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1. Descrição do produto
O Sistema de cobertor de fototerapia por LED neoBLUE® é composto por cinco componentes:
a caixa de luz de fototerapia de cobertor neoBLUE, o cobertor de fibra ótica com cabo,
o colchão do cobertor, as capas de colchão descartáveis e a fonte de alimentação.
Antes de montar o dispositivo de cobertor neoBLUE e administrar fototerapia, leia
cuidadosamente todas as secções deste manual. Há considerações de segurança que devem
ser lidas e compreendidas antes da utilização.
1.1. Utilização prevista:
O Sistema de Cobertor de fototerapia por LED neoBLUE destina-se ao tratamento da
hiperbilirrubinemia não conjugada em bebés prematuros e recém-nascidos. Destina-se a
ser utilizado em pacientes com até 3 meses de idade, com peso inferior a 10 kg (22 lb).
1.2. Instruções de utilização:
O Sistema de cobertor de Fototerapia por LED neoBLUE destina-se ao tratamento da
hiperbilirrubinemia não conjugada num ambiente hospitalar, administrado por pessoal
médico profissional, a pedido de um médico, ou em ambiente doméstico, administrado por
um prestador de cuidados de saúde com a devida formação. O cobertor neoBLUE fornece
fototerapia intensa debaixo do paciente e pode ser utilizado com uma alcofa, uma cama
aberta, com um irradiador, numa incubadora ou com o paciente ao colo.
1.3. Contra-indicações
A porfíria congénita ou um historial familiar de porfíria é uma contra-indicação absoluta
ao uso de fototerapia, tal como a utilização concomitante de medicação ou agentes
fotossensibilizadores.²
Não utilizar a caixa de luz ou o cobertor de fibra ótica em campos magnéticos de alta
resistência ou perto dos mesmos (por exemplo, em máquinas de ressonância magnética
ou perto das mesmas). Este produto é considerado como “Inseguro junto de ressonância
magnética”.
1.4. Benefícios clínicos
O benefício clínico para o paciente é a degradação da bilirrubina para o tratamento
da hiperbilirrubinemia.
1.5. População pretendida de pacientes:
Ao tratar recém-nascidos a termo e perto do termo com fototerapia intensiva, para orientação
de tratamento consulte as Diretrizes da AAP (American Academy of Pediatrics Clinical
Practice Guideline - Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn Patient 35 or More
Weeks of Gestation).
Ao tratar recém-nascidos prematuros com fototerapia intensiva, por favor procure orientação
de um médico sobre a duração do tratamento, bem como sobre a monitorização apropriada
do paciente.
Nota: Sob a orientação de um médico, o dispositivo de cobertor neoBLUE pode ser utilizado
em ambiente doméstico. Consulte a sua política e procedimento hospitalar relativos à
formação do utilizador para prestador de cuidados e manutenção do dispositivo quando
utilizado em casa.
Deve ser fornecido ao prestador de cuidados o “Guia de utilização doméstica para o coberto
neoBLUE“ para a utilização adequada do dispositivo, devendo este seguir a orientação
fornecida pelo médico durante o tratamento.
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1.6. Características físicas
O dispositivo de cobertor neoBLUE tem uma luz de fototerapia portátil que fornece uma
banda estreita de luz azul de alta intensidade através de um díodo emissor de luz (LED)
azul, para proporcionar tratamento para a hiperbilirrubinemia não conjugada.
Fonte de luz
O LED azul emite luz na gama de 400 – 550 nm (pico de comprimento de onda 450-475 nm).
Esta gama corresponde à absorção espectral da luz pela bilirrubina e é assim considerada
como a mais eficaz para a degradação da bilirrubina. O LED azul não emite energia
significativa na região ultravioleta (UV) do espectro, pelo que não há qualquer preocupação
com a exposição UV do paciente. Como com todas as luzes de fototerapia, devem ser
utilizados óculos de proteção como os Protetores Oculares Natus Biliband® para proteger
os olhos do paciente da exposição excessiva à luz.
O LED tem uma degradação mínima da saída de luz ao longo da sua vida útil com uma
utilização adequada. No entanto, o engenheiro biomédico pode ajustar a saída do LED,
utilizando um potenciómetro localizado na base traseira da caixa de luz. O LED deverá
funcionar a alta intensidade (≥30 µW/cm2/nm) aproximadamente 20 000 horas. Os resultados
reais irão variar com base em fatores ambientais e ajustes ao potenciómetro. Devido à
natureza da fonte de luz LED, este dispositivo não requer um período de pré-envelhecimento
antes da sua utilização inicial. Também não requer um período de estabilização
(incandescência) antes de cada utilização.
O sistema de cobertor neoBLUE vem com um cobertor de fibra ótica de tamanho grande
ou pequeno. A expectativa de vida útil do cobertor de fibra ótica irá variar com as condições
de utilização e ajustes ao potenciómetro.
Hardware de montagem em poste (opcional)
Está disponível hardware opcional para aplicações de montagem em poste.
O hardware de montagem em poste do cobertor neoBLUE é concebido para fixar
a postes com 0,75 a 1,5 polegadas(1,91 a 3,81 cm) de diâmetro.
1.7. Informação sobre os requisitos de alimentação elétrica
O dispositivo de cobertor neoBLUE pode ser diretamente ligado a tensões nominais
prontamente disponíveis em todo o mundo, uma vez que a fonte de alimentação externa
fornecida com este dispositivo está classificada para utilização com 100-240 Volts a 50 ou
60 Hz. Esta fonte de alimentação externa fornece 12 VCC à caixa de luz e liga-se a um
recetáculo na parte traseira da caixa de luz.

