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1. A termék leírása 

A neoBLUE® takaró és LED-es fényterápiás rendszer öt alkotóelemből áll: a neoBLUE takaró 
fényterápiás fénydoboz, a száloptikás takaró a kábellel, a takaróhoz tartozó matrac, az 
egyszer használatos matrachuzat és a tápegység.  

A neoBLUE takaró összeszerelése és a fényterápia megkezdése előtt figyelmesen olvassa 
el a jelen kézikönyv valamennyi részét. Ezek olyan biztonsági szempontokat írnak le, 
amelyeket a használat előtt el kell olvasni és meg kell érteni. 

1.1. Felhasználási terület: 

A neoBLUE takaró és LED-es fényterápiás rendszer a koraszülött csecsemőknél és 
újszülötteknél előforduló nem-konjugált hiperbilirubinémia kezelésére szolgál. Használata 
a legfeljebb 3 hónapos, kevesebb mint 10 kg (22 font) testsúlyú páciensek esetében 
javallott.  

1.2. Felhasználási javallatok: 
A neoBLUE takaró és LED-es fényterápiás rendszer a nem-konjugált hiperbilirubinémia 
kórházi környezetben, szakképzett orvosi személyzet által, orvosi rendelvényre történő 
kezelésére, illetve otthoni környezetben képzett gondozó általi kezelésre javallott. A neoBLUE 
takaró intenzív fényterápiás fényt bocsát ki a páciens alatt, használható bölcsőben, kórházi 
ágyon, sugárzó csecsemőmelegítő alatt, inkubátorban, illetve a páciens ölben tartása közben. 

1.3. Ellenjavallatok 
A fényterápia használata teljes mértékben ellenjavallt kongenitális porfíria, illetve a családban 
előforduló porfíria esetén. A fényérzékenyítő gyógyszerek vagy hatóanyagok egyidejű 
alkalmazása szintén ellenjavallt.² 
 
Ne használja a fénydobozt vagy a száloptikás takarót erős mágneses térben vagy annak 
közelében (például mágneses rezonanciás képalkotó berendezésekben vagy azok mellett). 
A jelen termék nem biztonságos MR-környezetben. 

1.4. Klinikai előny 
A páciens számára a klinikai előnyt a bilirubin lebomlása jelenti a hiperbilirubinémia 
kezelésében. 

1.5. Cél-páciensek: 
Az időre vagy majdnem időre született csecsemők intenzív fényterápiás kezelésére vonatkozó 
iránymutatásokért kövesse az AAP útmutatóját (American Academy of Pediatrics Clinical 
Practice Guideline – Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 or More 
Weeks of Gestation – Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia klinikai gyakorlati útmutatója – 
A hiperbilirubinémia kezelése a 35. vagy későbbi terhességi hét után született újszülött 
páciens esetében).  
 
A koraszülött csecsemők intenzív fényterápiás kezelése esetén kérjen orvosi útmutatást 
a kezelés időtartamát, valamint a páciens megfelelő nyomon követését illetően.  

 
Megjegyzés: A neoBLUE takaró orvos irányítása alatt használható otthoni környezetben. 
Ismerje meg a kórház előírásait és eljárásait a gondozó személy felhasználói képzésére, 
valamint a készülék otthoni felhasználása esetén való karbantartására vonatkozóan. 

A készülék megfelelő használata érdekében a gondozónak át kell adni a neoBLUE takaró 
otthoni használatára vonatkozó útmutatóját. A kezelés ideje alatt a gondozónak követnie 
kell az orvos iránymutatásait.  
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1.6. Fizikai jellemzők  
A neoBLUE takaró egy hordozható fényterápiás rendszer, amely egy kék fényt kibocsátó 
diódán (LED) keresztül, keskeny frekvenciasávon nagy intenzitású kék fényt bocsát ki a nem-
konjugált hiperbilirubinémia kezelése érdekében.  

Fényforrás 
A kék LED 400–550 nm tartományban (450–475 nm csúcshullámhossz) bocsát ki fényt. 
Ez a tartomány a fény bilirubin által való spektrális elnyelésének felel meg, ezáltal a 
leghatékonyabb tartománynak tekinthető a bilirubin lebomlása esetében. A kék LED nem 
bocsát ki jelentős mértékű energiát a spektrum ultraibolya (UV) tartományában, ezért nem 
áll fenn a páciens UV-sugárzásnak való kitettségének kockázata. Egyéb fényterápiás 
rendszerekhez hasonlóan szemvédőket, például Natus Biliband® szemvédőket kell használni 
a páciens szemének túlzott fénynek való kitettséggel szembeni védelmére.  

Megfelelő használat esetén a LED fénykibocsátás intenzitásának degradációja a rendszer 
élettartama alatt minimális. Mindazonáltal, az orvosbiológiai technikus a fényforrás hátulsó 
részén található potenciométer segítségével beállíthatja a LED kibocsátásának intenzitását. 
Nagy intenzitással (≥30 µW/cm2/nm) a LED várhatóan körülbelül 20 000 óráig üzemel. A 
tényleges eredmények környezeti tényezőktől és a potenciométer beállításaitól függően 
változnak. A LED fényforrás jellegéből adódóan ez a készülék nem igényel mesterséges 
öregítést a kezdeti használat előtt. Emellett nem igényel stabilizálási (bejáratási) időt minden 
használat előtt. 

A neoBLUE takaró rendszer egy nagy vagy egy kis méretű száloptikás takaróval rendelkezik. 
A száloptikás takaró élettartama a használati körülményektől és a potenciométer beállításaitól 
függően változik. 

Rögzítőelemek oszlopra szereléshez (opcionális) 
Oszlopra szerelt alkalmazáshoz opcionális rögzítőelemek állnak rendelkezésre. A neoBLUE 
takaró rendszer oszlopra szereléséhez szükséges rögzítőelemek 1,91–3,81 cm (0,75–
1,5 hüvelyk) átmérőjű oszlopokhoz való rögzítésre kerültek kialakításra. 

