
The Giraffe Shuttle is a transportable  
power source that is an accessory to  
Giraffe and Panda1 beds. It connects to 
the bed and provides electrical power  
to the bed and other auxiliary equipment,  
as well as provisions for medical gas  
management, required for patient care  
during intra-hospital transport..2 The Giraffe 
Shuttle facilitates the mobility of these  
beds within a hospital building. 

This reduces the potential for clinical prob-
lems associated with intra-hospital transport  
that result from interrupted patient thermal  
regulation. It also eliminates the need to  
transfer the infant to and from a transport 
incubator, reducing the potential for clinical 
problems associated with patient touch,  
handling and movement within a  
hospital building.
1 The Giraffe Shuttle is not intended for use on Panda IWS platform.

2  The Giraffe Shuttle is not intended for use outside of the hospital building 
or in any area where fluctuation in temperature, exposure to water,  
or other hazards may occur.

Giraffe Shuttle
The power to provide continuity of care

Wózek zasilający Giraff e Shuttle
Pomagamy chorym dzieciom poczuć się lepiej

Urządzenie Giraff e Shuttle to jeżdżący 
wózek akumulatorowy, który współpracuje 
z rodziną inkubatorów Giraff e i inkubatorem 
otwartym Panda. Podłączony do inkubatora 
dostarcza energię, zapewnia ciągłość pracy 
dodatkowym akcesoriom i pozwala na 
zamocowanie źródeł gazów medycznych 
potrzebnych w transporcie szpitalnym.1 
Ogromną zaletą Giraff e Shuttle jest poprawa 
mobilności inkubatorów w komunikacji 
wewnątrz szpitala.

Dzięki wykorzystaniu wózka Shuttle jesteśmy 
w stanie zminimalizować niekorzystny 
wpływ zmiany temperatury małego 
pacjenta. Eliminujemy również konieczność 
przenoszenia dziecka z i do inkubatora 
transportowego czym przyczyniamy się 
do zmniejszenia potencjalnych problemów 
klinicznych związanych z niepotrzebnym 
dotykiem, ruchem i przemieszczaniem 
chorego pacjenta.

1 Giraff e Shuttle nie może być używany do transportu poza szpitalem, jak 
również nie powinien być wykorzystywany do transportu w miejscach 
narażonych na ekspozycję wysokiej temperatury, wody lub innych, 
podobnych zjawisk atmosferycznych.



Giraffe Shuttle  
The next generation of intra-hospital transport

No more bed-to-bed transfers

The Giraffe Shuttle offers up to 45 minutes of electrical  
power to Giraffe or Panda beds, allowing you to provide  
continuity of care for sick babies while helping to set a  
new paradigm for simplified efficient infant transport  
within a hospital building.

•   Eliminate the need to transfer a baby from  
bed-to-bed.  
The Giraffe Shuttle, in combination with the Giraffe  
or Panda bed, helps reduce the potential for clinical  
problems that can result from interrupted patient  
thermal regulation, patient touch, handling and  
movement, potentially challenging physiological  
stability when moving babies to and from a  
transport incubator.

•  Customize your intra-hospital transport system. 
The Giraffe Shuttle provides the capability to mount  
various accessories and auxiliary equipment. 

•  Enjoy maneuverability. The Giraffe Shuttle connects 
smoothly with any Giraffe or Panda bed. Designed to  
make it easier for you to steer the bed in tight spac-
es, through doorways, down hallways, and around 
corners.

•  Achieve workflow efficiency. In addition to all of its 
clinical advantages, the Giraffe Shuttle can help save  
time spent on transferring a baby from one bed to  
another and cleaning those beds.

Giraffe Bed + Giraffe Shuttle
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The Giraffe beds combined with Giraffe Shuttle  
eliminate the stress of moving sick babies from  
one bed to another.

Giraff e Shuttle
Kolejna generacja transportu wewnątrz szpitala.

