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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá designem transportního inkubátoru. Je 

zaměřena na inovaci, již funkčního zařízení. V návrhu jsem uplatnila 
několik nekonvenčních řešení, jako je tvarování plexisklového krytu, 
uložení tlakových lahví do zásuvek a systém vysouvání postýlky 
s matrací do dvou směrů, pro snadnější přístup k pacientovi. V 
projektu jsem se snažila zohlednit funkčnost a vyrobitelnost.

Abstract
This dissertation engage in design transport incubation apparauts. 
It is bent on innovation of already functional arrangement. I am 
aplying several unconventional solving as shaping perspex canopy, 
storage compressive sweetness to the drawers and system drawing 
- out cot with mattress into two directions for easier access to 
inmate. In the project I am trying to make provision for functionality 
and manufacturability.
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Úvod

Tato práce se zabývá designem novorozeneckého transportního 
inkubátoru.

Práce je rozdělena do sedmi hlavních kapitol. První část se zabývá 
historií a vývojem transportních inkubátorů a přístupem k předčasně 
narozeným dětem, který z počátku nebyl kladný. Tato kapitola 
dále popisuje současný stav výroby, a jsou zde uvedeny některé 
inkubátory používané v našich nemocnicích. Dále je zde přiblížena 
funkce transportního inkubátoru. 

V druhé kapitole jsou variantní studie designu. Dále následuje 
designérská analýza, kde je nastíněn vývoj tvarového a kompozičního 
řešení. Současně je zde řešena barevnost a ergonomie zařízení. 

Závěr tvoří technická analýza inkubátoru. Zde je rozebrána 
technická stránka mnou navržených inovací.

Návrh je vystavěn na technických parametrech transportního 
inkubátoru TI 401 od společnosti TSE České Budějovice.

Do návrhu jsem chtěla přinést nové nápady a prvky, které by 
inovovaly výrobek, jak po stránce technické, tak estetické.
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1. Vývojová, technická a designerská
     analýza tématu
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1.1. První transportní inkubátory

Pravděpodobně nejdůležitější období v životě nedonošeného 
dítěte je doba mezi narozením a přijetím dítěte do nemocnice, v 
tomto období musí být zajištěna prevence prochlazení. Úmrtnost 
nedonošených dětí nejvíce ovlivňuje ztráta tepla ihned po narození. 
A proto je důležité dítěti zajistit bezpečný převoz. Z tohoto důvodu 
byly zkonstruovány první přenosné inkubátory.

Jednoduchý dopravní inkubátor byl vyroben kolem roku 1900 
z obyčejné porodní tašky s dvojitým dnem. Teplovodní láhve byly 
umístěny ve druhém dně, a dítě leželo v horní části tašky. Pod klikou 
byly nezbytné otvory pro větrání. Kufřík byl vyztužen, aby nedošlo ke 
zboření stěn. (Obr.1.1.-1.).
  Na (Obr. 1.1.-2.) je De Leeov přenosný inkubátor teplo bylo zajištěno 
obíhajícím teplovodním systémem, který je ohříván z venku lihovým 
kahanem. Uvnitř bylo větraní i osvětlení. Tento inkubátor byl 21 
palců dlouhý, 11 palců široký a 11 palců vysoký.

Další lékař, který popsal dopravní inkubátor byl Welde, jeho systém 
je velmi jednoduchý ve stavbě. Teplo je dodáváno pomocí horké 
polní láhve umístěné ve spodní části lékařského kufříku.

Od roku 1910 až 1920 nastává Desetileté období útlumu 
používání inkubátorů. Zde nastává mezera ve vývoji inkubátorů.
V této době se vývoj přesouvá hlavně do USA.

Obr. 1.1.-1 První trasportní inkubátor.[1] 

Obr. 1.1.-2. DeLeeuv transportní inkubátor. [1]

vývojová analýza
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V roce 1919 Maria Mills West, autor neobyčejně úspěšné knihy 
Children‘s Bureau příručka „dětské péče“, věnoval částečnou 
pozornost v této knize i předčasně narozeným. 

Otázka předčasně narozených byla velmi složitá, vycházelo 
se například z teorií, že když přežijí tito slabí jedinci, že budou 
dále plodit další slabé. Otázka dědičnosti nebyla zcela jasná.

Jediný obhájce nedonošených dětí v té době byl Martin Couney 
na Conie Islandu. V roce 1914, Couney usiloval o uspořádání 
přehlídky v Chicagu v zábavním parku. Městská lékařská společnost 
souhlasila, ale jen v tom případě, že bude souhlasit s dozorem 
místního pediatra. Julius H. Hess dohlížející lékař, byl velmi rychle 
ohromený tím, že „inkubátor šoumen“ jak se Conyemu přezdívalo, 
věděl víc o nedonošených dětech, než největší lékaři. Hessův dozor 
se stal přelomovým bodem pro inkubátor.

V roce 1914 Hess vyvinul jeho vlastní verzi inkubátoru. Ale největší 
význam má jeho úspěch v pěstování fi nanční podpory, pomoci níž 
vybudoval organizovanou stanici s inkubátory. Zde sídlila jediná 
dětská sociální společnost, která výslovně obhajovala nedonošené 
děti. 

Hess rozšířil funkci inkubátoru o kyslíkové komory. A co je 
nejdůležitější, Hess pracoval se svojí vrchní sestrou Evelyn 
Lundeenovou a společně vytvořili personál diplomovaných sester. 
Ošetřovatelky byly odpovědné za veškeré každodenní operace.

Hessův výzkumný program překonal i další ohromný faktor brzdící 
lékařský zájem o předčasného novorozence: obava z toho, že 
nedonošené dítě je nějak poškozené.

Vedl následné dlouhodobé studie vývoje intelektu předčasně 
narozených, a jeho absolventi měli stejné výsledky jako mnoho 
současníků. Veledůležité po této stránce je jeho úsilí o oddělení 
nedonošených dětí od těch narozených s identifi kovatelným 
onemocněním. Tyto postupy popsal v jeho slabikáři, „předčasně 

Obr. 1.1.-3.Tansportní inkubátor používany v letech 1950-65 [2]

vývojová analýza
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narozených dětí (Congenitally Diseased Infants). Starší představa o 
„slabochovi“ nakonec vymizela z užívání. 

Státní dramatický vzestup blahobytu během let 1940 poskytl 
fi nální tlak na rozvoj novorozenecké technologie po celé zemi. 
Tento historický vývoj nás zavedl do fáze neonatologie a dalšího 
vývoje pediatrie. Byly položeny základy novým metodám, jako jsou  
kyslíková terapie a technologie vzorku krve.