1.7. Tápellátásra vonatkozó követelmények 

A neoBLUE takaró rendszer közvetlenül csatlakoztatható a világszerte könnyen elérhető 
névleges feszültségekhez, mivel a rendszerhez tartozó külső tápegység 100–240 V-os 50 
vagy 60 Hz-es feszültségen történő használatra került kialakításra. Ez a külső tápegység 12 V 
névleges egyenáramú feszültséggel látja el a fénydobozt, és a fénydoboz hátulsó részén 
található aljzathoz csatlakoztatható. 

 

2. Biztonsági információk 

2.1.  A terminológia magyarázata 

Ez a kézikönyv kétféle elővigyázatossági információt tartalmaz. A figyelmeztetések és 
figyelemfelhívások egyaránt fontosak a fény biztonságos és hatékony használatához. Mindkét 
információtípus félkövér betűtípussal jelölt szóval kerül bevezetésre, a következőképpen:  

 Figyelmeztetés! Súlyos mellékhatásokra, lehetséges biztonsági veszélyekre, az 
ezekből következő használati korlátozásokra, valamint ezeknek fellépése esetén követendő 
lépésekre vonatkozó üzenet.  

 Figyelem: A szakember, a felhasználó és/vagy a páciens által a készülék biztonságos 
és hatékony használata érdekében betartandó különleges elővigyázatosság gyakorlására 
vonatkozó üzenet.  

Megjegyzés: Egy adott lépés vagy eljárás pontosítására vonatkozó háttérinformáció. 
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2.2. Általános biztonsági információk 

A fényterápiás kezelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyv valamennyi 
részét. Tartsa be az összes óvintézkedést a páciens, valamint a műszer közelében tartózkodó 
személyek biztonságának biztosítása érdekében. Továbbá ismerje meg a kórház előírásait és 
eljárásait a fényterápiás kezelésre vonatkozóan.  

Megjegyzés: Az újszülöttkori hiperbilirubinémia leghatékonyabb kezelési módszer 
megállapítása érdekében lásd az országban hatályos sárgaságkezelési iránymutatásokat 
vagy szabályokat, például az AAP útmutatóját (American Academy of Pediatrics Clinical 
Practice Guideline – Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 or More 
Weeks of Gestation – Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia klinikai gyakorlati útmutatója – 
A hiperbilirubinémia kezelése a 35. vagy későbbi terhességi hét után született újszülött 
csecsemő esetében), illetve a NICE útmutatóját (National Institute for Health and Clinical 
Excellence – Neonatal jaundice – Országos egészségügyi és klinikai intézet – Újszülöttkori 
sárgaság). 
 
Megjegyzés: Az eszközzel kapcsolatban fellépő bármilyen súlyos incidenst jelenteni kell a 
gyártónak és azon tagállam illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó és/vagy a páciens 
le van telepedve. 

2.3. Biztonsági szimbólumok 

Vegye figyelembe a készüléken/tartozékokon található következő szimbólumokat. 
 

Szimbólum Jelentés 

 
Kövesse a használati útmutatót 

 
Tájékozódjon a használati útmutatóból 

 
Figyelem 

 
Figyelmeztetés 

 
Pácienseken alkalmazott BF típusú alkatrész 

 
Bekapcsolva (bekapcsolás) 

 
Készenléti állapotban (kikapcsolás) 

IPX3 Vízpermet elleni védelem 

IP21 
Páralecsapódás elleni védelem 
Ujjak behatolása elleni védelem vagy csepegő víz elleni védelem 
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Szimbólum Jelentés 

 

Védje a páciens szemeit szemvédők vagy egyenértékű termékek 
használatával 

 
Kizárólag egyszeri használatra 

 
Katalógusszám 

 
Sorozatszám 

 
Tételszám 

 
Tartsa szárazon 

 
Törékeny 

 
Ezzel az oldallal felfelé 

 
Légköri nyomás 

 
Páratartalomra vonatkozó határértékek 

 
Hőmérsékleti határérték 

 Egyenáramú feszültség  

 Hivatalos európai képviselő 

 
Gyártás időpontja 

 
Gyártó 
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Szimbólum Jelentés 

 
Kettős szigetelés (II. osztály) 

 
Kizárólag orvosi rendelvényre történő használatra 

 
Ne használja MRI környezetben 

 
 Életciklus végén történő kiselejtezésre vonatkozó utasítások 

Medical Device Azt jelzi, hogy a készülék egy orvostechnikai eszköz 

 
 

WEEE nyilatkozat 

A Natus vállalat kötelezettséget vállal az Európai Unió 2014-es WEEE (Elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai) rendeletei követelményeinek betartása mellett. Ezen rendeletek értelmében 
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait megfelelő kezelés és újrahasznosítás céljából 
szelektíven kell gyűjteni az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak biztonságos 
újrafelhasználása és újrahasznosítása érdekében. Ennek a kötelezettségvállalásnak megfelelően a 
Natus vállalat, egyéb megállapodás hiányában, átruházhatja a végfelhasználóra az termékvisszavételi 
és újrafeldolgozási kötelezettséget. A régiójában elérhető begyűjtési és újrahasznosítási rendszerekre 
vonatkozó információkat illetően látogasson el a www.natus.com weboldalra.  
 
Az elektromos és elektronikus berendezések olyan anyagokat, alkatrészeket vagy vegyi anyagokat 
tartalmaznak, amelyek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak nem megfelelő kezelése 
esetén veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre és a környezetre. Ezért a végfelhasználóknak is fontos 
szerepük van annak biztosításában, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai 
biztonságosan kerüljenek újrafelhasználásra és újrahasznosítására. Az elektromos és elektronikus 
berendezések felhasználóinak tilos az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait egyéb 
hulladékokkal kiselejtezniük. A felhasználóknak a települési hulladékgyűjtőrendszereket, a gyártók/importőrök 
visszavételi kötelezettségét vagy engedéllyel rendelkező hulladékszállítókat kell igénybe venniük az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kiselejtezésével kapcsolatos, környezetre gyakorolt 
káros hatások csökkentése, valamint ezen hulladékok újrafelhasználási, újrafeldolgozási és újrahasznosítási 
lehetőségeinek növelése érdekében.  
 
