
Άριστη ανάπτυξη με έναν ασφαλή και απλό τρόπο. 

Για πρόωρα, νεογγέννητα μωρά και βρέφη. 



ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ KANMED BABYWARMER. 

Για τα τελευταία 20 χρόνια περισσότερα από ένα εκατομμύριο μικρά και πρόωρα μωρά θερμαίνονταν 
αποτελεσματικά στο Στρώμα Νερού Kanmed. 

• Το Kanmed BabyWarmer έχει σχεδιαστεί για να κρατά τα πρόωρα, νεογέννητα μωρά και βρέφη τέλεια 
ζεστά και έχει ερευνηθεί διεξοδικά. 

• Σαν αποτέλεσμα, έχει αποδειχθεί ότι τα μωρά αποχωρούν από την θερμοκοιτίδα γρηγορότερα, χαλαρώνουν, 
κοιμούνται καλύτερα και αναπτύσσονται άριστα. 

• Το απαλό ζεστό Στρώμα Νερού Kanmed και οι Φωλιές Μωρών Kanmed παρέχουν παρόμοια θέρμανση και 
άνεση όπως το δέρμα στην φροντίδα με δέρμα Kangaroo (Καγκουρώ). 

• Το Kanmed BabyWarmer θα μπορούσε να οδηγήσει σε γρηγορότερο εξητήριο από το νοσοκομείο και ως εκ 
τούτου σε μείωση των νοσηλείων. 

• Το Kanmed BabyWarmer είναι εύκολο και ασφαλές στη χρήση και αρέσει πολύ στα μωρά, στους γονείς και 
στο προσωπικό του νοσοκομείου. 

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ KANMED 

Το ζεστό νερό περιέχει πολύ ενέργεια. Ως εκ τούτου το μωρό δεν μπορεί να δροσίσει το νερό, έτσι η 
θερμοκρασία του δέρματος του μωρού προσεγγίζει τη θερμοκρασία του νερού – καθιστώντας το Στρώμα Νερού 
τον αποτελεσματικότερο και ασφαλέστερο τρόπο για να διατηρείται ένα μωρό στους 37°C. Το Στρώμα Νερού 
Kanmed δημιουργεί μια θερμική ισορροπία με το νερό, έτσι ώστε το μωρό να μπορεί να αφιερώσει το 
μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς του σε ό,τι είναι σημαντικό – την βέλτιστη ανάπτυξη, αντί να χρησιμοποιεί την 
ενέργεια προσπαθώντας να κρατηθεί ζεστό. 

Ένα άλλο πλεονέκτημα – σε περίπτωση διακοπής ρεύματος το Στρώμα Νερού θα κρατήσει το μωρό ζεστό 
με ασφάλεια έως δύο ώρες, καθώς το νερό κρυώνει αργά. 

“Μόνο ένα ζεστό, απαλό Στρώμα Νερού μπορεί να αντικαταστήσει την 
αποτελεσματικότητα της θέρμανσης μιας σύγχρονης θερμοκοιτίδας”. 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΩΡΟΥ KANMED 

Το σύστημα Θέρμανσης Μωρού Kanmed είναι πολύ ασφαλές και εύκολο στη χρήση. Όλα τα τμήματά του είναι ύψιστης 
ποιότητας και εξασφαλίζουν μακρά και χωρίς προβλήματα διάρκεια ζωής. Εάν χρησιμοποιείται σωστά, εξασφαλίζει την 
βέλτιστη θέρμανση του μωρού σας. 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΩΡΟΥ 

Στρώμα νερού: Όλα τα μωρά από 800 g 
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Στρώμα γέλης: Βρέφη από 1500 g 
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ΤΟ ΝΕΟ KANMED 
BABYWARMER 

Εμπειρία 20 χρόνων βρίκεται πίσω από το νέο 
σύστημα Kanmed BabyWarmer που φέρει 
σήμανση Ce. 
Το νέο BabyWarmer έχει 3 δυνατότητες 
θέρμανσης κάτω από το σώμα χρησιμοποιώντας 
την ίδια Μονάδα Ελάγχου και Επιφάνεια 
θέρμανσης. 
1  Το απαλό, ζεστό Στρώμα Νερού Kanmed. 

2  Ένα θερμό, μαλακό, ειδικό Στρώμα γέλης. 

3  Ένα θερμό Στρώμα αφρού. 

