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1. Descrierea produsului
Sistemul de fototerapie cu led și pătură neoBLUE® este format din cinci componente: cutia de
iluminare pentru fototerapie cu pătură neoBLUE, pătura cu fibre optice și cablu, salteaua
pentru pătură, husele de unică folosință pentru saltea și sursa de alimentare.
Înainte de a asambla dispozitivul cu pătură neoBLUE și a aplica fototerapia, citiți cu atenție
toate secțiunile din acest manual. Există considerente privind siguranța care trebuie citite și
înțelese înainte de utilizare.
1.1. Domeniu de utilizare:
Sistemul de fototerapie cu led și pătură neoBLUE este destinat tratării hiperbilirubinemiei
neconjugate la copiii născuți prematur și la nou-născuți. Este destinat utilizării la pacienții cu
vârsta de până la 3 luni, cu o greutate de până la 22 lb (10 kg).
1.2. Indicații de utilizare:
Sistemul de fototerapie cu led și pătură neoBLUE este indicat pentru tratarea
hiperbilirubinemiei neconjugate la spital, de către personal medical profesionist instruit, la
cererea unui medic, sau la domiciliu, de către un îngrijitor instruit. Dispozitivul cu pătură
neoBLUE emite lumină fototerapeutică intensivă sub pacient și poate fi utilizat într-un pătuț,
pat de spital, sistem de încălzire cu suprafață radiantă, incubator sau în timp ce pacientul este
ținut în brațe.
1.3. Contraindicații
Este complet contraindicată utilizarea fototerapiei în caz de porfirie congenitală sau
antecedente familiale de porfirie . De asemenea, este contraindicată utilizarea concomitentă a
medicamentelor sau agenților de fotosensibilizare. ²
Nu utilizați cutia de iluminare sau pătura cu fibre optice în câmpuri magnetice de mare
intensitate sau în apropierea acestora (de exemplu, în aparatele RMN sau în apropierea
acestora). Acest produs este considerat nesigur în prezența undelor de rezonanță magnetică.
1.4. Beneficiu clinic
Beneficiul clinic pentru pacient este descompunerea bilirubinei pentru tratarea
hiperbilirubinemiei.
1.5. Populația de pacienți vizată:
Pentru îndrumări privind tratarea nou-născuților la termen și aproape de termen cu lumină
fototerapeutică intensivă, consultați instrucțiunile AAP (American Academy of Pediatrics
Clinical Practice Guideline – Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 or
More Weeks of Gestation – Ghidul de practică clinică al Academiei Americane de Pediatrie –
Gestionarea hiperbilirubinemiei la nou-născuții cu minimum 35 de săptămâni de gestație).
La tratarea nou-născuților prematuri cu lumină fototerapeutică intensivă, solicitați îndrumări de
la medic pe toată durata tratamentului, precum și o monitorizare adecvată a pacientului.
Notă: dispozitivul cu pătură neoBLUE poate fi utilizat la domiciliu sub îndrumarea unui medic.
Consultați politica și procedura spitalului dvs. cu privire la instruirea utilizatorilor pentru
îngrijitori și întreținerea dispozitivului în cazul utilizării la domiciliu.
Îngrijitorul trebuie să primească „Ghidul de utilizare a păturii neoBLUE la domiciliu” pentru
utilizarea adecvată a dispozitivului și trebuie să respecte instrucțiunile furnizate de medic pe
toată durata tratamentului.
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1.6. Caracteristici fizice
Dispozitivul cu pătură neoBLUE este un sistem portabil de fototerapie, care emite o lumină
albastră de intensitate ridicată, într-o bandă îngustă de frecvență, prin intermediul unei diode
electroluminiscente (led), pentru tratarea hiperbilirubinemiei neconjugate.
Sursă de lumină
Ledul albastru emite lumină în intervalul de 400–550 nm (cu valori maxime ale lungimii de
undă între 450 și 475 nm). Acest interval corespunde absorbției spectrale a luminii de către
bilirubină, fiind astfel considerat cel mai eficient interval pentru descompunerea bilirubinei.
Ledul albastru nu emite energie semnificativă în intervalul ultraviolet (UV) al spectrului. Prin
urmare, nu există niciun risc de expunere a pacientului la radiații UV. La fel ca în cazul tuturor
surselor luminoase de fototerapie, trebuie utilizate măști de protecție pentru ochi, cum ar fi
dispozitivele de protecție a ochilor Natus Biliband® pentru a evita expunerea excesivă a
ochilor pacientului la lumină.
Dacă sistemul este utilizat corect, degradarea intensității luminii ledului pe durata de viață a
acestuia este minimă. În plus, tehnicianul biomedical poate ajusta intensitatea luminii emise
de led cu ajutorul unui potențiometru aflat pe partea inferioară a cutiei de iluminare. La
intensitate ridicată (≥30 µW/cm2/nm) , durata de funcționare estimată a ledului este de
aproximativ 20.000 de ore. Rezultatele efective vor varia în funcție de factorii de mediu și de
reglajele potențiometrului. Datorită tipului sursei de lumină led, acest dispozitiv nu necesită o
perioadă de prematurare înainte de prima utilizare. De asemenea, nu necesită o perioadă de
stabilizare (remanență) înainte de fiecare utilizare.
Sistemul cu pătură neoBLUE este furnizat împreună cu o pătură cu fibre optice, mare sau
mică. Durata de viață a păturii cu fibre optice va varia în funcție de condițiile de utilizare și
reglajele potențiometrului.
Piesele de montare pe bare verticale (opționale)
În cazurile în care este necesară montarea pe o bară verticală, sunt disponibile piese de
montare opționale. Piesele de montare pe bare verticale a păturii neoBLUE sunt proiectate
pentru a fi fixate pe bare verticale cu diametre între 1,91 și 3,81 cm (0,75–1,5 inchi).
1.7. Informații privind cerințele de alimentare electrică
Dispozitivul cu pătură neoBLUE poate fi conectat direct la surse cu tensiuni nominale
disponibile pe plan larg la nivel global, deoarece sursa externă de alimentare furnizată cu
acest dispozitiv este concepută pentru a fi utilizată la o tensiune nominală de 100–240 volți, la
50 sau 60 Hz. Această sursă externă de alimentare furnizează un curent continuu de 12 V
cutiei de iluminare și se conectează la un conector în partea din spate a cutiei.
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2. Informații privind siguranța
2.1. Explicarea terminologiei
Acest manual prezintă două tipuri de informații privind măsurile de precauție. Atât mesajele de
avertizare, cât și cele de atenționare sunt importante pentru utilizarea sigură și eficientă a
luminii. Fiecare instrucțiune este clasificată folosind un cuvânt introductiv scris cu caractere
îngroșate, în felul următor:
Avertisment! Mesaj care descrie reacții adverse grave și posibile riscuri pentru
siguranță, limitări ale utilizării dispozitivului din cauza acestora și pașii de urmat în cazul
apariției unor astfel de situații.
Atenție: mesaj care include informații privind orice fel de aspecte cărora practicianul,
utilizatorul și/sau pacientul trebuie să le acorde o atenție deosebită pentru utilizarea sigură și
eficientă a dispozitivului.
Notă: informații suplimentare oferite pentru a clarifica o anumită etapă sau procedură.
2.2. Informații generale privind siguranța
Înainte de a aplica fototerapia, citiți cu atenție toate secțiunile din acest manual. Respectați
toate măsurile de precauție pentru a asigura siguranța pacientului și a persoanelor aflate în
apropierea instrumentului. În plus, consultați informațiile privind politica și procedura spitalului
dvs. cu privire la realizarea fototerapiei.
Notă: consultați instrucțiunile sau regulamentul din țara dvs. privind gestionarea icterului
pentru a determina care este cea mai bună cale de tratare a hiperbilirubinemiei neonatale;
exemple de astfel de documente sunt ghidurile AAP (American Academy of Pediatrics Clinical
Practice Guideline – Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 or More
Weeks of Gestation – Ghidul de practică clinică al Academiei Americane de Pediatrie –
Gestionarea hiperbilirubinemiei la nou-născuții cu minimum 35 de săptămâni de gestație) sau
NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence – Neonatal jaundice – Institutul
Național de Sănătate și Excelență Clinică – Icter neonatal).
Notă: orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie să fie raportat
producătorului și autorității competente a statului membru de reședință al utilizatorului și/sau
pacientului.
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2.3. Simboluri privind siguranța
Țineți cont de simbolurile prezentate în continuare, care apar pe dispozitiv/accesorii.
Simbol

