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1. Tuotekuvaus
neoBLUE®-peite ja LED-valohoitojärjestelmä sisältää viisi komponenttia: neoBLUE-peitteen
valohoitolaatikon, kuituoptisen peitteen johdolla, peitepatjan, kertakäyttöiset patjasuojukset
sekä verkkolaitteen.
Ennen neoBLUE-peitelaitteen kokoamista ja valohoidon antamista lue kaikki tämän oppaan
osat huolellisesti. Se sisältää turvallisuusnäkökohtia, jotka tulee lukea ja ymmärtää ennen
käyttöä.
1.1. Käyttötarkoitus:
neoBLUE-peite ja LED-valohoitojärjestelmä on tarkoitettu keskosten ja vastasyntyneiden
konjugoimattoman hyperbilirubinemian hoitoon. Se on tarkoitettu käytettäväksi enintään 3
kuukauden ikäisillä potilailla, jotka painavat alle 10 kg.
1.2. Käyttöaiheet:
neoBLUE-peitteen ja LED-valohoitojärjestelmän käyttöaihe on konjugoimattoman
hyperbilirubinemian hoito sairaalaympäristössä ja koulutetun ammattilääkintähenkilöstön
antamana, laillistetun lääkärin määräyksestä, tai kotiympäristössä koulutetun hoitohenkilön
antamana. neoBLUE-peitelaite antaa intensiivistä valohoitoa potilaan alapuolelta ja sitä
voidaan käyttää vauvankorin, avovuoteen, säteilylämmittimen tai keskoskaapin kanssa tai
pideltäessä potilasta.
1.3. Vasta-aiheet
Synnynnäinen porfyria tai perheessä esiintyvä porfyria on ehdoton vasta-aihe valohoidon
käytölle, kuten on myös samanaikainen valoherkistävien lääkkeiden tai aineiden käyttö. ²
Valolaatikkoa tai kuituoptista peitettä ei saa käyttää voimakkaissa magneettikentissä tai niiden
lähellä (esimerkiksi MRI-laitteiden sisällä tai niiden lähellä). Tämän tuotteen katsotaan oleva
”MK-vaarallinen”.
1.4. Kliininen hyöty
Potilaan kliininen hyöty on bilirubiinin heikkeneminen hyperbilirubinemian hoitamiseksi.
1.5. Tarkoitettu potilaspopulaatio:
Kun ajallaan tai sen lähellä syntyneitä vastasyntyneitä hoidetaan intensiivisellä valoterapialla,
katso hoito-ohjeet AAP:n ohjeista (American Academy of Pediatrics Clinical Practice Guideline
– Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn Patient 35 or More Weeks of Gestation).
Kun vastasyntyneitä keskosia hoidetaan intensiivisellä valoterapialla, pyydä ohjeita lääkäriltä
hoidon kestosta sekä asianmukaisesta potilastarkkailusta.
Huomautus: Lääkärin ohjauksessa neoBLUE-peitelaitetta voidaan käyttää kotiympäristössä.
Katso sairaalanne toimintaperiaatteista ja menettelyistä tiedot hoitajan käyttäjäkoulutuksesta
ja laitteen huollosta, kun sitä käytetään kotona.
Hoitohenkilölle on toimitettava neoBLUE-peitteen opas kotikäyttöä varten laitteen riittävän
hyvän käytön varmistamiseksi ja hänen on noudatettava lääkärin ohjeistusta hoidon kestosta.
1.6. Fyysiset ominaisuudet
neoBLUE-peitelaite on kannettava valohoitovalo, joka antaa kapean aaltopituusalueen suuriintensiteettistä sinistä valoa sinistä valoa säteilevän diodin (LED) avulla konjugoimattoman
hyperbilirubinemian hoitamiseksi.
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Valonlähde
Sininen LED säteilee valoa aallonpituudella 400–550 nm (huippuaallonpituus 450–475 nm).
Tämä alue vastaa bilirubiinin valon spektriabsorptiota ja siten sitä pidetään kaikkein
tehokkaimpana bilirubiinin hajoamisen kannalta. Sininen LED ei säteile merkittävää määrää
energiaa spektrin ultravioletin valon (UV) aallonpituusalueella, joten potilaan altistuminen
UV:lle ei ole ongelma. Kuten kaikissa valohoitoon käytetyissä valoissa, suojaavia
silmäsuojuksia, kuten Natus Biliband® -silmänsuojaimet, on käytettävä potilaan silmien
suojaamiseksi liiallista valoaltistusta vastaan.
LEDin valotehon heikkenee minimaalisesti käyttöikänsä aikana asianmukaisesti käytettynä.
Biolääketieteellinen teknikko voi kuitenkin säätää LEDin tehoa käyttämällä valolaatikon
takajalustassa olevaa potentiometria. LEDin odotetaan toimivan korkealla intensiteetillä
(≥30 µW/cm2/nm) noin 20 000 tuntia. Todelliset tulokset vaihtelevat ympäristötekijöiden ja
potentiometrin säätöjen mukaan. LED-valolähteen luonteesta johtuen tämä laite ei vaadi
esivanhennusjaksoa ennen käytön aloittamista. Se ei myöskään vaadi vakauttamisjaksoa
ennen kutakin käyttökertaa.
neoBLUE-peitejärjestelmä toimitetaan suuri- tai pienikokoisella kuituoptiselle peitteellä.
Kuituoptisen peitteen odotettu käyttöikä vaihtelee käyttöolosuhteiden ja potentiometrin
säätöjen mukaan.
Pylväskiinnityslaitteet (valinnainen)
Pylväskiinnitystä käyttäviin sovelluksin on saatavana valinnaiset laitteet. neoBLUE-peitteen
pylväskiinnityslaitteet on suunniteltu kiinnitettäviksi halkaisijaltaan 1,91–3,81 cm (0,75–1,5")
pylväisiin.
1.7. Virrankulutusta koskevat vaatimukset
neoBLUE-peitelaite voidaan kytkeä suoraan nimellisjännitteisiin, jotka ovat saatavina kaikkialla
maailmassa, sillä mukana toimitettava verkkolaite on luokiteltu käytettäväksi 100–240 voltin
jännitteellä joko 50 tai 60 Hz taajuudella. Tämä ulkoinen verkkolaite antaa 12 VDC jännitettä
valolaatikolle ja kytketään valolaatikon takaosassa olevaan liitäntään.
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2. Turvallisuustiedot
2.1. Termien selitykset
Tässä oppaassa esitetään kahden tyyppisiä varoittavia tietoja. Varoitus- ja Huomio-lausekkeet
ovat kummatkin tärkeitä valon turvallisen ja tehokkaan käytön kannalta. Kukin lauseke
luokitellaan käyttämällä esittelysanaa lihavoituna, kuten seuraavassa:
Varoitus! Ilmoitus, joka kuvaa vakavia haittareaktioita ja mahdollisia turvallisuusriskejä,
niiden asettamia käyttörajoituksia sekä toimia, joihin tulee ryhtyä, jos niitä esiintyy.
Huomio: Ilmoitus, joka sisältää tietoja erityistä varovaisuutta edellyttävistä
ammattilaisen, käyttäjän ja/tai potilaan toimista laitteen turvallisen ja tehokkaan käytön vuoksi.
Huomautus: Taustatietoja, jotka annetaan tietyn vaiheen tai toimenpiteen selittämiseksi.
2.2. Yleiset turvallisuustiedot
Ennen valohoidon antamista lue kaikki tämän käyttöoppaan osat huolellisesti. Noudata kaikkia
varotoimia potilaan ja instrumentin lähellä olevien henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi.
Lisäksi katso sairaalasi periaatteista ja menettelyistä valohoidon antamista koskeva tiedot.
Huomautus: Katso oman maasi keltataudin hallintaa koskevat ohjeet tai määräykset
määrittääksesi parhaan hoitopolun vastasyntyneen hyperbilirubinemiaan; kuten AAP:n
ohjeistus (American Academy of Pediatrics Clinical Practice Guideline – Management of
Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 or More Weeks of Gestation); tai NICE-ohjeistus
(National Institute for Health and Clinical Excellence – Neonatal Jaundice).
Huomautus: Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat tapahtumat tulee raportoida valmistajalle ja
sen jäsenmaan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas sijaitsevat.
2.3. Turvasymbolit
Huomioi seuraavat symbolit, jotka on merkitty laitteeseen/lisävarusteisiin.
Symboli

