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1. Produktbeskrivelse
neoBLUE®-tæppe LED-fototerapisystemet består af fem komponenter: neoBLUE-tæppe
fototerapi lyskasse, fiberoptisk tæppe med ledning, tæppemadras, engangsmadrasovertræk
og strømforsyning.
Alle afsnit i denne vejledning skal læses omhyggeligt før montering af neoBLUEtæppeenheden og behandling med fototerapi. Vejledningen indeholder sikkerhedsmæssige
overvejelser, som skal læses og forstås før brug.
1.1. Tilsigtet brug:
neoBLUE-tæppe LED-fototerapisystemet er beregnet til behandling af ukonjugeret
hyperbilirubinæmi i for tidligt fødte babyer og nyfødte. Det er beregnet til brug med patienter,
som er op til 3 måneder gamle og vejer under 22 lb (10 kg).
1.2. Indikationer for brug:
neoBLUE-tæppe LED-fototerapisystemet er til behandling af ukonjugeret hyperbilirubinæmi i
et hospitalsmiljø, og det administreres af uddannet lægefagligt personale på anmodning af en
læge eller i hjemmet, hvor behandlingen gives af en uddannet plejer. neoBLUEtæppeenheden giver intensiv fototerapi under patienten og kan bruges med en lift, åben seng,
strålevarmer, kuvøse eller mens barnet holdes.
1.3. Kontraindikationer
Kongenit porfyri eller en familiehistorik med porfyri er en absolut kontraindikation for brug af
fototerapi, lige såvel som samtidig brug af medicin eller midler, der giver lysfølsomhed. ²
Lyskassen eller det fiberoptiske tæppe må ikke anvendes i eller i nærheden af kraftige
magnetfelter (for eksempel i eller i nærheden af MRI-maskiner). Dette produkt anses for at
være "MR-usikkert".
1.4. Klinisk fordel
Den kliniske fordel for patienten er nedbrydning af bilirubin til behandling af hyperbilirubinæmi.
1.5. Tilsigtet patientpopulation:
Ved behandling af nyfødte ved termin eller næsten ved termin med intensiv fototerapi
henvises til AAP-retningslinjer (American Academy of Pediatrics Clinical Practice Guideline –
Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn Patient 35 or More Weeks of Gestation).
Ved behandling af for tidligt fødte med intensiv fototerapi bør der søges vejledning fra en læge
vedrørende varigheden af behandlingen samt passende patientovervågning.
Bemærk: Under vejledning af en læge kan neoBLUE-tæppeenheden bruges i hjemmet. Se dit
hospitals politik og procedure vedrørende oplæring forælderen/værgen og service af enheden,
når den anvendes i hjemmet.
Forælderen/værgen skal have udleveret neoBLUE-tæppes Vejledning til hjemmebrug og skal
følge lægens anvisninger under hele behandlingens varighed.
1.6. Fysiske egenskaber
neoBLUE-tæppeenheden er et mobilt fototerapilys, som leverer et smalt bånd af blåt
højintensitetslys via blå lysemitterende dioder (lysdioder) til behandling af ukonjugeret
hyperbilirubinæmi.
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Lyskilde
De blå lysdioder udsender lys inden for et område på 400 – 550 nm (topbølgelængde 450 –
475 nm). Dette område svarer til bilirubins spektrale lysabsorption, og det antages derfor for at
være den mest effektive metode til nedbrydning af bilirubin. De blå lysdioder udsender ingen
signifikant energi i det ultraviolette (UV) område af spektrum, og der er derfor ingen anledning
til bekymring for, om patienten udsættes for UV-stråler. Som det er tilfældet med alle
fototerapilamper, skal patientens øjne beskyttes med beskyttelsesbriller, såsom Natus
Biliband® Eye Protectors for at beskytte imod unødig udsættelse for lyset.
Lysdiodens lyseffekt degraderes kun minimalt med korrekt brug i løbet af dens levetid. Ikke
desto mindre kan den biomedicinske tekniker justere lysdiodens effekt via potentiometeret,
som er placeret på bagsiden af lyskassen. Lysdioden forventes at køre ved høj intensitet
(≥30 µW/cm2/nm) i omkring 20.000 timer. Faktiske resultater kan variere afhængig af
omgivende faktorer og justering via potentiometeret. Grundet lysdiodens egenskaber kræver
denne enhed ikke en varmebehandlingstid før brug første gang. Den kræver heller ikke en
stabiliseringsperiode (indbrændingstid) før brug hver gang.
neoBLUE-tæppeystemet leveres med et stort eller lille fiberoptisk tæppe. Den forventede
levetid for det fiberoptiske tæppe kan variere afhængig af brugsforholdene og justeringer via
potentiometeret.
Stangmonteringshardware (ekstraudstyr)
Der kan fås hardware til stangmonteret anvendelse. neoBLUE-tæppets
stangmonteringshardware er beregnet til påsætning på stænger på 1,91 til 3,81 cm i diameter.
1.7. Information om spændingskrav
neoBLUE-tæppeenheden kan tilsluttes direkte til nominelle spændinger, der er tilgængelige
overalt i verden, da den eksterne strømforsyning, der leveres med denne enhed, er mærket til
brug ved 100-240 V ved enten 50 eller 60 Hz. Denne eksterne strømforsyning leverer 12 V
DC til lyskassen og tilsluttes til en indgang på bagsiden af lyskassen.
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2. Sikkerhedsoplysninger
2.1. Forklaring af terminologi
Denne vejledning omfatter to typer forholdsregler. Advarsels- og forsigtighedsregler er vigtige
for både sikker og effektiv brug af lyset. Hver regel er kategoriseret med et indledende ord
med fed skrift, som følger:
Advarsel! En regel, der beskriver alvorlige reaktioner og mulige sikkerhedsrisici, deraf
følgende begrænsninger for brug og skridt, der bør tages, hvis disse forekommer.
Forsigtig: En regel, der omfatter oplysninger vedrørende eventuel særlig pleje, der skal
udføres af lægen, brugeren og/eller patienten for sikker og effektiv brug af enheden.
Bemærk: Baggrundsinformation, som forsynes for at klarlægge et bestemt trin eller en
procedure.
2.2. Generelle sikkerhedsoplysninger
Alle afsnit i denne vejledning skal læses omhyggeligt før behandling med fototerapi. Overhold
alle forholdsregler for at sikre patientens sikkerhed samt sikkerheden af personer i nærheden
af instrumentet. Der henvises endvidere til hospitalets forskrifter og retningslinjer vedr.
behandling med fototerapi.
Bemærk: Se gulsot-håndteringsvejledningen eller reglerne for dit land for at fastslå den
bedste behandlingsmetode for neonatal hyperbilirubinæmia, såsom AAP Guidelines
(American Academy of Pediatrics Clinical Practice Guideline - Management of
Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 eller More Weeks of Gestation) eller NICEretningslinjerne (National Institute for Health and Clinical Excellence - Neonatal Jaundice).
Bemærk: Enhver alvorlig hændelse, der har fundet sted i forbindelse med enheden, skal
rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren
og/eller patienten er etableret.
2.3. Sikkerhedssymboler
Vær opmærksom på følgende symboler, som findes på enheden/tilbehøret.
Symbol

