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1.  Izstrādājuma apraksts 

neoBLUE® gaismas diožu fototerapijas segas sistēma ietver šādus piecus komponentus: 
neoBLUE segas fototerapijas gaismas bloku, optisko šķiedru segu ar kabeli, segas matraci, 
vienreizlietojamos matrača pārklājus un barošanas bloku.  

Pirms neoBLUE segas ierīces salikšanas un fototerapijas padeves rūpīgi izlasiet visas šīs 
rokasgrāmatas sadaļas. Pirms lietošanas ir jāizlasa un jāizprot drošības apsvērumi. 

1.1. Paredzētais lietojums 

neoBLUE gaismas diožu fototerapijas segas sistēma ir paredzēta nekonjugētas 
hiperbilirubinēmijas ārstēšanai priekšlaicīgi dzimušiem mazuļiem un jaundzimušajiem. To ir 
paredzēts izmantot pacientiem līdz 3 mēnešu vecumam ar svaru līdz 10 kg 
(22 mārciņām).  

1.2. Lietošanas indikācijas 
neoBLUE gaismas diožu fototerapijas segas sistēma ir paredzēta nekonjugētas 
hiperbilirubinēmijas ārstēšanai slimnīcā, kur fototerapiju vada apmācīti profesionāli medicīnas 
darbinieki pēc ārsta rīkojuma, vai mājas vidē, kur fototerapiju vada apmācīts veselības 
aprūpes speciālists. neoBLUE segas ierīce nodrošina intensīvu fototerapiju zem pacienta, un 
to var izmantot šūpulī, nenorobežotā gultā, infrasarkano staru sildītājā, inkubatorā vai laikā, 
kad pacients tiek turēts rokās. 

1.3. Kontrindikācijas 
Iedzimta porfīrija vai porfīrija pārmantotajā anamnēzē ir absolūta kontrindikācija fototerapijas 
lietošanai, tāpat kā vienlaicīga tādu zāļu vai vielu lietošana, kas ir fotosensibilizatori. ² 
 
Nelietojiet gaismas bloku un optisko šķiedru segu blakus ļoti spēcīgiem magnētiskā lauka 
avotiem (piemēram, blakus magnētiskās rezonanses attēlveidotājiem) vai tajos.  Šis 
izstrādājums tiek uzskatīts par “nedrošu magnētiskās rezonanses vidē”. 

1.4. Klīniskais ieguvums 
Klīniskais ieguvums pacientam ir bilirubīna noārdīšanās hiperbilirubinēmijas ārstēšanai. 

1.5. Paredzētā pacientu populācija 
Ārstējot laikā un nedaudz pirms laika dzimušos jaundzimušos ar intensīvo fototerapiju, 
ārstēšanas norādījumus skatiet AAP vadlīnijās (Amerikas Pediatrijas akadēmijas klīniskās 
prakses vadlīnijas — hiperbilirubinēmijas ārstēšana 35. vai vēlākā nedēļā dzimušajiem 
jaundzimušajiem (American Academy of Pediatrics Clinical Practice Guideline – Management 
of Hyperbilirubinemia in the Newborn Patient 35 or More Weeks of Gestation)).  
 
Ārstējot priekšlaicīgi dzimušu zīdaini ar intensīvu fototerapiju, lūdziet ārstam norādījumus par 
ārstēšanas ilgumu, kā arī par atbilstošu pacienta novērošanu.  

 
Piezīme. Pēc ārsta norādījumiem neoBLUE segas ierīci drīkst izmantot mājas apstākļos. Lai 
iegūtu informāciju par veselības aprūpes speciālistu apmācību un ierīces apkalpošanu, lietojot 
mājas apstākļos, skatiet slimnīcas politikas un procedūras. 

Veselības aprūpes speciālistam ir jānodod neoBlue segas lietošanas rokasgrāmata mājas 
apstākļos, lai varētu iepazīties ar atbilstošu ierīces lietojumu, un jāievēro ārsta sniegtie 
norādījumi par terapijas ilgumu.   
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1.6. Fizikālās īpašības  
neoBLUE segas ierīce ir pārnēsājams fototerapijas gaismas avots, kas izdala šaurjoslas 
augstas intensitātes zilo gaismu. Tā tiek izstarota, izmantojot zilu gaismas diodi (LED), lai 
nodrošinātu nekonjugētas hiperbilirubinēmijas ārstēšanu.  

Gaismas avots 
Zilā gaismas diode izstaro gaismu 400–550 nm (augstākais viļņa garums — 450–475 nm) 
diapazonā. Šis diapazons atbilst bilirubīna gaismas spektrālajai absorbcijai un tāpēc tiek 
uzskatīts par visefektīvāko risinājumu bilirubīna noārdīšanai. Zilā gaismas diode neizstaro 
nozīmīgu enerģiju spektra ultravioleto staru (UV) reģionā, tāpēc nav jāuztraucas par pacienta 
pakļaušanu ultravioleto staru iedarbībai. Tāpat kā visām fototerapijas gaismām, jālieto acu 
aizsargi, piemēram, Natus Biliband® acu aizsargi, lai aizsargātu pacienta acis no pārmērīgas 
pakļaušanas gaismas iedarbībai.  

Pareizi lietojot, gaismas diodei visā kalpošanas laikā ir minimāla gaismas izvades 
pasliktināšanās. Neskatoties uz to, biomedicīnas inženieris var pielāgot gaismas diodes 
izvadi, izmantojot potenciometru, kas atrodas gaismas bloka aizmugurē. Gaismas diode 
paredzēta darbībai ar augstu intensitāti (≥ 30 µW/cm2/nm) aptuveni 20 000 stundu. Faktiskie 
rezultāti var atšķirties atkarībā no apkārtējās vides faktoriem un potenciometra regulējumiem.  
Izmantotā gaismas diodes avota veida dēļ šai ierīcei pirms sākotnējās izmantošanas nav 
nepieciešams kādu laiku veikt fototerapijas padevi bez pacienta.  Tāpat pirms katras 
lietošanas tai nav nepieciešams stabilizācijas (iesilšanas) periods. 

neoBLUE segas sistēma tiek piegādāta ar liela vai maza izmēra optisko šķiedru segu. Optisko 
šķiedru segas paredzamais kalpošanas ilgums mainīsies atkarībā no lietošanas apstākļiem un 
potenciometra regulējumiem. 