Nedonošené děti se nyní rodí v nemocnicích. Péče je zajištěna 
kvalifi kovanými ošetřovatelkami a ještě na ně dohlížejí pediatři. 
Matky získaly pro zdraví svých dětí nové technologie. [z.1]

1.2 Současné typy transportních inkubátorů

Od 21. století se na vývoji inkubátorů podílejí vývojová centra a 
společnosti, které se zabývají výrobou lékařských přístrojů. S velice 
rychlým pokrokem vědy přibývá i mnoho nových parametrů, veškeré 
funkce jsou řízeny mikročipy. Na světovém trhu je jen několik 
společností, které se zabývají výrobou inkubátorů.

Jediným výrobcem inkubátorů v ČR je společnost TSE. Historie 
fi rmy TSE spol. s r.o., právního nástupce státního podniku Tesla 
Karlín sahá až do roku 1959.

V rámci privatizace v roce 1992 odkoupila závod Tesly Karlín 
soukromá fi rma TSE spol. s r.o. Nosný výrobní program navazující na 
tradici a zkušenosti z výroby pro telekomunikace zůstal zachován. 
Postupně začaly přibývat další výrobní obory: zdravotní technika, 
městský mobiliář. Dlouholeté zkušenosti v oboru elektroniky 
a technologické vybavení fi rmy umožnily vznik dalšího oboru - 
výrobních služeb pro elektrotechniku. Nabízí stacionární i transportní 
inkubátory. V současnosti vyrábí transportní inkubátor TI 401. [z.6]

Transportní inkubátor

Obr. 1.2.-1. Transportní inkubátor TI 401 [3]

vývojová analýza
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Významnou společností je Německá společnost Draeger.

Je gigantem ve výrobě lékařských zařízení. Většina českých 
nemocnic a záchranných jednotek je vybavena jejich inkubátory.
TI 2000 poskytuje integrovanou ventilační podporu. Systém může 
pracovat s výběrem ventilátorů a analyzátory O2.

  Další Společnost je Wardray premise se sídlem v Anglii.
Vyrábí inkubátory Nomag™ s dvojím účelem.

  Toto zařízení bylo navrženo ve spolupráci s lidmi, kteří pracují v 
oddělení novorozenecké intenzivní péče a s personálem radiologie, 
proto má dvojí využití transportní a vyšetřovací. Jednotka sestává 
ze dvou částí, těla inkubátoru a dopravního vozíku s integrovaným 
napájením. Dostupný je i volitelný vozík do sanitky. 

Obr. 1.2.-2. Transportní inkubátor TI 2000 [4]

Obr. 1.2.-3. Transportní inkubátor Nomag [5]

  Transportní inkubátor TI-401 je díky svým parametrům a jednouché 
obsluze vhodný pro zařízení, která převáží novorozence na delší 
vzdálenosti. Přístroj udržuje stabilní teplotu prostředí v prostoru pro 
novorozence a umožňuje dávkování kyslíku z lahví, které jsou jeho 
součástí.

vývojová analýza
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1.3. Základní popis transportního inkubátoru

Transportní inkubátor je určen pro přepravu vysoce rizikových, 
nezralých, málo vážících a těžce nemocných novorozenců.
K tomuto účelu je vybaven ovládáním a kontrolou teploty vzduchu 
(AIR a SKIN režim), koncentrací kyslíku a u některých typů relativní 
vlhkosti. Dvojstěnný průhledný kryt umožňuje maximální vizuální 
kontakt s pacientem a efektivní tepelnou a zvukovou izolaci. Přední 
vstupní panel je vybaven otvory pro ruce. Uvnitř je uložena matrace 
a průchodky pro hadice, bývají na obou stranách předního vstupního 
panelu a v bočním vstupním panelu. Tyto přístroje jsou konstruováný 
pro napájení střídavým napětím. Inkubátor je možné napájet i z 
externího zdroje stejnosměrného napětí 12V / 24V, nebo z vlastního 
12V akumulátoru. Akumulátor se automaticky dobíjí vždy, když je 
inkubátor napájený ze zdroje střídavého napetí 230V. Inkubátor je 
vybaven kompletním systém alarmů se zvukovou a vizuální indikací 
alarmových stavů, indikátor stavu akumulátoru (v % kapacity) a 
testem umožnující kontrolu oprávněnosti alarmu. [z.5]

Funkční popis regulace vnitřního prostředí

Kontrola teploty, vlhkosti a koncentrace O2 se dosahuje nucenou 
cirkulací vzduchu. Určené množství vzduchu se nasává pomocí 
přípojky vzduch/kyslík elektricky poháněným ventilátorem. Kyslík, 
který se připouští kyslíkovou vstupní přípojkou na levé straně 
inkubátoru, nahradí část vzduchu uvnitř inkubátoru, takže celkové 
množství plynu je stejné. Množství nasátého vzduchu je kontrolované 
charakteristikami ventilátoru. Množství vzduchu proudícího uvnitř 
inkubátoru je vetší, než množství vzduchu nasávaného přes fi ltr. Je-li 
přední vstupní panel uzavřen, stoupá vzduch do novorozeneckého 
prostoru na levé straně a zpětnou cirkulací opouští tento prostor na 
straně pravé, kde se měří jeho teplota a vrací se zpět k ventilátoru. 

“Regulace teploty: Regulace teploty z teploty vnitřního prostředí. Na 
základě měření teplotní sondy, umístěné v proudícím vzduchu, se 
reguluje ohřívací těleso a udržuje se tak, požadovaná teplota uvnitř 
inkubátoru. Množství aktuálně dodávaného tepla zobrazí indikátor 
intenzity topení na ovládacím panelu. Teplota v inkubátoru se dá 
nastavit od 25°C do 37°C na ovládacím panelu. Teplotní sonda 
porovnává nameřenou teplotu s teplotou nastavenou. Teplota 
nameřená sondou ovlivňuje množství tepla dodávaného topným 
tělesem. Teplota se zobrazí na ovládacím panelu. Výchozí teplota je 
nastavená na 32°C+/-0,1°C a inkubátor bude vyhřát na tuto teplotu 
(nebo na teplotu nově nastavenou)”. [z.5] 

vývojová analýza
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1.4. Požadavky na základní části transportního
           inkubátoru

Prostor plexisklového krytu

Prostor plexisklového krytu se musí řešit s hlavním ohledem na 
údržbu, je nutné jej udržovat v naprosté čistotě. Z tohoto důvodu 
jsou slepované plexisklové desky nevhodné, vznikají zde spáry, v 
kterých se může udržet nečistota.

Dalším důležitým parametrem je možnost jednoduchého přístupu 
k pacientovi. U současných typů inkubátorů se toto řeší odklopným 
předním panelem. Zatím nejvhodnější řešení nabízí inkubátor 
TI2000, kde je výklopný přední panel a navíc i boční odklopná 
stěna. Touto stěnou lze dítě vysunout i s podložkou, a tak umožňuje 
velice rychlý přístup k hlavičce pacienta, a tak může lékař rychleji 
zasáhnout při obvyklých respiračních potížích. Další nespornou 
výhodou je, že pacient není vystaven chladu, větší část tělíčka 
zůstává v teple.