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε έναν πρότυπο 
αισθητήρα δέρματος YSI για να ελέγχετε την 
θερμοκρασία του μωρού. 

Στρώμα αφρού: Για την άνετη θέρμανση των  
μωρών 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

   
Ώρες (h) 

500 ml φιάλη νερού 
Στρώμα Νερού Kanmed 
Στρώμα Γέλης Kanmed 
Στρώμα Αφρού Kanmed 

Για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα θέρμανσης τοποθετήθηκε 
μια πλαστική φιάλη με 500 ml νερό σε κάθε τύπο στρώματος 
όταν ήταν σε σταθερή κατάσταση σε 37° C. Η φιάλη 
καλύφθηκε με ένα διπλό στρώμα βαμβακερής πετσέτας. 
Στη συνέχεια καταγράφηκε η αύξηση της θερμοκρασίας στο νερό. 
Όπως φαίνεται ανωτέρω στο Στρώμα Νερού έχει την υψηλότερη 
μεταφορά ενέργειας και γι’ αυτό είναι το αποτελεσματικότερο 
σύστημα θέρμανσης. 

   

ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ 

Μπορείτε να αρχίσετε να θερμαίνετε ένα πρόωρο 
μωρό στο σύστημα θέρμανσης Kanmed 
BabyWarmer από τη στιγμή που το μωρό είναι 
σταθερό, αλλά χρειάζεται ακόμη ελάχιστη κλινική 
παρέμβαση, όπως ελαφρά αναπνευστική 
υποστήριξη! 

Επιλέξτε έναν τύπο στρώματος που είναι 
κατάλληλος για τις ανάγκες του μωρού. 

Τοποθετήστε την Επιφάνεια θέρμανσης στη θήκη 
κάτω από το στρώμα. Τοποθετήστε το στρώμα στη 
Φωλιά Μωρού Kanmed BabyNest. 

Πιέστε έναρξη και ρυθμίστε την θερμοκρασία. 

Όταν γίνει πράσινο το χαμόγελο στην Μονάδα 
Ελέγχου, η θερμοκρασία του στρώματος είναι 
εντάξει για το μωρό. 

ΟΦΕΛΗ 

Η αποτελεσματικότητα του στρώματος νερού 
τεκμηριώθηκε σε πολλές δημοσιευμένες μελέτες. 

Οι αναφορές περιλαμβάνουν: Ph Gray και άλλοι, Πανεπιστήμιο 
Queensland, Αυστραλίας. Κούνια νοσηλείας χρησιμοποιώντας 
στρώμα γεμισμένο με θερμό νερό …(2004). 
Acta Paediatrica 93:308-310 2004-03-18. 
Πρόληψη των βλαβών από το κρύο σε πρόωρα βρέφη. 
Ragnar Tunell. Ass. Ομότιμος καθηγητής στην Στοκχόλμη. 

• Προτρέπει την βέλτιστη ανάπτυξη 
• Εύκολο στη χρήση και τον καθαρισμό για 

το προσωπικό 
• Σημαντική μείωση του κόστους σε σύγκριση 

με τη χρήση μιας θερμοκοιτίδας 

Ελέγχετε πάντα στην ιστοσελίδα www.kanmed.se για τις τελευταίες ενημερώσεις και για λεπτομερείς πληροφορίες για τα προϊόντα και τον εξοπλισμό. 



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΜΩΡΟΥ KANMED 
Τα διαφορετικά μεγέθη φωλιών, οι αναλώσιμες φωλιές, τα στρώματα νερού, κλπ. κάνουν εύκολη την προσαρμογή 
της χρήσης του συστήματος Θέρμανσης Μωρού στις ανάγκες του μωρού και στην ρουτίνα του νοσοκομείου. 

ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ KANMED 
BW3-001 ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ: 
BW3-020 Μονάδα Ελέγχου 
BW-50-003 Στρώμα Νερού 
BW-50-029-1 μία φιάλη αντιαλγικού 
BW3-003 Επιφάνεια θέρμανσης χαμηλής τάσης 
BW-50-025 Φωλιές Μωρού (2τεμ) 
699-1171 Καλώδιο Ρεύματος 
BW3-0xx Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 
Παραγγήλτε προαιρετικά Στρώμα Γέλης ή Αφρού. 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ BW3-020 
Νέα σχεδίαση με εύκολη στην ανάγνωση οθόνη ενδείξεων. 
Το νέο σύστημα θέρμανσης νερού σας προσφέρει 3 μεθόδους 
θέρμανσης κάτω από το σώμα χρησιμοποιώντας την ίδια Μονάδα 
Ελέγχου και Επιφάνεια θέρμανσης. 
1. Το απαλό, ζεστό Στρώμα Νερού Kanmed  
2. Ένα θερμό, μαλακό, ειδικό Στρώμα Γέλης 
3. Ένα θερμό Στρώμα Αφρού 
Προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε 
έναν πρότυπο αισθητήρα δέρματος YSI για να ελέγχετε τη 
θερμοκρασία του μωρού. Μπορεί να σταθεί μόνη της, να κρεμαστεί 
με τη λαβή της ή να τοποθετηθεί σε ορθοστάτη. Τροφοδοτείται από 
100–240 V AC ή 12–24 V DC. Έχει βάρος 1,5 kg, διάμετρο 14 cm, 
ύψος 21 cm. Μέση κατανάλωση ισχύος 15W. 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ BW3-003 
Χαμηλής τάσης 24 V DC, 50W, υδατοστεγές και εύκολο στον 
καθαρισμό. Δεν έχει πιθανά επιβλαβή μαγνητικά ή ηλεκτρικά 
πεδία – ένα μοναδικό χαρακτηριστικό των Kanmed. Τέσσερις 
ολοκληρωμένοι αισθητήρες παρακολουθούν συνεχώς την 
απόδοση του συστήματος και τις θερμοκρασίες. Μήκος: 58 cm, 
Πλάτος: 25 cm, Πάχος: 2 mm ΚΑΘΕΤΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ BW3-0837 

Για να τοποθετήσετε την Μονάδα Ελέγχου BW3 σε έναν 
κάθετο ή οριζόντιο ορθοστάτη. 



GE-602815 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΕΛΗΣ ΜΕ ΘΗΚΗ 
Η Επιφάνεια γέλης Kanmed είναι ειδικά κατασκευασμένη για το 
σύστημα θέρμανσης μωρού BW3. 
Η Επιφάνεια γέλης έχει μια πολύ καλή κοκκώδη αίσθηση που 

WATER MATTRESSES, GENERAL INFORMATION 

την κάνει απαλή και άνετη για να ξαπλώνει το μωρό. Έχει μια θήκη 
για να τοποθετείται η Επιφάνεια θέρμανσης. Εάν για κάποιον λόγο 
δεν μπορεί να χρησιμοποιείται το Στρώμα Νερού, η Επιφάνεια 
γέλης Kanmed είναι μια ιδιανική επιλογή. Ταιριάζει στις Φωλιές 
Μωρού BW-50-025. 60 x 28 x 1,5 cm Όλα τα Στρώματα Νερού Kanmed είναι κατασκευασμένα 

από γερό, μαλακό EVA πλαστικό. Είναι κατασκευασμένα 
με τοιχώματα απόσβεσης που μειώνουν τις κινήσεις του 
νερού, αλλά εξακολουθούν να παραμένουν ευέλικτα 
αρκετά για να ανταποκρίνονται στην κίνηση του μωρού.  
Περιλαμβάνεται μια φιάλη αντιαλγικού, το οποίο είναι  
κλινικά αποδεδειγμένο ότι διατηρεί το νερό καθαρό για  
έως ένα έτος. 

ΣΤΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ BW-50-003 
Αυτό είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο Στρώμα 
Νερού. Όταν γεμίσει ως την ένδειξη στάθμης στο στρώμα, 
περιέχει περίπου 4–4,5 λίτρα νερού. Μήκος: 60 cm, 
Πλάτος: 27 cm 

ΣΤΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΥΜΑ BW-50-015 
Ειδικό Στρώμα Νερού για δίδυμα και μεγαλύτερα μωρά. 
Μπορεί να διατηρείται ζεστό χρησιμοποιώντας μόνο μία 
Επιφάνεια θέρμανσης. Όταν γεμίσει ως την ένδειξη 
στάθμης στο στρώμα, περιέχει περίπου 10 λίτρα νερού. 
Μήκος: 60 cm, Πλάτος: 60 cm 

