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Descrierea produsului
Sistemul de fototerapie neoBLUE® conţine două produse – sursa de lumină de
Fototerapie neoBLUE LED (lumină) şi Standul de rulare neoBLUE LED (stand de
rulare).
Destinaţii
Lumina de fototerapie neoBLUE LED este destinată tratamentului
hiperbilirubinemiei neonatale. Lumina poate fi folosită pentru sugari aflaţi în
bazinet, incubator, pat deschis sau încălzitor radiant.
Important! Înainte de a ansambla lumina neoBLUE şi fototerapia de
administrare, citiţi toate secţiunile acestui manual cu atenţie. Există
consideraţii de protecţie ce trebuie citite şi înţelese înainte de utilizare.

Caracteristici fizice
Sistemul de fototerapie neoBLUE LED este o lampă de fototerapie cu suport pe
sol, ce emite o bandă îngustă de lumină albastră de intensitate puternică prin diode
ce emit lumină albastră (LED-uri) pentru tratamentul hiperbilirubinemiei
neonatale.

Sursa de lumină
Lumina conţine un ansamblu plastic pentru susţinerea sursei. Când este utilizat în
Standul de rulare neoBLUE, lumina poate fi înclinată şi ajustată atât orizontal cât
şi vertical în ansamblul standului de rulare. Sursa poate fi înclinată până la 40 de
grade în sus (poziţia de depozitare). Înălţimea acesteia poate fi ajustată vertical dea lungul standului de rulare, cât şi orizontal lateral de stâlpul standului (ajustare de
proximitate) pentru a vă înlesni poziţionarea luminii. Pentru a vă ajuta în
poziţionarea luminii peste sugar, o lumină roşie de ţintă poate fi activată utilizând
comutatorul drept din partea frontală a panoului. Lumina poate fi folosită pentru
sugari aflaţi în bazinet, incubator, pat deschis sau încălzitor radiant.
Lumina de fototerapie poate fi utilizată independent de standul de rulare. Sursa de
lumină poate fi plasată direct pe un incubator cu suprafaţa superioară plană.
AVERTIZARE! Amplasarea direct pe incubator: Sursa poate fi
plasată numai pe suprafeţe plane. Verificaţi că toate suporturile picioare de
cauciuc sunt stabile pe suprafaţă pentru e evita alunecarea acesteia. Când
amplasaţi sursa direct pe incubator, trebuie să actionaţi cu atenţie pentru a
asigura un mediu de operare sigur. Asiguraţi cablul de alimentare pentru a
preveni împiedicarea.
AVERTIZARE! Amplasarea direct pe incubator: Folosirea modului
de control al pielii în incubator (servo pacient) sau încălzitorul radiant este
recomandată, dacă nu este indicat în mod specific modul manual (servo aer).
Deşi ambele moduri necesită verificarea pacientului, modul manual necesită
atenţie constantă. În modul manual, trebuie avută grijă să se observe orice
modificări ale mediului ambiant (curent, lumină solară, utilizarea luminii de
fototerapie, etc.), deoarece schimbările mici pot avea efect asupra
temperaturii pacientului. Deşi servo pacient necesită, de asemenea, atenţie,
încălzitorul radiant este conceput pentru a păstra sub control temperatura
pielii pacientului, reducând (dar nu eliminând) necesitatea verificării
pacientului. În plus, folosirea foliilor reflectoare poate cauza temperaturi
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corporale periculoase. Verificaţi temperatura pielii sugarului după politica
spitalului în timpul fototerapiei pentru evitarea fluctuaţiilor temperaturii
corporale.
AVERTIZARE! A se folosi cu încălzitorul radiant. Nu amplasaţi
lumina neo-BLUE direct sub sursa de căldură a încălzitorului.
Există doua setări de intensitate, înalt şi jos. Utilizatorul selectează setarea dorită
utilizând comutatorul stâng din partea aterioară a panoului. Lumina rezultată este
optimizată pentru o intensitate maximă de > 30 µW/cm2/nm pe setarea înaltă şi >
12 µW/cm2/nm la valoarea joasă la 30,5 de cm depărtare de sursă. O lentila
protejează lumina de reziduuri incidentale sau expuneri de fluid. LED-urile
albastre emit lumina în rază de 400-550 nm (lungime de undă 450-475 nm). Acest
domeniu corespunde absorbţiei spectrale a luminii de către bilirubină şi este, deci,
considerată cea mai efecientă pentru degradarea bilirubinei. LED-urile albastre nu
emit energie notabilă în regiunea ultravioletă (UV) a spectrului şi deci nu există
griji în privinţa expunerii sugarului la UV. În plus, aceste LED-uri nu trimit
energie notabilă în regiunea infraroşie a spectrului (IR), şi deci nu există nici grija
expunerii sugarului la IR. Ca în cazul oricărei lumini de fototerapie, protecţiile
oculare trebuie utilizate pentru protejarea ochilor sugarului de expunerea la lumină
excesivă.
AVERTIZARE! Protecţie oculară: Nu priviţi direct în LED. În timpul
tratamentului, protejaţi întotdeauna ochii sugarului. Periodic şi/sau după
protocolul spitalului, verificaţi că ochii sugarului sunt protejaţi şi asiguraţi
împotriva infecţiilor. Pacienţii din apropierea luminii pot necesita protecţie.
LED-urile prezintă o degradare minimă de lumină în timpul vieţii în cazul utilizării
adecvate. Totuşi, utilizatorul poate ajusta ieşirea LED-urilor utilizând cele două
potenţiometre localizate în partea laterală a sursei. Lumina trebuie să opereze la
intensitatea specificata aproximativ 10.000 ore în setarea joasa şi aproximativ
4.000 ore în cea înaltă.