Betydning
Følg brugsanvisningen
Se brugsanvisningen
Forsigtig
Advarsel
Type BF dele anvendt på patienter
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Symbol

Betydning
Tændt (strømmen er slået til)
Standby (strømmen er slået fra)

IPX3

Beskyttet mod vandsprøjt

IP21

Beskyttet mod kondens
Beskyttet mod indsættelse af fingre eller blive usikker ved
vanddryp
Beskyt patientens øjne med øjenklapper eller tilsvarende
Udelukkende til engangsbrug
Katalognummer
Serienummer
Lotnummer
Skal holdes tør
Skrøbelig
Denne side op
Atmosfærisk tryk
Fugtighedsbegrænsning
Temperaturgrænse
Jævnstrømsspænding
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Symbol

Betydning
Autoriseret europæisk repræsentant
Fremstillingsdato

Juridisk producent

Dobbeltisoleret (klasse II)

Må kun bruges efter ordinering

Må ikke bruges i MRI-omgivelser

Anvisninger for bortskaffelse ved udløbet levetid

Medical Device

Angivelse af at udstyret er medicinsk udstyr

WEEE-erklæring
Natus er forpligtet til at opfylde kravene i Den Europæiske Unions WEEE-regler (Waste Electrical and
Electronic Equipment) fra 2014. Disse regler fastslår, at elektrisk og elektronisk affald skal indsamles
separat til korrekt behandling og nyttiggørelse for at sikre, at WEEE genanvendes eller genbruges sikkert.
I overensstemmelse med denne forpligtelse kan Natus overdrage forpligtelsen til at tage retur og
genbruge til slutbrugeren, medmindre der er truffet andre aftaler. Kontakt os for yderligere oplysninger om
indsamlings- og genbrugssystemer, der er tilgængelige for dig i din region på www.natus.com.
Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige
og udgøre en risiko for menneskers sundhed og miljøet, når WEEE ikke håndteres korrekt. Derfor har
slutbrugere også en rolle at spille for at sikre, at WEEE indsamles og genbruges sikkert. Brugere af
elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe WEEE sammen med andet affald. Brugere skal bruge
de kommunale indsamlingsordninger eller producentens/importørerens forpligtelse til at tage produkterne
i retur eller autoriserede renovationsfirmaer for at reducere skadelige miljøpåvirkninger i forbindelse med
bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og for at øge mulighederne for genbrug,
genanvendelse og nyttiggørelse af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr.
Udstyr, der er markeret med den overstregede skraldespand (WEEE-symbolet ovenfor), er elektrisk og
elektronisk udstyr. Symbolet med den overstregede skraldespand indikerer, at affald af elektrisk og
elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal indsamles
separat.
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Advarsel!
Risiko for at beskadige patienten under fototerapibehandling:


Intensiv fototerapi (≥30 µW/cm2/nm) er måske ikke passende for alle nyfødte (dvs. for
tidligt fødte ≤1.000 g). ¹



Behandlingens varighed skal fastlægges af lægen for hver enkelt patient.