Wózek Giraff e Shuttle może dostarczyć do 45 minut 
zasilania inkubatorom z rodziny Giraff e i Panda. 
Pozwala to na kontynuację terapii chorego dziecka 
nawet w warunkach transportu wewnątrz szpitala.
• Eliminacja potrzeby przenoszenia dziecka
 Kombinacja dowolnego inkubatora z rodziny Giraff e 

/lub Panda i wózka akumulatorowego Giraff e 
Shuttle pozwala zredukować potencjalne problemy 
kliniczne wynikające z ingerencji personelu w 
środowisko chorego. Stabilna temperatura, redukcja 
niepotrzebnego dotyku i ruchu pomaga zachować 
fi zjologiczną równowagę co jest ogromnie trudne 
do osiągnięcia w trakcie przenoszenia dziecka z i do 
kolejnego inkubatora.

• Ujednolicenie systemu transportu w szpitalu
 Giraff e Shuttle pozwala na zamontowanie 

dodatkowych akcesoriów co eliminuje użycie 
dodatkowych urządzeń w trakcie transportowania 
pacjenta wewnątrz szpitala.

• Swoboda manewrowania
 Duże, solidne uchwyty w Giraff e Shuttle ułatwiają 

poruszanie się wraz z podłączonym inkubatorem po 
korytarzach, ciasnych zakrętach i w korzystaniu z 
windy.

• Większa efektywność
 Oprócz wszystkich klinicznych zalet, Giraff e 

Shuttle pozwala oszczędzić czas pracy personelu 
zajmującego się transportem i dezynfekcją 
inkubatorów.

‘Kombinacja inkubatora Giraff e lub Panda z wózkiem akumulatorowym Giraff e 
Shuttle redukuje potencjalne kliniczne problemy, wynikające z przenoszenia 
chorego pacjenta’



Need to leave the NICU for a scheduled procedure or 
diagnostic study? There’s no need to disturb the baby.

Just connect the Giraffe Shuttle to the Giraffe Incubator  
to move the baby to the desired care area within the  
same hospital building.

The Giraffe Shuttle provides power to the Giraffe Warmer, 
enabling clinicians to transport the baby already in the 
warmer from one care area to another.

One Baby. One Bed.

Consider this scenario: the next time you get notified 
about a high-risk delivery, just connect the Giraffe 
Shuttle to the Giraffe OmniBed, bring it to Labor and 
Delivery and admit the baby into a Giraffe OmniBed for 
a simplified journey from the Labor and Delivery to the 
NICU. 

One Baby. One Bed. It’s that easy. Use the same 
streamlined approach to move the baby from the NICU 
to other care areas within the same hospital building, 
when needed.

Giraffe Shuttle with  
Giraffe OmniBed

Giraffe Shuttle with  
Giraffe Incubator 

Giraffe Shuttle attaching  
to Panda Warmer

Jeden inkubator dla jednego dziecka

Wyobraźmy sobie następujący scenariusz: zostajemy 
poinformowani o porodzie wysokiego ryzyka, 
podłączamy Giraff e Shuttle do naszego inkubatora 
hybrydowego Giraff e OmniBed i przejeżdżamy nim do 
oddziału porodowego, przyjmujemy dziecko w naszym 
Giraff e OmniBed i szybko wracamy nim do Oddziału 
Intensywnej Terapii Noworodka.

Jeden inkubator dla jednego dziecka. To proste. 
Używanie tego samego rozwiązania do transportu 
dziecka z Oddziału Intensywnej Terapii do innych 
oddziałów opieki w tym samym szpitalu, zawsze kiedy 
jest to potrzebne.

Potrzebujesz przetransportować dziecko na 
zaplanowany zabieg lub badanie? Nie musisz już 
niepokoić małego pacjenta.

Podłącz Giraff e Shuttle do Giraff e Inkubator by 
przewieźć pacjenta w w wyznaczone miejsce w obrębie 
szpitala.

Wózek Giraff e Shuttle może również zapewnić 
odpowiednią ilość energii dla Inkubatora Otwartego 
Giraff e jeśli zaistnieje potrzeba transportu dziecka w 
inkubatorze tego typu.

