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1.  Produktbeskrivning 

LED-ljusbehandlingssystemet neoBLUE® blanket utgörs av fem delar: neoBLUE blanket-
ljusbox, fiberoptisk filt med kabel, filtmadrass, madrasskydd för engångsbruk och 
strömadapter.  

Innan du sätter ihop neoBLUE blanket-enheten och utför en ljusbehandling ska du noga läsa 
igenom alla avsnitt i denna handbok. Innan du använder enheten ska du har läst igenom och 
förstått all säkerhetsinformation. 

1.1. Användningsområden: 

LED-ljusbehandlingssystemet neoBLUE blanket är avsett för behandling av okonjugerad 
hyperbilirubinemi hos för tidigt födda barn och nyfödda barn. Den är avsedd att användas på 
patienter som är upp till 3 månader gamla och som väger mindre än 10 kg.  

1.2. Indikationer för användning: 
LED-ljusbehandlingssystemet neoBLUE blanket är avsett för behandling av okonjugerad 
hyperbilirubinemi i sjukhusmiljö, där behandlingen utförs av utbildad vårdpersonal efter 
läkares ordination, eller i hemmiljö, där behandlingen utförs av en utbildad vårdare. Med 
neoBLUE blanket ljusbehandlas patienten intensivt underifrån. Enheten kan användas i 
babykorg, säng, värmare eller kuvös, eller när du håller patienten i famnen. 

1.3. Kontraindikationer 
Erytropoetisk porfyri eller förekomst av porfyri i släkten är absoluta kontraindikationer mot 
ljusbehandling, liksom samtidig användning av mediciner eller medel som är 
fotosensibiliserande. ² 
 
Använd inte ljusboxen eller den fiberoptiska filten inom eller i närheten av starka magnetfält 
(exempelvis i eller i närheten av MR-utrustning). Denna produkt betraktas som ”MR-osäker”. 

1.4. Klinisk nytta 
Den kliniska nyttan för patienten är nedbrytningen av bilirubin för behandlingen av 
hyperbilirubinemi. 

1.5. Avsedd patientgrupp: 
Vid behandling av fullgångna och nästan fullgångna nyfödda med intensiv ljusbehandling ska 
AAP-riktlinjerna följas för vägledning under behandlingen (American Academy of Pediatrics 
Clinical Practice Guideline – Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn Patient 35 or 
More Weeks of Gestation).  
 
Sök rådgivning från läkare vid behandling av för tidigt nyfödda med intensiv ljusbehandling 
gällande behandlingens varaktighet samt lämplig patientövervakning.  

 
Obs! neoBLUE blanket-enheten kan i enlighet med läkares anvisningar användas i hemmet. 
Följ sjukhusets policy och rutiner för användarutbildning av vårdgivare och service av enheten 
när den används i hemmet. 

Vårdgivaren måste vara försedd med ”neoBLUE blanket Guide för användning i hemmet” för 
korrekt användning av enheten och måste följa läkarens vägledning under behandlingen.  

1.6. Fysiska egenskaper  
neoBLUE blanket är ett flyttbart ljusbehandlingssystem som via en ljusdiod (LED) avger ett 
smalt band av högintensivt blått ljus för behandling av okonjugerad hyperbilirubinemi.  



 
 

 
Handbok neoBLUE® blanket LED-ljusbehandlingssystem 7 
PN 029764 rev. B 
 

Ljuskälla 
Den blå lysdioden (LED) emitterar ljus i området 400–550 nm (toppvåglängd 450–475 nm). 
Detta omfång motsvarar bilirubinets spektrala ljusabsorption och anses därför vara det mest 
effektiva för att bryta ned bilirubin. Det blå LED-ljuset emitterar inga signifikanta mängder 
energi i den ultravioletta (UV) delen av spektrumet, så någon risk för att patienten ska utsättas 
för UV-strålar eller bli för varmt finns inte. Precis som med alla typer av ljusbehandlingslampor 
måste barnets ögon skyddas från för mycket ljus med någon typ av ögonskydd, t.ex. Natus 
Biliband® Eye.  

Vid korrekt användning försämras LED-ljuset minimalt under diodens livslängd. Den 
medicintekniska ingenjören kan dock justera LED-uteffekten med hjälp av potentiometern som 
finns på baksidan av ljusboxens bas. LED-ljuset förväntas fungera högintensivt 
(≥30 µW/cm2/nm) i ungefär 20 000 timmar. Faktiska resultat varierar beroende på miljöfaktorer 
och potentiometerjusteringar. Tack vare LED-ljuskällans beskaffenhet behöver enheten ingen 
inkörningsperiod innan den börjar användas. Inte heller krävs någon stabiliseringsperiod 
(inbränning) före varje användningstillfälle. 

neoBLUE blanket-systemet levereras med fiberoptisk filt av stor eller liten modell. Den 
fiberoptiska filtens livslängd varierar beroende på användningsförhållanden och 
potentiometerjusteringar. 