Merkitys
Noudata käyttöohjeita
Lue käyttöohjeet
Huomio
Varoitus
Tyypin BF potilaan käyttämä osa
Päällä (virta päällä)
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Symboli

Merkitys
Valmiustila (virta pois päältä)

IPX3

Suojattu roiskevettä vastaan

IP21

Suojattu kondensaatiota vastaan
Suojattu sormien sisäänviemistä tai tippuvettä vastaan
Suojaa potilaan silmät silmälapuilla tai vastaavilla
Vain kertakäyttöön
Luettelonumero
Sarjanumero
Eränumero
Pidettävä kuivana
Särkyvää
Tämä puoli ylös
Ilmanpaine
Ilmankosteuden rajoitus
Lämpötilaraja
Tasavirtajännite
Valtuutettu edustaja Euroopassa

neoBLUE®-peitteen ja LED-valohoitojärjestelmän käyttöopas
OSANRO 029763 Ver. C

9

Symboli

Merkitys
Valmistuspäiväys

Laillinen valmistaja

Kaksoiseristetty (luokka II)

Vain reseptikäyttöön

Ei saa käyttää MRI-ympäristöissä

Käyttöiän päätteeksi hävittämisen ohjeet

Medical Device

Osoittaa, että laite on lääkinnällinen laite

WEEE-ilmoitus
Natus sitoutuu täyttämään Euroopan unionin WEEE-asetuksen (sähkö- ja elektroniikkaromu) vaatimukset
vuodelta 2014. Tässä asetuksessa määrätään, että sähkö- ja elektroniikkaromua on kerättävä erikseen
asianmukaista käsittelyä ja kierrätystä varten varmistamaan sähkö- ja elektroniikkaromun turvallinen
uudelleenkäyttö ja kierrätys. Tämän sitoumuksen mukaisesti Natus voi välittää velvoitteen vastaanotosta
ja kierrätyksestä loppukäyttäjälle, ellei muita järjestelyitä ole tehty. Ota meihin yhteyttä osoitteessa
www.natus.com saadaksesi tietoa alueellasi käytettävissä olevista keräys- ja kierrätysjärjestelmistä.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia
ja aiheuttaa riskin ihmisen terveydelle ja ympäristölle, kun sähkö- ja elektroniikkaromua ei käsitellä oikein.
Siksi myös loppukäyttäjien on varmistettava, että sähkö- ja elektroniikkaromu käytetään uudelleen ja
kierrätetään turvallisesti. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjät eivät saa hävittää sähkö- ja
elektroniikkaromua yhdessä muiden jätteiden kanssa. Käyttäjien on käytettävä kunnallisia keräysohjelmia
tai valmistajien/maahantuojien tai valtuutettujen jäteyhtiöiden keräysvelvoitetta vähentämään sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittämiseen liittyvää ympäristövaikutusta ja lisäämään mahdollisuuksia käyttää
uudelleen, kierrättää ja kerätä sähkö- ja elektroniikkaromua.
Laitteet, jotka on merkitty ylirastitetulla jätesäiliöllä (yllä oleva WEEE-symboli), ovat sähkö- ja
elektroniikkalaitteita. Ylirastitettu jätesäiliö tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkaromua ei pidä hävittää
yhdessä erottelemattomien jätteiden kanssa, vaan kerätä erikseen.
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Varoitus!
Potilasvamman vaara valoterapiahoidossa:


Intensiivinen valohoito (≥30 µW/cm2/nm) ei ehkä ole asianmukaista kaikille
vastasyntyneille (ts. keskoset ≤1 000 g). ¹



Lääkärin on määrättävä hoidon kesto kullekin potilaalle.



Kaikki potilaita on valvottava intensiivisen valohoidon aikana lääkärin ohjeiden
mukaisesti.
•

Mittaa potilaan bilirubiinitaso säännöllisesti.
Huomautus: Kytke laite pois potilaan tilan tarkistamista ja ihonvärin
visualisoimista varten; sininen valo voi haitata kliinisiä havaintoja peittämällä
ihon värimuutokset, kuten syanoosin.



•

Valvo potilaan ruumiinlämpöä ja nestetilaa.

•

Tarkista ajoittain, että potilaan silmät ovat suojattuina ja että niissä ei ole
infektiota.

Silmävammojen välttämiseksi valoterapian aikana suojaa potilaan silmät
asianmukaisilla silmäsuojaimilla.
Huomautus: Tarkista asianmukainen sopivuus silmänsuojaimien mukana
toimitetuista ohjeista.



Bilirubiinin valoisomeerit voivat aiheuttaa toksisia vaikutuksia.



Kietoutumisten välttämiseksi aseta potilas aina patjalle niin, että tämän pää on
vastakkaisella puolella kuin kuituoptisen johdon liitäntä.



Laitteen väärä käyttö tai muiden kuin Natus Medical Incorporated -yhtiön
valmistamien osien ja tarvikkeiden käyttö voi vioittaa valoa ja aiheuttaa vamman
potilaalle ja/tai käyttäjälle.



Ei saa käyttää ilman peitepatjaa ja kertakäyttöistä peitesuojusta (tarkoitettu vain
kertakäyttöön). Laitetta on käytettävä mukana toimitetun Natus-peitepatjan ja
suojuksen ollessa paikallaan asianmukaisen hoidon yhdenmukaisuuden
varmistamiseksi.



Heijastavia kalvoja ei saa käyttää lisäämään valoterapian tehoa: se voi vaikuttaa
potilaan ruumiinlämpöön.

 Potilaalle annettavan oikean annostuksen takaamiseksi on suositeltavaa mitata

intensiteetti ennen jokaista käyttöä säteilymittarin avulla. Mittaamisen laiminlyönti voi
aiheuttaa alemman intensiteetin antamisen kuin lääkärin määräämä annos.

 Noudata lääkärin ohjeita, kun neoBLUE-peitejärjestelmää käytetään yhdessä

yläpuolisen neoBLUE-valon tai muiden intensiivisten valoterapiajärjestelmien kanssa.

_________________________________________________________________
Varoitus!
Potilaan tai käyttäjän loukkaantumisvaara:


Älä katso suoraan valolaatikon säteilemään valoon. Valolaatikon valoteho on korkea
ja voi aiheuttaa silmävaurion.
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Älä käytä laitetta, jos mitkään osat vaikuttavat vioittuneilta tai jos on syytä uskoa, että
se ei toimi oikein. Ota yhteyttä Natus Medical Incorporatedin tekniseen tukeen tai
valtuutettuun palveluntarjoajaan.



Valoherkät yksilöt voivat kokea päänsärkyä, pahoinvointia tai lievää huimausta, jos he
pysyvät liian kauna valaistulla alueella. neoBLUE-peitelaitteen käyttö hyvin valaistulla
alueella tai keltaisilla linsseillä varustettujen silmälasien käyttö voi lievittää mahdollisia
vaikutuksia.



Laite tulee kytke pois päältä, kun potilas ei ole peitepatjalla tai kun hoitohenkilö
huolehtii potilaasta.



Valolaatikon ylikuumenemisen estämiseksi tarkista, että peitteet, vaatetus, pöly ja
nukka eivät peitä ilma-aukkoja tai että valolaatikkoa ei ole asetettu mitään peittävää
pintaa vasten.



Kun valolaatikko kiinnitetään valinnaisella pylväskiinnityslaitteistolla mihin tahansa
pylvääseen tai rullatelineeseen, vahvista kokonaiskokoonpanon painokapasiteetti ja
vakaus ennen käyttöä.

__________________________________________________________________

Varoitus!
Loukkaantumisvaara, kun laitetta käytetään muiden laitteiden kanssa:


Valolaatikkoa ei ole suunniteltu käytettäväksi keskoskaapin kaltaisessa
happirikastetussa ympäristössä.
Huomautus: On hyväksyttävää käyttää kuituoptista peitepatjaa keskoskaapin sisällä
niin, että valolaatikko on sijoitettu keskoskaapin ulkopuolelle.



Älä käytä valolaatikkoa palamista tukevien kaasujen kanssa (esimerkiksi happi,
typpioksiduuli tai muut anestesia-aineet).
Huomautus: On hyväksyttävää käyttää kuituoptista peitepatjaa syttyvien kaasujen
läsnä ollessa.