Cronometru
Lampa neoBLUE este prevăzută cu un cronometru pentru măsurarea numărului
total de ore pe parcursul cărora este pornită. Cronometrul va măsura maximum
99999,9 ore. Virgula zecimală va clipi constant în perioadele în care cronometrul
funcţionează. Când cronometrul nu funcţionează, virgula zecimală nu va clipi.
Cronometrul va măsura în toate perioadele în care comutatorul verde /de aşteptare
se află în poziţia pornit. Cronometrul va măsura în acelaşi ritm, indiferent de
setarea de intensitate la care este utilizat aparatul. Ultima cifră indică zecimile
dintr-o oră, respectiv 0,1 = 6 minute. Pentru resetarea cronometrului, vă rugăm
consultaţi manualul de service.

Stand de rulare pentru Fototerapie
Standul de rulare este realizat pentru susţinerea sistemului neoBLUE cu o bază
construită pentru distribuţia greutăţii sursei în orice unghi sau înălţime.
AVERTIZARE! Dacă se utilizează un alt stand, trebuie avută grijă la
capacitatea de încărcare a acestuia. Vezi Standardele de
protecţie/Regulamentul (Secţiunea 8).
Atenţie: fiţi atenţi când repoziţionaţi standul de rulare în apropierea altui
echipament, pentru a preveni modificările sau avarierile accidentale ale
echipamentului înconjurător.
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Standul de rulare operează cu şoc de gaz pentru a menţine înălţimea stâlpului în
timpul ajustării.
Standul de rulare incorporează funcţii pentru ajustarea înălţimii, înclinării sau
proximităţii sursei de lumină aşa cum este descris în Secţiunea 3.1.

Cerinţe de energie şi accesorii
Lumina este operată din sursa principală de curent. Cablul de alimentare se
introduce în receptor în spatele sursei de lumină. Nu există componente de unică
folosinţă pentru lumină. Un dispozitiv de eliberare a tensiunii cablului de
alimentare este livrat pentru susţinerea şi depozitarea cablului de alimentare.

Indicatorul luminos de culoare verde aprins /Comutatorul de aşteptare
Comutatorul de culoare verde (situat între comutatorul pentru lumina de ţintă şi cel
pentru intensitate) este utilizat pentru pornirea aparatului sau trecerea acestuia îmn
modul de aşteptare. Comutatorul trebuie să fie iluminat numai în poziţia pornit.
Când se află în poziţia de aşteptare, în aparat există încă tensiuni de linie dacă
acesta este conectat la priză, dar nu este transmisă tensiune în CC către panoul cu
LEDuri, ventilatoare sau temporizator.