Az áthúzott, kerekes szemétgyűjtő tartállyal (fenti WEEE szimbólum) jelzett berendezés egy elektromos 
és elektronikus berendezés. Az áthúzott, kerekes szemétgyűjtő tartály szimbóluma azt jelzi, hogy az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékait tilos szétválasztatlan hulladékkal együtt kiselejtezni, 
ezeket szelektíven kell gyűjteni.  
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 Figyelmeztetés!  

A fényterápiás kezelés alatt álló páciens sérülésének kockázata:  

 Az intenzív fényterápia (≥30 µW/cm2/nm) nem minden újszülött (például ≤1000 g 
testsúlyú koraszülöttek) számára megfelelő. ¹ 

 A kezelés időtartamát az orvos szabja meg minden páciens esetében.  

 Az intenzív fényterápiás kezelés során minden pácienst kövessen nyomon az orvos 
utasításai szerint.  

 Rendszeresen mérje le a páciens bilirubinszintjét.  

Megjegyzés: A páciens állapotának és bőrszínének ellenőrzésekor kapcsolja 
ki az egységet. A kék fény elfedi a bőrszín elváltozásait, például a cianózist, 
ezáltal befolyásolhatja a klinikai megfigyeléseket.  

 Kövesse nyomon a páciens testhőmérsékletét és folyadékszintjét. 

 Rendszeresen ellenőrizze, hogy a páciens szemei védve vannak és 
fertőzésmentesek.  

 A fényterápia közben a szemsérülés elkerülése érdekében védje a páciens szemeit 
megfelelő méretű szemvédőkkel.  

Megjegyzés: A megfelelő méretekért tájékozódjon a szemvédőhöz mellékelt 
útmutatóból. 

 A bilirubin fotoizomerek toxikus hatásokat válthatnak ki.  

 A begabalyodás elkerülése érdekében a pácienst mindig úgy helyezze el a takaróhoz 
tartozó matracon, hogy a feje a száloptikás kábel csatlakozó oldalával ellentétes 
oldalon legyen. 

 A készülék helytelen használata, illetve a Natus Medical Incorporated vállalattól eltérő 
gyártók vagy forgalmazók által biztosított alkatrészek és tartozékok használata a fényforrás 
meghibásodásához, valamint a páciens és/vagy a felhasználó sérüléséhez vezethet. 

 Ne használja a takaróhoz tartozó matrac és az egyszer használatos takaróhuzat 
(kizárólag egyszeri használatra alkalmas) nélkül. A megfelelő, egységes kezelés 
biztosítása érdekében a készülék a mellékelt Natus takaróhoz tartozó matraccal 
és huzattal megfelelően felhelyezve használandó.  

 Ne használjon fényvisszaverő fóliákat a fényterápiás kezelés hatékonyságának 
növeléséhez, ellenkező esetben befolyásolhatja a páciens testhőmérsékletét.  

 A páciens számára megfelelő dózis biztosítása érdekében javasolt minden használat 
előtt radiométerrel lemérni az intenzitást. A mérés elmulasztása alacsonyabb 
intenzitáshoz vezethet az orvos által előírt dózishoz képest.  

 A neoBLUE takaró rendszer fej feletti neoBLUE fényforrással vagy egyéb intenzív 
fényterápiás rendszerrel való együttes használata esetén kövesse az orvos 
utasításait. 

_________________________________________________________________ 

 Figyelmeztetés!  

Egyéb páciensek, illetve a kezelő sérülésének kockázata: 

 Ne nézzen követlenül a fénydoboz által kibocsátott fénybe. A fénydoboz által 
kibocsátott fény erős, és szemkárosodást okozhat. 
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 Ne használja a készüléket, ha bármelyik alkatrész meghibásodás jeleit mutatja, 
illetve ha okkal feltételezhető, hogy a készülék meghibásodott. Vegye fel a 
kapcsolatot a Natus Medical Incorporated műszaki szolgálatával vagy egy 
hivatalos szervizszolgálattal.  

 A fényre érzékeny személyek fejfájást, hányingert vagy enyhe szédülést 
tapasztalhatnak, ha túl sokáig tartózkodnak a megvilágított területen. A neoBLUE 
takaró megfelelően kivilágított területen való használata, illetve sárga lencsés 
szemüveg viselése enyhítheti a potenciális hatásokat.  

 Az egységet ki kell kapcsolni, ha a páciens nem fekszik a takaróhoz tartozó matracon, 
illetve amikor a gondozó éppen ellátja őt.  

 A fénydoboz túlmelegedésének elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a 
szellőzőnyilásokat nem takarja takaró, ruházat, por és szösz, illetve hogy a 
doboz nincs a szellőzőnyílásokat eltakaró felületek mellett elhelyezve. 

 A fénydoboz oszlopra vagy kerekes oszlopállványra opcionális rögzítőelemekkel való 
felhelyezése esetén használat előtt ellenőrizze a teljes szerkezet súlykapacitását 
és stabilitását. 

         __________________________________________________________________ 

 Figyelmeztetés!  

Sérülés kockázata a készülék egyéb készülékekkel való együttes használata esetén:  

 A fénydobozt nem tervezték oxigéndús környezetben, például inkubátorban való 
felhasználásra.  

Megjegyzés: A száloptikás takaróhoz tartozó matrac használható inkubátorban, 
de a fénydobozt az inkubátoron kívül kell elhelyezni. 

 Ne használja a fénydobozt gyúlékony gázok (például oxigén, nitrogén-oxid, 
érzéstelenítő anyagok) jelenlétében.  

Megjegyzés: A száloptikás takaróhoz tartozó matrac használható gyúlékony gázok 
jelenlétében. 