Uz stieņa uzstādāma aparatūra (papildaprīkojums) 
Papildaprīkojumā piedāvātā aparatūra ir pieejama uzstādīšanai uz stieņa. neoBLUE segas uz 
stieņa uzstādāma aparatūra ir paredzēta uzstādīšanai uz stieņa, kura diametrs ir no 1,91 cm 
līdz 3,81 cm (no 0,75 līdz 1,5 collām). 

1.7. Strāvas padeves prasības 

neoBLUE segas ierīci var tieši pieslēgt nominālajam spriegumam, kas ir faktiski pieejams visā 
pasaulē, jo ar šo ierīci piegādātais ārējais barošanas bloks ir paredzēts lietošanai ar 100–
240 voltiem 50 vai 60 Hz frekvencē.  Šis ārējais barošanas bloks nodrošina 12 V līdzstrāvas 
padevi gaismas blokam un ir pievienojams gaismas bloka aizmugurē esošajai ligzdai. 

 

2.  Drošības informācija 

2.1.  Terminoloģijas skaidrojums 

Šajā rokasgrāmatā ir iekļauta divu veidu brīdinājuma informācija. Gan norāde “Brīdinājums”, 
gan norāde “Uzmanību” ir svarīgas drošai un efektīvai gaismas lietošanai. Katra norāde ir 
iedalīta kategorijā, izmantojot ievadvārdu treknrakstā, kā norādīts tālāk.  

 Brīdinājums! Norāde, kas raksturo nopietnas nevēlamas blakusparādības un to 
iespējamos drošības apdraudējumus, to noteiktos lietošanas ierobežojumus un darbības, kas 
jāveic, ja tādas rodas.    

 Uzmanību! Norāde, kurā ir iekļauta informācija par visām īpašajām darbībām, kas 
ārstam, lietotājam un/vai pacientam jāveic ierīces drošai un efektīvai lietošanai.  

Piezīme. Pamatinformācija, ar ko izskaidro konkrētu darbību vai procedūru. 
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2.2. Vispārīga drošības informācija 

Pirms fototerapijas sākšanas rūpīgi izlasiet visas šīs rokasgrāmatas sadaļas. Ievērojiet visus 
piesardzības pasākumus, lai garantētu pacienta un blakus esošo personu drošību. Turklāt 
ievērojiet slimnīcas fototerapijas pielietošanas politiku un procedūru.  

Piezīme.  Lai noteiktu vislabāko jaundzimušo hiperbilirubinēmijas ārstēšanas veidu, skatiet 
jūsu valstī spēkā esošās dzeltes ārstēšanas vadlīnijas vai noteikumus; piemēram, AAP 
vadlīnijas (Amerikas Pediatrijas akadēmijas klīniskās prakses vadlīnijas — hiperbilirubinēmijas 
ārstēšana 35. vai vēlākā nedēļā dzimušajiem jaundzimušajiem) vai NICE vadlīnijas 
(Nacionālais veselības un klīniskās izcilības institūts — jaundzimušo dzelte (National Institute 
for Health and Clinical Excellence – Neonatal Jaundice)). 
 
Piezīme. Par visiem nopietnajiem saistībā ar ierīci notikušajiem incidentiem ir jāziņo ražotājam 
un lietotāja un/vai pacienta pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts kompetentajai iestādei. 

2.3. Drošības simboli 

Pievērsiet uzmanību tālāk norādītajiem simboliem, kas redzami uz ierīces/piederumiem. 
 

Simbols Nozīme 

 
Ievērot lietotāja rokasgrāmatā norādīto 

 
Skatīt lietotāja rokasgrāmatu 

 
Uzmanību! 

 
Brīdinājums! 

 
BF veida pacientam lietotā daļa 

 
Ieslēgts (strāva pieslēgta) 

 
Gaidstāve (strāva atslēgta) 

IPX3 Aizsargāts pret ūdens šļakatām 

IP21 
Aizsargāts pret kondensāta veidošanos 
Aizsargāts pret pirkstu ievietošanu un drošuma zaudēšanu ūdens 
pilienu dēļ 

 

Aizsargāt pacienta acis, izmantojot acu aizsegus vai līdzīgu 
aprīkojumu 
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Simbols Nozīme 

 
Tikai vienreizlietojams 

 
Kataloga numurs 

 
Sērijas numurs 

 
Partijas numurs 

 
Uzturēt sausu 

 
Trausls 

 
Ar šo pusi uz augšu 

 
Atmosfēras spiediens 

 
Mitruma ierobežojums 

 
Temperatūras ierobežojums 

 Līdzstrāva  

 Pilnvarotais pārstāvis Eiropā 

 
Izgatavošanas datums 

 
Oficiālais ražotājs 

 
Dubultizolācija (II klase) 
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Simbols Nozīme 

 
Lietošana tikai ar ārsta norīkojumu 

 
Nelietot magnētiskās rezonanses attēlveidošanas vidē 

 
 Norādījumi par likvidēšanu pēc kalpošanas laika beigām 

Medical Device Norāde, ka ierīce ir medicīnas ierīce 

 
 

EEIA paziņojums 

Uzņēmums Natus ir apņēmies izpildīt 2014. gada Eiropas Savienības Regulas par elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) prasības. Šajā Regulā ir norādīts, ka elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumu savākšana ir jāveic atsevišķi, lai tos pienācīgi apstrādātu un pārstrādātu, garantējot, ka 
EEIA tiek droši atkārtoti izmantoti vai pārstrādāti. Saskaņā ar šo apņemšanos uzņēmums Natus var nodot 
galalietotājam pienākumu pieņemt atpakaļ un pārstrādāt, ja vien nav noslēgta cita veida vienošanās. Lai 
saņemtu detalizētu informāciju par jūsu reģionā pieejamām savākšanas un pārstrādes vietām, sazinieties 
ar mums vietnē www.natus.com.  
 
