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1. Gaminio apibūdinimas 

„neoBLUE® blanket“ fototerapijos sistemą su šviesą spinduliuojančiais diodais (LED) sudaro 
penki komponentai: „neoBLUE blanket“ fototerapijos šviesos modulis, optinio pluošto antklodė 
su laidu, antklodės čiužinys, vienkartinio naudojimo čiužinio užvalkalais ir srovės tiekimo 
modulis.  

Prieš pradėdami rinkti „neoBLUE blanket“ prietaisą ir prieš pradėdami taikyti fototerapiją, 
atidžiai perskaitykite visus šio vadovo skyrius. Juose pateikiama saugumo aspektų, kuriuos 
prieš pradedant naudoti įrenginį reiktų perskaityti ir suprasti. 

1.1. Numatytoji paskirtis. 

„neoBLUE blanket“ fototerapijos sistema su šviesą spinduliuojančiais diodais (LED) yra skirta 
nekonjuguota hiperbilirubinemija sergantiems neišnešiotiems kūdikiams ir naujagimiams 
gydyti. Sistema skirta naudoti iki 3 mėnesių amžiaus pacientams, sveriantiems mažiau 
kaip 22 svarų (10 kg).  

1.2. Naudojimo indikacijos. 
„neoBLUE blanket“ fototerapijos sistema su šviesos diodais yra skirta gydyti nuo 
nekonjuguotos hiperbilirubinemijos ligoninėje, kur sistemą turi naudoti išmokyti medicinos 
darbuotojai nurodžius gydytojui arba namuose, kur ją gali naudoti išmokytas slaugytojas. 
„neoBLUE blanket“ prietaisas užtikrina intensyvią fototerapiją patiestas po pacientu ir gali būti 
naudojamas lopšyje (vežimėlyje), atviroje lovoje, kartu su spinduliniu šildytuvu, inkubatoriuje 
arba laikant pacientą ant rankų. 

1.3. Kontraindikacijos 
Įgimta porfirija arba porfirijos istorija šeimoje bei kartu vartojamos fotosensibilizuojančios 
medžiagos ir vaistai yra absoliuti kontraindikacija fototerapijai.² 
 
Šviesos šaltinio ar optinio pluošto antklodės nenaudokite stipraus magnetinio lauko aplinkoje 
ar šalia jo (pvz., magnetinio rezonanso įrenginiuose ar šalia jų). Šis gaminys laikomas 
nesaugiu magnetinio rezonanso aplinkoje. 

1.4. Klinikinė nauda 
Prietaiso teikiama klinikinė nauda pacientui yra bilirubino suardymas gydant nuo 
hiperbilirubinemijos. 

1.5. Numatytoji pacientų populiacija: 
Intensyvia fototerapija gydydami išnešiotus ir beveik išnešiotus naujagimius vadovaukitės 
Amerikos pediatrijos akademijos (AAP) klinikinės praktikos gairėmis – „Hiperbilirubinemijos 
valdymas 35-ąją nėštumo savaitę ar vėliau gimusiems naujagimiams“).  
 
Intensyvią fototerapiją taikydami neišnešiotiems naujagimiams laikykitės gydytojo nurodytos 
gydymo trukmės bei tinkamai stebėkite pacientą.  

 
Pastaba. Laikantis gydytojo nurodymų „neoBLUE blanket“ prietaisą galima naudoti namuose. 
Kai prietaisas naudojamas namuose, vadovaukitės ligoninės politika ir procedūromis dėl 
slaugytojo mokymo naudotis prietaisu ir prietaiso priežiūros. 

Tam, kad prietaisas būtų tinkamai naudojamas, slaugytojui būtina pateikti „neoBLUE blanket“ 
naudojimo namuose vadovą; naudotojas privalo vadovautis gydytojo pateiktais nurodymais 
dėl gydymo trukmės.  



 
 

 
„neoBLUE® blanket“ fototerapijos sistemos su šviesą spinduliuojančiais diodais (LED) naudotojo vadovas 7 
PN 029770 B red. 
 

1.6. Fizinės savybės  
„neoBLUE blanket“ prietaisas yra nešiojamoji fototerapijos lempa, per šviesos diodus (LED) 
skleidžianti siaurą aukšto intensyvumo mėlynos šviesos juostą. Sistema skirta naujagimiams, 
kuriems pasireiškia hiperbilirubinemija, gydyti.  

Šviesos šaltinis 
Mėlyni šviesos diodai skleidžia šviesą 400–550 nm diapazone (didžiausias bangos ilgis 
450–475 nm). Šis diapazonas atitinka bilirubino sugeriamą šviesos spektrą, todėl laikomas 
efektyviausiai skaidančiu bilirubiną. Mėlyni šviesą kleidžiantys diodai ultravioletinių (UV) 
spindulių spektro dalyje nespinduliuoja reikšmingo energijos kiekio, todėl kūdikis nepatiria 
UV spindulių poveikio. Kaip ir naudojant bet kurias kitas fototerapijos lempas, 
siekiant apsaugoti kūdikio akis nuo perteklinio šviesos poveikio, reikia naudoti 
apsauginius akių skydelius, pavyzdžiui, „Natus Biliband®“ akių apsaugas.  

Prietaisą naudojant tinkamai, šviesos diodų spinduliuojama šviesa per jų tarnavimo laiką 
sumažėja minimaliai. Nepaisant to, biomedicinos inžinierius, naudodamas šviesos šaltino 
korpuso užpakalinėje pagrindo dalyje esantį potenciometrą, gali koreguoti šviesos diodų 
spinduliuojamos šviesos intensyvumą. Tikimasi, kad šviesą spinduliuojantis diodas gali 
veikti dideliu intensyvumu (≥ 30 µW/cm2/nm) maždaug 20 000 valandų. Faktiniai rezultatai gali 
skirtis atsižvelgiant į aplinkos veiksnius ir potenciometro reguliavimą. Dėl šviesą 
spinduliuojančio diodo šviesos šaltinio pobūdžio prieš pradedant naudoti šį prietaisą nereikia 
taikyti brandinimo (angl. pre-ageing) laikotarpio. Prieš kiekvieną kartą naudojant nereikia 
taikyti stabilizavimo (įkaitimo) laikotarpio. 