Důležitým problémem v řešení je únik tepla. Pacient je zahříván 
cirkulujícím ovlhčeným vzduchem, který proudí okolo novorozence. 
Je-li přední vstupní panel uzavřen, stoupá vzduch do novorozeneckého 
prostoru na levé straně a zpětnou cirkulací opouští tento prostor na 
strane pravé, kde se měří jeho teplota a vrací se zpět k ventilátoru. 
K největším unikům tepla dochází přes netěsnící vstupní dvířka, 
proto je důležité zajistit dostatečné těsnění, dnes se u všech 
inkubátrorů pužívá silikonové těsnění, které je nejvhodnější. 

Prospěšným zařízením je integrované vyšetřovací světlo. 
Nejvhodnější umístění je na horní desce plexisklového boxu. 
Podložka na dně boxu je opatřena matrací, na které leží pacient, tato 
matrace je omyvatelná. Box dále obsahuje kožní sondu, teploměr a 
bezpečnostní pásy k zajištění novorozence.

Kryty u většiny inkubátorů jsou odklopné, nebo zcela 
demontovatelné, toto je výhodné z hlediska údržby. A přístupu do 
technického boxu.

vývojová analýza
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Systém otevírání a těsnění vstupních dvířek

U většiny transportních inkubátorů jsou dvoje dvířka na 
čelním odklopném panelu, a další dva otvory s iris rukávy po 
bočních stranách. Dvířka jsou standardně izolována výměnným 
silikonovým těsněním. Systém zavírání a otevírání předních dvířek 
je zprostředkován přes plastové panty a zámky. Boční stěny jsou 
opatřeny vstupy pro hadice. Tyto vstupy jsou nezbytné, když je 
pacient napojen na ventilátor, teplotní sondu a další zařízení.

Technický box

Je prostor pod spodní deskou inkubátoru, zde je uloženo 
technické zařízení jako: topné těleso, ventilátor, vrtulka 
ventilátoru, teplotní sonda, zvlhčovač vzduchu, vzduchový 
fi ltr, elektronika alarmu, a bezúdržbový nabíjecí akumulátor. 
Nejvýhodnější poloha uložení akumulátoru je zcela ve spodní 
části technického boxu, tímto se sníží těžiště celé sestavy.
U akumulátoru musí být ventilační otvory, aby zajistily dostatečné 
odvětrávání. Boxy bývají vyrobeny z kovu, nebo jiného vhodného 
materiálu.

Uložení kyslíkových lahví

Kyslíkové lahve mohou být různého obsahu 2L, nebo 2,5L. Jsou 
zajištěny redukčním ventilem, který můžeme po vyčerpání jedné 
lahve přemístit na druhou. Volba velikosti lahví závisí na délce 
transportu a typu nosičů na inkubátoru. Uložení je nejvhodnější 
v prostoru nad transportním vozíkem a součástí samostatného 
inkubátoru. Zde jsou rychle dostupné a snadno vyměnitelné. 
Nezbytné je řešení uchycení lahví a jejich krytování. Tlakové 
nádoby, se mohou stát nebezpečnými projektily, když se plyn 
rychle vypustí při poškození, nebo i z jiných důvodů. Láhev musí 
být správně připevněna, aby se zabránilo jejímu pohybu, nebo 
poškození při nárazech na podvozek, nebo inkubátor. Proto musí 
být mechanismus upnutí spolehlivý.

Nyní se používají řemínky a přezky, nebo spony se šroubovým 
spojením. Pevnější je upnutí pomocí šroubového spojení. A další 
možností je tvarové zajištění.

vývojová analýza
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1.5. Základní parametry zvoleného typu inkubátoru.

Transportní inkubátor TI 401 od spol. TSE České Budějovice
Rozměry a hmotnost TI 401
Délka . . . 89 cm
Šířka . . . .54 cm
Výška . . . 64 cm
Výška s podvozkem . . . 134,5 cm
Hmotnost  . . . 58 kg
Rozměry matrace  . . .63 x 30,5 cm
Jednotka teploty . . . °C
[z.6]

Transportní inkubátor TI-401 je díky svým parametrům a jed-
nouché obsluze vhodný pro zařízení, která převáží novorozence na 
delší vzdálenosti. Přístroj udržuje stabilní teplotu prostředí v prosto-
ru pro novorozence a umožňuje dávkování kyslíku z lahví, které jsou 
jeho součástí.

Přístroj je během transportu napájen z vnitřního zdroje pro případ 
nutnosti dlouhodobého pobytu v inkubátoru je vybaven vstupy pro 
připojení dalších zdrojů energie autobaterie, nebo elektrorozvodné 
sítě. Po připojení na síť se vnitřní akumulátory automaticky 
dobíjí. Klíčové parametry inkubátoru jsou sledovány obvodem 
alarmů a odchylky od nastavených hodnot jsou opticky i akusticky 
signalizovány. Podvozek je vyroben z duralových trubek a je vyráběn 
ve dvou variantách. První typ je určen pro převoz sanitním vozem, 
druhý typ je určen pro převoz v prostorech zdravotnických zařízení 
(bez výškového nastavení). Designersky je přístroj řešen stroze 
technicky. Ostré hrany a přechody působí tvrdě a nepříjemně. [z.7]

Obr. 1.5.-1 Transportní inkubátor IT 401 [3]

vývojová analýza



18



18

2. Variantní studie designu
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2.1. První návrhy tvarového a funkčního řešení

Výchozí pro mě byla práce na předdiplomovém projektu, ve které  
se zabývam návrhem stacionárního inkubátoru, který je určen pro 
intenzivní péči o novorozence v nemocnicích. Na tuto práci jsem 
chtěla navázat a navrhnout inkubátor, jenž by mohl sloužit jako 
transportní i stacionární. Vzhledem ke konzultaci na mezinárodním 
lékařském veletrhu HOSPIMedica Brno 2007 se společností TSE 
České Budějovice, jsem zjistila několik důležitých parametrů o inku-
bátorech, a z těchto poznatku jsem došla k závěru, že by sice bylo 
technicky možné vyrobit takové zařízení, ale v praxi by bylo nevyuži-
telné a zbytečné fi nančně nákladné. Na obrázcích je vývoj tvarového 
a kompozičního řešení stacionárního inkubátoru, toto tvarování bylo 
inspirací pro řešení transportního inkubátoru, kde jsem se snažila 
zachovat oblé křivky a plynulé přechody.

