
Sumarizační poster

  Transportní inkubátor je určen pro přepravu vysoce rizikových, nezralých, málo vážících novorozenců. K 
tomuto účelu je vybaven ovládáním a kontrolou teploty vzduchu a koncentrací kyslíku. Dvojstěnný průhledný 
kryt umožnuje maximální vizuální kontakt s pacientem a efektivní tepelnou a zvukovou izolaci. Přední a 
boční vstupní odklopný panel je vybaven otvory pro ruce. Uvnitř je uložena výsuvná postýlka s matrací. Kryt 
je opatřen průchodkami pro hadice, které jsou na obou stranách předního vstupního panelu a v bočním 
vstupním panelu. Poloha dítěte je jasně dána tvarováním plexiskla, kde hlavička je na levo v pohledu čelem 
k ovládacímu panelu. V horní části bočních dvířek je vyšetřovací světlo. Na ovládacím panelu je display s 
ukazatelem teploty a koncentrací kyslíku.
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pohled z lévé strany pohled čelní pohled z hora pohled z pravé strany

inkubátor s vozíkem inkubátor se složeným vozíkem

pohled na zadní stěnu lůžko s novorozencem



Ergonomický poster

Transportní inkubátor

  Transport novorozence má své zvláštnosti jednak z hlediska terapeutických postupů, jednak vyžaduje 
poněkud odlišné vybavení pro zajištění intenzivní, nebo resuscitační péče. Inkubátor musí zajistit, aby byla 
tepelná produkce a tepelná ztráta dítěte vyvážená. 
 -Ovládací panel je tvarován tak, aby plynule spojoval kryt a tělo inkubátoru. Deska s tlačítky je 
nakloněna pro snadnější ovládání. Puchýřková tlačítka jsou pod ochrannou fólií. Puchýřky mají průměr
 25 mm, což plně vyhovuje normám. Display je o rozměrech 40x150 mm. 
  Zajištění a výměna tlakových lahví je zjednodušena zásuvkou s pojistkou, tato pojistka je umístěna v 
integrovaném madle. Pomocí madla lze lahev jednoduše odjistit a vysunout. 
   Vstupy pro ruce umožňují snadný a rychlý přístup k pacientovi. 
  Základní část nosné konstrukce je madlo, pro přenášení inkubátoru, jeho rozměry jsou normalizovány 
10x25 mm. Slouží nejen pro přenos celého zařízení, ale také pro zavěšení potřebného lékařského zařízení. 
Rozměr lůžka je 734x400 mm. Jeho největší výhodou je možnost vysouvání dvěma směry.

Diplomant: Silvie Štepková
Vedoucí práce: Ing. Dana Rubínová Ph.D.
Odbor průmyslového designu, Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické 
Brno 2007/2008

ovládací panel zásuvka s pojistkou v madle vstupy pro ruce

normalizované madlo pro přenos inkubátoru a zavěšení přístrojů přenos inkubátoru

vysunutá zásuvka s matrací vysunutá postýlka z boku

výměna tlakové lahve



Technický poster

  Hlavní částí kostry inkubátoru je madlo, které odděluje prostor krytu a technického boxu, kde je uloženo 
technické zařízení. V prostoru akumulátoru, jsou ventilační otvory, aby zajistily dostatečné odvětrávání. Ze 
zadní strany těla inkubátoru je sání a výfuk s fi ltrem, pro nasávání a odvod vzduchu.

Kyslíkové lahve jsou součástí samostatného inkubátoru, uloženy na kostře v zásuvkách. Zde umožňují 
rychlou dostupnost a snadnou vyměnitelnost. Pohyb zásuvky je usnadněn valivým uložením. 

 Kryt tvoří dvě plexiskla, vnější část o síle 6 mm a vnitřní  o síle 4 mm, prostor mezi těmito stěnami je 2 mm 
a tvoří tepelnou izolaci. Kryt má dva vstupy, čelní a boční odklopná dvířka. Dvířka z plexiskla jsou upevněna 
k plastové liště, která je spojena s klavírovým pantem. 

Lůžko je složeno ze dvou pohyblivých a jedné pevné části. Pevnou část tvoří základní deska, na které je 
napevno ukotvena základna postýlky. V pohyblivé postýlce je uložená zásuvka s matrací, která se vysouvá 
z čelní strany. Obě tyto polohy umožňují lepší přístup k pacientovi. Pohyblivé části jsou zajištěny proti samo-
volnému pohybu pojistkou.

Transportní inkubátor

Světlo

Zámeček s pantem 

Silikonové průchodky 
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Boční odklopná dvířka
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kostra inkubátoru zásuvka s tlakovou lahví sání a výfuk vzduchu

klavírový pant-otevřená čelní dvířka

systém uložení pohyblivého lůžka tlačítko pojistky lůžka

servisní prostor-otvory pro větrání baterie

klavírový pant-otevřená boční dvířka



Designérský poster
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   Základní myšlenkou byla nesymetrie krytu, ze které vyšlo další tvarové řešení. Plexisklový kryt a tělo inku-
bátoru je tvarově spojeno volně navazující křivkou vstupních dvířek na křivku ovládacího panelu. 
Postýlka umožňuje vysunutí pacienta dvěma směry, tento systém zatím není používán u žádného součas-
ného typu inkubátoru. Lůžko je tvarováno s ohledem na údržbu a demontovatelnost. 
   Madlo vychází z daných rozměrů, je normalizované pro zavěšení přídavné elektroniky. 
Z požadavku spolehlivého upnutí tlakových lahví, vyšel návrh zásuvek. Krytování volně přechází z těla a 
obepíná lahve.
   Integrované vyšetřovací světlo, je tvořeno pásem diod, vložených do plastového pouzdra.
   Barevnost je volena tak, aby na člověka působila klidně.

detail madla s pojistkou vysunutá matrace z čelní strany

otevřené vstupy pro ruce

barevná varianta - zelená barevná varianta - růžová

vysunutá postýlka  z boku

silikonové průchodky pro hadice

osvětlení lůžka