 Ne használja a fénydobozt vagy a száloptikás takarót erős mágneses térben vagy 
annak közelében (például mágneses rezonanciás képalkotó berendezésekben vagy 
azok mellett). A jelen termék nem biztonságos MR-környezetben. 

 Ez a rendszer rádiófrekvenciás interferenciát okozhat, illetve zavarhatja a közeli 
berendezések működését. Kockázatcsökkentő intézkedések elvégzésére lehet szükség, 
mint például a készülék tájolásának megváltoztatása, illetve a helyiség árnyékolása.  

 A készülék használható kórházi és otthoni környezetben, kivéve aktív magas 
frekvenciájú sebészeti berendezések és mágneses rezonancián alapuló képalkotást 
végző elektromos orvostechnikai eszközök rádiófrekvenciás árnyékolt tere közelében, 
ahol az elektromágneses zavar intenzitása magas. 

 A jelen berendezés egyéb berendezés mellett vagy egyéb berendezésre helyezve 
történő használatát kerülni kell, mivel az nem megfelelő üzemeléshez vezethet. 
Amennyiben az ilyen nemű használat elkerülhetetlen, a jelen berendezés és 
az egyéb berendezés problémamentes üzemelésének ellenőrzése szükséges. 

 A jelen berendezés gyártója által megjelöltektől vagy biztosítottaktól eltérő tartozékok, 
átalakítók és kábelek használata a berendezés fokozott elektromágneses 
kibocsátását vagy csökkentett elektromágneses védettségét okozhatja, valamint nem 
megfelelő üzemeléshez vezethet. 

 A hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezéseket (ideértve a perifériás 
eszközöket, például antennakábeleket és külső antennákat) nem szabad a neoBLUE 
takaró bármelyik részétől 30 cm-nél (12 hüvelyk) közelebb használni, ideértve a 
gyártó által megadott kábeleket. Ellenkező esetben a jelen berendezés 
teljesítményének romlása következhet be.  
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_________________________________________________________________ 

 Figyelem:  
 

 Ha a túlmelegedést jelző fény kétszer villog, a száloptikás takaró elérte a hasznos 
élettartamának végét, és ki kell cserélni. 

 Ne használja a fénydobozt sugárzó csecsemőmelegítő alatt. 

Megjegyzés: A fénydoboz közvetlenül sugárzó fényforrás alá történő helyezése 
károsíthatja a fénydobozt, valamint aktiválhatja a túlmelegedést jelző fényt, amely 
a kék terápiás fény kikapcsolását okozhatja. 

 A generált fény lebonthatja a fényérzékenyítő gyógyszereket. Ne helyezzen és ne 
tároljon semmilyen gyógyszert a megvilágított területen vagy annak közelében. 

 Soha ne helyezzen gyúlékony tárgyakat a fénydobozra. 

 A száloptikás kábel fénydobozhoz való csatlakoztatásakor vagy a fénydobozról való 
leválasztásakor egy kézzel tartsa a dobozt, hogy elkerülje annak elmozdulását. 

 A Natus Medical Incorporated által biztosítottaktól eltérő tápegységek, kábelek 
és tartozékok használata nem javasolt, csökkentheti a teljesítményt, valamint 
kibocsátás és immunitás szempontjából befolyásolhatja a termék elektromágneses 
teljesítményét. Kizárólag a Natus Medical Incorporated által biztosított kábeleket 
és tartozékokat használjon. 

 A fénydoboz és a LED szervizelését és javítását kizárólag képzett személyzet hajthatja 
végre. Javítás vagy csere ügyében forduljon a Natus Medical Incorporated vállalathoz.  

 A neoBLUE takaró egy B. osztályba tartozó készülék (CISPR 11 besorolás), 
amelynek otthoni környezetben való használata egészségügyi szakember felügyelete 
mellett engedélyezett.  

 Az elektromágneses környezettel és rádiófrekvenciás kommunikációs berendezésekkel 
kapcsolatos óvintézkedések betartásának elmulasztása a berendezés teljesítményének 
romlásához vezethet. Részletekért lásd a szervizkönyv „B” függelékét.  

 A fénydobozt, takarót vagy matracot ne tisztítsa maró hatású vagy abrazív 
tisztítószerekkel, alkohollal, acetonnal vagy egyéb oldószerekkel. A készülék 
tisztításakor mindig kapcsolja ki a készüléket és válassza le a tápkábelt a fénydobozról. 

 Annak ellenére, hogy a fénydoboz az IEC60529 számú irányelvnek megfelelően IP21-
es fröccsenés elleni védelemmel, a takaró pedig IPX3-as vízpermet elleni védelemmel 
rendelkezik, kerülje a folyadékok közvetlenül a fénydobozra való fröccsenését, 
valamint azoknak a fénydoboz belsejébe való behatolását. 

 A változó környezeti feltételek károsan befolyásolhatják a berendezés teljesítményét. 
Vegye figyelembe, hogy a neoBLUE takaró fénydobozának üzemi hőmérséklete és 
páratartalma 5–30 °C (41–86 °F)/10%–90% nem kondenzáló, tengerszint feletti üzemi 
magassági és légköri nyomási értéke pedig 700 hPa–1060 hPa (kb. -1000–
10 000 láb). 
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3.Alkatrészek és felhasználói vezérlők  

3.1.  neoBLUE takaró és LED-es fényterápiás rendszer 
 

 
 
 

3.2. Fénydoboz 
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3.3. Száloptikás takaró  

 

3.4 Vezérlők 
Üzem-/készenléti kapcsoló: Használja ezt a kapcsolót az egység Bekapcsolt pozícióba ( | ) 
vagy KÉSZENLÉTI pozícióba állításához ( ). A kapcsoló a fénydoboz tetején található. Ha a 
kapcsolón található zöld jelzőfény világít, akkor a készülék be van kapcsolva. Az egység addig 
nem bocsátja ki a kék terápiás fényt, amíg a kapcsoló nincs Bekapcsolt pozícióba állítva és a 
száloptikás kábel nincs teljesen a fénydoboz száloptikás csatlakozójába illesztve. 