Elektriskās un elektroniskās iekārtas (EEI) ietver materiālus, komponentus un vielas, kas var būt bīstami 
cilvēku dzīvībai un videi, kad EEIA netiek pareizi apstrādāti. Līdz ar to galalietotājiem ir svarīga loma, lai 
nodrošinātu, ka EEIA tiek droši izmantoti atkārtoti un pārstrādāti. Elektrisko un elektronisko iekārtu lietotāji 
nedrīkst EEIA izmest kopā ar citiem atkritumiem. Lietotājiem ir jāizmanto pašvaldību savākšanas 
sistēmas vai jāizpilda ražotāja/importētāja pienākums pieņemt atkritumus atpakaļ vai jānolīgst licencēti 
atkritumu pārvadātāji, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi saistībā ar elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumu izmešanu un palielinātu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu atkārtotas izmantošanas, 
pārstrādes un atjaunošanas iespējas.  
 
Iekārtas, kas atzīmētas ar pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbolu (EEIA simbols virspusē) ir elektriskas 
un elektroniskas iekārtas. Pārsvītrotas atkritumu tvertnes uz riteņiem simbols norāda, ka elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumus nedrīkst izmest nešķirotos atkritumos, bet tie ir jāsavāc atsevišķi.  
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 Brīdinājums!  

Fototerapijas ārstēšanas laikā pastāv pacienta traumas risks  

 Intensīva fototerapija (≥ 30 µW/cm2/nm) var nebūt piemērota visiem jaundzimušajiem 
(piemēram, priekšlaicīgi dzimušiem jaundzimušajiem, kuru svars ir ≤ 1000 g). ¹ 

 Ārstam ir jānorāda katra pacienta ārstēšanas ilgums.   

 Intensīvas fototerapijas laikā uzraugiet visus pacientus, kā norādījis ārsts.  

 Periodiski mēriet pacienta bilirubīna līmeni.  

Piezīme. Kad pārbaudāt pacienta stāvokli un ādas krāsu, izslēdziet ierīci; zilā 
gaisma var traucēt klīnisko uzraudzību, maskējot ādas krāsas izmaiņas, 
piemēram, cianozi (zilgana ādas un gļotādas nokrāsa).  

 Uzraugiet pacienta ķermeņa temperatūru un šķidrumu stāvokli. 

 Periodiski pārbaudiet, vai pacienta acis ir aizsargātas un tajās nav infekcijas.  

 Lai fototerapijas laikā izvairītos no acu bojājumiem, aizsargājiet pacienta acis ar 
atbilstošu acu aizsargu.  

Piezīme. Norādījumus par acu aizsarga atbilstošu piemērotību skatiet tā komplektā 
ietvertajā lietošanas instrukcijā. 

 Bilirubīna fotoizomēri var radīt toksisku efektu.  

 Lai izvairītos no sapīšanās, vienmēr novietojiet pacientu uz segas matrača ar galvu uz 
otru pusi, kur pievienots optisko šķiedru kabelis. 

 Ierīces nepareiza lietošana vai Natus Medical Incorporated neražotu detaļu un 
piederumu izmantošana var sabojāt gaismu un var radīt pacienta un/vai lietotāja 
traumu. 

 Nelietojiet bez segas matrača un vienreizlietojamā segas pārvalka (paredzēts tikai 
vienreizējai lietošanai). Ierīce ir jāizmanto ar novietotu komplektā ietverto Natus segas 
matraci un pārklāju, lai nodrošinātu pareizu ārstēšanas vienmērīgumu.  

 Nelietojiet atstarojošo foliju, lai palielinātu fototerapijas efektivitāti; tas var ietekmēt 
pacienta ķermeņa temperatūru.  

 Lai nodrošinātu pareizu devas padevi pacientam, pirms katras lietošanas ieteicams 
izmērīt intensitāti ar radiometru. Ja mērījums netiek veikts, padotā intensitāte var būt 
mazāka par ārsta norādīto.  

 Izmantojot neoBLUE segas sistēmu kopā ar neoBLUE gaismu, kas novietota virs 
galvas, vai citām intensīvām fototerapijas sistēmām, ievērojiet ārsta sniegtos 
norādījumus. 

_________________________________________________________________ 

 Brīdinājums!   

Traumas risks citiem pacientiem vai lietotājam 

 Neskatieties tieši gaismā, kas tiek izstarota no gaismas bloka. Gaismas izvade no 
gaismas bloka ir intensīva un var radīt acu bojājumus. 

 Nelietojiet ierīci, ja kāda no daļām izskatās bojāta vai pastāv kāds iemesls uzskatīt, ka 
ierīce nedarbojas pareizi. Sazinieties ar Natus Medical Incorporated tehnisko dienestu 
vai pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju.  
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 Gaismjutīgas personas var pieredzēt galvassāpes, nelabumu vai vieglu reiboni, ja 
persona pārāk ilgi uzturas izgaismotā vietā. Izmantojot neoBLUE segas ierīci labi 
apgaismotā vietā vai nēsājot brilles ar dzeltenām lēcām, var mazināt potenciālo 
ietekmi.   

 Kad pacients neatrodas uz segas matrača vai veselības aprūpes speciālists apmeklē 
pacientu, ierīce ir jāizslēdz.  

 Lai izvairītos no gaismas bloka pārkaršanas, pārbaudiet, vai ventilācijas atveres nav 
nosegtas ar segām, drēbēm, putekļiem un kokvilnu vai novietotas pret 
nosprostojošām virsmām. 

 Pievienojot gaismas bloku ar papildaprīkojumā pieejamo uz stieņa uzstādāmo 
aparatūru jebkuram statīvam vai stendam uz riteņiem, pirms lietošanas pārbaudiet 
visas konstrukcijas svara kapacitāti un stabilitāti. 

                 __________________________________________________________________ 

 Brīdinājums!  

Traumas risks, ja ierīci izmanto kopā ar citām ierīcēm  

 Gaismas bloku nav paredzēts lietot ar skābekli bagātinātā vidē, piemēram, 
inkubatorā.  

Piezīme. Optisko šķiedru segas matraci var izmantot inkubatorā, ja gaismas avots 
tiek novietots ārpus inkubatora.     

 Nelietojiet gaismas bloku gāzu, kas atbalsta uzliesmošanu (piemēram, skābekļa, 
slāpekļa oksīda vai citu anestēzijas līdzekļu), tuvumā.  

