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Một thiết bị ngăn ngừa và điều trị hiệu quả tình trạng hạ thân nhiệt
WALLABY
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CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ
Được chứng nhận ISO 13485:2016

 

64 cm x 54 cm x 185 cm
60 cm x 100 cm x 60 cm

76 kg
64 kg

Kích thước toàn bộ hệ thống
Kích thước đóng thùng
Trọng lượng thực

Kích thước và cân nặng

Trọng lượng vận chuyển

  
 

  

- Nhiệt độ được điều chỉnh từ xa và cảm biến đối 
- tượng, cho phép bảo vệ bệnh nhân hoàn toàn khỏi 
  quá nhiệt nếu cảm biến da tiêu chuẩn bị ngắt hoặc lỗi

Tổng quan

- Cảm biến nhẹ tái sử dụng – kiểu băng

Cảm biến đo nhiệt độ bệnh nhân

Màn hình hiển thị / chỉ số
- Màn hình LCD sáng giúp theo dõi nhiệt độ bệnh nhân, thời

- Giường có thể điều chỉnh góc (lên đến 12o).

- Được dựng lên trong bộ đếm thời gian APGAR
- Màn hình LCD hiển thị các thông tin chẩn đoán và hướng

- Bộ đếm tổng thời gian sử dụng của hệ thống (vòng đời)

An toàn
- Lỗi thanh sưởi
- Lỗi cảm biến

- gian điều trị, tổng thời gian sử dụng, mức nhiệt ở thanh

- Có thể điều chỉnh máng trên để phù hợp với quá trình
  chụp X-quang

- Cảm biến nhẹ tái sử dụng – kiểu đai

- Lỗi nguồn điện
- Cảm biến không được nối với bệnh nhân

 

 

 

   

Công suất: Cực đại 650W 
 

   

 

  

 
 

 

   

Các yêu cầu

Điện áp: 220V AC 10%
Tần số: 47 - 63 Hz

Yêu cầu về nguồn điện

Ứng dụng
 

 
    

Điều trị và ngăn chặn hạ thân nhiệt ở trẻ sơ sinh

Thông số kỹ thuật hoạt động 

 

 

 
   

 

 
 

và trẻ nhi
Loại: Bức xạ
Công suất: 450W
Loại: LED
Công suất 3W

Hoạt động 19.0°C to 40.0°C
34.0°C to 37.5°CBệnh nhân

Yêu cầu về chứng nhận EN ISO 13485: 2012, EN 60601-1:2006/AC2010
EN 60601-1-2:2007/AC2010, EN 60601-6:2010
IEC 60601-2-21: 2003

Màn hình hiển thị / chỉ số

Cài đặt nhiệt độ
Nhiệt độ bệnh nhân 
Cảnh báo nhiệt độ

Thanh sưởi

Thông tin đèn

Nhiệt độ

Bộ đếm thời gian APGAR
Thời gian điều trị

Tổng thời gian sử dụng
Mức nhiệt thanh sưởi
Đã kết nối với cảm biến
Chỉ số về nguồn điện

 

 
 

 
 

 

Các đặc điểm khác

Có thể điều chỉnh máng trên để phù hợp với quá trình chụp X-quang

Giường có thể điều chỉnh góc (lên đến 12o).
Kệ để giám sát thiết bị

Khay để phim X-quang

 

Theo chính sách bảo hành của MTTS
BẢO HÀNH
Standard Warranty 1 năm

 

   CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN
HỆ THỐNG CHÍNH  

 

   

 

  
 

WLB-1000

Thông tin đặt hàng và dịch vụ

MÃ SỐ

Cảm biến da – loại băng
Sticky tape for skin sensor (100)
Đệm
Kệ
Móc truyền dịch
Bánh xe
Mica thành giường (dài)
Mica thành giường (ngắn)
Khay đựng phim X-quang
Dây nguồn
Hướng dẫn sử dụng

Giường sưởi

PHỤ TÙNG

Nhà phân phối

info@mtts-asia.com

024 3766 6521

http://mtts-asia.com

Số 26 ngõ 41 đường An Dương Vương
Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ
Hà Nội, Việt Nam

sưởi và sự kết nối cảm biến.

  điều trị

WLB-1011
WLB-1013
WLB-1020
WLB-1040

Phụ  tùng
- Cột Truyền 
- Kệ
- Ngăn Kéo
- Giá đựng bình Oxy
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