„neoBLUE blanket“ sistema tiekiama kartu su didele ar maža optinio pluošto antklode. 
Optinio pluošto antklodės tarnavimo laikas gali skirtis atsižvelgiant į naudojimo sąlygas ir 
potenciometro reguliavimą. 

Tvirtinimo prie strypo priemonės (pasirinktinai) 
Galima pasirinkti tvirtinimo prie strypo priemones. „neoBLUE blanket“ tvirtinimo prie strypo 
priemonės yra skirtos prietaisui privirtinti prie 1,91–3,81 cm (0,75–1,5 col.) skersmens strypo. 

1.7. Informacija apie reikalavimus srovei 

„neoBLUE blanket“ prietaisą galima tiesiogiai įjungti į visame pasaulyje naudojamą 
nominaliosios srovės tinklą, nes su šiuo prietaisu tiekiamas išorinis srovės šaltinis yra skirtas 
naudoti esant 100–240 V ir 50 arba 60 Hz srovei. Šis išorinis srovės šaltinis į šviesos modulį 
ir kištukinį lizdą šviesos modulio užpakalinėje dalyje tiekia 12 V nuolatinę srovę. 

 

2. Saugos informacija 

2.1.  Terminų paaiškinimas 

Šiame vadove pateikiama dviejų tipų atsargumo informacija. Įspėjamieji ir perspėjamieji 
teiginiai yra svarbūs tam, kad šviesos šaltinis būtų naudojamas saugiai ir veiksmingai. 
Kiekvieno teiginio kategorija nurodoma naudojant paryškintu šriftu parašytą įvadinį žodį:  

 Įspėjimas! Teiginys, aprašantis sunkias nepageidaujamas reakcijas ir galimus saugos 
pavojus, jų lemiamus naudojimo ribojimus bei veiksmus, kurių reikia imtis jiems įvykus.   

 Perspėjimas. Teiginys, kuriame pateikiama informacija apie visas specialiąsias 
atsargumo priemones, kurių turi imtis specialistas, naudotojas ir (arba) pacientas tam, 
kad prietaisas būtų naudojamas saugiai ir veiksmingai.  

Pastaba. Papildoma informacija, skirta konkrečiam veiksmui ir procedūrai paaiškinti. 
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2.2. Bendroji saugumo informacija 

Prieš pradėdami taikyti fototerapiją, atidžiai perskaitykite visus šio vadovo skyrius. 
Vadovaukitės visomis atsargumo priemonėmis, kad užtikrintumėte paciento ir visų šalia 
instrumento esančių asmenų saugumą. Be to, vadovaukitės ligoninės politika ir tvarka, 
taikoma fototerapijos procedūroms.  

Pastaba. Tam, kad parengtumėte geriausią naujagimio, kuriam pasireiškė hiperbilirubinemija, 
gydymo planą, vadovaukitės savo šalies geltos valdymo rekomendacijomis ar taisyklėmis, 
pavyzdžiui, AAP gairėmis (Amerikos pediatrijos akademijos klinikinės praktikos gairėmis – 
„Hiperbilirubinemijos valdymas 35-ąją nėštumo savaitę ar vėliau gimusiems naujagimiams“); 
arba NICE rekomendacijomis (Nacionalinio sveikatos ir klinikinio meistriškumo Instituto) 
rekomendacijomis – „Naujagimių gelta“). 
 
Pastaba. Apie visus su prietaisu susijusius sunkius incidentus reikia pranešti gamintojui bei šalies 
narės, kurioje įsteigtas naudotojas ir (arba) gyvena pacientas, kompetentingajai institucijai. 

2.3. Saugos simboliai 

Susipažinkite su toliau pateiktais saugos simboliais, kurie nurodyti ant prietaiso (priedų). 
 

Simbolis Reikšmė 

 
Vadovaukitės naudojimo instrukcijomis 

 
Žr. naudojimo instrukcijas 

 
Perspėjimas 

 
Įspėjimas 

 
Pacientui naudojama BF tipo dalis 

 
On (įjungta) 

 
Parengties būsena (išjungta) 

IPX3 Apsaugotas nuo vandens purškalų 

IP21 
Apsaugotas nuo kondensato 
Apsaugotas nuo pirštų įkišimo ar nesaugumo užlašėjus vandeniui 

 
Visada apsaugokite kūdikio akis akių raiščiais ar pan. 
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Simbolis Reikšmė 

 
Skirtas vienkartiniam naudojimui 

 
Katalogo numeris 

 
Serijos numeris 

 
Partijos numeris 

 
Laikyti sausai 

 
Trapu 

 
Šia puse aukštyn 

 
Atmosferos slėgis 

 
Drėgmės ribojimas 

 
Temperatūros ribojimas 

 Nuolatinės srovės įtampa  

 Įgaliotasis atstovas Europoje 

 
Pagaminimo data 

 
Teisėtas gamintojas 

 
Dvigubai izoliuotas (II klasės) 
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Simbolis Reikšmė 

 
Parduodama tik pagal receptą 

 
Nenaudoti magnetinio rezonanso aplinkoje 

 
 Šalinimo gyvavimo ciklo pabaigoje nurodymai 

Medical Device Nuoroda, kad prietaisas yra medicinos prietaisas. 

 
 

Pareiškimas dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) 

Bendrovė „Natus“ yra įsipareigojusi vykdyti Europos Sąjungos reglamentų dėl elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų (2014 m.) reikalavimus. Šiuose reglamentuose nurodyta, kad elektros ir elektroninės 
įrangos atliekos turi būti surenkamos atskirai bei tinkamai apdorojamos ir utilizuojamos, taip užtikrinant 
saugų elektros ir elektroninės įrangos atliekų pakartotinį naudojimą ir perdirbimą. Laikydamasi šio 
įsipareigojimo bendrovė „Natus“galutinam naudotojui gali perduoti įpareigojimą susigrąžinti ir perdirbti 
gaminio atliekas, nebent yra susitarta kitaip. Jei reikia informacijos apie jūsų regione turimas surinkimo 
ir perdirbimo sistemas, kreipkitės į mus interneto svetainėje www.natus.com.  
 
