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1.  Ürün Tanımı 

neoBLUE® battaniye LED Fototerapi Sistemi, neoBLUE battaniye fototerapi ışık kutusu, 
kablolu fiber optik battaniye, battaniye şiltesi, tek kullanımlık şilte kılıfı ve güç kaynağı olmak 
üzere beş bileşenden oluşur.  

neoBLUE battaniye cihazını monte etmeden ve fototerapi uygulamadan önce, bu kullanım 
kılavuzunun tüm bölümlerini dikkatlice okuyun. Kılavuzda, kullanmadan önce okunması ve 
anlaşılması gereken güvenlik konuları bulunmaktadır. 

1.1. Kullanım Amacı: 

neoBLUE battaniye LED Fototerapi Sistemi, prematüre bebeklerin ve yenidoğanların konjuge 
olmayan hiperbilirübinemi tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu sistemin, yaşı 3 
aya kadar ve kilosu 10 kg'dan (22 lb) az olan hastalarda kullanılması amaçlanmıştır.  

1.2. Kullanım Endikasyonları: 
neoBLUE battaniye LED Fototerapi Sistemi, hastane ortamında konjuge olmayan 
hiperbilirübinemi tedavisi için kullanılır ve doktor talimatı ile eğitimli ve profesyonel sağlık 
çalışanları tarafından veya ev ortamında, eğitimli bir bakıcı tarafından uygulanır. neoBLUE 
battaniye cihazı, hastanın altından yoğun fototerapi sağlar ve beşik, açık yatak, radyant ısıtıcı, 
kuvöz ile birlikte ya da hastayı kucakta tutarken kullanılabilir. 

1.3. Kontraendikasyonlar 

Doğuştan porfiria hastalığına sahip olmak veya porfiria hastalığı olan bir aile geçmişi ve ışığa 
duyarlı ilaç ve etkin maddelerin konkomitan kullanımı kesin bir kontraendikasyondur. ² 
 
Işık kutusunu veya fiber optik battaniyeyi yüksek güçlü manyetik alanlarda veya bu alanların 
yakınında kullanmayın (örneğin, MRI makinelerinde veya bunların yakınında). Bu madde, "MR 
İçin Tehlikeli" olarak kabul edilir. 

1.4. Klinik Fayda 
Hastaya klinik faydası, hiperbilirübinemi tedavisi için bilirubin degradasyonudur. 

1.5. Hedef Hasta Popülasyonu: 
Normal sürede ve normal sürenin dolmasına yakın bir zamanda dünyaya gelen yenidoğanlara 
yönelik yoğun fototerapi tedavisine ilişkin kılavuz için lütfen AAP Kılavuzu'na (Amerikan 
Pediatri Akademisi Klinik Uygulama Kılavuzu - Gebelik Haftası 35 veya Üzeri Olan 
Yenidoğanlarda Hiperbilirübinemi Yönetimi) başvurun.  
 
Erken dünyaya gelen yenidoğanlara yönelik yoğun fototerapi tedavisine ilişkin olarak ise 
tedavi süresince doktor yönlendirmesinin olması ve uygun hasta monitorizasyonunun 
uygulanması gerekir.  

 
Not: Doktor yönlendirmesi ile neoBLUE battaniye cihazı ev ortamında kullanılabilir. Evde 
kullanım için bakıcılara yönelik kullanıcı eğitimi ve cihaz servisi ile ilgili olarak hastane 
politikası ve prosedürüne başvurun. 

Bakıcıya, cihazın uygun kullanımları ile ilgili bilgi sağlayan "Evde Kullanım için neoBLUE 
Battaniye Kılavuzu" verilmeli ve bakıcı, tedavi süresince doktor tarafından sağlanan 
yönlendirmeleri izlemelidir.  
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1.6. Fiziksel Özellikler  
neoBLUE battaniye cihazı, konjuge olmayan hiperbilirübinemi tedavisi için mavi bir ışık yayan 
diyot (LED) aracılığıyla dar bir bantta yüksek yoğunluklu mavi ışık uygulayan taşınabilir bir 
fototerapi lambasıdır.  

Işık Kaynağı 
Mavi LED ışığı 400 - 550 nm (pik dalga boyu 450 - 475 nm) aralığında yayar. Bu aralık, ışığın 
bilirubin tarafından spektral absorpsiyonuna karşılık gelir ve dolayısıyla, bilirubin 
degradasyonu açısından en etkili aralık olarak kabul edilir. Mavi LED, spektrumun morötesi 
(UV) bölgesinde önemli düzeyde enerji yaymaz; böylece hasta UV'ye maruz kalmaz. Tüm 
fototerapi lambalarında olduğu gibi, hastanın gözlerinin aşırı ışığa maruz kalmasını önlemek 
için Natus Biliband® Göz Koruyucu gibi koruyucu göz siperleri kullanılmalıdır.  

Doğru kullanıldığında, LED'in ışık çıkışı bozulması kullanım ömrü boyunca minimum 
düzeydedir. Ancak biyomedikal mühendisi, ışık kutusunun arka tarafında yer alan bir 
potansiyometreyi kullanılarak LED çıkışını ayarlayabilir. LED'in yaklaşık 20.000 saat yüksek 
yoğunlukta  (≥30 µW/cm2/nm)  çalışması beklenir. Gerçek sonuçlar çevresel faktörler ve 
potansiyometre ayarlarına bağlı olarak değişir. LED ışık kaynağının niteliğinden ötürü bu cihaz 
için ilk kullanımdan önce yaşlandırma gerekmez. Ayrıca her kullanımdan önce bir 
stabilizasyon (çalışmaya hazırlama) da gerekmez. 

neoBLUE battaniye sistemi büyük veya küçük bir fiber optik battaniye ile sunulur. Fiber optik 
battaniyenin ömrü, kullanım koşullarına ve potansiyometre ayarlarına göre değişir. 

