
Kontrol Ünitesi

Konfigürasyon

Mevzuat

Model

Kanal

Isıtma Modu 

Kontrol Aralığı 

Maksimum
yüzey sıcaklığı

İzleme 

Alarmlar 

Alarm kaydı

Ped 

Battaniye 

Vücut sensörü

EN 60601-1:2006/AC:2010

EN 60601-1-2:2007

EN 60601-1-8:2007/AC:2010

EN 60601-2-35:2009

Warm6100

Tek

Otomatik, Manuel

Otomatik: 33°C - 39°C - 0,1°C'lik aralıklarla

Manuel : %0 - % 100 - %10 aralıklarla

Normal şartlarda 40°C'yi ve 
tek arıza durumunda 41 °C'yi aşmaz

Yüzey sıcaklığı, vücut sıcaklığı

Güç kesintisi, aşırı sıcaklık, sensör hatası,
sıcaklık dalgalanması, sistem hatası

Warm6200

Çift

Hayır   Evet

Warm5190, Warm5120,

Warm5100

Warm8160,  Warm8180,

Warm8100

Warm5290, Warm5220,

Warm5200

Warm8260,  Warm8280,

Warm8200

W0001A

Ana Parametreler:

Hasta Isıtma 
Sistemi
Hipotermiyi etkin biçimde önler
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Hipotermiyi ve komplikasyonlarını etkin biçimde önler

Anestezi işleminden sonra hastanın vücut sıcaklığındaki hızlı düşüş kolayca hipotermiye neden olur. Anestezi ve perioperatif dönemde, hipotermi ve neden olduğu komplikasyon hastalar üzerinde olumsuz etki yapar:

GENEL ANESTEZİ ESNASINDA ◆ 

TİPİK HİPOTERMİ PATERNİ 

Kardiyovasküler sistem üzerinde olumsuz etki◆ 

Cerrahi bölgede daha fazla enfeksiyon riski (SSI)◆ Anestezi indüksiyonundan sonraki bir saat içinde hastanın vücut sıcaklığındaki hızlı düşüş 

◆ Kanama atışı ve kan transfüzyonu

Daha fazla flebotromboz riski ◆ 

Titreme insidans oranı %40 artar◆ 

Oksijen naklinde azalma◆ 

 :Ürün Özellikleri
◆ Merkezi sinir sistemi üzerinde olumsuz etki 

0101

Anestezi indüksiyonundan
sonraki bir saat içinde
hastanın vücut sıcaklığındaki
hızlı düşüş 

GENEL ANESTEZİ ESNASINDA 
TİPİK HİPOTERMİ PATERNİ 

2015 yılında, CMDA Çin Anestezi Derneği, “Anestezi yönetimi uzmanları postoperatif rehabilitasyon için

konsensüs” başlıklı makalede şu fikri ileri sürmüşleridir: Perioperatif hipotermiyi önlemek için en etkili

önlem, hastayı operasyon öncesinde etkin biçimde ısıtmaktır. Hastayı ameliyathaneye almadan önce

ısıtmak için ısıtma pedi kullanımı, preoperatif vücut ısısını artırabilir. Perioperatif sıcaklık, aşağıdaki

yollarla korunabilir:

Hipotermiyi ve komplikasyonlarını etkin biçimde önler

Anestezi işleminden sonra hastanın vücut sıcaklığındaki hızlı düşüş kolayca hipotermiye neden olur.

Anestezi ve perioperatif dönemde, hipotermi ve neden olduğu komplikasyon hastalar üzerinde olumsuz

etki yapar:

 Kardiyovasküler sistem üzerinde olumsuz etki◆ 

 Cerrahi bölgede daha fazla enfeksiyon riski (SSI)◆ 

 Kanama atışı ve kan transfüzyonu◆ 

 Daha fazla flebotromboz riski ◆ 

 Titreme insidans oranı %40 artar◆ 

 Oksijen naklinde azalma◆ 

 Merkezi sinir sistemi üzerinde olumsuz etki ◆ 

1) Ortamın sıcak tutulması; (2) Isıtma battaniyesi; (3) Isıtma pedi;

(4) Sıcak İnfüzyon sıvısı; (5) Sıcak yıkama sıvısı.