Obr. 2.1.-1. Skica krytu inkubátoru

Obr. 2.1.-2. Skica krytu se zajištěním odklopného panelu

varianty řešení



20 21

Obr. 2.1.-3. Vývojová skica stacionárního inkubátoru 

Obr. 2.1.-4. Stacionární inkubátor předdiplomová práce [6]

Obr. 2.1.-5. Stacionární inkubátor ergonomický náhled [6]

varianty řešení
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2.2. Varianty řešení

  Zde je několik prvních skic, kde jsem se snažila představit si 
tvarové a funkční řešení transportního inkubátoru. Na (Obr. 2.2.-1.), 
(Obr. 2.2.-2.), jsou různé varianty s úložným prostorem a s různým 
řešením podvozku a výškové stavitelnosti. Tyto skici vznikaly ještě 
před navázáním spolupráce se společností TSE.

  Pro další práci bylo nejdůležitější získání technických parametrů 
výchozího typu inkubátoru TI 401. Z těchto informací vychází další 
tvarové a funkční řešení, které je zobrazeno od (Obr. 2.2.-3.).

Obr. 2.2.-1. Skica transportního inkubátoru s uložným prostorem

Obr. 2.2.-2. Skica transportního inkubátoru

varianty řešení
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Obr. 2.2.-3. Skica transportního inkubátoru s vysouváním lůžka 

Obr. 2.2.-4. Základní vývojová skica

Obr. 2.2.-5. Oblé tvarování transportního inkubátoru 

varianty řešení
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2.3. Konečná varianta tvarového řešení

Skici jsou vývojově seřazeny. Základní myšlenkou byla nesymetrie 
krytu, ze které vycházelo další tvarové řešení, jako je spojení těla a 
plexisklového krytu, pomocí plynulého navázání ovládacího panelu 
na křivku odklopných dvířek. Ze skic je jasně znatelný vývoj tvarová-
ní, až ke konečnému řešení.

Obr. 2.3.-1. Vývoj tvarového řešení transportního inkubátoru 

Obr. 2.3.-2. Transportní inkubátor 

varianty řešení
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Obr. 2.3.-3. Konečný návrh transportního inkubátoru pohled čelní

Obr. 2.3.-4. Konečný návrh transportní inkubátoru pohled z boku 

Obr. 1.2.-3. Transportní inkubátor vývojová skica

varianty řešení
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3. Tvarové a kompoziční řešení
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4.1. Tvarové a kompoziční řešení

  První skici byly hledáním nového tvaru. Na obrázku dole je zobrazen 
původní tvar inkubátoru. Lze vidět, že zařízení je pojato technicistním 
způsobem, jednoduché tvary a ostré hrany, celek působí tvrdě.

 Mým cílem bylo, zařízení zlepšit nejen po stránce estetické, ale i 
funkční. Již v prvních skicách jsem začala pracovat s oblými tvary, 
aby zařízení dostalo příjemnější křivky. Vycházela jsem z tvarů před-
diplomového projektu. Hlavní rozměry byly dány a tak jsem začala 
skicovat na původní kostru. Největším posunem v tvarování byla 
myšlenka nesymetrie plexisklového krytu. Tato vychází z polohy 
novorozence. Tvar plexiskla dostal zcela jiný ráz a od něj se vyvíje-
la i následující práce na těle inkubátoru. Důležitým prvkem, který 

designérská analýza

Obr. 4.4.-1. Původní tvarování inkubátoru TI 401

Obr. 4.4.-2. Nové tvarové řešení  inkubátoru TI 401
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designérská analýza

nasměroval práci dál, byl ovládací panel, tento jsem chtěla tvarově 
navázat na kryt, abych dosáhla celkového spojení krytu a těla inku-
bátoru.
  Důležitou částí práce bylo krytování tlakových lahví, tyto jsem chtěla 
skrýt a tím zjednodušit upnutí. Následně se promýšlela funkce zásu-
vek a zajištění lahví proti pohybu.

Obr. 4.4.-3. Pohled ze zadu

Obr. 4.4.-4. Pohled z hora
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Plexisklo
  Celý návrh začal tvarováním plexisklového krytu.
Z počátku jsem vycházela ze současného tvarování inkubátorů ze 
symetrických tvarů krytů. Velká změna v přístupu k tvarování nastala 
po konzultaci v nemocnici a ve společnosti TSE České Budějovice. 
Zde jsem načerpala nové informace, z nichž vyšlo nové tvarování 

plexiskla. A to posunulo práci novým směrem.
Po vytvarování krytu, které prošlo řadou úprav, než splňovalo mou 
představu a současně dodrželo technické parametry, jsem se zamě-
řila na tvarové spojení krytu s tělem inkubátoru. Dobrou myšlenkou 
bylo tvarové spojení plexiskla s tělem pomocí ovládacího panelu. Na 
obrázku lze vidět, jak křivka dvířek plexiskla volně navazuje na křivky 
panelu.

Lůžko
  Výchozí byla myšlenka vysouvání postýlky do dvou směrů. Tento 
systém zatím není používán u žádného současného typu inkubáto-
ru. Takže nejtěžší bylo navrhnout systém vysouvání. Dále jsem se 

snažila postýlku vhodným tvarováním zapojit do celku s ohledem na 
údržbu a demontovatelnost. Postýlku lze zcela demontovat a tak je 
zjednodušena omyvatelnost a desinfekce, která se provádí po kaž-
dém použití.

designérská analýza

Obr. 4.4.-5. Vývoj tvaru plexisklového krytu

Obr. 4.4.-6. Skica vysouvání postýlky do dvou směrů
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Zásuvka na tlakové lahve
  Myšlenka zásuvky vycházela z požadavku spolehlivého upnutí lah-
ve a snadné výměny.
 Tvar zásuvek vychází z oblého tvaru tlakových nádob a krytování 
volně přechází z těla a obepíná lahve.

designérská analýza

Panty
  V tvarování pro mě bylo zásadní, vyhnout se současným pantům, 
které jsou velké a narušily by celkový vzhled. Z tohoto důvodu jsem 
hledala něco jednoduchého a nenápadného, jako je skrytý klavírový 
pant, který je nenápadný a nenarušuje celkový dojem.

  Madlo
  Madlo vychází z rozměrů daných evropskou unii. Rozměr 10x25 
mm je normalizován pro zavěšení přídavné elektroniky. V tvarování 
madla nebyla velká volnost. Snažila jsem se tvarově madlo upravit 
tak, aby doplňovalo celkový vzhled.

Obr. 4.4.-7. Pohled z vrchu na madlo

Obr. 4.4.-8. Zásuvka na uložení tlakové lahve
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4. Ergonomické řešení
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4.1. Podmínky při transportu

Transport novorozence má své zvláštnosti jednak z hlediska 
terapeutických postupů, jednak vyžaduje poněkud odlišné vybavení 
pro zajištění intenzivní, nebo resuscitační péče.