2. Informações sobre segurança
2.1. Explicação de terminologia
Este manual apresenta dois tipos de informações de precaução. As declarações de Aviso
e Cuidado são ambas importantes para a utilização segura e eficaz da luz. Cada declaração
é categorizada pela utilização de uma palavra introdutória a negrito, conforme abaixo:
Aviso! Uma declaração que descreve reações adversas graves e potenciais riscos de
segurança, limitações de utilização impostas, e medidas que devem ser tomadas caso ocorram.
Cuidado: Uma declaração que inclui informações relativas a qualquer cuidado especial
a ser envidado pelo médico, utilizador e/ou paciente para a utilização segura e eficaz do
dispositivo.
Nota: Informação de base fornecida para esclarecer uma etapa ou procedimento específico.
Manual do utilizador do Sistema de cobertor de Fototerapia por LED neoBLUE®
PN 029767 Rev C

7

2.2. Informação geral de segurança
Antes de administrar fototerapia, ler cuidadosamente todas as secções deste manual.
Observar todas as precauções para assegurar a segurança do paciente e das pessoas
próximas do instrumento. Além disso, consultar a política e os procedimentos do seu hospital
para a administração de fototerapia.
Nota: Consulte as diretrizes ou regulamentos de gestão de icterícia no seu país para
determinar o melhor caminho de tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal; tais como as
diretrizes da AAP (American Academy of Pediatrics Clinical Practice Guideline – Management
of Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 or More Weeks of Gestation); ou as diretrizes
do NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence – Neonatal Jaundice).
Nota: Qualquer incidente grave que tenha ocorrido relativamente ao dispositivo deve ser
comunicado ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro em que
o utilizador e/ou o doente está estabelecido.
2.3. Símbolos de segurança
Esteja atento aos seguintes símbolos que aparecem no dispositivo/acessórios.
Símbolo

Significado
Seguir as instruções de utilização
Consultar as instruções de utilização
Cuidado
Aviso
Tipo BF de peça de aplicação no paciente
On (ligar)
Standby (desligar)

IPX3

Protegido contra pulverização de água

IP21

Protegido contra condensação
Protegido contra a inserção de dedos ou tornar-se inseguro
durante o gotejamento de água
Proteger os olhos do paciente com protetores oculares ou
equivalente
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Símbolo

Significado
Apenas de utilização única
Número de catálogo
Número de série
Número de lote
Manter seco
Frágil
Este lado para cima
Pressão atmosférica
Limite de humidade
Limite de temperatura
Tensão CC
Representante europeu autorizado
Data de fabrico

Fabricante legal

Duplo isolamento (Classe II)
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Símbolo

Significado
Utilização apenas com receita médica

Não usar em ambientes de ressonância magnética

Instruções de eliminação no fim de vida útil

Medical Device

Indicação de que o dispositivo é um Dispositivo médico

Declaração REEE
A Natus está empenhada no cumprimento dos requisitos dos Regulamentos da União Europeia REEE
(Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos) de 2014. Estes regulamentos estabelecem que os
resíduos elétricos e eletrónicos devem ser recolhidos separadamente para o tratamento e valorização
adequados, a fim de garantir que os REEE são reutilizados ou reciclados em segurança. De acordo com
esse compromisso, a Natus pode passar a obrigação de recolha e reciclagem ao utilizador final, a menos
que tenham sido tomadas outras medidas. Para mais informações sobre os sistemas de recolha e
recuperação à sua disposição na sua região, queira contactar-nos através do endereço www.natus.com.
Os equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE) contêm materiais, componentes e substâncias que
podem ser perigosos e apresentar um risco para a saúde humana e para o ambiente, se os REEE não
forem tratados corretamente. Assim, os utilizadores finais têm também um papel a desempenhar para
assegurar que os REEE são reutilizados e reciclados em segurança. Os utilizadores de equipamentos
elétricos e eletrónicos não devem eliminar os REEE em conjunto com outros resíduos. Os utilizadores
devem utilizar os sistemas municipais de recolha ou a obrigação de retoma pelo produtor/importador
ou transportadores de resíduos licenciados para reduzir os impactos ambientais adversos ligados
à eliminação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e para aumentar as oportunidades
de reutilização, reciclagem e valorização de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.
O equipamento marcado com o caixote do lixo com uma cruz (símbolo REEE acima) é um equipamento
elétrico e eletrónico. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que os resíduos de equipamento
elétrico e eletrónico não devem ser eliminados em conjunto com os resíduos não separados, mas devem
ser recolhidos separadamente.
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Aviso!
Risco de lesão ao paciente sob tratamento de fototerapia:


A fototerapia intensiva (≥30 µW/cm2/nm) pode não ser adequada para todos
os recém-nascidos (ou seja, recém-nascidos prematuros ≤1000 g). ¹



A duração do tratamento deve ser prescrita pelo médico para cada paciente.