Tápkábel csatlakozója: A tápkábel csatlakozója a fénydoboz hátulsó részén található. 

Szellőzőnyílások: A fénydoboz oldalsó részein szellőzőnyílások vannak. A szellőzőventilátor 
megakadályozza a LED túlmelegedését.  

Túlmelegedést jelző fény: A túlmelegedést jelző fény a fénydoboz hátulsó részén lévő 
kapcsoló mellett található, és a fénydoboz két különböző hőmérséklettel kapcsolatos állapotát 
jelzi. Az egyik jelzés azt az állapotot jelzi, amikor a fénydoboz belsejében lévő hőmérséklet, 
különösen a kezelő LED hőmérséklete túlzottan növekedni kezd. Ebben az esetben a 
borostyánsárga fény villogni kezd, a kék terápiás fény pedig a hőmérséklet csökkentése 
érdekében automatikusan kikapcsol, mialatt a ventilátor folytatja a működését. Ebben az 
esetben ellenőrizze, hogy a szellőzőnyilásokat nem takarja semmi sem. Ha az egység kellő 
mértékben lehűlt, a kék terápiás fény automatikusan újra bekapcsol. A borostyánsárga 
jelzőfény továbbra is villogni fog, ezzel jelezve, hogy túlmelegedési állapot lépett fel. A 
borostyánsárga jelzőfény az Üzem-/készenléti kapcsoló váltásával visszaállítható a készenléti 
pozícióba, majd Bekapcsolt pozícióba. 

A második állapot, amikor a lencse felülete túlmelegszik. Ebben az esetben a borostyánsárga 
jelzőfény kétszer felvillan, azonban a kék terápiás fény továbbra is működni fog. Abban az 
esetben, ha a felület továbbra is melegszik és eléri a hőmérsékletre vonatkozó korlátot, a 
borostyánsárga jelzőfény kétszer felvillan, azonban a kék terápiás fény kikapcsol. A kék terápiás 
fény és a borostyánsárga jelzőfény az Üzem-/készenléti kapcsoló váltásával állítható vissza 
Készenléti, majd Bekapcsolt pozícióba a fénydoboz kellő mértékben való lehűlését követően.  

 Figyelmeztetés! A fénydoboz túlmelegedésének elkerülése érdekében ellenőrizze, 
hogy a szellőzőnyilásokat nem takarja takaró, ruházat, por és szösz, illetve hogy a doboz 
nincs a szellőzőnyílásokat eltakaró felületek mellett elhelyezve. 

 Figyelem: Ha a túlmelegedést jelző fény kétszer villog, a száloptikás takaró elérte a 
hasznos élettartamának végét, és ki kell cserélni.  

Csatlakozóvég 

Száloptikás 
kábel 
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Időzítő: A neoBLUE takaró egy időzítővel van ellátva, amely azt a teljes óraszámot követi 
nyomon, amely során a kék terápiás fény be volt kapcsolva. Az időzítő maximum 
9 999 999,9 óráig számol. A tizedesvessző egyenletes ritmusban villog, amíg az időzítő 
számol. Amikor az időzítő nem számol, a tizedesvessző sem villog. Az időzítő minden 
alkalommal mérni kezdi az időt, amikor a fénydoboz fényt bocsát ki. Az utolsó számjegy 
az óra tizedes értékét jelöli, 0,1 = 6 perc.  

3.5 Rögzítőelemek oszlopra szereléshez (opcionális) 
 
A neoBLUE takaró fénydoboza az opcionális oszlopra szereléshez használható rögzítőelemek 
segítségével oszlopra szerelhető (például az inkubátorokon és páciensmelegítőkön található 
oszloptartozék). Az oszlopra szereléshez szükséges rögzítőelemek 1,91–3,81 cm (0,75–
1,5 hüvelyk) átmérőjű oszlopokhoz való rögzítésre kerültek kialakításra. 

 Figyelmeztetés! A fénydoboz oszlopra vagy kerekes oszlopállványra opcionális 
rögzítőelemekkel való felhelyezése esetén használat előtt ellenőrizze a teljes szerkezet 
súlykapacitását és stabilitását. 
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4. Összeszerelési és üzemeltetési utasítások 

4.1. A neoBLUE takaró és LED-es fényterápiás rendszer használatra való előkészítése:  

 
1. Helyezze el a száloptikás takarót a matraccal együttegy bölcsőben, kórházi ágyon, 

sugárzó csecsemőmelegítő alatt, illetve inkubátorban.  

2. Helyezze el a fénydobozt és csatlakoztassa a száloptikás kábelt a száloptikás 
csatlakozóba.  

Megjegyzés: Inkubátor használata esetén vezesse át a száloptikás kábelt az inkubátor 
nyílásainak egyikén, majd csatlakoztassa az inkubátoron kívül található fénydobozhoz. 

Megjegyzés: Helyezze a fénydobozt távol a pácienstől, sima, stabil, akadálymentes és 
rendezett felületen, illetve az opcionális rögzítőelemek segítségével szerelje fel egy oszlopra.  

 Figyelmeztetés! A fénydoboz oszlopra vagy kerekes oszlopállványra opcionális 
rögzítőelemekkel való felhelyezése esetén használat előtt ellenőrizze a teljes szerkezet 
súlykapacitását és stabilitását. 

 Figyelmeztetés! A fénydoboz túlmelegedésének elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy 
a szellőzőnyilásokat nem takarja takaró, ruházat, por és szösz, illetve hogy a doboz nincs a 
szellőzőnyílásokat eltakaró felületek mellett elhelyezve.  

 Figyelem: A száloptikás kábel fénydobozhoz való csatlakoztatásakor vagy a 
fénydobozról való leválasztásakor egy kézzel tartsa erősen a dobozt, hogy elkerülje annak 
elmozdulását. 

 

3. Csatlakoztassa a tápegységet megfelelő fali aljzathoz és a fénydobozhoz. 
A tápkábeleket biztonságosan kell elvezetni. 