Inkubátor musí novorozenci zajistit: -Teplo-Optimální vlhkost 
vzduchu-Ticho

Podmínky v inkubátoru:
- Inkubátor musí zajistit novorozenci neutrální teplotu. Musí být 
zajištěno, aby byla tepelná produkce a tepelná ztráta dítěte vyvážená.
- U novorozenců platí mezinárodní norma IEC 601-2-19. Inkubátor 
musí zajistit velmi účinné ovlhčování prostředí. Tímto ovlhčováním 
se minimalizuje tepelná ztráta a odsak. Relativní vlhkost prostředí 
v inkubátoru nesmí klesnout k 15% relativní vlhkosti okolí. 
- Inkubátory by mely mít maximální úroveň hladiny vnitřního hluku 
max 60 dB. [z.2]

Obr. 4.2.-1. Transport novorozence

ergonomie

4.2. Rozměry madel a ovladačů

Ovládací panel
  Je tvarován tak, aby plynule spojoval kryt a tělo inkubátoru. Deska 
s tlačítky je nakloněna pro snadnější ovládání. Puchýřková tlačítka 
pod ochrannou fólií, jsou omývatelná. Puchýřky mají průměr 25 mm, 
což plně vyhovuje normám. Display je o rozměrech 40x150 mm.

Madlo zásuvky
 Zajištění a výměna tlakových lahví je zjednodušena zásuvkou s 
pojistkou, tato pojistka je umístěna v integrovaném madlu. Pomocí 
madla lze lahev jednoduše odjistit a vysunout. Pohyb je usnadněn 
valivým uložením. Tvarování madla je jednoduché a praktické, jeho 
rozměry jsou 30x70 mm.
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Obr. 4.2.-3. Převážení inkubátoru

Obr. 4.2.-2. Přenášení inkubátoru - dvě osoby za madla

Obr. 4.2.-4. Péče o pacienta

ergonomie
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Obr. 4.2.-6. Vysouvání tlakových lahví pomocí madla

Obr. 4.2.-5. Ovládání panelu

ergonomie

Madlo pro přenášení inkubátoru
  Je to základní část nosné konstrukce, jeho rozměry jsou normali-
zovány 10x25 mm. Slouží nejen pro přenos celého zařízení, ale také 
pro zavěšení potřebného lékařského zařízení.

Vstupy pro ruce
  Jejich průměr činí 142 mm a jsou od sebe vzdáleny 397 mm. Umož-
ňují snadný a rychlý přístup k pacientovi.

Lůžko
  Jeho rozměry jsou 734 mm x 400 mm. Velikost předčasně naroze-
ných dětí je závislá na porodní hmotnosti. Dle obrázku (Obr.4.2.-9) 
je patrné, že postýlka je dost velká i pro dítě s průměrnou porodní 
hmotností.
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Obr. 4.2.-8. Vstupy pro ruce

Obr. 4.2.-7. Rozměr dlaní k madlu inkubátoru

ergonomie

734 mm

40
0 

m
m

430 mm

Obr. 4.2.-9. Rozměry matrace a prostor pro novorozence
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5. Barevné a grafi cké řešení
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barevnost

5.1. Barevnost

Barevnost prostředí i předmětů v něm mají velký vliv na život 
člověka. Barva a světlo i jednotlivá kombinace barev svými 
estetickými a psychofyziologickými účinky nepůsobí na člověka 
stejně. Proto jsem se nažila volit jednotlivé barvy tak, aby působily 
vyváženě a měkce. 

Vybrala jsem kombinaci bílé a světle modré barvy, která vyvolává 
pocit něčeho lehkého a čistého. Modrá barva navíc působí na 
člověka blahodárně při některých neurologických stavech. 

Ovládací panel
 Puchýřková tlačítka jsou barevně sladěna s inkubátorem. Okraj 
tlačítka je zvýrazněn modrou barvou. Významná tlačítka, jako je 
alarm a hlavní spínač, jsou odlišena červenou barvou a podsvětlena. 
Rozmístění tlačítek je navrženo s ohledem na přehlednost celého 
ovládacího panelu.

Obr. 5.1.-1. Celková berevnost

Obr. 5.1.-2. Barevnost postýlky
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Obr. 5.1.-4. Barva detailů - tlačítko pojistky lůžka

Obr. 5.1.-5. Možná barevná varianta - zelená

Obr. 5.1.-3. Grafi cké řešení ovládacího panelu

barevnost
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6. Konstukčně-technologické řešení
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6.1. Popis navrženého transportního inkubátoru

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 matraci. 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 O2.

Technické parametry jsou shodné s modelem TI 401

Přístroj udržuje stabilní teplotu prostředí v prostoru pro novorozence 
a umožňuje dávkování kyslíku z lahví, které jsou jeho součástí. 
Přístroj je během transportu napájen s vnitřního zdroje, pro případ 
nutnosti dlouhodobého pobytu v inkubátoru je vybaven vstupy pro 
připojení dalších zdrojů energie- autobaterie nebo elektrorozvodné 
sítě.

Klíčové parametry inkubátoru jsou sledovány obvodem alarmů 
a odchylky od nastavených hodnot jsou opticky i akusticky 
signalizovány na ovládacím panelu.

Obr. 6.1.-1. Transportní inkubátor se složeným vozíkem

technická část
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Obr. 6.1.-2. Drážky pro sání a odvod vzduchu

Cirkulace vzduchu uvnitř inkubátoru

Nucenou cirkulací vzduchu se dosahuje kontrola teploty, vlhkosti 
a koncentrace O2. Vzduch se nasává přes fi ltr, ze zadní strany 
inkubátoru, elektricky poháněným ventilátorem. Kyslík, který se 
připouští kyslíkovou vstupní přípojkou na levé straně inkubátoru, 
nahradí část vzduchu uvnitř inkubátoru, takže celkové množství 
plynu je stejné. Množství nasátého vzduchu je kontrolované 
charakteristikami ventilátoru. Množství vzduchu proudícího uvnitř 
je vetší, než množství vzduchu nasávaného přes fi ltr. Je-li přední a 
boční vstupní panel uzavřen, stoupá vzduch do novorozeneckého 
prostoru na levé straně a zpětnou cirkulací opouští tento prostor na 
straně pravé, kde se měří jeho teplota a vrací se zpět k ventilátoru a 
část odchází přes fi ltr do okolí.

Obr. 6.1.-3. Směr pohybu ohřátého vzduchu v inkubátoru

technická část
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6.2. Specifi kace částí inkubátoru

Transportní inkubátory lze rozdělit na tři části

1. Prostor plexisklového krytu obsahuje
- odklopná přední a boční dvířka
- posuvné západky předního a bočního vstupního panelu
- průchodky pro hadice
- 3 vstupy pro ruce
- kožní teplotní sondu
- pásy pro zajištění dítěte při transportu
- posuvnou postýlku s matrací
- Vyšetřovací světlo 

2. Prostor pod spodní deskou inkubátoru, zde je uloženo 
technické zařízení 
Topné těleso, ventilátor, vrtulka ventilátoru, teplotní sonda, 
vzduchový fi ltr.
Ovládací panel s řídící deskou a alarm.
Pod technickou části, je prostor pro nabíjecí akumulátor a k němu 
příslušnou elektroniku.
V prostoru nad podvozkem jsou uloženy nádoby na plyn. Kyslík 
je možné dodávat z centrálního rozvodu kyslíku nebo z vlastních 
tlakových láhví.