Hasta ısıtma sistemi, söz edilen perioperatif hipotermiyi etkin biçimde önler. 

Uygulamalar :

Ağırlıklı olarak ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinde kullanılır. 

Güvenli Sessiz

Tasarruflu Akıllı

Güvenlik garantisi

Isıtma sistemi 24V olup, hasta ve tıbbi

personel için güvenlidir.

IPX7 Su Geçirmez ısıtma sistemi,

1 m derin su altında bile güvenlidir.  

Yüksek ısıdan zarar görmeyi önlemek

için yazılım, donanım ve mekanik yollarla

kapanma

Sessiz, gürültüsüz.

Laminar havaya, hava yoluyla oluşan

kontaminasyon olmaz; düşük oranda cerrahi

alan enfeksiyonu riski.

Esnek karbon fiber ısıtma teknolojisi; 

operasyon esnasında x-ray üzerinde etkisi olmaz.

Çevre ile uyumlu ●

Düşük elektrik tüketimi, elektrik

faturasında tasarruf ve karbon ayak

izi azalımı

Hipotermiyi etkin biçimde önleme; hastanede

yatış süresini kısaltır, yatakta kalma süresini

azaltır ve hastane işletme maliyetlerini düşürür. 

Yeşili koruma

Akıllı sıcaklık kontrol teknolojisi, ısıtma

temas katmanında dahi sıcaklık farkının

1°C'nin altında olduğuna işaret eder. 

Isıtma durumunu gerçek zamanlı izleme,

anormallikler için alarm, güvenliğin

sağlanması. 

Ergonomik tasarım, kolay kullanım.

Dikkatli servis ●

Fonksiyonlar：

Ürün Özellikleri :



03 040403

  Temas Yüzeyi

◆  Dayanıklı, esnek, su geçirmez, kimyasal

dirençli   

İzolasyon Yüzeyi

◆  İyi ısı iletimi, yalıtımı

Isıtma Yüzeyi

◆  Yüksek ısı verimi ve dayanıklı karbon lifler,
güvenli ve sağlam

  

Basınç Tahliyesi Yüzeyi

◆  Hastalar için faydalı, konforlu ve rahatlatıcı;
basınç ülserini önler   

Isıtma Pedleri : Isıtma Battaniyeleri: 

Özellikler :

Özellikler

1 2

3 4◆  Alçak gerilimle çalışma, hem hastanın hem de kullanıcıların güvenliğini sağlar. 

 IPX7 su geçirmezlik, ped 1 metrelik su içinde dahi zarar görmez. ◆ 

 Esnek karbon fiber ısıtma teknolojisi, hızlı ısınma, yüksek ısı verimi, dayanıklılık ve uzun kullanım ömrü sağlar. ◆ 

 Düzgün ısı dağılımı; tüm yüzey boyunca tekdüze bir ısınma sağlar ve sıcaklık dalgalanması çok azdır. ◆ 

Son derece esnek baskı azaltma katmanı; daha geniş bir yüzey temas alanı ve daha yüksek iletkenlik sağlar◆ 

ve hastalar için son derece etkin bir ısınma etkisi sunar. Basınç ülserini önlemede çok önemli rol oynar. 

 Ped yüzeyinin temizlemesi kolay olup, ameliyat masası için özel olarak tasarlanmıştır.◆ 

 Genel ve özel operasyonlar için üç farklı ebatta ped mevcuttur. ◆ 

Her tür operasyon pozisyona uygun çeşitli ebatlar mevcuttur. 

Kalite Yöne�m Sistemi 
ISO 13485:2003 

◆  Tüm vücut battaniyeleri, perioperatif hipotermiyi azaltmak için ısı kaybını azaltmak üzere preoperasyonda

  ve ayrıca, iyileşme süresini çok daha rahat bir şekilde kısaltmak için postoperatif olarak kullanılır.