4. Helyezze fel az egyszer használatos huzatot, a takaróhoz tartozó matracra húzásával. 
A cserehuzatok egyszeri használat után eldobandó termékek (a cserehuzatok a Natus 
Medical Incorporated vállalattól rendelhetők meg). 

 Figyelmeztetés! Ne használja a takaróhoz tartozó matrac és az egyszer használatos 
takaróhuzat (kizárólag egyszeri használatra alkalmas) nélkül. A megfelelő, egységes kezelés 
biztosítása érdekében a készülék a mellékelt Natus matraccal és huzattal megfelelően 
felhelyezve használandó.  

Megjegyzés: Kiszállításkor a matrac már fel van helyezve a száloptikás takaróra. A matrac 
„félig tartós” (a cserematracok a Natus Medical Incorporated vállalattól rendelhetők meg). 

 

5. Kapcsolja be a tápellátást a tápkapcsoló Bekapcsolt ( | ) pozícióba állításával.  

6. Ellenőrizze a fény intenzitását radiométer segítségével a létesítmény eljárásainak 
megfelelően. Lásd a(z) 6.1 „A fényintenzitás ellenőrzése” című részt. A neoBLUE 
rendszer fénykibocsátási intenzitása gyárilag a 35 ±5 μW/cm2/nm értékre került beállításra 
egy neoBLUE radiométer segítségével. 

4.2. Fényterápiás kezelés:  
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 Figyelmeztetés! Az intenzív fényterápia (≥30 µW/cm2/nm) nem minden páciens 
(például ≤1000 g testsúlyú koraszülött páciensek) számára megfelelő. 

 Figyelmeztetés! A kezelés időtartamát az orvos szabja meg minden páciens esetében.  

 Figyelmeztetés! A páciens számára megfelelő dózis biztosítása érdekében javasolt 
minden használat előtt radiométerrel lemérni az intenzitást. A mérés elmulasztása 
alacsonyabb intenzitáshoz vezethet az orvos által előírt dózishoz képest.  

 

7. A fényterápiás kezelés megkezdése előtt gondoskodjon a páciens szemeinek 
védelméről szemvédők segítségével. 

A Natus a következő termékek használatát ajánlja: 

Biliband® szemvédők 

Méretek: Mikro (P/N 900644) 
Koraszülötteknek való (P/N 900643) 
Normál (P/N 900642)  

 Figyelmeztetés! A fényterápia közben a szemsérülés elkerülése érdekében védje a 
páciens szemeit megfelelő méretű szemvédőkkel.  

Megjegyzés: A megfelelő méretekért tájékozódjon a szemvédőhöz mellékelt útmutatóból. 

Megjegyzés: A szemvédők levehetők arra az időre, amíg a páciens olyan pozícióban kerül 
tartásra vagy elhelyezésre, hogy a szemeit nem érheti a fény. 

 

8. Helyezze a pácienst a neoBLUE takaróval letakart matracra.  

 Figyelmeztetés! A begabalyodás elkerülése érdekében a pácienst mindig úgy helyezze 
el a takaróhoz tartozó matracon, hogy a feje a száloptikás kábel csatlakozó oldalával 
ellentétes oldalon legyen. 

9. A kezelés alatt kövesse figyelemmel a pácienst. 

 Figyelmeztetés! Az intenzív fényterápiás kezelés során minden pácienst kövessen 
nyomon az orvos utasításai szerint.  

 Rendszeresen mérje le a páciens bilirubinszintjét.  
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Megjegyzés: A páciens állapotának és bőrszínének ellenőrzésekor kapcsolja 
ki az egységet. A kék fény elfedi a bőrszín elváltozásait, például a cianózist, 
ezáltal befolyásolhatja a klinikai megfigyeléseket.  

 Kövesse nyomon a páciens testhőmérsékletét és folyadékszintjét. 

 Rendszeresen ellenőrizze, hogy a páciens szemei védve vannak 
és fertőzésmentesek. 

 Figyelmeztetés! A fényre érzékeny személyek fejfájást, hányingert vagy enyhe 
szédülést tapasztalhatnak, ha túl sokáig tartózkodnak a megvilágított területen. A neoBLUE 
takaró megfelelően kivilágított területen való használata, illetve sárga lencsés szemüveg 
viselése enyhítheti a potenciális hatásokat.  
 

 Figyelmeztetés! Az egységet ki kell kapcsolni, ha a páciens nem fekszik a matracon, 
illetve szükség szerint amikor a gondozó éppen ellátja őt. 
 
10. Ha a kezelés befejeződött, állítsa a kapcsolót Készenléti pozícióba, majd távolítsa 

el a fényt a kezelési területről. 

5. Hibaelhárítási útmutató 
 
Megjegyzés: A szervizkönyv CD lemezen külön elérhető. Az Amerikai Egyesült Államok 
területén vegye fel a kapcsolatot a Natus műszaki szolgálatával a +1 (888) 496-2887 vagy 
a +1 (650) 802-0400 telefonszámon, illetve a technical_service@natus.com e-mail címen. 
Az Amerikai Egyesült Államok területén kívül vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.  

 

 Figyelem: A fénydoboz és a LED szervizelését és javítását kizárólag képzett 
személyzet hajthatja végre. Javítás vagy csere ügyében forduljon a Natus Medical 
Incorporated vállalathoz. 
 

Probléma Lehetséges ok Művelet 

Az egység nem kapcsol 
be, a ventilátor ki van 
kapcsolva. 

Nincs tápellátás 
Hibás kapcsoló 
Hibás tápegység 

 Ellenőrizze, hogy az egység 
csatlakozik-e az áramellátásra. 

 Ellenőrizze a készülékhez kapcsolt 
csatlakozó biztonságos és megfelelő 
érintkezését. 

 Ellenőriztesse az alkatrészeket 
szakképzett műszaki szakemberrel 
és szükség esetén gondoskodjon 
az alkatrészek cseréjéről. 

A kék fény nem kapcsol 
be, de a ventilátor be 
van kapcsolva. 