3. Podvozek inkubátoru
Podvozek může být pevný nebo výškově stavitelný.

technická část
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Obr. 6.2.-1. Popis transportního inkubátoru 

Popis transportního inkubátoru

Plexisklový kryt

Technický prostor

Podvozek

Průchodky pro hadice

Silikonové těsnění

Ovládací panel

Tlakové nádoby

Systém zámků

Přístupová dvířka

Akumulátor

technická část
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6.3. Kostra inkubátoru

  Kostru inkubátoru tvoří svařovaná konstrukce. Hlavní částí je mad-
lo, k němuž je celá kostra přivařena. Rám musí zajistit dostatečnou 
tuhost i při větším nárazu např. při dopravní nehodě.

  Tato konstrukce je rozdělena na dvě části: v horní je uloženo tech-
nické zařízení, jako je elektronika ovládacího panelu, topné těleso, 
ventilátor, sání atd.
Ve spodní části je uložen vnitřní zdroj a elektronika k němu přísluš-
ná.

  K rámu bude přivařen mechanismus upnutí tlakových lahví a při-
šroubováno plastové krytování. K obvodovému rámu madla bude 
připevněna základní deska s postýlkou.

Obr. 6.3.-1. Kostra

Obr. 6.3.-2. Uložení tlakových lahví v zásuvce

technická část
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Obr. 6.3.-4. Uložení základní desky s postýlkou

Obr. 6.3.-5. Celá sestava

Obr. 6.3.-3. Plastové krytování

technická část
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6.4. Popis technického řešení jednotlivých částí

6.4.1. Prostor plexisklového krytu

Prostor plexisklového krytu je řešen s hlavním ohledem na údržbu 
a funkci. Je nutné jej udržovat v naprosté čistotě. Z tohoto důvodu 
jsem použila tvarované plexisklo, kde nejsou spáry, ve kterých by 
se mohly držet nečistoty. Kryt tvoří dvě plexiskla vnější část, o síle 
6 mm a vnitřní část o síle 4 mm prostor mezi těmito stěnami je 

2 mm a tvoří tepelnou izolaci. Aby při převozu nedocházelo k velkým 
ztrátám tepla. V zimním období může být rozdíl teplot venku a v 
inkubátoru až kolem 40°C. Udržení teploty je obtížné, proto musí být 
převoz z nemocnice do sanity co nejrychlejší. 

Dalším důležitým parametrem je možnost jednoduchého přístupu 
k lůžku inkubátoru. U současných typů se toto řeší odklopným 

předním panelem, nebo kombinací odklopného předního a bočního 
panelu. Já zvolila druhou možnost - kombinaci obou. 

Vyřešit systém zavírání a otevírání předních a bočních dvířek byl 

Obr. 6.4.1.-2. Klavírový pant

Obr. 6.4.1.-1. Dvou dílné plexisklo

technická část



50 51

jedním ze zásadních problémů. Nechtěla jsem použít klasické 
panty, které by narušily celkový vzhled. Proto jsem navrhla systém 
s klavírovým pantem, který tvoří po obvodě jen nenápadný oblý 
proužek. Dvířka z plexiskla jsou upevněna k plastové liště, která 
je spojena s pantem. Lišta svým tvarem navazuje na zaoblený 
okraj barevné desky postýlky, a proto, když jsou dvířka zavřena, 
upnutí plexiskla nelze vidět. Toto řešení je velice nenápadné a 
jednoduché.

Dvířka jsou zajištěna zámky, proti samovolnému otevření, použité 
typy jsem převzala od spol. TSE, která je užívá u svých inkubátorů.

Čelní odklopná dvířka mají dva otvory pro ruce, boční dvířka jen 
jeden. Ve dvířkách jsou dále silikonové průchodky pro hadice. 
Průchodky jsou nezbytné pro vedení hadiček a kabelů, když je 
pacient napojen na ventilátor, teplotní sondu a další zařízení. 

Jsou navrženy tak, aby při odklopení dvířek byl bok průchodky volně 
přístupný a hadičky se daly jednoduše vložit. 

Obr. 6.4.1.-3. Zajištění dvířek

Obr. 6.4.1.-4. Silikonové průchodky
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Vstupy pro ruce umožňují jednoduchý přístup k pacientovi. Tyto 
vstupy jsou uzavřeny dvířky a zajištěny plastovými zámky. Po 
zmáčknutí plastové spony se zámek uvolní a dvířka se otevřou. 
Systém otevírání a zajištění dvířek v jednom místě je také vyráběn 
pro spol. TSE.

Složitým problémem prostoru krytu je únik tepla. Pacient je 
zahříván cirkulujícím vzduchem, který proudí okolo tělíčka. 
Jsou-li přední a boční vstupní panely uzavřeny, stoupá vzduch do 
novorozeneckého prostoru na levé straně přes otvory v postýlce, a 

dále cirkulací opouští tento prostor na straně pravé. Vzduch odchází 
přes otvory pro odvod vzduchu, kde se měří jeho teplota a vrací se 
zpět k ventilátoru. K největším únikům tepla dochází přes netěsnící 
vstupní dvířka, proto je důležité zajistit dostatečné těsnění, já jsem 
použila v praxi ověřené silikonové těsnění. 

Obr. 6.4.1.-5. Otvory pro ruce se zámky

Obr. 6.4.1.-6. Silikonové těsnění
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6.4.2. Lůžko 

Při návrhu jsem vycházela z myšlenky vytvořit multifunkční lůžko s 
možností vysunutí zásuvky s matrací do dvou směrů. Tato myšlenka 
je zcela nová. U současných typů se objevuje jen vysouvání z boku.  
Tento systém má nesporné výhody v přístupu k pacientovi. 

Mé lůžko je složeno ze tří částí. Dvě jsou pohyblivé a jedna pevná. 
Pevnou část tvoří základní deska, na které je napevno ukotvena 
základna postýlky.

Tato pevná část základna má pera, na nichž se pohybuje výsuvná 
postýlka, když se otevřou boční dvířka a zamáčkne se pojistka v 
rohovém sloupku, tak je možné postýlku za boční madlo vysunout. 
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 samovolnému pohybu pojistkou, 

Obr. 6.4.2.-1. Tři základní části postýlky

Obr. 6.4.2.-2. Lůžko s vysunutou matrací z boku
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která je integrována v rohu pevné části základny. Pro uvolnění se 
zmáčkne tlačítko pojistky a ta uvolní postýlku v obou směrech.