Pachet de accesorii
Este inclus un pachet de accesorii cu fiecare sursă de lumină. Acesta conţine
urmatoarele elemente: un CD, un cablu de alimentare, un dispozitiv de eliberare a
tensiunii cablului de alimentare, suporturi de cauciuc pentru poziţionarea sursei de
lumină direct pe suprafeţe plane, filtre de ventilator şi şuruburi suplimentare şi
stâlpi de montare pentru ataşarea sursei pe standul de rulare.
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Informaţii de protecţie

2.1 Explicarea terminologiei
Acest manual prezintă trei tipuri de informaţii de precauţie. Cele trei tipuri de
afirmaţii au importanţă similară; adică sunt la fel de importante pentru utilizarea
eficientă şi în siguranţă a luminii. Fiecare afirmaţie este categorizată prin
introducerea unui cuvânt îngroşat după cum urmează:
AVERTIZARE! Identificaţi condiţii sau tehnici ce pot pune în pericol
sau răni pacientul sau utilizatorul.
Important! O instrucţiune oferită pentru a ajuta la obţinerea de rezultate
clinice corecte şi de a asigura calitatea procedurilor de fotometrie.
Atenţie: O instrucţiune ce, dacă nu este urmată, poate provoca o situaţie ce
poate avaria sursa de lumină.
Alte informaţii explicative sunt evidenţiate prin cuvântul Notă. Informaţiile din
această categorie nu sunt considerate de precauţie.
Notă: Informaţii de fundal oferite pentru a explica un anume pas sau procedură.