Piezīme. Optisko šķiedru segas matraci var lietot uzliesmojošu gāzu tuvumā. 

 Nelietojiet gaismas bloku un optisko šķiedru segu blakus ļoti spēcīgiem magnētiskā 
lauka avotiem (piemēram, blakus magnētiskās rezonanses attēlveidotājiem) vai 
tajos.  Šis izstrādājums tiek uzskatīts par “nedrošu magnētiskās rezonanses vidē”. 

 Šī sistēma var radīt radio traucējumus vai var traucēt tuvumā esoša aprīkojuma 
darbību.  Var būt nepieciešams veikt mazināšanas pasākumus, piemēram, pārgriezt 
vai pārvietot ierīci vai ekranēt vietu.  

 Ierīce ir piemērota lietošanai slimnīcas vai mājas vidē, izņemot aktīva HF ķirurģiskā 
aprīkojuma tuvumā un ME sistēmas RF ekranētā telpā magnētiskās rezonanses 
attēlveidošanai, kur ir augsta EM traucējumu intensitāte 

 Ir jāizvairās no šīs ierīces izmantošanas līdzās citam aprīkojumam un novietošanas 
uz/zem tā, jo tas var radīt nepareizu darbību. Ja šāda izmantošana ir nepieciešama, šī 
ierīce un cits aprīkojums ir jānovēro, vai tie darbojas pareizi. 

 Lietojot tādus piederumus, devējus un kabeļus, ko nav norādījis vai nodrošinājis šīs 
ierīces ražotājs, var pastiprināties elektromagnētiskās emisijas vai mazināties 
aprīkojuma elektromagnētiskā traucējumnoturība, izraisot nepareizu darbību. 

 Pārnēsājamās RF sakaru iekārtas (tostarp tādas perifērās ierīces kā antenu kabeļus 
un ārējās antenas) nevajadzētu lietot tuvāk par 30 cm (12 collām) no jebkuras 
neoBLUE segas, tostarp ražotāja noteiktajiem kabeļiem. Pretējā gadījumā šīs ierīces 
veiktspēja var pasliktināties.                                                                                                      
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 _________________________________________________________________ 

 Uzmanību!  
 

 Ja paaugstinātas temperatūras indikatorlampiņa nomirgo divreiz, optisko šķiedru 
segas kalpošanas laiks tuvojas beigām, un tā ir jānomaina. 

 Nelietojiet gaismas bloku zem infrasarkano staru sildītāja. 

Piezīme. Ja gaismas bloku novieto tieši zem infrasarkano staru sildītāja, tas var 
sabojāt gaismas bloku un, iespējams, aktivizēt paaugstinātas temperatūras 
indikatorlampiņu, kas var izraisīt zilās ārstēšanas gaismas izslēgšanos. 

 Ģenerētā gaisma var samazināt fotojutīguma ārstniecisko iedarbību. Apgaismotajā 
zonā un tās tuvumā nenovietojiet un neglabājiet nekādas zāles. 

 Uz gaismas bloka nedrīkst novietot uzliesmojošus priekšmetus. 

 Ievietojot optisko šķiedru kabeli gaismas blokā vai izņemot to no gaismas bloka, turiet 
gaismas bloku ar vienu roku, lai nostiprinātu un novērstu kustības. 

 Nav ieteicams lietot Natus Medical Incorporated nepiegādātu barošanas bloku, 
kabeļus vai piederumus, jo tas var izraisīt nepilnvērtīgu veiktspēju un EMS veiktspējas 
izmaiņas attiecībā uz šī izstrādājuma emisijām un noturību pret traucējumiem. Lietojiet 
tikai ar Natus Medical Incorporated piegādātajiem kabeļiem un piederumiem. 

 Tikai kvalificēts personāls drīkst apkalpot un remontēt gaismas bloku un gaismas 
diodi. Par remontdarbiem un nomaiņu konsultējieties ar uzņēmumu Natus Medical 
Incorporated.  

 neoBLUE segas ierīce ir B klases ierīce (CISPR 11 klasifikācija), ko drīkst lietot 
mājsaimniecībās, ja to izmanto saskaņā ar veselības aprūpes speciālista 
pilnvarojumu.  

 Šīs ierīces veiktspēja var pasliktināties, ja netiek ievēroti piesardzības pasākumi 
saistībā ar EMS vidi un RF sakaru aprīkojumu. Informāciju skatiet apkalpes 
rokasgrāmatas B pielikumā.   

 Netīriet gaismas bloku, segu vai matraci ar kodīgiem vai abrazīviem tīrīšanas 
līdzekļiem, spirtu, acetonu vai citiem šķīdinātājiem. Tīrot ierīci, vienmēr atslēdziet 
strāvas padevi un atvienojiet strāvas vadu no gaismas bloka. 

 Lai gan gaismas bloks ir izturīgs pret šļakatām saskaņā ar IP21 un segas paliktnis ir 
aizsargāts pret ūdens izsmidzinājumiem saskaņā ar IPX3 prasībām atbilstoši 
standartam IEC60529, izvairieties no šķidrumu smidzināšanas tieši uz gaismas bloka 
un neļaujiet tiem iekļūt iekšpusē. 

 Mainīgie vides apstākļi var nelabvēlīgi ietekmēt šīs iekārtas veiktspēju. Ņemiet vērā, 
ka neoBLUE segas gaismas bloka darba temperatūra un mitrums ir attiecīgi 5–30 °C) 
(41–86 °F) / 10–90 % bez kondensāta, un darba augstums un atmosfēras spiediens ir 
no 700 hPa līdz 1060 hPa (aptuveni no –1000 līdz +10 000 pēdām). 
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3.   Komponenti un lietotāja vadības ierīces  

3.1.  neoBLUE gaismas diožu fototerapijas segas sistēma 
 

 
 
 

3.2. Gaismas bloks 
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3.3. Optisko šķiedru sega  

 

3.4 Vadības ierīces 
Ieslēgšanas/gaidstāves slēdzis: izmantojiet šo slēdzi, lai ieslēgtu ( | ) ierīci vai pārslēgtu to 
gaidstāves režīmā ( ). Slēdzis atrodas uz gaismas bloka augšdaļas. Zaļā indikatorlampiņa, 
kas atrodas uz slēdža, ieslēgtā stāvoklī norāda, ka ierīce ir ieslēgta. Ierīce neizstaros zilo 
fototerapijas gaismu, kamēr slēdzis nav ieslēgts un optisko šķiedru kabelis nav pilnībā 
ievietots optisko šķiedru savienojuma vietā uz gaismas bloka. 

