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İNKÜBATÖR KALİBRASYONU 

 

Kuvözler (inkübatörler) prematüre olarak ya da sorunlu olarak doğan bebeklerin hayati 

fonksiyonlarını yardım almaksızın devam ettirebilecek duruma gelmelerine yardımcı olan, 

bebeklerin anne karnında alıştıkları sıcaklığı, nem ortamını, anti bakteriyel filtreden geçirilmiş 

temiz ve gerekli havayı girilen parametreler doğrultusunda sağlayan bebeğin izlenmesi ve 

bakımına olanak verecek şekilde dizayn edilmiş ses izalosyonuna sahip genellikle şeffaf, steril, 

elektronik donanıma sahip özel kutucuk olarak tanımlanabilir. 

 

Kuvözler dış etkilere karşı oldukça savunmasız olan bebekler için kullanıldığından kuvöz 

parametrelerinin doğru olması önemlidir. Bu nedenle kuvöz kontrollerinin doğru ve zamanında 

yapılması gerekmektedir.  

 

Hatalı kuvöz kontrolleri, yoğun bakımdaki bebeklerin sağlığını tehlikeye sokup, hastanede 

kalma sürelerini uzatabilir. Bu durum detaylı kuvöz testlerini gerekli kılmaktadır. 

 

INCU™ Kuvöz Analizörü, kuvöz ve radyan ısıtıcı ses seviyelerini ve sıcaklık özelliklerini 

belirten AAMI ve IEC standartlarına göre tasarlanmış olup, hava akışını, bağıl nem miktarını, 

sesi ve dört adet bağımsız sıcaklığı ölçebilmektedir. Ayrıca, bağımsız bir cihaz olarak veya 

otomatik testler için kişisel bir bilgisayarla çalışabilir. Böylece kurulum parametrelerinin 

yüklemesini ve test sonuçlarının bir PC dosyasına indirmesini veya tam renkli tablo veya 

grafiklerle raporlar halinde yazdırmasını sağlar. Bu analizör ile sadece 4 farklı sıcaklık, nem, 

hava akış ve ses parametreleri ölçülebilmektedir. 

 

 
Şekil.1.INCU İnkübakör Analizörü 



 
 

Şekil.2.Analizörü küvozler içerisine yerleştirilmesi 

 

Kuvöz Kalibrasyonu 

Parametreleri 

İlgili Standartlar 

Elektriksel Güvenlik Testleri İlgili haftanın deney föyüne bakınız. 

Sıcaklık Testleri TS EN 60601-2-19; 201.12.1.101; 201.12.1.102; 

201.12.1.107; 201.12.1.108 

Nem Testi TS EN 60601-2-19; 201.12.1.101; 201.12.1.109 

Hava Akışı Testi TS EN 60601-2-19; 201.12.1.110; 201.12.1.111 

Ses Testi TS EN 60601-2-19; 201.12.1.102; 201.12.1.110 

Tartı Testi TS EN 60601-2-19; 201.12.1.112 

 

 

Şekil.3. INCU Cihazı sensörleri 



Kuvöz kalibrasyonu için yapılacak işlemler 

1) Tüm sensörler en küçük değişimden etkilenebileceğinden sensörlerin 

konumlandırılması oldukça önemlidir. En doğru sonucu alabilmek için tüm sensörler 

şekil.4’te gösterildiği şekilde yerleştirilmelidir. Ayrıca hava akış sensörü doğru şekilde 

yerleştirildikten sonra kendi etrafında döndürülerek ön kısmı T2 sıcaklık sensörü dönük 

olarak konumlandırılmalıdır. Optimum hava akış ölçümü bu konumda 

yapılabilmektedir. 

 

Şekil.4.Sensörlerin konumlandırılması 

2) Sensörlerin doğru konumlandırıldığından emin olduktan sonra cihazın güç kablosu 

cihaza bağlanır, adapter ise fişe takılır. Cihazın yan kısmında bulunan açma kapa 

düğmesine basarak cihaza güç verilir. 