2.2 Informaţii generale de protecţie
Înainte de aplicarea fototerapiei, citiţi toate secţiunile acestui manual cu atenţie.
Respectaţi toate precauţiile pentru asigurarea protecţiei pacientului şi a celor din
apropierea instrumentului. În plus, vezi politica spitalului şi procedurile în legătură
cu administrarea fototerapiei.
AVERTIZARE! Utilizarea incorectă a luminii, sau utilizarea de părţi
şi accesorii ce nu sunt fabricate de Natus Medical Inc., poate avaria lumina şi
poate cauza răni pacientului sau utilizatrului.
Nu utilizaţi lumina dacă o parte este avariată, sau dacă există suspiciunea că vreo
componentă nu funcţionează adecvat. Contactaţi Serviciul tehnic Natus Medical
sau o reprezentanţă autorizată.
Lumina neoBLUE este un dispozitiv din Clasa A (Clasificare CISPR), care este
aprobat pentru aşezări domestice când este utilizat sub jurisdicţia unui profesionist
în sănătate.
Lumina poate cauza interferenţe radio, iar în acest caz trebuie luate măsuri
adecvate pentru a preveni aceste interferenţe.
AVERTIZARE! Amplasarea direct pe incubator: Sursa poate fi
plasată numai pe suprafeţe plane. Verificaţi că toate suporturile picioare de
cauciuc sunt stabile pe suprafaţă pentru e evita alunecarea acesteia. Când
amplasaţi sursa direct pe incubator, trebuie să acţionaţi cu atenţie pentru a
asigura un mediu de operare sigur. Asiguraţi cablul de alimentare pentru a
preveni împiedicarea.
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AVERTIZARE! Amplasarea direct pe incubator: Folosirea modului
de control al pielii în incubator (servo pacient) sau încălzitorul radiant este
recomandată, dacă nu este indicat în mod specific modul manual (servo aer).
Deşi ambele moduri necesită verificarea pacientului, modul manual necesită
atenţie constantă. În modul manual, trebuie avută grijă să se observe orice
modificări ale mediului ambiant (curent, lumină solară, utilizarea luminii de
fototerapie, etc.), deoarece schimbările mici pot avea efect asupra
temperaturii pacientului. Deşi servo pacient necesită, de asemenea, atenţie,
încălzitorul radiant este conceput pentru a păstra sub control temperatura
pielii pacientului, reducând (dar nu eliminând) necesitatea verificării
pacientului. În plus, folosirea foliilor reflectoare poate cauza temperaturi
corporale periculoase. Verificaţi temperatura pielii sugarului după politica
spitalului în timpul fototerapiei pentru evitarea fluctuaţiilor temperaturii
corporale.
AVERTIZARE! A se folosi cu încălzitorul radiant. Nu amplasaţi
lumina neo-BLUE direct sub sursa de căldură a încălzitorului.
AVERTIZARE! Ataşarea sursei de lumină: Când ataşaţi lumina de
orice stand de podea, altul decât cel neoBLUE, verificaţi capacitatea de
încărcare a acestuia. Trebuie efectuate teste cu lumina în poziţie extinsă la
maximum pentru a îndeplini Standardele de protecţie/Regulamentul notat în
Specificaţii (Secţiunea 8).
AVERTIZARE! Protecţie oculară: Nu priviţi direct în LED. În timpul
tratamentului, protejaţi întotdeauna ochii sugarului. Periodic şi/sau după
protocolul spitalului, verificaţi că ochii sugarului sunt protejaţi şi asiguraţi
împotriva infecţiilor. Pacienţii din apropierea luminii pot necesita protecţie.
AVERTIZARE: Temperatura pielii: Folosirea modului de control al
pielii în incubator sau încălzitorul radiant este recomandată. În plus,
folosirea foliilor reflectoare pot cauza temperaturi corporale periculoase.
Verificaţi temperatura pielii sugarului după politica spitalului în timpul
fototerapiei pentru evitarea fluctuaţiilor temperaturilor corporale.
AVERTIZARE! Livrare de căldură: Lumina de fototerapie poate
influenţa alimentarea cu căldură a dispozitivelor de termoterapie
(incubatoare, încălzitoare radiante sau saltele încălzite) şi deci temperatura
corporală a pacientului.
AVERTIZARE! Condiţii ambientale: Condiţiile ambientale variate,
cum este temperatura mediului şi/sau surse diferite de radiaţii, pot afecta
pacientul. Verificaţi politica de fototerapie a spitalului şi procedurile în
legatură cu crearea de condiţii ambientale adecvate.
AVERTIZARE! Protecţia operatorului: Indivizii sensibili pot fi afectaţi
de cefalee, greaţă sau ameţeală uşoară dacă rămân iradiaţi prea mult în acea
zonă. Utilizarea sistemului neoBLUE într-o zonă bine luminată sau purtarea de
ochelari cu lentile galbene poate ameliora efectele. Se pot folosi draperii contra
luminii neoBLUE, care sunt disponibile prin Natus Medical Inc. (P/N 001241)
sau prin Wrapped in Comfort (www.wrappedincomfort.com).
Atentie: Pentru a evita supraincalzirea, nu acoperiti ventilatorul cu campuri
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Ochelarii Oase de câine de pază (P/N 413BB) sunt recomandaţi şi sunt
disponibili online la adresa www.safetyglasses.com sau
www.safetyglassesusa.com.
AVERTIZARE! Fotoizomeri: Fotoizomerii bilirubinei pot cauza efecte
toxice.
AVERTIZARE! Lentila: Nu utilizaţi lumina, dacă lipseşte sau este
afectata lentila. Lentila este un scut de plastic ce deasemenea protejează şi
copilul şi unitatea de reziduuri incidentale sau fluide.
AVERTIZARE! Medicamente fotosensibile: Lumina generată poate
degrada medicamentele fotosensibile. Nu amplasaţi sau depozitaţi
medicamente în zona sau în apropierea zonei iluminate.
AVERTIZARE! Gaze inflamabile: Nu folosiţi lumina în prezenţa
gazelor inflamabile (de ex, oxigen, oxid nitros sau alţi agenţi anestezici).
AVERTIZARE! Deconectaţi alimentarea electrică: Întotdeauna opriţi
sistemul şi deconectaţi cablul de alimentare când curăţaţi sursa.
Important! Utilizarea de componente nestandardizate: Unitatea foloseşte un
anumit tip de LED. Consultaţi producătorul pentru repararea sau înlocuirea
LED-urilor. Utilizarea de LED-uri incorecte poate influenţa performanţa şi
poate afecta lumina.
Important! Lumina a fost calibrata din fabricatie pentru a avea o intensitate
fototerapica la o distanta de 30,5 cm (12 inci) de nou nascut.Folositi
manualul tehnic pentru informatii referitoare la ajustarea intensitatii daca
folositi lumina la o alta distanta.
Atenţie: Alte echipamente: Nu ataşaţi alte echipamente care nu sunt furnizate
de Natus Medical Inc. şi nu sunt indicate pentru utilizarea împreună cu
lumina sistemului neoBLUE şi nu amplasaţi nimic deasupra sursei de lumină.
Standul de rulare şi lumina nu sunt făcute pentru a suporta greutatea altor
echipamente.
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Simboluri de protecţie
AVERTIZARE! Reţineţi urmatoarele simboluri ce apar pe sursa de lumină şi pe Standul de rulare.

