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1. Opis urządzenia
System do fototerapii światłem LED z kocykiem neoBLUE® składa się z pięciu elementów:
źródła światła do fototerapii światłem LED z kocykiem neoBLUE, kocyka z włókien
światłowodowych z przewodem, materaca kocyka, jednorazowych ochraniaczy na materac
oraz zasilacza.
Przed montażem urządzenia z kocykiem neoBLUE i zastosowaniem fototerapii należy
uważnie zapoznać się ze wszystkimi sekcjami niniejszego podręcznika. Znajdują się tam
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które należy przeczytać i zrozumieć przed użyciem
urządzenia.
1.1. Przeznaczenie:
System do fototerapii światłem LED z kocykiem neoBLUE jest przeznaczony do leczenia
niesprzężonej hiperbilirubinemii u wcześniaków i noworodków. Jest przeznaczony do
stosowania u pacjentów do 3 miesiąca życia o wadze mniejszej niż 10 kg (22 funty).
1.2. Wskazania do stosowania:
System do fototerapii światłem LED z kocykiem neoBLUE jest przeznaczony do stosowania w
leczeniu niesprzężonej hiperbilirubinemii w środowisku szpitalnym, gdzie powinien być
obsługiwany przez przeszkoloną osobę z personelu medycznego na zlecenie lekarza lub w
warunkach domowych, gdzie może być obsługiwany przez przeszkolonego opiekuna.
Urządzenie z kocykiem neoBLUE dostarcza intensywną fototerapię spod pacjenta i może być
stosowane w kołyskach, otwartych łóżeczkach, ogrzewaczach, inkubatorach lub podczas
trzymania pacjenta na rękach.
1.3. Przeciwwskazania
Porfiria wrodzona lub porfiria w wywiadzie rodzinnym stanowi absolutne przeciwwskazanie do
stosowania fototerapii. Jednoczesne stosowanie leków lub środków fotouczulających również
stanowi przeciwwskazanie. ²
Nie używać źródła światła ani kocyka z włókien światłowodowych w lub w pobliżu pól
magnetycznych o wysokiej częstotliwości (np. w lub w pobliżu rezonansu magnetycznego).
Ten produkt jest uważany za „niebezpieczny w środowisku MR”.
1.4. Korzyści kliniczne
Korzyścią kliniczną dla pacjenta jest rozpad bilirubiny w leczeniu hiperbilirubinemii.
1.5. Przewidzianapopulacja pacjentów:
Aby uzyskać wskazówki dotyczące leczenia intensywną fototerapią noworodków urodzonych
w terminie i urodzonych przedwcześnie należy zapoznać się z wytycznymi AAP (American
Academy of Pediatrics Clinical Practice Guideline – Management of Hyperbilirubinemia in the
Newborn Patient 35 or More Weeks of Gestation).
W przypadku leczenia intensywną fototerapią noworodków urodzonych przedwcześnie należy
poprosić lekarza o wskazówki dotyczące czasu trwania leczenia oraz prawidłowego
monitorowania pacjenta.
Uwaga: Urządzenie z kocykiem neoBLUE może być stosowane w warunkach domowych pod
nadzorem lekarza. Aby uzyskać informacje dotyczące szkolenia użytkownika dla opiekuna
oraz serwisowania urządzenia podczas stosowania w warunkach domowych, należy
zapoznać się z przepisami oraz procedurami szpitala.
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W celu prawidłowego stosowania urządzenia opiekun musi otrzymać „Instrukcję stosowania
kocyka neoBLUE w warunkach domowych” i musi przestrzegać wytycznych lekarza
dotyczących czasu trwania leczenia.
1.6. Charakterystyka fizyczna
Urządzenie z kocykiem neoBLUE to przenośne źródło światła do fototerapii, które generuje
wąskie pasmo niebieskiego światła o wysokim natężeniu dzięki diodom emitującym niebieskie
światło (LED), które wykorzystuje się w leczeniu niesprzężonej hiperbilirubinemii.
Źródło światła
Niebieskie diody LED emitują światło w zakresie 450–500 nm (szczytowa długość fali 450–
475 nm). Zakres ten odpowiada widmu absorpcyjnemu bilirubiny i dlatego jest uważany za
najskuteczniejszy dla jej rozpadu. Niebieskie diody LED nie emitują istotnej ilości energii w
zakresie ultrafioletowym (UV) widma, dlatego nie ma ryzyka ekspozycji pacjenta na
promieniowanie UV. Jak w przypadku wszystkich lamp do fototerapii, należy stosować osłonę
na oczy, taką jak ochraniacze na oczy Natus Biliband® , aby chronić wzrok pacjenta przed
nadmierną ekspozycją na światło.
Przy prawidłowym stosowaniu diody LED wykazują minimalny spadek intensywności światła z
upływem czasu. Jednak inżynier biomedyczny może dostosować intensywność światła LED,
korzystając z potencjometru znajdującego się w tylnej części podstawy źródła światła.
Oczekuje się, że diody LED będą działały na wysokim poziomie intensywności
(≥ 30 µW/cm2/nm) przez około 20 000 godzin. Rzeczywiste działanie może się różnić w
zależności od czynników środowiskowych i ustawień potencjometru. Z uwagi na charakter
źródła światła LED urządzenie nie wymaga zachowania okresu wstępnego eksploatowania
przed pierwszym zastosowaniem. Również nie jest wymagana stabilizacja (rozżarzenie) przed
każdym użyciem.
System z kocykiem neoBLUE jest dostarczany z dużym lub małym kocykiem z włókien
światłowodowych. Okres eksploatacji kocyka z włókien światłowodowych różni się w
zależności od warunków stosowania oraz ustawień potencjometru.
Sprzęt do mocowania na statywie (opcjonalne)
Dostępny jest opcjonalny sprzęt do mocowania na statywie. Sprzęt do mocowania na statywie
urządzenia z kocykiem neoBLUE jest przeznaczony do mocowania na statywach o średnicy
od 1,91 do 3,81 cm (0,75 do 1,5 cala ).
1.7. Informacje o wymaganiach dotyczących zasilania
Urządzenie z kocykiem neoBLUE może zostać podłączone bezpośrednio do dostępnych na
całym świecie napięć znamionowych, ponieważ zewnętrzne źródło zasilania dostarczane z
urządzeniem jest przeznaczone do stosowania z napięciem w zakresie 100–240 woltów przy
50 lub 60 Hz. Zewnętrzne źródło zasilania dostarcza 12 V prądu stałego do źródła światła i
może zostać podpięte do gniazda znajdującego się w tylnej części źródła światła.
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2. Informacje dot. bezpieczeństwa
2.1. Objaśnienie terminów
W niniejszej instrukcji zawarto dwa rodzaje informacji dotyczących środków ostrożności. Treść
Ostrzeżeń oraz Przestróg jest istotna dla zapewnienia bezpiecznego i skutecznego
zastosowania światła. Każda informacja jest oznaczona poprzedzającym ją słowem wstępnym
przedstawionym wytłuszczonym drukiem, jak pokazano poniżej.
Ostrzeżenie! Informacja przedstawiająca poważne zdarzenia niepożądane oraz
potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa i wynikające z nich ograniczenia stosowania oraz
kroki, które należy wykonać w przypadku ich wystąpienia.
Przestroga: Informacja obejmująca wszelkie wyjątkowe środki ostrożności wymagane
ze strony lekarza, użytkownika i/lub pacjenta w celu zapewnienia bezpiecznego oraz
skutecznego korzystania z urządzenia.
Uwaga: podstawowa informacja mająca na celu objaśnienie określonego etapu lub procedury.
2.2. Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed zastosowaniem fototerapii należy uważnie zapoznać się ze wszystkimi sekcjami
niniejszego podręcznika. Należy stosować się do wszystkich przestróg, aby zapewnić
bezpieczeństwo pacjentowi i osobom znajdującym się w pobliżu urządzenia. Dodatkowo
należy stosować się do przepisów obowiązujących w danym szpitalu oraz wytycznych
dotyczących procedury fototerapii.
Uwaga: Informacje na temat hiperbilirubinemii u noworodków znajdują się w wytycznych lub
przepisach dot. leczenia żółtaczki. Są to między innymi wytyczne AAP (American Academy of
Pediatrics Clinical Practice Guideline – Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn
Infant 35 or More Weeks of Gestation) lub wytyczne NICE (National Institute for Health and
Clinical Excellence – Neonatal Jaundice).
Uwaga: Wszelkie poważne zdarzenia, które nastąpiły w odniesieniu do wyrobu należy
zgłaszać do producenta oraz właściwego organu w kraju członkowskim, w którym znajduje się
użytkownik i/lub pacjent.
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2.3. Symbole bezpieczeństwa
Należy zapoznać się z poniższymi symbolami, które znajdują się na urządzeniu/akcesoriach.
Symbol

