Optimal vækst med en sikker og simpel metode.
For præmature, nær-termin og nyfødte babyer.

Optimal vækst med en
sikker og simpel metode.

DERFOR BØR DU ANVENDE
KANMED BABYWARMER
Gennem de seneste 20 år er mere end en million små- og præmature babyer blevet varmet effektivt
på en Kanmed vandmadras.

• Kanmed BabyWarmer er designet til at holde præmature, nær-termin og nyfødte babyer perfekt
varme og udstyret er velvalideret.

• Dette resulterer i at babyerne tidligere kan komme ud af kuvøse, slappe bedre af, sove bedre samt
får optimal vækst.

• Den bløde varmtvandsmadras med babynest giver en varme og hygge, der kan sammenlignes med
hud-mod-hud kænguruplejeprincippet.

• Kanmed BabyWarmer kan hjælpe til en tidligere udskrivning fra hospitalet, og dermed reducere
omkostingerne.

• Kanmed BabyWarmer er enkel og sikker at anvende og skattet af babyen, forældre samt personalet.

FORDELE VED AT ANVENDE KANMED VANDMADRASSEN
Varmt vand indeholder en masse energi. Derfor kan babyen ikke nedkøle vandet og babyens hudtemperatur vil tilpasse sig til vandets temperatur – dette gør vandmadrassen til den mest effektive og
sikre metode til, at holde babyens temperatur på 37°C. Kanmed vandmadrassen etablerer en termisk
balance med babyen, således at babyens energi kan fokusere på det væsentlige – optimal vækst,
fremfor at holde baby varm.
Endnu en fordel – i tilfælde af strømsvigt vil vandmadrassen holde babyen varm i op til to timer, da
vand afkøles langsomt.

“Kun en varm, blød vandmadras kan erstatte varmeeffekten fra en
moderne kuvøse”.

KANMED BABYWARMER SYSTEM
Kanmed BabyWarmer systemet er meget sikkert og let at anvende. Alle dele er af højeste kvalitet for at sikre en
lang og problemløs levetid. Anvendt korrekt vil systemet sikre optimal varme til din baby.

Kontrolenhed	

ANVENDELSESFLADER
Vandmadras: Alle babyer fra 800 g
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Gelmadras: Nær-termin babyer fra 1500 g
til fuldbårne
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DEN NYE KANMED BABYWARMER
Der ligger 20 års erfaring bag den nye,
CE mærkede, BabyWarmer.
Den nye BabyWarmer tilbyder 3 forskellige
muligheder for at holde babyen varm med
en og samme kontrolenhed og varmeplade.
1 En varm og blød Kanmed vandmadras
2 En varm og blød gelmadras
3 En varmet skummadras
Det er også muligt at tilslutte en standard YSI hudsensor, til kontrol af babyens
temperatur.

Skummadras: Fuldbårne babyer og til
komfortvarme
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Varmeeffekt

LET AT ANVENDE
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Tid (time)
500 ml vandflaske
Kanmed vandmadras
Kanmed gelmadras
Kanmed skummadras
Til at estimere varmeeffekten, blev en plastikflaske med
500 ml vand placeret på hver madrastype, ved en stabil
temperatur på 37° C. Flasken blev dækket med et dobbelt lag af bomuldshåndklæde. Temperaturstigningen i
vandet blev herefter registreret.
Som vist foroven har vandmadrassen den højeste
energioverførsel og giver således den mest effektive opvarmning.

Effekten af vandmadrassen er blevet
dokumenteret i adskillige publicerede studier.
Referencer inkluderer: PH Gray et al, University of
Queensland, Australia. Cot nursing using a heated
water filled mattress …(2004).
Acta Paediatrica 93:308-310 2004-03-18. Prevention of Neonatal Cold Injury in Preterm Infants. Ragnar
Tunell. Ass. Professor emeritus Stockholm

Med en Kanmed BabyWarmer kan du
starte med at varme en præmatur baby, fra
det øjeblik den er stabil, men fortsat har
behov for minimal klinisk intervention, f.eks.
let støtte til respiration.
Vælg en madrastype der er passende til
babyens behov.
Indsæt varmepladen i lommen bag på
madrassen. Put madrassen ind i Kanmed
BabyNest.
Tryk start og justér temperaturen.
Når smiley ikonet på skærmen bliver grønt er
madrastemperaturen ok og klar til babyen.
FORDELE

• Tilskynder optimal vækst
• Let for personalet at anvende og rengøre
• Betragtelig besparelse i forhold til at
anvende en kuvøse

Besøg www.kanmed.se for at se seneste opdateringer og detaljeret information omkring produkter og tilbehør.

