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1. Produktbeskrivelse
neoBLUE®-teppe LED-lysbehandlingssystem består av fem komponenter: den blå neoBLUEteppelysbehandlingslyskassen, det fiberoptiske teppet med kabel, teppemadrassen,
engangsmadrasstrekk og strømforsyningen.
Før du monterer neoBLUE-teppeenheten og gir lysbehandling, må du lese hele denne
brukerveiledningen nøye. Les og sett deg grundig inn i punktene som omhandler sikkerhet,
før bruk.
1.1. Tiltenkt bruk:
Lysbehandlingssystemet neoBLUE kompakt er beregnet på behandling av neonatal
hyperbilirubinemi. Det er beregnet på bruk for pasienter opptil 3 måneder gamle, som veier
mindre enn 22 lb (10 kg).
1.2. Bruksindikasjoner:
neoBLUE teppe-LED-lysbehandlingssystem indikeres for behandlingen av ukonjugert
hyperbilirubinemi i et sykehusmiljø, og administreres av faglært profesjonelt medisinsk
personale, på bestilling av en lege, eller i hjemmemiljøet administrert av en opplært
omsorgsgiver. neoBLUE-teppeenheten gir intens lysbehandling under pasienten og kan
brukes med en kurv, åpen seng, strålevarmer, inkubator eller når pasienten holdes i armene.
1.3. Kontraindikasjoner
Medfødt porfyri eller en familiebakgrunn med porfyri er en absolutt kontraindikasjon for bruken
av lysbehandling, på samme måte som samtidig bruk av legemidler eller stoffer som virker
fotosensibiliserende.²
Ikke bruk lyskassen eller det fiberoptiske teppet i eller i nærheten av sterke magnetfelt (for
eksempel i eller i nærheten av MR-maskiner). Dette produktet anses for å være “MR-usikkert”.
1.4. Klinisk fordel
Den kliniske fordelen for pasienten er reduksjonen av bilirubin i behandlingen av
hyperbilirubinemi.
1.5. Tiltenkt pasientpopulasjon:
Ved behandling av full termin- og nesten full termin-neonater med intensiv lysbehandling for
veiledning i behandling, se AAPs retningslinjene (American Academy of Pediatrics Clinical
Practice Guideline – Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn Patient 35 or More
Weeks of Gestation).
Ved behandling av premature neonater med intensiv lysbehandling, oppsøk lege for
informasjon om varigheten av behandlingen i tillegg til riktig overvåking av pasienten.
Merk: Under veiledning av en lege kan neoBLUE-teppet brukes i hjemmemiljøet. Se ditt
sykehus' retningslinjer og prosedyre for brukeropplæring for omsorgsperson og bruk av
enheten i hjemmet.
Omsorgspersonen må få “Veiledning for hjemmebruk av neoBLUE-teppet” for å kunne bruke
enheten på riktig måte, og må følge anvisningene gitt av legen så lenge behandlingen varer.
1.6. Fysiske kjennetegn
neoBLUE-teppet er en flyttbar lampe for lysbehandling som avgir et sterkt blått lys i et smalt
spektrum via en blå lysdiode (LED) med henblikk på behandling av ukonjugert
hyperbilirubinemi.
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Lyskilde
Den blå lysdioden avgir lys i området 400 – 550 nm (største bølgelengde er 450-475 nm).
Dette spekteret tilsvarer absorbsjonsspekteret til bilirubin, og regnes derfor som mest effektivt
mot nedbrytning av bilirubin. Den blå lysdioden avgir ikke mye energi i UV-området (ultrafiolett
lys) så det er ingen risiko for å eksponere pasienten for ultrafiolett stråling. I likhet med alle
typer lysbehandlingslamper, må det brukes øyevern som Natus Biliband® for å beskytte
barnets øyne mot sterkt lys.
Lysdioden har minimalt lystap i løpet av levetiden ved riktig bruk. Likevel kan den
biomedisinske ingeniøren justere lysdiodens effekt med potensiometeret på siden
av lyskassen. LED-lampen forventes å operere på høy intensitet (≥30 µW/cm2/nm) i ca.
20 000 timer. Faktiske resultater kan variere basert på miljøfaktorer og justeringer av
potensiometeret. På grunn av beskaffenheten av LED-lyskilden, trenger ikke denne
enheten noen forhåndsaldringsperiode før førstegangsbruk. Den krever heller ingen
stabiliseringsperiode (innbrenning) hver gang den skal brukes.
neoBLUE-teppesystemet leveres med et stort eller lite fiberoptisk teppe. Det fiberoptiske
teppets forventede levetid vil variere med bruksforhold og justeringer av potensiometeret.
Maskinvare for montering av stang (valgfritt)
Valgfri maskinvare er tilgjengelig for montering på stang. Beslag for feste av neoBLUE-teppet
til stang er konstruert for å festes til stolper med diametere fra 0,75" til 1,5" (1,91 til 3,81 cm).
1.7. Informasjon om strømkrav
neoBLUE-teppet kan kobles direkte til nominelle spenninger som allerede er tilgjengelige
over hele verden, da den eksterne strømforsyningen som leveres med denne enheten
er klassifisert for bruk med 100-240 volt enten ved 50 eller 60 Hz. Den eksterne
strømforsyningen gir 12 VDC til lyskassen og kobles til et uttak bak på lyskassen.