Semnificație
Urmați instrucțiunile de utilizare
Consultați instrucțiunile de utilizare
Atenție
Avertisment
Piesă aplicată pe pacient, de tip BF
Unitate pornită (pornire)
În așteptare (oprire)

IPX3

Protecție împotriva apei pulverizate

IP21

Protecție împotriva condensului
Protecție împotriva introducerii degetelor sau împotriva picăturilor
de apă din cauza cărora dispozitivul poate deveni nesigur
Protejați ochii pacientului cu măști pentru ochi sau mijloace de
protecție echivalente.
Produs de unică folosință
Numărul de catalog
Numărul de serie
Numărul lotului
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Simbol

Semnificație
A se păstra uscat
Produs fragil
Cu partea aceasta în sus
Presiune atmosferică
Limită de umiditate
Limită de temperatură
Tensiune c.c.
Reprezentanță autorizată în UE
Data fabricației

Producător

Produs izolat cu perete dublu (clasa II)

A se utiliza numai pe bază de prescripție medicală

A nu se utiliza în mediile RMN

Instrucțiuni privind eliminarea la expirarea duratei de viață

Medical Device

Indicație a faptului că dispozitivul este un dispozitiv medical
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Declarație DEEE
Natus s-a angajat să îndeplinească cerințele reglementărilor DEEE (Deșeurile de echipamente electrice
și electronice) din 2014 ale Uniunii Europene. Aceste reglementări prevăd faptul că deșeurile de
echipamente electrice și electronice trebuie să fie colectate separat în scopul tratării și valorificării
corespunzătoare, pentru a garanta că DEEE sunt reutilizate sau reciclate în siguranță. Pentru a respecta
acest angajament, Natus îi poate transfera utilizatorului final obligația de returnare și reciclare, cu
excepția cazului în care au avut loc alte înțelegeri. Pentru detalii despre sistemele de colectare și
valorificare disponibile în regiunea dvs., contactați-ne la www.natus.com.
Echipamentul electric și electronic (EEE) conține materiale, componente și substanțe care pot fi
periculoase și pot crea un risc asupra sănătății omului și a mediului, atunci când DEEE nu sunt
manipulate corect. Prin urmare, au și utilizatorii finali un rol de îndeplinit în garantarea faptului că DEEE
sunt reutilizate și reciclate în siguranță. Utilizatorii de echipamente electrice și electronice nu trebuie să
elimine DEEE împreună de alte deșeuri. Utilizatorii trebuie să apeleze la sistemele municipale de
colectare sau obligația de preluare a producătorului/importatorilor sau colectori de deșeuri autorizați
pentru a reduce impactul negativ asupra mediului, care are legătură cu eliminarea deșeurilor de
echipamente electrice și electronice, și pentru a crește numărul posibilităților de reutilizare, reciclare și
valorificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.
Echipamentul marcat cu un coș de gunoi pe roți tăiat (simbolul DEEE de mai sus) este un echipament
electric și electronic. Simbolul cu un coș de gunoi pe roți tăiat indică faptul că deșeurile de echipamente
electrice și electronice nu trebuie să fie eliminate împreună cu deșeuri neseparate, ci trebuie să fie
colectate separat.
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Avertisment!
Risc de leziuni pentru pacientul care primește tratament cu fototerapie:


Este posibil ca fototerapia intensivă (≥ 30 µW/cm2/nm) să nu fie potrivită pentru toți
nou-născuții (cu alte cuvinte nou-născuții prematuri, cu greutatea ≤ 1.000 g). ¹



Durata tratamentului trebuie stabilită de medic pentru fiecare pacient în parte.



Monitorizați toți pacienții în timpul tratamentului cu fototerapie intensivă, conform
indicațiilor medicului.
•

Măsurați periodic nivelul de bilirubină al pacientului.
Notă: opriți unitatea când verificați starea pacientului și examinați culoarea
pielii acestuia; lumina albastră poate împiedica observațiile clinice, mascând
schimbarea culorii pielii, care apare în situații precum cianoza.



•

Monitorizați temperatura și starea fluidelor pacientului.

•

Verificați periodic dacă ochii pacientului sunt protejați și nu prezintă infecții.

Pentru a evita leziunile oculare în timpul tratamentului cu fototerapie, protejați ochii
pacientului cu un mijloc de protecție adecvat pentru ochi.
Notă: consultați instrucțiunile furnizate împreună cu mijloacele de protecție a ochilor
pentru a asigura fixarea corectă a acestora.



Fotoizomerii bilirubinei pot avea efecte toxice.



Pentru a evita agățarea cablului, poziționați întotdeauna pacientul pe salteaua pentru
pătură cu capul în partea opusă capătului la care este conectat cablul cu fibre optice.



Utilizarea incorectă a dispozitivului sau utilizarea de piese sau accesorii care nu sunt
produse sau furnizate de Natus Medical Incorporated pot deteriora dispozitivul și pot
duce la vătămarea pacientului și/sau utilizatorului.



A nu se utiliza fără salteaua pentru pătură și husa de unică folosință pentru pătură
(destinată pentru o singură utilizare). Pentru a garanta distribuirea uniformă a
tratamentului, dispozitivul trebuie utilizat împreună cu salteaua pentru pătură și husa
Natus furnizate.



Nu utilizați folii reflectorizante pentru a mări eficacitatea tratamentului cu fototerapie;
poate afecta temperatura corpului pacientului.

 Pentru a vă asigura că îi este administrată pacientului doza adecvată, se recomandă

măsurarea intensității cu un radiometru înainte fiecare utilizare. Omiterea măsurătorii
poate duce la administrarea unei doze mai mici decât cea prescrisă de medic.

 Urmați instrucțiunile medicului atunci când utilizați sistemul cu pătură neoBLUE

împreună cu o sursă de lumină neoBLUE situată deasupra capului sau alte sisteme
de fototerapie intensivă.

_________________________________________________________________
Avertisment!
Risc de leziuni pentru alți pacienți sau operator:


Nu priviți direct înspre lumina emisă de cutia de iluminare. Lumina emisă de cutia de
iluminare este intensă și poate provoca leziuni oculare.
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Nu utilizați dispozitivul dacă există piese care par a fi deteriorate sau dacă aveți
motive să credeți că nu funcționează corect. Contactați serviciul tehnic Natus Medical
Incorporated sau prestatorul de servicii autorizat.



Persoanele sensibile la lumină se pot confrunta cu cefalee, greață sau amețeli ușoare
dacă stau prea mult în zona iluminată. Utilizarea dispozitivului cu pătură neoBLUE
într-un spațiu iluminat corespunzător sau purtarea unor ochelari cu lentile galbene
poate atenua posibilele efecte.



Unitatea trebuie oprită când pacientul nu este pe salteaua pentru pătură sau este
îngrijit.



Pentru a evita supraîncălzirea cutiei de iluminare, asigurați-vă că orificiile de ventilație
nu sunt acoperite cu pături, îmbrăcăminte, praf și scame sau că nu intră în contact cu
alte suprafețe care pot obstrucționa orificiile.



Când fixați cutia de iluminare pe orice bară sau stativ pe rotile cu ajutorul pieselor
opționale de montare pe bare verticale, verificați capacitatea de greutate și stabilitatea
ansamblului înainte de utilizare.

__________________________________________________________________

Avertisment!
Risc de leziuni când utilizați dispozitivul împreună cu alte dispozitive:


Cutia de iluminare nu este concepută pentru a fi utilizată într-o atmosferă îmbogățită
cu oxigen, precum cea dintr-un incubator.
Notă: salteaua pentru pătura cu fibre optice poate fi utilizată în incubator, cutia de
iluminare fiind poziționată în afara acestuia.



Nu utilizați cutia de iluminare în prezența unor gaze care favorizează combustia (de
exemplu, oxigen, protoxid de azot sau alte substanțe anestezice).
Notă: salteaua pentru pătura cu fibre optice poate fi utilizată în prezența unor gaze
combustibile.



Nu utilizați cutia de iluminare sau pătura cu fibre optice în câmpuri magnetice de mare
intensitate sau în apropierea acestora (de exemplu, în aparatele RMN sau în
apropierea acestora). Acest produs este considerat nesigur în prezența undelor de
rezonanță magnetică.