Znaczenie
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi

Sprawdzić w Instrukcji obsługi

Przestroga

Ostrzeżenie

Typ BF dla części aplikacyjnej kontaktującej się z pacjentem

Wł. – Włączenie

Czuwanie – Wyłączenie

IPX3

Ochrona przed natryskiwaniem wodą

IP21

Ochrona przed skraplaniem
Ochrona przed dostępem palcem lub utratą bezpiecznego
działania w przypadku padających kropli wody
Chronić oczy pacjenta stosując osłony oczu lub ich odpowiedniki

Wyłącznie do jednorazowego użytku

Numer katalogowy

Numer seryjny

Numer serii

Chronić przed wilgocią
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Symbol

Znaczenie
Delikatny

Tą stroną do góry

Ciśnienie atmosferyczne

Ograniczenie wilgotności

Granica temperatury

Napięcie prądu stałego

Autoryzowany przedstawiciel w Europie

Data produkcji

Legalny producent

Izolacja podwójna (klasa II)

Wyłącznie na zlecenie lekarza

Nie stosować w środowisku MR

Instrukcje dot. utylizacji po okresie eksploatacji

Medical Device

Oznaczenie, że urządzenie jest wyrobem medycznym
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Oświadczenie w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
Firma Natus zobowiązuje się przestrzegać wymogów przepisów Unii Europejskiej dotyczących zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ang. Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) z 2014
roku. Przepisy te określają, że odpady elektryczne i elektroniczne muszą być zbierane osobno w celu
odpowiedniego przetwarzania i odzyskiwania, aby zapewnić, że WEEE jest ponownie użyte lub poddane
recyklingowi w bezpieczny sposób. Zgodnie z tym zobowiązaniem firma Natus może przekazać
obowiązek odbioru i recyklingu użytkownikowi końcowemu, chyba że ustalono inaczej. W celu uzyskania
szczegółowych informacji na temat systemów zbiórki i odzyskiwania dostępnych w regionie proszę
skontaktować się z nami za pośrednictwem strony internetowej www.natus.com.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny (ang. Electrical and electronic equipment, EEE) zawiera materiały,
części składowe oraz substancje, które mogą być niebezpieczne i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia
ludzkiego i środowiska, gdy WEEE nie jest właściwie przetwarzane. Dlatego też użytkownicy końcowi
mają za zadanie upewnić się, że WEEE jest ponownie użyte i poddane recyklingowi w bezpieczny
sposób. Użytkownicy sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie powinni wyrzucać WEEE razem z
innymi odpadami. Użytkownicy powinni korzystać z miejskich programów zbiórki odpadów lub obowiązku
przyjmowania odpadów przez producenta/importera, bądź korzystać z usług firm posiadających licencję
na transport odpadów, aby zmniejszyć niepożądany wpływ na środowisko w związku z utylizacją
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz, aby zwiększyć możliwości ponownego użycia,
recyklingu oraz odzyskiwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Sprzęt oznaczony znakiem przekreślonego kosza na śmieci na kółkach (symbol WEEE powyżej) to
sprzęt elektryczny i elektroniczny. Znak przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany razem z odpadami zmieszanymi i musi być
zbierany osobno.
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Ostrzeżenie!
Ryzyko urazu pacjenta w czasie fototerapii:


Intensywna fototerapia (≥ 30 µW/cm2/nm), może nie być odpowiednia dla wszystkich
noworodków (tj. wcześniaków ≤ 1000 g). ¹



Czas trwania leczenia musi zostać zalecony przez lekarza indywidualnie dla każdego
pacjenta.