Monitorizar todos os pacientes durante o tratamento intensivo de fototerapia, segundo
as instruções do médico.
•

Medir periodicamente o nível de bilirrubina do paciente.
Nota: Desligar a unidade ao verificar o estado do paciente e visualizar a
cor da pele; a luz azul pode dificultar as observações clínicas ao mascarar
alterações da cor da pele, como a cianose.



•

Monitorizar a temperatura e estado dos fluidos do paciente.

•

Assegurar periodicamente que os olhos do recém-nascido se encontram
protegidos e sem infeções.

Para evitar danos oculares durante o tratamento com fototerapia, proteger os olhos
do paciente com uma proteção ocular de tamanho apropriado.
Nota: Consultar a instrução que acompanha a proteção ocular para um ajuste
adequado.



Os fotoisómeros de bilirrubina podem causar efeitos tóxicos.



Para evitar qualquer emaranhamento, colocar sempre o paciente sobre o colchão
do cobertor com a cabeça virada para o lado contrário ao da extremidade onde o
cabo de fibra ótica é fixado.



A utilização incorreta do dispositivo, ou a utilização de peças e acessórios que não
sejam fabricados ou fornecidos pela Natus Medical Incorporated, pode danificar a luz,
e pode causar lesões ao paciente e/ou ao utilizador.



Não use sem o colchão de cobertor e a capa de cobertor descartável (destinada
apenas a utilização única). O dispositivo deve ser usado com o colchão de cobertor
Natus fornecido e a capa bem colocada, para assegurar a uniformidade de
tratamento adequada.



Não utilizar películas refletoras para aumentar a eficácia do tratamento com
fototerapia; pode afetar a temperatura corporal do paciente.

 De forma a assegurar que é administrada uma dosagem adequada ao paciente,

recomenda-se a medição da intensidade com um radiómetro antes de cada utilização.
A falta de medição pode levar ao fornecimento de menos intensidade do que a dose
prescrita pelo médico.

 Seguir instruções médicas ao usar o sistema de cobertor neoBLUE em conjunto com
uma luz neoBLUE superior ou outros sistemas de fototerapia intensiva.

_________________________________________________________________
Aviso!
Risco de lesão aos outros pacientes ou ao operador:


Não olhe diretamente para a luz emitida da caixa de luz. A saída de luz da caixa de
luz é intensa e pode levar a danos oculares.
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Não utilize o dispositivo se alguma das peças parecer danificada ou se existir alguma
razão para crer que não está a funcionar corretamente. Contacte a Assistência
Técnica da Natus Medical Incorporated ou o seu representante local de assistência
técnica autorizado.



Indivíduos sensíveis à luz podem sentir dores de cabeça, náuseas ou vertigens
ligeiras se permanecerem demasiado tempo na área iluminada. Utilizar o dispositivo
de cobertor neoBLUE numa área bem iluminada ou utilizar óculos com lentes
amarelas pode aliviar os potenciais efeitos.



A unidade deve ser desligada quando o paciente não estiver no colchão de cobertor
ou quando o prestador de cuidados de saúde estiver a tratar do paciente.



Para evitar o sobreaquecimento da caixa de luz, verifique se os ventiladores de ar
não estão cobertos com cobertores, roupa, pó e cotão, ou posicionados contra
superfícies que possam obstruir os ventiladores de ar.



Ao fixar a caixa de luz com a hardware opcional de montagem em poste ou suporte
de roletes, confirmar a capacidade de peso e a estabilidade do conjunto global antes
de utilizar.