Elektros ir elektroninėje įrangoje (EEĮ) yra medžiagų, komponentų ir kitų medžiagų, kurios, netinkami 
tvarkant EEĮA, gali būti kenksmingos ir kelti riziką žmogaus sveikatai bei aplinkai. Todėl galutiniai 
naudotojai privalo užtikrinti, kad EEĮA yra saugiai naudojamos pakartotinai ir perdirbamos. Elektros ir 
elektroninės įrangos naudotojams EEĮAneleidžiama išmesti kartu su kitomis atliekomis. Naudotojai privalo 
vadovautis savivaldybių surinkimo schemomis arba gamintojui (importuotojui) numatyta pareiga surinkti 
atliekas arba naudotis licencijuotų atliekų tvarkytojų paslaugomis tam, kad sumažintų su elektros ir 
elektroninės įrangos atliekomis susijusią neigiamą įtaką aplinkai bei padidintų galimybes padidinti elektros 
ir elektroninės įrangos atliekų panaudojimą, perdirbimą ir utilizavimą.  
 
Įranga, paženklinta perbrauktu atliekų konteineriu (pirmiau nurodytas EEĮA simbolis), yra elektros ir 
elektroninė įranga. Perbraukto atliekų konteinerio simbolis rodo, kad elektros ir elektroninės įrangos 
atliekų negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis atliekomis, nes jas būtina surinkti atskirai.  
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 Įspėjimas!  

Paciento, kuriam atliekama fototerapijos procedūra, sužalojimo rizika.  

 Intensyvi fototerapija (≥ 30 µW/cm2/nm) tinka ne visiems kūdikiams (pvz., netinka 
neišnešiotiems kūdikiams, kurių svoris ≤ 1 000 g).¹ ¹ 

 Kiekvienam pacientui procedūros trukmę turėtų nustatyti gydytojas.  

 Visus pacientus per intensyvios fototerapijos procedūrą stebėkite, kaip nurodė 
gydytojas.  

 Periodiškai matuokite bilirubino kiekį paciento organizme.  

Pastaba. Vertindami kūdikio būklę ir jo odos spalvą prietaisą išjunkite. Mėlyna 
spalva gali trukdyti pastebėti klinikinius požymius, nes paslepia odos spalvos 
pokyčius, pvz., cianozę.  

 Stebėkite paciento kūno temperatūrą ir skysčių kiekį. 

 Periodiškai tikrinkite, ar kūdikio akys yra apsaugotos ir ar į jas nepateko infekcija.  

 Siekiant išvengti akių pažeidimo per fototerapijos procedūrą, paciento akis 
apsaugokite tinkamo dydžio akių apsauga.  

Pastaba. Siekdami tinkamai uždėti akių apsaugą vadovaukitės kartu su ja pateiktais 
nurodymais. 

 Bilirubino fotoizomerai gali sukelti toksinį poveikį.  

 Tam, kad išvengtumėte keblumų, pacientą paguldykite ant antklodės čiužinio taip, 
kad jo galva būtų priešingame gale nei optinio pluošto laido prijungimo vieta. 

 Netinkamai naudojant prietaisą arba naudojant dalis bei priedus, kurie nėra pagaminti 
ir tiekiami „Natus Medical Incorporated“, galima sugadinti lempą ir sužaloti pacientą 
ir (arba) naudotoją. 

 Nenaudokite be antklodės čiužinio ir vienkartinio antklodės užvalkalo (jis skirtas 
naudoti tik vieną kartą). Siekiant užtikrinti tinkamą procedūros vientisumą prietaisą 
būtina naudoti su tiekiamu „Natus“ antklodės čiužiniu su užvalkalu.  

 Siekdami padidinti fototerapijos procedūros veiksmingumą nenaudokite atspindinčios 
folijos; tai gali turėti įtakos paciento kūno temperatūrai.  

 Siekiant užtikrinti, kad pacientui būtų skiriama tinkama dozė, kiekvieną kartą prieš 
naudojant rekomenduojama radiometru išmatuoti intensyvumą. Neišmatavus 
intensyvumo pacientas gali būti veikiamas mažesniu intensyvumu nei paskirta 
gydytojo.  

 Naudodami „neoBLUE blanket“ sistemą kartu su viršutine „neoBLUE“ lempa ar kitomis 
intensyvios fototerapijos sistemomis vadovaukitės gydytojo pateiktais nurodymais. 

_________________________________________________________________ 

Įspėjimas!  

Kitų pacientų ar operatoriaus sužalojimo rizika. 

 Nežiūrėkite tiesiai į šviesos modulio skleidžiamą šviesą. Šviesos modulio skleidžiama 
šviesa yra intensyvi ir gali pažeisti akis. 
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 Nenaudokite prietaiso, jei bet kuri jo dalis atrodo sugadinta arba jei yra priežasčių 
manyti, kad jis veikia netinkamai. Kreipkitės į „Natus Medical Incorporated “ techninės 
priežiūros skyrių arba įgaliotąjį paslaugų teikėją.  

 Jautriems asmenims per ilgai būnant apšvitos zonoje, gali pasireikšti galvos 
skausmas, pykinimas arba lengvas galvos svaigimas. Jei „neoBLUE blanket“ 
prietaisas naudojamas gerai apšviestoje zonoje arba jei naudojami akiniai su 
geltonais lęšiais, galimas poveikis gali būti sušvelnintas.  

 Kai pacientas neguli ant antklodės,čiužinio, arba kai pacientą lanko slaugytojas, 
prietaisas turi būti išjungtas.  

 Tam, kad šviesos modulis neperkaistų, patikrinkite, ar oro angų nedengia antklodės, 
drabužiai, ant jų nėra dulkių ir pūkelių, ar jos nėra priglaustos prie užtveriančių paviršių. 

 Tvirtindami šviesos modulį prie strypo ar stovo su ratukais pasirenkamomis tvirtinimo 
prie strypo priemonėmis, prieš naudodami įsitikinkite svorio išlaikymo geba ir viso 
surinko agregato stabilumu. 

                 __________________________________________________________________ 

Įspėjimas!  

Sužalojimo rizika, kai prietaisas naudojamas su kitais prietaisais.  

 Šviesos modulis neskirtas naudoti aplinkoje, kurioje yra daug deguonies, pavyzdžiui, 
inkubatoriuje.  

Pastaba. Optinio pluošto čiužinį galima naudoti inkubatoriuje, kai šviesos modulis 
laikomas už inkubatoriaus ribų.   