Strāvas vada stiprinājuma vieta: strāvas vada stiprinājuma vieta atrodas gaismas bloka 
aizmugurē. 

Ventilācijas atveres: ventilācijas atveres atrodas gaismas bloka sānos. Ventilators neļauj 
gaismas diodei pārkarst.  

Paaugstinātas temperatūras indikatorlampiņa: paaugstinātas temperatūras 
indikatorlampiņa, kas atrodas līdzās slēdzim gaismas bloka aizmugurē, var norādīt divus 
dažādus ar temperatūru saistītus stāvokļus, kas attiecas uz gaismas bloku.  Viena norāde ir 
par stāvokli, kad temperatūra gaismas bloka iekšpusē, it īpaši terapijas gaismas diode, kļūst 
pārāk silta.  Šajā gadījumā dzintara krāsas indikatorlampiņa pārmaiņus mirgo un zilā 
ārstēšanas gaisma automātiski izslēdzas, lai samazinātu temperatūru, kamēr ventilators 
turpina darboties.  Ja tā notiek, pārbaudiet ventilācijas atveres, pārliecinoties, ka tās nav 
aizsegtas.  Kad ierīce ir pietiekami atdzesēta, zilā ārstēšanas gaisma ieslēdzas automātiski.  
Dzintara krāsas indikatorlampiņa turpina mirgot, norādot, ka notikusi pārkaršana.  Šo dzintara 
krāsas indikatorlampiņu var atiestatīt, pārslēdzot ieslēgšanas/gaidstāves slēdzi gaidstāves 
pozīcijā un pēc tam atpakaļ ieslēgtā pozīcijā. 

Otrs stāvoklis ir tad, ja pārkarst lēcu saskarne.  Šajā gadījumā dzintara krāsas 
indikatorlampiņa nomirgo divreiz, tomēr zilā ārstēšanas gaisma turpina degt.  Ja saskarne 
turpina pārkarst un sasniedz atslēgšanās temperatūru, dzintara krāsas indikatorlampiņa 
turpina mirgot divreiz, bet zilā ārstēšanas gaisma izslēdzas. Zilo ārstēšanas gaismu un 
dzintara krāsas indikatorlampiņu var atiestatīt, pārslēdzot ieslēgšanas/gaidstāves slēdzi 
gaidstāves pozīcijā un atpakaļ ieslēgtā pozīcijā, līdzko gaismas bloks ir pietiekami atdzesēts.  

 Brīdinājums!  Lai izvairītos no gaismas bloka pārkaršanas, pārbaudiet, vai ventilācijas 
atveres nav nosegtas ar segām, drēbēm, putekļiem un kokvilnu vai novietotas pret 
nosprostojošām virsmām. 

Savienotāja gals 

Optisko 
šķiedru 
kabelis 
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 Uzmanību! Ja paaugstinātas temperatūras indikatorlampiņa nomirgo divreiz, optisko 
šķiedru segas kalpošanas laiks tuvojas beigām, un tā ir jānomaina.  

Taimeris: neoBLUE sega ir aprīkota ar taimeri, lai izsekotu kopējo stundu skaitu, kad zilā 
ārstēšanas gaisma ir ieslēgta. Taimeris uzskaita maksimāli līdz 9999999,9 stundām. Kad 
notiek uzskaite, decimālpunkts mirgo nemainīgā ātrumā. Kad taimeris neveic uzskaiti, 
decimālpunkts nemirgo. Taimeris uzskaita visu laiku, kad gaismas bloks izstaro gaismu. 
Pēdējais skaitlis atbilst stundas desmitdaļai, 0,1 = 6 minūtes.  

3.5 Uz stieņa uzstādāma aparatūra (papildaprīkojums) 
 
neoBLUE segas gaismas bloku var uzstādīt uz stieņiem (piemēram, kā stieņa stiprinājuma 
piederumu uz inkubatoriem un pacienta sildītājiem), izmantojot papildaprīkojumā pieejamo uz 
stieņa uzstādīšanas aparatūru. Aparatūra ir paredzēta piestiprināšanai pie stieņa, kura 
diametrs ir no 1,91 cm līdz 3,81 cm (no 0,75 collām līdz 1,5 collām). 

 Brīdinājums! Pievienojot gaismas bloku ar papildaprīkojumā pieejamo uz stieņa 
uzstādāmo aparatūru jebkuram statīvam vai stendam uz riteņiem, pirms lietošanas pārbaudiet 
visas konstrukcijas svara kapacitāti un stabilitāti. 
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4.  Norādījumi par uzstādīšanu un lietošanu 

4.1. neoBLUE gaismas diožu fototerapijas segas sistēmas sagatavošana lietošanai  

 
1. Novietojiet optisko šķiedru segu ar matraci šūpulī, nenorobežotā gultā, infrasarkano 

staru sildītājā vai inkubatorā.  

2. Novietojiet gaismas bloku un pievienojiet optisko šķiedru kabeli optisko šķiedru 
savienojumam.  

Piezīme. Ja izmantojat inkubatoru, izvelciet optisko šķiedru kabeli caur vienu no inkubatora 
pieslēgvietām, pēc tam ievietojiet to gaismas blokā, kas atrodas ārpus inkubatora. 

Piezīme. Novietojiet gaismas bloku tālāk no pacienta uz līdzenas, stabilas virsmas, kur nav 
šķēršļu un citu traucējumu, vai uzstādiet uz stieņa, izmantojot papildaprīkojumā pieejamo 
aparatūru.  

 Brīdinājums! Pievienojot gaismas bloku ar papildaprīkojumā pieejamo uz stieņa 
uzstādāmo aparatūru jebkuram statīvam vai stendam uz riteņiem, pirms lietošanas pārbaudiet 
visas konstrukcijas svara kapacitāti un stabilitāti. 