Alle patienter under intensiv fototerapibehandling skal overvåges som anvist af lægen.
•

Patientens bilirubinniveau skal måles jævnligt.
Bemærk: Enheden skal slukkes, når patientens tilstand kontrolleres, og
hudfarven skal ses - det blå lys kan forhindre kliniske observationer ved at
skjule ændringer i hudfarven, såsom cyanose.



•

Patientens temperatur og væskestatus skal overvåges.

•

Det skal jævnligt bekræftes, at patientens øjne er beskyttet og ikke inficerede.

For at undgå øjenskade under fototerapibehandling skal patientens øjne beskyttes
med øjenbeskyttelse af passende størrelse.
Bemærk: Se vejledningen, der følger med øjenbeskyttelsen for korrekt pasform.



Bilirubin-fotoisomerer kan medføre toksiske bivirkninger.



For at undgå, at patienten bliver viklet ind i tæppemadrassen, skal patienten altid
placeres på en sådan måde på madrassen, at hovedet er i den modsatte ende af der,
hvor det fiberoptiske kabel er tilsluttet.



Forkert brug af enheden eller brug af dele og tilbehør, som ikke er fremstillet eller
leveret af Natus Medical Incorporated, kan beskadige lampen og medføre skade på
patienten og/eller brugeren.



Må ikke bruges uden tæppemadras og engangsmadrasovertræk (kun beregnet til
engangsbrug). Enheden skal bruges med den medfølgende Natus-tæppemadras og
overtrækket på for at sikre korrekt behandlingsensartethed.



Undlad at bruge reflekterende folie til at øge fototerapibehandlingens effektivitet, da
det kan påvirke patientens kropstemperatur.

 For at sikre passende dosering af patienten anbefales det at måle intensiteten før

brug hver gang ved hjælp af et radiometer. Manglende måling kan medføre mindre
intensitet end foreskrevet af lægen.

 Følg lægens anvisninger ved brug af neoBLUE tæppesystemet sammen med en
overhængende neoBLUE-lampe eller andre intensive fototerapisystemer.

_________________________________________________________________
Advarsel!
Risiko for at beskadige patienten eller brugeren:


Kig ikke direkte ind i lyset fra lyskassen. Lyseffekten fra lyskassen er intens og kan
medføre øjenskade.



Enheden må ikke anvendes, hvis dele ser ud til at være beskadiget, eller hvis der er
grund til at antage, at den ikke fungerer korrekt. Kontakt Natus Medical Incorporated
teknisk service eller din autoriserede serviceudbyder.
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Lysfølsomme personer kan opleve hovedpine, kvalme eller mild svimmelhed, hvis de
bliver for længe i det belyste område. Mulige bivirkninger kan fjernes ved, at man
bruger neoBLUE-tæppeenheden på et sted, der er godt oplyst, eller ved at man bærer
briller med gule glas.



Enheden skal slukkes, når der ikke er en patient på tæppemadrassen, eller når
plejeren tager sig af patienten.



For at undgå overophedning under brug skal det kontrolleres, at
ventilationsåbningerne ikke er dækket af tæpper, tøj, støv og fnug, og at de ikke
vender mod blokerende overflader.



Ved påsætning af lyskassen med ekstraudstyret stangmonteringshardware på en
stang eller rullestang skal det bekræftes, at vægtkapaciteten og stabiliteten for hele
samlingen er i orden før brug.

__________________________________________________________________

Advarsel!
Risiko for skade, når enheden anvendes med andre enheder:


Lyskassen er ikke beregnet til brug i et iltrigt miljø såsom i en kuvøse.
Bemærk: Det er acceptabelt af anvende den fiberoptiske tæppemadras i en kuvøse
med lyskassen placeret uden for kuvøsen.



Brug ikke lyskassen på steder med brændbare luftarter (for eksempel oxygen,
dinitrogenoxid eller andre anæstetiske stoffer).
Bemærk: Det er acceptabelt at bruge den fiberoptiske tæppemadras i områder med
antændelige luftarter.



Lyskassen eller det fiberoptiske tæppe må ikke anvendes i eller i nærheden af kraftige
magnetfelter (for eksempel i eller i nærheden af MRI-maskiner). Dette produkt anses
for at være "MR-usikkert".



