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รายละเอียดผลิตภัณฑ
ระบบ neoBLUE® Phototherapy (การใชแสงบําบัดโรค) ประกอบดวยผลิตภัณฑสองชนิดดวยกันคือ
แหลงกําเนิดแสง (แสง) ของ neoBLUE LED Phototherapy และ neoBLUE LED Phototherapy Roll Stand
(ขาตั้งแบบลอเลื่อน)
วัตถุประสงคในการใช
วัตถุประสงคในการใชแสงของระบบ neoBLUE LED Phototherapy คือเพื่อใชในการบําบัดโรค
neonatal hyperbilirubinemia (โรคตัวเหลืองในเด็กออนระยะแรกเกิด)
แสงนี้สามารถใชไดกับเด็กออนที่อยูในเตียงเข็น ตูอบ เตียงหรือเครื่องกระจายความอบอุน

ขอความสําคัญ! ทานควรอานคูมือการใชฉบับนี้ทุกๆ ตอนอยางละเอียดรอบคอบกอนทําการประกอบ
ชิ้นสวนที่ใหแสงของ neoBLUE และดําเนินการใชแสงบําบัดโรค
กอนใชควรอานขอควรพิจารณาดาน ความปลอดภัยใหเขาใจ
ลักษณะทางกายภาพ
ระบบ neoBLUE LED Phototherapy
เปนเครื่องฉายแสงเพื่อบําบัดโรคแบบเคลื่อนที่ไดที่มีขาตั้งลอเลื่อน
ซึ่งอุปกรณจะสงลําแสงแคบความเขมสูงสีน้ําเงินผานหลอดไดโอดสีน้ําเงิน (LEDs)
เพื่อใชแสงบําบัดโรค neonatal hyperbilirubinemia (โรคตัวเหลืองในเด็กออนระยะแรกเกิด)

แหลงกําเนิดแสง
หลอดไฟประกอบดวยโคมไฟพลาสติกที่มีน้ําหนักเบา เมื่อนําหลอดไฟนี้มาใชกับขาตั้งลอเลื่อน
neoBlue จะทําใหสามารถปรับเอียงไฟไดทั้งในแนวนอนและแนวตั้งฉากกับสวนประกอบที่เปนขาตั้ง
โคมไฟนี้ สามารถปรับเอียงทํามุมไดประมาณ 40° จากแนวขนาน
(เปนตําแหนงเมื่อไมมีการใชอุปกรณ)
ความสูงของโคมไฟนี้สามารถปรับไดตามแนวตั้งจากขาตั้งและตามแนวนอน
(การปรับแตงในระยะใกล) เพื่อเปนการจัดตําแหนงของแสงไฟ
สําหรับการจัดตําแหนงของแสงไฟใหอยูเหนือเด็กออนนั้น
ทานสามารถใชปุมสวิตซทางขวามือบนแผงควบคุมดานหนาเพื่อเปดแสงไฟหาเปาหมายสีแดงที่จะสวา
งขึ้น
ในชวงระยะเวลาสั้นๆ แสงดังกลาวนี้สามารถใชไดกับเด็กออนที่อยูในเตียงเข็น ตูอบ เตียงหรือเครื่อง
กระจายความอบอุน
ไฟของเครื่อง Phototherapy (การใชแสงบําบัดโรค) สามารถนําไปใชไดโดยไมตองมีขาตั้งลอเลื่อน
ทานสามารถวางโคมไฟบนตูอบที่มีสวนบนแบนราบไดโดยตรง

คําเตือน! การวางโคมไฟบนตูอบโดยตรง: ทานสามารถวางโคมไฟบนตูอบที่มีสวนบน
แบนราบเทานั้น
ตรวจใหแนใจวาขารองยางทั้งหมดยึดแนนกับดานบนของฝาครอบตูอบเพื่อปองกันการลื่น
เมื่อวางโคมไฟบนตูอบแลวจะตองดูแลเพื่อใหแนใจวาการปฏิบัติการอยูในสภาพที่ปลอดภัย เก็บซอน
สายไฟไวใหเรียบรอยเพื่อลดการเสี่ยงจากการสะดุดลม
คําเตือน! การจัดวางบนตูอบโดยตรง: จะมีการแนะนําการใชโหมดที่ควบคุมผิวหนัง
(กลไกการควบคุมผูปวย) ของความอบอุนของตูอบหรือเครื่องกระจายความอบอุน เวนเสียแตได
อธิบายไวโดยเฉพาะในโหมดคูมือผูใช (กลไกการควบคุมอุณหภูมิ) ขณะที่โหมดทั้งสองกําหนด
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สําหรับควบคุมผูปวย โหมดคูมือผูใชกําหนดวาจะตองใหความสนใจตลอดเวลา ในหมวดคูมือผูใช
การดูแลรักษาจะตองสังเกตการเปลี่ยนแปลงในสถานภาพภาวะแวดลอม (กระแสลม แสงแดด
การใชแสงจากระบบ phototherapy เปนตน) การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยสามารถสงผล
ตออุณหภูมิ ของคนไขได ขณะที่จะตองใหความสนใจตอกลไกการควบคุมผูปวย
เครื่องกระจายความอบอุน ไดรับการ ออกแบบเพื่อควบคุมอุณหภูมิผิวหนัง การลด (แตไมกําจัด)
ความจําเปนในการควบคุมดูแลผูปวย
การใชฟอยสแบบสะทอนแสงอาจเปนอันตรายตออุณหภูมิในรางกาย ตรวจสอบอุณหภูมิผิวหนังของ
เด็กออนโดยปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลในระหวางที่ใช แสงบําบัดโรค เพื่อหลีกเลี่ยงการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในรางกาย
คําเตือน! ใชกับเครื่องกระจายความอบอุน: อยาจัดวางแสง neoBLUE โดยตรงใตแหลง
กระจายความรอน
การตั้งความเขมของแสงมีอยูสองแบบคือความเขมสูงและความเขมต่ํา
ผูใชสามารถตั้งความเขมของแสง ที่ตองการโดยเลือกจากสวิตชทางซายมือบนแผงควบคุมดานหนา
2