2. Sikkerhetsinformasjon
2.1. Ordforklaringer
Denne brukerveiledningen inneholder to typer sikkerhetsinformasjon. Advarsel- og Forsiktiguttalelsene er begge viktige for trygg og effektiv bruk av lampen. Hver meddelelse
kategoriseres med et innledningsord i fete typer på følgende måte:
Advarsel! En uttalelse som beskriver alvorlige bivirkninger og potensielle
sikkerhetsfarer, begrensninger i bruk pålagt av dem og punkter som skal iverksettes dersom
de oppstår.
Forsiktig: En uttalelse som inkluderer informasjon om spesiell oppmerksomhet som
skal utøves av klinikeren, brukeren og/eller pasienten for trygg og effektiv bruk av enheten.
Merk: Bakgrunnsinformasjon for å klargjøre et bestemt trinn eller en prosedyre.
2.2. Generelle sikkerhetsopplysninger
Før du gir lysbehandling, må du lese hele denne brukerveiledningen nøye. Følg alle
sikkerhetsregler for å ivareta sikkerheten til pasienten og personer i instrumentets
umiddelbare nærhet. Følg også sykehusets protokoll og prosedyrer for lysbehandling.
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Merk: Se retningslinjer for behandling av gulsott eller forskrifter i landet der du befinner deg
for å finne best behandlingsløsning for hyperbilirubinemi hos nyfødte, som AAP Guidelines
(American Academy of Pediatrics Clinical Practice Guideline - Management of
Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 or More Weeks of Gestation); eller NICE
guidelines (National Institute for Health and Clinical Excellence – Neonatal Jaundice).
Merk: Enhver alvorlig hendelse som har forekommet i forbindelse med enheten skal
rapporteres til produsenten og medlemslandets offisielle myndigheter der brukeren og/eller
pasienten er etablert.
2.3. Sikkerhetsmerking
Legg merke til følgende symboler på apparatet/tilbehøret.
Symbol

Betydning
Følg brukerveiledningen

Se brukerveiledningen

Forsiktig

Advarsel

Type BF for del brukt på pasient

På (strøm på)

Standby (strøm av)

IPX3

Beskyttet mot vannsprut

IP21

Beskyttet mot kondens
Beskyttet mot innsetting av fingre eller blir utrygg når det drypper
vann
Beskytt pasientens øyne med øyelapper eller tilsvarende

Kun til engangsbruk

Katalognummer
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Symbol

Betydning
Serienummer

Lotnummer

Oppbevares tørt

Håndteres forsiktig

Denne siden opp

Atmosfærisk trykk

Fuktighetsbegrensning

Temperaturgrense

Likestrømspenning

Autorisert representant i Europa

Produksjonsdato

Juridisk produsent

Dobbeltisolert (Klasse II)

Reseptpliktig

Må ikke brukes i MR-miljøer
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Symbol

Betydning
Instruksjoner for avhending på slutten av levetiden

Medical Device

Indikasjon på at apparatet er et medisinsk apparat

WEEE-uttalelse
Natus er forpliktet til å oppfylle kravene i EUs WEEE-forskrifter 2014 (Waste Electrical and Electronic
Equipment). Disse forskriftene sier at elektrisk og elektronisk avfall må samles inn separat for riktig
behandling og resirkulering for å sikre at WEEE brukes på nytt eller resirkuleres på en trygg måte.
I tråd med den forpliktelsen kan Natus sende videre forpliktelsen til tilbaketaking og resirkulering til
sluttbrukeren, med mindre annet er avtalt. Ta kontakt med oss for mer informasjon om innsamlings og resirkuleringssystemer som finnes tilgjengelige for deg i ditt område på www.natus.com.
Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige
og utgjøre risiko for menneskelig helse og miljøet når ikke WEEE håndteres på riktig måte. Derfor har
sluttbrukere også en rolle å spille i å sikre at WEEE gjenbrukes og resirkuleres på en trygg måte. Brukere
av elektrisk og elektronisk utstyr må ikke kaste WEEE sammen med annet avfall. Brukere må benytte
kommunale innsamlingsordninger eller produsentens/importørenes forpliktelse til å ta tilbake eller
lisensierte avfallshåndteringsbedrifter til å redusere negative effekter på miljøet i forbindelse med
avhending av elektrisk og elektronisk avfall og for å øke muligheter for gjenbruk og resirkulering av
elektrisk og elektronisk avfall.
Utstyr som er merket med søppelkasse med hjul med kryss over (WEEE-symbolet over) er elektrisk og
elektronisk utstyr. Symbolet med overkrysset søppelkasse med hjul viser at elektrisk og elektronisk avfall
ikke skal kastes sammen med usortert avfall men må samles inn separat.
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Advarsel!
Risiko for skade på pasienten under lysbehandling:


Intensiv lysbehandling (≥30 μW/cm2/nm) vil kanskje ikke passe for alle spedbarn
(dvs. premature spedbarn ≤1000 g).¹



Behandlingens varighet skal foreskrives av lege for hver pasient.



Følg med på alle pasienter under lysbehandling som angitt av lege.


Mål pasientens bilirubinnivå med jevne mellomrom.
Merk: Slå av enheten når du sjekker pasientens tilstand og hudfarge; blått lys
kan hindre kliniske observasjoner ved å maskere endringer i hudfargen, slik
som cyanose.





Følg med på pasientens temperatur og væskestatus.



Sjekk jevnlig at pasientens øyne er beskyttet og infeksjonsfrie.

For å unngå skade på øynene under lysbehandling, beskytt pasientens øyne med
øyevern av riktig størrelse.
Merk: Se instruksjonene som følger med øyebeskyttelsen for riktig tilpasning.



Bilirubin-fotoisomere kan ha toksiske virkninger.



For å unngå sammenfiltring, legg alltid pasienten på teppemadrassen med hodet i
motsatt ende i forhold til der den fiberoptiske kabelen er koblet til.



Feilaktig bruk av apparatet, eller bruk av deler og tilbehør som ikke er produsert eller
levert av Natus Medical Incorporated, kan skade lampen og forårsake skader hos
pasienten og/eller brukeren.



Må ikke brukes uten teppemadrass og engangsteppetrekk (beregnet kun til
engangsbruk). Apparatet må brukes sammen med Natus-teppemadrassen og trekket
som følger med for å sikre riktig behandling.



Ikke bruk reflekterende folier for å øke effekten av lysbehandlingen. Det kan påvirke
pasientens kroppstemperatur.

 For å sikre at riktig dosering leveres til pasienten, anbefales det alltid å måle
intensiteten før radiometer brukes. Hvis ikke du måler, kan det føre til mindre intensitet
enn dosen som er foreskrevet av legen.

 Følg legens anvisning ved bruk av neoBLUE-teppesystemet i sammenheng med
en overhengende neoBLUE-lampe eller andre systemer for intensiv lysbehandling.

_________________________________________________________________
Advarsel!
Risiko for skade på andre pasienter eller brukeren:


Ikke se direkte inn i lyset som avgis fra lyskassen. Lyseffekten fra lyskassen er intens
og kan føre til skade på øynene.



Bruk ikke apparatet dersom deler virker skadd, eller dersom det er grunn til å tro at
det ikke fungerer slik det skal. Kontakt Natus Medical Incorporated Technical Service
eller din godkjente serviceleverandør.
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Lysfølsomme personer kan få hodepine, kvalme eller lett svimmelhet dersom han eller
hun oppholder seg for lenge i det belyste området. Forebygg eventuelle bivirkninger
ved å bruke neoBLUE-teppet i et godt opplyst område eller ved å bruke gule
brilleglass.



Apparatet skal slås av når pasienten ikke ligger på teppemadrassen eller når
omsorgsgiveren steller pasienten.



For å unngå overoppheting av lyskassen, sjekk at lufteventilene ikke er dekket av
tepper, tekstiler, støv og lo, eller er plassert mot overflater som hindrer kontakt.



Når lyskassen festes med det valgfrie beslaget for montering på stang eller rullestativ,
sjekk vektkapasiteten og stabiliteten på den generelle monteringen før bruk.

__________________________________________________________________

Advarsel!
Risiko for skade ved bruk av apparatet sammen med annet utstyr:


Lyskassen er ikke designet til å brukes i et miljø med mye oksygen, for eksempel
en inkubator.
Merk: Det er akseptabelt å bruke den fiberoptiske teppemadrassen i en inkubator
når lyskassen er plassert utenfor.



Bruk ikke lyskassen nær brennbare gasser (f.eks. oksygen, nitrogenoksid eller andre
anestesimidler).
Merk: Det er akseptabelt å bruke den fiberoptiske teppemadrassen i nærvær
av brannfarlige gasser.