Giraff e Shuttle z 
Giraff e OmniBed

Giraff e Shuttle z 
Giraff e Inkubator

Giraff e Shuttle podłączony do 
Inkubatora otwartego Panda
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Dane techniczne
Giraffe Shuttle jest wykonany bez użycia lateksu.

Wymagana moc wejściowa

Napięcie  Max Prąd
(Amp.)

 

115 ±10%
50

12
60

220~240 ±10%
50

9
60

Wymagania środowiska pracy
   

Szacunkowa żywotność akumulatorów 3

Typowe scenariusze i
zapotrzebowanie na prąd

 Giraffe Shuttle Moc
Wyjściowa (VA)

Czas (min) Cykle 5

•  Inkubator otwarty Giraffe lub Panda
z 60% poziomem grzania, wstępne
podgrzanie prądem sieciowym

 
250 45 >365

•  Giraffe Inkubator lub OmniBed
(zamknięty) wstępnie podgrzane
do 37°C

 
 

•  Giraffe OmniBed (otwarty) z 60%
poziomem grzania, wstępne
podgrzanie prądem sieciowym

350 45 >365

•  Normalne obciążenie – inkubator
wstępnie podgrzany przed
podłączeniem do Giraffe Shuttle,
podłączone akcesoria (150 VA)

4 
 

 400 – 500 45 >365

•  Duże obciążenie – inkubator nie
podgrzany wstępnie, podłączone
akcesoria (150 VA)

 
 

 500 – 775 45 >125

3  Akumulatory mają ściśle określony termin przechowywania. Używanie i dbałość o nie ma ogromny wpływ
na ich żywotność. Długie używanie z dużymi obciążeniami drastycznie obniża żywotność akumulatorów. 

4  Inkubator – Giraffe Inkubator, OmniBed, Inkubator otwarty Giraffe lub Panda
5  Cykl – 45 minutowe użytkowanie z wstępnie podgrzanym inkubatorem wraz z akcesoriami przy normalnym

obciążeniu (500 VA)

Akumulatory
12 Volt, 42 Ah, regulowane zawory, zabezpieczone
przed wyciekami, 2 ołowiane baterie połączone
szeregowo

Moc wyjściowa Giraffe Shuttle
Maksymalna moc wyjściowa – 775 VA 

Napięcie wyjściowe Giraffe Shuttle (akumulatory)

Napięcie AC Częstotliwość w 
Hz ±3Hz

115 ±5%
50
60

230 ±5%
50
60

Wymiary
• Wysokość: 1367 mm • Szerokość:  638 mm  

• Długość: 890 mm • Ciężar  126 kg

Standardy
• UL 60601-1 • CSA C22.2 No. 601.1

• IEC 60601-1 • IEC 60601-1-2

• IEC 62040-1-1  • UL 1778

•  ISO 19054, z wyłączeniem klauzuli 5.2.7.2
Niewielkie zniekształcenia wystąpiły po założeniu
na uchwyty obciążenia 500N.

 

GE imagination at work

Częstotliwość 
w Hz +/- 3 Hz

• Temperatura transportowania:
 -25 - +38°C (opakowania składowane)
 -25 - +45°C (opakowania luzem)
• Wilgotność względna transportu:
 0 – 80%
• Temperatura przechowywania:
 -25 - +45°C
• Wilgotność względna przechowywania:
 5 – 85%
Warunki przechowywania odnoszą się do 
urządzenia bez opakowania.
• Temperatura pracy
 18 – 30°C
• Wilgotność względna pracy
 5 – 95%
• Ciśnienie pracy
 106 – 70 kPa (poziom morza do 3048m)

W trakcie używania Giraffe Shuttle podłączonego do 
gniazda sieciowego, napięcie i częstotliwość prądu 
jest przekazywane przez Shuttle. Nie występuje 
kondycjonowanie prądu. Giraffe Shuttle zaczyna 
generować prąd zmienny dopiero w momencie, gdy 
zasilanie spadnie do 50%. 
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