__________________________________________________________________

Aviso!
Risco de lesão ao utilizar o dispositivo com outros dispositivos:
A caixa de luz não foi concebida para ser utilizada num ambiente enriquecido com
oxigénio, como uma incubadora.
Nota: É aceitável a utilização do colchão de cobertor de fibra ótica dentro de uma
incubadora com a caixa de luz posicionada no exterior da incubadora.
 Não utilizar a caixa de luz na presença de gases que suportam a combustão (por
exemplo, oxigénio, óxido nitroso, ou outros agentes anestésicos).
Nota: É aceitável a utilização do colchão de cobertor de fibra ótica na presença de
gases combustíveis.
 Não utilizar a caixa de luz ou o cobertor de fibra ótica em campos magnéticos de
alta resistência ou perto dos mesmos (por exemplo, em máquinas de ressonância
magnética ou perto das mesmas). Este produto é considerado como “Inseguro junto
de ressonância magnética”.
 Este sistema pode causar interferência de rádio ou perturbar a operação de
equipamentos nas imediações. Pode ser necessário tomar medidas de atenuação,
tais como reorientar ou reposicionar o dispositivo ou blindar a localização.
 O dispositivo é adequado para ambientes hospitalares e domésticos, exceto junto
a equipamentos cirúrgicos de alta frequência ativo e em espaço blindado contra
RF de sistema de imagens por ressonância magnética, em que a intensidade das
interferências eletromagnéticas é alta
 A utilização deste equipamento ao lado ou em cima de outro equipamento deve ser
evitada, porque poderia causar o seu funcionamento incorreto. Se for necessária a
sua utilização nessas condições, tanto este equipamento como o outro equipamento
devem ser observados para verificar se estão a funcionar normalmente.”
 A utilização de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos especificados ou
fornecidos pelo fabricante, poderá dar origem a um aumento de emissões
eletromagnéticas ou a uma diminuição da imunidade eletromagnética deste
equipamento e causar o seu funcionamento incorreto
 Equipamentos de comunicação de RF portáteis (incluindo periféricos como cabos de
antena e antenas exteriores) não devem ser utilizados a uma distância inferior a 30
cm (12 polegadas) de qualquer parte do cobertor neoBLUE, incluindo cabos
especificados pelo fabricante. Caso contrário, poderá originar a degradação do
desempenho deste equipamento.
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_________________________________________________________________

Cuidado:


Quando a luz indicadora de temperatura excessiva pisca duas vezes, o cobertor de
fibra ótica está no fim da sua vida útil e precisa de ser substituído.



Não utilizar a caixa de luz por baixo de um radiador de aquecimento.
Nota: Se a caixa de luz for colocada diretamente sob uma fonte de radiação de calor,
esta pode danificar a caixa de luz e possivelmente acionar a luz indicadora de
temperatura excessiva que pode fazer com que a luz azul de tratamento se apague.



A luz gerada pode degradar medicamentos fotossensíveis. Não colocar ou armazenar
quaisquer medicamentos na proximidade ou mesmo na área iluminada.



Nunca colocar objetos inflamáveis em cima da caixa de luz.



Ao inserir ou remover o cabo de fibra ótica da caixa de luz, segure na caixa da luz
com uma mão para a manter no sítio.



A utilização de alimentação elétrica, cabos ou acessórios diferentes dos fornecidos
pela Natus Medical Incorporated não é recomendada e poderia resultar num mau
desempenho e alteração do desempenho CEM relativamente às emissões e
imunidade deste produto. Usar apenas com cabos e acessórios fornecidos pela
Natus Medical Incorporated.



Apenas pessoal qualificado deve efetuar a manutenção e reparação da caixa de luz
e do LED. Consulte a Natus Medical Incorporated para a reparação e substituição.



O dispositivo de cobertor neoBLUE é um dispositivo de Classe B (classificação
CISPR 11), que é permitido em estabelecimentos domésticos quando utilizado sob
a jurisdição de um profissional de saúde.



Poderá ocorrer a degradação do desempenho deste equipamento se não forem tomadas
precauções relativamente ao ambiente CEM e a equipamentos de comunicações RF.
Consulte o Manual de assistência técnica, Anexo B, para obter detalhes



Não limpe a caixa de luz, cobertor ou colchão com produtos de limpeza cáusticos ou
abrasivos, álcool, acetona, ou outros solventes. Desligue sempre a corrente e o cabo
de alimentação da caixa de luz ao limpar o dispositivo.



Apesar de a caixa de luz ser resistente aos salpicos, de acordo com a IP21, e a
almofada de cobertor estar protegida contra a pulverização de água, de acordo com
os requisitos de IPX3 da norma IEC60529, evite pulverizar líquidos diretamente sobre
a caixa de luz, e não permita a sua infiltração no interior.



Condições ambientais variáveis podem afetar negativamente o desempenho deste
equipamento. Tenha em atenção que a temperatura e humidade de funcionamento
da caixa de luz do cobertor neoBLUE é de 41°- 86° F (5°- 30° C) / 10% - 90% sem
condensação; e que a altitude de operação e a pressão atmosférica são de 700 hPa
a 1060 hPa (cerca de -1,000 a +10,000 pés).
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3. Componentes e comandos do utilizador
3.1. Sistema de cobertor de Fototerapia por LED neoBLUE

3.2. Caixa de luz

Manual do utilizador do Sistema de cobertor de Fototerapia por LED neoBLUE®
PN 029767 Rev C