ปริมาณแสงไดถูกตั้งไวอยางเหมาะสม ที่ความเขมของแสงสูงสุด 30 μW/cm /nm
2

ที่การตั้งความเขมสูง และที่ 12 μW/cm /nm ที่การตั้ง ความเขมต่ํา ณ ระยะหางจากโคมไฟที่ 30.5
ซม.(12 นิ้ว) แผนกระจายแสงจะทําใหแสงที่ออกมาจากไดโอด (LED)
หลายหลอดมีความสม่ําเสมอมากขึ้นและปองกันมิใหผูใชและผูปวยมองแหลงที่มาของแสงเพียงจุดเดีย
ว แผนกระจายแสงยังปองกันหลอดไฟจากการสัมผัสกับเศษผงหรือของเหลวเชนกัน LEDs
สีน้ําเงินจะสงแสง ในชวงความถี่ที่ 400 – 550 nm (คลื่นความยาวสูงสุดที่ 450-475 nm)
ชวงความถี่นี้ จะตรงกับการดูดซับ พลังงานคลื่นแสงของโรค bilirubin (โรคตัวเหลืองในเด็กออน)
และถือวาเปนอัตราที่มี ประสิทธิผลที่สุด สําหรับการลดอาการของโรค bilirubin ได LEDs
สีน้ําเงินจะไมปลอยพลังงานจํานวนมาก ในยาน อุลตราไวโอเล็ต (UV) ของแถบคลื่นแสง
ดังนั้นจึงไมตองกังวลวาเด็กออนจะสัมผัสกับรังสี UV แตอยางใด นอกจากนี้ LEDs
สีน้ําเงินจะไมปลอยพลังงานจํานวนมากในยานอินฟาเรด (IR) ของแถบคลื่นแสง
ดังนั้นจึงไมตองกังวลวาเด็กออนจะสัมผัสกับ IR และไดรับความรอนมากเกินไป
สําหรับหลอดไฟที่ใชใน การบําบัดโรค
จะตองใชแวนปองกันแสงเพื่อปองกันสายตาของเด็กออนจากการ สัมผัสกับแสงมากเกินไป

คําเตือน! การปองกันดวงตา: อยามองที่ LED โดยตรง ในระหวางที่ทําการบําบัดรักษา
จะตองปกปองตาของเด็กโดยใชผาหรือวัสดุที่คลายคลึงกันปดตาเด็กเสมอ ตรวจสอบเปนระยะและ/
หรือปฏิบัติตามขั้นตอนของโรงพยาบาลของทานวาตาของเด็กไดรับการปองกันและปลอดจากการติดเ
ชื้อ คนไขที่อยูใกลกับแสงอาจจะตองไดรับการปองกันดวงตาโดยใชผาหรือวัสดุที่คลายคลึงกัน ปดตา

หลอดไฟ LEDs มีปริมาณแสงที่ลดลงเล็กนอยตลอดชวงอายุการใชงานหากใชอยางเหมาะสม
อยางไรก็ตาม ผูใชสามารถปรับปริมาณแสงของหลอด LEDs ไดโดยใชตัววัดระดับความดันไฟฟา
สองตัวที่อยูทางดานขางของโคมไฟ หลอดไฟควรถูกใชงานตามระยะเวลาที่ไดกําหนดไวประมาณ
10,000 ชั่วโมงสําหรับการตั้งความเขมต่ํา และประมาณ 3,000 ชั่วโมงสําหรับการตั้งความเขมสูง

ตัวจับเวลา
หลอดไฟ neoBLUE มีตัวจับเวลาติดตั้งอยูดวย
ทั้งนี้เพื่อใชสําหรับเก็บขอมูลจํานวนชั่วโมงทั้งหมดที่ถูกเปดใชงาน
ตัวจับเวลาจะสามารถจับเวลาไดสูงสุด 99999.9 ชั่วโมง
โดยจุดทศนิยมจะมีไฟกะพริบในจังหวะที่สม่ําเสมอเมื่อตัวจับเวลากําลังทํางาน
และเมื่อตัวจับเวลาไมทำงาน จุดทศนิยมจะไมกะพริบ
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ตัวจับเวลาจะนับเวลาเมื่อสวิตชเปด/สแตนดบายมีไฟขึ้นเปนสีเขียวและอยูในตําแหนงเปดเทานั้น
และจะนับในอัตราเดียวกันโดยไมคํานึงถึงคาความเขมของแสงที่อุปกรณนั้นใช
เลขหลักสุดทายจะหมายถึงชั่วโมงที่ 10 จากทั้งหมด โดย 0.1 = 6 นาที หากตองการรีเซ็ตตัวจับเวลา
โปรดอานรายละเอียดในคูมือการใชงาน

ขาตั้งลอเลื่อนของเครื่อง Phototherapy (การใชแสงบําบัดโรค)
ขาตั้งลอเลื่อนไดรับการออกแบบมาใหสามารถรับน้ําหนักของระบบ neoBLUE system ได
โดยมีฐานที่ถูกออกแบบมาเพื่อชวยในการกระจายน้ําหนักของโคมไฟในทุกระดับความสูงและมุม

คําเตือน! หากใชขาตั้งแบบอื่นแทน ควรระวังเรื่องความสามารถในการรับน้ําหนัก โปรดดูที่
กฎขอบังคับ/มาตรฐานความปลอดภัยตางๆ (ตอนที่ 8)
ขอความสําคัญ: ใชความระมัดระวังเมื่อจัดวางตําแหนงขาตั้งรอบเครื่องมืออื่นๆ เพื่อปองกัน
การเปลี่ยนแปลงหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุตอเครื่องมือที่อยูรอบๆ นั้น
ขาตั้งลอเลื่อนจะทํางานบนเครื่องกันการสั่นสะเทือนที่ใชแกสเพื่อรักษาความสูงของเสาไวในชวงที่ทํา
การปรับแตง
ขาตั้งลอเลื่อนจะมีคุณสมบัติในการปรับความสูง แนวเอียงและระยะความใกลของแหลงกําเนิดแสง
ดังที่อธิบายไวในตอนที่ 3.1

ความตองการดานพลังงานและอุปกรณตางๆ
หลอดไฟจะทํางานโดยใชกระแสไฟฟาจากปลั๊กไฟหลัก
สายไฟจะเสียบเขาในชองปลั๊กที่ชองดานหลังโคมไฟ
หลอดไฟไมมีสวนประกอบสําหรับการใชงานเพียงอยางเดียว อุปกรณจะมี Power Cord Strain Relief
(ปลอกกันสายไฟบิดงอ) มาดวยเพื่อยึดสายไฟใหเขาที่