Simbol


Descriere
Cotat tip BF pentru componente aplicate pe pacient
ON (tensiune principală pornită)
Stand-by (În aşteptare)
Atenţie, consultaţi documentaţia produsului
Întotdeauna protejaţi ochii copilului
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Componentele şi comenzile utilizatorului

3.1

Sursa de lumină şi Standul de rulare
Sistemul de fototerapie neoBLUE LED include componentele prezentate în figura de mai
jos.
Sursa de lumină

Cronometru

Comutator pornire /
în aşteptare
Ajustare de
proximitate

Diffuser

Ajustare de înălţime

Standului de rulare

Pedală
(2 sunt de blocare)

Componentele principale ale dispozitivului

Sursa de lumină: Sursa de lumină poate fi înclinată prin prinderea dispozitivului
dintr-o parte şi aplecată în unghiul dorit. Utilizaţi o cheie Imbus pentru a regla cuplul
standului de rulare /accesoriu anexat pentru a permite poziţionarea. Pentru a scoate
lumina de pe standul de rulare, slăbiţi şuruburile superioare şi ridicaţi şi apoi
îndepărtaţi sursa de stand.
Lentila: Lentila este un scut de plastic ce protejează şi copilul şi unitatea de
reziduuri incidentale sau fluide.
Ajustare de înălţime: Butonul vă permite ajustarea înălţimii sursei de lumină. Mai
întâi slabiţi şurubul şi apoi ajustaţi înălţimea sursei şi strângeţi şurubul la loc pentru a
fixa înălţimea.
Ajustare de proximitate. Acest şurub vă permite ajustarea distanţei dintre sursa de
lumină şi standul de rulare. Pentru ajustare, slăbiţi şurubul, ajustaţi poziţia sursei şi
apoi strângeţi şurubul la loc pentru a fixa poziţia sursei de lumină.
Pedale de blocare (două): În momentul în care lumina a fost amplasată şi
poziţionată pentru fototerapie, aceste pedale trebuie blocate pentru a preveni rularea
standului. Pedalele se blochează şi deblochează prin apăsarea uşoară cu piciorul pe
inelul de blocare.
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Baza standului de rulare: Baza circulară subţire este realizată pentru prevenirea
răsturnării sistemului în orice poziţie sau unghi al sursei de lumină. Baza se
potriveşte sub incubatoarele standard pentru o amplasare uşoară.

3.2 Comenzile panoului frontal
Înalt

Pornit/
În aşteptare

Jos
Comenzile panoului frontal

Control pentru nivelul de radiaţii: Folosiţi acest comutator pentru a selecta între
intensităţi. Jos () / Înalt ()
Comutator Pornit/În aşteptare: Utilizaţi acest comutator pentru a trece
alimentarea prinicipală pe ON (PORNIT) ( | ) sau pe Stand-by (În aşteptare) (
Comutatorul se află în faţa sursei de lumină, între comanda pentru controlul
nivelului de radiaţii şi comutatorul de iluminare a sursei.

).

Comutator de iluminare ţintă: Pentru a vă ajuta în poziţionarea luminii peste
sugar, apăsaţi acest buton pentru a proiecta o lumină roşie peste suprafaţa
iluminată central.

3.3 Panou dorsal
Ataşare cablu de alimentare

Cronometru

Vemtilator intern cu filtru
Circuit pasiv pentru aer catre
ventilatoare (de ambele parti
laterale, fata si spate)

Cronometru: Lampa neoBLUE este prevăzută cu un cronometru pentru
măsurarea numărului total de ore pe parcursul cărora este pornită. Cronometrul va
măsura maximum 99999,9 ore. Virgula zecimală va clipi constant în perioadele în
care cronometrul funcţionează. Când cronometrul nu funcţionează, virgula
zecimală nu va clipi. Cronometrul va măsura în toate perioadele în care
comutatorul verde /de aşteptare se află în poziţia pornit. Cronometrul va măsura în
acelaşi ritm, indiferent de setarea de intensitate la care este utilizat aparatul. Ultima
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cifră indică zecimile dintr-o oră, respectiv 0,1 = 6 minute. Pentru resetarea
cronometrului, vă rugăm consultaţi manualul de service.
Ventilatoare: Există două ventilatoare interne în spatele sursei de lumină.
Ventilatoarele previn supraîncălzirea unităţii. Ventilatoarele de intrare sunt
prevăzut cu filtre ce trebuie curăţate la intervale regulate (consultaţi secţiunea 6.3
Curăţarea). Pe partile laterale, fata si spate exista un circuit pasiv pentru aer catre
ventilatoare. Dacă unul sau ambele ventilatoare se opresc din funcţionare,
contactaţi Serviciul tehnic Natus sau o reprezentanţă autorizată.
Atenţie: Pentru a preveni supraîncalzirea lămpii, nu acoperiţi ventilatoarele
(vezi Secţiunea 6.3, “Curăţare” pentru mai multe informaţii).
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Instrucţiuni de ansamblare şi operare
Ansamblare
Sistemul neoBLUE conţine două produse aflate în cutii separate. Una conţine sursa
de lumină şi cealaltă standul de rulare (stâlp/braţ de ataşare şi bază).
Pentru ansamblarea lămpii, urmaţi aceşti paşi:
1