14

3.3. Cobertor de fibra ótica

Ponta de acoplamento

Cabo de
fibra ótica

3.4 Comandos
Interruptor de Ligar/Standby: Utilize este interruptor para LIGAR ( | ) a unidade ou colocá-la
em STANDBY ( ). O interruptor está localizado na parte de cima da caixa de luz. A luz
indicadora verde localizada no interruptor, quando está acesa, indica que a unidade está ligada.
A unidade não emite a luz azul de fototerapia até o interruptor estar LIGADO e um cabo de fibra
ótica estar completamente inserido no acoplamento de fibra ótica na caixa de luz.
Entrada para cabo de alimentação: A entrada para cabo de alimentação está na traseira
da caixa de luz.
Ventiladores: Existem ventiladores localizados nas laterais da caixa de luz. Uma ventoinha
de ventilação impede que o LED sobreaqueça.
Luz indicadora de temperatura excessiva: A luz indicadora de temperatura excessiva,
localizada junto ao interruptor na parte de trás da caixa de luz pode indicar duas condições
relacionadas com temperaturas diferentes com a caixa de luz. Uma indicação é para uma
condição quando a temperatura dentro da caixa de luz, especialmente o LED de terapia, está
a ficar demasiado quente. Neste caso, a luz indicadora âmbar pisca LIG e DESLIG e a luz
azul de tratamento desliga-se automaticamente para reduzir a temperatura enquanto a
ventoinha continua a funcionar. Se isto acontecer, os ventiladores devem ser verificados,
para assegurar que não estão bloqueados. Quando a unidade tiver arrefecido o suficiente,
a luz azul de tratamento irá acender de novo automaticamente. A luz indicadora âmbar irá
continuar a piscar para indicar que ocorreu uma situação de sobreaquecimento. Poderá
desligar esta luz indicadora âmbar, mudando o interruptor On/Standby para Standby e
novamente para On.
Uma segunda condição ocorre se a interface da lente sobreaquecer. Nesse caso, a luz
indicadora âmbar piscará duas vezes, no entanto, a luz azul de tratamento continuará a
funcionar. No caso de a interface continuar a aquecer e atingir uma temperatura de
desligamento, a luz indicadora âmbar irá continuar a piscar duas vezes, mas a luz azul de
terapia irá desligar-se. A luz azul de terapia e a luz indicadora âmbar podem ser reiniciadas,
comutando o interruptor On/Standby para Standby novamente para On, quando a caixa de
luz tiver arrefecido suficientemente.
Aviso! Para evitar o sobreaquecimento da caixa de luz, verifique se os ventiladores de
ar não estão cobertos com cobertores, roupa, pó e cotão, ou posicionados contra superfícies
que possam obstruir os ventiladores de ar.
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Cuidado: Quando a luz indicadora de temperatura excessiva pisca duas vezes,
o cobertor de fibra ótica está no fim da sua vida útil e precisa de ser substituído.
Temporizador: O cobertor neoBLUE está equipado com um temporizador, para acompanhar
o número total de horas que a luz azul de terapia está ligada. O temporizador irá contar até
um máximo de 9999999.9 horas. O ponto decimal vai piscar a uma velocidade constante
quando o temporizador estiver a contar. Quando o temporizador não estiver a contar, o ponto
decimal não pisca. O temporizador contará sempre que a luz for emitida a partir da caixa
de luz. O último dígito refere-se a décimos de hora, com 0,1 = 6 minutos.
3.5 Hardware de montagem em poste (opcional)
A caixa de luz do cobertor neoBLUE pode ser montada em postes (como o acessório de
fixação em postes de incubadoras e aquecedores de pacientes) utilizando o equipamento
opcional de montagem em postes. Este hardware é concebido para fixar a postes com 0,75 a
1,5 polegadas(1,91 a 3,81 cm) de diâmetro.
Aviso! Ao fixar a caixa de luz com a hardware opcional de montagem em poste ou suporte
de roletes, confirmar a capacidade de peso e a estabilidade do conjunto global antes de utilizar.
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4. Instruções de montagem e operação
4.1. Preparação do sistema de cobertor de fototerapia LED neoBLUE para utilização:
1. Posicionar o cobertor de fibra ótica com colchão num berço, cama aberta, aquecedor
de radiação ou incubadora.
2. Posicione a caixa de luz e insira o cabo de fibra ótica no acoplamento de fibra ótica.
Nota: Se utilizar uma incubadora, posicionar o cabo de fibra ótica através de uma das portas
da incubadora e depois inserir numa caixa de luz localizada no exterior da incubadora.
Nota: Colocar a caixa de luz afastada do paciente, numa superfície plana, estável, livre
de obstrução e desordem, ou montar num poste, utilizando o hardware opcional.
Aviso! Ao fixar a caixa de luz com a hardware opcional de montagem em poste ou suporte
de roletes, confirmar a capacidade de peso e a estabilidade do conjunto global antes de utilizar.
Aviso! Para evitar o sobreaquecimento da caixa de luz, verifique se os ventiladores de
ar não estão cobertos com cobertores, roupa, pó e cotão, ou posicionados contra superfícies
que possam obstruir os ventiladores de ar.
Cuidado: Ao inserir ou remover o cabo de fibra ótica da caixa de luz, segure na caixa
de luz com uma mão para a manter no sítio.
3. Ligar a fonte de alimentação a uma tomada de parede adequada e à caixa de luz.
Os cabos de alimentação devem ser encaminhados em segurança.
4. Aplicar a capa descartável, , deslizando-a por cima do colchão de cobertor. As capas
de substituição são produtos consumíveis a serem descartados após uma única utilização
(as capas de substituição podem ser encomendadas à Natus Medical Incorporated).
Aviso! Não use sem o colchão de cobertor e a capa de cobertor descartável (destinada
apenas a utilização única). O dispositivo deve ser usado com o colchão Natus fornecido
e a capa bem colocada, para assegurar a uniformidade de tratamento adequada.
Nota: O colchão já vem instalado sobre um cobertor de fibra ótica. O colchão é semi-durável
(podem ser encomendados colchões de substituição à Natus Medical Incorporated).
5. Ligar alimentação, movendo o interruptor de alimentação para a posição ON ( | ).
6. Verificar a intensidade da luz utilizando um radiómetro em conformidade com os
procedimentos da sua instituição. Consultar a secção 6.1, “Verificação da intensidade da
luz.” A produção de intensidade luminosa do sistema de cobertor neoBLUE foi ajustada
de fábrica para 35 ±5 μW/cm2/nm, utilizando um radiómetro neoBLUE.
4.2. Administração de tratamento de fototerapia:
Aviso! A fototerapia intensiva (≥30 µW/cm2/nm) pode não ser adequada para todos
os pacientes (ou seja, pacientes prematuros ≤1000 g).¹
Aviso! A duração do tratamento deve ser prescrita pelo médico para cada paciente.
Manual do utilizador do Sistema de cobertor de Fototerapia por LED neoBLUE®
PN 029767 Rev C