Stångmonteringsdel (tillval) 
Ett tillbehör finns tillgängligt för stångmontering av enheten. Stångmonteringsdelen till 
neoBLUE blanket är avsedd att fästas på stänger med en diameter på 1,91 till 3,81 cm. 

1.7. Strömförsörjning 

neoBLUE blanket-enheten kan användas med nominella spänningar över hela världen, 
eftersom den externa strömadaptern som medföljer enheten är klassad för användning vid 
100–240 volt och 50 eller 60 Hz. Denna externa strömadapter förser ljusboxen med 12 volts 
likström och ansluts på ljusboxens baksida. 
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2.  Säkerhetsinformation 

2.1. Förklaring av terminologi 

Det finns två typer av säkerhetsinformation i den här handboken. Beteckningarna ”Varning” 
och ”Försiktighet” är båda viktiga för en säker och effektiv ljusbehandling. Varje meddelande 
kategoriseras med ett inledande ord i fetstil på följande sätt:  

 Varning! Ordet ”Varning” betecknar allvarliga biverkningar och potentiella 
säkerhetsrisker, samt användningsbegränsningar på grund av dessa och åtgärder som ska 
vidtas om de uppstår. 

 Försiktighet! Ordet ”Försiktighet” betecknar information avseende särskild försiktighet 
som läkaren, användaren och/eller patienten behöver iaktta för säker och effektiv användning 
av enheten.  

Obs! Bakgrundsinformation som tillhandahålls för att förtydliga ett visst steg eller en viss procedur. 

2.2. Allmän säkerhetsinformation 

Läs noga igenom alla avsnitt i denna handbok innan ljusbehandlingen inleds. Vidta alla 
försiktighetsåtgärder för att säkerställa säkerheten för patienten och alla andra i instrumentets 
närhet. Läs även sjukhusets riktlinjer och procedurer för ljusbehandling.  

Obs! Följ de riktlinjer eller bestämmelser för gulsotsbehandling som gäller i ditt land för att 
fastställa bästa behandlingsväg för neonatal hyperbilirubinemi, exempelvis AAP-riktlinjerna 
(American Academy of Pediatrics Clinical Practice Guideline – Management of 
Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 or More Weeks of Gestation); eller NICE-
riktlinjerna (National Institute for Health and Clinical Excellence – Neonatal Jaundice). 

Obs! En allvarlig incident som inträffat i anslutning till enheten ska rapporteras till tillverkaren 
och till behörig myndighet i det medlemsland där användaren och/eller patienten är etablerad. 

2.3. Säkerhetssymboler 

Följande symboler finns på enheten/tillbehören. 
 

Symbol Innebörd 

 
Följ bruksanvisningen 

 
Se handboken 

 
Försiktighet 

 
Varning 

 
Patientansluten utrustning av typ BF 
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Symbol Innebörd 

 
På (start) 

 
Viloläge (avstängning) 

IPX3 Skyddad mot vattenstänk 

IP21 
Skyddad mot kondensation 
Skyddad mot införande av fingrar eller blir osäker vid droppande 
vatten 

 
Skydda patientens ögon med ögonlappar eller liknande 

 
Endast för engångsbruk 

 
Katalognummer 

 
Serienummer 

 
Partinummer 

 
Förvaras torrt 

 
Ömtåligt 

 
Denna sida upp 

 
Atmosfäriskt tryck 

 
Gränser för luftfuktighet 

 
Temperaturgränser 

 Likström  
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Symbol Innebörd 

 Auktoriserad representant i Europa 

 
Tillverkningsdatum 

 
Juridisk tillverkare 

 
Dubbelisolerad (klass II) 

 
Får endast användas enligt ordination 

 
Använd inte i MR-miljöer 

 
 Kasseringsanvisningar 

Medical Device Indikation om att enheten är en medicinteknisk enhet 

 
WEEE-uttalande 

Natus har åtagit sig att efterleva kraven i EU-direktivet om elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) från 
2014. Detta direktiv anger att elektriskt och elektroniskt avfall måste samlas in separat för korrekt 
behandling och återtagning, för att garantera att WEEE återanvänds och återvinns på ett säkert sätt. I 
linje med det engagemanget kan Natus föra åtagandet om återtagning och återvinning vidare till 
slutanvändaren, såvida inte andra åtgärder har vidtagits. Kontakta oss för detaljerad information om de 
insamlings- och återvinningssystem som finns tillgängliga för dig i din region på www.natus.com.  
 
Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara 
farliga och utgöra en risk för den mänskliga hälsan om inte WEEE hanteras korrekt. Därför har 
slutanvändarna också en roll i det hela genom att garantera en säker återanvändning och återvinning av 
WEEE. Användare av elektrisk och elektronisk utrustning får inte kasta WEEE tillsammans med annat 
avfall. Användarna måste använda kommunala återvinningsstationer och/eller tillverkarens/importörens 
återtagningsåtagande eller licensierade avfallshanterare, för att minska en ogynnsam inverkan på miljön i 
anslutning till kasseringen av elektriskt och elektroniskt utrustningsavfall, samt för att öka möjligheterna till 
återanvändning, återvinning och återtagning av elektriskt och elektroniskt utrustningsavfall.  
 