Acest sistem poate genera interferențe radio sau poate perturba funcționarea
echipamentelor din apropiere. Poate fi necesară luarea unor măsuri de diminuare,
cum ar fi reorientarea sau mutarea dispozitivului ori ecranarea zonei.



Dispozitivul este potrivit pentru utilizare în spital și la domiciliu, cu excepția utilizării în
apropierea echipamentelor chirurgicale de înaltă frecvență active și a camerei
ecranate împotriva radiofrecvenței unui sistem medical electric pentru imagistica prin
rezonanță magnetică, unde intensitatea tulburărilor electromagnetice este înaltă.



Utilizarea acestui echipament adiacent sau stivuit cu alte echipamente trebuie evitată,
deoarece ar putea duce la funcționare necorespunzătoare. Dacă este necesară o
astfel de utilizare, acest echipament și celelalte echipamente trebuie monitorizate
pentru a verifica dacă funcționează normal.



Utilizarea unor accesorii, traductoare și cabluri diferite de cele specificate sau
furnizate de producătorul acestui echipament ar putea duce la creșterea emisiilor
electromagnetice sau la scăderea imunității electromagnetice a acestui echipament și
la funcționare necorespunzătoare.
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Echipamentele de comunicații RF portabile (inclusiv perifericele, cum ar fi cablurile
antenei și antenele externe) trebuie să fie utilizate la o distanță de cel puțin 30 cm
(12 inchi) de orice parte a păturii neoBlue, inclusiv de cablurile specificate de
producător. În caz contrar, performanța acestui echipament ar putea fi degradată.

_________________________________________________________________

Atenție:


Când indicatorul luminos de supraîncălzire se aprinde intermitent de câte două ori,
durata de viață a păturii cu fibre optice este pe punctul de a expira, iar aceasta trebuie
înlocuită.



Nu utilizați cutia de iluminare sub un sistem de încălzire cu suprafață radiantă.
Notă: când cutia de iluminare este așezată direct sub o sursă de căldură cu suprafață
radiantă, aceasta poate deteriora cutia de iluminare și declanșa aprinderea
indicatorului luminos de temperatură excesivă, ceea ce poate duce la stingerea luminii
albastre terapeutice.



Lumina generată poate descompune medicamentele fotosensibile. Nu plasați sau
depozitați niciun medicament în zona iluminată sau în apropierea acesteia.



Nu așezați niciodată obiecte inflamabile pe cutia de iluminare.



Când introduceți sau îndepărtați cablul cu fibre optice al cutiei de iluminare, țineți cutia
de iluminare cu o mână pentru a o fixa și a împiedica mișcarea acesteia.



Utilizarea altor surse de alimentare, cabluri sau accesorii decât cele furnizate de
Natus Medical Incorporated nu este recomandată și poate duce la performanțe
reduse și modificări ale compatibilității electromagnetice privind emisiile și imunitatea
electromagnetică ale acestui produs. A se utiliza numai cu cablurile și accesoriile
furnizate de Natus Medical Incorporated.



Numai personalul calificat trebuie să efectueze lucrările de service și reparații asupra
cutiei de iluminare și ledurilor. Pentru repararea și schimbarea ledului, contactați
Natus Medical Incorporated.



Dispozitivul cu pătură neoBLUE este un dispozitiv de clasa B (clasificarea CISPR 11),
a cărui utilizare este permisă la domiciliu numai sub îndrumarea unui specialist în
domeniul medical.



Dacă nu se iau măsuri de precauție în ceea ce privește mediul CEM și echipamentul
de comunicații RF, performanța acestui echipament ar putea fi degradată. Consultați
Manualul de service din Anexa B pentru detalii.



Nu curățați cutia de iluminare, pătura sau salteaua cu produse de curățare caustice
sau abrazive, alcool, acetonă sau alți solvenți. Opriți întotdeauna alimentarea electrică
și deconectați cablul de alimentare de la cutia de iluminare când curățați dispozitivul.



Deși cutia de iluminare este prevăzută cu protecție IP21 împotriva stropirii cu apă și
pătura este prevăzută cu protecție IPX3 împotriva apei pulverizate în conformitate cu
standardul IEC60529, evitați pulverizarea lichidelor direct pe cutia de iluminare și nu
permiteți scurgerea lor în interior.



Condițiile de mediu variabile pot afecta negativ performanța acestui echipament.
Rețineți că temperatura și umiditatea de funcționare pentru cutia de iluminare a păturii
neoBLUE este de 5°–30°C (41°–86°F)/10%–90% fără condens; iar altitudinea de
funcționare și presiunea atmosferică este de 700 hPa până la 1.060 hPa (circa între 305 m și +3.048 m)
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3. Componente și comenzile utilizatorului
3.1. Sistemul de fototerapie cu led și pătură neoBLUE