Dette system kan forårsage radiointerferens eller kan forstyrre betjening af udstyr i
nærheden. Det kan være nødvendigt at tage forholdsregler, såsom at vende eller
omplacere enheden eller afskærme placeringen.



Enheden er egnet til hospitals- og hjemmemiljøer, bortset fra nært aktivt HF-kirurgisk
udstyr og det RF-afskærmede rum til et ME-system til magnetisk resonansafbildning,
hvor intensiteten af EM-forstyrrelse er høj



Brug af dette udstyr ved siden af eller stablet med andet udstyr bør undgås, da det
kan medføre ukorrekt funktion. Hvis en sådan brug er nødvendig, skal dette udstyr og
det andet udstyr holdes under opsyn for at kontrollere, at de fungerer normalt."



Brug af tilbehør, transducere og kabler bortset fra dem, der er angivet eller leveret af
producenten af dette udstyr, kan medføre øgede elektromagnetiske emissioner eller
nedsat elektromagnetisk immunitet for dette udstyr og resultere i forkert drift.



Bærbart RF-kommunikationsudstyr (herunder periferiudstyr såsom antennekabler og
eksterne antenner) bør være mindst 30 cm (12 tommer) fra enhver del af neoBlue
tæppet, inklusive kabler angivet af producenten. Ellers kan det resultere i nedsat
ydeevne for dette udstyr.
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_________________________________________________________________

Forsigtig:


Hvis overophedningsindikatoren blinker dobbelt, har det fiberoptiske tæppe nået sin
udløbstid og skal udskiftes.



Brug ikke lyskassen under et strålende varmeapparat.
Bemærk: Når lyskassen er placeret direkte under strålevarmekilden, kan det
beskadige lyskassen, og det vil muligvis udløse overophedningslampen, hvilket kan
slukke det blå behandlingslys.



Det genererede lys kan nedbryde fotofølsomme medikamenter. Lægemidler må ikke
anbringes eller opbevares i nærheden af eller inden for det belyste område.



Brændbare ting må aldrig placeres på lyskassen.



Når fiberoptikledningen indsættes eller fjernes fra lyskassen, skal du holde i lyskassen
med den ene hånd for at forhindre den i at bevæge sig.



Brug af strømforsyning, kabler eller tilbehør, der ikke er leveret af Natus Medical
Incorporated, anbefales ikke og kan medføre ringe ydeevne og ændre EMC-effekten,
hvad angår emissioner og immunitet for dette produkt. Må kun anvendes med kabler
og tilbehør leveret af Natus Medical Incorporated.



Kun kvalificeret personale bør udføre service og reparation på lyskassen og LED’er.
Du kan rådføre dig med Natus Medical Incorporated hvad angår reparation og
udskiftning.



neoBLUE-tæppeenheden er en klasse B-enhed (CISPR 11-klassificering), som er
tilladt i boligområder, så længe den anvendes efter ordinering af en læge.



Forringelse af udstyrets ydeevne kan resultere, hvis der ikke træffes forholdsregler
vedrørende EMC-miljø og RF-kommunikationsudstyr. Se Servicevejledningens bilag
B for yderligere oplysninger



Lyskassen, tæppet og madrassen må ikke rengøres med basiske eller slibende
rengøringsmidler, sprit, acetone eller andre opløsningsmidler. Strømmen skal altid
slukkes og el-kablet frakobles, når lyskassen skal rengøres.



Selvom lyskassen er stænkbestandig iht. IP21, og tæppepuden er beskyttet mod
sprøjtning af vand til IPX3- krav iht. standarden IEC60529, skal man undgå at sprøjte
væsker direkte på lyskassen, og de må ikke sive ind i interiøret.



Forskellige miljøforhold kan påvirke udstyrets ydeevne negativt. Vær opmærksom på,
at driftstemperaturen og -fugtigheden for neoBLUE tæppelyskassen er 41°- 86° F (5°30° C) / 10 % - 90 % ikke-kondenserende, og at det atmosfæriske tryk og dermed
højden over havets overflade er 700 hPa til 1060 hPa (cirka -1,000 til +10.000 fod).
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3. Komponenter og brugerkontroller
3.1. neoBLUE-tæppe LED-fototerapisystem