Podczas intensywnej fototerapii należy monitorować wszystkich pacjentów zgodnie z
zaleceniami lekarza.


Okresowo oznaczać stężenie bilirubiny u pacjenta.
Uwaga: Wyłączyć urządzenie podczas sprawdzania stanu pacjenta i
obserwacji koloru skóry. Niebieskie światło może utrudnić obserwację
kliniczną, maskując zmiany zabarwienia skóry, takie jak sinica.





Monitorować temperaturę ciała i stan nawodnienia pacjenta.



Okresowo sprawdzać osłony oczu pacjenta i same oczy pod kątem infekcji.

Aby zapobiegać uszkodzeniom oczu w czasie fototerapii, należy chronić oczy
pacjenta osłonami na oczy o odpowiednich rozmiarach.
Uwaga: Informacje dotyczące prawidłowego dopasowania ochraniaczy na oczy
znajdują się w dołączonej instrukcji.



Fotoizomery bilirubiny mogą powodować skutki toksyczne.



Aby uniknąć zaplątania, należy umieszczać pacjenta na materacu kocyka głową
skierowaną przeciwnie do strony podłączenia przewodu światłowodowego.



Niewłaściwe używanie urządzenia lub stosowanie części lub akcesoriów
niewyprodukowanych lub niedostarczonych przez firmę Natus Medical Incorporated
może doprowadzić do uszkodzenia lampy oraz spowodować uraz pacjenta i/lub
użytkownika.



Nie stosować kocyka bez materaca i jednorazowego ochraniacza na materac
(wyłącznie do jednorazowego użytku). Urządzenie musi być stosowane z
dostarczonym materacem kocyka Natus z założonym ochraniaczem w celu
zapewnienia prawidłowego leczenia.



Nie stosować folii odbijającej w celu zwiększenia skuteczności fototerapii, ponieważ
może to wpływać na temperaturę ciała pacjenta.

 Aby zapewnić odpowiednie dawkowanie pacjentowi, zaleca się wykonanie pomiaru
intensywności za pomocą radiometru przed każdym użyciem. Brak pomiarów może
prowadzić do podawania dawki o mniejszej intensywności niż zalecana przez lekarza.

 Podczas stosowania systemu z kocykiem neoBLUE w połączeniu z górną lampą
neoBLUE lub innymi systemami do intensywnej fototerapii należy przestrzegać
wskazówek lekarza.

_________________________________________________________________
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Ostrzeżenie!
Ryzyko urazu innych pacjentów lub operatora w czasie fototerapii:


Nie patrzeć bezpośrednio na światło emitowane ze źródła światła. Strumień świetlny
emitowany przez źródło światła jest intensywny i może prowadzić do uszkodzenia
oczu.



Nie należy używać urządzenia, jeśli jakiekolwiek części wydają się uszkodzone lub
gdy istnieją powody do przypuszczenia, że nie działa ono prawidłowo. Należy
wówczas skontaktować się z serwisem technicznym firmy Natus Medical Incorporated
lub przedstawicielem autoryzowanego serwisu.



Osoby wrażliwe na światło mogą doświadczyć bólu głowy, nudności lub łagodnych
zawrotów głowy, jeśli pozostają zbyt długo w obszarze naświetlania. Stosowanie
urządzenia z kocykiem neoBLUE w dobrze oświetlonym pomieszczeniu lub noszenie
okularów z żółtymi szkłami może złagodzić potencjalne skutki.



Urządzenie powinno być wyłączone, jeśli pacjent nie znajduje się na materacu kocyka
lub kiedy opiekun zajmuje się pacjentem.



Aby uniknąć przegrzania źródła światła, należy sprawdzić, czy otwory wentylacyjne
nie są przykryte kocykiem lub odzieżą, czy nie są pokryte kurzem lub włóknami lub
czy nie znajdują się blisko powierzchni, które blokują wentylację.



Podczas mocowania źródła światła za pomocą opcjonalnego sprzętu do mocowania
na statywie lub statywie na kółkach należy potwierdzić udźwig oraz stabilność
całkowitą konstrukcji przez użyciem.

__________________________________________________________________

Ostrzeżenie!
Ryzyko urazu podczas stosowania urządzenia z innymi urządzeniami:


Źródło światła nie jest przeznaczone do stosowania w środowisku wzbogaconym o
tlen, takim jak inkubator.
Uwaga: Dopuszcza się stosowanie materaca z kocykiem z włókien światłowodowych
ze źródłem światła umieszczonym poza inkubatorem.



Nie należy używać źródła światła w obecności gazów palnych (np. tlenu, tlenku azotu
lub innych środków anestetycznych).
Uwaga: Dopuszcza się stosowanie materaca z kocykiem z włókien światłowodowych
w obecności gazów palnych.



Nie używać źródła światła ani kocyka z włókien światłowodowych w lub w pobliżu pól
magnetycznych o wysokiej częstotliwości (np. w lub w pobliżu rezonansu
magnetycznego). Ten produkt jest uważany za „niebezpieczny w środowisku MR”.



Niniejszy system może powodować zakłócenia radiowe lub może zakłócać pracę
sprzętu znajdującego się pobliżu. Konieczne może być podjęcie kroków
zmniejszających tego typu wpływ na inny sprzęt, jak np. zmiana lokalizacji lub
orientacji urządzenia lub osłonięcie jego miejsca umieszczenia.