Despachetaţi cutiile de livrare. Verificaţi conţinutul acestora conform listei.

2

Citiţi instrucţiunile de ansamblare aflate în cutia standului de rulare.

Instrucţiuni de operare
1

Verificaţi intensitatea.Verificaţi intensitatea luminii folosind un radiometru
conform procedurilor instituţiei dvs. (vezi Secţiunea 6.1 “Verificarea intensităţii
luminii”). Lumina este emisă cu o intensitate de 12-15 microW/cm2/nm pentru
setarea joasă şi > 30 µW/cm2/nm pentru cea înaltă, la o distanţă de 30,5 cm ( 12
inci ) de sugar.

2

Pregatire sugar. Sugarul poate fi întins într-un pătuţ deschis, bazinet, incubator
sau într-un încălzitor radiant.
AVERTIZARE! Selectaţi numai sugarii cărora le-a fost prescrisă
fototerapia.

3

Protejaţi ochii sugarului cu scuturi protectoare destinate utilizării în timpul
fototerapiei.
Protectoare oculare Biliband
Dimensiuni: Micro (P/N 900644)
Prematur (P/N 900643)
Normal (P/N 900642)
AVERTIZARE! Protecţie oculară: Nu priviţi direct în LED. În timpul
tratamentului, protejaţi întotdeauna ochii sugarului. Periodic sau/şi după
protocolul spitalului, verificaţi că ochii sugarului sunt protejaţi şi asiguraţi
împotriva infecţiilor. Pacienţii din apropierea luminii pot necesita protecţie.

4

Poziţionaţi lumina peste sugar.
Important! Lumina a fost calibrata din fabricatie pentru a avea o intensitate
fototerapica la o distanta de 30,5 cm (12 inci) de nou nascut.Folositi manualul
tehnic pentru informatii referitoare la ajustarea intensitatii daca folositi lumina la
o alta distanta.

5

Porniţi lampa, utilizând comutatorul de tensiune din spatele sursei.
AVERTIZARE! Protecţia operatorului: Indivizii sensibili pot fi afectaţi de
cefalee, greaţă sau ameţeală uşoară dacă rămân iradiaţi prea mult în acea zonă.
Utilizarea sistemului neoBLUE într-o zonă bine luminată sau purtarea de ochelari
cu lentile galbene poate ameliora efectele. Pot fi utilizate perdelele neoBLUE
pentru lumină, disponibile prin Natus (P/N 001241) sau prin Wrapped in Comfort
(www.wrappedincomfort.com).
Atentie: Pentru a evita supraincalzirea, nu acoperiti ventilatorul cu campuri.
Ochelarii Oase de câine de pază (P/N 413BB) sunt recomandaţi şi sunt disponibili
online la adresa www.safetyglasses.com sau www.safetyglassesusa.com.
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Apăsaţi butonul pentru lumina ţintă pentru a centra lampa peste sugar. În clinaţi
sau poziţionaţi lumina după cum doriţi.
Important! Lumina a fost calibrata din fabricatie pentru a avea o intensitate
fototerapica la o distanta de 30,5 cm (12 inci) de nou nascut.Folositi manualul
tehnic pentru informatii referitoare la ajustarea intensitatii daca folositi lumina la
o alta distanta.

7

Selectaţi o intensitate înaltă sau joasă, adecvată pentru pacient.

8

Verificaţi pacientul în timpul tratamentului.
AVERTIZARE! Este recomandată monitorizarea regulată în timpul
tratamentului. Urmaţi aceste instrucţiuni:
 Măsuraţi nivelul bilirubinei pacientului periodic în timpul tratamentului după
procedurile instituţiei dvs.
 Opriţi lampa când verificaţi condiţia copilului şi culoarea pielii.
 Urmaţi procedurile standard pentru monitorizarea temperaturii pacientului şi a
statutului hidric.
 Asiguraţi-vă că ochii copilului sunt protejaţi după procedurile instituţiei.