3.2. Lyskasse
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3.3. Fiberoptisk tæppe

Koblerspids

Fiberoptisk
kabel

3.4 Betjeningselementer
Tænd-/Standby-kontakt: Brug denne kontakt til at TÆNDE ( | ) for enheden eller til at sætte
enheden i STANDBY ( ). Kontakten findes oven på lyskassen. Den grønne lampe på
kontakten er tændt, hvis enheden er tændt. Enheden tænder ikke det blå behandlingslys, før
kontakten står på ON, og det fiberoptiske kabel er korrekt indsat i kontakten på lyskassen.
El-kablets tilslutning: Strømledningstilslutningen er bag på lyskassen.
Ventilationsåbninger: Der findes ventilationsåbninger på siderne af lyskassen. En
ventilationsblæser forhindrer lysdioden i at overophede.
Overophedningslampe: Overophedningslampen ved siden af kontakten bag på lyskassen
kan angive to forskellige temperaturrelaterede forhold i lyskassen. Én indikation er for en
tilstand, hvor temperaturen inde i lyskassen - særlig terapilyset - bliver for høj. I dette tilfælde
blinker den gule lampe, og det blå behandlingslys slukkes automatisk for at reducere
temperaturen, mens blæseren fortsætter med at køre. Skulle det ske, bør
ventilationsåbningerne kontrolleres for at sikre, at de ikke er blokeret. Når enheden er kølet
tilstrækkeligt ned, tænder det blå behandlingslys automatisk igen. Den gule indikatorlampe
blinker fortsat gult for at angive, at der har været en overophedning. Den gule indikatorlampe
kan nulstilles ved at slå Tænd-/Standby-kontakten til standby og til ON igen.
En anden tilstand er, hvis linseoverfladen overopheder. I dette tilfælde lyser den gule
indikatorlampe med dobbeltblink, og det blå behandlingslys kører fortsat. I tilfælde af, at
overfladen fortsat opvarmes og når en grænsetemperatur, blinker den gule indikatorlampe
fortsat dobbelt, mens det blå behandlingslys slukkes. Det blå behandlingslys og den gule
indikatorlampe kan nulstilles ved at slå Tænd-/Standby-kontakten over på Standby og tilbage
til On, når lyskassen er tilstrækkeligt afkølet.
Advarsel! For at undgå overophedning under brug skal det kontrolleres, at
ventilationsåbningerne ikke er dækket af tæpper, tøj, støv og fnug, og at de ikke vender mod
blokerende overflader.
Forsigtig: Hvis overophedningsindikatoren blinker dobbelt, har det fiberoptiske tæppe
nået sin udløbstid og skal udskiftes.
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Timer: neoBLUE-tæppet er udstyret med en timer, der tæller antallet af timer, det blå
behandlingslys er tændt. Timeren tæller op til maks. 9999999,9 timer. Decimalpunktet blinker
med en jævn hastighed, når timeren tæller. Når timeren ikke tæller, blinker decimalpunktet
ikke. Timeren tæller al den tid, hvor der udsendes lys fra lyskassen. Det sidste ciffer refererer
til tiendedele af timer, hvor 0,1 = 6 minutter.
3.5 Stangmonteringshardware (ekstraudstyr)
neoBLUE-tæppelyskassen kan monteres på en stang (såsom på stænger til kuvøser og
patientvarmere) ved hjælp af ekstraudstyret til stangmontering. Stangmonteringshardwaren er
beregnet til påsætning på stænger på 1,91 til 3,81 cm i diameter,
Advarsel! Ved påsætning af lyskassen med ekstraudstyret stangmonteringshardware
på en stang eller rullestang skal det bekræftes, at vægtkapaciteten og stabiliteten for hele
samlingen er i orden før brug.
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4. Monterings- og betjeningsinstruktioner
4.1. Forberedelse af neoBLUE-tæppets LED-fototerapisystem til brug:
1. Det fiberoptiske tæppe placeres med madrassen i en lift, på en åben seng, ved en
strålevarmer eller i en kuvøse.
2. Lyskassen placeres, og det fiberoptiske kabel indsættes i den fiberoptiske kobling.
Bemærk: Hvis der anvendes en kuvøse, skal det fiberoptiske kabel føres gennnem én af
kuvøsens indgange og indsættes i lyskassen, der er placeres uden for kuvøsen.
Bemærk: Anbring lyskassen værk fra patienten på en flad, stabil overflade, der er uden
forhindringer eller rod, eller montér den på en stang med den ekstra hardware.
Advarsel! Ved påsætning af lyskassen med ekstraudstyret stangmonteringshardware
på en stang eller rullestang skal det bekræftes, at vægtkapaciteten og stabiliteten for hele
samlingen er i orden før brug.
Advarsel! For at undgå overophedning under brug skal det kontrolleres, at
ventilationsåbningerne ikke er dækket af tæpper, tøj, støv og fnug, og at de ikke vender mod
blokerende overflader.