Urządzenie jest odpowiednie do stosowania w środowisku szpitalnym i domowym, z
wyjątkiem użytkowania w pobliżu urządzeń chirurgicznych wysokiej częstotliwości
oraz w pomieszczeniach ekranowanych elektromagnetycznie do systemów
obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, w których intensywność zaburzeń
elektromagnetycznych jest wysoka.
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Należy unikać korzystania z tego urządzenia w sąsiedztwie lub w konfiguracji
piętrowej z innym urządzeniem, ponieważ może to skutkować nieprawidłowym
działaniem. Jeśli takie wykorzystanie jest konieczne, należy obserwować działanie
tego i innego sprzętu, aby upewnić się, że działają prawidłowo.



Użycie akcesoriów, przetworników oraz przewodów innych niż określone lub
dostarczone przez producenta tego sprzętu może skutkować zwiększeniem emisji
elektromagnetycznych lub obniżeniem odporności elektromagnetycznej tego
urządzenia oraz jego nieprawidłowym działaniem.



Przenośne urządzenia radiokomunikacyjne (w tym urządzenia peryferyjne, takie jak
przewody antenowe i anteny zewnętrzne) nie powinny być stosowane w odległości
mniejszej niż 30 cm (12 cali) od jakiejkolwiek części kocyka neoBLUE, w tym
przewodów wskazanych przez producenta. W przeciwnym wypadku może wystąpić
pogorszenie działania tego urządzenia.

_________________________________________________________________

Przestroga:


Kiedy kontrolka sygnalizująca zbyt wysoką temperaturę mignie dwa razy, oznacza to,
że kończy się okres eksploatacji kocyka z włókien światłowodowych i należy go
wymienić.



Nie stosować źródła światła pod ogrzewaczem.
Uwaga: W przypadku umieszczenia źródła światła bezpośrednio pod źródłem ciepła
może dojść do uszkodzenia źródła światła i uruchomienia kontrolki sygnalizującej zbyt
wysoką temperaturę, co może spowodować wyłączenie terapii niebieskim światłem.



Generowane światło może prowadzić do rozpadu leków wrażliwych na działanie
światła. Nie umieszczać ani nie przechowywać żadnych leków w naświetlanym
obszarze.



Nigdy nie umieszczać łatwopalnych przedmiotów na źródle światła.



Podłączając lub odłączając przewód światłowodowy od źródła światła, należy jedną
ręką przytrzymać źródło światła w celu zabezpieczenia go i zapobieżenia jego
przesuwaniu.



Stosowanie zasilacza, przewodów lub akcesoriów innych niż dostarczane przez firmę
Natus Medical Incorporated jest niezalecane i może skutkować nieprawidłowym
działaniem oraz zmianą kompatybilności elektromagnetycznej w związku z emisjami
oraz odpornością niniejszego urządzenia. Stosować wyłącznie przewody i akcesoria
dostarczane przez firmę Natus Medical Incorporated.



Czynności serwisowe i naprawcze źródła światła i lamp LED powinny być
wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. W celu naprawy lub
wymiany należy skonsultować się z firmą Natus Medical Incorporated.



Urządzenie z kocykiem neoBLUE jest urządzeniem klasy B (klasyfikacja CISPR 11),
które jest dopuszczone do stosowania w warunkach domowych, o ile jest stosowane
pod nadzorem pracownika służby zdrowia.



Niestosowanie środków ostrożności w zakresie środowiska elektromagnetycznego oraz
urządzeń radiokomunikacyjnych może powodować pogorszenie działania niniejszego
sprzętu. Szczegółowe informacje znajdują się w Dodatku B Instrukcji serwisowej.



Nie czyścić źródła światła, kocyka ani materaca żrącymi lub ściernymi środkami czystości,
alkoholem, acetonem lub innymi rozpuszczalnikami. Zawsze podczas naprawy lub
czyszczenia źródła światła wyłączać zasilanie i odłączać przewód zasilania.
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Mimo tego, że źródło światła jest chronione przed zachlapaniem (IP21), a wkładka
kocyka jest chroniona przed natryskiwaniem wodą (IPX3) zgodnie z wymogami normy
IEC60529, należy unikać rozpylania płynów bezpośrednio na źródło światła i nie
dopuszczać do wnikania wody do środka.



Zmienne warunki środowiskowe mogą niekorzystnie wpływać na działanie tego
sprzętu. Należy pamiętać, że temperatura i wilgotność działania źródła światła do
kocyka neoBLUE wynosi 5°–30°C (41°–86°F) / 10%–90% bez kondensacji.
Wysokość n.p.m. i ciśnienie atmosferyczne działania wynosi od 700 hPa do 1060 hPa
(około -1000 do +10 000 stóp).

3. Komponenty i elementy sterowania dla użytkownika
3.1. System do fototerapii światłem LED z kocykiem neoBLUE
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3.2. Źródło światła