Utrustning som är märkt med en överkryssad soptunna med hjul (WEEE-symbolen ovan) är elektrisk och 
elektronisk utrustning. Symbolen med den överkryssade soptunnan med hjul anger att elektriskt och 
elektroniskt utrustningsavfall inte ska kastas tillsammans med osorterat avfall, utan måste samlas in 
separat.  
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 Varning!  

Risk för patientskada under ljusbehandling:  

 Intensiv ljusbehandling (≥30 µW/cm2/nm) passar eventuellt inte för alla nyfödda (d.v.s. 
för tidigt nyfödda barn ≤1 000 g). ¹ 

 Behandlingens varaktighet måste ordineras av läkaren för varje patient.  

 Övervaka alla patienter under intensiv ljusbehandling enligt läkarens instruktioner.  

 Mät patientens bilirubinnivå med jämna mellanrum.  

Obs! Stäng av enheten medan du kontrollerar patientens tillstånd och 
visualiserar hudfärgen, eftersom blått ljus kan försvåra kliniska observationer 
genom att maskera cyanos och andra förändringar av hudfärgen.  

 Övervaka patientens temperatur och vätskestatus. 

 Kontrollera med jämna mellanrum att patientens ögon är skyddade och 
infektionsfria.  

 Skydda patientens ögon med lämpligt ögonskydd för att undvika ögonskador vid 
ljusbehandling.  

Obs! Se anvisningarna som medföljer ögonskyddet för korrekt passform. 

 Bilirubin-fotoisomerer kan orsaka toxiska effekter.  

 Undvik risken för att patienten trasslar in sig genom att alltid placera patienten på 
filtmadrassen med huvudet i motsatt riktning mot fästet för den fiberoptiska kabeln. 

 Felaktig användning av enheten, eller användning av delar och tillbehör som inte är 
tillverkade eller tillhandahållna av Natus Medical Inc., kan skada ljuset och orsaka 
skada på patienten och/eller behandlaren. 

 Får inte användas utan filtmadrass med engångsskydd (endast för engångsbruk) 
Enheten måste användas med den bifogade Natus-filtmadrassen och engångsskydd 
för att säkerställa korrekt och konsekvent behandling.  

 Använd inte reflekterande folier för att öka effektiviteten vid ljusbehandling. Det kan 
påverka patientens kroppstemperatur.  

 Vi rekommenderar att dosintensiteten mäts med en radiometer före varje användning 
för att säkerställa att patienten får rätt dosering. Utebliven mätning kan innebära att en 
lägre intensitet än den som läkaren ordinerat erhålls.  

 Följ läkarens anvisningar när du använder neoBLUE blanket-systemet i samband med 
en neoBLUE-overheadlampa eller andra system för intensiv ljusbehandling. 

_________________________________________________________________ 

 Varning!  

Risk för skada av andra patienter eller operatören: 

 Titta inte direkt mot ljuset som utstrålas av ljusboxen. Ljuset från ljusboxen är intensivt 
och kan orsaka ögonskador. 

 Använd inte enheten om någon del verkar vara skadad eller om du har anledning att 
tro att den inte fungerar korrekt. Kontakta Natus Medical Incorporateds tekniska 
service eller en auktoriserad servicerepresentant.  
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 Ljuskänsliga personer kan drabbas av huvudvärk, illamående eller lätt yrsel om de 
vistas för länge i det upplysta området. Att använda neoBLUE blanket-enheten i väl 
upplysta miljöer eller bära glasögon med gula linser kan lindra potentiella effekter.  

 Enheten ska vara avstängd när ingen patient befinner sig på filtmadrassen samt när 
vårdaren hanterar patienten.  

 Luftventilerna får inte täckas med filtar eller kläder, eller placeras mot blockerande 
ytor för att undvika att ljusboxen överhettas. 

 När tillvalsdelen för stångmontering används till att fästa ljusboxen vid en stång eller 
ett rullstativ ska viktkapaciteten och stabiliteten hos konstruktionen i sin helhet 
kontrolleras före användning. 

__________________________________________________________________ 

 Varning!  

Risk för skada vid användning av enheten med andra enheter:  

 Ljusboxen är inte utformad för användning i en syreberikad miljö, som t.ex. En kuvös.  

Obs! Den fiberoptiska filtmadrassen kan användas i en kuvös om ljusboxen är 
placerad utanför kuvösen. 

 Ljusboxen ska inte användas vid förekomst av gaser som bidrar till förbränning 
(exempelvis syre eller lustgas eller andra bedövningsmedel).  

Obs! Den fiberoptiska filtmadrassen kan användas vid förekomst av brännbara gaser. 