3.2. Cutia de iluminare
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3.3. Pătura cu fibre optice

Vârf de cuplare

Cablu cu
fibre optice

3.4 Comenzile
Comutator de pornire / punere în așteptare: utilizați acest comutator pentru a PORNI ( | )
unitatea sau pentru a o pune ÎN AȘTEPTARE ( ). Comutatorul se află pe partea de sus a
cutiei de iluminare. Dacă indicatorul luminos verde de pe comutator este aprins în verde,
unitatea este pornită. Unitatea nu va emite lumină fototerapeutică albastră decât atunci când
comutatorul se află pe poziția „Unitate pornită” și cablul cu fibre optice este introdus în
conectorul destinat acestuia din cutia de iluminare.
Conectorul pentru cablul de alimentare: cablul de alimentare se cuplează în partea din
spate a cutiei de iluminare.
Orificiile de ventilație: există orificii de ventilație pe părțile laterale ale cutiei de iluminare.
Supraîncălzirea ledului este prevenită de un ventilator.
Indicatorul luminos de supraîncălzire: indicatorul luminos de supraîncălzire de lângă
comutatorul din partea din spate a cutiei de iluminare poate indica două tipuri de probleme cu
cutia de iluminare legate de temperatură. O indicație apare când temperatura din interiorul
cutiei de iluminare, mai ales cea a ledului terapeutic, devine prea mare. În acest caz,
indicatorul luminos portocaliu se va aprinde intermitent, iar lumina albastră terapeutică se va
opri automat pentru a reduce temperatura, în timp ce ventilatorul va funcționa în continuare.
Dacă se întâmplă acest lucru, orificiile de ventilație trebuie verificate pentru a vă asigura că nu
sunt blocate. Când unitatea s-a răcit suficient, lumina albastră terapeutică se va aprinde din
nou automat. Indicatorul luminos portocaliu se va aprinde intermitent în continuare pentru a
indica faptul că a avut loc o problemă de supraîncălzire. Acest indicator luminos portocaliu
poate fi resetat trecând comutatorul de pornire / punere în așteptare pe poziția „În așteptare”
și pornind din nou cutia de iluminare.
O altă situație este cea în care interfața lentilei se supraîncălzește. În acest caz, indicatorul
luminos portocaliu se va aprinde intermitent de câte două ori, dar lumina terapeutică albastră
va funcționa în continuare. Dacă interfața se încălzește în continuare și atinge temperatura de
întrerupere, indicatorul luminos portocaliu se va aprinde de câte două ori intermitent în
continuare, dar lumina terapeutică albastră se va stinge. Lumina terapeutică albastră și
indicatorul luminos portocaliu pot fi resetate trecând comutatorul de pornire / punere în
așteptare pe poziția „În așteptare” și pornind din nou cutia de iluminare după ce s-a răcit
suficient.
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Avertisment! Pentru a evita supraîncălzirea cutiei de iluminare, asigurați-vă că orificiile
de ventilație nu sunt acoperite cu pături, îmbrăcăminte, praf și scame sau că nu intră în
contact cu alte suprafețe care pot obstrucționa orificiile.
Atenție: când indicatorul luminos de supraîncălzire se aprinde intermitent de câte două
ori, durata de viață a păturii cu fibre optice este pe punctul de a expira, iar aceasta trebuie
înlocuită.
Temporizatorul: pătura neoBLUE este echipată cu un temporizator pentru a contoriza
numărul total de ore de funcționare a luminii terapeutice albastre. Temporizatorul va contoriza
maximum 9.999.999,9 ore. Când temporizatorul măsoară timpul, virgula zecimală pâlpâie întrun ritm constant. Când temporizatorul nu înregistrează timpul, virgula zecimală nu va pâlpâi.
Temporizatorul se va activa de fiecare dată când se emite lumină din cutia de iluminare.
Ultima cifră indică zecimi de oră, adică 0,1 = 6 minute.
3.5 Piesele de montare pe bare verticale (opționale)
Cutia de iluminare a păturii neoBLUE poate fi montată pe bare verticale (cum ar fi accesoriul
cu bară verticală de atașat la incubatoare sau sisteme de încălzire a pacientului, cu suprafață
radiantă) cu ajutorul pieselor opționale de montare pe bare verticale. Aceste piese sunt
proiectate pentru a fi fixate pe bare verticale cu diametre între 1,91 și 3,81 cm (între 0,75 și
1,5 inchi).
Avertisment! Când fixați cutia de iluminare pe orice bară sau stativ pe rotile cu ajutorul
pieselor opționale de montare pe bare verticale, verificați capacitatea de greutate și
stabilitatea ansamblului înainte de utilizare.

Manual de utilizare a sistemului de fototerapie cu led și pătură neoBLUE®
PN 029758 Rev. C

17

4. Instrucțiuni privind asamblarea și utilizarea
4.1. Pregătirea sistemului de fototerapie cu led și pătură neoBLUE pentru utilizare:
1. Puneți pătura cu fibre optice împreună cu salteaua într-un pătuț, un pat de spital, un
sistem de încălzire cu suprafață radiantă sau un incubator.
2. Poziționați cutia de iluminare și introduceți cablul cu fibre optice în conectorul
destinat acestuia.
Notă: dacă utilizați un incubator, introduceți cablul cu fibre optice printr-unul din orificiile
incubatorului, apoi conectați-l la cutia de iluminare aflată în exteriorul incubatorului.
Notă: așezați cutia de iluminare departe de pacient, pe o suprafață plană, stabilă, fără
obstrucții și ordonată, sau montați-o pe o bară verticală folosind piese opționale de montare.
Avertisment! Când fixați cutia de iluminare pe orice bară sau stativ pe rotile cu ajutorul
pieselor opționale de montare pe bare verticale, verificați capacitatea de greutate și
stabilitatea ansamblului înainte de utilizare.
Avertisment! Pentru a evita supraîncălzirea cutiei de iluminare, asigurați-vă că orificiile
de ventilație nu sunt acoperite cu pături, îmbrăcăminte, praf și scame sau că nu intră în
contact cu alte suprafețe care pot obstrucționa orificiile.