Forsigtig: Når fiberoptikledningen indsættes eller fjernes fra lyskassen, skal du holde i
lyskassen med den ene hånd for at forhindre den i at bevæge sig.
3. Strømforsyningen tilsluttes til en passende stikkontakt og til lyskassen.
Strømforsyningsledninger skal føres sikkert.
4. Kom engangsbetræk på ved at trække det over tæppemadrassen. Ekstra betræk er
forbrugsprodukter, der skal kasseres efter engangsbrug (ekstra overtræk kan bestilles fra
Natus Medical Incorporated).
Advarsel! Må ikke bruges uden tæppemadras og engangsmadrasovertræk (kun
beregnet til engangsbrug). Enheden skal bruges med den medfølgende Natus-madras og
overtrækket på for at sikre korrekt behandlingsensartethed.
Bemærk: Madrassen leveres installeret over det fiberoptiske tæppe. Madrassen er semiholdbar (nye madrasser kan bestilles hos Natus Medical Incorporated).
5. Strømmen tændes ved at flytte kontakten til positionen ON ( | ).
6. Intensiteten kontrolleres for lyset ved hjælp af et radiometer iht. din institutions
procedurer. Der henvises til afsnittet 6.1 "Kontrol af lysintensiteten". Lysintensitetseffekten
for neoBLUE-tæppesystemer er fabriksindstillet til 35 ±5 μW/cm2/nm ved hjælp af et
neoBLUE-radiometer.
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4.2. Behandling med fototerapi:
Advarsel! Intensiv fototerapi (≥30 µW/cm2/nm) er måske ikke passende for alle
patienter (dvs. for tidligt fødte ≤1.000 g).¹
Advarsel! Behandlingens varighed skal fastlægges af lægen for hver enkelt patient.
Advarsel! For at sikre passende dosering af patienten anbefales det at måle
intensiteten før brug hver gang ved hjælp af et radiometer. Manglende måling kan medføre
mindre intensitet end foreskrevet af lægen.

7. Patientens øjne tildækkes med beskyttelsesbriller før indledning af fototerapi.
Natus foreslår brug af:
Biliband® øjenbeskyttelse
Størrelser: Micro (P/N 900644)
Premature (P/N 900643)
Regular (P/N 900642)
Advarsel! For at undgå øjenskade under fototerapibehandling skal patientens øjne
beskyttes med øjenbeskyttelse af passende størrelse.
Bemærk: Se vejledningen, der følger med øjenbeskyttelsen for korrekt pasform.
Bemærk: I perioder, hvor patienten holdes og placeres, så øjnene ikke kan blive udsat for
lyset, kan brillerne fjernes.
8. Patienten placeres oven på den neoBLUE-tæppedækkede madras.
Advarsel! For at undgå, at patienten bliver viklet ind i tæppemadrassen, skal patienten
altid placeres på en sådan måde på madrassen, at hovedet er i den modsatte ende af der,
hvor det fiberoptiske kabel er tilsluttet.
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9. Patienten overvåges under behandlingen.
Advarsel! Alle patienter under intensiv fototerapibehandling skal overvåges som anvist
af lægen.
• Patientens bilirubinniveau skal måles jævnligt.
Bemærk: Enheden skal slukkes, når patientens tilstand kontrolleres, og
hudfarven skal ses - det blå lys kan forhindre kliniske observationer ved at
skjule ændringer i hudfarven, såsom cyanose.
•

Patientens temperatur og væskestatus skal overvåges.

•

Det skal jævnligt bekræftes, at patientens øjne er beskyttet og ikke inficerede.

Advarsel! Følsomme personer kan opleve hovedpine, kvalme eller mild svimmelhed,
hvis de bliver for længe i det belyste område. Mulige bivirkninger kan fjernes ved, at man
bruger neoBLUE-tæppeenheden på et sted, der er godt oplyst, eller ved at man bærer briller
med gule glas.
Advarsel! Enheden skal slukkes, når der ikke er en patient på madrassen, eller efter
behov når plejeren tager sig af patienten.
10. Når behandlingen er afsluttet, slås over på standby, og lyset fjernes fra
behandlingsområdet.

5. Fejlfindingsguide
Bemærk: Servicevejledningen kan fås separat på CD. I USA kontaktes Natus teknisk service
på +1 (888) 496-2887 eller +1 (650) 802-0400 eller e-mail: technical_service@natus.com.
Uden for USA kontaktes den lokale distributør.
Forsigtig: Kun kvalificeret personale bør udføre service og reparation på lyskassen og
LED’er. Du kan rådføre dig med Natus Medical Incorporated hvad angår reparation og
udskiftning.
Problem

Mulig årsag

Handling

Enheden tænder ikke,
blæseren er slukket.

Ingen strøm
Defekt kontakt
Defekt strømforsyning

• Bekræft, at enheden er tilsluttet.
• Det skal bekræftes, at stikket i
enheden har god kontakt, og at det
sidder fast.
• Få en kvalificeret tekniker til at
kontrollere komponenterne og udskifte
dem efter behov.

Det blå lys tænder ikke,
men blæseren er tændt.

Det fiberoptiske kabel er ikke • Indsæt det fiberoptiske kabel i den
tilsluttet til lyskassen.
fiberoptiske indgang på lyskassen.
Kredsløbstavlen er
• Kontakt Natus teknisk service eller
beskadiget
den autoriserede serviceudbyder, hvis
problemet vedvarer.
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Det blå lys tænder, men
blæseren er slukket.

Defekt blæser
Defekt ledningsføring

Den gule indikatorlampe
blinker (enkelt-blink).
Det blå lys kan være
tændt eller slukket.