Ikke bruk lyskassen eller det fiberoptiske teppet i eller i nærheten av sterke magnetfelt
(for eksempel i eller i nærheten av MR-maskiner). Dette produktet anses for å være
“MR-usikkert”.



Dette systemet kan forårsake radioforstyrrelser, eller kan forstyrre drift av
nærliggende utstyr. Det kan være nødvendig å iverksette avhjelpende tiltak,
slik som å snu eller flytte apparatet eller skjerme stedet.



Apparatet er egnet for bruk på sykehus og i hjemmet, bortsett fra i nærheten av aktivt
HF-kirurgisk utstyr og det RF-skjermede rommet til et ME-system for MR-avbilding,
der det er høy intensitet på EM-forstyrrelse



Bruk av dette utstyret ved siden av eller stablet med annet utstyr skal unngås fordi det
kan resultere i feil drift. Dersom slik bruk er nødvendig, skal dette apparatet og annet
utstyr observeres for å sjekke at de fungerer normalt."



Bruk av tilbehør, omformere og andre kabler enn de som er spesifisert eller levert
av produsenten av dette utstyret, kan resultere i økt elektromagnetisk utslipp eller
redusert elektromagnetisk immunitet for dette apparatet og kan resultere i feil drift



Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr (inkludert tilbehør som antennekabler og eksterne
antenner) skal ikke være nærmere enn 30 cm (12 tommer) til noen del av neoBLUEteppet, inkludert kabler som er spesifisert av produsenten. Det kan resultere i svekket
ytelse av dette apparatet.
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_________________________________________________________________

Forsiktig:


Når det er dobbel blinking fra indikatorlampen for overtemperatur, er det fiberoptiske
teppet på slutten av levetiden og må byttes ut.



Ikke bruk lyskassen under en stråleovn.
Merk: Når lyskassen er plassert direkte under en strålevarmekilde, kan det skade
lyskassen og muligens utløse indikatorlampen for overtemperatur, som kan føre
til at den blå behandlingslampen slås av.



Utsendt lys kan bryte ned lysfølsomme medikamenter. Legg ikke medikamenter nær
eller i det opplyste området.



Plasser aldri brannfarlige gjenstander på lyskassen.



Når den fiberoptiske kabelen settes inn eller kobles fra lyskassen, hold i den med den
ene hånden for å stabilisere den og forhindre at den beveger seg.



Bruk av strømforsyning, kabler eller tilbehør annet enn dem som leveres av Natus
Medical Incorporated anbefales ikke, og kan føre til dårlig ytelse og endre EMCytelsen i forhold til dette produktets utslipp og immunitet. Bruk kun ledninger og
tilbehør som leveres av Natus Medical Incorporated.



Kun kvalifisert personale skal utføre service og reparasjon av lyskassen og LEDlampen. Ta kontakt med Natus Medical Incorporated for reparasjon og utskifting.



neoBLUE-teppesystemet er et apparat av Klasse B (CISPR 11-klassifisering),
som kan brukes i hjemmemiljøer under kontroll av utdannet helsepersonell.



Svekket ytelse av dette utstyret kan resultere dersom forholdsregler ikke tas i
forbindelse med EMC-miljø og RF-kommunikasjonsutstyr. Se Vedlegg B i
Servicehåndboken for mer informasjon



Ikke rengjør lyskassen, teppet eller madrassen med etsende eller slipende
rengjøringsmidler, alkohol, aceton eller andre løsningsmidler. Slå alltid av
strømbryteren og trekk ut strømledningen før rengjøring av enheten.



Selv om lyskassen er sprutresistent for IP21 og teppeputen er beskyttet mot
vannsprut etter IPX3-krav per standard IECT605029, ikke spray væske direkte
på lyskassen og la ikke væske sive inn i kassen.



Varierende miljøbetingelser kan påvirke dette utstyrets ytelse negativt. Vær
oppmerksom på at driftstemperaturen og fuktigheten for neoBLUE-teppelyskassen
er 41 °- 86 °F (5 °- 30 °C) / 10 % - 90 % ikke-kondenserende; og driftshøyde og
atmosfærisk trykk er 700 hPa til 1060 hPa (ca. -1000 til +10 000 fot).
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3. Komponenter og betjeningsanordninger
3.1. neoBLUE LED-teppesystem for lysbehandling