Atenție: când introduceți sau îndepărtați cablul cu fibre optice al cutiei de iluminare,
țineți cutia de iluminare cu o mână pentru a o fixa și a împiedica mișcarea acesteia.
3. Conectați sursa de alimentare la o priză de perete compatibilă și la cutia de iluminare.
Cablurile sursei de alimentare trebuie poziționate în siguranță.
4. Puneți husa de unică folosință, trăgând-o peste salteaua pentru pătură. Husele de
schimb sunt produse consumabile care trebuie eliminate după o singură utilizare (husele
de schimb pot fi comandate de la Natus Medical Incorporated).
Avertisment! A nu se utiliza fără salteaua pentru pătură și husa de unică folosință
pentru pătură (destinată pentru o singură utilizare). Pentru a garanta distribuirea uniformă a
tratamentului, dispozitivul trebuie utilizat împreună cu salteaua și husa Natus furnizate.
Notă: salteaua este furnizată gata aplicată pe pătura cu fibre optice. Salteaua este semidurabilă (saltelele de schimb pot fi comandate de la Natus Medical Incorporated).
5. Porniți unitatea, prin trecerea comutatorului pe poziția UNITATE PORNITĂ ( | ).
6. Verificați intensitatea luminii cu ajutorul unui radiometru, conform procedurilor instituției
dvs. Consultați secțiunea 6.1, „Verificarea intensității luminii.” Intensitatea luminii emise de
sistemul cu pătură neoBLUE este setată din fabrică la 35 ±5 µW/cm2/nm, cu ajutorul unui
radiometru neoBLUE.
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4.2. Aplicarea tratamentului de fototerapie:
Avertisment! Este posibil ca fototerapia intensivă (≥ 30 µW/cm2/nm) să nu fie potrivită
pentru toți pacienții (cu alte cuvinte pacienții născuți prematur, cu greutatea ≤ 1.000 g).¹

parte.

Avertisment! Durata tratamentului trebuie stabilită de medic pentru fiecare pacient în

Avertisment! Pentru a vă asigura că îi este administrată pacientului doza adecvată, se
recomandă măsurarea intensității cu un radiometru înainte fiecare utilizare. Omiterea
măsurătorii poate duce la administrarea unei doze mai mici decât cea prescrisă de medic.

7. Acoperiți ochii pacientului cu echipament de protecție a ochilor înainte de a începe
fototerapia.
Natus sugerează utilizarea următorului produs:
dispozitive de protecție a ochilor Biliband®
Dimensiuni: Micro (P/N 900644)
Prematur (P/N 900643)
Normal (P/N 900642)
Avertisment! Pentru a evita leziunile oculare în timpul tratamentului cu fototerapie,
protejați ochii pacientului cu un mijloc de protecție adecvat pentru ochi.
Notă: consultați instrucțiunile furnizate împreună cu mijloacele de protecție a ochilor pentru a
asigura fixarea corectă a acestora.
Notă: când pacientul este ținut sau poziționat astfel încât ochii acestuia nu pot fi expuși la
lumină, echipamentul de protecție a ochilor poate fi îndepărtat.
8. Puneți pacientul pe salteaua acoperită cu pătura neoBLUE.
Avertisment! Pentru a evita agățarea cablului, poziționați întotdeauna pacientul pe
salteaua pentru pătură cu capul în partea opusă capătului la care este conectat cablul cu fibre
optice.
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9. Monitorizați pacientul în timpul tratamentului.
Avertisment! Monitorizați toți pacienții în timpul tratamentului cu fototerapie intensivă,
conform indicațiilor medicului.
• Măsurați periodic nivelul de bilirubină al pacientului.
Notă: opriți unitatea când verificați starea pacientului și examinați culoarea
pielii acestuia; lumina albastră poate împiedica observațiile clinice, mascând
schimbarea culorii pielii, care apare în situații precum cianoza.
•

Monitorizați temperatura și starea fluidelor pacientului.

•

Verificați periodic dacă ochii pacientului sunt protejați și nu prezintă infecții.

Avertisment! Persoanele sensibile la lumină se pot confrunta cu cefalee, greață sau
amețeli ușoare dacă stau prea mult în zona iluminată. Utilizarea dispozitivului cu pătură
neoBLUE într-un spațiu iluminat corespunzător sau purtarea unor ochelari cu lentile galbene
poate atenua posibilele efecte.
Avertisment! Unitatea trebuie oprită când pacientul nu este pe saltea sau, în funcție de
necesitate, când pacientul este îngrijit.
10. La finalizarea tratamentului, treceți comutatorul în poziția de așteptare și îndepărtați
sursa de iluminare din zona de terapie.

5. Ghid de depanare
Notă: manualul de service este disponibil separat pe CD. În SUA, contactați serviciul tehnic
Natus la numărul de telefon +1 (888) 496-2887 sau +1 (650) 802-0400 ori prin e-mail:
technical_service@natus.com. În afara SUA, contactați distribuitorul dvs. local.
Atenție: numai personalul calificat trebuie să efectueze lucrările de service și reparații
asupra cutiei de iluminare și ledurilor. Pentru repararea și schimbarea ledului, contactați Natus
Medical Incorporated.
Problemă

Cauză probabilă

Acțiune

Unitatea nu pornește,
iar ventilatorul nu
funcționează.

Nu există alimentare cu
energie electrică
Comutatorul este defect
Sursa de alimentare este
defectă

• Verificați dacă unitatea este conectată
la rețeaua de curent electric.
• Asigurați-vă că fișa este conectată
corespunzător în dispozitiv.
• Apelați la un tehnician calificat care să
verifice componentele și să le
înlocuiască dacă este necesar.

Lumina albastră nu se
aprinde, dar ventilatorul
pornește.

Cablul cu fibre optice nu este • Introduceți cablul cu fibre optice în
conectat la cutia de
conectorul destinat acestuia din cutia
iluminare.
de iluminare.
Placa de circuite este
• Dacă problema persistă, contactați
deteriorată
serviciul tehnic Natus sau prestatorul
de servicii autorizat.
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Lumina albastră se
aprinde, dar ventilatorul
nu funcționează.