 Använd inte ljusboxen eller den fiberoptiska filten inom eller i närheten av starka 
magnetfält (exempelvis i eller i närheten av MR-utrustning). Denna produkt betraktas 
som ”MR-osäker”. 

 Detta system kan orsaka radiostörningar eller störa funktionen hos utrustning som 
finns i närheten. Det kan vara nödvändigt att vidta begränsande åtgärder, som att 
vrida på enheten, flytta den eller skärma av den.  

 Enheten är lämplig för sjukhus- och hemmiljöer utom för nära aktiv HF-kirurgisk 
utrustning och det RF-avskärmade rummet för ett ME-system för magnetisk 
resonansavbildning där intensiteten hos EM-störningen är hög 

 Användning av denna utrustning intill eller staplad ovanpå annan utrustning bör 
undvikas eftersom det kan leda till felaktig användning. Om sådan användning är 
nödvändig bör denna utrustning och den andra utrustningen observeras för att 
verifiera normal funktion.” 

 Användning av tillbehör, omvandlare och kablar som inte är angivna eller 
tillhandahållna av tillverkaren av denna utrustning kan resultera i högre 
elektromagnetisk strålning eller minskad elektromagnetisk immunitet för denna 
utrustning och resultera i felaktig drift 

 Bärbar RF-kommunikationsutrustning (inklusive kringutrustning som antennkablar och 
externa antenner) ska användas närmare än 30 cm (12 tum) till någon del av neoBlue 
blanket, inklusive kablar som anges av tillverkaren. Annars kan det leda till försämrad 
prestanda hos denna utrustning. 
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 _________________________________________________________________ 

 Försiktighet!  
 

 När indikatorlampan för övertemperatur dubbelblinkar har den fiberoptiska filten nått 
slutet av sin livslängd och behöver bytas ut. 

 Använd inte ljusboxen under en strålningsvärmare. 

Obs! När ljusboxen placeras direkt under strålningsvärmekällan kan det skada 
ljusboxen och eventuellt utlösa indikatorlampan för övertemperatur som göra så att 
det blå behandlingsljuset stängs av. 

 Ljuset som genereras kan bryta ned ljuskänsliga läkemedel. Läkemedel ska ej 
placeras eller förvaras i närheten av, eller i, det upplysta området. 

 Placera aldrig lättantändliga föremål på ljusboxen. 

 När du ansluter/avlägsnar den fiberoptiska kabeln till/från ljusboxen ska du hålla i 
ljusboxen med en hand, så att den står stadigt och inte förflyttas. 

 Användning av nätaggregat, andra kablar eller tillbehör än de som tillhandahålls av 
Natus Medical Incorporated rekommenderas inte och kan orsaka försämrad 
prestanda och förändrad EMC-prestanda avseende produktens emission och 
immunitet. Enbart kablar och tillbehör som tillhandahålls av Natus Medical 
Incorporated ska användas. 

 Endast kvalificerad personal ska utföra service och reparation av ljusboxen och 
lampan. Rådfråga Natus Medical Incorporated angående reparation och utbyte.  

 neoBLUE blanket-enheten är en klass B-apparat (klassificering CISPR 11) som får 
användas i hemmiljö under utbildad vårdpersonals ansvar.  

 Försämrad prestanda hos denna utrustning kan uppstå om försiktighetsåtgärder inte 
vidtas avseende EMC-miljö och RF-kommunikationsutrustning. Se bilaga B i 
servicehandboken för mer information  

 Rengör inte ljusboxen, filten eller madrassen med frätande eller slipande 
rengöringsmedel, alkohol, aceton eller andra lösningsmedel. Stäng alltid av systemet 
och dra ut elsladden ur vägguttaget när enheten ska rengöras. 

 Även om ljusboxen är stänkskyddad med IP21 och täckplattan är skyddad mot 
vattenstänk med IPX3 enligt standard IEC60529, ska du undvika att stänka vätskor 
direkt på ljusboxen, och låt dem inte sippra in i ljusboxens interiör. 

 Varierande miljöförhållanden kan påverka utrustningen för denna utrustning negativt. 
Observera att driftstemperaturen och luftfuktigheten för neoBLUE blanket-ljusboxen är 
5 °C–30 °C/10 %–90 % icke-kondenserande, och driftshöjden och atmosfärstrycket är 
700 hPa till 1 060 hPa (cirka –1 000 till +10 000 fot). 
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3.  Komponenter och användarkontroller  

3.1. neoBLUE blanket ljusbehandlingssystem med LED 
 

 
 
 

3.2. Ljusbox 
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3.3. Fiberoptisk filt 

 

 

3.4 Kontroller 

På/viloläge: Med denna strömbrytare sätts enheten i PÅ-läge ( | ) eller i VILOLÄGE ( ). 
Strömbrytaren sitter ovanpå ljusboxen. När den gröna indikatorlampan på strömbrytaren lyser 
är enheten påslagen. Det blå behandlingsljuset tänds inte förrän strömbrytaren är i PÅ-läge 
( I ) och den fiberoptiska kabeln är helt införd i fiberoptikanslutningen på ljusboxen. 