Enhedens lysdiode er
• Fjern eventuelle materialer, som
overophedet på grund af:
blokerer luftstrømmen gennem
ventilationsåbningerne.
Blokerede
ventilationsåbninger
• Brug apparatet i køligere omgivelser.
Enheden anvendes ved en
• Kontakt Natus teknisk service eller
driftstemperatur på over 30 ºC
den autoriserede serviceudbyder, hvis
Kredsløbstavlen er
problemet vedvarer.
beskadiget
Blæserfejl

Den gule indikatorlampe
blinker (dobbelt-blink).
Det blå lys kan være
tændt eller slukket.

Internt linseinterface er
overophedet forårsaget af:
Den fiberoptiske klap er
beskadiget ved
koblingsspidsen og er ved
udløbet af sin levetid.

• Kontakt Natus teknisk service eller
den autoriserede serviceudbyder, hvis
problemet vedvarer.

• Udskift den fiberoptiske klap.
• Kontakt Natus teknisk service eller
den autoriserede serviceudbyder, hvis
problemet vedvarer.

6. Rutinemæssig rengøring og vedligeholdelse
6.1. Kontrol af lysintensiteten
Det anbefales, at lysintensiteten kontrolleres før brug hver gang for at sikre, at lyset leverer
den tilsigtede behandlingsdosis som ordineret af lægen. Denne måling udføres tæt på midten
af det effektive behandlingsområde oven på madrassen og engangsovertrækket.

neoBLUE-radiometer

Natus anbefaler brug af et korrekt kalibreret neoBLUE-radiometer til måling af intensiteten for
neoBLUE-tæppelyset. Hvis dette apparat ikke er tilgængeligt, er det vigtigt at måle
intensiteten med et radiometer, der er specifikt beregnet til at måle det smalle
bølgelængdespektrum for blå lysdioder. Radiometre beregnet til at måle
bredbåndsspektrummet, der findes i fluorescerende eller halogenlys, giver en upræcis
intensitetsmåling.
Hvis den målte intensitet ligger under fabriksindstillingen eller hospitalsminimum, skal en
kvalificeret tekniker om nødvendigt kontrollere intensitetsniveauet og justere intensiteten for
at opnå den ønskede effekt.
Bemærk: Lysintensitetseffekten for neoBLUE-tæppesystemet er fabriksindstillet til
35 ±5 μW/cm2/nm ved hjælp af et neoBLUE-radiometer.
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6.2. Justering af lysintensiteten
Lyseffekten kan justeres ved hjælp af et potentiometer, der sidder bag på lyskassen. Se
Servicevejledningen for anvisninger til, hvordan lyseffekten justeres.
Forsigtig: Kun kvalificeret personale bør udføre service og reparation på lyskassen og
LED’er. Du kan rådføre dig med Natus Medical Incorporated hvad angår reparation og
udskiftning.
Hvis den ønskede intensitetseffekt ikke kan opnås efter adskillige justeringer af
potentiometeret, skal Natus’ tekniske service eller en autoriseret serviceudbyder kontaktes.
6.3. Rengøring
Forsigtig: Selvom lyskassen er stænkbestandig iht. IP21, og tæppepuden er beskyttet
mod sprøjtning af vand til IPX3- krav iht. standarden IEC60529, skal man undgå at sprøjte
væsker direkte på lyskassen, og de må ikke sive ind i interiøret.
Forsigtig: Lyskassen, tæppet og madrassen må ikke rengøres med basiske eller
slibende rengøringsmidler, sprit, acetone eller andre opløsningsmidler. Strømmen skal altid
slukkes og el-kablet frakobles, når lyskassen skal rengøres.
Ved hjælp af en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel eller med vand og sæbe
aftørres ydersiden af neoBLUE-tæppet, herunder lyskassen, det fiberoptiske tæppe/kabel,
madrassen og strømledningen. neoBLUE-tæppeenheden og madrassen kan også rengøres
med standard desinficeringsmidler til hospitalsbrug.
Bemærk: De følgende desinficeringsmidler til hospitalsbrug er sikre at bruge på dette
produkt: (Cavicide/CaviWipes, PDI Sani-Cloth wipes, Clorox Germicidal wipes, Sporicidin,
5% blegemiddel).
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7. Teknisk reference
Den følgende graf viser den spektrale irradiens for bilirubin for neoBLUE-tæppe
lysdiodefototerapisystem, og spidsabsorberingsbølgelængden for bilirubin (458 nm). ³

Lysintensiteten er fabriksindstillet til 35 ±5 µW/cm2nm ved patientoverfladen. Denne måling
tages med et radiometer nær midten af det virksomme overfladeområde for fototerapi. Den
følgende graf viser de nominelle responskarakteristika for neoBLUE radiometer, som svarer
til spidsabsorberingsspektrummet for bilirubin.
Bemærk: I løbet af den fiberoptiske klaps levetid kan intensitetsmålingerne variere fra
fabriksindstillingen med op til 10 %. Se Servicevejledningen for anvisninger til, hvordan
lyseffekten justeres.