3.3. Kocyk z włókien światłowodowych

Końcówka złącza

Przewód
światłowodowy

3.4 Elementy sterowania
Włącznik/przełącznik trybu czuwania: Należy użyć tego przełącznika, aby WŁĄCZYĆ
urządzenie ( | ) lub wprowadzić je w tryb CZUWANIA ( ). Przełącznik znajduje się u góry
źródła światła. Zielona kontrolka znajduje się na przełączniku, a kiedy się świeci, oznacza to,
że urządzenie jest WŁĄCZONE. Urządzenie nie aktywuje fototerapii niebieskim światłem
dopóki włącznik nie znajdzie się w pozycji WŁ., a przewód światłowodowy nie zostanie
prawidłowo umieszczony w złączu światłowodowym w źródle światła.
Przyłącze przewodu zasilania: Przyłącze przewodu zasilania znajduje się z tyłu źródła
światła.
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Otwory wentylacyjne: Otwory wentylacyjne znajdują się po bokach źródła światła.
Wentylator zapobiega przegrzewaniu się diod LED.
Kontrolka sygnalizująca zbyt wysoką temperaturę: Kontrolka sygnalizująca zbyt wysoką
temperaturę znajduje się obok przełącznika z tyłu źródła światła i może wskazywać dwa różne
stany związane z temperaturą źródła światła. Jeden wskaźnik wskazuje na stan, w którym
temperatura wewnątrz źródła światła, zwłaszcza temperatura diod LED, staje się zbyt wysoka.
W tym przypadku pomarańczowa kontrolka WŁĄCZY się, a następnie WYŁĄCZY, a terapia
niebieskim światłem automatycznie wyłączy się, aby umożliwić obniżenie temperatury,
podczas gdy wentylator będzie nadal działał. W takim przypadku należy skontrolować, czy
otwory wentylacyjne nie są zablokowane. Po odpowiednim schłodzeniu urządzenia terapia
niebieskim światłem zostanie automatycznie wznowiona. Pomarańczowa kontrolka będzie
nadal migać, aby zwrócić uwagę na to, że wystąpiło przegrzanie. Można zresetować tę
pomarańczową kontrolkę, zmieniając pozycję włącznika/przełącznika trybu czuwania do
pozycji trybu czuwania, a następnie z powrotem do pozycji włączonej.
Drugim stanem jest stan, kiedy przegrzewa się interfejs soczewki. W tym wypadku
pomarańczowa kontrolka będzie migać dwukrotnie, jednak terapia niebieskim światłem będzie
w dalszym ciągu kontynuowana. W przypadku, gdy interfejs będzie nadal się nagrzewał i
osiągnie temperaturę odcięcia, pomarańczowa kontrolka będzie nadal migała dwukrotnie, ale
terapia niebieskim światłem zostanie przerwana. Terapię niebieskim światłem oraz
pomarańczową kontrolkę można zresetować, zmieniając pozycję włącznika/przełącznika trybu
czuwania do pozycji trybu czuwania, a następnie z powrotem do pozycji WŁ. po odpowiednim
schłodzeniu źródła światła.
Ostrzeżenie! Aby uniknąć przegrzania źródła światła, należy sprawdzić, czy otwory
wentylacyjne nie są przykryte kocykiem lub odzieżą, czy nie są pokryte kurzem lub włóknami
lub czy nie znajdują się blisko powierzchni, które blokują wentylację.
Przestroga: Kiedy kontrolka sygnalizująca zbyt wysoką temperaturę mignie dwa razy,
oznacza to, że kończy się okres eksploatacji kocyka z włókien światłowodowych i należy go
wymienić.
Licznik: Kocyk neoBLUE jest wyposażony w licznik umożliwiający śledzenie całkowitej liczby
godzin włączenia niebieskiego światła. Licznik będzie zliczać maksymalnie 9999999,9 godzin.
Podczas naliczania czasu separator dziesiętny będzie migał w stałym tempie. Separator nie
będzie migał, kiedy licznik nie będzie naliczał czasu. Licznik naliczy cały czas emitowania
niebieskiego światła. Ostatnia cyfra odnosi się do dziesiątych części godziny, gdzie 0,1 =
6 minut.
3.5 Sprzęt do mocowania na statywie (opcjonalne)
Źródło światła do kocyka neoBLUE może zostać przymocowane do statywu (takiego jak
uchwyt na akcesoria statywu w inkubatorach lub ogrzewaczach dla pacjentów) za pomocą
opcjonalnego sprzętu do mocowania na statywie. Ten sprzęt jest przeznaczony do mocowania
na statywach o średnicy od 1,91 do 3,81 cm (0,75 do 1,5 cala).
Ostrzeżenie! Podczas mocowania źródła światła za pomocą opcjonalnego sprzętu do
mocowania na statywie lub statywie na kółkach należy potwierdzić udźwig oraz stabilność
całkowitą konstrukcji przez użyciem.
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4. Instrukcje dot. montażu i obsługi
4.1. Przygotowanie systemu do fototerapii światłem LED z kocykiem neoBLUE do użytku:
1. Umieścić kocyk z włókien światłowodowych i materac w kołysce, otwartym łóżeczku,
ogrzewaczu lub inkubatorze.
2. Przygotować źródło światła i wprowadzić przewód światłowodowy do złącza
światłowodowego.
Uwaga: W przypadku korzystania z inkubatora przeprowadzić przewód światłowodowy przez
jeden z portów inkubatora, a następnie podłączyć do źródła światła znajdującego się poza
inkubatorem.
Uwaga: Umieścić źródło światła z dala od pacjenta na płaskiej, stabilnej, uporządkowanej
powierzchni lub zamocować na statywie za pomocą opcjonalnego sprzętu.
Ostrzeżenie! Podczas mocowania źródła światła za pomocą opcjonalnego sprzętu do
mocowania na statywie lub statywie na kółkach należy potwierdzić udźwig oraz stabilność
całkowitą konstrukcji przez użyciem.
Ostrzeżenie! Aby uniknąć przegrzania źródła światła, należy sprawdzić, czy otwory
wentylacyjne nie są przykryte kocykiem lub odzieżą, czy nie są pokryte kurzem lub włóknami
lub czy nie znajdują się blisko powierzchni, które blokują wentylację.