Valolaatikkoa tai kuituoptista peitettä ei saa käyttää voimakkaissa magneettikentissä
tai niiden lähellä (esimerkiksi MRI-laitteiden sisällä tai niiden lähellä). Tämän tuotteen
katsotaan oleva ”MK-vaarallinen”.



Tämä järjestelmä voi aiheuttaa radiohäiriöitä tai häiritä läheisten laitteiden toimintaa.
Voi olla tarpeen ryhtyä korjaaviin toimiin, kuten laitteen suuntaus tai sijoittamisen
uudelleen tai paikan suojaaminen.



Laite sopii sairaala- ja kotiympäristöön, lukuun ottamatta lähellä olevia aktiivisia HFkirurgialaitteita ja radiotaajuuksilta suojattua ME-järjestelmän huonetta
magneettiresonanssikuvausta varten, missä EM-häiriöiden intensiteetti on korkea.



Tämän laitteen käyttöä muiden laitteiden vieressä tai niiden kanssa pinottuna tulee
välttää, koskea se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Jos tällainen käyttö on
välttämätöntä, tätä laitetta ja muita laitteita tulee valvoa niiden oikea toiminnan
varmistamiseksi.”



Muiden kuin tämän laitteen valmistajan määrittämien tai toimittamien lisälaitteiden,
muuntajien ja johtojen käyttö voi aiheuttaa sähkömagneettisten häiriöiden
lisääntymistä tai laskea tämän laitteen sähkömagneettista häiriönsietoa ja haitata sen
oikeaa toimintaa.



Kannettavia radiotaajuudella toimivia viestintälaitteita (mukaan lukien antennijohtojen
ja ulkoisten antennien kaltaiset oheislaitteet) ei saa käyttää 30 cm (12 tuumaa)
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lähempänä neoBlue-peitteen mitään osaa, valmistajan määrittämät kaapelit mukaan
luettuna. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla laitteen suorituskyvyn
heikkeneminen.

_________________________________________________________________

Huomio:


Kun ylikuumenemisen merkkivalo kaksoisvilkkuu, kuituoptinen peite on hyödyllisen
käyttöikänsä lopussa ja pitää vaihtaa.



Valolaatikkoa ei saa käyttää säteilylämmittimen alla.
Huomautus: Kun valolaatikko sijoitetaan suoraan säteilevän lämmönlähteen
alapuolelle, tämä voi vioittaa valolaatikkoa ja mahdollisesti laukaista ylikuumenemisen
merkkivalon, mikä puolestaan voi sammuttaa sinisen hoitovalon.



Luotu valo voi heikentää valoherkkiä lääkkeitä. Älä aseta tai säilytä mitään lääkkeitä
valaistulla alueella tai sen lähellä.



Valolaatikon päälle ei saa koskaan asettaa tulenarkoja esineitä.



Kun kuituoptista johtoa kytketään tai irrotetaan valolaatikosta, pidä valolaatikosta
kiinni toisella kädellä sen liikkumisen estämiseksi.



Muiden kuin Natus Medical Incorporated -yhtiön toimittamien virtalähteiden, johtojen
tai lisävarusteiden käyttöä ei suositella, koska se voi aiheuttaa suorituskyvyn
heikkenemistä ja muuttaa tämän tuotteen EMC-tuloksia päästöjen ja häiriönsiedon
osalta. Käytä vain Natus Medical Incorporated -yhtiön toimittamia johtoja ja
lisävarusteita.



Vain pätevä henkilöstö saa suorittaa valolaatikolle ja LEDille huolto- ja korjaustoimia.
Käänny Natus Medical Incorporated -yhtiön puoleen korjauksia ja vaihtoa varten.



neoBLUE-peitelaite on luokan B laite (CISPR 11 -luokitus), joka on sallittu
kotiympäristöissä, kun sitä käytetään terveydenhuollon ammattilaisen valvonnassa.



Tämän laitteen suorituskyky voi heiketä, jos EMC-ympäristöä ja radiotaajuisia
viestintälaitteita koskevia varotoimia ei noudateta. Katso lisätietoja Huolto-oppaan
liitteestä A.



Älä puhdista valolaatikkoa, peitettä tai patjaa syövyttävillä tai hankaavilla
puhdistusaineilla, alkoholilla, asetonilla tai muilla liuottimilla. Kytke aina virta pois
päältä ja irrota virtajohto valolaatikosta puhdistusta varten.



Vaikka valolaatikko on roiskeenkestävä IP21 -luokituksen mukaisesti ja peitetyyny on
suojattu roiskevettä vastaan IPX3-tasolle standardin IEC60529 mukaisesti, vältä
nesteiden roiskumista suoraan valolaatikon päälle, älä anna niiden imeytyä
sisäpuolelle.



Vaihtelevat ympäristöolot voivat vaikuttaa haitallisesti tämän laitteen toimintaan.
Huomioi, että neoBLUE-peitteen valolaatikon käyttölämpötila ja kosteus ovat 5–30 °C
/ 10–90 % ei-kondensoituva ja että käyttökorkeuden maanpinnasta ja ilmankehän
paineen tulee olla 700–1060 hPa (noin -1 000 – +10 000 jalkaa).
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3. Komponentit ja käyttäjän hallintalaitteet
3.1. neoBLUE-peite ja LED-valohoitojärjestelmä