17

Aviso! De forma a assegurar que é administrada uma dosagem adequada ao paciente,
recomenda-se a medição da intensidade com um radiómetro antes de cada utilização. A falta
de medição pode levar ao fornecimento de menos intensidade do que a dose prescrita pelo
médico.

7. Proteja os olhos do paciente com protetores oculares antes de iniciar a fototerapia.
A Natus sugere a utilização de:
Protetores oculares Biliband®
Dimensões: Micro (P/N 900644)
Prematuro (P/N 900643)
Regular (P/N 900642)
Aviso! Para evitar danos oculares durante o tratamento com fototerapia, proteger
os olhos do paciente com uma proteção ocular de tamanho apropriado.
Nota: Consultar a instrução que acompanha a proteção ocular para um ajuste adequado.
Nota: Durante os períodos em que paciente está a ser segurado e posicionado de forma a que
os seus olhos não possam ser expostos à luz, os protetores oculares podem ser removidos.
8. Coloque o paciente em cima do colchão com o cobertor neoBLUE.
Aviso! Para evitar qualquer emaranhamento, colocar sempre o paciente sobre o
colchão do cobertor com a cabeça virada para o lado contrário ao da extremidade onde o
cabo de fibra ótica é fixado.
9. Monitorizar paciente durante o tratamento.
Aviso! Monitorizar todos os pacientes durante o tratamento intensivo de fototerapia,
segundo as instruções do médico.
• Medir periodicamente o nível de bilirrubina do paciente.
Nota: Desligar a unidade ao verificar o estado do paciente e visualizar a cor
da pele; a luz azul pode dificultar as observações clínicas ao mascarar
alterações da cor da pele, como a cianose.
•

Monitorizar a temperatura e estado dos fluidos do paciente.
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•

Assegurar periodicamente que os olhos do recém-nascido se encontram
protegidos e sem infeções.

Aviso! Indivíduos sensíveis à luz podem sentir dores de cabeça, náuseas ou vertigens
ligeiras se estiverem demasiado tempo na área iluminada. Utilizar o dispositivo de cobertor
neoBLUE numa área bem iluminada ou utilizar óculos com lentes amarelas pode aliviar
os potenciais efeitos.
Aviso! A unidade deve ser desligada quando o paciente não estiver no colchão ou,
quando necessário, o prestador de cuidados de saúde estiver a tratar do paciente.
10. Após a conclusão, colocar o dispositivo em standby e removê-lo da área de terapia.

5. Guia de resolução de problemas
Nota: Manual de assistência técnica disponível separadamente em CD. Nos EUA, contacte
a Assistência Técnica Natus através dos números +1 (888) 496-2887 ou +1 (650) 802-0400,
ou e-mail: technical_service@natus.com. Fora dos EUA, contate o seu distribuidor local.
Cuidado: Apenas pessoal qualificado deve efetuar a manutenção e reparação da caixa
de luz e do LED. Consulte a Natus Medical Incorporated para a reparação e substituição.
Problema

Causa provável

Ação

A unidade não liga, a
ventoinha está
desligada.

Sem energia
Interruptor com defeito
Fonte de alimentação com
defeito

• Verificar se a unidade está ligada.
• Verificar se a ficha no dispositivo está
a fazer bom contato e está segura.
• Solicitar a um técnico qualificado a
verificação dos componentes e a sua
substituição, conforme necessário.