Ventilatorul este defect
Cablajul este defect

• Dacă problema persistă, contactați
serviciul tehnic Natus sau prestatorul
de servicii autorizat.

Indicatorul luminos
portocaliu se aprinde
intermitent (câte o dată).
Lumina albastră poate fi
aprinsă sau nu.

Ledul dispozitivului s-a
supraîncălzit din motivele
următoare:
Orificiile de ventilație sunt
blocate,
Dispozitivul este utilizat la o
temperatură ambiantă de
peste 30ºC
Placa de circuite este
deteriorată
Ventilatorul este defect

• Îndepărtați orice material care ar putea
bloca fluxul de aer prin orificiile de
ventilație.
• Utilizați dispozitivul într-un mediu mai
rece.
• Dacă problema persistă, contactați
serviciul tehnic Natus sau prestatorul
de servicii autorizat.

Indicatorul luminos
portocaliu se aprinde
intermitent (de câte
două ori). Lumina
albastră poate fi aprinsă
sau nu.

Interfața lentilei interne s-a
supraîncălzit din motivele
următoare:
Pătura cu fibre optice este
deteriorată la nivelul vârfului
de cuplare, iar durata de
viață a acesteia a expirat

• Înlocuiți pătura cu fibre optice.
• Dacă problema persistă, contactați
serviciul tehnic Natus sau prestatorul
de servicii autorizat.

6. Curățarea și întreținerea de rutină
6.1. Verificarea intensității luminii
Se recomandă verificarea intensității luminii înainte de fiecare utilizare, pentru a vă asigura
că lumina furnizează doza de tratament prescrisă de medic. Această verificare se efectuează
în apropierea centrului suprafeței efective de tratare, deasupra saltelei și a husei de unică
folosință.

Radiometru neoBLUE

Natus recomandă utilizarea unui radiometru neoBLUE calibrat corespunzător pentru a
măsura intensitatea luminii păturii neoBLUE. Dacă acest instrument nu este disponibil, este
important să măsurați intensitatea luminii cu un radiometru special conceput pentru a măsura
spectrul îngust de lungimi de undă al ledurilor albastre. Radiometrele concepute pentru a
măsura spectrul de bandă largă al luminilor fluorescente sau cu halogen vor oferi măsurători
imprecise ale intensității.
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Dacă nivelul intensității măsurate este sub cel setat din fabrică sau sub nivelul minim al
spitalului, apelați la un tehnician calificat care să testeze nivelul de intensitate și să regleze
intensitatea pentru a atinge nivelul dorit, dacă este necesar.
Notă: intensitatea luminii emise de sistemul cu pătură neoBLUE este setată din fabrică la
35 ±5 µW/cm2/nm, cu ajutorul unui radiometru neoBLUE.
6.2. Reglarea intensității luminii
Intensitatea luminii emise poate fi reglată cu ajutorul unui potențiometru aflat la baza cutiei de
iluminare, în partea din spate a acesteia. Pentru instrucțiuni cu privire la reglarea intensității
luminii emise, consultați manualul de service.
Atenție: numai personalul calificat trebuie să efectueze lucrările de service și reparații
asupra cutiei de iluminare și ledurilor. Pentru repararea și schimbarea ledului, contactați
Natus Medical Incorporated.
Dacă nivelul dorit de intensitate a luminii emise nu poate fi atins după mai multe reglaje ale
potențiometrului, contactați serviciul tehnic Natus sau prestatorul de servicii autorizat.
6.3. Curățarea
Atenție: deși cutia de iluminare este prevăzută cu protecție IP21 împotriva stropirii cu
apă și pătura este prevăzută cu protecție IPX3 împotriva apei pulverizate în conformitate cu
standardul IEC60529, evitați pulverizarea lichidelor direct pe cutia de iluminare și nu permiteți
scurgerea lor în interior.
Atenție: nu curățați cutia de iluminare, pătura sau salteaua cu produse de curățare
caustice sau abrazive, alcool, acetonă sau alți solvenți. Opriți întotdeauna alimentarea
electrică și deconectați cablul de alimentare de la cutia de iluminare când curățați
dispozitivul.
Cu ajutorul unei lavete moi, umezite cu o soluție de detergent delicat sau apă și săpun,
ștergeți exteriorul sistemului neoBLUE, inclusiv cutia de iluminare, pătura și cablul cu fibre
optice, salteaua și de alimentare. Curățarea dispozitivului cu pătură și a saltelei neoBLUE
poate fi efectuată și cu dezinfectanți standard de uz spitalicesc.
Notă: pe acest produs pot fi utilizați dezinfectanții clinici următori: Cavicide/CaviWipes,
șervețele PDI Sani-Cloth, șervețele bactericide Clorox, Sporicidin, înălbitor cu o concentrație
de 5%).
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7. Referințe tehnice
Graficul prezentat în continuare prezintă radianța spectrală pentru bilirubină a sistemului de
fototerapie cu led și pătură neoBLUE și lungimea de undă maximă de absorbție a bilirubinei
(458 nm). ³

Intensitatea luminii este setată din fabrică la 35 ±5 μW/cm2/nm la suprafața de contact cu
pacientul. Intensitatea se măsoară cu un radiometru în apropierea centrului suprafeței
efective de fototerapie. Graficul de mai jos prezintă caracteristicile nominale ale răspunsului
radiometrului neoBLUE, care corespund spectrului maxim de absorbție a bilirubinei.
Notă: pe parcursul duratei de viață a păturii cu fibre optice, nivelul măsurat al intensității
poate varia cu până la 10% față de cel setat din fabrică. Pentru instrucțiuni cu privire la
reglarea intensității luminii emise, consultați manualul de service.