BW-50-010 WATER MATTRESS FOR 
KANMED BABYBED 
special Water Mattress that covers most of the bed 
surface of the Kanmed BabyBed (BB-1 or BB-3) it can 
be kept warm using only one heating Pad. When filled to 
the level mark on the mattress it contains about 9 litres 
of water. lenght: 60 cm, Width: 40 cm 

ΣΤΡΩΜΑ ΑΦΡΟΥ ΜΕ ΘΗΚΗ BW3-203 
Αυτό το πολύ μαλακό και εύκολο στον καθαρισμό Στρώμα Αφρού 
προορίζεται για σχεδόν τελειόμηνα βρέφη και για άνετη θέρμανση. 
Δεν είναι σχεδιασμένο για την προώθηση της ανάπτυξης στα 
πρόωρα μωρά. Έχει μια θήκη για την τοποθέτηση της Επιφάνειας 
θέρμανσης. 60 x 28 cm 

ΑΝΤΙΑΛΓΙΚΟ BW-50-029 
Συνιστάται να χρησιμοποιείται με τα Στρώματα 
Νερού ως κλινικά αποδεδειγμένο για την 
πρόληψη του σχηματισμού άλγης και 
βακτηρίων μέσα στο Στρώμα Νερού. Διατηρεί 
το νερό καθαρό για ένα έτος. Πρέπει να 
προστίθεται κάθε φορά που αλλάζει ή 
συμπληρώνεται το νερό. Συσκευασία των 20 
φιαλών. 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ YSI BW3-099 
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας του δέρματος συνδέεται στο 
εμπρός τμήμα της Μονάδας Ελέγχου. Η μετρούμενη 
θερμοκρασία εμφανίζεται αυτόματα με υψηλά και χαμηλά 
προειδοποιητικά σήματα. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας δεν 
ελέγχει την θέρμανση του μωρού. 

Ελέγχετε πάντα στην ιστοσελίδα www.kanmed.se για τις τελευταίες ενημερώσεις και για λεπτομερείς πληροφορίες για τα προϊόντα και τον εξοπλισμό. 
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KANMED BABYBED 
special Water Mattress that covers most of the bed 
surface of the Kanmed BabyBed (BB-1 or BB-3) it can 
be kept warm using only one heating Pad. When filled to 
the level mark on the mattress it contains about 9 litres 
of water. lenght: 60 cm, Width: 40 cm 

ΣΤΡΩΜΑ ΑΦΡΟΥ ΜΕ ΘΗΚΗ BW3-203 
Αυτό το πολύ μαλακό και εύκολο στον καθαρισμό Στρώμα Αφρού 
προορίζεται για σχεδόν τελειόμηνα βρέφη και για άνετη θέρμανση. 
Δεν είναι σχεδιασμένο για την προώθηση της ανάπτυξης στα 
πρόωρα μωρά. Έχει μια θήκη για την τοποθέτηση της Επιφάνειας 
θέρμανσης. 60 x 28 cm 

ΑΝΤΙΑΛΓΙΚΟ BW-50-029 
Συνιστάται να χρησιμοποιείται με τα Στρώματα 
Νερού ως κλινικά αποδεδειγμένο για την 
πρόληψη του σχηματισμού άλγης και 
βακτηρίων μέσα στο Στρώμα Νερού. Διατηρεί 
το νερό καθαρό για ένα έτος. Πρέπει να 
προστίθεται κάθε φορά που αλλάζει ή 
συμπληρώνεται το νερό. Συσκευασία των 20 
φιαλών. 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ YSI BW3-099 
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας του δέρματος συνδέεται στο 
εμπρός τμήμα της Μονάδας Ελέγχου. Η μετρούμενη 
θερμοκρασία εμφανίζεται αυτόματα με υψηλά και χαμηλά 
προειδοποιητικά σήματα. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας δεν 
ελέγχει την θέρμανση του μωρού. 

Ελέγχετε πάντα στην ιστοσελίδα www.kanmed.se για τις τελευταίες ενημερώσεις και για λεπτομερείς πληροφορίες για τα προϊόντα και τον εξοπλισμό. 