3.2. Valolaatikko
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3.3. Kuituoptinen peite

Liittimen kärki

Kuituoptinen
johto

3.4 Hallintalaitteet
Päällä/valmiustila-painike: Tällä kytkimellä laite kytketään PÄÄLLE ( | ) tai VALMIUSTILAAN
( ). Kytkin sijaitsee valolaatikon päällä. Kytkimessä oleva vihreä merkkivalo osoittaa
palaessaan, että laite on PÄÄLLÄ. Laite ei säteile sinistä valohoidon valoa, ennen kuin kytkin
on PÄÄLLÄ ja kuituoptinen johto on kytketty kokonaan valolaatikon kuituoptiseen liitäntään.
Virtajohdon liitäntä (takana) Virtajohdon liitäntä on valolaatikon takaosassa.
Ilma-aukot: Valolaatikon sivuilla on ilma-aukkoja. Ilmanvaihtotuuletin estää LEDiä
ylikuumenemasta.
Ylikuumenemisen merkkivalo: Ylikuumenemisen merkkivalo sijaitsee kytkimen vieressä
valolaatikon takaosassa, ja se voi osoittaa kaksi lämpötilaan liittyvää tilaa valolaatikossa. Yksi
osoittaa tilan, jossa valolaatikon sisäinen lämpötila, erityisesti LED-hoitovalo, on
ylilämpenemässä. Tässä tapauksessa keltainen merkkivalo vilkkuu PÄÄLLÄ ja POIS PÄÄLTÄ,
ja sininen hoitovalo sammuu automaattisesti lämpötilan laskemiseksi samalla, kun tuuletin
jatkaa pyörimistään. Jos näin käy, aukoista tulee tarkistaa, etteivät ne varmasti ole tukossa.
Kun laite on jäähtynyt riittävästi, sininen hoitovalo syttyy takaisin päälle automaattisesti.
Keltainen merkkivalo jatkuu vilkkumista keltaisena osoituksena siitä, että
ylikuumenemistilanne on tapahtunut. Tämä keltainen merkkivalo voidaan nollata kytkemällä
Päällä/valmiustila-painike valmiustilaan ja sitten takaisin Päälle.
Toinen osoittaa tilanteen, jossa linssirajapinta ylikuumenee. Siinä tapauksessa keltainen
merkkivalo kaksoisvilkkuu, mutta sininen hoitovalo kuitenkin jatkaa toimimista. Mikäli rajapinta
jatkaa kuumenemista ja saavuttaa katkaisulämpötilan, keltainen merkkivalo jatkaa
kaksoisvilkkumista mutta sininen hoitovalo sammuu. Sininen hoitovalo ja keltainen merkkivalo
voidaan nollata kytkemällä Päällä/valmiustila-kytkin Valmiustilaan ja takaisin Päälle, kun
valolaatikko on jäähtynyt riittävästi.
Varoitus! Valolaatikon ylikuumenemisen estämiseksi tarkista, että peitteet, vaatetus,
pöly ja nukka eivät peitä ilma-aukkoja tai että valolaatikkoa ei ole asetettu mitään peittävää
pintaa vasten.
Huomio: Kun ylikuumenemisen merkkivalo kaksoisvilkkuu, kuituoptinen peite on
hyödyllisen käyttöikänsä lopussa ja pitää vaihtaa.
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Ajastin: neoBLUE-peite on varustettu ajastimella, joka seuraa kuinka monta tuntia sininen
hoitovalo on yhteensä ollut päällä. Ajastin laskee enintään 9999999,9 tuntiin saakka.
Desimaalipiste vilkkuu tasaisesti, kun ajastin laskee. Kun ajastin ei laske, desimaalipiste ei
vilku. Ajastin laskee kaiken ajan, jonka valo säteilee valolaatikosta. Viimeinen numero kertoo
tunnin kymmenyksen, jossa 0,1 = 6 minuuttia.
3.5 Pylväskiinnityslaitteet (valinnainen)
neoBLUE-peitteen valolaatikko voidaan kiinnittää pylväisiin (kuten keskoskaappien ja
potilaiden lämmittimien pylväskiinnityslisälaite) käyttämällä valinnaista
pylväskiinnityslaitteistoa. Tämä laitteisto on suunniteltu kiinnitettäväksi halkaisijaltaan 1,91–
3,81 cm (0,75–1,5") pylväisiin.
Varoitus! Kun valolaatikko kiinnitetään valinnaisella pylväskiinnityslaitteistolla mihin
tahansa pylvääseen tai rullatelineeseen, vahvista kokonaiskokoonpanon painokapasiteetti ja
vakaus ennen käyttöä.
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4. Kokoamis- ja käyttöohjeet
4.1. neoBLUE-peitteen ja LED-valohoitojärjestelmän valmistelu käyttöä varten:
1. Aseta kuituoptinen peite patjan kanssa vauvankoriin, avoimeen vuoteeseen,
säteilylämmittimeen tai keskoskaappiin.
2. Asettele valolaatikko ja kytke kuituoptinen johto kuituoptiseen liitäntään.
Huomautus: Jos käytössä on keskoskaappi, vie kuituoptinen johto yhden keskoskaapin portin
läpi ja kytke sitten valolaatikkoon, joka on keskoskaapin ulkopuolella.
Huomautus: Aseta valolaatikko pois potilaan luota, tasaiselle, vakaalle pinnalle, jossa ei ole
esteitä tai sotkua, tai kiinnitä varren päähän käyttäen lisälaitetta.
Varoitus! Kun valolaatikko kiinnitetään valinnaisella pylväskiinnityslaitteistolla mihin
tahansa pylvääseen tai rullatelineeseen, vahvista kokonaiskokoonpanon painokapasiteetti ja
vakaus ennen käyttöä.
Varoitus! Valolaatikon ylikuumenemisen estämiseksi tarkista, että peitteet, vaatetus,
pöly ja nukka eivät peitä ilma-aukkoja tai että valolaatikkoa ei ole asetettu mitään peittävää
pintaa vasten.