 Šviesos modulio nenaudokite ten, kur yra degimą palaikančių dujų (pavyzdžiui, 
deguonies, azoto oksido arba kitų anestetinių medžiagų).  

Pastaba. Optinio pluošto antklodę galima naudoti degiųjų dujų aplinkoje. 

 Šviesos šaltinio ar optinio pluošto antklodės nenaudokite stipraus magnetinio lauko 
aplinkoje ar šalia jo (pvz., magnetinio rezonanso įrenginiuose ar šalia jų). Šis gaminys 
laikomas nesaugiu magnetinio rezonanso aplinkoje. 

 Ši sistema gali sukelti radijo bangų trukdžių ar trikdyti netoli esančios įrangos veiklą. 
Gali prireikti imtis poveikio mažinimo priemonių, pavyzdžiui, keisti prietaiso padėtį, 
jį perkelti arba ekranuoti jo buvimo vietą.  

 Prietaisas tinkamas naudoti ligoninės ir namų aplinkoje, išskyrus arti didelio dažnio 
elektromagnetines bangas skleidžiančios chirurginės įrangos, bei magnetinio 
rezonanso tyrimams naudojamoms mobilioms elektroninėms sistemoms skirtas 
patalpas su radiodažnio bangas slopinančiais skydais, kur yra didelis trikdžius 
sukeliančių elektromagnetinių bangų intensyvumas. 

 Šį įrenginį reikia vengti naudoti greta arba padėjus ant arba po kita įranga, nes 
įrenginys gali veikti netinkamai. Jeigu toks išdėstymas neišvengiamas, šią ir kitą 
įrangą reikia stebėti ir tikrinti, ar ji veikia tinkamai. 

 Pagalbinių priemonių, keitiklių ir kitų laidų (išskyrus šios įrangos gamintojo nurodytus 
ar tiekiamus) naudojimas gali lemti stipresnę elektromagnetinę spinduliuotę arba 
mažesnį šios įrangos atsparumą bei netinkamą veikimą. 

 Nešiojamuosius RD ryšio prietaisus (įskaitant periferinius prietaisus, pavyzdžiui, 
antenos laidus ir išorines antenas) galima naudoti ne mažesniu kaip 30 cm (12 colių) 
atstumu nuo bet kurios „neoBLUE blanket“ dalies, įskaitant gamintojo nurodytus 
laidus. Nesilaikant šio reikalavimo gali sutrikti šio prietaiso veikimas.  
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_________________________________________________________________ 

 Perspėjimas.  
 

 Blyksintis padidėjusios temperatūros indikatorius rodo, kad optinio pluošto antklodės 
tarnavimo laikas baigiasi, ją reikia pakeisti nauja. 

 Šviesos modulio nenaudokite po spinduliniu šildytuvu. 

Pastaba. Kai šviesos modulis yra tiesiogiai po spinduliniu šilumos šaltiniu, šis gali 
sugadinti šviesos modulį ir galimai suaktyvinti padidėjusios temperatūros indikatorių, 
todėl mėlynos šviesos terapinė lempa gali išsijungti. 

 Generuojama šviesa gali suardyti šviesai jautrius vaistus. Šalia apšviestos zonos arba 
joje nepalikite ir nelaikykite jokių vaistų. 

 Ant šviesos modulio niekada nedėkite degių daiktų. 

 Į šviesos modulį įkišdami ar iš jo ištraukdami optinio pluošto laidą viena ranka tvirtai 
laikykite šviesos modulį, kad jis nejudėtų. 

 Nerekomenduojama naudoti laidų arba priedų, kuriuos tiekia ne „.Natus Medical 
Incorporated“, nes dėl to gaminys gali blogiau veikti ar pakisti EMC eksploatacinės 
savybės – gaminio emisija ir atsparumas. Su gaminiu naudokite tik „Natus Medical 
Incorporated“ tiekiamus laidus ir priedus. 

 Šviesos modulio ir šviesą spinduliuojančio diodo (LED) techninę priežiūrą ir remontą 
gali atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai. Dėl remonto ir keitimo kreipkitės į „Natus Medical 
Incorporated“.  

 „neoBLUE blanket“ prietaisas yra B klasės prietaisas (CISPR 11 klasifikacija), kurį, 
prižiūrint sveikatos priežiūros specialistui, galima naudoti gyvenamosios paskirties 
patalpose.  

 Nesilaikant su EMC aplinka ir RD ryšio įranga susijusių atsargumo priemonių gali 
pablogėti šios įrangos eksploatacinės savybės. Išsamesnės informacijos žr. 
Techninės priežiūros vadovo B priede.  

 Šviesos modulio, antklodės ar čiužinio nevalykite šarminiais ar šveičiamaisiais 
valikliais, alkoholiu, acetonu ar kitais tirpikliais. Valydami šviesos modulį visada 
išjunkite maitinimą ir iš lizdo ištraukite maitinimo laidą. 

 Nors šviesos modulis yra atsparus purslams pagal IP21, o antklodės pamušalas yra 
apsaugotas nuo vandens purškalų pagal IPX3 reikalavimus ir IEC60529 standartą, 
venkite tiesiai and šviesos modulio purkšti skysčius ir neleiskite jiems prasiskverbti į vidų. 

 Kintančios aplinkos sąlygos gali turėti neigiamos įtakos šios įrangos eksploatacinėms 
savybėms. Atkreipiame dėmesį, kad „neoBLUE blanket“ šviesos modulio veikimo 
temperatūra ir drėgnis yra, atitinkamai, 41–86° F (5–30 °C) / 10–90 % be kondensato; 
o veikimo aukštis ir atmosferinis slėgis yra, atitinkamai, 700–1060 hPa (maždaug nuo 
–1 000 iki +10 000 pėdų). 
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3.  Komponentai ir naudotojo valdikliai  

3.1.  „neoBLUE blanket“ fototerapijos sistema su šviesą spinduliuojančiu diodu (LED) 
 

 
 
 

3.2. Šviesos modulis 
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3.3. Optinio pluošto antklodė  

 

3.4 Valdikliai 
Įjungimo / parengties būsenos jungiklis Šį mygtuką naudokite moduliui įjungti (ON) ( | ) 
arba perjungti į parengties režimą (STANDBY) ( ). Mygtukas yra šviesos modulio viršuje. 
Šviečianti žalia indikatoriaus lemputė ant mygtuko rodo, kad modulis yra įjungtas (ON). Kol 
mygtukas nebus įjungtas (ON), o optinio pluošto laidas nebus visiškai įkištas į šviesos modulio 
optinio pluošto jungtį, modulis mėlynos fototerapijos šviesos neskleis. 