9

Cand aţi terminat, opriţi lampa şi îndepărtaţi-o de zona de terapie.
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Ghid soluţionări
Nota: Manualul de service pentru aparatul neoBLUE exista separat. Pentru USA,
contacatit Natus Technical Service la tel. +1 (800)-303-0306 sau E-mail:
technical_service@natus.com.
International Support – Va rugam contactati distribuitorul dumneavoastra.
Locatia distribuitorului poate fi gasita la www.natus.com
AVERTIZARE! Deconectaţi cablul de alimentare înainte de a deschide lampa pentru
reparaţii.
Problemă
Unitatea nu porneşte,
ventilatorul este oprit.

Cauza probabilă
Lipsă de curent
Comutator defect

Actiune
 Verificaţi ca unitatea să fie
conectată la alimentare.

Alimentare defectuoasă

 Verificaţi siguranţele.
 Chemaţi un tehnician profesionist
pentru a verifica componentele şi a
le înlocui dacă este necesar.

Unele LED-uri nu se
aprind.

Un LED este ars şi determină
stingerea LED-ului

 Chemaţi un tehnician profesionist
pentru a testa nivelul intensităţii şi
a regla potenţiometrele de
intensitate pentru obţinerea
rezultatului dorit, dacă este
necesar.

Lampa porneşte, dar
ventilatorul este oprit.

Ventilator stricat

 Curăţaţi ventilatorul
(secţiunea 6.3).

Conexiuni electrice defecte
Ventilatorul este blocat
datorită impurităţilor
acumulate

 Contactaţi Serviciul tehnic Natus
sau o reprezentanţă autorizată.

Nu funcţionează lumina
de ţintă.

Circuite defecte

 Contactaţi Serviciul tehnic Natus
sau o reprezentanţă autorizată.

Unitatea nu se
deplasează pe standul de
rulare neoBLUE.

Frânele sunt activate.

 Deblocaţi cele doua frâne.
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Curăţare de rutină şi întreţinere

6.1 Verificarea intensităţii luminii
Este recomandat ca intensitatea luminii să fie verificată conform procedurilor
spitalului sau cel puţin la fiecare şase luni. Se recomandă verificarea intensităţii
înaintea fiecărei utilizări. Totuşi, deoarece LEDurile se uzează treptat în timp,
această operaţie nu este obligatorie.
Notă: Intensitatea luminii nu este afectată dacă un LED este ars. (LED-urile sunt
instalate în grupuri de câte 6, deci arderea unuia duce la stingerea întregului
grup).
Atenţie: Numai personalul calificat trebuie să efectueze service-ul şi reparaţiile.
Aveţi mare grijă când operaţi cu circuite expuse.

6.2 Ajustarea intensităţii luminii
Dacă intensitatea luminii scade, lampa trebuie reajustată. Vezi Manualul de
service.

6.3 Curăţare
AVERTIZARE! Deconectaţi lampa de la curentul electric înainte de
curăţare.
Ştergeţi praful de pe partea externă a lămpii cu o perie moale sau o lavetă umedă.
Curăţaţi reziduurile rămase cu o soluţie diluată de detergent şi apă, un curăţător
comercial necaustic sau dezinfectant spitalicesc.
Curăţaţi lentilei cu o lavetă moale umedă. Dacă numai apa este ineficientă în
îndepărtarea amprentelor sau altor urme, folosiţi o soluţie diluată de detergent şi
apă, un curăţator comercial necaustic sau dezinfectant spitalicesc.
Atenţie: Observaţi urmatoarele precauţii:





Nu împroşcaţi lichide direct în lampă şi nu permiteţi intrarea lor în interior.
Nu folosiţi curăţători caustici sau abrazivi
Nu curăţaţi cu acetonă, alcool sau alţi solvenţi
Nu scufundaţi niciodată lampa sau alte componente.