Natus recomandă utilizarea radiometrului neoBLUE pentru a măsura intensitatea sistemului
de fototerapie neoBLUE. Dacă acest instrument nu este disponibil, este important să
măsurați intensitatea luminii cu un radiometru special conceput pentru a măsura spectrul
îngust de lungimi de undă al ledurilor albastre. Radiometrele concepute pentru a măsura
spectrul de bandă largă al luminilor fluorescente sau cu halogen vor oferi măsurători
imprecise ale intensității.
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8. Specificații
8.1. Sursă de lumină
Led albastru
Lungime de undă Albastru:
Valori maxime între 450 și 475 nm
Intensitatea maximă la suprafața de contact cu pacientul:
Setarea din fabrică:
35 ±5 µW/cm2/nm (radianță totală 2.800 µW/cm2)
Variație de intensitate în decurs de 6 ore: < 10% (pe suprafața efectivă de tratare)
Suprafața de emitere a luminii (pătură mare): Aproximativ 24,1 cm (9,5 inchi) x 36,8 cm
(14,5 inchi), 734 cm2 (114 inchi2)
Suprafața de emitere a luminii (pătură mică): Aproximativ 17,1 cm (6,75 inchi) x 32,4 cm
(12,75 inchi), 488 cm2 (75,7 inchi2)
Suprafața efectivă de tratare (pătură mare):
> 500 cm2 (77,5 inchi2)
Suprafața efectivă de tratare (pătură mică):
> 250 cm2 (38,75 inchi2)

Proporția intensității:
Căldură emisă:

> 0,4 (de la minimum la maximum)
Temperatură maximă de 40°C (104°F) la suprafață

8.2. Specificații privind sursa de alimentare
Intrare
Tensiune: 100–240 V~
Intensitatea curentului: 1,6 A
Frecvență: 50–60 Hz
Ieșire
Tensiune: 12 V
Putere: maximum 72 W
Intensitatea curentului: 6,0 A
8.3. Siguranță
Pierdere de curent totală < 100 μA per pacient
Zgomot perceptibil ≤ 44 dB(a)
Utilizarea în apropierea gazelor inflamabile
Utilizarea în apropierea câmpurilor magnetice

8.4. Dimensiuni
Dimensiune – Cutie de iluminare (l x L x h):
Greutate – Cutie de iluminare:

Acest produs nu este destinat utilizării în
prezența unui amestec anestezic cu aer sau
cu oxigen sau protoxid de azot
Acest produs este considerat nesigur în
prezența undelor de rezonanță magnetică

12,1 cm x 23,5 cm x 14 cm
(4,75 inchi x 9,25 inchi x 5,5 inchi)
3 livre (1,36 kg)
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8.5. Mediul ambiant
Temperatură/umiditate ambiantă:

Cutie de iluminare: 5–30°C (41–86°F)/10–90%, fără
condens
Pătură: 5–38°C (41–100°F)/10–90%, fără condens
Temperatură/umiditate spațiu de depozitare: 0–50°C (32–122°F)/10%–90%, fără condens
Temperatură/umiditate de expediere:
Între -30 și 65°C (-22 și 149°F)/10%–90% fără
condens
Altitudine de funcționare/presiune atmosferică: Între 700 hPa și 1.060 hPa (circa între -305 m
și +3.048 m)

Altitudine/presiune de depozitare: Între 700 hPa și 1.060 hPa (circa între -305 m și +3.048 m)
Altitudine/presiune de expediere: Între 570 hPa și 1.060 hPa (circa între -305 m și +4.572 m)
8.6. Standarde de siguranță
Siguranță electrică: IEC 60601-1 ED 3.1 2012,
ANSI/AAMI ES60601-1: 2005/ (R) 2012 și A1: 2012,
CAN/CSA C22.2 nr. 60601-1: 14
CAN/CSA-C22.2 nr. 60601-2-50-10
CEM [Clasa B]: IEC 60601-1-2: ED 4 2014-02
Siguranța specifică a dispozitivului: IEC 60601-2-50 ED 2.1 AAMI 60601-2-50 AMD 1
Îngrijire medicală la domiciliu: IEC 60601-1-11 ED 2 2015-01
Utilitate: IEC 60601-1-6 ED 3.1 2013-10, IEC 62366 ED 1.1 2014-01
Biocompatibilitate: ISO10993

Este în conformitate cu AAMI STD ES60601-1
AAMI STD HA60601-1-11;
AAMI IEC STD 60601-2-50;
IEC STD 60601-1-6.
Certificat conform standardului 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 (O abordare a gestionării
hiperbilirubinemiei la nou-născuții prematuri, cu mai puțin de 35 de săptămâni de gestație). Journal of
Perinatology (Jurnal de perinatologie) (2012) 32, 660-664
² Subcommittee on Hyperbilirubinemia (Subcomitetul privind hiperbilirubinemia). American Academy of
Pediatrics clinical practice guideline (Ghidul de practică clinică al Academiei Americane de Pediatrie):
Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation (Gestionarea
hiperbilirubinemiei la nou-născuții cu minimum 35 de săptămâni de gestație). Pediatrics (Pediatrie). 2004;
114(1):297-316.
³ Vreman HJ, et al. Light-emitting diodes: a novel light source for phototherapy (Diodele electroluminiscente:
o sursă de lumină inovatoare pentru fototerapie). Pediatric Research (Cercetări pediatrice). 1998; 44(5):804809

Manual de utilizare a sistemului de fototerapie cu led și pătură neoBLUE®
PN 029758 Rev. C

25