Maitinimo laido jungtis Maitinimo laido jungtis yra šviesos modulio užpakalinėje dalyje. 

Angos Angos yra šviesos modulio šonuose. Vėdinimo ventiliatorius apsaugo LED nuo 
perkaitimo.  

Padidėjusios temperatūros indikatoriaus lemputė Padidėjusios temperatūros indikatoriaus 
lemputė, esanti šalia jungiklio šviesos modulio užpakalinėje dalyje, gali informuoti apie dvi su 
šviesos modulio temperatūra susijusias būsenas. Viena nurodo šviesos modulio viduje 
esančią temperatūrą, ypač, kai terapinis LED perkaista. Tokiu atveju gintaro spalvos 
indikatoriaus lemputė blyksės ON ir OFF, o mėlyna terapinė šviesa automatiškai išsijungs, 
kad veikiant ventiliatoriui temperatūra sumažėtų. Jei taip nutiktų, reikia patikrinti, ar angos yra 
neužkimštos. Kai modulis pakankamai atvės, mėlyna terapinė šviesa automatiškai įsijungs. 
Toliau blyksintis gintaro spalvos indikatorius rodo, kad prietaisas perkaito. Šį gintaro spalvos 
indikatorių galima perkrauti „On/Standby“ mygtuką perjungiant į „Standby“ (parengties 
būsenos) padėtį ir grąžinant į padėtį „On“ (Įjungta). 

Antroji būsena yra tada, kai perkaista sąsajos lęšis. Šio atveju gintaro spalvos indikatorius 
blyksės po du kartus, tačiau mėlyna terapinė šviesa toliau švies. Jeigu sąsaja toliau kais ir 
pasieks ribinę temperatūrą, gintaro spalvos indikatorius toliau blyksės po du kartus, tačiau 
mėlyna terapinė šviesa išsijungs. Kai šviesos modulis pakankamai atvėsta, mėlyną terapinę 
šviesą ir gintaro spalvos indikatorių galima perkrauti „On/Standby“ mygtuką perjungiant į 
„Standby“ (parengties būsenos) padėtį ir grąžinant į padėtį „On“ (Įjungta).  

Įspėjimas! Tam, kad šviesos modulis neperkaistų, patikrinkite, ar oro angų nedengia 
antklodės, drabužiai, ant jų nėra dulkių ir pūkelių, ar jos nėra priglaustos prie užtveriančių 
paviršių. 

 Perspėjimas. Blyksintis padidėjusios temperatūros indikatorius rodo, kad optinio pluošto 
antklodės tarnavimo laikas baigiasi, ją reikia pakeisti nauja.  

Sujungėjo galiukas 

Optinio 
pluošto 
laidas 
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Laikmatis „neoBLUE blanket“ yra integruotas laikmatis, skaičiuojantis valandas, kai mėlyna 
terapinė šviesa yra įjungta. Laikmatis daugiausiai skaičiuos iki 9 999 999,9 valandos. 
Laikmačiui veikiant skaičius po kablelio mirksės pastoviu griečiu. Laikmačiui neveikiant 
skaičius po kablelio nemirksi. Laikmatis veiksvisą laiką šviesos moduliui spinduliuojant šviesą. 
Paskutinis skaitmuo reiškia dešimtadalį valandos, kai 0,1 = 6 minutės.  

3.5 Tvirtinimo prie strypo priemonės (pasirinktinai) 
 
Naudojant pasirinktines tvirtinimo prie strypo priemones „neoBLUE blanket“ šviesos modulį 
galima pritvirtinti prie strypų (pavyzdžiui, inkubatorių ir pacientų šildytuvų priedų tvirtinimo 
strypų). Ši aparatinė įranga skirta tvirtinti prie strypo, kurio skersmuo nuo 1,91 cm iki 3,81 cm 
(nuo 0,75 col. iki 1,5 col.). 

 Įspėjimas! Tvirtindami šviesos modulį prie strypo ar stovo su ratukais pasirenkamomis 
tvirtinimo prie strypo priemonėmis, prieš naudodami įsitikinkite svorio išlaikymo geba ir viso 
surinko agregato stabilumu. 
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4.Surinkimo ir naudojimo instrukcijos 

4.1. „neoBLUE blanket“ fototerapijos sistemos su šviesą spinduliuojančiu diodu paruošimas naudoti  

 
1. Optinio pluošto antklodę su čiužiniu įdėkite į vežimėlį, atvirą lovelę, spindulinį šildytuvą 

ar inkubatorių.  

2. Padėkite šviesos modulį, šviesos pluošto laidą įkiškite į optinio pluošto jungtį.  

Pastaba. Jei naudojate inkubatoriuje, optinio pluošto laidą išdėstykite panaudodami vieną 
iš inkubatoriaus prievadų, tada jį įkiškite į už inkubatorius ribų esantį šviesos modulį. 

Pastaba. Šviesos modulį padėkite atokiau nuo paciento ant plokščio, stabilaus paviršiaus, kad 
jis būtų be užtvarų ir neapkrautas, arba pasirenkamomis tvirtinimo prie strypo priemonėmis 
pritvirtinkite prie strypo.  

 Įspėjimas! Tvirtindami šviesos modulį prie strypo ar stovo su ratukais pasirenkamomis 
tvirtinimo prie strypo priemonėmis, prieš naudodami įsitikinkite svorio išlaikymo geba ir viso 
surinko agregato stabilumu. 

 Įspėjimas! Tam, kad šviesos modulis neperkaistų, patikrinkite, ar oro angų nedengia 
antklodės, drabužiai, ant jų nėra dulkių ir pūkelių, ar jos nėra priglaustos prie užtveriančių 
paviršių.  

 Perspėjimas. Į šviesos modulį įkišdami ar iš jo ištraukdami optinio pluošto laidą viena 
ranka tvirtai laikykite šviesos modulį, kad jis nejudėtų. 

 

3. Srovės tiekimo laidą įjunkite į tinkamą sieninį kištukinį lizdą ir į šviesos modulį. Srovės 
tiekimo laidas turi būti išdėstytas saugiai. 

