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1. AMAÇ: Bu talimatın amacı prematüre bebekler ve hasta term bebeklerin vücut ısılarının
stabilizasyonu ve solunum dolaşım aktivite açısından kolay izlenimlerini sağlayan küvoz kullanımı için
bir sistem oluşturmaktır.
2. KAPSAM: Amacare Açık Yoğun Bakım küvözü kullanan bölümleri ve çalışanlarını kapsar.
3. KISALTMALAR: 4. TANIMLAR: 5. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından Yenidoğan Ve Çocuk Cerrahisi Servis
Hemşireleri, denetlenmesinden Sağlık İşleri Müdürlüğü sorumludur.
6. FAALİYET AKIŞI:
6.1. Radyant ısıtıcıyı açmak için cihazın üstünde ve ön yüzünde yer alan 3 düğmeden en sağdakine
basılır.
6.2. 4-5 dakika bekledikten sonra bebeğin yatırılması sağlanır.
6.3. Bebek ısı probu (skin tempuratuar) bebeğin cildine antiallerjik bantla yapıştırılır.
6.4. Sıcaklığın bebeğin vücut ısısı düzeyinde olabilmesi için cihazın sütununda ve ön yüzünde yer alan
dikdörtgen biçimindeki yerde bulunan düğme “skin-temp” istikametine çevrilir ve bundan sonra aynı
yerde bulunan ısı ayar düğmesi aşağı yukarı hareket ettirilerek bebeğin ısısı ile cihazın ısısı eşit hale
getirilir. Bu işlem yapıldıktan sonra cihazın otomatik olarak o ısıyı muhafaza etmesi sağlanır.
6.5. Cihaz ısısının istenilen derecede olması arzu edildiği taktirde (Bebeğin vücut ısısı ile ilgili
olmadığı zaman) aynı düğme manuel biçimine getirilir. Böylelikle 0-100 arasında istenilen ısı derecesi
elde edilir.
6.6. Cihazı aydınlatmak için cihazın üstünde ve ön yüzünde bulunan üç düğmeden en solda olanına
basılır.
6.7. Yatağın aşağı yukarı bir eğilim alması için cihazın ortasında görünen yuvarlak çevirisinin (kolun)
sağa veya sola döndürülmesi sağlanır.
6.8. Yatağın seviyesinin inip çıkabilmesi için uzaktan kumanda cihazındaki düğmenin ok işaretlerine
göre hareket ettirilmesi sağlanır.
6.9. Bu cihazın üstünde, görünen yüzündeki üç düğmeden ortadaki düğmeye bastığınızda fototerapi
lambaları yanacaktır. Yanan ışıklardan bebeğin gözlerini korumak için özel (Bebek göz bandı, karbonlu)
bantla gözlerinin kapatılması sağlanır.
6.10. Fototerapi kullanımı bittikten sonra aynı düğmeye basarak fototerapi işlemine son verilir.
Bebekteki göz bantları çıkartılır.
6.11. Cihazların arızalanması veya alarm ışığı (sarı değil) özellikle kırmızı düğme yandığı zaman servis
hemşiresine haber verilir. Servis hemşiresi Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden arıza talebi
yaparak Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ ne durumu bildirir.
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