สวิตชเปด/สแตนดบายที่มีไฟขึ้นเปนสีเขียว
สวิตชที่มีไฟขึ้นเปนสีเขียว (ระหวางสวิตชแสงหาเปาหมายและสวิตชปรับความเขมของแสง)
มีไวสําหรับเปดอุปกรณหรือทําใหอุปกรณอยูในโหมดสแตนดบาย
สวิตชควรจะมีไฟเมื่ออยูในตําแหนงเปดเทานั้น
เมื่ออยูในตําแหนงสแตนดบายจะมีแรงดันในสายไฟฟาอยูภายในอุปกรณเมื่อเสียบปลั๊กอุปกรณแลว
แตจะไมมีแรงดันไฟฟาสงไปยังแผง LED พัดลม หรือตัวจับเวลา

ชุดอุปกรณ
ชุดอุปกรณจะมีมาพรอมกับโคมไฟแตละอัน ชุดอุปกรณประกอบไปดวยรายการดังตอไปนี้:
ซีดีหนึ่งแผน, สายไฟหนึ่งเสน, ปลอกกันสายไฟบิดงอเพื่อยึดสายไฟใหเขาที่,
ยางรองขาสําหรับการจัดตั้งโคมไฟ บนพื้นราบ
ตัวกรองที่ระบายอากาศและตาปูเกลียวและตัวยึดเพิ่มเติมสําหรับการยึดหลอดไฟเขากับ ขาตั้งลอเลื่อน

neoBLUE® คูมือการใชฉบับภาษาไทย
P/N 002568 Rev D

3

2

ขอมูลดานความปลอดภัย

2.1 ความหมายของคําศัพท
คูมือฉบับนี้จะเสนอขอมูลการเตือนสามรูปแบบดวยกัน ขอมูลทั้งสามประเภทมีน้ําหนักเทาๆกัน นั่นก็คือ

มีความสําคัญเทาๆ กันในเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใชหลอดไฟ ขอความแตละขอ
จะถูกแบงประเภทโดยการใชคํานําในรูปตัวอักษรทึบ ดังนี้

คําเตือน! ระบุสภาวะหรือการใชที่อาจเปนอันตรายหรือกอใหเกิดการบาดเจ็บแกผูปวยและ/
หรือผูใช
ขอความสําคัญ! ขั้นตอนในการใชที่มีใหเพื่อชวยใหมั่นใจวามีผลลัพธทางการแพทยที่ถูกตอง
และเพื่อใหมีขั้นตอนการใชแสงบําบัดโรคที่มีคุณภาพ
ขอควรระวัง: ขั้นตอนที่หากผูใชไมปฏิบัติตามจะมีผลใหหลอดไฟเกิดความเสียหายได
ขอมูลคําอธิบายอื่นๆ จะถูกเนนความสําคัญโดยใชคําวา หมายเหตุ ขอมูลประเภทนี้จะไมจัดวาเปน
ขอควรระวัง

หมายเหตุ: ขอมูลเบื้องตนจะถูกใหไวเพื่อใหสรางความกระจางใหแกขั้นตอน
หรือการดําเนินการบางอยาง

2.2 ขอมูลความปลอดภัยทั่วไป
กอนดําเนินการใชแสงเพื่อบําบัดโรค อานขอมูลทุกสวนของคูมือฉบับนี้อยางละเอียด ปฏิบัติตาม
ขอควรระวังทุกขอเพื่อใหมั่นใจวาคนไขและผูที่อยูใกลกับเครื่องมือมีความปลอดภัย นอกจากนี้
กรุณาปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของโรงพยาบาลของทานสําหรับการใชแสงเพื่อบําบัดโรค

คําเตือน!
การใชหลอดไฟอยางไมถูกตองหรือใชชิ้นสวนหรืออุปกรณที่ไมไดผลิตหรือจัดใหโดย Natus
Medical Inc. สามารถทําใหหลอดไฟเสียหายและอาจทําใหคนไขและ/หรือผูใชไดรับบาดเจ็บได
อยาใชหลอดไฟหากมีชิ้นสวนใดๆที่ดูเหมือนจะไดรับความเสียหายหรือมีเหตุผลใดๆ ที่ทานเชื่อวา
อุปกรณไมสามารถทํางานไดอยางถูกตอง กรุณาติดตอฝายบริการเทคนิคทางการแพทยของบริษัท
Natus หรือผูใหบริการที่ไดรับมอบอํานาจ
หลอดไฟ neoBLUE เปนอุปกรณในระดับ Class A (CISPR Classification)
ซึ่งไดรับอนุญาตใหติดตั้ง ภายในประเทศเมื่อใชภายใตขอบเขตอํานาจของแพทย
หลอดไฟนี้อาจกอใหเกิดการแทรกแซงคลื่นวิทยุได
ซึ่งอาจตองมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปองกันการแทรกแซง

คําเตือน! การจัดวางบนตูอบโดยตรง: สามารถวางโคมไฟบนตูอบที่มีสวนบนแบนราบเทานั้น
ตรวจใหแนใจวายึดขารองยางทั้งหมดยึดแนนกับดานบนของฝาครอบตูอบเพื่อปองกันการลื่น
เมื่อจัดวาง โคมไฟลงบนตูอบแลวจะตองดูแลเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติการมีความปลอดภัย
เก็บซอนสายไฟไว ใหเรียบรอยเพื่อลดการเสี่ยงจากการสะดุดลม
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คําเตือน! การจัดวางบนตูอบโดยตรง: จะมีการแนะนําการใชโหมดที่ควบคุมผิวหนัง
(กลไกการควบคุมผูปวย) ของความอบอุนของตูอบหรือเครื่องกระจายความอบอุน เวนเสียแตได
อธิบายไวโดยเฉพาะในโหมดคูมือผูใช (กลไกการควบคุมอุณหภูมิ) ขณะที่โหมดทั้งสองกําหนด
สําหรับควบคุมผูปวย โหมดคูมือผูใชกําหนดวาจะตองใหความสนใจตลอดเวลา ในหมวดคูมือผูใช
การดูแลรักษาจะตองสังเกตการเปลี่ยนแปลงในสถานภาพภาวะแวดลอม (กระแสลม แสงแดด
การใชแสงจากระบบ phototherapy เปนตน) การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยสามารถสงผลตอ
อุณหภูมิของคนไขได ขณะที่จะตองใหความสนใจตอกลไกการควบคุมผูปวย
เครื่องกระจายความอบอุน ไดรับการออกแบบเพื่อควบคุมอุณหภูมิผิวหนัง การลด (แตไมกําจัด)
ความจําเปนในการควบคุมดูแลผูปวย
การใชฟอยสแบบสะทอนแสงอาจเปนอันตรายตออุณหภูมิในรางกาย ตรวจสอบอุณหภูมิผิวหนัง
ของเด็กออนโดยปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลในระหวางที่ใช แสงบําบัดโรค เพื่อหลีกเลี่ยงการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในรางกาย
คําเตือน! ใชกับเครื่องกระจายความอบอุน: อยาวางแสงของ neoBLUE ใหอยูใตแหลง
กระจายความอบอุนโดยตรง
คําเตือน! การติดตั้งโคมไฟ: เมื่อติดตั้งไฟกับขาตั้งอื่นๆ ที่ไมใชขาตั้งของ neoBLUE
จะตองตรวจสอบความสามารถในการรับน้ําหนักของขาตั้งจะตองมีการทดสอบการเอียงขึ้นพ
รอมหลอดไฟในตําแหนงที่ยื่นออกไปเต็มที่เพื่อใหสอดคลองกับกฎขอบังคับ/มาตรฐานความ
ปลอดภัยที่หมายเหตุไวในขอมูลจําเพาะ (ตอนที่ 8)
คําเตือน! การปองกันดวงตา: อยามองที่ LED โดยตรง ในระหวางที่ทําการบําบัดรักษา
จะตองปกปองตาของเด็กออนโดยใชผาหรือวัสดุกันปดตาเด็กออน เสมอ ตรวจสอบเปนระยะและ/
หรือปฏิบัติตามขั้นตอนของโรงพยาบาลของทานเพื่อใหแนใจวาตาของ เด็กออนไดรับการปองกัน
และปลอดจากการติดเชื้อ การที่คนไขที่อยูใกลกับแสงอาจจะตองไดรับการปองกันดวงตาโดยใชผา
หรือวัสดุคลายคลึงกันปดตา
คําเตือน! อุณหภูมิผิวหนัง:
ขอแนะนําใหใชโหมดควบคุมอุณหภูมิผิวหนังของตูอบหรือ เครื่องกระจายความอบอุน
นอกจากนี้ การใชฟอยสแบบสะทอนแสงอาจเปนอันตรายตออุณหภูมิ ในรางกาย
ตรวจสอบอุณหภูมิผิวหนังของเด็กออนโดยปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาล
ในระหวางที่ใช แสงบําบัดโรค เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในรางกาย
คําเตือน! การใหความรอน: แสงที่ใชในการบําบัดโรคอาจมีผลกระทบตอการใหความรอน
ในอุปกรณการใชความรอนบําบัด โรค (ตูอบ เครื่องกระจายความอบอุนหรือฟูกใหความรอน)
และอุณหภูมิรางกายของคนไข
คําเตือน! ภาวะแวดลอม: ภาวะแวดลอมที่แตกตางกัน เชน อุณหภูมิหองและ/หรือแหลงกระจาย
ความรอนที่แตกตางกัน อาจมีผลเสียตอคนไขได โปรดปฏิบัติตามนโยบายและการดําเนินการดาน
การใชแสงบําบัดของโรงพยาบาลของ ทานเกี่ยวกับภาวะแวดลอมที่เหมาะสม
คําเตือน! ความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน: บุคคลที่มีความไวตอแสงอาจรูสึกปวดศีรษะ
คลื่นไสหรือเวียนศีรษะหากอยูในบริเวณที่รับการฉายรังสีนานเกินไป การใชระบบ neoBLUE

ในบริเวณที่แสงสวางเพียงพอหรือการสวมแวนตาที่มีเลนสสีเหลืองจะสามารถชวยบรรเทาอาการตางๆ
ที่อาจเกิดขึ้นได อาจใชการแขวนแสงไฟของ neoBLUE และมีบริการโดยผาน Natus Medical
Incoporated (p/n 900688) หรือ Wrapped in Comfort (www.wrappedincomfort.com).
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ขอแนะนําใหใชแวนตา Guard Dog Bones (P/N 413BB) ซึ่งทานสามารถสั่งซื้อไดทางออนไลนที่
www.safetyglasses.com หรือ www.safetyglassesusa.com
คําเตือน! Photoisomers (โฟโตไอโซเมอร): Bilirubin Photoisomers อาจกอใหเกิด
อาการเปนพิษได
คําเตือน! แผนกระจายแสง: อยาใชหลอดไฟหากแผนกระจายแสงสูญหายหรือเสียหาย
แผนกระจายแสงคือแผนพลาสติกที่ชวยใหแสงมีความสม่ําเสมอมากขึ้นและชวยปองกันการมอง
แหลงกําเนิดแสงเพียงจุดเดียวโดยบังเอิญ แผนกระจายแสงยังปกปองเด็กและอุปกรณจากเศษผง
หรือของเหลวเชนกัน
คําเตือน! ยาที่ไวตอแสง: แสงที่ถูกสรางขึ้นสามารถทําใหยาที่ไวตอแสงเสื่อมสภาพลงได
อยาวางหรือเก็บยาไวใกลกับบริเวณที่ถูกฉายแสง
คําเตือน! แกสไวไฟ: อยาใชหลอดไฟในบริเวณที่มีแกสที่ชวยใหเกิดกระบวนการเผาไหม
(เชน ออกซิเจน ไนตรัสออกไซดหรือยาชา)
คําเตือน! ตัดการเชื่อมตอจากแหลงจายไฟ: ปดสวิตชและถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง
เมื่อทําความสะอาดหลอดไฟ
ขอความสําคัญ! การใชสวนประกอบที่ไมไดมาตรฐาน: อุปกรณนี้จะใชหลอด LED ตามชนิด
ที่กําหนดไวโดยเฉพาะ ปรึกษาผูผลิตสําหรับการซอมแซมและการเปลี่ยนหลอด LED การใชหลอด
LED ที่ไมถูกตองจะสงผลกระทบที่ไมดีตอประสิทธิภาพการทํางานของหลอดไฟ และ/หรือ ทําใหหลอด
ไฟเสียหาย
ขอความสําคัญ! ควรรักษาระยะหางสูงสุดระหวางโคมไฟและเด็กออนไวที่ 30.5 ซม. (12 นิ้ว) เพื่อให
มีความเขมของแสงสูงสุด
ขอควรระวัง: เครื่องมืออื่นๆ: อยาเชื่อมตอเครื่องมืออื่นๆ ที่ไมไดจัดบริการโดย Natus Medical Inc.
และกําหนดวิธีใชกับโคมไฟระบบ neoBLUE หรือวางสิ่งหนึ่งสิ่งใดบนโคมไฟ
ขาตั้งลอเลื่อนและหลอดไฟ ไมไดถูกออกแบบมาเพื่อรองรับเครื่องมือเพิ่มเติม

เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
คําเตือน! ทําความเขาใจกับเครื่องหมายตางๆ ที่อยูบนโคมไฟและขาตั้ง ซึ่งมีดังนี้
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เครื่องหมาย

ความหมาย
ชนิด BF เปนชิ้นสวนที่ใชกับผูปวยได

เปดเครื่อง (เปดแหลงจายไฟฟาหลัก)
สแตนดบาย

โปรดทราบ กรุณาอานเอกสารที่แนบมากับผลิตภัณฑ
ปองกันสายตาของเด็กเสมอดวยผาหรือวัสดุคลายคลึงกัน
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3

สวนประกอบและแผงควบคุม

3.1 โคมไฟและขาตั้ง
ระบบ neoBLUE LED Phototherapy ประกอบดวยสวนประกอบตางๆในภาพ ดังนี้
โคมไฟ

สวิตชเปด-ปดที่ตอสายไฟ

สวิตชเปด/สแตนดบาย
การปรับระยะใกล

การปรับความสูง

สวิตชเปด/สแตนดบาย

ขาตั้ง

ลูกลอ (ลอทั้งสองจะถูกยึดแนน)

สวนประกอบของอุปกรณหลัก

โคมไฟ: โคมไฟสามารถทําใหเอียงไดโดยการใชมือจับยึดอุปกรณใหเอียงไปขางใดขางหนึ่ง
และใชแรงบิด เพื่อใหไดมุมตามที่ตองการ เพื่อความสะดวกในการจัดวาง
ใหใชประแจหกเหลี่ยมขันขาตั้ง/โคมไฟใหแนนหนา สําหรับการนําไฟออกจากขาตั้ง
ใหคลายตะปูเกลียวออกและยกโคมไฟขี้นจากขาตั้ง
แผนกระจายแสง: แผนกระจายแสงเปนแผนพลาสติกซึ่งทําใหแสงสองกระจายออกมาอยางสม่ําเสมอ
มากขึ้นและปองกันการ มองดูแหลงกําเนิดแสงเพียงจุดเดียวโดยบังเอิญ แผนกระจายแสงยังปกปองเด็ก
และอุปกรณจากเศษผง หรือของเหลวเชนกัน
การปรับความสูง: ลูกบิดนี้ทําใหทานสามารถปรับความสูงของโคมไฟได ขั้นแรกคลายลูกบิดใหหลวม
จากนั้นปรับความสูงของโคมไฟ และขั้นสุดทาย ขันลูกบิดใหแนนเพื่อล็อกความสูง
การปรับระยะใกล: ลูกบิดนี้ทําใหทานสามารถปรับความหางระหวางโคมไฟและขาตั้งได
สําหรับการปรับ ระยะนั้น ใหคลายลูกบิดใหหลวม
ปรับตําแหนงของโคมไฟและจากนั้นขันลูกบิดใหแนนเมื่อไดระยะ ที่ตองการแลว
การยึดลูกลอ (ทั้งสองขาง) ใหแนน: เมื่อโคมไฟอยูในตําแหนงที่ตองการสําหรับการใชแสงบําบัดโรค
(phototherapy) แลว ควรยึดลูกลอเหลานี้ใหแนนเพื่อไมใหโคมไฟเคลื่อนยายไปมาได
การยึดและคลาย ลูกลอออกทําไดดวยการใชเทากดเบาๆบนวงแหวนล็อก
ฐานขาตั้ง: ฐานรูปวงกลมแบบเรียบงายไดรับการออกแบบมาเพื่อปองกันการคว่ําขณะที่โคมไฟอยูใน
มุมใดมุมหนึ่งหรืออยูในระยะหางจากขาตั้ง ฐานของขาตั้งมีขนาดพอเหมาะกับตูอบแบบมาตรฐาน
เพื่อการจัดวางที่งายขึ้น
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3.2 แผงควบคุมดานหนา

สูง

ต่ํา

แผงควบคุมดานหนา
สวนควบคุมระดับการฉายแสง: ใชสวิตชนี้เพื่อเลือกระหวางการตั้งความเขมของแสงระดับต่ํา (Ζ) /
และระดับสูง (ΖΖ).
สวิตชเปด/สแตนดบาย: ใชสวิตชนี้เพื่อเปดเครื่อง (|) หรือใหอุปกรณอยูในโหมดสแตนดบาย (

)

โดยสวิตชนี้จะอยูที่ดานหนาของโคมไฟระหวางสวนควบคุมระดับการฉายแสงและสวิตชแสงหาเปาหม
าย
สวิตชแสงหาเปาหมาย: เพื่อชวยจัดใหแสงอยูตรงกึ่งกลางเหนือเด็กออน กดสวิตชนี้เพื่อฉายแสงสีแดง
เหนือบริเวณแสงสวางตรงกลาง