Przestroga: Podłączając lub odłączając przewód światłowodowy od źródła światła
należy jedną ręką przytrzymać źródło światła w celu zabezpieczenia go i zapobieżenia jego
przesuwaniu.
3. Podłączyć zasilacz do odpowiedniego gniazda ściennego oraz do źródła światła.
Przewody zasilacza powinny być zabezpieczone.
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4. Założyć jednorazowy ochraniacz, umieszczając go na materacu do kocyka. Wymienne
ochraniacze są produktami konsumpcyjnymi, które należy wyrzucić po jednorazowym
użyciu (wymienne ochraniacze można zamówić w firmie Natus Medical Incorporated).
Ostrzeżenie! Nie stosować kocyka bez materaca i jednorazowego ochraniacza na
materac (wyłącznie do jednorazowego użytku). Urządzenie musi być stosowane z
dostarczonym materacem Natus z założonym ochraniaczem w celu zapewnienia
prawidłowego leczenia.
Uwaga: Materac jest wstępnie założony na kocyk z włókien światłowodowych. Materac jest
produktem półtrwałym (wymienne materace można zamówić w firmie Natus Medical Incorporated).
5. Włączyć zasilanie, zmieniając pozycję włącznika do pozycji włączonej WŁ. ( | ).
6. Sprawdzić natężenie światła za pomocą radiometru zgodnie z instrukcjami swojej
placówki. Należy zapoznać się z częścią 6.1„Sprawdzanie natężenia światła”. Wyjściowe
natężenie światła systemu z kocykiem neoBLUE zostało fabrycznie ustawione na 35 ±5
μW/cm2/nm z wykorzystaniem radiometru neoBLUE.
4.2. Dostarczanie fototerapii:

Ostrzeżenie! Intensywna fototerapia (≥ 30 µW/cm2/nm) może nie być odpowiednia dla
wszystkich pacjentów (tj. wcześniaków ≤ 1000 g).¹
Ostrzeżenie! Czas trwania leczenia musi zostać zalecony przez lekarza indywidualnie
dla każdego pacjenta.
Ostrzeżenie! Aby zapewnić odpowiednie dawkowanie pacjentowi, zaleca się wykonanie
pomiaru intensywności za pomocą radiometru przed każdym użyciem. Brak pomiarów może
prowadzić do podawania dawki o mniejszej intensywności niż zalecana przez lekarza.

7. Osłonić oczy pacjenta zabezpieczającymi osłonami na oczy przed rozpoczęciem
fototerapii.
Firma Natus sugeruje stosowanie:
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Ochraniacze na oczy Biliband®
Rozmiary: Mikro (nr katalogowy 900644)
Dla wcześniaków (nr katalogowy 900643)
Normalny (nr katalogowy 900642)
Ostrzeżenie! Aby zapobiegać uszkodzeniom oczu w czasie fototerapii, należy chronić
oczy pacjenta osłonami na oczy o odpowiednich rozmiarach.
Uwaga: Informacje dotyczące prawidłowego dopasowania ochraniaczy na oczy znajdują się w
dołączonej instrukcji.
Uwaga: W czasie, gdy pacjent jest trzymany na rękach i jest ułożony w taki sposób, że jego
oczy nie są narażone na działanie światła, osłony na oczy można zdjąć.
8. Umieścić pacjenta na materacu z kocykiem neoBLUE.
Ostrzeżenie! Aby uniknąć zaplątania, należy umieszczać pacjenta na materacu kocyka
głową skierowaną przeciwnie do strony podłączenia przewodu światłowodowego.
9. Kontrolować pacjenta podczas terapii.
Ostrzeżenie! Podczas intensywnej fototerapii należy monitorować wszystkich
pacjentów zgodnie z zaleceniami lekarza.
 Okresowo oznaczać stężenie bilirubiny u pacjenta.
Uwaga: Wyłączyć urządzenie podczas sprawdzania stanu pacjenta i
obserwacji koloru skóry. Niebieskie światło może utrudnić obserwację
kliniczną, maskując zmiany zabarwienia skóry, takie jak sinica.


Monitorować temperaturę ciała i stan nawodnienia pacjenta.



Okresowo sprawdzać osłony oczu pacjenta i same oczy pod kątem infekcji.

Ostrzeżenie! Osoby wrażliwe na światło mogą doświadczyć bólu głowy, nudności lub
łagodnych zawrotów głowy, jeśli pozostają zbyt długo w obszarze naświetlania. Stosowanie
urządzenia z kocykiem neoBLUE w dobrze oświetlonym pomieszczeniu lub noszenie
okularów z żółtymi szkłami może złagodzić potencjalne skutki.
Ostrzeżenie! Urządzenie powinno być wyłączone, jeśli pacjent nie znajduje się na
materacu lub w miarę potrzeby, gdy opiekun zajmuje się pacjentem.
10. Po zakończeniu terapii przesunąć włącznik do pozycji czuwania i wyłączyć światło w
obszarze leczenia.
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5. Rozwiązywanie problemów
Uwaga: Instrukcja serwisowa dostępna osobno na płycie CD. W Stanach Zjednoczonych
należy kontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Natus pod numerem +1 (888)
496-2887 lub +1 (650) 802-0400 lub za pomocą adresu e-mail: technical_service@natus.com.
Poza Stanami Zjednoczonymi należy skontaktować się ze swoim lokalnym dystrybutorem.
Przestroga: Czynności serwisowe i naprawcze źródła światła i lamp LED powinny być
wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. W celu naprawy lub wymiany należy
skonsultować się z firmą Natus Medical Incorporated.
Problem

Prawdopodobna
przyczyna

Działanie

Jednostka nie włącza
się, wentylator jest
wyłączony.

Brak zasilania.
Uszkodzony przełącznik.
Awaria zasilania.

 Sprawdzić, czy jednostka jest
podłączona do źródła zasilania.
 Sprawdzić, czy wtyczka jest mocno i
prawidłowo umieszczona w
urządzeniu.
 Poprosić wykwalifikowanego technika
o sprawdzenie komponentów i
ewentualną wymianę w razie potrzeby.

Niebieskie światło nie
włącza się, ale
wentylator jest
włączony.

Przewód światłowodowy nie
jest podłączony do źródła
światła.
Uszkodzona płyta obwodu.