3.2. Lyskasse
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3.3. Fiberoptisk teppe

Koblingsspiss

Fiberoptisk
kabel

3.4 Kontroller
På/standby-bryter: Bruk denne bryteren for å slå lampen PÅ ( | ) eller på STANDBY ( ).
Bryteren sitter på oversiden av lyskassen. Når den grønne indikatorlampen på bryteren lyser,
viser det at enheten er PÅ. Enheten vil ikke avgi det blå lysbehandlingslyset før bryteren er
slått PÅ og en fiberoptisk kabel er satt helt inn i den fiberoptiske koblingen i lyskassen.
Tilkobling av strømledning: Strømledningen skal kobles til bak på lyskassen.
Ventiler: Det er flere ventiler på baksiden av lyskassen. En ventilerende vifte forhindrer
at apparatet overopphetes.
Indikatorlamper for overtemperatur: Indikatorlamper for overtemperatur ved siden
av bryteren bak på lyskassen kan vise to forskjellige temperaturrelaterte forhold med
lyskassen. Én indikasjon er for en tilstand der temperaturen inne i lyskassen, spesielt
behandlingslampen, er i ferd med å bli for varm. I så fall blinker den oransje indikatorlampen
PÅ og AV og den blå behandlingslampen slås av automatisk for å redusere temperaturen
mens viften fortsetter å virke. Dersom dette skjer, skal ventilene sjekkes for å sikre at de ikke
er blokkert. Når enheten er tilstrekkelig nedkjølt, slås den blå behandlingslampen automatisk
på igjen. Den oransje indikatorlampen fortsetter å blinke for å vise at overoppheting har
oppstått. Denne oransje indikatorlampen kan nullstilles ved å trykke på/standby-bryteren til
Standby og deretter tilbake til På.
En annen tilstand er om linsegrensesnittet overopphetes. I så fall dobbeltblinker den oransje
indikatorlampen, men den blå behandlingslampen fortsetter å lyse. Hvis grensesnittet fortsatt
varmes og når en utkoblingstemperatur, fortsetter den oransje indikatorlampen å dobbeltblinke
men den blå behandlingslampen slås av. Den blå behandlingslampen og den oransje
indikatorlampen kan nullstilles ved å stille på/standby-bryteren til Standby og tilbake til
På når lyskassen er tilstrekkelig avkjølt.
Advarsel! For å unngå overoppheting av lyskassen, sjekk at lufteventilene ikke er
dekket av tepper, tekstiler, støv og lo, eller er plassert mot overflater som hindrer kontakt.
Forsiktig: Når det er dobbel blinking fra indikatorlampen for overtemperatur, er det
fiberoptiske teppet på slutten av levetiden og må byttes ut.
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Tidtaker: neoBLUE-teppet er utstyrt med en timer for å spore totalt antall timer som den
blå behandlingslampen er slått på. Tidtakeren teller opp til maksimalt 9999999,9 timer.
Desimaltegnet blinker kontinuerlig når tidtakeren teller. Desimaltegnet blinker ikke når ikke
tidtakeren teller. Tidtakeren teller når som helst som lys avgis fra lyskassen. Det siste sifferet
angir tiendedeler av timer, der 0,1 = 6 minutter.
3.5 Maskinvare for montering av stang (valgfritt)
neoBLUE-teppelyskassen kan monteres på stenger (som stangtilbehøret på inkubatorer og
pasientvarmere) ved å bruke det valgfrie beslaget for montering på stang. Dette beslaget er
konstruert for å festes til stenger med diametere fra 1,91 til 3,81 cm.
Advarsel! Når lyskassen festes med det valgfrie beslaget for montering på stang eller
rullestativ, sjekk vektkapasiteten og stabiliteten på den generelle monteringen før bruk.
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4. Monterings- og brukerveiledning
4.1. Klargjøre neoBLUE-teppet for LED-lysbehandlingssystemet til bruk:
1. Posisjoner det fiberoptiske teppet med madrass i en kurv, åpen seng, strålevarmer
eller inkubator.
2. Posisjoner lyskassen og sett inn fiberoptisk kabel i den fiberoptiske koblingen.
Merk: Ved bruk av inkubator, plasser den fiberoptiske kabelen gjennom en av
inkubatorportene og sett deretter inn i lyskassen som sitter utenfor inkubatoren.
Merk: Sett lyskassen bort fra pasienten, på et flatt, stabilt underlag, fri for hindringer og rot,
eller monter til en stang med valgfritt beslag.
Advarsel! Når lyskassen festes med det valgfrie beslaget for montering på stang
eller rullestativ, sjekk vektkapasiteten og stabiliteten på den generelle monteringen før bruk.
Advarsel! For å unngå overoppheting av lyskassen, sjekk at lufteventilene ikke
er dekket av tepper, tekstiler, støv og lo, eller er plassert mot overflater som hindrer kontakt.
Forsiktig: Når den fiberoptiske kabelen settes inn eller kobles fra lyskassen, hold i den
med den ene hånden for å stabilisere den og forhindre at den beveger seg.
3. Koble til strømforsyningen til egnet vegguttak og til lyskassen.
Strømforsyningsledninger skal legges på en trygg måte.
4. Bruk engangstrekk, ved å trekke over teppemadrassen. Utskiftingstrekk er forbruksvarer
som skal kastes etter engangsbruk (reservetrekk kan bestilles fra Natus Medical
Incorporated).
Advarsel! Må ikke brukes uten teppemadrass og engangsteppetrekk (beregnet kun til
engangsbruk). Apparatet må brukes sammen med Natus-madrassen og trekket som følger
med for å sikre riktig behandling.
Merk: Madrassen leveres ferdig installert over fiberoptisk teppe. Madrassen er semi-holdbar
(reservemadrasser kan bestilles fra Natus Medical Incorporated).
5. Slå på strøm ved å sette strømbryteren til PÅ ( | ).
6. Sjekk intensiteten på lampen med radiometer i henhold til din institusjons prosedyrer.
Se avsnitt 6.1, “Kontrollere lampens intensitet.” Lysintensitetseffekten til neoBLUEteppesystemet var stilt på fabrikken til 35 ±5 μW/cm2/nm med et neoBLUE-radiometer.
4.2. Administrere lysbehandling:

Advarsel! Det er mulig at intensiv lysbehandling (≥30 μW/cm2/nm) ikke passer for alle
pasienter (dvs. premature pasienter ≤1000 g).¹
Advarsel! Behandlingens varighet skal foreskrives av lege for hver pasient.
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Advarsel! For å sikre at riktig dosering leveres til pasienten, anbefales det alltid å måle
intensiteten før radiometer brukes. Hvis ikke du måler, kan det føre til mindre intensitet enn
dosen som er foreskrevet av legen.

7. Beskytt pasientens øyne med øyebeskyttelse som er konstruert for bruk med
lysbehandling.
Natus anbefaler at du bruker:
Biliband® øyebeskyttelse
Størrelser: Mikro (delenummer 900644)
Prematur (delenummer 900643)
Standard (delenummer 900642)
Advarsel! For å unngå skade på øynene under lysbehandling, beskytt pasientens
øyne med øyevern av riktig størrelse.
Merk: Se instruksjonene som følger med øyebeskyttelsen for riktig tilpasning.
Merk: I perioder da pasienten skal holdes og plasseres slik at øynene ikke kan eksponeres
for lyset, kan de beskyttende øyelappene fjernes.
8. Legg pasienten på toppen av neoBLUE-teppets madrass med trekk.
Advarsel! For å unngå sammenfiltring, legg alltid pasienten på teppemadrassen med
hodet i motsatt ende i forhold til der den fiberoptiske kabelen er koblet til.
9. Overvåk pasienten under behandling.
Advarsel! Følg med på alle pasienter under lysbehandling som angitt av lege.
 Mål pasientens bilirubinnivå med jevne mellomrom.
Merk: Slå av enheten når du sjekker pasientens tilstand og hudfarge; blått lys
kan hindre kliniske observasjoner ved å maskere endringer i hudfargen, slik
som cyanose.


Følg med på pasientens temperatur og væskestatus.



Sjekk jevnlig at pasientens øyne er beskyttet og infeksjonsfrie.
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Advarsel! Følsomme personer kan få hodepine, kvalme eller lett svimmelhet dersom
de oppholder seg for lenge i det belyste området. Forebygg eventuelle bivirkninger ved å
bruke neoBLUE-teppet i et godt opplyst område eller ved å bruke gule brilleglass.
Advarsel! Apparatet skal slås av når pasienten ikke ligger på madrassen eller når
omsorgsgiveren steller pasienten.
10. Etter avsluttet behandling, sett strømmen til standby og fjern lampen fra
behandlingsstedet.

5. Feilsøkingsveiledning
Merk: Servicehåndboken fås separat på CD. I USA kan du kontakte Natus teknisk service
på +1 (888) 496-2887 eller +1 (650) 802-0400, eller e-post: technical_service@natus.com.
Utenfor USA, ta kontakt med din lokale distributør.
Forsiktig: Kun kvalifisert personale skal utføre service og reparasjon av lyskassen og
LED-lampen. Ta kontakt med Natus Medical Incorporated for reparasjon og utskifting.
Problem

Mulig årsak

Tiltak

Lampen kan ikke slås
på, og viften er av.

Strømbrudd
Defekt bryter
Defekt strømtilførsel

 Sjekk at lampen er tilkoblet nettstrøm.
 Sjekk at støpselet i enheten sitter fast
og ordentlig i.
 La en kvalifisert tekniker kontrollere
komponentene og skifte dem ut ved
behov.

Den blå lampen kan
ikke slås på, men
viften er på.

Den fiberoptiske kabelen er
ikke koblet til lyskassen.
Kretskortet er skadet

 Sett inn den fiberoptiske kabelen i den
fiberoptiske koblingen i lyskassen.
 Kontakt Natus teknisk service eller en
godkjent serviceleverandør hvis
problemet vedvarer.