3.3 แผงดานหลัง
ปลั๊กเสียบไฟ

ตัวจับเวลา

ชองรับอากาศที่มีตัวกรอง
ชองระบายอากาศออก

ตัวจับเวลา: หลอดไฟ neoBLUE มีตัวจับเวลาติดตั้งอยูดวย
ทั้งนี้เพื่อใชสําหรับเก็บขอมูลจํานวนชั่วโมงทั้งหมดที่ถูกเปดใชงาน
ตัวจับเวลาจะสามารถจับเวลาไดสูงสุด 99999.9 ชั่วโมง
โดยจุดทศนิยมจะมีไฟกะพริบในจังหวะที่สม่ําเสมอเมื่อตัวจับเวลากําลังทํางาน
และเมื่อตัวจับเวลาไมทำงาน จุดทศนิยมจะไมกะพริบ
ตัวจับเวลาจะนับเวลาเมื่อสวิตชเปด/สแตนดบายมีไฟขึ้นเปนสีเขียวและอยูในตําแหนงเปดเทานั้น
และจะนับในอัตราเดียวกันโดยไมคํานึงถึงคาความเขมของแสงที่อุปกรณนั้นใช
เลขหลักสุดทายจะหมายถึงชั่วโมงที่ 10 จากทั้งหมด โดย 0.1 = 6 นาที หากตองการรีเซ็ตตัวจับเวลา
โปรดอานรายละเอียดในคูมือการใชงาน
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ชองระบายอากาศ: มีชองระบายอากาศสองชองที่ดานหลังของโคมไฟ
พัดลมระบายอากาศชวยปองกัน เครื่องจากความรอนที่มากเกินไป
ชองรับอากาศจะมีตัวกรองที่สามารถทําความสะอาดไดอยางสม่ําเสมอ (โปรดดูหัวขอ 6.3
การทําความสะอาด) ชองระบายอากาศชองที่สองเปนชองระบายอากาศออก หากพัดลมหยุด ทํางาน
โปรดติดตอฝายบริการเทคนิคทางการแพทยของบริษัท Natus หรือผูใหบริการที่ไดรับมอบอํานาจ

ขอควรระวัง: เพื่อหลีกเลี่ยงการทําใหโคมไฟรอนเกินไป อยาปดชองระบายอากาศ
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับชองระบายอากาศ อานตอนที่ 6.3 “การทำความสะอาด”)
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ขั้นตอนในการประกอบชิ้นสวนและการใชงาน
การประกอบชิ้นสวน
ระบบ neoBlue ประกอบไปดวยผลิตภัณฑสองชนิดที่ไดรับการจัดสงมาในบรรจุภัณฑแยกตางหาก
กลองหนึ่งบรรจุโคมไฟและอีกกลองหนึ่งบรรจุขาตั้งลอเลื่อน (เสา/แขนสําหรับยึดตอและฐานขาตั้ง)
สําหรับการประกอบโคมไฟ ปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1

เปดกลองที่ไดรับจากการจัดสง ตรวจสอบสิ่งที่อยูภายในกลองกับรายการบรรจุภัณฑ

2 อานขั้นตอนในการประกอบชิ้นสวน ที่แนบมากับกลองบรรจุขาตั้ง

ขั้นตอนในการใชงาน
1 ตรวจความเขมของแสง กอนใชเครื่อง
ควรตรวจสอบความเขมของแสงโดยใชเครื่องมือวัดการแยกแสง (spectrophotometer)
ตามขั้นตอนของสถาบันของทาน (สําหรับ “การตรวจสอบความเขมของแสง” อานตอนที่ 6.1)
หลอดไฟจะใหความเขมของแสงสูงสุดที่ 12-15 µW/cm2/nm ที่การตั้งความเขมระดับต่ํา และ >
30 µW/cm2/nm ที่การตั้งความเขมระดับสูง ณ ระยะหางจากเด็กที่ 30.5 ซม. (12 นิ้ว)
2 การเตรียมเด็กออน เด็กออนอาจจะนอนอยูบนเตียงเด็กโดยทั่วไป เตียงเข็น ตูอบ
เตียงหรือใตเครื่องกระจายความอบอุน

คําเตือน!
เลือกใชกับเด็กออนที่แพทยสั่งใหไดรับการรักษาโดยใชแสงบําบัดโรคเทานั้น
3

ปองกันดวงตาของเด็กออน ดวยอุปกรณปองกันดวงตาที่ออกแบบมาเพื่อใชในระหวางการใชแสง
บําบัดโรค
อุปกรณปองกันดวงตา Biliband®

ขนาด:

เล็ก (P/N 900644)
กลาง (P/N 900643)
ปกติ (P/N 900642)
คําเตือน! การปองกันดวงตา: อยามองที่ LED โดยตรง ในระหวางที่ทําการบําบัดรักษา

ตองปกปองดวงตาของเด็กออนโดยใชผาหรือวัสดุคลายคลึงกันปดตาเสมอ
ตรวจสอบเปนระยะและ/หรือ ปฏิบัติตามขั้นตอนของโรงพยาบาลของทาน
เพื่อทําใหมั่นใจวาตาของเด็กออนไดรับการปองกัน และปลอดจากการติดเชื้อ
4 จัดตําแหนงแสงใหอยูเหนือเด็กออน

ขอความสําคัญ! ควรรักษาระยะหางสูงสุดระหวางโคมไฟและเด็กออนไวที่ 30.5 ซม. (12 นิ้ว)
เพื่อใหมีความเขมของแสงสูงสุด
5 กดสวิตชเปดเครื่อง โดยใชสวิตชที่อยูดานหลังโคมไฟ

คําเตือน! ความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน: บุคคลที่มีความไวตอแสงอาจรูสึกปวดศีรษะ
คลื่นไสหรือเวียนศีรษะหากอยูในบริเวณที่รับกาฉายรังสีนานเกินไป การใชระบบ neoBLUE
ในบริเวณที่มีแสงสวางเพียงพอหรือการสวมแวนตาที่มีเลนสสีเหลืองจะสามารถชวยบรรเทา
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อาการตางๆที่อาจเกิดขึ้นได อาจใชการแขวนแสงไฟของ neoBLUE และมีบริการโดยผาน Natus
(P/N 900688) หรือที่ Wrapped in Comfort (www.wrappedincomfort.com)
ขอแนะนําใหใชแวนตา
Guard Dog Bones (p/n 413BB) ซึ่งทานสามารถสั่งซื้อไดทางออนไลนที่
www.safetyglasses.com หรือ www.safetyglassesusa.com
6. กดสวิตชแสงหาเปาหมาย เพื่อใหไฟอยูตรงกึ่งกลางเหนือเด็กออน เอียงหรือจัดตําแหนงของโคมไฟ
ตามตองการ

