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Powszechnie znany

jest sposób pomiaru temperatury cia³a

ZALETY ROZWI¥ZANIA:

termometrem w sposób dotykowy, jednak jego zastosowanie
wobec noworodków, zw³aszcza umieszczonych w inkubatorze,
bywa k³opotliwe i ma³o skuteczne. Istniej¹ tak¿e

przyrz¹dy do

bezdotykowego pomiaru temperatury, takie jak pirometr i kamera
termowizyjna. Niestety, metody te nie s¹ w pe³ni automatyczne –
wymagaj¹ wskazania na obrazie rozk³adu temperatury mierzonego
miejsca. W przypadku kilku miejsc pomiaru, metoda ta jest
k³opotliwa i ma³o funkcjonalna. Komfort cieplny noworodków
wyznaczany jest przede wszystkim w oparciu o opracowane przez
ekspertów

tabele

uwzglêdniaj¹ce

wagê

i wiek dziecka. Rejestry takie nie daj¹ jednak pe³nej informacji. Nie
uwzglêdniaj¹

ró¿nych,

czasem

specyficznych

czynników

wp³ywaj¹cych na ciep³otê cia³a, co grozi przegrzaniem lub
wych³odzeniem

noworodka.

Oczywistym

utrudnieniem

jest

równie¿ brak mo¿liwoœci komunikacji werbalnej z noworodkiem.

bezdotykowy,

automatyczny

pomiar

temperatury

w wybranych obszarach cia³a noworodka;
jednoczesny pomiar w wielu miejscach cia³a;
automatyczne wyznaczenie poziomu komfortu cieplnego
pacjenta w oparciu o relacje temperaturowe zachodz¹ce
miêdzy mierzonymi punktami;
brak koniecznoœci jakiejkolwiek ingerencji w u³o¿enie
noworodka w celu wykonywania pomiarów;
mo¿liwoœæ ci¹g³ego monitorowania komfortu cieplnego
dziecka;
mo¿liwoœæ

automatycznego

otrzymywanych

z

z ustawieniami

powi¹zania

pomiaru

komfortu

programatora

wyników
cieplnego

temperatury

w pomieszczeniu, w którym przebywa noworodek.

NOWE PODEJŒCIE
Opracowany sposób kontroli rzeczywistej, a nie teoretycznej
(odczytanej z tabel), komfortu cieplnego noworodka, jest nie tylko
bezdotykowy, ale i zautomatyzowany.

Uwzglêdnia zmianê

warunków panuj¹cych w pomieszczeniu i pozwala na ci¹g³y
monitoring parametrów cieplnych, nawet w trakcie poruszania siê
dziecka. Uk³ad wykorzystuje kamerê termowizyjn¹, s³u¿¹c¹
obrazowaniu rozk³adu temperatury cia³a i kamerê umo¿liwiaj¹c¹
podgl¹d noworodka w œwietle widzialnym (zamontowanych
osobno lub zintegrowanych w jednej obudowie) , a tak¿e komputer
z oprogramowaniem. Dzia³anie polega na tym, ¿e

obydwie

kamery w œwietle widzialnym obrazuj¹ te same, wstêpnie
i jednorazowo wybrane przez operatora, charakterystyczne
obszary cia³a noworodka. Obrazy z obydwu kamer przekazywane
s¹ za pomoc¹ ³¹cza do komputera, który automatycznie
(wykorzystuj¹c autorskie metody analizy i przetwarzania obrazów)
znajduje punkty pomiarowe w postaci wybranych obszarów cia³a
noworodka, nastêpnie poprzez odpowiednie oprogramowanie
generuje informacjê o komforcie cieplnym dziecka.

OBSZARY ZASTOSOWANIA
- monitoring komfortu cieplnego noworodków w przychodniach,
na salach operacyjnych czy po³o¿niczych;
- monitoring komfortu cieplnego noworodka w warunkach
domowych;
- mo¿liwoœæ sterowania temperatur¹ w wybranym pomieszczeniu
w oparciu o pozyskane informacje.
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