Den blå lampen tennes,
men viften er av.

Defekt vifte
Defekte kabler

 Kontakt Natus teknisk service eller en
godkjent serviceleverandør hvis
problemet vedvarer.

Den oransje
indikatorlampen blinker
(ett blink om gangen).
Den blå lampen kan
være på eller av.

LED-lampen på apparatet er
overopphetet, forårsaket av:
Blokkerte ventiler, Apparatet
brukes i driftstemperatur
over 30 ºC eller Kretskortet
er skadet
Feil med vifte

 Fjern alt materiale som kan blokkere
for luftstrømmen gjennom ventilene.
 Bruk apparatet i et kjøligere miljø.
 Kontakt Natus teknisk service eller en
godkjent serviceleverandør hvis
problemet vedvarer.
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Den oransje
indikatorlampen blinker
(to blink om gangen).
Den blå lampen kan
være på eller av.

Det innvendige
linsegrensesnittet er
overopphetet, som et
resultat av at:
Den fiberoptiske platen er
skadet ved koblingsspissen
og nærmer seg slutten
av levetiden

 Bytt ut den fiberoptiske platen.
 Kontakt Natus teknisk service eller en
godkjent serviceleverandør hvis
problemet vedvarer.

6. Rutinemessig rengjøring og vedlikehold
6.1. Kontrollere lampens intensitet
Det anbefales at lysintensiteten sjekkes før bruk for å sikre at lyset gir tiltenkt dose
med behandling som foreskrevet av lege. Denne målingen tas ca. midt på det effektive
behandlingsområdet på toppen av madrassen og engangstrekket.

neoBLUE radiometer

Natus anbefaler bruk av et riktig kalibrert neoBLUE-radiometer for å måle intensiteten
på neoBLUE-teppelampen. Hvis ikke denne måleren er tilgjengelig, er det viktig å
måle intensiteten med et radiometer som er spesielt utviklet for å måle det smale
bølgelengdespekteret til blå LED-lamper. Radiometere som er designet for å måle
bredbåndspekteret i fluorescerende lamper eller halogenlamper, resulterer i unøyaktige
målinger av intensitet.
Hvis intensiteten som måles er lavere enn fabrikkinnstillingen eller minsteverdien for
sykehus, la en kvalifisert tekniker teste intensitetsnivået og justere intensiteten, slik
at ønsket effekt oppnås, hvis nødvendig.
Merk: Lysintensitetseffekten til neoBLUE-teppesystemet var stilt på fabrikken
til 35 ±5 μW/cm2/nm med et neoBLUE-radiometer.
6.2. Justering av lysintensiteten
Lyseffekten kan justeres med potensiometer som sitter bak på lyskassesokkelen.
Se servicehåndboken for instruksjoner om hvordan du skal justere lyseffekten.
Forsiktig: Kun kvalifisert personale skal utføre service og reparasjon av lyskassen
og LED-lampen. Ta kontakt med Natus Medical Incorporated for reparasjon og utskifting.
Hvis ønsket intensitetseffekt ikke kan oppnås etter flere justeringer av potensiometeret,
ta kontakt med Natus’ tekniske avdeling eller autoriserte serviceleverandør.
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6.3. Rengjøring
Merk: Selv om lyskassen er sprutresistent for IP21 og teppeputen er beskyttet mot
vannsprut etter IPX3-krav per standard IECT605029, ikke spray væske direkte på lyskassen
og la ikke væske sive inn i kassen.
Forsiktig: Ikke rengjør lyskassen, teppet eller madrassen med etsende eller slipende
rengjøringsmidler, alkohol, aceton eller andre løsningsmidler. Slå alltid av strømbryteren
og trekk ut strømledningen før rengjøring av enheten.
Bruk en myk klut fuktet med mild rengjøringsløsning eller med såpe og vann, tørk av utsiden
av neoBLUE-teppet, inkludert lyskassen, det fiberoptiske teppet/kabelen, madrassen og
strømledningen. neoBLUE teppeenhet kan også rengjøres med standard
desinfiseringsmidler av sykehuskvalitet.
Merk: Følgende desinfeksjonsmidler for sykehus er sikre for bruk på dette produktet
(Cavicide/CaviWipes, PDI Sani-Cloth våtservietter, Clorox bakteriedrepende våtservietter,
Sporicidin, 5 % klor).
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7. Teknisk referanse
Følgende diagram viser den spektrale utstrålingen for bilirubin for LED-lysbehandlingssystemet
med neoBLUE-teppe; og topp absorpsjonsbølgelengde av bilirubin (458 nm). ³

Lysets intensitet er stilt på fabrikken til 35 ±5 µW/cm2/nm på pasientoverflaten. Denne
målingen ble foretatt nær den sentrale delen av det effektive området for lysbehandling.
Diagrammet under viser de nominelle responsegenskapene til neoBLUE Radiometer,
som tilsvarer maks. absorpsjonsspekter for bilirubin.
Merk: Under levetiden til den fiberoptiske platen kan intensitetsmålingene variere fra
fabrikkinnstillingen opptil 10 %. Se servicehåndboken for instruksjoner om hvordan
du skal justere lyseffekten.