Huomio: Kun kuituoptista johtoa kytketään tai irrotetaan valolaatikosta, pidä
valolaatikosta kiinni toisella kädellä sen liikkumisen estämiseksi.
3. Kytke virtalähde asianmukaiseen pistorasiaan ja valolaatikkoon. Verkkolaitteen johdot
tulee reitittää turvallisesti.
4. Käytä kertakäyttöistä peitettä peitepatjan päällä. Vaihtopeitteet ovat kulutustuotteita,
jotka hävitetään yhden käyttökerran jälkeen (vaihtopeitteitä voidaan tilata Natus Medical
Corporationilta).
Varoitus! Ei saa käyttää ilman peitepatjaa ja kertakäyttöistä peitesuojusta (tarkoitettu
vain kertakäyttöön). Laitetta on käytettävä mukana toimitetun Natus-patjan ja suojuksen
ollessa paikallaan asianmukaisen hoidon yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.
Huomautus: Patja toimitetaan valmiiksi asennettuna kuituoptisen huovan päälle. Patja on
puolikestokäyttöinen (vaihtopatjoja voidaan tilata Natus Medical Incorporated -yhtiöltä).
5. Kytke virta päälle siirtämällä virtakytkin PÄÄLLE ( | ) -asentoon.
6. Tarkista valon intensiteetti käyttämällä säteilymittaria laitoksenne menettelysääntöjen
mukaisesti. Katso osa 6.1, ”Valon intensiteetin tarkistaminen.” neoBLUE-peitejärjestelmän
valointensiteetin teho on tehdasasetettu arvoon 35 ±5 μW/cm2/nm käyttäen neoBLUEsäteilymittaria.
4.2. Valohoidon antaminen:
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Varoitus! Intensiivinen valohoito (≥30 µW/cm2/nm) ei ehkä ole asianmukaista kaikille
potilaille (ts. keskoset ≤1 000 g).¹
Varoitus! Lääkärin on määrättävä hoidon kesto kullekin potilaalle.
Varoitus! Potilaalle annettavan oikean annostuksen takaamiseksi on suositeltavaa
mitata intensiteetti ennen jokaista käyttöä säteilymittarin avulla. Mittaamisen laiminlyönti voi
aiheuttaa alemman intensiteetin antamisen kuin lääkärin määräämä annos.

7. Suojaa potilaan silmät silmäsuojuksilla ennen valohoidon aloittamista.
Natus suosittelee:
Biliband®-silmänsuojaimet
Koot: Micro (pienin koko, osanro 900644)
Premature (keskoskoko, osanro 900643)
Regular (vakiokoko, osanro 900642)
Varoitus! Silmävammojen välttämiseksi valoterapian aikana suojaa potilaan silmät
asianmukaisilla silmäsuojaimilla.
Huomautus: Tarkista asianmukainen sopivuus silmänsuojaimien mukana toimitetuista
ohjeista.
Huomautus: Kun potilasta pidellään ja asetetaan niin, että hänen silmänsä eivät voi altistua
valolle, silmäsuojukset voivat olla pois silmiltä.
8. Aseta potilas neoBLUE-peitteen peittämälle patjalle.
Varoitus! Kietoutumisten välttämiseksi aseta potilas aina patjalle niin, että tämän pää
on vastakkaisella puolella kuin kuituoptisen johdon liitäntä.
9. Valvo potilasta hoidon ajan.
Varoitus! Kaikki potilaita on valvottava intensiivisen valohoidon aikana lääkärin ohjeiden
mukaisesti.
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•

Mittaa potilaan bilirubiinitaso säännöllisesti.
Huomautus: Kytke laite pois potilaan tilan tarkistamista ja ihonvärin
visualisoimista varten; sininen valo voi haitata kliinisiä havaintoja peittämällä
ihon värimuutokset, kuten syanoosin.

•

Valvo potilaan ruumiinlämpöä ja nestetilaa.

•

Tarkista ajoittain, että potilaan silmät ovat suojattuina ja että niissä ei ole
infektiota.

Varoitus! Herkät yksilöt voivat kokea päänsärkyä, pahoinvointia tai lievää huimausta,
jos he pysyvät liian kauan valaistulla alueella. neoBLUE-peitelaitteen käyttö hyvin valaistulla
alueella tai keltaisilla linsseillä varustettujen silmälasien käyttö voi lievittää mahdollisia
vaikutuksia.
Varoitus! Laite tulee kytkeä pois päältä, kun potilas ei ole patjalla tai tarpeen vaatiessa,
kun hoitohenkilö huolehtii lapsesta.
10. Kun hoito on valmis, kytke virta valmiustilaan ja poista valo hoitoalueelta.

5. Vianmääritysopas
Huomautus: Huolto-opas on saatavana erikseen CD:llä. Yhdysvalloissa ota yhteyttä Natusin
tekniseen palveluun numerossa +1 (888) 496-2887 tai +1 (650) 802-0400, tai sähköpostitse:
technical_service@natus.com. Yhdysvaltojen ulkopuolella ota yhteys paikalliseen
jälleenmyyjään.
Huomio: Vain pätevä henkilöstö saa suorittaa valolaatikolle ja LEDille huolto- ja
korjaustoimia. Käänny Natus Medical Incorporated -yhtiön puoleen korjauksia ja vaihtoa
varten.
Ongelma

Todennäköinen syy

Toimenpide

Laitteen virta ei tule
päälle, tuuletin on pois
päältä.

