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1. AMAÇ: Bu talimatın amacı prematüre bebekler ve hasta termde bebeklerin vücut ısılarının
stabilizasyonu ve solunum, dolaşım, aktivite açısından kolay izlenimlerini sağlayan küvöz kullanımı için
bir sistem oluşturmaktır.
2. KAPSAM: Yenidoğan Yoğun Bakımlarda çalışan hemşireleri kapsar.
3. KISALTMALAR: 4. TANIMLAR: 5. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından Yenidoğan Servis Hemşireleri, denetlemesinden
Sağlık İşleri Müdürlüğü sorumludur.
6. FAALİYET AKIŞI:
6.1. Temizlenmiş olan küvöz hasta gelmeden önce hasta odasına alınır. Isınması için fişe takılır.
6.2. İçindeki yatağının örtüsü örtülerek bebek yatacak duruma getirilir.
6.3. Küvözün tüm kapakları kapatılarak çalıştırılır.
6.4. Gelen hastanın durumuna ve kilosuna göre küvöz ısısı, küvözün sağ tarafındaki digital
göstergelerden ayarlanır.
6.5. 500 gramla 1000 gran arasındaki inmatür bebeklerde 34-35 C’ ye,
1500 gramla 2000 gram arasındaki prematürlerde 32-33 C’ ye
2500 gramla 3000 gram arasındaki matür bebeklerde 30-31 C’ ye küvöz ısısı ayarlanır.
6.6. Bebeğin ısısını göstermesi için cilt ısı probu bebeğin abdominal bölgesine (cilde) antiallerjik
flasterle tesbit edilir.
6.7. Bebek cilt ısısı göstergeden 37ºC’ ye ayarlanır.
6.8. Bebeğin solunum sıkıntısı durumuna göre oksijen ayarlaması yapılır. Küvözün direkt iç kısmına
veya küvözün arka kısmındaki oksijen giriş yerlerine oksijen hortumu takılır.
6.9. Bebeğin normal ısısını sağlayabilmek için ısı ayar düğmesi yavaş yavaş artırılarak istenen düzeye
getirilir.
6.10. Küvöz içindeki oksijenin nemlendirilmesi için küvözün sol tarafındaki su haznesine gözle
görünecek seviyeye kadar distile su koyulur.
6.11. Acil müdahale gerekmedikçe küvöz kapağı tam olarak açılmadan kolluklardan çalışılır.
6.12. Dışardaki çelik kollardan yararlanılarak hastaya istenilen pozisyon verilir.
6.13. Hasta küvözden çıkarıldıktan sonra kirli olan küvöz oda dışına çıkarılır. Küvöz temizleme spreyi
(Cleanacaptic) ile servis personeline temizletilir. Havalandırılması sağlanır. Yeni yatacak hasta için
küvöz hazır bulundurulur.
6.14. Cihazlar arızalandığı zaman servis hemşiresine haber verilir. Servis hemşiresi HBYS üzerinden
arıza bildirimi yaparak Biyomedikal ve Destek Hizmetleri Müdür Yardımcılığı’na bildirir.
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