
Pierwszy wybór personelu medycznego (WOŚP)!

System Inspiration Healthcare został wybrany jednogłośną decyzją niezależnej komisji 
ekspertów w 51. konkursie zorganizowanym przez WOŚP. W składzie komisji orzekali 
głównie czynni pracownicy medyczni (pielęgniarki oddziałowe i lekarze).

Dla każdego pacjenta!

System Inspiration Healthcare może być stosowany niezależnie od wagi, wieku czy 
wzrostu. Przeznaczony do stosowania u noworodków, dzieci oraz dorosłych.

Nie ma rozwiązania konkurencyjnego, które wymaga
mniej pracy od personelu medycznego!

Brak konieczności używania pokrowców, zintegrowane pasy mocujące, zintegrowana 
warstwa przeciwodleżynowa, możliwość kładzenia pacjenta bezpośrednio na matera-
cach, sprzęt lekki, cichy, wygodny, łatwy w obsłudze, szybka i prosta dezynfekcja. 
Można przeprowadzać defibrylację bez konieczności odłączania zasilania, a materace 
są przezierne dla promieni rentgenowskich.

Bezpieczna warstwa grzewcza wykonana 
z polimeru węglowego!

W tej technologii warstwa grzewcza jest pojedynczą, jednolitą warstwą polimeru, która 
na całej powierzchni zachowuje taką samą temperaturę. Z tego względu zastosowano 
zaledwie jeden czujnik temperatury elementu grzewczego, który kontroluje ją na całej 
powierzchni. Rozwiązanie pozostawia możliwość kontynuacji pracy, jeśli warstwa 
grzewcza zostanie uszkodzona w trakcie zabiegu (np. skalpelem).
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SYSTEM OGRZEWANIA
PACJENTA

WYBRANY JEDNOGŁOŚNĄ 
DECYZJĄ KOMISJI 
EKSPERTÓW WOŚP



klasa II ochrony przeciwporazeniowej
wymiary 187x183x144 mm, waga 1,7 kg
ekran 4,3”
dedykowane gniazdo czujnika temperatury 
zasilanie jednostki kontrolnej: 100-240 VAC, 
50-60 Hz
zakres ustawianej temperatury 25°C-40°C 
z krokiem co 0,5°C
5 (AlphaCore5) lub 2 (CosyTherm2) gniazda 
przewodów sterujących – możliwość jednocze-
snego podłączenia do jednostki kontrolnej 
konfiguracji kilku materaców (zależnie od łącz-
nego poboru prądu nieprzekraczającego 170 W)
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EM1N – pokrowiec tekstylny CosyNest, dostępny 
dla modelu materacyka NCM1
• możliwość prania pokrowca
• kołnierz stabilizujący położenie małego pacjenta
• przyjemny w dotyku materiał (bawełna)

AKCESORIA

- kabel łączący z wtykiem kątowym 1 m
- kabel łączący z wtykiem prostym 1 m
- kabel łączący z wtykiem kątowym 3 m
- kabel łączący z wtykiem prostym 3 m

1020-10
1021-10
1020-30
1021-30
TCFMT400/EBG – czujnik temperatury skóry
         pacjenta

JEDNOSTKI KONTROLNE 
ALPHACORE5 ORAZ COSYTHERM2

AKCESORIA

OTM1
cała długość – 1900x585x40 mm; 77 W; 3,2 kg

OTM1-N
cała długość, wąski – 1900x535x40 mm; 77 W; 2,8 kg

OTM2
¾ długości – 1200x585x40 mm; 65 W; 1,9 kg

OTM2-N
¾ długości, wąski – 1200x535x40 mm; 65 W; 1,8 kg

GTM1
½ długości – 1070x585x40 mm; 55 W; 1,8 kg

GTM1-N
½ długości, wąski – 1070x535x40 mm; 55 W; 1,7 kg

MATERACE GRZEWCZE

RB1 
cała długość – 1660x800x40 mm; 58 W; 1,5 kg

KOC GRZEWCZY

• zakres ustawianej temperatury 25°C – 40°C
• możliwość podłączenia dodatkowego czujnika
   temperatury skóry pacjenta
• cicha praca
• kolorowy czytelny ekran dotykowy
• uchwyt do zamontowania kontrolki na stojaku lub
   poręczy łóżeczka

DOSTĘPNE DWA MODELE
JEDNOSTEK KONTROLNYCH

MATERACYKI COSYTHERM
DLA NOWORODKÓW I DZIECI

MATERACE I KOC DLA 
DOROSŁYCH

• ogrzewanie tylko powierzchni styku noworodka
z materacykiem

• ciepłe gniazdko - CosyNest dla modelu NCM1 - 
dedykowany pokrowiec stabilizujący ułożenie 
noworodka

• rozmiary materacyków dostosowane do 
rozmiarów standardowych łóżeczek
i popularnych inkubatorów

• system nie wydaje dźwięków - cicha praca

• dostępne różne rozmiary materacy w zależności             
od potrzeb oddziału

• materace wyposażone w integralne pasy do montażu     
na stole operacyjnym

• materac przezierny dla promieni RTG
• brak konieczności stosowania pokrowca i materiałów 

jednorazowego użytku
• system nie powoduje zakłóceń w pracy diatermii

NCM1
610x340x40 mm; 50 W; 0,6 kg

NCM3
610x430x40 mm; 40 W; 0,9 kg

NCM5
660x480x40 mm; 35 W; 1,2 kg