 Brīdinājums! Lai izvairītos no gaismas bloka pārkaršanas, pārbaudiet, vai ventilācijas 
atveres nav nosegtas ar segām, drēbēm, putekļiem un kokvilnu vai novietotas pret 
nosprostojošām virsmām.  

 Uzmanību! Ievietojot optisko šķiedru kabeli gaismas blokā vai izņemot to no gaismas 
bloka, turiet gaismas bloku ar vienu roku, lai nostiprinātu un novērstu kustības. 

 

3. Pievienojiet barošanas bloku pie atbilstošas sienas kontaktligzdas un pie gaismas 
bloka. Strāvas vadi ir droši jāizvieto. 

4. Uzlieciet vienreizlietojamo pārklāju, pārvelkot to pāri segas matracim. Maiņas pārklāji ir 
patēriņa preces, kas ir jāizmet pēc vienreizējas lietošanas (nomaiņas pārklājus var pasūtīt 
uzņēmumā Natus Medical Incorporated). 

 Brīdinājums! Nelietojiet bez segas matrača un vienreizlietojamā segas pārvalka 
(paredzēts tikai vienreizējai lietošanai). Ierīce ir jāizmanto ar novietotu komplektā ietverto 
Natus matraci un pārklāju, lai nodrošinātu pareizu ārstēšanas vienmērīgumu.  

Piezīme. Matracis tiek piegādāts jau uzstādīts uz optisko šķiedru segas. Matracis ir daļēji 
izturīgs (nomaiņas matračus var pasūtīt uzņēmumā Natus Medical Incorporated). 

 

5. Ieslēdziet ierīci, pārvietojot barošanas slēdzi ieslēgtā ( | ) pozīcijā.  

6. Saskaņā ar iestādes procedūrām pārbaudiet gaismas intensitāti, izmantojot radiometru. 
Skatiet 6.1. sadaļu “Gaismas intensitātes pārbaude.” neoBLUE segas sistēmas gaismas 
intensitāte rūpnīcā tika iestatīta uz 35 ± 5 μW/cm2/nm, izmantojot neoBLUE radiometru. 

4.2. Ārstēšana ar fototerapiju  
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 Brīdinājums! Intensīva fototerapija (≥ 30 µW/cm2/nm) var nebūt piemērota visiem 
pacientiem (piemēram, priekšlaicīgi dzimušiem pacientiem, kuru svars ir ≤ 1000 g). 

 Brīdinājums! Ārstam ir jānorāda katra pacienta ārstēšanas ilgums.  

 Brīdinājums! Lai nodrošinātu pareizu devas padevi pacientam, pirms katras lietošanas 
ieteicams izmērīt intensitāti ar radiometru. Ja mērījums netiek veikts, padotā intensitāte var būt 
mazāka par ārsta norādīto.  

 

7. Pirms fototerapijas sākšanas aizsargājiet pacienta acis ar acu aizsargiem. 

Natus iesaka izmantot tālāk norādīto. 

Biliband® acu aizsargi 

Izmēri: Micro (izstrādājuma numurs 900644) 
Premature (izstrādājuma numurs 900643) 
Regular (izstrādājuma numurs 900642)  

 Brīdinājums! Lai fototerapijas laikā izvairītos no acu bojājumiem, aizsargājiet pacienta 
acis ar atbilstošu acu aizsargu.  

Piezīme. Norādījumus par acu aizsarga atbilstošu piemērotību skatiet tā komplektā ietvertajā 
lietošanas instrukcijā. 

Piezīme. Laikā, kad pacients tiek turēts un novietots tā, ka acis nevar tikt pakļautas gaismas 
iedarbībai, acu aizsargus var noņemt. 

 

8. Novietojiet pacientu uz neoBLUE segas pārklātā matrača.  

 Brīdinājums! Lai izvairītos no sapīšanās, vienmēr novietojiet pacientu uz segas matrača 
ar galvu uz otru pusi, kur pievienots optisko šķiedru kabelis. 

9. Terapijas laikā uzraugiet pacientu. 

 Brīdinājums! Intensīvas fototerapijas laikā uzraugiet visus pacientus, kā norādījis ārsts.  
 Periodiski mēriet pacienta bilirubīna līmeni.  
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Piezīme. Kad pārbaudāt pacienta stāvokli un ādas krāsu, izslēdziet ierīci; zilā 
gaisma var traucēt klīnisko uzraudzību, maskējot ādas krāsas izmaiņas, 
piemēram, cianozi (zilgana ādas un gļotādas nokrāsa).  

 Uzraugiet pacienta ķermeņa temperatūru un šķidrumu stāvokli. 

 Periodiski pārbaudiet, vai pacienta acis ir aizsargātas un tajās nav infekcijas. 

 Brīdinājums! Gaismjutīgas personas var pieredzēt galvassāpes, nelabumu vai vieglu 
reiboni, ja persona pārāk ilgi uzturas izgaismotā vietā. Izmantojot neoBLUE segas ierīci labi 
apgaismotā vietā vai nēsājot brilles ar dzeltenām lēcām, var mazināt potenciālo ietekmi.   
 

 Brīdinājums! Kad pacients neatrodas uz matrača vai veselības aprūpes speciālists 
apmeklē pacientu, ierīce ir jāizslēdz. 
 
10. Kad terapija pabeigta, pārslēdziet uz gaidstāves režīmu un noņemiet gaismu no 

terapijas zonas. 

5.  Problēmu novēršanas norādes 
 
Piezīme. Apkalpes rokasgrāmata ir atsevišķi pieejama kompaktdiskā. Amerikas Savienotajās 
Valstīs sazinieties ar Natus tehnisko dienestu pa tālr. +1 (888) 496-2887 vai +1 (650) 802-
0400 vai rakstiet uz e-pasta adresi: technical_service@natus.com. Ārpus ASV sazinieties ar 
vietējo izplatītāju.  

 

 Uzmanību! Tikai kvalificēts personāls drīkst apkalpot un remontēt gaismas bloku un 
gaismas diodi. Par remontdarbiem un nomaiņu konsultējieties ar uzņēmumu Natus Medical 
Incorporated. 
 

Problēma Problēmas iemesls Darbība 

Ierīce neieslēdzas, 
ventilators ir izslēgts. 