ขอความสําคัญ! รักษาระยะหางระหวางโคมไฟและเด็กออนใหอยูหางกัน 30.5 ซม. (12 นิ้ว) เพื่อใหได
ความเขมของแสงสูงสุด (ดูจุดที่ 1)
7. เลือกการตั้งความเขมของแสงในระดับสูงหรือต่ํา ตามความเหมาะสมสําหรับคนไข
8. ตรวจสอบคนไข ระหวางที่ทําการบําบัดรักษา

คําเตือน! ขอแนะนําใหทําการตรวจสอบตามปกติระหวางการบําบัดรักษา
โดยปฏิบัติตามแนวทาง ตอไปนี้:
•

ตรวจสอบระดับ bilirubin ในคนไขเปนระยะๆระหวางการบําบัดรักษาโดยทําตามขั้นตอนของ
โรงพยาบาลของทาน

•

ปดไฟขณะที่ตรวจสอบสถานภาพและสีผิวของเด็กออน

•

ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานการตรวจสอบอุณหภูมิของคนไขและสภาวะของของเหลว

•

ตรวจใหแนใจวาตาของเด็กออนไดรับการปองกันและปลอดจากการติดเชื้อตามขั้นตอนของโรงพย
าบาลของทาน

9 เมื่อดําเนินการเสร็จแลว ปดสวิตชไฟและนําโคมไฟออกจากพื้นที่การบําบัดรักษา
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ขอแนะนําในการแกไขปญหา
หมายเหตุ: คูมือการบริการจะมีใหตางหาก กรุณาติดตอฝายบริการทางเทคนิคของบริษัท Natus ที่หมายเลข
+1(800)-303-0306 หรืออีเมลไปที่: technical_service@natus.com

คําเตือน!ถอดปลั๊กไฟออกกอนเปดฝาครอบหลอดไฟเพื่อทําการซอมแซม
ปญหา

สาเหตุที่เปนไปได

การปฏิบัติ

เปดเครื่องไมได พัดลมปด

ไมมีไฟฟา

• ตรวจดูใหแนใจวาเครื่องไดเสียบปลั๊ก

สวิตชเสีย

• ตรวจสอบฟวสในกลองฟวส

อุปกรณจายไฟบกพรอง

• ใหชางเทคนิคที่ไดรับการอนุญาต
ตรวจสอบสวนประกอบ และเปลี่ยน
ตามที่จําเปน

หลอดไฟ LED บางหลอดดับ

หลอดไฟ LED หลอดหนึ่งอาจไหม

• ใหชางเทคนิคที่ไดรับอนุญาตทดสอบ

เปนเหตุใหหลอดไฟ LED

ระดับความเขมของแสงและปรับแตงตัววัด

ทั้งหกไมทํางาน

ระดับความดันไฟฟาใหมเพื่อใหไดปริมา
ณแสงที่ตองการหากจําเปน

สวิตชไฟเปดแตพัดลมดับ

พัดลมบกพรอง

• ทําความสะอาดพัดลม (อานตอนที่ 6.3)

การวางสายไฟบกพรอง

• ติดตอฝายบริการทางเทคนิคของบริษัท

พัดลมติดขัดเพราะมีสิ่งอุดตัน
สวิตชไฟหาเปาหมายไมทํางาน วงจรไฟฟาบกพรอง

Natus หรือผูใหบริการที่ไดรับมอบอํานาจ
หากยังมีปญหาอยู
• ติดตอฝายบริการทางเทคนิคของบริษัท
Natus หรือผูใหบริการที่ไดรับมอบอํานาจ

อุปกรณไมสามารถหมุนรอบ

ลูกลอถูกล็อกไว

• ถอดล็อกของลูกลอทั้งสองออก

ขาตั้ง neoBLUE

neoBLUE® คูมือการใชฉบับภาษาไทย
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การทําความสะอาดและการบํารุงรักษาตามปกติ

6.1 การตรวจสอบความเขมของแสง
ขอแนะนําใหมีการตรวจสอบความเขมของแสงตามขอกําหนดของโรงพยาบาล
และตรวจสอบอยางนอย ทุกๆ หกเดือน แมไมใชขอบังคับ
แตควรมีการตรวจสอบความเขมของแสงกอนการใชงานเนื่องจาก LED จะคอยๆ
เสื่อมประสิทธิภาพไปตามกาลเวลา

หมายเหตุ: ความเขมของแสงจะไมไดรับผลกระทบกระเทือนที่เสียหายหากหลอดไฟ LED
บางหลอดไหม (หลอดไฟ LED ถูกติดตั้งแบบกลุมหกหลอด ดังนั้นเมื่อหลอดไฟ LED
หลอดหนึ่งเสียจะทําใหหลอดไฟ ทั้งหกไมทํางานไปดวย)
ขอควรระวัง: เจาหนาที่ผูมีใบอนุญาตเทานั้นจึงจะใหการบริการและซอมแซมเครื่องได โปรดใชความ
ระมัดระวังที่สุดเมื่อทํางานกับสายไฟฟาที่ไมมีที่หุมสาย

6.2 การปรับระดับความเขมของแสง
ความเขมของแสงจะตองไดรับการปรับแตงหากความเขมของแสงลดลงเหลือนอยกวา 90 เปอรเซ็นต
จากความเขมสูงสุด โปรดอานจากคูมือการบริการ

6.3 การทำความสะอาด
คําเตือน! กอนทําความสะอาด ถอดปลั๊ก ถอดหลอดไฟออกจากเครื่อง
ใชแปรงนุมๆ หรือผานุมชุบน้ําหมาดๆทําความสะอาดฝุนออกจากดานนอกของหลอดไฟ
จากนั้นใชฟองน้ํา ชุบน้ําผสม น้ํายาลางแบบออนเช็ดเศษผงออกใหสะอาด
จะตองเปนน้ํายาทําความสะอาดที่มีจําหนาย โดยทั่วไปแตไมมีสารกัดกรอนหรือน้ํายาฆาเชื้อจาก
โรงพยาบาล
ทําความสะอาดแผนกั้นแสงดวยผานุมชุบน้ําหมาดๆ
หากใชน้ําเพียงอยางเดียวจะไมสามารถทําความสะอาด รอยนิ้วมือหรือรอยเปอนอื่นๆ ออกได
ควรใชน้ํายาลางแบบออนและน้ํา จะตองเปนน้ํายาทําความสะอาด
ที่มีจําหนายโดยทั่วไปแตไมมีสารกัดกรอนหรือน้ํายาฆาเชื้อจาก โรงพยาบาล

