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                                                  Incubator 

Amelie Star 

Ghid rapid 

 

 

Alarme. Cauze. Remedii. 

Alarmele pot fi:  
 

Mesajul de alarmă Cauze posibile Remedii posibile 

Pana de curent 
(Lampa de alarma clipeste pe 

controlerul si o alarma acustica 

este pornita .Nici un mesaj nu 

apare pe ecran .) 

 Nu  exista putere. 

 Nu este conectat cablu de 

alimentare sau conectat incorect.  

 Verificati cablul de alimentare  

Error  
 O conexiune prin cablu nu este 

corecta 
 Adresati-va  la serviciul tehnic 

Alarm Error LCD display  
 
 
 
 
 

 Eroare in controler 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Problema poate fi rezolvata prin 

deconectarea si conectarea 
incubatorului. In caz ca eroarea  nu 
dispare anuntati serviciul tehnic. 

 
 
 
 
 
 

Alarm Error ROM in the 

main MCU 

Alarm Error internal 

system in the main MCU  

Alarm Error ROM in the 
client MCU A 

Alarm Error ROM in the 

client MCU B 

Alarm Error internal 

system in the main  

MCU A 
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Alarm Error internal 

system in the main  

MCU B 

 
 
 
 
 
 
 

 Eroare in controler 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Problema poate fi rezolvata prin 

deconectarea si conectarea 
incubatorului. In caz ca eroarea  nu 
dispare anuntati serviciul tehnic. 

 

Alarm Error 

communication B 

Alarm Error ADC1 in the 

Sensor Box 

Alarm Error ADC2 in the 

Sensor Box 

Alarm Error SRAM 

Alarm Error EEPROM 

Alarm Error Temperature 

Heater System 

 Incalzitorul aerului este defectat 
sau a aparut o eroare. 

Alarm Error  Heater 

Humidity System 

 Umidificator defect sau a aparut o 
eroare 

Alarm Error Fan in the 

Sensor Box   
 Sensor defectat sau blocat 

Alarm Error Fan in the 

Control Unit   

 Controlerul ventilatorului este 
defect sau blocat 

Alarm Error Battery  Baterie defectata sau deconectata  Anuntati serviciul tehnic 

Alarm Error Skin Sensor1 

 Sensor amplasat incorect  Plasati corect senzorul Alarm Skin Sensor 1 is 

placed Wrong 

Alarm Sensor Box is 

placed wrong 
 Caseta de sensor plasat incorect  Amplasati caseta cu sensori corect 

Alarm Air Sensor is 

different from isolated 

Sensor 

 Diferenta de temperatura intre 
sensorul de aer si sensorul de 
temperatura izolat este mai mare de 
0,8°C 

 Usile sunt deshise prea mult timp 

 Stingeti alarma si asteptati sa se 
stabilizeze temperature 

 

Alarm Temperature 

Deviation 

 Deviatia temperaturii in incubator 
si cea setata este mai mare de 3°C 

 Usile nu sunt inchise bine 
 Lampa de fototerapie nu este la 

distanta corespunzatoare 
 Curenti de aer, lumina solara 

directa, ferestre deschise 

 Verificati usile incubatorului, distanta 
lampii de fototerapie,  asigurativa ca 
nu cade lumina solara directa pe 
incubator. 

Alarm Over Temperature 

 Temperatura setata mai mica de 
37°C alarma la 38°C 

 Temperatura setata mai mare de 
37°C alarma la 40°C 

 Este setata o temeperatura de 39°C 
si temperature din incubator a 
devenit instabila, usile fiind 
deschise pe perioada lung de timp. 

 anulati alarma monitorizarea 
pacientului si asteptati pina cind 
temperature se stabilizeaza 
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Întreţinere, curăţare si dezinfectare 
      

       Reguli generale de intretinere 
 

 Utilizarea incorecta a echipamentului pune in pericol viata pacientul. 

Nerespectarea instructiunilor de curatare pot pune in pericol sanatatea pacientului 

printr-o eventuala contaminare! 
 