SAMMENSÆT DIN KANMED BABYWARMER
Forskellige størrelser af nests, engangsnests, vandmadrasser osv. gør det let at tilpasse brugen af
BabyWarmer til babyens behov og afdelingens rutiner.

BW3-001 En komplet standardlevering
af Kanmed BabyWarmer indeholder:
BW3-020 Kontrolenhed
BW-50-003 Vandmadras
BW-50-029-1, en flaske Vandmiddel
BW3-003 Lavspændingsvarmeplade
BW-50-025 Baby Nest (2stk.)
699-1171 Strømledning
BW3-0xx Instruktionsmanual
Bestilles som option: Gel- eller skummadras.

BW3-003 Varmeplade
Lavspænding 24 V DC, 50W, vandtæt og let at rengøre.
Ingen potentielt skadelige magnetiske eller elektriske
felter – unikt for Kanmed. Fire integrerede sensorer
monitorerer kontinuerligt drift og temperatur.
Længde: 58 cm, bredde: 25 cm, tykkelse: 2 mm

BW3-020 Kontrolenhed
Nyt design med letlæseligt display.
Den nye BabyWarmer tilbyder 3 forskellige muligheder for
at holde babyen varm med en og samme kontrolenhed og
varmeplade.
1. En varm og blød Kanmed vandmadras
2. En varm og blød gel madras
3. En varmet skummadras
Avanceret sikkerhedssystem. Det er muligt at tilslutte en
standard YSI hudsensor til kontrol af babyens temperatur.
Kan placeres på plan overflade, hænges i krogen eller
monteres på en stang. Strømforsynes ved 100-240 V AC
eller 12-24 V DC. Vægt: 1,5 kg, diameter 14 cm,
højde 21 cm. Gennemsnitligt forbrug 15W.

BW3-0837 klemme til stang
Til montering af BW3 kontrolenheden på en vertikal eller
horisontal stang.

VANDMADRAS, GENEREL INFORMATION

Alle Kanmed vandmadrasser er lavet af stærk, blød
PVC plastik. De er konstrueret med dæmpende rum,
der reducerer vandets bevægelse, men stadig er så
fleksible at de følger babyens bevægelser. En flaske
– Vandmiddel er inkluderet, hvilket er klinisk påvist, at
holde vandet rent i op til et år.
BW-50-003 Vandmadras
Dette er den mest benyttede vandmadras. Når madrassen er fyldt til niveaumærkerne indeholder den ca.
4–4.5 liter vand. Længde: 60 cm, bredde: 27 cm
BW-50-015 Vandmadras til tvillinger
Speciel vandmadras til tvillinger eller større babyer. Den
holdes varm med blot én varmeplade.
Når madrassen er fyldt til niveau-mærkerne indeholder
den ca. 10 liter vand. Længde: 60 cm, bredde: 60 cm
BW-50-010 Vandmadras til Kanmed BABYBED
Speciel vandmadras der dækker det meste af sengens
overflade (BB-1 eller BB-3). Den holdes varm med blot
én varmeplade. Når madrassen er fyldt til niveau-mærkerne indeholder den ca. 9 liter vand. Længde: 60 cm,
bredde: 40 cm

GE-602815 Gelmadras med lomme
Kanmed gelmadras er fremstillet specielt til BW3
BabyWarmer. Gelmadrassen har en nubret overflade,
der gør den blød og komfortabel at ligge på for babyen.
Der er en lomme til at indsætte varmepladen. Hvis en
vandmadras af forskellige årsager ikke kan benyttes,
er en Kanmed gelmadras en ideel løsning.
Passer til BW-50-025 Baby nest. 60 x 28 x 1,5 cm.