 Podłączyć przewód światłowodowy do
złącza światłowodowego w źródle
światła.
 Jeśli problem się utrzymuje,
skontaktować się z serwisem
technicznym firmy Natus lub
autoryzowanym przedstawicielem
serwisowym.

Niebieskie światło
włącza się, ale
wentylator nie działa.

Uszkodzenie wentylatora.
Uszkodzenie przewodów.

 Jeśli problem się utrzymuje,
skontaktować się z serwisem
technicznym firmy Natus lub
autoryzowanym przedstawicielem
serwisowym.

Pomarańczowa
kontrolka miga
(pojedyncze mignięcia).
Niebieskie światło może
być włączone lub
wyłączone.

Doszło do przegrzania diod
LED urządzenia, co jest
skutkiem:
zablokowania otworów
wentylacyjnych;
korzystania z urządzenia w
temperaturze
przekraczającej 30ºC; lub
uszkodzonej płyty obwodu.
Awaria wentylatora

 Usunąć wszelkie materiały, które
mogą blokować przepływ powietrza
przez otwory wentylacyjne.
 Korzystać z urządzenia w
chłodniejszych warunkach.
 Jeśli problem się utrzymuje,
skontaktować się z serwisem
technicznym firmy Natus lub
autoryzowanym przedstawicielem
serwisowym.
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Pomarańczowa
kontrolka miga
(podwójne mignięcia).
Niebieskie światło może
być włączone lub
wyłączone.

Doszło do przegrzania
wewnętrznego soczewki
interfejsu, co jest skutkiem:
uszkodzenia wkładki
światłowodowej przy
końcówce złącza i zbliżania
się końca okresu
eksploatacji.

 Wymienić wkładkę światłowodową.
 Jeśli problem się utrzymuje,
skontaktować się z serwisem
technicznym firmy Natus lub
autoryzowanym przedstawicielem
serwisowym.

6. Rutynowe czyszczenie i konserwacja
6.1. Sprawdzanie natężenia światła
Zaleca się sprawdzanie natężenia światła przed każdym użyciem, aby upewnić się, że
światło dostarcza zamierzoną dawkę terapeutyczną przepisaną przez lekarza. Pomiaru
dokonuje się blisko środka obszaru skutecznej terapii nad materacem oraz jednorazowym
ochraniaczem.

Radiometr neoBLUE

Firma Natus zaleca stosowanie prawidłowo skalibrowanego radiometru neoBLUE w celu
zmierzenia natężenia światła emitowanego przez kocyk neoBLUE. Jeżeli ten radiometr nie
jest dostępny, istotne jest, aby wykonywać pomiary za pomocą radiometrów dostosowanych
do mierzenia wąskiego zakresu długości fal niebieskich diod LED. Wykonywanie pomiarów
radiometrami przeznaczonymi do mierzenia szerokich zakresów występujących w przypadku
światła fluorescencyjnego lub halogenowego prowadzi do uzyskania nieprawidłowych
wyników pomiarów natężenia.
Jeżeli wynik pomiaru jest niższy niż ustawienia fabryczne lub minimalna wartość szpitalna,
należy poprosić wykwalifikowanego technika o przetestowanie poziomu intensywności oraz
dopasowanie intensywności do pożądanego poziomu, gdy jest to konieczne.
Uwaga: Wyjściowe natężenie światła systemu z kocykiem neoBLUE zostało fabrycznie
ustawione na 35 ±5 μW/cm2/nm z wykorzystaniem radiometru neoBLUE.
6.2. Regulacja intensywności światła
Wyjście światła może zostać dostosowane za pomocą potencjometru znajdującego się w na
tylnej części podstawy źródła światła. Instrukcje dot. tego, jak regulować emitowane światło,
znajdują się w Instrukcji serwisowej.
Przestroga: Czynności serwisowe i naprawcze źródła światła i lamp LED powinny być
wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. W celu naprawy lub wymiany
należy skonsultować się z firmą Natus Medical Incorporated.
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Jeżeli po kilku próbach regulacji za pomocą potencjometru nie można osiągnąć pożądanego
natężenia wyjściowego, należy skontaktować się z serwisem technicznym firmy Natus lub
autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.
6.3. Czyszczenie
Przestroga: Mimo tego, że źródło światła jest chronione przed zachlapaniem (IP21), a
wkładka kocyka jest chroniona przed natryskiwaniem wodą (IPX3) zgodnie z wymogami
normy IEC60529, należy unikać rozpylania płynów bezpośrednio na źródło światła i nie
dopuszczać do wnikania wody do środka.
Przestroga: Nie czyścić źródła światła, kocyka ani materaca żrącymi lub ściernymi
środkami czystości, alkoholem, acetonem lub innymi rozpuszczalnikami. Zawsze podczas
naprawy lub czyszczenia źródła światła wyłączać zasilanie i odłączać przewód zasilania.
Za pomocą miękkiej ściereczki zwilżonej roztworem łagodnego środka czyszczącego lub
wodą i mydłem należy przetrzeć zewnętrzną część kocyka neoBLUE, w tym źródło światła,
kocyk z włókien światłowodowych, przewód światłowodowy, materac i przewód zasilania.
Urządzenie z kocykiem neoBLUE i materac można również czyścić standardowymi,
szpitalnymi środkami do dezynfekcji.
Uwaga: Poniższe szpitalne środki do dezynfekcji są bezpieczne dla tego produktu
(Cavicide/ściereczki CaviWipes, ściereczki PDI Sani-Cloth, ściereczki Clorox Germicidal,
Sporicidin, 5% wybielacz).
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7. Dane techniczne
Następujący wykres przedstawia irradiancję spektralną dla bilirubiny systemu do fototerapii
światłem LED z kocykiem neoBLUE oraz długości fali szczytowej absorpcji bilirubiny
(458 nm). ³

Natężenie światła jest fabrycznie ustawione do wartości 35 ±5 µW/cm2/nm przy ciele
pacjenta. Pomiar ten wykonuje się radiometrem w pobliżu centralnego obszaru powierzchni
skutecznej fototerapii. Następujący wykres przedstawia charakterystykę odpowiedzi
nominalnej radiometru neoBLUE, która odpowiada zakresowi szczytowej absorpcji bilirubiny.
Uwaga: W okresie eksploatacji wkładki światłowodowej odczyty natężenia mogą różnić się
od ustawień fabrycznych o nawet 10%. Instrukcje dot. tego, jak regulować emitowane
światło, znajdują się w Instrukcji serwisowej.

