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«Our heart beats for the little ones»

IncuArch
Innovation inom den externa och interna Babytransporten



IncuArch ger högkvalitativ vård vid transport av prematura 
och nyfödda barn. Det bekväma dubbelsidiga tillträdet och 
den goda observationsmöjligheten för de små patienterna 
sätter nya standarder när det gäller transportsäkerhet. Med 
en totalvikt på 25 kg inklusive 180 minuters batteritid är 
IncuArch en lättviktare som möjliggör standardkompatibla 
lösningar med HFO och NO-ventilationsalternativ under in-
tensivtransport. Enhetens kompakta konstruktion möjliggör 
optimal användning även under trånga transportförhållan-
den.

Alla väsentliga övervakningsalternativ som till exempel O2- 
koncentrationsmonitorering och SpO2 kan integreras i sys-
temet. Speciellt utformad vaddering undertrycker vibrationer 
under transport och en specialmadrass möjliggör säker fi-
xering av de små patienterna. Huvens dubbla väggteknolo-
gi säkerställer bästa isolering och värmeterapi, De smidiga 
slanggenomföringarna   möjliggör frånkopplingsfri vård från 
båda sidor.  

Säkra behandlingsalternativ Mobilitet
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Huven är brilliant transparent och erbjuder optimala förhål-
landen för att observera patienten. Den omgivande belys-
ningen är dimbar och installerad i bakväggen. Genom detta 
avlägsnades hinder för observation och förenklade kuvösen 
genom den raka ytan upptill.

Optimala observationsvillkor

Kuvösens kontrollpanel finns placerad på huvudsidan av ku-
vösen. Förutom lufttemperaturen inuti kuvösen kan hudtem-
peraturen för de små patienterna övervakas som standard. 
Som tillval kan kuvösens syreinnehåll, barnets syremättnad 
samt hjärtfrekvens övervakas. Optiska och akustiska larm 
för dessa parametrar varnar vid avvikelser från individuellt 
ställda gränsvärden, En extra bildskärm är inte absolut nöd-
vändig vid interntransport.

Konstant Monitorering

Huvens höjd har minskats utan att påverka behandlingsom-
rådet. Huven öppnas enkelt genom ett grepp på sidospän-
net och kan helt fällas ned. Således är den lilla patienten fullt 
tillgänglig och behandlingsytan kan dras fram vid behov. Vid 
huvud och fotända finns stora öppningar för slanggenom-
föring integrerade. Dessa möjliggör frånkopplingsfri integ-
ration av ventilationsslangar, infusionsslangar och dränage. 

Med den nya mjuka positioneringsmadrassen har inte bara 
förvaringskomfort utan även säkerheten under transport 
förbättrats avsevärt. Förutom en mjuk konsistent positio-
neringsring som skyddar barnet från sidoförflyttning fixerar 
de mjuka remmarna i en säker och korrekt position. Detta 
ger stabilitet och säkerhet vid plötsliga bromsmanövrar och 
skyddar patienten från chocker.

Flexibelt behandlingsområde

Säker transport med god åtkomst
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Produktbeskrivning Art. - Nr.

Transportkuvös IncuArch för användning med Litiumbatterier (batterier ingår ej) ATCM62100

Chassi (justerbar höjd/ vikbar) till IncuArch ATCM22043

Säkerhetsmadrass med kant för transportkuvös IncuArch/ v-808 ATCM22046

Säkerhetsbälte (engångsmaterial) till säkerhetsmadrass (Art.-Nr. ATCM22046) ATCM22047

Syremodul (Oxygen) för IncuArch ATCM87121

Option Masimo SpO2 för IncuArch (patientkabel) (ATMC001ej inkluderat) ATCM62110

Option Nellcor SpO2 för IncuArch ATCM62111

V-808

Ca.60 kg

IncuArch

Ca.25 kg

90 min 90 min

360 min

180 min 180 min

1

1 2

3

V-808, 1 Blybatteri

IncuArch, 1 Blybatteri

IncuArch, 2 Blybatterier

IncuArch, 1 Litiumbatteri

IncuArch, 2 Litiumbatteirer

4

5

2

3

4

5

Kuvösens vikt är ca 25kg och är därmed avsevärt mycket 
lättare än v-808 versionen.

Valbara batterityper är litiumbatterier eller blybatte-
rier. Den maximala batteritiden är 360 minuter.

Speciella gummibuffertar minskar vibrationer under trans-
port.

Lägre vikt och storlek

Jämförelse batteridrift

Reducering av vibrationer
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OBSTETRICS & INTEGRATIVE NEWBORN CARE    

PREGNANCY & BREASTFEEDING

DEVELOPMENTAL CARE  

NEONATOLOGY & PEDIATRIC INTENSIVE CARE

ANESTHESIA & OPERATIVE THERMAL MANAGEMENT

NEONATOLOGI & PEDIATRISK
INTENSIVVÅRD

Part of
Kanmed AB, Gårdsfogdevägen 18B
SE-168 67 Bromma, Sweden
Telephone: +46 8 564 80 630
E-mail: info@kanmed.se 