A luz azul não liga, mas
a ventoinha está ligada.

Cabo de fibra ótica não está
ligado à caixa de luz.
A placa de circuitos está
danificada

• Inserir cabo de fibra ótica no
acoplamento de fibra ótica na caixa
de luz.
• Contate a Assistência técnica da
Natus ou um assistente técnico
autorizado se o problema persistir.

A luz azul liga, mas a
ventoinha está
desligada.

Ventoinha com defeito
Cablagem com defeito

• Contate a Assistência técnica da
Natus ou um assistente técnico
autorizado se o problema persistir.

A luz indicadora âmbar
está a piscar (padrão de
piscagem única). A luz
azul pode estar ligada
ou desligada.

O LED do dispositivo
sobreaqueceu, causado por:
Ventiladores bloqueados,
O dispositivo a ser usado a
uma temperatura de
operação superior a 30ºC,
ou
A placa de circuitos está
danificada
Falha da ventoinha

• Remover quaisquer materiais que
possam bloquear o fluxo do ar pelos
ventiladores.
• Usar o dispositivo num ambiente
mais frio.
• Contate a Assistência técnica da
Natus ou um assistente técnico
autorizado se o problema persistir.
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A luz indicadora âmbar
está a piscar (padrão de
piscagem dupla). A luz
azul pode estar ligada
ou desligada.

A interface de lente interna
sobreaqueceu, causado por:
A almofada de fibra ótica
está danificada na ponta de
acoplamento e está no fim
da sua vida útil

• Substituir a almofada de fibra ótica.
• Contate a Assistência técnica da
Natus ou um assistente técnico
autorizado se o problema persistir.

6. Limpeza e manutenção de rotina
6.1. Verificação da intensidade da luz
Recomenda-se que a intensidade da luz seja verificada antes de cada utilização, para
garantir que a luz está a fornecer a dose de tratamento devida, conforme prescrita pelo
médico. Esta medição é realizada junto do centro da área de tratamento eficaz, em cima
do colchão e da capa descartável.

Radiómetro neoBLUE

A Natus recomenda a utilização de um radiómetro neoBLUE adequadamente calibrado para
a medição da intensidade da luz do cobertor neoBLUE. Se este aparelho não estiver
disponível, é importante medir a intensidade com um radiómetro especificamente concebido
para medir o espectro de comprimento de onda estreito dos LEDs azuis. Os radiómetros
concebidos para medir o espectro de comprimento de onda encontrado em lâmpadas
fluorescentes ou halógenas irão fornecer medições de intensidade imprecisas.
Se a intensidade medida ficar abaixo da configuração de fábrica ou do mínimo do hospital,
um técnico qualificado deve testar o nível de intensidade e reajustar a intensidade para
alcançar a produção pretendida, se necessário.
Nota: A produção de intensidade luminosa do sistema de cobertor neoBLUE foi ajustada de
fábrica para 35 ±5 μW/cm2/nm, utilizando um radiómetro neoBLUE.
6.2. Ajuste da intensidade da luz
A saída de luz pode ser ajustada, utilizando um potenciómetro localizado na traseira da base
da caixa de luz. Consultar o Manual de Serviço para instruções sobre como ajustar a saída
de luz.
Cuidado: Apenas pessoal qualificado deve efetuar a manutenção e reparação da
caixa de luz e do LED. Consulte a Natus Medical Incorporated para a reparação e
substituição.
Se não for possível alcançar a saída de intensidade pretendida após vários ajustes do
potenciómetro, contactar a Assistência técnica da Natus ou o assistente técnico autorizado.
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6.3. Limpeza
Cuidado: Apesar de a caixa de luz ser resistente aos salpicos, de acordo com a IP21,
e a almofada de cobertor estar protegida contra a pulverização de água, de acordo com os
requisitos de IPX3 da norma IEC60529, evite pulverizar líquidos diretamente sobre a caixa
de luz, e não permita a sua infiltração no interior.
Cuidado: Não limpe a caixa de luz, cobertor ou colchão com produtos de limpeza
cáusticos ou abrasivos, álcool, acetona, ou outros solventes. Desligue sempre a corrente
e o cabo de alimentação da caixa de luz ao limpar o dispositivo.
Utilizando um pano macio humedecido com uma solução de detergente suave ou com sabão
e água, limpe o exterior do cobertor neoBLUE, incluindo a caixa de luz, cobertor/cabo de
fibra ótica, colchão e cabo de alimentação. A limpeza do dispositivo de cobertor e colchão
neoBLUE também pode ser realizada com desinfetantes hospitalares padrão.
Nota: Os seguintes desinfetantes hospitalares são seguros para utilização neste produto
(Cavicide/CaviWipes, panos PDI Sani-Cloth, panos Clorox Germicidal, Sporicidin, 5% de lixívia).
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7. Referência técnica
O gráfico seguinte mostra a irradiação espectral para bilirrubina do sistema de cobertor
de fototerapia LED neoBLUE; e o comprimento de onda de pico de absorção da
bilirrubina (458 nm).³

A intensidade da luz está configurada de fábrica para 35 ±5 µW/cm2/nm na superfície do
paciente. Esta medição é efetuada com um radiómetro, perto do centro da área de superfície
útil de fototerapia. O gráfico seguinte mostra as características de resposta nominal do
radiómetro neoBLUE, que corresponde ao espectro de pico de absorção da bilirrubina.
Nota: Durante a vida útil da almofada de fibra ótica, as leituras de intensidade podem variar
da configuração da fábrica até 10%. Consultar o Manual de Serviço para instruções sobre
como ajustar a saída de luz.