Uttag för elsladd: Detta uttag sitter på ljusboxens bakre del. 

Ventiler: Ventilerna finns på sidorna av ljusboxen. En fläkt förhindrar att LED-lampan 
överhettas.  

Indikatorlampa för övertemperatur: Indikatorlampan för övertemperatur sitter intill 
strömbrytaren på ljusboxens bakre del och kan indikera två olika temperaturer som relaterar 
till ljusboxförhållanden. I det ena fallet indikeras att temperaturen inne i ljusboxen, särskilt för 
LED-ljuset, är för hög. I så fall blinkar indikatorlampan med gulaktigt sken och det blå 
behandlingsljuset stängs av automatiskt för att sänka temperaturen, samtidigt som fläkten 
fortsätter att köras. Om detta inträffar ska du kontrollera att luftventilerna inte är blockerade. 
När enheten har svalnat tillräckligt mycket tänds det blå behandlingsljuset igen automatiskt. 
Indikatorlampan fortsätter dock att blinka för att visa att överhettning har inträffat. Du kan 
stänga av det gulaktiga blinkande ljuset genom att ställa strömbrytaren i vänteläge och sedan i 
på-läge ( I ) igen. 

I det andra fallet har linsens gränssnitt blivit överhettat. I så fall dubbelblinkar indikatorlampan 
med gulaktigt sken, men det blå behandlingsljuset fortsätter att lysa. Om gränssnittet fortsätter 
att värmas upp och uppnår avstängningstemperatur kommer indikatorlampan att fortsätta 
dubbelblinka med gulaktigt sken, och det blå behandlingsljuset stängs av. Du kan återställa 
det blå behandlingsljuset och indikatorlampan genom att ställa strömbrytaren i vänteläge och 
sedan i på-läge ( I ) igen när ljusboxen har svalnat tillräckligt mycket.  

 Varning! Luftventilerna får inte täckas med filtar eller kläder, eller placeras mot 
blockerande ytor för att undvika att ljusboxen överhettas. 

 Försiktighet: När indikatorlampan för övertemperatur dubbelblinkar har den fiberoptiska 
filten nått slutet av sin livslängd och behöver bytas ut.  

  

Kopplingsspets 

Fiberoptisk 
kabel 
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Timer: neoBLUE blanket har en timer som registrerar hur många timmar totalt som det blå 
behandlingsljuset är aktiverat. Timern kan registrera tid upp till 9999999,9 timmar. 
Decimaltecknet blinkar regelbundet när timern registrerar tiden. När timern inte registrerar tid 
blinkar inte decimaltecknet. Timern registrerar all den tid som ljusboxen avger ljus. Den sista 
siffran representerar en tiondels timme (0,1 = 6 minuter).  

3.5 Stångmonteringsdel (tillval) 
 
neoBLUE blanket-ljusboxen kan fästas på en stång (exempelvis på kuvöser och värmare) 
med stångmonteringsdelen som finns som tillval. Denna del är avsedd att fästas på stänger 
med en diameter på 1,91 till 3,81 cm. 

 Varning! När tillvalsdelen för stångmontering används till att fästa ljusboxen vid en 
stång eller ett rullstativ ska viktkapaciteten och stabiliteten hos konstruktionen i sin helhet 
kontrolleras före användning. 
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4.  Instruktioner för montering och användning 

4.1. Förbereda LED-ljusbehandlingssystemet neoBLUE blanket för användning:  

 
1. Lägg den fiberoptiska filten med madrass i en babykorg, säng, värmare eller kuvös.  

2. Positionera ljusboxen och för in den fiberoptiska kabeln i fiberoptikanslutningen.  

Obs! Om kuvös används ska den fiberoptiska kabeln först dras genom en av kuvösens 
öppningar och sedan sättas in i ljusboxen utanför kuvösen. 

Obs! Placera ljusboxen bort från patienten, på en platt och stabil yta, fri från obstruktion och 
skräp, eller montera den på en stång med hjälp av extra monteringsdelar.  

 Varning! När tillvalsdelen för stångmontering används till att fästa ljusboxen vid en 
stång eller ett rullstativ ska viktkapaciteten och stabiliteten hos konstruktionen i sin helhet 
kontrolleras före användning. 

 Varning! Luftventilerna får inte täckas med filtar eller kläder, eller placeras mot 
blockerande ytor för att undvika att ljusboxen överhettas.  

 

 Försiktighet! När du ansluter/avlägsnar den fiberoptiska kabeln till/från ljusboxen ska 
du hålla i ljusboxen med en hand, så att den står stadigt och inte förflyttas. 

 

3. Anslut strömadaptern till ett lämpligt vägguttag och till ljusboxen. Kontrollera att 
elsladden inte utgör någon snubbelrisk. 

4. Lägg på ett engångsskydd i form av filtmadrassen. Extra skydd är förbrukningsmaterial 
som ska kastas efter en användning (extra skydd kan beställas från Natus Medical 
Incorporated). 