3) Cihazın sol üst kısmında bulunan açma kapa düğmesi basarak istenen parametrelerin 

hesaplanması için beklenir. 

4) Şekil.5’te gösterilen Select tuşuna basarak sırasıyla tüm sensörlerden alınan değerler 

görüntülenir. 

5) Bebek ısıcıtı probun sıcaklığını ölçmek için şekil.6. da gösterildiği şekilde prob T2 

sensörü üzerine yerleştirilir ve cihaz üzerinde konumlandırılır. 

6) Cihazın sol üst köşesinde bulunan açma kapama düğmesine basarak cihazın tüm 

parametreleri tekrar hesaplaması için beklenir ve Select tuşu ile Temp.2 değeri 

görüntülenerek radyan bebek ısıtıcı probun sıcaklığı ölçülür. 

7) Görüntülenen değerler not edilerek referans değer aralıklarında olup olmadıkları kontrol 

edilerek kuvöz kalibrasyonu tamamlanır. 

 

 



 

Şekil.5. INCU cihazı ekranı          Şekil.6. Radyan Bebek Isıtıcı Prob 

 

INCU İNKÜBATÖR ANALİZİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA YAPILIŞI 

 

 



KÜVÖZ (INCUBATOR) KALİBRASYON ÖLÇÜMLERİ 

        

KALİBRASYON ÖLÇÜMLERİ       

    Sonuç 

FİZİKSEL KONTROL   □Yapıldı/UYGUN DEĞİLDİR  □Yapıldı/UYGUNDUR 

       
TS EN 60601-2-19; 201.12.1.101; 201.12.1.102; 

201.12.1.107; 201.12.1.108   

Ölçülen   

KUVÖZ İÇ SICAKLIK TESTİ 
[İç sıcaklık farkları +/- 0.8 oC] 
[Max. Sıcaklık farkı +/-2 oC] 
 
  Ayarlanan 

  Sıcaklık (oC) Sıcaklık (oC)  Sapma Sonuç 

  A    
  

 B    

   C    

   D    

   M    

   Ortalama    

 
TS EN 60601-2-19; 201.12.1.104 

CİLT SICAKLIĞI DOĞRULUĞU TESTİ                               
[Hata sınırı: +/-0.3oC] 

Ayarlanan Ölçülen 

 Sapma Sonuç Sıcaklık(oC) Sıcaklık(oC) 

  
TS EN 60601-2-19; 201.12.1.104 

CİLT SICAKLIĞI İLE KONTROL SICAKLIĞI ARASINDAKİ 
DOĞRULUK TESTİ 
 [Hata sınırı: <+/-0.7oC] 

Bu test yalnızca cilt sıcaklığı ve ortam 
sıcaklığının ayrı ayrı gösterildiği kuvöz 
modelleri için yapılabilmektedir. 

TS EN 60601-2-19; 201.12.1.102; 201.12.1.110 

 
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ ÖLÇÜMÜ (dBA) Ortam:     

   [Limit: En çok ortam gürültüsü-10dB(A)]   Küvöz içi:   
 

TS EN 60601-2-19; 201.12.1.101; 

201.12.1.109 

BAĞIL NEM TESTİ (%) 

[Hata sınırı: <+/-10% RH]  

Ayarlanan (%RH) Ölçülen (%RH) Sapma Sonuç 

 TS EN 60601-2-19; 201.12.1.111 Ayarlanan (m/s) Ölçülen (m/s) Sapma Sonuç 
 
AKIŞ HIZI ÖLÇÜMÜ 
[Şilte eğim açıları en uç iki 
değerinde ve yatay konumda, 
hava akış hızı 0,35 m/s hızı 
aşmamalıdır.] 
[Flowmetre kalibrasyonu için 
hata sınırı +/-2 l/dk] 
 

 

 