ΦΩΛΙΕΣ ΜΩΡΩΝ BW-50-025 ΚΑΙ  
BW-50-025-XL KANMED 
Η Φωλιά Μωρού Kanmed είναι μια 
επαναχρησιμοποιούμενη φωλιά ενός τεμαχίου. Απλώς 
σύρετε το επιλεγμένο Στρώμα και την Επιφάνεια  
Θέρμανσης μέσα στη θήκη. Η Φωλιά Μωρού 
προορίζεται για να διευκολύνει στην διόρθωση της 
φυσιολογικής θέσης  και για να παρέχει ένα ζεστό  
περιβάλλον γύρω από το Μωρό. Θερμοκρασία πλύσης: 
60° C. Υλικό Καλύμματος: Βαμβάκι, Γέμιση: Ίνες από 
Πολυεστέρα 
Μήκος Φωλιάς Μωρού: 65 cm, Πλάτος: 35 cm, 

Ύψος: 6 cm, Εσωτερικό τμήμα: 40 cm 
BW-50-025 Φωλιά Μωρού μπλε 
BW-50-025-P Φωλιά Μωρού ροζ 
BW-50-025-y Φωλιά Μωρού κίτρινη 

ΦΩΛΙΑ ΜΩΡΟΥ BW-50-025-XL 
Η Φωλιά Μωρού Kanmed Xl είναι για μεγαλύτερα μωρά έως 
4500 g, Μήκος Φωλιάς: 65 cm, Πλάτος: 35 cm, 
Ύψος: 6 cm, Εσωτερική Διάμετρος: 60 cm 

ΦΩΛΙΑ ΜΩΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΥΜΑ BW-50-027 
Φωλιά για να ταιριάζει το Στρώμα Νερού για Δίδυμα, αρ. 
είδους: BW3-015, ή για δύο πρότυπα Στρώματα Νερού. 
Μήκος: 65 cm, Πλάτος: 55 cm, Ύψος: 5 cm. (Μόνο σε 
μπλε χρώμα) 

BW-50-250 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΩΛΙΑΣ ΜΩΡΟΥ 
Πολύ ωραίο και μαλακό, μη υφασμένο υλικό που μορφοποιείται 
εύκολα μέσα στη Φωλιά Μωρού. Έχει μια υδατοστεγή κάτω 
πλευρά. Προορίζεται για να προστατεύει είτε την αναλώσιμη 
φωλιά ή τις επαναχρησιμοποιούμενες φωλιές. Μήκος: 60 cm, 
Πλάτος: 85 cm. Κουτί των 100 τεμ. 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΦΩΛΙΑ ΜΩΡΟΥ BW-50-200 
Κατασκευασμένη από μη υφασμένο υλικό. Μήκος: 65 
cm, Πλάτος: 35 cm, Εσωτερικό τμήμα: 40 cm. Κουτί 
των 10 τεμ. 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BW3-007 
Για να συνδέετε την Μονάδα Ελέγχου σε μια μπαταρία 
αυτοκινήτου ή ένα παρόμοιο τροφοδοτικό 12 V DC. 
Εξοπλισμένο με ένα γενικό βύσμα αναπτήρα αυτοκινήτου για 
χρήση σε οχήματα μεταφοράς. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Το σύστημα Θέρμανσης Μωρού Kanmed BabyWarmer και Kanmed BabyBed σας επιτρέπει να μετακινείτε ένα πρόωρο 
μωρό από την θερμοκοιτίδα σε ένα πρώιμο στάδιο και να ξεκινάτε το πολύ σημαντικό δέσιμο μητέρας παιδιού 
χρησιμοποιώντας δέρμα Kangaroo (Καγκουρώ) στην φροντίδα του δέρματος. 

 
 

 

 

 

 
Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα:
Sigma Medical Co. 
Ιπποκράτους 142 – 19004 Σπάτα Αττικής 
Τηλ. 2106630520 – Fax. 2106630523 
www.sigmamed.gr – info@sigmamed.gr 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Το σύστημα Θέρμανσης Μωρού Kanmed BabyWarmer και Kanmed BabyBed σας επιτρέπει να μετακινείτε ένα πρόωρο 
μωρό από την θερμοκοιτίδα σε ένα πρώιμο στάδιο και να ξεκινάτε το πολύ σημαντικό δέσιμο μητέρας παιδιού 
χρησιμοποιώντας δέρμα Kangaroo (Καγκουρώ) στην φροντίδα του δέρματος. 

Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα: 
 

 

Sigma Medical Co. 
Ιπποκράτους 142 – 19004 Σπάτα Αττικής 
Τηλ. 2106630520 – Fax. 2106630523 
www.sigmamed.gr – info@sigmamed.gr 
 

 

 

 