Firma Natus zaleca stosowanie radiometru neoBLUE w celu zmierzenia intensywności
działania systemu do fototerapii LED neoBLUE. Jeżeli ten radiometr nie jest dostępny,
istotne jest, aby wykonywać pomiary za pomocą radiometrów dostosowanych do mierzenia
wąskiego zakresu długości fal niebieskich diod LED. Wykonywanie pomiarów radiometrami
przeznaczonymi do mierzenia szerokich zakresów występujących w przypadku światła
fluorescencyjnego lub halogenowego prowadzi do uzyskania nieprawidłowych wyników
pomiarów natężenia.
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8. Specyfikacje
8.1. Źródło światła
Niebieskie diody LED
Długość fali Niebieskie:
wartość szczytowa pomiędzy 450 a 475 nm
Szczytowe natężenie przy ciele pacjenta: 35 ±5 µW/cm2/nm przy ustawieniach fabrycznych
(całkowita irradiancja 2800 µW/cm2)
Różnice w natężeniu przez okres 6 godzin: < 10% (w obszarze skutecznej terapii)
Obszar emisji światła (duży kocyk):
około 24,1 cm (9,5 cala) x 36,8 cm (14,5 cala),
734 cm2 (114 cali2)
Obszar emisji światła (mały kocyk):
około 17,1 cm (6,75 cala) x 32,4 cm (12,75 cala),
488 cm2 (75,7 cali2)
Obszar skutecznego leczenia (duży kocyk): > 500 cm2 (77,5 cala2)
Obszar skutecznego leczenia (mały kocyk): > 250 cm2 (38,75 cala2)

Współczynnik intensywności:
Ciepło wytwarzane:

> 0,4 (od wartości minimalnej do maksymalnej)
maksymalna temperatura powierzchni 40°C (104°F)

8.2. Specyfikacje zasilania
Wejście
Napięcie: 100–240 V~
Natężenie prądu: 1,6 A
Częstotliwość: 50–60 Hz
Wyjście
Napięcie: 12 V
Moc: maksymalnie 72 W
Natężenie prądu: 6,0 A
8.3. Bezpieczeństwo
Prąd upływu pacjenta < 100 μA
Słyszalny hałas ≤ 44 dB
Stosowanie w pobliżu palnych gazów
Produkt nie posiada zabezpieczenia AP/APG
Stosowanie w pobliżu pól magnetycznych Ten produkt „nie jest bezpieczny w środowisku MR”

8.4. Wymiary
Rozmiar – źródło światła (szer. x dł. x wys.):
Waga – źródło światła:

12,1 cm x 23,5 cm x 14 cm
(4,75 cala x 9,25 cala x 5,5 cala)
1,36 kg (3 funty)
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8.5. Warunki środowiskowe
Temperatura/wilgotność podczas pracy: Źródło światła: Od 5 do 30C (od 41 do 95°F) /
od 10% do 90% bez kondensacji
Kocyk: Od 5 do 38C (od 41 do 95°F) / od 10% do
90% bez kondensacji
Temperatura/wilgotność podczas przechowywania: Od 0 do 50C (od 32 do 122°F) / od
10% do 90% bez kondensacji
Temperatura/wilgotność podczas transportu:
Od -30 do 65°C (od -22 do 149°F) /
od 10% do 90% bez kondensacji
Wysokość/ciśnienie atmosferyczne działania:

Od 700 hPa do 1060 hPa (około -1000 do
+10 000 stóp)

Wysokość/ciśnienie atmosferyczne przechowywania:
Wysokość/ciśnienie atmosferyczne podczas transportu:

Od 700 hPa do 1060 hPa (około 1000 do +10 000 stóp)
Od 570 hPa do 1060 hPa (około 1000 do +15 000 stóp)

8.6. Standardy dot. bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo elektryczne: IEC 60601-1 Wer. 3.1 2012,
ANSI/AAMI ES60601-1: 2005/ (R) 2012 i A1: 2012,
CAN/CSA C22.2 Nr 60601-1: 14
CAN/CSA-C22.2 Nr 60601-2-50-10
EMC [klasa B]: IEC 60601-1-2: Wer. 4 2014-02
Zasady bezpiecznej obsługi urządzenia: IEC 60601-2-50 Wer. 2.1 AAMI 60601-2-50 AMD 1
Domowa opieka medyczna: IEC 60601-1-11 Wer. 2 2015-01
Użyteczność: IEC 60601-1-6 Wer. 3.1 2013-10, IEC 62366 Wer. 1.1 2014-01
Biokompatybilność: ISO10993

Zgodne z AAMI STD ES60601-1
AAMI STD HA60601-1-11;
AAMI IEC STD 60601-2-50;
IEC STD 60601-1-6.
Certyfikat CSA STD C22.2 Nr. 60601-1; 60601-1-11; 60601-2-50
¹ Maisels MJ, Watchko JF, Bhutani VK, Stevenson DK. An approach to the management of
hyperbilirubinemia in the preterm infant less than 35 weeks of gestation. Journal of Perinatology (2012) 32,
660-664
² Subcommittee on Hyperbilirubinemia. American Academy of Pediatrics clinical practice guideline:
Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. Pediatrics. 2004;
114(1):297-316.
³ Vreman HJ, et al. Light-emitting diodes: a novel light source for phototherapy. Pediatric Research. 1998;
44(5):804-809
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