A száloptikás kábel nincs 
csatlakoztatva a 
fénydobozhoz.  
Az áramköri kártya 
megsérült 
 

 Csatlakoztassa száloptikás kábelt 
a fénydoboz száloptikás 
csatlakozójához. 

 Amennyiben a probléma továbbra 
is fennáll, vegye fel a kapcsolatot 
a Natus műszaki szolgálatával vagy a 
hivatalos szervizszolgálattal. 
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A kék fény bekapcsol, 
de a ventilátor ki van 
kapcsolva. 

Hibás ventilátor 
Hibás kábelezés 
 

 Amennyiben a probléma továbbra 
is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a 
Natus műszaki szolgálatával vagy a 
hivatalos szervizszolgálattal. 

A borostyánsárga 
jelzőfény villog (egyszeri 
villanás). A kék fény ki 
vagy be van kapcsolva. 

A készülék LED-je 
túlmelegedett, ezt a 
következő okozza: 
Blokkolt szellőzőnyílások, 
A készülék 30 ºC-ot 
meghaladó üzemi 
hőmérsékleten van 
használatban, vagy 
Az áramköri kártya 
megsérült 
A ventilátor meghibásodása 

 Távolítson el minden anyagot, amely 
akadályozza a levegő 
szellőzőnyílásokon keresztüli 
áramlását. 

 Használja a készüléket hűvösebb 
helyen. 

 Amennyiben a probléma továbbra 
is fennáll, vegye fel a kapcsolatot 
a Natus műszaki szolgálatával vagy a 
hivatalos szervizszolgálattal. 

A borostyánsárga 
jelzőfény villog (kétszeri 
villanás). A kék fény ki 
vagy be van kapcsolva. 

A belső lencsefelület 
túlmelegedett, ezt 
a következő okozza: 
A száloptikás takaró 
megsérült a 
csatlakozóvégnél, valamint 
elérte a hasznos 
élettartamának végét 

 Cserélje ki a száloptikás takarót. 

 Amennyiben a probléma továbbra is 
fennáll, vegye fel a kapcsolatot a 
Natus műszaki szolgálatával vagy a 
hivatalos szervizszolgálattal. 

 

6. Rutinszerű tisztítás és karbantartás 

6.1. A fényintenzitás ellenőrzése  
A fényintenzitás ellenőrzése minden használat előtt javasolt annak biztosítása érdekében, hogy 
a fény az orvos előírásainak megfelelő kezelési dózist biztosítsa. A mérést az effektív kezelési 
terület közepéhez közel kell végezni, a matrac és az egyszer használatos huzat felett. 

 
neoBLUE radiométer  

A neoBLUE takaró fényintenzitásának méréséhez a Natus vállalat egy megfelelően kalibrált 
neoBLUE radiométer használatát javasolja. Ha ez a mérőműszer nem áll rendelkezésre, 
fontos, hogy az intenzitás egy kifejezetten a kék LED-ek keskeny hullámhossz-spektrumának 
mérésére kifejlesztett radiométerrel kerüljön mérésre. A fluoreszkáló vagy halogén fény 
szélessávú spektrumának mérésére kifejlesztett radiométerek nem biztosítanak pontos 
intenzitásmérési eredményeket.  
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Ha az intenzitás lemért értéke a gyári beállítás vagy a kórházi minimális érték alatti, forduljon 
szakképzett műszaki szakemberhez, aki a kívánt teljesítmény elérése érdekében szükség 
szerint leteszteli és beállítja az intenzitás szintjét.  

Megjegyzés: A neoBLUE rendszer fénykibocsátási intenzitása gyárilag a 35 ±5 μW/cm2/nm 
értékre került beállításra egy neoBLUE radiométer segítségével.  

6.2. A fényintenzitás beállítása 

A fénykibocsátás intenizása a fénydoboz hátulsó részén található potenciométer 
segítségével állítható be. A fénykibocsátás intenzitásának beállítására vonatkozó 
utasításokért tájékozódjon a szervizkönyvből. 

 Figyelem: A fénydoboz és a LED szervizelését és javítását kizárólag képzett 
személyzet hajthatja végre. Javítás vagy csere ügyében forduljon a Natus Medical 
Incorporated vállalathoz.  

Ha a kívánt intenzitás több potenciométeres beállítás után sem érhető el, vegye fel 
a kapcsolatot a Natus műszaki szolgálatával vagy a hivatalos szervizszolgálattal. 

6.3. Tisztítás 

 Figyelem: Annak ellenére, hogy a fénydoboz az IEC60529 számú irányelvnek 
megfelelően IP21-es fröccsenés elleni védelemmel, a takaró pedig IPX3-as vízpermet elleni 
védelemmel rendelkezik, kerülje a folyadékok közvetlenül a fénydobozra való fröccsenését, 
valamint azoknak a fénydoboz belsejébe való behatolását. 

 Figyelem: A fénydobozt, takarót vagy matracot ne tisztítsa maró hatású vagy abrazív 
tisztítószerekkel, alkohollal, acetonnal vagy egyéb oldószerekkel. A készülék tisztításakor 
mindig kapcsolja ki a készüléket és válassza le a tápkábelt a fénydobozról. 

Egy kímélő mosogatószeres oldattal vagy szappanos vízzel átitatott puha törlőkendővel 
törölje meg a neoBLUE takaró külső részét, ideértve a fénydobozt, száloptikás takarót/kábelt, 
matracot és tápkábelt. A neoBLUE takaró és matrac tisztításához szokványos kórházi 
fertőtlenítőszereket is használhat. 

