ~, 50/60 Hz 1A @ 220v ~, 50/60 Hz
5.5 A @ 230v ~, 50/60 Hz 1A @ 230v ~, 50/60 Hz
5.5 A @ 240v ~, 50/60 Hz  1A @ 240v ~, 50/60 Hz
Rozruch dla prądu w drugiej połowie cyklu <80 A

Ustawienia kontroli użytkownika
•Kontrola temperatury dziecka (serwo): 35-37,5°C z przyrostem o 0,1°
• Kontrola temperatury powietrza: 20-39°C z przyrostem o 0,1°
•Zakres regulacji wilgotności: 30-95% wilgotności względnej z przyrostem o 5%
•Poziom głośności alarmu: Regulowane poziomy dźwięków

Wydajność systemu
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.
Funkcje autotestu są wykonywane podczas uruchamiania i normalnej pracy.

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 rozdzielczości 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
•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%
•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.

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 raz na rok
•

Wysokość maksymalna (łóżko podniesione): 70 cali (178 cm)

Wysokość materaca nad podłogą: od 33 cali do 43 cali (od 84 cm do 109 cm)

2 lata gwarancji na części i usługi konserwacji naprawczej 
Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych dodatkowych 
ofertach usług.

Wymiary
• 
• Wysokość minimalna (łóżko obniżone): 60 cali (152 cm)
• Zajmowana powierzchnia: 45 cali x 26 cali (114 cm x 66 cm)
• Waga: 304 funty (138 kg)
•
• Wymiary materaca: 25,5 cala x 19,2 cala ( 65 cm x 49 cm)
•Wymiary szuflady: 19 cali x 20 cali (48 cm x 50 cm)
•Głębokość szuflady: 8 cali (20 cm)

• Dokładność pomiaru pacjenta: ± 0,3 °C w zakresie od 30 do 42 °C
•Prędkość przepływu powietrza: <10 cm/s w trybie Whisper Quiet™
•Sound
•Poziom hałasu: <  40 dBa w trybie Whisper Quiet zamknięte łóżko
•Poziom CO2: 0,3%

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.

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

GE Medical Systems Polska 
ul. Wołoska 9  
02-583 Warszawa
+48 600 950 050