BW3-203 Skummadras med lomme
Skummadrassen er tiltænkt fuldbårne eller næsten fuldbårnebabyer og er til komfortvarme. Den er ikke designet
for at fremme vækst for præmature babyer. Der er en
lomme til at indsætte varmepladen. 60 x 28 cm.
BW-50-029-1 Vandmiddel
Det anbefales at anvende vandmiddel med
vandmadrassen, da det er klinisk påvist at
forbygge alge- og bakterieformering inden
i vandmadrassen. Det holder vandet rent i
op til et år. Skal tilføres hver gang vandet
udskiftes eller der efterfyldes.
Pakke à 20 flasker.

BW3-099 YSI sensor til hudtemperatur
Sensoren til hudtemperatur kan tilsluttes på forsiden
af kontrolenheden. Den målte temperatur samt øvre og
nedre alarmgrænser vises automatisk. Temperatursensoren styrer ikke varmen til babyen.

Besøg www.kanmed.se for at se seneste opdateringer og detaljeret information omkring produkter og tilbehør.

BW-50-025 OG BW-50-025-XL
KANMED BABY NESTS
Kanmed Baby Nest er en genanvendelig rede, syet i et
stykke. Varmeplade og -madras puttes blot ind i lommen på
reden. Den er tiltænkt at lette en korrekt lejring samt skabe
et hyggeligt miljø omkring babyen. Vasketemperatur: 60° C.
Overflade- material: Bomuld, Fyld: Polyesterfibre, Længde:
65 cm. Bredde: 35 cm, Højde: 6 cm, indre mål: 40 cm.

BW-50-025 Baby Nest blå
BW-50-025-P Baby Nest pink
BW-50-025-Y Baby Nest gul

BW-50-027 BABY NEST TIL TVILLINGER
Rede der passer til varenr.: BW-50-015 eller til to
standardvandmadrasser. Længde: 65 cm, Bredde: 55 cm,
Højde: 5 cm (fås kun i blå).

BW-50-250 ENGANGS DÆKSTYKKER TIL
BABY NEST
Rare og bløde, lavet i ikke vævet materiale, der er let at
passe ned i Baby Nest. Det har en vandtæt underside. Det
er tiltænkt at beskytte enten reder til engangsbrug eller
den vaskbare version. Længde: 60 cm, bredde: 85 cm.
Pakke à 100 stk.

BW-50-200 ENGANGS BABY NEST
Fremstillet af ikke vævet stof. Længde 65 cm,
Bredde: 35 cm Indre mål: 40 cm. Pakke à 10 stk.

BW-50-025-XL BABY NEST
Kanmed Baby Nest XL er til større babyer, op til
4500 g, Redens længde: 65 cm, bredde: 35 cm,
højde: 6 cm, indre mål: 60 cm.

BW3-007 Batterikabel
For at kunne tilslutte kontrolenheden til et bilbatteri eller
lignende 12 V DC strømforsyning. Udstyret med en
universel cigarettænderstik, til anvendelse i køretøjer.

DEN MODERNE BABYBED HOSPITALSSENG
GIVER EFFEKTIV ERGONOMI
Med Kanmed BabyBed tilbydes den bedste pleje for
præmature og nyfødte babyer i medium- og lavintensive
plejesituationer. Den hyggelige BabyBed er udviklet
sammen med neonatalsygeplejersker for at opnå en
høj grad af ergonomi. Højden på sengen kan let justeres
elektronisk og de gennemsigtige sidevægge kan nemt
lægges ned så der er let adgang til babyen. De bløde
silikonehjørner er velegnede til at hvile armene på

under behandling. Sengen leveres med et flot designet telt til at reducere mængden af lyd og lys samt
påvirkning af aircondition. De fleste Kanmed BabyBed
er udstyret med BabyWarmer. Sammen udgør de en
moderne plejeplads i neonatal intensiv pleje, føde- og
barselsgange. Kanmed BabyBed og BabyWarmer
benyttes overalt i verden.

Besøg www.kanmed.se for at se seneste opdateringer og detaljeret information omkring produkter og tilbehør.

KANMED BABYBED FÅS I TRE VERSIONER:
(De viste BabyBed er udstyret med KANMED BABYWARMER, der skal bestilles separat)

BB-1, KANMED BABYBED

TEKNISKE DATA

Komplet seng inkluderer:
Elektrisk højdejustering, madras, telt
(model BB-21/3) med teltstang,
hylde, strømkabel, 19 cm nedfoldelige
sidevægge (vægge på 24 cm er også
tilgængelige).