 Farklı omuz battaniyesi ve bölgesel battaniye kombinasyonu alt batın,◆ 

  torasik, omurga, vasküler ve göğüs vb. operasyonlarda kullanılabilir.

1.  Omuz battaniyesi

2.  Bölgesel battaniye (Gövde)

3.  Bölgesel battaniye (Bacak)

4. Tüm vücut battaniyesi

◆  Hızlı ısınma, yüksek ısı verim, dayanıklılık ve uzun kullanım ömrü. 

 Alçak gerilimle çalışma, hem hastanın hem de kullanıcıların güvenliğini sağlar.◆ 

 IPX7 su geçirmezlik ile, ped 1 metrelik su içinde dahi zarar görmez.◆ 

 Tüm yüzeyinde eşit bir ısınma olur ve sıcaklık◆ 

  dalgalanmaları çok küçüktür



Warm6100

Ameliyathane için Profesyonel Tasarım Akıllı kontrol teknolojisi 

Warm6200

Uyanma odası veya serviste, bir kontrol ünitesi

iki hasta için çalışabilir.  

Ameliyathanede, bir kontrol ünitesi hastanın altında

veya hasta üstünde olacak şekilde eş zamanlı

olarak çalışabilir.  

 

Warm 5190       1900mm×520mm×30mm (Standart)

Warm 5120       1200mm×520mm×30mm (Opsiyonel)

Warm 5100       1000mm×520mm×30mm (Opsiyonel)

Warm8160       1660mm×850mm×15mm (Tüm vucut) (Opsiyonel)

Warm8180       1800mm×400mm×15mm (Omuz) (Opsiyonel)

Warm8100       1000mm×700mm×15mm (Bölgesel) (Opsiyonel)

Battaniye

Ped 

Çalıştırma

◆  Metal olmayan ısıtma malzemesi, operasyon esnasında

  görüntü inceleme kalitesine yardımcı olur.

 Kolay ve gürültüsüz çalıştırma◆ 

 Ortam havasına olumsuz etkisi yoktur; kompakt ebat;◆ 

  cerrahi ortam ve cerrahi alan üzerinde bir etkisi olmaz.

 Temizlemesi ve yüzey dezenfeksiyonu kolay; ameliyat◆ 

 Genel ve özel ameliyatlar için farklı konfigürasyonlar ◆ 

Ekonomi ve Çevre Koruması

Yeşil

◆  Düşük elektrik tüketimi, elektrik tasarrufu, daha az karbon emisyonu

 Sessiz çalışma, çevrede gürültü kirliliğine neden olmaz. ◆ 

 Hipotermiyi etkin biçimde önleme, hastaların yatış süresini kısaltma,◆ 

  serviste yatma süresini iyileştirme ve hastane işletme maliyetlerini azaltma. 

Akıllı 

Kalite Yöne�m Sistemi 
ISO 13485:2003 

◆  Bağlı ısıtma sisteminin sıcaklığının otomatik tanımlama ve yönetme 

 Bir kontrol ünitesi iki ısıtma sistemi ile eşzamanlı olarak çalışabilir. ◆ 

 Geçmiş incelemesi için her alarm bilgisinin otomatik olarak ◆ 

  kaydedilmesi.

 Klinik sorunların zamanında çözümü için personel yardımı modu.◆ 

Warm 5290       1900mm×520mm×30mm (Standart)

Warm 5220       1200mm×520mm×30mm (Opsiyonel)

Warm 5200       1000mm×520mm×30mm (Opsiyonel)

Warm8260       1660mm×850mm×15mm (Tüm vucut) (Opsiyonel)

Warm8280       1800mm×400mm×15mm (Omuz) (Opsiyonel)

Warm8200       1000mm×700mm×15mm (Bölgesel) (Opsiyonel)

Battaniye

Ped 

Konfigürasyon Konfigürasyon
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