4. Antklodės čiužinį įvilkite į vienkartinį užvalkalą. Keičiami užvalkalai yra gaminiai, kuriuos 
kartą panaudojus reikia išmesti (keičiamus užvalkalus galima užsisakyti iš „Natus Medical 
Incorporated“). 

 Įspėjimas! Nenaudokite be antklodės čiužinio ir vienkartinio antklodės užvalkalo 
(jis skirtas naudoti tik vieną kartą). Siekiant užtikrinti tinkamą procedūros vientisumą prietaisą 
būtina naudoti su tiekiamu „Natus“ čiužiniu su užvalkalu.  

Pastaba. Čiužinys tiekiamas uždėtas ant optinio pluošto antklodės. Čiužinys yra skirtas beveik 
ilgalaikiam naudojimui (pakaitinį čiužinį galima užsisakyti iš „Natus Medical Incorporated“). 

 

5. Įjunkite srovę, srovės jungtuką nustumdami į padėtį „ON“ ( | ) (įjungta).  

6. Vadovaudamiesi įstaigos procedūromis radiometru patikrinkite šviesos intensyvumą. 
Išsamesnę informaciją žr. skyriuje 6.1, “Šviesos intensyvumo patikra.” „neoBLUE blanket“ 
sistemos skleidžiamos šviesos intensyvumas nustatytas gamykloje iki 35 ±5 μW/cm2/nm 
naudojant „neoBLUE“ radiometrą. 
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4.2. Fototerapijos procedūros atlikimas  

 

 Įspėjimas! Intensyvi fototerapija (≥ 30 µW/cm2/nm) tinka ne visiems kūdikiams 
(netinka neišnešiotiems kūdikiams, kurių svoris ≤ 1 000 g).¹ 

 Įspėjimas! Kiekvienam pacientui procedūros trukmę turėtų nustatyti gydytojas.  

 Įspėjimas! Siekiant užtikrinti, kad pacientui būtų skiriama tinkama dozė, kiekvieną kartą 
prieš naudojant rekomenduojama radiometru išmatuoti intensyvumą. Neišmatavus 
intensyvumo pacientas gali būti veikiamas mažesniu intensyvumu nei paskirta gydytojo.  

 

7. Prieš pradėdami fototerapijos procedūrą paciento akis uždenkite apsauginiais akių 
skydeliais. 

„Natus“ siūlo naudoti: 

„Biliband®“ akių apsaugas 

Dydžiai: „Micro“ (labai mažas) (dalies Nr. 900644) 
„Premature“ (neišnešiotų naujagimių) (dalies Nr. 900643) 
„Regular“ (įprastas) (dalies Nr. 900642)  

 Įspėjimas! Siekiant išvengti akių pažeidimo per fototerapijos procedūrą, paciento akis 
apsaugokite tinkamo dydžio akių apsauga.  

Pastaba. Siekdami tinkamai uždėti akių apsaugą vadovaukitės kartu su ja pateiktais 
nurodymais. 

Pastaba. Tuo metu, kai pacientas laikomas ir paguldomas taip, kad jo akys nepatirtų šviesos 
poveikio, apsauginius akių skydelius galima nuimti. 

 

8. Pacientą paguldykite ant „neoBLUE“ anktklode uždengto čiužinio.  

 Įspėjimas! Tam, kad išvengtumėte keblumų, pacientą paguldykite ant antklodės čiužinio 
taip, kad jo galva būtų priešingame gale nei optinio pluošto laido prijungimo vieta. 
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9. Per visą procedūrą stebėkite pacientą. 

 Įspėjimas! Visus pacientus per intensyvios fototerapijos procedūrą stebėkite, kaip 
nurodė gydytojas.  

 Periodiškai matuokite bilirubino kiekį paciento organizme.  

Pastaba. Vertindami kūdikio būklę ir jo odos spalvą prietaisą išjunkite. Mėlyna 
spalva gali trukdyti pastebėti klinikinius požymius, nes paslepia odos spalvos 
pokyčius, pvz., cianozę.  

 Stebėkite paciento kūno temperatūrą ir skysčių kiekį. 

 Periodiškai tikrinkite, ar kūdikio akys yra apsaugotos ir ar į jas nepateko 
infekcija. 

 Įspėjimas! Jautriems asmenims per ilgai būnant apšvitos zonoje, gali pasireikšti galvos 
skausmas, pykinimas arba lengvas galvos svaigimas. Jei „neoBLUE blanket“ prietaisas 
naudojamas gerai apšviestoje zonoje arba jei naudojami akiniai su geltonais lęšiais, galimas 
poveikis gali būti sušvelnintas.  
 

Įspėjimas! Kai pacientas neguli ant čiužinio, arba kai pacientą lanko slaugytojas, 
prietaisas turi būti išjungtas. 
 
10. Užbaigę, srovę perjunkite į parengties būseną ir iš terapijos srities išneškite lempą. 

5. Trikčių šalinimo vadovas 
 
Pastaba. Galima gauti į kompaktinę plokštelę įrašytą Techninės priežiūros vadovą JAV 
kreipkitės į „Natus“ techninės priežiūros skyrių telefonu +1 (888)496-2887 arba +1 (650) 
802-0400 arba el. paštu: technical_service@natus.com. Už JAV ribų kreipkitės į savo 
vietos platintoją.  

 

 Perspėjimas. Šviesos modulio ir šviesą spinduliuojančio diodo (LED) techninę priežiūrą 
ir remontą gali atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai. Dėl remonto ir keitimo kreipkitės į „Natus 
Medical Incorporated“. 
 

Gedimas Galima priežastis Priemonė 

Modulis neįsijungia, 
neveikia ventiliatorius 

Nėra maitinimo 
Sugedęs jungiklis 
Sugedęs maitinimas 

 Patikrinkite, ar įrenginys įjungtas į 
maitinimo lizdą 

 Įsitikinkite, kad prietaiso kištukiniame 
lizde kontaktas yra geras ir patikimas. 

 Pasirūpinkite, kad kvalifikuotas 
technikas patikrintų komponentus 
ir, jei reikia, juos pakeistų 

Mėlyna šviesa 
neįsijungia, tačiau 
ventiliatorius veikia. 