 Varning! Får inte användas utan filtmadrass med engångsskydd (endast för 
engångsbruk) Enheten måste användas med den bifogade Natus-madrassen och 
engångsskydd för att säkerställa korrekt och konsekvent behandling.  

Obs! Madrassen är fäst vid den fiberoptiska filten vid leveransen. Madrassen kan användas 
ett antal gånger (madrass för utbyte kan beställas från Natus Medical Incorporated). 

 

5. Slå på strömmen genom att sätta strömbrytaren i PÅ-läge ( I ).  

6. Kontrollera ljusets intensitet med hjälp av en radiometer i enlighet med 
vårdinrättningens rutiner. Se avsnittet 6.1, ”Kontrollera ljusintensiteten.” Intensiteten hos 
ljuset som alstras av neoBLUE blanket-systemet är vid leveransen inställd på 35 ±5 
μW/cm2/nm med en neoBLUE-radiometer. 

4.2. Utföra ljusbehandlingen:  

 

 Varning! Intensiv ljusbehandling (≥30 µW/cm2/nm) passar eventuellt inte för alla 
patienter (exempelvis för tidigt födda patienter ≤1 000 g).¹ 
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 Varning! Behandlingens varaktighet måste ordineras av läkaren för varje patient.  

 Varning! Vi rekommenderar att dosintensiteten mäts med en radiometer före varje 
användning för att säkerställa att patienten får rätt dosering. Utebliven mätning kan innebära 
att en lägre intensitet än den som läkaren ordinerat erhålls.  

 

7. Skydda patientens ögon med ögonskydd innan ljusbehandlingen påbörjas. 

Natus föreslår följande: 

Biliband® Eye Protectors 

Storlekar: Micro (P/N 900644) 
Premature (P/N 900643) 
Regular (P/N 900642)  

 Varning! Skydda patientens ögon med lämpligt ögonskydd för att undvika ögonskador 
vid ljusbehandling.  

Obs! Se anvisningarna som medföljer ögonskyddet för korrekt passform. 

Obs! Vid tillfällen då patienten hålls i en sådan position att ögonen inte kan exponeras för 
ljuset kan ögonskydden tas av. 

 

8. Lägg patienten på neoBLUE blanket-madrassen med engångsskydd.  

 Varning! Undvik risken för att patienten trasslar in sig genom att alltid placera patienten 
på filtmadrassen med huvudet i motsatt riktning mot fästet för den fiberoptiska kabeln. 

 

9. Övervaka patienten under behandlingen. 

 Varning! Övervaka alla patienter under intensiv ljusbehandling enligt läkarens 
instruktioner.  

 Mät patientens bilirubinnivå med jämna mellanrum.  

Obs! Stäng av enheten medan du kontrollerar patientens tillstånd och 
visualiserar hudfärgen, eftersom blått ljus kan försvåra kliniska observationer 
genom att maskera cyanos och andra förändringar av hudfärgen.  
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 Övervaka patientens temperatur och vätskestatus. 

 Kontrollera med jämna mellanrum att patientens ögon är skyddade och 
infektionsfria. 

 Varning! Ljuskänsliga personer kan drabbas av huvudvärk, illamående eller lätt yrsel 
om de vistas för länge i det upplysta området. Att använda neoBLUE blanket-enheten i väl 
upplysta miljöer eller bära glasögon med gula linser kan lindra potentiella effekter.  
 

 Varning! Enheten ska vara avstängd när ingen patient befinner sig på madrassen samt 
vid behov medan vårdaren hanterar barnet. 
 
10. När behandlingen är slutförd sätter du strömbrytaren i viloläge och flyttar bort ljusboxen 

från behandlingsområdet. 

5.  Felsökningsguide 
 
Obs! Servicemanual tillhandahålls separat på CD. I USA kontaktar du Natus tekniska service 
på telefon +1 888 496-2887 eller +1 650 802-0400, eller via e-post till 
technical_service@natus.com. Utanför USA kontaktar du din lokala distributör.  

 

 Försiktighet: Endast kvalificerad personal ska utföra service och reparation av 
ljusboxen och lampan. Rådfråga Natus Medical Incorporated angående reparation och utbyte. 
 

Problem Tänkbar orsak Åtgärd 

Enheten startar inte, och 
fläkten körs inte. 

Ingen ström 
Felaktig strömbrytare 
Felaktig strömadapter 

 Kontrollera att enheten är ansluten till 
elnätet. 

 Kontrollera att anslutningen till 
enheten har god kontakt och är säker. 

 Låt en kvalificerad tekniker kontrollera 
komponenterna och byta ut dem om 
så behövs. 

Det blå ljuset tänds inte, 
men fläkten körs. 

Den fiberoptiska kabeln är 
inte ansluten till ljusboxen.  
Kretskortet är skadat 
 

 För in den fiberoptiska kabeln i 
fiberoptikanslutningen på ljusboxen. 