Natus anbefaler bruk av neoBLUE-radiometer for å måle intensiteten på neoBLUE
LED-lysbehandlingssystemet. Hvis ikke denne måleren er tilgjengelig, er det viktig
å måle intensiteten med et radiometer som er spesielt utviklet for å måle det smale
bølgelengdespekteret til blå LED-lamper. Radiometere som er designet for å måle
bredbåndspekteret i fluorescerende lamper eller halogenlamper, resulterer
i unøyaktige målinger av intensitet.
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8. Spesifikasjoner
8.1. Lyskilde
Blå LED
Bølgelengde Blå:
Topp intensitet på pasientens overflate:

Effektivt behandlingsområde (stort teppe):
Effektivt behandlingsområde (lite teppe):

Topp mellom 450 og 475 nm
35 ±5 µW/cm2/nm ved fabrikkinnstilling
(total utstråling 2800 µW/cm2)
< 10 % (i området med effektiv behandling)
Ca. 9,5" (24,1 cm) x 14,5" (36,8 cm), 114"2 (734 cm2)
Ca. 6,75" (17,1 cm) x 12,75" (32,4 cm), 75,7"2
(488 cm2)
>77,5"2 (500 cm2)
>38,75"2 (250 cm2)

Intensitetsforhold:
Varmeeffekt:

> 0,4 (minimum til maksimum)
104 °F (40 °C) maks. overflatetemperatur

Variasjon i intensitet over 6 timer:
Lysavgivende område (stort teppe):
Lysavgivende område (lite teppe):

8.2. Spesifikasjoner for strømforsyning
Inngang
Spenning: 100 – 240 V~
Strøm: 1,6 A
Frekvens: 50 – 60 Hz
Effekt
Spenning: 12 V
Strøm: Maks. 72 W
Strøm: 6,0 A
8.3. Sikkerhet
Total pasientlekkasjestrøm < 100 μA
Hørbar støy ≤ 44 dB(a)
Bruk rundt brannfarlige gasser
Bruk rundt magnetfelt

8.4. Mål
Størrelse - Lyskasse (B x L x H):
Vekt - Lyskasse:

Dette produktet er “ikke-AP/APG”
Dette produktet er “MR-usikkert”

4,75" x 9,25" x 5,5"
(12,1 cm x 23,5 cm x 14 cm)
3 lbs. (1,36 kg)
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8.5. Miljø
Driftstemperatur / luftfuktighet:
Oppbevaringstemperatur / luftfuktighet:
Frakttemperatur / luftfuktighet:

Lyskasse: 41 ° til 86 °F (5 til 30 C) / 10 % til 90 %,
ikke-kondenserende Teppe: 41 ° til 100 °F (5 til
38 C) / 10 % til 90 %, ikke-kondenserende
32 ° til 122 °F (0 til 50 C) / 10 % til 90 %,
ikke-kondenserende
-30 til 65 C (-22 til 149 F) / 10 % til 90 % ikkekondenserende

Driftshøyde / atmosfærisk trykk:

700 hPa til 1060 hPa (ca. -1 000 til +10 000 fot)

Oppbevaringshøyde / trykk:
Transporthøyde / trykk:

700 til 1060 hPa (ca. -1000 til 10 000 fot)
570 til 1060 hPa (ca. -1000 til 15000 ft)

8.6. Sikkerhetsstandarder
Elektrisk sikkerhet: IEC 60601-1 ED 3.1 2012,
ANSI/AAMI ES60601-1: 2005/ (R) 2012 og A1: 2012,
CAN/CSA C22.2 No 60601-1: 14
CAN/CSA-C22.2 No 60601-2-50-10
EMC [Klasse B]: IEC 60601-1-2: ED 4 2014-02
Enhetsspesifikk sikkerhet: IEC 60601-2-50 ED 2.1 AAMI 60601-2-50 AMD 1
Hjemmepleie: IEC 60601-1-11 ED 2 2015-01
Nyttbarhet: IEC 60601-1-6 ED 3.1 2013-10, IEC 62366 ED 1.1 2014-01
Biokompatibilitet: ISO10993

Samsvarer med AAMI STD ES60601-1
AAMI STD HA60601-1-11;
AAMI IEC STD 60601-2-50;
IEC STD 60601-1-6.
Sertifisert etter CSA STD C22.2 No.
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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