Ei virtaa
Viallinen kytkin
Viallinen verkkolaite

• Varmista, että laite on kytketty virtaan.
• Varmista, että laitteeseen tuleva liitin
on hyvässä kontaktissa ja tukevasti
kiinni.
• Anna pätevän teknikon tarkastaa
komponentit ja vaihda tarpeen
mukaan.

Sininen valo ei tule
päälle mutta tuuletin
toimii.

Kuituoptista johtoa ei ole
kytketty valolaatikkoon.
piirilevy on vioittunut

• Kytke kuituoptinen johto kuituoptiseen
liitäntään valolaatikossa.
• Ota yhteyttä Natusin tekniseen
palveluun tai valtuutettuun huoltoon,
jos ongelma jatkuu.

Sininen valo syttyy
mutta tuuletin ei toimi.

Viallinen tuuletin
Vialliset johdot

• Ota yhteyttä Natusin tekniseen
palveluun tai valtuutettuun huoltoon,
jos ongelma jatkuu.
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Keltainen merkkivalo
vilkkuu (yksittäinen
vilkkumiskaava).
Sininen valo voi olla
päällä tai pois päältä.

Laitteen LED on
ylikuumentunut, syy on:
ilma-aukot tukossa
laitetta käytetään yli 30 ºC
lämpötilassa
piirilevy on vioittunut
tuuletinvika.

• Poista kaikki ilma-aukkojen läpi
kulkevan ilmavirran tukkivat
materiaalit.
• Käytä laitetta viileämmässä
ympäristössä.
• Ota yhteyttä Natusin tekniseen
palveluun tai valtuutettuun huoltoon,
jos ongelma jatkuu.

Keltainen merkkivalo
vilkkuu
(kaksoisvilkkumiskaava).
Sininen valo voi olla
päällä tai pois päältä.

Sisäisen linssin rajapinta on
ylikuumentunut, syynä on:
Kuituoptinen tyyny on
vioittunut liittimen kärjestä ja
on tullut käyttöikänsä
päähän.

• Vaihda kuituoptinen tyyny.
• Ota yhteyttä Natusin tekniseen
palveluun tai valtuutettuun huoltoon,
jos ongelma jatkuu.

6. Rutiinipuhdistus ja -kunnossapito
6.1. Valon intensiteetin tarkistaminen
On suositeltavaa tarkistaa valon intensiteetti ennen jokaista käyttöä varmistamaan, että valo
antaa tarkoitetun hoitoannoksen lääkärin määräyksen mukaisesti. Tämä mittaus tehdään
tehokkaan hoitoalueen keskikohdan lähellä patjan ja kertakäyttösuojuksen päällä.

neoBLUE-säteilymittari

Natus suosittelee asianmukaisesti kalibroidun neoBLUE-säteilymittarin käyttöä neoBLUEpeitteen valon intensiteetin mittaukseen. Jos tämä mittari ei ole käytettävissä, on tärkeää
mitata intensiteetti säteilymittarilla, joka on erityisesti tarkoitettu mittaamaan sinisten LEDien
kapeaa aallonpituusspektriä. Säteilymittarit, jotka on tarkoitettu mittaamaan loiste- tai
halogeenivalojen laajaa spektriä, antavat epätarkkoja intensiteettimittauksia.
Jos mitattu intensiteetti on alle tehdasasetuksen tai sairaalan minimin, anna pätevän teknikon
testata intensiteettitaso ja tarvittaessa säätää intensiteetti uudelleen halutun tuloksen
saamiseksi.
Huomautus: neoBLUE-peitejärjestelmän valointensiteetin teho on tehdasasetettu arvoon 35
±5 μW/cm2/nm käyttäen neoBLUE-säteilymittaria.
6.2. Valon intensiteetin säätäminen
Valotehoa voidaan säätää käyttämällä potentiometria, joka on valolaatikon takaosassa.
Katso Huolto-oppaasta ohjeet valotehon säätämiseen.
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Huomio: Vain pätevä henkilöstö saa suorittaa valolaatikolle ja LEDille huolto- ja
korjaustoimia. Käänny Natus Medical Incorporated -yhtiön puoleen korjauksia ja vaihtoa
varten.
Jos haluttua intensiteettitasoa ei ole mahdollista saavuttaa potentiometrin usean säädön
jälkeen, ota yhteys Natusin tekniseen palveluun tai valtuutettuun huoltoon.
6.3. Puhdistus
Huomio: Vaikka valolaatikko on roiskeenkestävä IP21 -luokituksen mukaisesti ja
peitetyyny on suojattu roiskevettä vastaan IPX3-tasolle standardin IEC60529 mukaisesti,
vältä nesteiden roiskumista suoraan valolaatikon päälle, älä anna niiden imeytyä
sisäpuolelle.
Huomio: Älä puhdista valolaatikkoa, peitettä tai patjaa syövyttävillä tai hankaavilla
puhdistusaineilla, alkoholilla, asetonilla tai muilla liuottimilla. Kytke aina virta pois päältä ja
irrota virtajohto valolaatikosta puhdistusta varten.
Käytä miedolla pesunesteellä tai saippuavedellä kostutettua pehmeää liinaa, pyyhi neoBLUEpeitteen ulkopinta, mukaan lukien valolaatikko, kuituoptinen peite/johto, patja ja virtajohto.
neoBLUE-peitelaitteen ja -patjan puhdistus voidaan tehdä myös tavanomaisilla sairaalan
desinfiointiaineilla.
Huomautus: Seuraavat sairaalakäyttöön tarkoitetut desinfiointiaineet ovat turvallisia
käytettäviksi tämän tuotteen kanssa (Cavicide/CaviWipes, PDI Sani-Cloth -liinat, Clorox
Germicidal -liinat, Sporicidin, 5 % valkaisuaine).
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7. Tekniset viite
Seuraava kaavio esittää neoBLUE-peitteen ja LED-valohoitojärjestelmän spektrisen
säteilyvoimakkuuden bilirubiinille, sekä bilirubiinin huippuimeytymisen aaltopituuden
(458 nm). ³