Velkou výhodou bočního vysunutí je velice rychlý přístup k 
hlavičce pacienta, kde může lékař rychleji zasáhnout při obvyklých 
respiračních potížích. Další nespornou výhodou je, že pacient není 
vystaven chladu, zbytkem tělíčka zůstává v teple.

Zásuvka vysunutá z čela inkubátoru může sloužit jako vyšetřovací 
prostor a zjednodušit přístup k celému tělu novorozence.

Obr. 6.4.2.-4. Tlačítko pojistky pro uvolnění postýlky

Obr. 6.4.2.-3. Lůžko s vysunutou matrací - detail drážek
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Osvětlení

Velmi důležitým zařízením je integrované vyšetřovací světlo. Světlo 
je tvořeno pásem diod, vložených do plastového pouzdra. Vedení je 
vloženo do těsnění dvířek. Nejvhodnější umístění je na horní desce 
plexisklového boxu. Pro zachování dobrého výhledu na pacienta 
jsem světlo umístila k hornímu proužku těsnění bočních vstupních 
dvířek.

Obr. 6.4.2.-6. Osvětlení lůžka

Lůžko je zcela demontovatelné a tím je usnadněna jeho údržba, 
která je prováděna po každém převozu.

Lůžko je omyvatelné a má vyměnitelnou matraci. Box dále obsahuje 
kožní sondu, teploměr a bezpečnostní pásy k zajištění novorozence 
při transportu.

Obr. 6.4.2.-5. Lůžko s vysunutou matrací z čela
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6.4.3. Ovládací panel a přívodní konektory
Popis ovládacích prvků, indikátoru a konektorů.

  1.   On  tlačítko zapíná ovládací panel

  2.   E  Pokud svití tento indikátor, je inkubátor napájen z externího 
             zdroje napětí
  3.   B  Pokud svítí tento indikátor, inkubátor je napájený z
             vlastního akumulátoru. 

  4.       Display zobrazuje:
  A.       Battery Capacity (kapacita akumulátoru). Displej zobrazuje 
             zbývající kapacitu interního akumulátoru v %. 

  B.       Heat Power % (zobrazuje intenzitu topení v %)

  C.        Skin Temperature aktuální hodnota teploty pokožky
             novorozence, snímaná teplotní sondou na těle.

  D.       Air Temperature aktuální hodnota teploty vnitřního prostředí  
             v inkubátoru, snímaná teplotní sondou pod lůžkem.

  E.        Set Temp Display zobrazuje nastavenou teplotu.

  5.   SK -  přepíná režim nastavování teploty na Skin Temperature
  6.   AR -  přepíná režim nastavování teploty na Air Teperature 
  7.    S    Set Key (tlačítko aktivace nastavování teploty)
               Po stisknutí tohoto tlačítka je možné nastavovat teplotu.  
               Pozn: teplota se nastavuje pomocí tlačítek +  a  - .
  8.         Tlačítko ok potvrzení nastavené teploty.
  9.         Alarm 
10.   R   Silence Reset tlačítko
              Tlačítko umlčení / zrušení alarmu. Stisknutím se blokuje 
              akustická část alarmu na dobu 5 min. (mimo systémových 
              alarmů a alarmu napájení). Alarm je automaticky zrušen, 
              pokud pominou alarmové podmínky. Alarm je možné zrušit 
              opětovným stisknutím tohoto tlačítka.

Obr. 6.4.3.-1. Ovládací panel
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   11.   Konektor pro připojení teplotní sondy
   12.   Tlačítko vyšetřovacího světla

Přívodní konektory
   13.    AC POWER vypínač - Síťový vypínač inkubátoru
   14.    Okruhové pojistky (přetížení okruhu).
   15.    Konektor přívodního kabelu 230 V. 
   16.    Konektor externího DC napájení 12 V / 24 V.

Obr. 6.4.3.-2. Konektory napájení, pojistky a hlavní spínač

15 16 13 14
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6.4.4. Technický box

Prostor krytu a technického boxu je oddělen madlem. Madlo je 
normalizované dle EU a slouží nejen k přenosu celého zařízení, ale 
hlavně pro zavěšení lékařských přístrojů. 

Technický box je prostor pod základní deskou krytu inkubátoru, zde 
je uloženo technické zařízení jako je topné těleso, ventilátor, teplotní 
sonda, vzduchový fi ltr, elektronika ovládacího panelu, alarm, a 
nabíjecí akumulátor. 

Akumulátor sestává z dvou autobaterií o hmotnosti 20 kg. 
Baterie jsou uloženy zcela ve spodní části technického boxu. Je to 
nejvhodnější možné umístění vzhledem k jejich hmotnosti. Tímto 
umístěním se snížilo těžiště celé sestavy. 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.

 

Obr. 6.4.4.-2. Sání a výfuk vzduchu

Obr. 6.4.4.-1. Technický box s otvory pro větrání 
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Navrhla jsem systém, který zajišťuje bezpečné uložení a snadnou 
výměnu tlakových lahví. V mém řešení jsou lahve součástí 
samostatného inkubátoru a jsou uloženy na kostře v zásuvkách. Zde 
jsou rychle dostupné a snadno vyměnitelné. Zásuvky jsou uloženy 
na valivém uložení pro snadnější vysouvání a manipulaci. Jsou 
opatřeny madly s pojistkou, která zabraňuje zásuvce samovolně 
vyjet. Odjištění je jednoduché a intuitivní, na zásuvce je madlo se 
spínačem pojistky. 

Obr. 6.4.5.-1. Uložení tlakových lahví na kostře

Obr. 6.4.5.-2. Systém vysouvání zásuvky

6.4.5. Uložení kyslíkových lahví

Kyslíkové lahve, jsou zajištěny redukčním ventilem, který můžeme 
po vyčerpání jedné lahve přemístit na druhou. 

Tlakové nádoby, jako jsou kyslíkové láhve, se mohou stát 
nebezpečnými, když se plyn rychle vypustí při poškození, nebo 
i z jiných důvodů. Láhev musí být správně připevněna, aby se 
zabránilo jejímu pohybu, nebo poškození při nárazech na podvozek 
a inkubátor. Z těchto důvodů jsem se zamýšlela nad spolehlivým 
mechanismem upnutí.
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Při návrhu bylo důležitým parametrem řešení snadný přístupu do 
technického prostoru, kde je uložen akumulátor a elektronika k 
němu příslušná. Proto jsem navrhla boční stěnu, kterou lze jedno-
duše demontovat. 

Obr. 6.4.5.-3. Madlo s pojistkou

Obr. 6.4.5.-4. Servisní prostor

Ve vysunuté poloze zásuvka umožňuje bezpečnou výměnu lahve.