Optinio pluošto laidas 
neprijungtas prie šviesos 
modulio.  
Sugedęs kontūro valdymo 
pultas 
 

 Optinio pluošto laidą įkiškite į šviesos 
modulio optinio pluošto jungtį. 

 Jei problema išlieka, kreipkitės 
į „Natus“ techninės priežiūros skyrių 
arba įgaliotąjį paslaugų teikėją. 
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Mėlynos šviesos lempa 
įsijungia, bet 
ventiliatorius neveikia 

Sugedęs ventiliatorius 
Sugedusi elektros instaliacija 
 

 Jei problema išlieka, kreipkitės į 
„Natus“ techninės priežiūros skyrių 
arba įgaliotąjį paslaugų teikėją. 

Blyksi gintaro spalvos 
indikatoriaus lemputė 
(po vieną blykstelėjimą). 
Mėlyna šviesa gali būti 
įjungta arba išjungta. 

Prietaiso LED perkaito dėl 
šių priežasčių: 
užkimštos angos; 
prietaisas naudojamas 
aplinkoje, kurios temperatūra 
aukštesnė kaip 30 ºC, arba 
sugedęs kontūro valdymo 
pultas; 
sugedęs ventiliatorius. 

 Pašalinkite oro srautą per angas 
blokuojančias medžiagas. 

 Prietaisą naudokite vėsesnėje 
aplinkoje. 

 Jei problema išlieka, kreipkitės į 
„Natus“ techninės priežiūros skyrių 
arba įgaliotąjį paslaugų teikėją. 

Blyksi gintaro spalvos 
indikatoriaus lemputė 
(po du blykstelėjimus). 
Mėlyna šviesa gali būti 
įjungta arba išjungta. 

Perkaito vidinė lęšio sąsaja, 
perkaitimą sukėlė: 
optinio pluošto pamušalo 
jungties galiuko gedimas 
arba baigiasi jo tarnavimo 
laikas. 

 Pakeiskite optinio pluošto apmušalą. 

 Jei problema išlieka, kreipkitės į 
„Natus“ techninės priežiūros skyrių 
arba įgaliotąjį paslaugų teikėją. 

 

6. Įprastinis valymas ir techninė priežiūra 

6.1. Šviesos intensyvumo patikra  
Rekomenduojama kiekviena kartą prieš naudojant patikrinti šviesos intensyvumą, taip 
įsitikinant, kad užtikrinama gydytojo paskirta dozė. Matavimas atliekamas netoli efektyvaus 
poveikio srities centro ant čiužinio ir vienkartinio užvalkalo viršaus. 

 
„neoBLUE“ radiometras  

„neoBLUE blanket“ šviesos intensyvumui matuoti „Natus“ rekomenduoja naudoti tinkamai 
kalibruotą „neoBLUE“ radiometrą. Jeigu matuoklio neturite, svarbu intensyvumą išmatuoti 
radiometru, specialiai skirtu siauro bangos ilgio spektro mėlynos spalvos LED. Intensyvumo 
matavimui naudojant radiometrus, skirtus halogeninių lempų skleidžiamam plačiam bangos 
ilgio spektrui matuoti, rezultatai bus netikslūs.  

Jeigu išmatuotas intensyvumas yra mažesnis už gamyklines nuostatas ar ligoninėje taikomas 
minimalias vertes, pasirūpinkite, kad kvalifikuotas technikas lempos intensyvumą patikrintų ir, 
jei reikia, pakartotinai jį sureguliuotų, kad būtų pasiekta reikiama išvestis.  

Pastaba. „neoBLUE blanket“ sistemos skleidžiamos šviesos intensyvumas nustatytas 
gamykloje iki 35 ±5 μW/cm2/nm naudojant „neoBLUE“ radiometrą.  
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6.2. Šviesos intensyvumo reguliavimas 

Spinduliuojamą šviesą galima reguliuoti potenciometru, kuris yra šviesos modulio pagrindo 
užpakalinėje dalyje. Kaip reguliuoti spinduliuojamą šviesą žr. Techninės priežiūros vadovą. 

 Perspėjimas. Šviesos modulio ir šviesą spinduliuojančio diodo (LED) techninę 
priežiūrą ir remontą gali atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai. Dėl remonto ir keitimo kreipkitės 
į „Natus Medical Incorporated“.  

Jeigu potenciometru per kelis kartus nepavyksta nustatyti pageidaujamo spinduliuojamos 
šviesos intensyvumo, kreipkitės į „Natus“ techninio aptarnavimo skyrių arba įgaliotąjį 
paslaugų teikėją. 

6.3. Valymas 

 Perspėjimas. Nors šviesos modulis yra atsparus purslams pagal IP21, o antklodės 
pamušalas yra apsaugotas nuo vandens purškalų pagal IPX3 reikalavimus ir IEC60529 standartą, 
venkite tiesiai and šviesos modulio purkšti skysčius ir neleiskite jiems prasiskverbti į vidų. 

 Perspėjimas. Šviesos modulio, antklodės ar čiužinio nevalykite šarminiais ar 
šveičiamaisiais valikliais, alkoholiu, acetonu ar kitais tirpikliais. Valydami šviesos modulį 
visada išjunkite maitinimą ir iš lizdo ištraukite maitinimo laidą. 

Minkšta švelnaus ploviklio tirpalu ar muilu ir vandeniu suvilgyta šluoste nuvalykite „Neo BLUE 
blanket“, įskaitant šviesos modulį, optinio pluošto antklodę (laidą), čiužinį ir srovės tiekimo 
laidą. „neoBLUE blanket“ prietaisą ir čiužinį taip pat galima valyti standartiniais ligoninėje 
naudojamais dezinfekantais. 

Pastaba. Su šiuo gaminiu saugu naudoti toliau nurodytas ligoninėms skirtas dezinfekcines 
priemones: „Cavicide“ / „CaviWipes“ šluostes, „PDI Sani-Cloth“ šluostes, „Clorox Germicidal“ 
šluostes, „Sporicidin“, 5 % baliklį. 
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7. Techninė informacija 
 

Toliau pateiktame grafike parodytas „neoBLUE blanket“ fototerapijos sistemos su šviesą 
spinduliuojančiais diodais (LED) sukeliama bilirubino spektrinė apšvita ir didžiausios 
bilirubino absorbcijos bangos ilgis (458 nm). ³ 

       

Šviesos intensyvumas paciento kūno paviršiuje nustatytas gamykloje ir yra 35 ± 5 
µW/cm2/nm. Šis matavimas atliekamas radiometru šalia centrinės fototerapijos veikiamo 
paviršiaus ploto srities. Toliau pateiktame grafike parodytos nominaliosios „neoBLUE“ 
radiometro atsako charakteristikos, atitinkančios didžiausią bilirubino absorbcijos spektrą.  
 