Nav strāvas padeves 
Bojāts slēdzis 
Bojāts elektrotīkls 

 Pārbaudiet, vai ierīce ir pievienota 
elektrotīklam. 

 Pārbaudiet, vai kontaktspraudņa 
savienojums ar ierīci ir labs un 
nostiprināts. 

 Lūdziet kvalificētam tehniskajam 
speciālistam pārbaudīt komponentus 
un pēc nepieciešamības nomainīt tos. 

Zilā gaisma 
neieslēdzas, ventilators 
ir ieslēgts. 

Optisko šķiedru kabelis nav 
pievienots gaismas blokam.  
Shēmas plate ir bojāta. 
 

 Ievietojiet optisko šķiedru kabeli 
optisko šķiedru savienojumā uz 
gaismas bloka. 

 Ja problēma netiek novērsta, 
sazinieties ar Natus tehnisko dienestu 
vai pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju. 

Zilā gaisma ieslēdzas, 
bet ventilators ir 
izslēgts. 

Bojāts ventilators 
Bojāti vadi 
 

 Ja problēma netiek novērsta, 
sazinieties ar Natus tehnisko dienestu 
vai pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju. 

Dzintara krāsas 
indikatorlampiņa mirgo 
(vienreizējā mirgošana).  

Ierīces gaismas diode ir 
pārkarsusi tālāk norādīto 
iemeslu dēļ. 

 Noņemiet visus materiālus, kas varētu 
nosprostot gaisa plūsmu caur 
ventilācijas atverēm. 
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Zilā gaisma var būt 
ieslēgta vai izslēgta. 

Nosprostotas ventilācijas 
atveres. 
Ierīce tiek lietota darba 
temperatūrā, kas pārsniedz 
30 ºC. 
Shēmas plate ir bojāta. 
Ventilatora kļūme. 

 Izmantojiet ierīci vēsākā vidē. 

 Ja problēma netiek novērsta, 
sazinieties ar Natus tehnisko dienestu 
vai pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju. 

Dzintara krāsas 
indikatorlampiņa mirgo 
(divreizēja mirgošana).  
Zilā gaisma var būt 
ieslēgta vai izslēgta. 

Iekšējā lēcu saskarne ir 
pārkarsusi tālāk norādīto 
iemeslu dēļ. 
Optisko šķiedru paliktnis ir 
sabojāts pie savienotāja 
gala, un tā kalpošanas laiks 
ir gandrīz beidzies. 

 Nomaniet optisko šķiedru paliktni. 

 Ja problēma netiek novērsta, 
sazinieties ar Natus tehnisko dienestu 
vai pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju. 

 

6.  Regulārā tīrīšana un apkope 

6.1. Gaismas intensitātes pārbaude  
Gaismas intensitāti ir ieteicams pārbaudīt pirms katras lietošanas reizes, lai pārliecinātos, ka 
gaisma nodrošina terapijas devu, ko nozīmējis ārsts. Šis mērījums tie veikts efektīvās 
terapijas zonas centra tuvumā uz matrača un vienreizlietojamā pārklāja virsmas. 

 
neoBLUE radiometrs  

Lai mērītu neoBLUE segas gaismas intensitāti, Natus iesaka izmantot pareizi kalibrētu 
neoBLUE radiometru. Ja šis mērītājs nav pieejams, svarīgi mērīt intensitāti ar radiometru, 
kas īpaši paredzēts zilās gaismas diodes šaurjoslas viļņa garuma spektra mērīšanai. 
Radiometrs, kas paredzēts luminiscences lampu vai halogēna lampu platjoslas spektra 
mērīšanai, var uzrādīt neprecīzus intensitātes mērījumus.  

Ja izmērītā intensitāte ir zem rūpnīcas iestatījuma vai slimnīcas noteiktās minimālās vērtības, 
lūdziet kvalificētam tehniskajam speciālistam pārbaudīt intensitātes līmeni un vēlreiz pielāgot 
intensitāti, lai sasniegtu vēlamo izvadi, ja nepieciešams.   

Piezīme. neoBLUE segas sistēmas gaismas intensitāte rūpnīcā tika iestatīta uz 35 ± 5 
μW/cm2/nm, izmantojot neoBLUE radiometru.  

6.2. Gaismas intensitātes pielāgošana 

Gaismas izvadi var pielāgot, izmantojot potenciometru, kas atrodas gaismas bloka 
aizmugurē.  Norādījumus par to, kā pielāgot gaismas izvadi, skatiet apkalpes rokasgrāmatā. 
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 Uzmanību! Tikai kvalificēts personāls drīkst apkalpot un remontēt gaismas bloku un 
gaismas diodi. Par remontdarbiem un nomaiņu konsultējieties ar uzņēmumu Natus Medical 
Incorporated.  

Ja vēlamo intensitātes izvadi nevar sasniegt pēc vairākiem potenciometra regulējumiem, 
sazinieties ar Natus tehnisko dienestu vai pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju. 

6.3. Tīrīšana 

 Uzmanību! Lai gan gaismas bloks ir izturīgs pret šļakatām saskaņā ar IP21 un segas 
paliktnis ir aizsargāts pret ūdens izsmidzinājumiem saskaņā ar IPX3 prasībām atbilstoši 
standartam IEC60529, izvairieties no šķidrumu smidzināšanas tieši uz gaismas bloka un 
neļaujiet tiem iekļūt iekšpusē. 

 Uzmanību! Netīriet gaismas bloku, segu vai matraci ar kodīgiem vai abrazīviem 
tīrīšanas līdzekļiem, spirtu, acetonu vai citiem šķīdinātājiem. Tīrot ierīci, vienmēr atslēdziet 
strāvas padevi un atvienojiet strāvas vadu no gaismas bloka. 

Izmantojot mīkstu drāniņu, kas samitrināta ar vidējas intensitātes mazgāšanas šķīdumu vai 
ar ziepēm un ūdeni, notīriet neoBLUE segas ārpusi, tostarp gaismas bloku, optisko šķiedru 
segu/kabeli, matraci un strāvas vadu.  neoBLUE segas ierīci un matraci var arī tīrīt ar 
standarta slimnīcas dezinfekcijas līdzekļiem.  