      Obligatiile utilizatorului 
 

Utilizatorul este obligat sa efectueze urmatoarele verificari şi sarcini de 

întretinere, la exploatarea initiala a incubatorului, precum si inainte de fiecare data 

cind este utilizat. 

În cazul in care incubatorul nu trece unul din testele enumerate mai jos, nu 

pot fi puse in functiune.  
 

Inainte de punere in functiune verificati: 
 

Canopia 

• Verificati vizual integritatea canopie 

• Caseta de senzor este corect montat 

• Toate usile pot fi deschise si inchise 

• Usile sunt bine inchise; verifica prin apasare 

• Hublourile de acces sunt bine inchise; verifica prin apasare 

• Usa din fata si spate sunt inchise si blocate 

• Garniturile de etansare usi si hublouri sunt intacte 

• Verificati hubloul iris se deschide si inchide corect; testare prin rotirea inelului exterior 

• Verificati Grommet tub pentru a fi montate corect  
 

    Baza incubatorului 

• Verificati minere pentru inclinarea pat (Trendelenbourg) 

• Deschide usa si verificati salteaua sa fi montat corect 

• Verificati tava X-ray 

• Verificati montarea corecta tava monitor 

• Verificati montarea corecta a tijei de infuzomat 

• Furtun alimentare oxigen montat corect in conexiune de oxigen 

• Accesorii montate corect si fixate (de exemplu, butelie de gaz, aspirator, etc) 
 

  Stand mobil 

• Rotile 



 
 

Centrul Pilot „Managementul Tehnologiilor Medicale” 

• Frînele de parcare trebuie sa functioneze  

• Verificati filtrul de aer pentru a vedea daca filtru este curat in caz contrar este necesar 

schimbare filtru 

• In cazul in care este necesar umpleti rezervorul de apa cu apa distilata. 

 

 

Reguli generale de curatare si dezinfectare 
 

      Incubatorul trebuie sa fie dezinfectat si curatat inainte de punerea in functiune. 

Incubatorul trebuie sa fie curatat si dezinfectat odata pe saptamina si ori de cite ori 

pacientul este schimbat. In timpul utilizarii, interiorul incubatorului poate fi curatat 

cu o cirpa moala si cu apa distilata.  Pentru a se asigura o functionalitate mai buna 

si o durata de exploatare mai lunga trebuie de respectat urmatoarele reguli: 

o Multe parti a incubatorului sunt fabricate din plexiglas si material plastic, 

deaceea trebuie de tinut cont ca sunt sensibile la temperatura si agenti 

chimici de curatare si dezimfectare, de exemplu alcoolul.  
 

                                        

  Alcoolul si radiatiile UltraViolete distrug Plexiglasul! 

 
       Paşii de curăţare. 
 

1.    În cazul cînd există apă distilată în umidificator, această apă ar trebui 

utilizată pînă la indicaţia „Water short” apărută pe ecran. 

După aceasta opriţi incubatorul, deconectati de la reteaua de alimentare, 

deconectati orice conexiune  de gaze, orice parte componenta demontabila 

trebuie demontata. 
 

2.  Trageti sertarul cu apa si goliti-l, furtunul de apa poate fi demontat prin 

mufta de cuplarte rapida.  Rezervorul de apa si accesoriile lui pot fi sterilizate la 

temperatura maxima de 134°C, cu abur sau substanta lichida. 
  

3.  Sensorul de temperatura cutanata trebuie deconectat de la caseta cu sensori 

si de dezimfectat prin stergere.  
 

            Atenţie!!!  Se interzice de a scufunda in lichid si de a steriliza! 
 

4.  Celelate parti: dulapurile, tava monitor, standul de perfuzii, standul  mobil, 

mecanismul de ajustarea electrica a inaltimii pot fi deziimfectate prin stergere. 
 

           Atentie!!!  Se interzice patrunderea lichidului sa intre la componentele   

                          electrice.          