Pastaba. Per optinio pluošto pamušalo tarnavimo laikotarpį intensyvumo rodikliai nuo 
gamykloje nustatytųjų gali skirtis iki 10 %. Kaip reguliuoti spinduliuojamą šviesą žr. Techninės 
priežiūros vadovą. 

 

„neoBLUE blanket“ fototerapijos sistemos su šviesą spinduliuojančiais diodais (LED) šviesos 
intensyvumui matuoti „Natus“ rekomenduoja naudoti tinkamai kalibruotą „neoBLUE“ 
radiometrą. Jeigu matuoklio neturite, svarbu intensyvumą išmatuoti radiometru, specialiai 
skirtu siauro bangos ilgio spektro mėlynos spalvos LED. Intensyvumo matavimui naudojant 
radiometrus, skirtus halogeninių lempų skleidžiamam plačiam bangos ilgio spektrui matuoti, 
rezultatai bus netikslūs. 
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8. Specifikacijos  

8.1. Šviesos šaltinis 
Mėlynos spalvos LED indikatorius  
Bangos ilgis Mėlyna:  didžiausias tarp 450 ir 475 nm 
didžiausias intensyvumas paciento kūno paviršiuje:  gamyklos nustatymai 35 ± 5 µW/cm2/nm

 (bendra spinduliuotė 2800 µW/cm2) 
Intensyvumo svyravimas per 6 val.  < 10 % (procedūros veikiamoje srityje) 
Šviesą spinduliuojanti sritis (didelė antklodė):  Maždaug 9,5 in (24,1 cm) x 14,5 in 

(36,8 cm), 114 in2 (734 cm2) 
Šviesą spinduliuojanti sritis (maža antklodė):  Maždaug 6,75 in (17,1 cm) x 12,75 in 

(32,4 cm), 75,7 in2 (488 cm2) 
Veiksmingo gydymo sritis (didelė antklodė):  > 77,5 in2 (500 cm2) 
Veiksmingo gydymo sritis (maža antklodė):  > 38,75 in2 (250 cm2) 

 
Intensyvumo santykis:  > 0,4 (minimalaus su maksimaliu) 
Išskiriama šiluma:  104° F (40 °C) didžiausia paviršiaus 

temperatūra   

8.2. Elektros tiekimo specifikacijos  
Įvestis 
Įtampa: 100–240 V~ 
Srovė: 1,6 A 
Dažnis: 50–60 Hz 
 
Išvestis 
Įtampa: 12 V   
Galia: didžiausia 72 W 
Srovė: 6,0 A 

8.3. Saugumas  
Bendra pacientą veikianti srovė < 100 μA 
Girdimas triukšmas < 44 dB (a) 
Naudojimas degių dujų aplinkoje Šis gaminys yra neatsparus anestetikams, anestezijai 

naudojamoms dujoms (AP/APG) 
Naudojimas magnetinio lauko aplinkoje Šis gaminys yra nesaugus magnetinio rezonanso 

aplinkoje 
 

8.4. Matmenys  
Dydis: šviesos modulis (plotis x ilgis x aukštis):  4,75 in (9,25 in x 5,5 in)  
 12,1 cm x 23,5 cm x 14 cm 
Svoris: šviesos modulis:  3 svar. (1,36 kg)  
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8.5. Aplinka  

Darbinė temperatūra / drėgnis:  šviesos modulis: 41–86 °F (5–30 °C) / 10–90 %, 
be kondensato 
Antklodė: 41–100 °F (5–38 °C) / 10–90 %, be 
kondensato 

Laikymo temperatūra / drėgnis:  32–122 °F (0–50 °C) / 10–90 %, 
be kondensato 

Gabenimo temperatūra / drėgnis: –30–65 °C (–22–149 °F) / 10–90 % be kondensato 
 

Veikimo aukštis (atmosferos slėgis)  700–1060 hPa (maždaug nuo –1 000 iki 
+10 000 pėdų) 

 
Laikymo aukštis (slėgis):  700–1060 hPa (maždaug nuo –1 000 iki 

+10 000 pėdų) 
Gabenimo aukštis (slėgis):  570–1060 hPa (maždaug nuo –1 000 iki 

+15 000 pėdų) 
 

8.6. Saugos standartai  
Elektrosauga: IEC 60601-1 ED 3.1 2012,  
ANSI/AAMI ES60601-1: 2005/ (R) 2012 ir A1: 2012,  
CAN/CSA C22.2 Nr. 60601-1: 14 
CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-2-50-10 
EMC [B klasė]: IEC 60601-1-2: ED 4 2014-02 
Specifinė prietaiso sauga: IEC 60601-2-50 ED 2.1 AAMI 60601-2-50 AMD 1 
Sveiktos priežiūra namuose: IEC 60601-1-11 ED 2 2015-01 
Tinkamumas naudoti: IEC 60601-1-6 ED 3.1 2013-10, IEC 62366 ED 1.1 2014-01 
Biologinis suderinamumas: ISO10993 

 
 

 
 
 
Atitinka AAMI STD ES60601-1 
AAMI STD HA60601-1-11; 
AAMI IEC STD 60601-2-50; 
AAMI IEC STD 60601-1-6; 
Sertifikuotas pagal CSA STD C22.2 Nr. 
60601-1; 60601-1-11; 60601-2-50 

 
 

¹ Maisels MJ, Watchko JF, Bhutani VK, Stevenson DK. An approach to the management of 
hyperbilirubinemia in the preterm infant less than 35 weeks of gestation. Journal of Perinatology 
(2012) 32, 660-664 

² Subcommittee on Hyperbilirubinemia. American Academy of Pediatrics clinical practice guideline: 
Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. Pediatrics. 
2004; 114(1):297-316. 

³ Vreman HJ, et al. Light-emitting diodes: a novel light source for phototherapy. Pediatric Research. 
1998; 44(5):804-809 