BB-3, KANMED BABYBED FAST
HØJDE

BB-4, KANMED BABYBED
TVILLING

Komplet seng inkluderer:
Madras, telt (model BB-21/3) med
teltstang, hylde, strømkabel, 19 cm
nedfoldelige sidevægge (vægge på
24 cm er også tilgængelige).

Komplet seng inkluderer:
Elektrisk højdejustering, madras, telt
(model BB-21/3) med teltstang,
hylde, strømkabel, 24 cm nedfoldelige
sidevægge. Kan rumme 2 komplette
Kanmed BabyWarmer eller 1 BabyWarmer med tvillingevandmadras og
tvillingenest.

VARENR.

bb-1

bb-3

bb-4

BESKRIVELSE OG FARVE:

Standard seng. Unisex lyseblå.

Seng med fast højde. Unisex lyseblå.

Tvillingeseng. Unisex lyseblå.

INKLUDERER:

Madras, telt, teltstang, hylde, 19 cm sidevægge (24 cm på tvillingesengen), strømkabel (BB-1 & BB-4). Manualer og eksportemballage.

YDRE MÅL:

760 mm x 560 mm

760 mm x 560 mm

850 mm x 700 mm

SENGENS AREAL STØRRELSE/HØJDE: 665 mm x 445 mm/70 cm–99 cm

665 mm x 445 mm/Fast ved 80 cm

765 mm x 640 mm/70 cm–99 cm

VÆGT:

Ca. 33 kg

Ca. 25 kg

Ca. 40 kg

AKSELAFSTAND:

700 mm x 500 mm. Hjul: diameter 125 mm. Forhjul med bremser. Tilt: ≈ 22°

MADRAS:

Polyether med PVC omkring.
(665 x 445 x 30 mm)

TELT:

Bomuld og polyester. Vaskbar ved 60° C (alle modeller)

HYLDE:

400 mm x 400 mm. Alle modeller. Maks. belastning 10 kg

Polyether med PVC omkring.
(665 x 445 x 30 mm)

Polyether med PVC omkring.
(765 x 640 x 30 mm)

SPÆNDING:

100-240 Vac, 50/60 Hz

N/A

100-240 Vac, 50/60 Hz

STRØMFORBRUG:

100 VA

N/A

100 VA

ANVENDTE STANDARDER: ALLE
SENGE BÆRER CE-MÆRKET

SS EN 60 601. Lever op til MDD.

Lever op til MDD.

SS EN 60 601. Lever op til MDD.

KANMED BABYBED TILBEHØR:

BB-101 SKUFFESYSTEM

BB-102 KOMPLET BAGHYLDE

Skuffesystem til montering bag på
sengen. Komplet med 2 plastikopbevaringskasser (13 liter hver) samt
monteringsbeslag.

Vertikale stænger 25 mm, 2 horisontale skinner 10 x 25 mm, 1 tophylde
500 x 300 mm. Inklusive beslag og
skruer.

700-0750 STRØMKABEL
Specielt strømkabel til
Passer til en standard bar- samtidigt at strømforsyne
Holder i rustfrit stål til
opbevaring af desinfektions- neseng. Min. bredde 34 cm. Kanmed Babybed og
Kan roteres, så teltet vender BabyWarmer.
middel. Maks. diameter
væk fra sengen. Holdes på
70–80 mm.
plads af madrassen.

700-0743
FLASKEHOLDER

Teltkit til
barnesenge

BB-TELTE
Telte fås I forskellige farver. Se
tilgængelige farver og design på
www.kanmed.se.

700-0829
Kørehåndtag
For at lette transport med
sengen eller til at hænge
diverse tilbehør på.

Besøg www.kanmed.se for at se seneste opdateringer og detaljeret information omkring produkter og tilbehør.

KONKLUSION
Kanmed BabyWarmer og BabyBed giver dig mulighed for på et tidligt stadie at flytte en præmatur baby ud af
kuvøsen og begynde den meget vigtige mor-barn- binding ved brug af hud-mod-hud Kænguruplejeprincippet.
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