Láhev je uložena v kolébce zásuvky a obepnuta tvarováním krytu 
tímto uložením je její pohyb omezen. Tlakovou nádobu lze v zásuvce 
ještě pojistit objímkou.
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6.4.6. Vozík

Součástí každého inkubátoru je univerzální podvozek sloužící pro 
přepravu po nemocnici. Tyto vozíky jsou dvojího typu pevné nebo 
výškově stavitelné. A dále jsou podvozky do sanitek. Tyto podvozky 
jsou konstruovány pro jednoduché přemisťování transportního 
inkubátoru. Každý podvozek je výškově nastavitelný a dá se 
zasunout do kolejnic zabudovaných ve vozidle RZP. 

Na vozíku se vyžaduje možnost rozšíření prostoru vedle inkubátoru 
pro přídavné zařízení jako jsou - Baby PAC B 100- kompaktní a lehký 
neonatální ventilátor s velmi nízkou spotřebou plynů. Baby pac může 
pracovat pouze s kyslíkem v situacích, kde není stlačený vzduch k 
dispozici. - Fabian mobile - pokrokový neonatální ventilátor, který 
lze integrovat do transportního systému. Během transportu může 
pracovat s nebo bez průtokového senzoru. S připojeným senzorem 
nabízí kompletní plicní monitoring a synchronizovanou ventilaci, 
pokud je vyžadováno.

Uchycení k vozíku

Potřebné je i řešení mechanismu snadného a rychlého 
upnutí k vozíku. U běžně vyráběných typů se toto řeší 
pomocí šroubů a matic. U mého návrhu jsem použila stejnou 
metodu. Je to jednoduché a bezpečné řešení. Výšková 
stavitelnost vozíku je nedílnou součástí řešení podvozku. 
Nevýhodou současných vozíků jsou rázy při transportu, toto je 
možné řešit hydraulickými tlumiči.

Materiál: Podvozky se vyrábí u většiny typů transportních 
inkubátorů z duralových, nebo hliníkových trubek. Duralové trubky 
mají vyšší tvrdost a odolnost, ale jsou fi nančně nákladnější než 
trubky hliníkové.

Ve svém návrhu jsem použila současný typ vozíku. Designem 
vozíku jsem se dále nezabývala. 

Obr. 6.4.6.-1. Upnutí inkubátoru k transportnímu vozíku

technická část
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6.4.7. Základní rozměry

Obr. 6.4.7.-1. Celkové rozměry

Obr. 6.4.7.-2. Rozměry lůžka s pacientem
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Obr. 6.4.7.-3. Inkubátor s vozíkem 

Obr. 6.4.7.-4. Složený vozík s inkubátorem
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7. Rozbor designérského návrhu
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7.1. Rozbor designérského návrhu

  Rozbor technické, ergonomické, estetické, ekonomické a sociální 
funkce designérského návrhu.
Z technického hlediska je můj návrh obohacen o zlepšení, která 
zjednoduší ošetřovatelům a sanitářům jejich práci s tímto zařízením. 
Takovýmto zlepšením je například uležení a zabezpečení lahví proti 
pohybu v zásuvkách. Špatné upnutí, může mít velké následky. Při 
návrhu je nutné brát v úvahu možnost nehody, a proto musí zařízení 
odolat velkému zatížení až 10g. Důležitým parametrem je bezpeč-
nost posádky, dalším zlepšením je vysouvatelná postýlka do dvou 
směrů, která usnadňuje přístup k pacientovi.
Při ergonomické studii návrhu, jsem se snažila, aby zařízení splňova-
lo veškeré mnou zjištěné parametry.

  Při návrhu je nutné uvažovat, jak zařízení působí na psychiku člově-
ka, a tomuto přizpůsobit tvarování a volbu barev. Myslím si, že se mi 
to v mém návrhu vcelku podařilo.
Barevnost je volena tak aby na člověka působila klidně.

  Po ekonomické stránce jsem se snažila zařízení navrhovat tak, aby 
náklady na jeho výrobu nebyly nijak přemrštěné. Jediné zvýšení ná-
kladů spatřuji v plexisklovém krytu.
Lékařská zařízení jsou pro člověka prospěšná a někdy i pro přežití 
nezbytná. Proto je nutné taková zařízení inovovat a navrhovat je s 
hlavním ohledem na pacienta a obsluhu.

designérský rozbor
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Obr. 7.1.-2. Celkový vzhled ze zadu

Obr. 7.1.3. Celkový vzhled na vozíku

Obr. 7.1.-1. Celkový vzhled ze předu
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  Tato diplomová práce se zabývá designem transportního inkubátoru 
od společnosti TSE České Budějovice. Návrh je vytvořen na kostře a 
technických základech, stávajícího modelu transportního inkubátoru 
TI 401. 

 V průběhu práce jsem si uvědomila, jak náročné je navrhovat 
lékařský přístroj, kolik různých technických požadavků je kladeno na 
toto zařízení, a co vše musí designer brát v úvahu při návrhu. Ať jsou 
to požadavky techniků na snadný přístup k elektronickému zařízení, 
nebo rozebíratelnost a omyvatelnost všech dílů z hygienických 
důvodů.

  Snažila jsem se navrhnout zařízení, které by vyhovovalo co nejvíce 
všem požadavkům s hlavním ohledem na vyrobitelnost. Proto bylo 
nutné si promyslet vnitřní rozložení a celkovou sestavu zařízení. 

 Do návrhu jsem přinesla několik nekonvenčních řešení, jako 
je tvarování plexisklového krytu, které je z hlediska údržby 
vhodnější, než jsou současná řešení. Při navrhování tvaru jsem 
vycházela z polohy dítěte. Nové tvarové řešení jasně udává polohu 
novorozence. 

  Dále je to krytování lahví a návrh jejich uložení do zásuvek s madly. 
Zásuvka řeší požadavek spolehlivého upnutí a zjednodušuje výměnu. 
Proti samovolnému pohybu je zajištěna pojistkou v madle. Důležitým 
prostorem inkubátoru je lůžko. Tento prostor jsem upravila tak, aby 
usnadnil přístup a vyšetřování pacienta. Výchozí je systém vysouvání 
postýlky do dvou směrů. Lůžko je možné vysunout jak z čela, tak i z 
boku krytu inkubátoru a je zajištěno pojistkou. Tento systém zatím 
není používán u žádného současného typu inkubátoru. 

závěr 8. Závěr
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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.

Transportní inkubátor

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

Madlo dle norem EU

Servisní prostor 

Tlaková láhev s kyslíkem Krytování tlakových lahví 

Ovládací panel 

Výsuvné lůžko 

Vstupy pro ruce

Zámeček s pantem 

Plexisklový kryt 

Čelní odklopná dvířka 

Boční odklopná dvířka

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

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
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Designérský poster

Transportní inkubátor

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

   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