Piezīme.  Šim izstrādājumam var droši lietot šādus slimnīcas dezinfekcijas līdzekļus: 
Cavicide/CaviWipes, PDI Sani-Cloth salvetes, Clorox Germicidal salvetes, Sporicidin, 5 % 
balinātājs. 
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7.  Tehniskā atsauce 
 

Diagrammā tālāk ir redzams neoBLUE gaismas diožu fototerapijas segas bilirubīna 
spektrālais starojums, kā arī bilirubīna maksimālās absorbcijas viļņa garums (458 nm). ³ 

       

Gaismas intensitāte rūpnīcā ir iestatīta uz 35 ± 5 µW/cm2/nm pie pacienta ķermeņa virsmas. 
Šis mērījums tiek veikts ar radiometru fototerapijas efektīvās virsmas zonas centra tuvumā.  
Diagrammā tālāk ir redzami neoBLUE radiometra nominālie atbildes parametri, kas atbilst 
bilirubīna maksimālās absorbcijas spektram.  
 
Piezīme.  Optisko šķiedru paliktņa kalpošanas laikā intensitātes rādījumi var atšķirties 
atkarībā no rūpnīcas iestatījuma līdz 10 %. Norādījumus par to, kā pielāgot gaismas izvadi, 
skatiet apkalpes rokasgrāmatā. 

 

Natus iesaka izmantot neoBLUE radiometru, lai izmērītu neoBLUE gaismas diožu 
fototerapijas sistēmas intensitāti. Ja šis mērītājs nav pieejams, svarīgi mērīt intensitāti ar 
radiometru, kas īpaši paredzēts zilās gaismas diodes šaurjoslas viļņa garuma spektra 
mērīšanai. Radiometrs, kas paredzēts luminiscences lampu vai halogēna lampu platjoslas 
spektra mērīšanai, var uzrādīt neprecīzus intensitātes mērījumus. 
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8.  Specifikācijas  

8.1. Gaismas avots 
Zilā gaismas diode   
Zilās gaismas viļņa garums:   maksimālais diapazonā no 450 līdz 475 nm 
Maksimālā intensitāte uz pacienta virsmas:   35 ± 5 µW/cm2/nm ar rūpnīcas iestatījumu

 (kopējais izstarojums 2800 µW/cm2) 
Intensitātes izmaiņas 6 stundu laikā:   < 10 % (efektīvajā terapijas zonā) 
Gaismas izstarošanas zona (liela sega):   aptuveni 24,1 cm (9,5 collas) x 36,8 cm 

(14,5 collas), 734 cm2 (114 collas2) 
Gaismas izstarošanas zona (neliela sega):   aptuveni 17,1 cm (6,75 collas) x 32,4 cm 

(12,75 collas), 488 cm2 (75,7 collas2) 
Efektīvā terapijas zona (liela sega):  > 500 cm2 (77,5 collas2) 
Efektīvā terapijas zona (neliela sega):  > 250 cm2 (38,75 collas2) 

 
Intensitātes attiecība:   > 0,4 (no minimālās līdz maksimālajai) 
Karstuma izvade   40 °C (104 °F) maksimālā virsmas temperatūra    

8.2. Barošanas bloka specifikācijas  
Ievade 
Spriegums: 100–240 V~ 
Strāva: 1,6 A 
Frekvence: 50–60 Hz 
 
Izvade 
Spriegums: 12 V   
Jauda: 72 W maksimāli 
Strāva: 6,0 A 

8.3. Drošība  
Kopējā pacienta noplūdes strāva < 100 μA 
Dzirdamais troksnis ≤ 44 dB(a) 
Izmantošana ap uzliesmojošām gāzēm Šis izstrādājums “nav AP/APG” 
Izmantošana magnētisko lauku tuvumā Šis izstrādājums ir “nedrošs magnētiskās rezonanses 

vidē” 
 

8.4. Izmēri  
Izmēri — gaismas bloks (Pl x G x A)  12,1 cm x 23,5 cm x 14 cm  
 (4,75 collas x 9,25 collas x 5,5 collas) 
Svars — gaismas bloks  1,36 kg (3 mārciņas)  
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8.5. Apkārtējā vide  

Darba temperatūra/mitrums:  Gaismas bloks:  5–30 °C (41– 86 F) / 10–90 %, 
bez kondensāta 
Sega:  5–38 °C (41–100 F) / 10–90 %, bez 
kondensāta 

Glabāšanas temperatūra/mitrums:   0–50 °C (32–122 F) / 10–90 %, bez kondensāta 
Pārvadāšanas temperatūra/mitrums: –30–65 °C (–22–149 °F) / 10–90 %, bez 

kondensāta 
 

Darbības augstums / atmosfēras spiediens:  700–1060 hPa (aptuveni no –1000 līdz 
+10 000 pēdām) 

 
Glabāšanas augstums/spiediens:  700–1060 hPa (aptuveni no –1000 līdz 

+10 000 pēdām) 
Pārvadāšanas augstums/spiediens:  570–1060 hPa (aptuveni no –1000 līdz 

+15 000 pēdām) 
 

8.6. Drošības standarti  
Elektriskā drošība: IEC 60601-1 ED 3.1 2012,  
ANSI/AAMI ES60601-1: 2005/ (R) 2012 un A1: 2012,  
CAN/CSA C22.2 Nr. 60601-1: 14 
CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-2-50-10 
EMA [B klase]: IEC 60601-1-2: ED 4 2014-02 
Ar ierīci saistīta drošība: IEC 60601-2-50 ED 2.1 AAMI 60601-2-50 AMD 1 
Veselības aprūpe mājās: IEC 60601-1-11 ED 2 2015-01 
Lietojamība: IEC 60601-1-6 ED 3.1 2013-10, IEC 62366 ED 1.1 2014-01 
Biosaderība: ISO10993 

 
 

 
 
 
Atbilst AAMI STD ES60601-1 
AAMI STD HA60601-1-11; 
AAMI IEC STD 60601-2-50; 
IEC STD 60601-1-6. 
Sertificēts saskaņā ar CSA STD C22.2 Nr. 
60601-1; 60601-1-11; 60601-2-50 
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