Valon intensiteetti on tehdasasetettu arvoon 35 ±5 µW/cm2/nm potilaan pinnalla. Tämä
mittaus tehdään säteilymittarilla lähellä valohoidon tehokkaan pinta-alueen keskusta.
Seuraava kaavio esittää neoBLUE-säteilymittarin nimellisvasteen ominaisuudet, jotka
vastaavat bilirubiinin huippuimeytymisen spektriä.
Huomautus: Kuituoptisen tyynyn käyttöiän aikana intensiteettilukemat voivat vaihdella
tehdasasetuksesta enintään 10 %. Katso Huolto-oppaasta ohjeet valotehon säätämiseen.

Natus suosittelee neoBLUE-säteilymittarin käyttöä neoBLUE-valohoitojärjestelmän
intensiteetin mittaukseen. Jos tämä mittari ei ole käytettävissä, on tärkeää mitata intensiteetti
säteilymittarilla, joka on erityisesti tarkoitettu mittaamaan sinisten LEDien kapeaa
aallonpituusspektriä. Säteilymittarit, jotka on tarkoitettu mittaamaan loiste- tai
halogeenivalojen laajaa spektriä, antavat epätarkkoja intensiteettimittauksia.
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8. Tekniset tiedot
8.1. Valonlähde
Sininen LED
Aallonpituus Sininen:
Huippuintensiteetti potilaan pinnalla:

Tehokas säteilevä alue (suuri peite):
Tehokas säteilevä alue (pieni peite):

Huippu välillä 450–475 nm
35 ±5 µW/cm2/nm tehdasasetuksessa
(kokonaissäteilyvoimakkuus 2 800 µW/cm2)
< 10 % (tehokkaan hoitoalueen sisällä)
Noin 24,1 cm (9,5") x 36,8 cm (14,5"), 734 cm2
(114 in2)
Noin 17,1 cm (6,75") x 32,4 cm (12,75"), 488 cm2
(75,7 in2)
> 500 cm2 (77,5 in2)
> 250 cm2 (38,75 in2)

Intensiteettisuhde:
Lämmöntuotto:

> 0,4 (minimistä maksimiin)
40 °C (104 °F) maksimipintalämpötila

Intensiteetin vaihtelu 6 tunnin aikana:
Valoa säteilevä alue (suuri peite):
Valoa säteilevä alue (pieni peite):

8.2. Verkkolaitteen tekniset tiedot
Tulojännite: 100–240 V~
Sähkövirta: 1,6 A
Taajuus: 50–60 Hz
Lähtöjännite: 12 V
Sähköteho: 72 W maksimi
Sähkövirta: 6,0 A
8.3. Turvallisuus
Potilaan kokonaisvuotovirta < 100 μA
Melutaso ≤ 44 dB(a)
Käyttö syttyvien kaasujen kanssa
Käyttö magneettikentissä
8.4. Mitat
Koko – valolaatikko (L x P x K):
Paino – valolaatikko:

Tämä tuote on ”ei-AP/APG”
Tämä tuote on ”MK-vaarallinen”

12,1 x 23,5 x 14 cm
(4,75" x 9,25" x 5,5")
1,36 kg (3 lbs.)
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8.5. Ympäristöolosuhteet
Käyttölämpötila/-ilmankosteus

Säilytyslämpötila/-ilmankosteus:
Toimituslämpötila/-ilmankosteus:

Valolaatikko: 5–30 °C (41–86 °F) / 10–90 %, eikondensoituva
Peite: 5–38 °C (41–100 °F) / 10–90 %, eikondensoituva
0–50 °C (32–122 °F) / 10–90 %, ei-kondensoituva
-30–65 °C (22–149 °F) / 10–90 %, ei-kondensoituva

Käytön korkeus merenpinnasta/ilmanpaine:

700–1060 hPa (noin 1 000–10 000 jalkaa)

Säilytyksen korkeus merenpinnasta/ilmanpaine: 700–1060 hPa (noin 1 000–10 000 jalkaa)
Toimituksen korkeus merenpinnasta/ilmanpaine: 570–1060 hPa (noin 1 000–15 000 jalkaa)
8.6. Turvastandardit
Sähköturvallisuus: IEC 60601-1 ED 3.1 2012,
ANSI/AAMI ES60601-1: 2005/ (R) 2012 ja A1: 2012
CAN/CSA C22.2 nro 60601-1: 14
CAN/CSA C22.2 nro 60601-10
EMC [luokka B]: IEC 60601-1-2: ED 4 2014-02
Laitekohtainen turvallisuus: IEC 60601-2-50 ED 2.1 AAMI 60601-2-50 AMD 1
Kodin terveydenhoito: IEC 60601-1-11 ED 2 2015-01
Käytettävyys: IEC 60601-1-6 ED 3.1 2013-10, IEC 62366 ED 1.1 2014-01
Bioyhteensopivuus: ISO10993

Täyttää standardin AAMI STD ES60601-1
AAMI STD HA60601-1-11;
AAMI IEC STD 60601-2-50;
IEC STD 60601-1-6.
Sertifioitu standardin CSA STD C22.2 mukaiseksi 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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