 Kontakta Natus tekniska service eller 
auktoriserad serviceleverantör om 
problemet kvarstår. 

Det blå ljuset tänds, 
men fläkten körs inte. 

Felaktig fläkt 
Felaktig ledningsdragning 
 

 Kontakta Natus tekniska service eller 
auktoriserad serviceleverantör om 
problemet kvarstår. 

Indikatorlampan blinkar 
med gulaktigt sken (ej 
dubbla blinkningar). Det 
blå ljuset kan vara på 
eller av. 

Enhetens LED-lampa har 
överhettats, på grund av: 
Blockerade ventiler 
Enheten används vid en 
omgivningstemperatur som 
överstiger 30 ºC 
Kretskortet är skadat 
Fläktfel 

 Avlägsna allt material som kan 
blockera luftflödet genom ventilerna. 

 Använd enheten i en lägre 
omgivningstemperatur. 

 Kontakta Natus tekniska service eller 
auktoriserad serviceleverantör om 
problemet kvarstår. 
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Indikatorlampan blinkar 
med gulaktigt sken 
(dubbla blinkningar). Det 
blå ljuset kan vara på 
eller av. 

Den inre linsens gränssnitt 
har överhettats, på grund av 
att: 
Den fiberoptiska dynan är 
skadad vid kopplingsspetsen 
och behöver bytas ut 

 Byt ut den fiberoptiska dynan mot en 
ny. 

 Kontakta Natus tekniska service eller 
auktoriserad serviceleverantör om 
problemet kvarstår. 

 

6.  Rutinmässig rengöring och underhåll 

6.1. Kontrollera ljusintensiteten  
Vi rekommenderar att ljusintensiteten kontrolleras före varje användning, detta för att 
säkerställa att ljuset ger den behandlingsdos som läkaren ordinerat. Denna mätning utförs 
nära mitten av det effektiva behandlingsområdet, ovanpå madrassen och engångsskyddet. 

 
neoBLUE-radiometer  

Natus rekommenderar att en korrekt kalibrerad neoBLUE-radiometer används för 
intensitetsmätning av neoBLUE blanket-ljuset. Om denna mätare inte finns tillgänglig är det 
viktigt att mäta intensiteten med en radiometer som är särskilt konstruerad för mätning av de 
blå LED-lampornas smala våglängdsspektrum. Radiometrar som är konstruerade för mätning 
av det bredbandsspektrum som finns i fluorescerade lampor eller halogenlampor ger 
felaktiga intensitetsmätningar.  

Om den uppmätta intensiteten ligger under standardinställningen eller sjukhusets lägsta 
tillåtna inställning ska en kvalificerad tekniker testa intensitetsnivån och vid behov justera 
intensiteten för att önskat resultat ska uppnås.  

Obs! Intensiteten hos ljuset som alstras av neoBLUE blanket-systemet är vid leveransen 
inställd på 35 ±5 μW/cm2/nm med en neoBLUE-radiometer.  

6.2. Justera ljusintensiteten 

Ljusets uteffekt kan justeras med en potentiometer vid den bakre delen av ljusboxens bas. 
Se servicemanualen för anvisningar om hur ljusets uteffekt justeras. 

 Försiktighet: Endast kvalificerad personal ska utföra service och reparation av 
ljusboxen och lampan. Rådfråga Natus Medical Incorporated angående reparation och 
utbyte.  

Om den önskade intensiteten inte uppnås trots flera potentiometerjusteringar ska Natus 
tekniska service eller en auktoriserad serviceleverantör kontaktas. 
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6.3. Rengöring 

 Försiktighet: Även om ljusboxen är stänkskyddad med IP21 och täckplattan är 
skyddad mot vattenstänk med IPX3 enligt standard IEC60529, ska du undvika att stänka 
vätskor direkt på ljusboxen och inte låta dem sippra in i ljusboxen. 

 Försiktighet: Rengör inte ljusboxen, filten eller madrassen med frätande eller slipande 
rengöringsmedel, alkohol, aceton eller andra lösningsmedel. Stäng alltid av systemet och dra 
ut elsladden ur vägguttaget när enheten ska rengöras. 

Använd en mjuk trasa fuktad med mild rengöringslösning eller tvål och vatten för att torka av 
neoBLUE blankets utvändiga delar, inklusive ljusboxen, den fiberoptiska filten/kabeln, 
madrassen och elsladden. neoBLUE blanket-enheten och madrassen kan även rengöras 
med sjukhusets vanliga desinficeringsmedel. 

Obs! Följande desinficeringsmedel som används på sjukhus kan användas till denna produkt 
(Cavicide/CaviWipes, PDI Sani-Cloth-dukar, Clorox Germicidal-dukar, Sporicidin, 5 % 
blekmedel). 