A Natus recomenda a utilização do Radiómetro neoBLUE para medir a intensidade do
sistema de fototerapia por LED neoBLUE. Se este aparelho não estiver disponível, é
importante medir a intensidade com um radiómetro especificamente concebido para medir
o espectro de comprimento de onda estreito dos LEDs azuis. Os radiómetros concebidos
para medir o espectro de comprimento de onda encontrado em lâmpadas fluorescentes
ou halógenas irão fornecer medições de intensidade imprecisas.
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8. Especificações
8.1. Fonte de luz
LED azul
Comprimento de onda azul:
Intensidade de pico na superfície do paciente:
Variação de intensidade ao longo de 6 horas:
tratamento eficaz)
Área de emissão de luz (cobertor grande):
Área de emissão de luz (cobertor pequeno):
Área de tratamento eficaz (cobertor grande):
Área de tratamento eficaz (cobertor pequeno):

Relação de intensidade:
Saída de calor:

Pico entre 450 e 475 nm
35 ±5 µW/cm2/nm na configuração de
fábrica (irradiação total 2800 µW/cm2)
< 10% (dentro da área de
Aproximadamente 9,5 pol (24,1
cm) x 14,5 pol (36,8 cm), 114
pol2 (734 cm2)
Aproximadamente 6,75 pol
(17,1 cm) x 12,75 pol (32,4 cm),
75,7 pol2 (488 cm2)
>77,5 pol2 (500 cm2)
>38,75 pol2 (250 cm2)

> 0,4 (mínimo para máximo)
104° F (40° C) temperatura de superfície máxima

8.2. Especificações de fonte de alimentação
Entrada
Tensão: 100 – 240 V~
Corrente: 1,6 A
Frequência: 50 – 60 Hz
Saída
Tensão: 12 V
Alimentação de energia: 72 W máximo
Corrente: 6,0 A
8.3. Segurança
Corrente de fuga total do paciente < 100 μA
Ruído audível ≤ 44 dB(a)
Utilização junto a gases inflamáveis
Este produto é “não AP/APG”
Utilização junto a campos magnéticos
Este produto é “Inseguro junto de ressonância
magnética”
8.4. Dimensões
Tamanho - Caixa de luz (L x C x A):
Peso - Caixa de luz:

4,75 pol x 9,25 pol x 5,5 pol
(12,1 cm x 23,5 cm x 14 cm)
3 lbs. (1,36 kg)
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8.5. Características ambientais
Temperatura/humidade de operação:

Caixa de luz: 41° a 86° F (5 a 30° C)/10% a
90%, sem condensação
Cobertor: 41° a 100° F (5 a 38° C)/10% a 90%,
sem condensação
Temperatura/humidade de armazenamento: 32° a 122° F (0 a 50° C)/10% a 90%,
sem condensação
Temperatura/humidade de transporte:
-30 a 65 C (-22 a 149 F) / 10% a 90%, sem
condensação
Altitude/pressão atmosférica operacional:

Altitude/pressão de armazenamento:
Altitude/pressão de transporte:

700 hPa a 1060 hPa (cerca de -1000 a +10 000 pés)

700 a 1060 hPa (cerca de -1000 a +10 000 pés)
570 a 1060 hPa (cerca de -1000 a 15000 pés)

8.6. Padrões de segurança
Segurança elétrica: IEC 60601-1 ED 3.1 2012,
ANSI/AAMI ES60601-1: 2005/ (R) 2012 e A1: 2012,
CAN/CSA C22.2 No 60601-1: 14
CAN/CSA-C22.2 No 60601-2-50-10
EMC [classe B]: IEC 60601-1-2: ED 4 2014-02
Segurança específica do dispositivo: IEC 60601-2-50 ED 2.1 AAMI 60601-2-50 AMD 1
Cuidados de saúde domiciliários: IEC 60601-1-11 ED 2 2015-01
Utilidade: IEC 60601-1-6 ED 3.1 2013-10, IEC 62366 ED 1.1 2014-01
Biocompatibilidade: ISO10993

Em conformidade com AAMI STD ES60601-1
AAMI STD HA60601-1-11;
AAMI IEC STD 60601-2-50;
IEC STD 60601-1-6.
Certificado de acordo com CSA STD C22.2 N.º
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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