Megjegyzés: A következő kórházi fertőtlenítőszerek biztonságosan használhatók a jelen 
termék esetében: (Cavicide/CaviWipes, PDI Sani-Cloth törlőkendők, Clorox germicid 
törlőkendők, Sporicidin, 5%-os fehérítő). 
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7. Műszaki referencia 
 

Az alábbi grafikon a neoBLUE takaró és LED-es fényterápiás rendszer bilirubin spektrális 
sugárzását, valamint az abszorpciós csúcshullámhosszát (458 nm) szemlélteti. ³ 

       

A fényintenzitás gyárilag a 35 ±5 µW/cm2/nm értékre került beállítása a pacienssel való 
érintkezési felületnél. A mérés radiométer segítségével a fényterápia effektív területének 
közepéhez közel kerül elvégzésre. Az alábbi ábra a neoBLUE radiométer válaszainak 
névleges jellemzőit mutatja be, amelyek a bilirubin abszorpciós spektrumának felelnek meg.  
 
Megjegyzés: A száloptikás takaró élettartama során az intenzitás eredményei akár 10%-os 
eltérést mutathatnak a gyári beállításoktól. A fénykibocsátás intenzitásának beállítására 
vonatkozó utasításokért tájékozódjon a szervizkönyvből. 

 

A neoBLUE LED-es fényterápiás rendszer fényintenzitásának méréséhez a Natus vállat 
egy neoBLUE radiométer használatát javasolja. Ha ez a mérőműszer nem áll rendelkezésre, 
fontos, hogy az intenzitás egy kifejezetten a kék LED-ek keskeny hullámhossz-spektrumának 
mérésére kifejlesztett radiométerrel kerüljön mérésre. A fluoreszkáló vagy halogén fény 
szélessávú spektrumának mérésére kifejlesztett radiométerek nem biztosítanak pontos 
intenzitásmérési eredményeket. 
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8. Műszaki jellemzők  

8.1. Fényforrás 
Kék LED  
Kék hullámhossz:  450 és 475 nm közötti csúcs 
Csúcsintenzitás a pacienssel való érintkezési felületnél:  35 ±5 µW/cm2/nm gyári beállítás 

mellett (teljes besugárzás 
2800 µW/cm2) 

Intenzitásváltozás 6 óra alatt:  < 10% (az effektív kezelési 
területen belül) 
Fénykibocsátó terület (nagyméretű takaró):  Körülbelül 24,1 cm (9,5 hüvelyk) x 

36,8 cm (14,5 hüvelyk), 734 cm2 
(114 hüvelyk2) 

Fénykibocsátó terület (kisméretű takaró):  Körülbelül 17,1 cm (6,75 hüvelyk) 
x 32,4 cm (12,75 hüvelyk), 
488 cm2 (75,7 hüvelyk2) 

Effektív kezelési terület (nagyméretű takaró):  > 500 cm2 (77,5 hüvelyk2) 
Effektív kezelési terület (kisméretű takaró):  > 250 cm2 (38,75 hüvelyk2) 

 
Intenzitási arány:  > 0,4 (minimumtól a maximumig) 
Hőkibocsátás:  40 °C (104 °F) maximális felületi 

hőmérséklet   

8.2. A tápegységre vonatkozó műszaki jellemzők  
Bemenet 
Feszültség: 100–240 V~ 
Áram: 1,6 A 
Frekvencia: 50–60 Hz 
 
Kimenet 
Feszültség: 12 V   
Teljesítmény: Max. 72 W 
Áram: 6,0 A 

8.3. Biztonság  
Páciens felé szivárgó teljes áram < 100 μA 
Hallható zajkibocsátás ≤ 44 dB(a) 
Gyúlékony gázok melletti használat A jelen termék nem alkalmas a levegővel, oxigénnel 

vagy dinitrogénoxiddal elegyített, gyúlékony 
altatógáz-keverék jelenlétében történő használatra 
(Nem AP/APG besorolás) 

Mágneses mezők melletti használat A jelen termék nem biztonságos MR-környezetben 
 

8.4. Méretek:  
Fénydoboz mérete (Sz x H x M):  12,1 cm x 23,5 cm x 14 cm  
 (4,75 hüvelyk x 9,25 hüvelyk x 5,5 hüvelyk) 
Fénydoboz tömege:  1,36 kg 3 font  
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8.5. Környezet  

Üzemi hőmérséklet/páratartalom:  Fénydoboz: 5–30 C (41–86 °F)/10%–90%, nem 
kondenzáló 
Takaró: 5–38 C (41–100 °F)/10%–90%, nem 
kondenzáló 

Tárolási hőmérséklet/páratartalom:  0–50 C (32–122 °F)/10%–90%,  
nem kondenzáló 

Szállítási hőmérséklet/páratartalom: -30–65 °C (-22–149°F)/10%–90%,  
nem kondenzáló 

 
Tengerszint feletti üzemi magasság/légköri nyomás:  700–1060 hPa (kb. -1000–10 000 láb) 

 
Tengerszint feletti tárolási magasság/nyomás:  700–1060 hPa (kb. -1000–10 000 láb) 
Tengerszint feletti szállítási magasság/nyomás:  570–1060 hPa (kb. -1000–15 000 láb) 

 

8.6. Biztonsági irányelvek  
Elektromos biztonság: IEC 60601-1 ED 3.1 2012,  
ANSI/AAMI ES60601-1: 2005/ (R) 2012 és A1: 2012,  
60601-1: 14 számú CAN/CSA C22.2 
60601-2-50-10 számú CAN/CSA C22.2 
EMK [B. osztály]: IEC 60601-1-2: ED 4 2014-02 
Készülékspecifikus biztonság: IEC 60601-2-50 ED 2.1 AAMI 60601-2-50 AMD 1 
Otthoni egészségügyi ellátás: IEC 60601-1-11 ED 2 2015-01 
Használhatóság: IEC 60601-1-6 ED 3.1 2013-10, IEC 62366 ED 1.1 2014-01 
Biokompatibilitás: ISO10993 

 
 

 
 
 
Megfelel az AAMI STD ES60601-1; 
AAMI STD HA60601-1-11; 
AAMI IEC STD 60601-2-50; 
IEC STD 60601-1-6 szabványok előírásainak. 
A 60601-1; 60601-1-11; 60601-2-50 számú 
CAN/CSA C22.2 szabványok szerinti tanúsítással rendelkezik. 
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