 

 



 
 

 
Handbok neoBLUE® blanket LED-ljusbehandlingssystem 22 
PN 029764 rev. B 
 

7.  Teknisk referens 
 

Följande diagram visar den spektrala irradiansen för bilirubin hos LED-
ljusbehandlingssystemet neoBLUE blanket, samt maximal absorptionsvåglängd för bilirubin 
(458 nm). ³ 

 

Ljusintensitetens standardinställning är 35 ±5 µW/cm2/nm vid patientytan. Denna mätning 
görs med en radiometer nära mitten av ljusbehandlingens effektiva yta. Följande diagram 
visar neoBLUE-radiometerns nominella responsegenskaper, som sammanfaller med 
bilirubinets maximala absorptionsspektrum.  
 
Obs! Under den fiberoptiska dynans livslängd kan intensitetsavläsningarna variera med upp 
till 10 % i jämförelse med standardinställningen. Se servicemanualen för anvisningar om hur 
ljusets uteffekt justeras. 

 

Natus rekommenderar att neoBLUE-radiometern används vid mätning av intensiteten hos 
LED-ljusbehandlingssystemet neoBLUE. Om denna mätare inte finns tillgänglig är det viktigt 
att mäta intensiteten med en radiometer som är särskilt konstruerad för mätning av de blå 
LED-lampornas smala våglängdsspektrum. Radiometrar som är konstruerade för mätning av 
det bredbandsspektrum som finns i fluorescerade lampor eller halogenlampor ger felaktiga 
intensitetsmätningar. 
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8.  Specifikationer  

8.1. Ljuskälla 
Blått LED-ljus  
Våglängd blått: Topp mellan 450 och 475 nm 
Maximal intensitet på patientyta: Standardinställning 35 ±5 µW/cm2/nm  

(total irradians 2 800 µW/cm2) 
Variation i intensitet över 6 timmar: < 10 % (inom det effektiva behandlingsområdet) 
Ljusemitterande yta (stor filt): Cirka 24,1 x 36,8 cm, 734 cm2 
Ljusemitterande yta (liten filt): Cirka 17,1 x 32,4 cm, 488 cm2 
Effektivt behandlingsområde (stor filt):  > 500 cm2 
Effektivt behandlingsområde (liten filt):  > 250 cm2 

 
Intensitetskvot:  > 0,4 (minimalt till maximalt) 
Värmeutveckling:  40 °C maximal yttemperatur  

8.2. Specifikationer för strömförsörjning  
Ingång 
Spänning: 100–240 V~ 
Ström: 1,6 A 
Frekvens: 50–60 Hz 
 
Utgång 
Spänning: 12 V   
Ström: 72 W maximalt 
Ström: 6,0 A 

8.3. Säkerhet  
Total läckström för patient < 100 μA 
Hörbart ljud ≤44 dB(a) 
Användning i närvaro av lättantändlig gas Denna produkt är ”icke-AP/APG” 
Användning i närvaro av magnetfält Denna produkt är ”MR-osäker” 

 

8.4. Mått  
Storlek – ljusbox (B x L x H):  12,1 x 23,5 x 14 cm  
 (4,75 tum x 9,25 tum x 5,5 tum) 
Vikt – ljusbox:  1,36 kg (3 lbs.)  
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8.5. Miljö  

Temperatur/luftfuktighet vid användning:  Ljusbox: 5 till 30 C°/10 till 90 %, icke-
kondenserande 
Filt: 5 till 38 C°/10 till 90 %, icke-kondenserande 

Temperatur/luftfuktighet vid förvaring:  0 till 50 C°/10 till 90 %, icke-kondenserande 
Temperatur/luftfuktighet vid frakt: -30 till 65 C/10 % till 90 %, icke-kondenserande 

 
Operativt höjd-/lufttryck:  700 till 1060 hPa (cirka -300 till 3 000 m) 

 
Förvaringshöjd/-tryck:  700 till 1 060 hPa (cirka -300 till 3 000 m) 
Frakthöjd/-tryck:  570 till 1 060 hPa (cirka -300 till 4 500 m) 

 

8.6. Säkerhetsstandarder  
Elsäkerhet: IEC 60601-1 ED 3.1 2012,  
ANSI/AAMI ES60601-1: 2005/(R) 2012 och A1: 2012,  
CAN/CSA C22.2 nr 60601-1: 14 
CAN/CSA-C22.2 nr 60601-2-50-10 
EMC [klass B]: IEC 60601-1-2: ED 4 2014-02 
Säkerhetsinformation specifik för denna produkt: IEC 60601-2-50 ED 2.1 AAMI 60601-2-50 
AMD 1 
Hemsjukvård: IEC 60601-1-11 ED 2 2015-01 
Användbarhet: IEC 60601-1-6 ED 3.1 2013-10, IEC 62366 ED 1.1 2014-01 
Biokompatibilitet: ISO10993 

 
 

 
 
 
Överensstämmer med AAMI STD ES60601-1 
AAMI STD HA60601-1-11; 
AAMI IEC STD 60601-2-50; 
IEC STD 60601-1-6. 
Certifierad enligt CSA STD C22.2 nr 60601-1; 60601-1-11; 60601-2-50 
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