Notă: Pentru a asigura o temperatură corectă de operare, filtrele celor două
ventilatoare (din faţa şi din spatele lămpii) trebuie curăţate de praf.
Ca măsură de întreţinere, filtrele ventilatoarelor trebuie curăţate în fiecare lună:





Scoateţi carcasa filtrului din spate.
Scoateţi filtrul şi puneţi-l sub jet de apă pentru a-l curăţa de praf.
Lăsaţi filtrul să se usuce înainte de a-l poziţiona la loc.
Repoziţionaţi filtrul şi prindeţi carcasa filtrului la loc.
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Referinţe tehnice

%Reacţie /Intensitate normalizată

Următorul grafic prezintă spectrul normalizat al LED-ului albastru şi sensibilitatea
radiometrului.

Reacţie spectrometru
Intensitate neoBLUE®

Lungime undă (nm)
Măsurătorile pentru această lampă au fost efectuate cu un radiometru standard.

Intensitatea luminii este de 12-15 microW/cm2/nm pentru setarea joasă şi de > 30
µW/cm2/nm pentru cea înaltă, la o distanţă de 30,5 de cm faţă de sursa de lumină.
Această măsurătoare este realizată în zona centrală a suprafeţei efective de
fototerapie.
Următorul tabel prezintă intensitatea aproximativă în centrul suprafeţei efective de
terapie faţă de distanţa de la sursă.
Distanţă, cm

Intensitate (microW/cm2/nm)
Jos
Înalt

15,2 cm

24,0

30,5 cm

15,0

35,0

45,7 cm

8,7

20,3

61,1 cm

4,9

11,5
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Intensitatea luminii pentru produsul neoBLUE este masurata de catre NATUS
inaintea livrarii cu ajutorul radiometrului neoBLUE® Radiometer. Deoarece
dumneavoastra puteti folosi diferite radiometre pentru masurarea intensitatii
luminii este necesar sa intelegeti cum se citesc rezultatele cu alte
radiometre.Tabelul urmator reprezinta un ghid despre cum intensitatea luminii
poate varia in functie de rediometrul folosi.Exista variatii in functie de radiometre
si sursa de lumina, acestea trebuie utilizate ca si ghid cu o toleranta de pana la +/10%.

Tabelul intensitatii luminii pentru neoBLUE
Radiometru:
(µW/cm2/nm)
Intensitatea luminii pentru
neoBLUE masurata la 30,5
cm distanta (12 inci)

neoBLUE®
Radiometru

34.7
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Ohmeda
BiliBlanket®
Meter II

34.7

Olympic
Bili-Meter™

22.7

8

Specificaţii
Sursa de lumină
Lungime de undă

LED-uri galben şi albastru
Albastru:Vârf între 50 şi 470 nm
Galben: Vârf între 585 şi 595 nm

Intensitate
Setare joasă
Setare înaltă

Intensitate centrală medie la 30,5 cm
> 12 µW/cm2/nm
> 30 µW/cm2/nm

Variaţia intensităţii în 6 ore

< 10% (în zona de iluminare)

Suprafaţa efectivă

20 x 10 in (50 x 25 cm)

Raţia intensităţii

> 0,4 (minimum către maximum)

Căldura rezultată (la 30,5 de cm în 6 ore)

< 18° F (10° C) mai cald ca mediul

Principii electrice

85–264 VAC, 47 la 63 Hz

Regim maxim

3A, 100-240V~, 50/60 Hz

Siguranţe

4A @ 100-120V~, 50/60 Hz
2A @ 200-240V~, 50/60 Hz

Protecţie
Pierderi de curent

< 100 A

Zgomot

< 60 dB

Dimensiuni
Înălţime maximă

< 6 ft (1.83 m)

Greutate

< 8.0 lbs (3.6 kg) (numai sursa de lumină)
< 40 lbs (18 kg) (cu standul de rulare)

Mediu
Temperatura/umiditatea de operare

59° F la 95° F (15 la 35° C) / 0% la 90% fără condens

Temperatura/umiditatea de depozitare
condens

-22° F la 122° F (-30 la 50° C) / 0% la 90% fără

Stand de rulare
Înălţimea lentilei de la sol

ajustabil de la 1,07 m la 1,50 m ± 7,6 cm

Centrul lentilei de la stâlp

ajustabil de la 22.9 cm la 33 cm ± 2,5 cm

Ajustarea înclinării sursei

0º (orizontal) la aprox. 40º

Distanţa bazei de sol

<10.2 cm

Baza

5 picioare cu frâne (2 frâne de blocare)

Standarde de reglementare

Tip BF
EN 60601-1-1, EN60601-1-2
EN60601-2-50
UL2601-1
CSA C22.2 601.1
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