ขอควรระวัง: โปรดปฏิบัติตามขอควรระวังตอไป:
•
•
•
•

อยาฉีดน้ํายาบนหลอดไฟโดยตรง หรือปลอยใหน้ํายาซึมเขาขางในหลอดไฟ
อยาใชน้ํายาทําความสะอาดที่เปนสารกัดกรอนหรือสารกัดกรอนที่ใชขัดถู
อยาทําความสะอาดโดยใชแอลกอฮอล สารอะซีโทน หรือสารละลาย
อยาจุมหลอดไฟหรือชิ้นสวนประกอบของหลอดไฟลงในน้ํา

หมายเหตุ: เพื่อใหแนใจวาอุณหภูมิที่ใชในการปฏิบัติงานถูกตอง ที่กรองอากาศทั้งสอง
(ทั้งดานขางและดานหลังของหลอดไฟ) จะตองเก็บรักษาใหสะอาดและปราศจากฝุน
ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของการบํารุงรักษา ที่กรองอากาศควรไดรับการทําความสะอาดทุกๆ เดือน:
•
•
•

•

ถอดที่ครอบฝาที่กรองอากาศสีดําออก
ถอดที่กรองอากาศออกและใชน้ําชะลางฝุนละอองออก
ผึ่งที่กรองอากาศใหแหงกอนนําไปใสในชองกรองอากาศ
ใสที่กรองอากาศลงในชองกรองอากาศและใชฝาครอบปดใหเรียบรอย

neoBLUE® คูมือการใชฉบับภาษาไทย
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การอางอิงทางเทคนิค
กราฟตอไปนี้แสดงแถบคลื่นแสงมาตรฐานของหลอด LED สีน้ําเงิน
และความไวของแสงโดยใชเครื่องมือ วัดการแยกแสง (spectrophotometer)

การตอบรับของ radiometer

%

ความหนาแนนของ neoBLUE

ความยาวคลื่นของแสง (nm)
การวัดคาสําหรับไฟหลอดนี้ถูกจัดทําโดยเครื่องมือวัดการแยกแสงมาตรฐาน
ความเขมของแสงคือ 12-15 µW/cm2/nm สําหรับการตั้งความเขมของแสงระดับต่ํา และ > 30
µW/cm2/nm สําหรับการตั้งความเขมของแสงระดับสูง ที่ระยะหางจากโคมไฟ 30.5 ซม. (12 นิ้ว)
การวัดคานี้จัดทําขึ้นในบริเวณสวนกลางของบริเวณพื้นผิวที่มีประสิทธิภาพในการใชแสงบําบัดโรค
ตารางดานลางนี้จะแสดงตัวเลขความเขมของแสง ณ สวนกลางของบริเวณพื้นผิวที่มีผลตามระยะหาง
จากโคมไฟ

ระยะหาง ซม.
(นิ้ว)
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ความเขมของแสง (µW/cm2/nm)
ต่ํา
สูง

15 ซม. (6 นิ้ว)

24.0

54.2

30.5 ซม.(12 นิ้ว)

15.0

35.0

45 ซม.(18 นิ้ว)

8.7

20.3

60 ซม.(24 นิ้ว)

4.9

11.5
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ขอมูลจําเพาะ
แหลงกําเนิดแสง
ความยาวคลื่นของแสง

หลอดไฟ LED สีน้ํางินและสีเหลือง
สีน้ําเงิน: สูงสุดระหวาง 450 และ 470 nm
สีเหลือง: สูงสุดระหวาง 585 และ 595 nm

ความเขมของแสง
การตั้งความเขมแสงต่ํา
การตั้งความเขนแสงสูง

ความเขมสวนกลางโดยเฉลี่ย 12 นิ้ว (30.5 ซม)
> 12 µW/cm2/nm
> 30 µW/cm2/nm

ความเบี่ยงเบนดานความเขมเกิน 6 ชม.

< 10% (ภายในบริเวณที่สองแสง)

บริเวณที่มีผลใชงาน

20 x 10 นิ้ว (50 x 25 ซม)

อัตราความความเขมของแสง

> 0.4 (ต่ําสุดถึงสูงสุด)

ปริมาณความรอน (ที่ 12 นิ้วเกิน 6 ชม.) < 18° F (10° C) รอนกวาอุณหภูมิหอง
ไฟฟาหลัก

85–264 VAC, 47 ถึง 63 Hz

อัตราสูงสุด

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

ฟวส

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

ความปลอดภัย
การรั่วของกระแสไฟฟา

< 100 μA

ระดับเสียง

< 60 dB

ขนาด
ความสูงสูงสุด

< 6 ฟุต (1.83 เมตร)

น้ําหนัก

< 8.0 ปอนด (3.6 กก) (เฉพาะโคมไฟเทานั้น)
< 40 ปอนด (18 กก) (รวมน้ําหนักขาตั้ง)

สภาพแวดลอม
อุณหภูมิ/ความชื้นในการใชงาน

59° F ถึง 95° F (15 ถึง 35° C) / 0% ถึง 90%
ไมมีการกลั่นเปนหยดน้ํา

อุณหภูมิ/ความชื้นสําหรับเก็บรักษา

-22° F ถึง 122° F (-30 ถึง 50° C) / 0% ถึง 90%
ไมมี การกลั่นเปนหยดน้ํา

ขาตั้ง
ความสูงของแผนกระจายแสงจากพื้น

สามารถปรับไดจาก 42 ถึง 59 ± 3 นิ้ว
(1.07 เมตร ถึง 1.50 เมตร ± 7.6 ซม)

จุดกึ่งกลางของแผนกระจายแสงจากเสา สามารถปรับไดจาก 9 ถึง 13 ± 1 นิ้ว
(22.9 ซม ถึง 33 ซม ± 2.5 ซม)
การปรับเอียงของโคมไฟ

0º (แนวนอน) ถึงประมาณ 40º

ระยะหางของฐานจากพื้น

< 4 นิ้ว (10.2 ซม)
5 ขาพรอมลูกลอ (ลูกลอสําหรับล็อก 2 ลูก)

มาตรฐานขอบังคับ

neoBLUE® คูมือการใชฉบับภาษาไทย
P/N 002568 Rev D

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

16