Natus anbefaler brug af neoBLUE-radiometeret til måling af intensiteten for neoBLUE
lysdiodefototerapisystemet. Hvis dette apparat ikke er tilgængeligt, er det vigtigt at måle
intensiteten med et radiometer, der er specifikt beregnet til at måle det smalle
bølgelængdespektrum for blå lysdioder. Radiometre beregnet til at måle
bredbåndsspektrummet, der findes i fluorescerende eller halogenlys, giver en upræcis
intensitetsmåling.
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8. Specifikationer
8.1. Lyskilde
Blå lysdiode
Bølgelængde Blå:
Spidsintensitet ved patientoverflade:

Top mellem 450 og 475 nm
35 ±5 µW/cm2/nm ved fabriksindstilling (irradians i
alt 2.800 µW/cm2)
Variation i intensitet i løbet af 6 timer:
< 10 % (inden for det effektiv behandlingsområde)
Lysemitterende område (stort tæppe):
Cirka 24,1 cm x 36,8 cm, 734 cm2
Lysemitterende område (lille tæppe):
Cirka 17,1 cm x 32,4 cm, 488 cm2
Effektivt behandlingsområde (stort tæppe): >500 cm2
Effektivt behandlingsområde (lille tæppe): >250 cm2

Intensitetsforhold:
Varmeafgivelse:

> 0,4 (minimum til maksimum)
40° C (104° F) maks. overfladetemperatur

8.2. Strømforsyningsspecifikationer
Indgang
Spænding: 100 – 240 V~
Strøm: 1,6 A
Frekvens: 50 – 60 Hz
Udgang
Spænding: 12 V
Netstrøm: 72 W maks.
Strøm: 6,0 A
8.3. Sikkerhed
Samlet patientafledningsstrøm < 100 μA
Hørbar støj ≤ 44 dB(a)
Brug nær brændbare luftarter
Dette produkt er "ikke-AP/APG"
Brug nær magnetfelter
Dette produkt er "MR-usikkert"
8.4. Mål
Størrelse - lyskasse (B x L x H):
Vægt - lyskasse:
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8.5. Miljø
Driftstemperatur/luftfugtighed:

Opbevaringstemperatur/luftfugtighed:
Forsendelsestemperatur/luftfugtighed:

Lyskasse: 5 til 30 °C (41 til 86 °F)/10 % til 90 %
ikke-kondenserende
Tæppe: 5 til 38 °C (41 til 100 °F)/10 % til 90 % ikkekondenserende
0 til 50 °C (32 til 122 °F)/10 % til 90 % ikkekondenserende
-30 til 65 C (-22 til 149 F) / 10 % til 90 % ikkekondenserende

Driftshøjde/atmosfærisk tryk:

700 hPa til 1.060 hPa (omkring -1.000 til +10.000 fod)

Opbevaringshøjde/tryk:
Forsendelseshøjde/tryk:

700 til 1.060 hPa (omkring -1000 til +10.000 fod)
570 til 1.060 hPa (omkring -1000 til 15.000 fod)

8.6. Sikkerhedsstandarder
Elektrisk sikkerhed: IEC 60601-1 UDG. 3.1 2012,
ANSI/AAMI ES60601-1: 2005/ (R) 2012 og A1: 2012,
CAN/CSA C22.2 nr. 60601-1: 14
CAN/CSA-C22.2 nr. 60601-2-50-10
EMC [klasse B]: IEC 60601-1-2: UDG. 4 2014-02
Apparat-specifik sikkerhed: IEC 60601-2-50 UDG. 2.1 AAMI 60601-2-50 AMD 1
Hjemmepleje: IEC 60601-1-11 UDG. 2 2015-01
Anvendelighed: IEC 60601-1-6 UDG. 3.1 2013-10, IEC 62366 UDG. 1.1 2014-01
Biokompatibilitet: ISO10993

Overholder AAMI STD ES60601-1
AAMI STD HA60601-1-11;
AAMI IEC STD 60601-2-50;
IEC STD 60601-1-6.
Certificeret iht. CSA STD C22.2 nr. 60601-1; 60601-1-11; 60601-2-50
¹ Maisels MJ, Watchko JF, Bhutani VK, Stevenson DK. An approach to the management of
hyperbilirubinemia in the preterm infant less than 35 weeks of gestation. Journal of Perinatology (2012) 32,
660-664
² Subcommittee on Hyperbilirubinemia. American Academy of Pediatrics clinical practice guideline:
Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. Pediatrics. 2004;
114(1):297-316.
³ Vreman HJ, et al. Light-emitting diodes: a novel light source for phototherapy. Pediatric Research. 1998;
44(5):804-809
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