Askı Montaj Donanımı (opsiyonel) 
Askı montaj uygulamaları için opsiyonel donanım mevcuttur. neoBLUE battaniye askı montaj 
donanımı 0,75 - 1,5 inç (1,91 - 3,81 cm) çapındaki askılara takılmak üzere tasarlanmıştır. 

1.7. Güç Gereksinimi Bilgileri 

neoBLUE battaniye cihazı ile beraber sunulan dış güç kaynağı 50 veya 60 Hz'de 100-240 
Voltluk kullanıma uygun olduğu için cihaz dünya çapında mevcut olan nominal voltajlara 
doğrudan bağlanabilir. Bu dış güç kaynağı ışık kutusuna 12 VDC sağlar ve ışık kutusunun 
arkasındaki bir elektrik prizine takılır. 

 
 

2.  Güvenlik Bilgileri 

2.1. Terminoloji Açıklaması 

Bu kılavuzda iki tip tedbir bilgisi sunulmaktadır. Uyarı ve Dikkat açıklamaları ışığın güvenli ve 
etkili kullanımı için çok önemlidir. Her ifade, aşağıdaki gibi kalın yazı tipinde bir giriş kelimesi 
kullanılarak kategorize edilir:  

 Uyarı! Ciddi olumsuz reaksiyonları ve olası güvenlik tehlikelerini, bunların sebep 
olabileceği sınırlamaları ve bu tür durumlarda alınması gereken önlemleri belirten açıklamadır. 

 Dikkat: Cihazın güvenli ve etkin kullanımı için doktor, kullanıcı ve/veya hastanın 
uygulaması gereken özel bakıma ilişkin bilgiler içeren açıklamadır.  

Not: Belirli bir adımı veya prosedürü açıklamak için verilen arka plan bilgileri. 
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2.2. Genel Güvenlik Bilgileri 

Fototerapi uygulamadan önce bu kılavuzun tüm bölümlerini dikkatlice okuyun. Hastanın ve 
cihazın yakınındaki diğer kişilerin güvenliğini sağlamak için tüm tedbirlere uyun. Ayrıca, lütfen 
hastanenizin fototerapi uygulamasına yönelik politika ve prosedürlerine bakın.  

Not: Neonatal hiperbilirübinemi için en iyi tedavi uygulamasına karar verirken sarılık yönetimi 
kılavuzlarına veya ülkenizdeki düzenlemelere başvurun; örneğin AAP Kılavuzu (Amerikan 
Pediatri Akademisi Klinik Uygulama Kılavuzu - Gebelik Haftası 35 veya Üzeri Olan 
Yenidoğanlarda Hiperbilirübinemi Yönetimi) veya NICE kılavuzları (Ulusal Sağlık ve Klinik 
Mükemmellik Enstitüsü - Yenidoğan Sarılığı). 
 
Not: Cihazla ilgili oluşan her türlü ciddi durum, imalatçıya ve kullanıcı ve/veya hastanın 
bulunduğu Üye Ülkenin yetkili merciine bildirilmelidir. 

2.3. Güvenlik Sembolleri 

Cihazda/aksesuarlarda bulunan aşağıdaki sembollere dikkat edin. 
 

Sembol  Anlamı 

 
Kullanım Talimatlarına Uyun 

 
Kullanım Talimatlarına Bakın 

 
Dikkat 

 
Uyarı 

 
Hastaya uygulanan kısımlar için Tip BF 

 
Açık (güç açık) 

 
Bekleme (güç kapalı) 

IPX3 Su püskürmelerine karşı koruma 

IP21 
Yoğuşmaya karşı koruma 
Parmak sıkışmasına veya su damlaması esnasında oluşacak 
tehlikelere karşı koruma 

 

Hastanın gözlerini her zaman göz bandı veya dengi malzemeyle 
koruyun 
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Sembol  Anlamı 

 
Tek kullanımlıktır 

 
Katalog Numarası 

 
Seri Numarası 

 
Parti Numarası 

 
Kuru Ortamda Saklayın 

 
Kırılgandır 

 
Bu Taraf Üstte Olmalıdır 

 
Atmosferik Basınç 

 
Nem Sınırı 

 
Sıcaklık Sınırı 

 DC Voltajı  

 Yetkili Avrupa Temsilcisi 

 
İmalat Tarihi 

 
Yasal İmalatçı 

 
Çift yalıtımlı (Sınıf II) 
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Sembol  Anlamı 

 
Sadece reçete ile kullanılmalıdır 

 
MRI Ortamlarında kullanmayın 

 
 Kullanım ömrü sonunda imha talimatları 

Medical Device Cihazın Tıbbi Cihaz olduğunun göstergesi 

 
 

WEEE Bildirimi 

Natus, Avrupa Birliği 2014 WEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman) Düzenlemelerinin gerekliliklerini 
karşılamayı taahhüt eder. Bu düzenlemeler, WEEE'nin güvenli bir şekilde yeniden kullanılmasını veya 
geri dönüştürülmesini sağlamak için elektrikli ve elektronik atıkların uygun şekilde işlenmek ve geri 
kazanılmak üzere ayrı ayrı toplanması gerektiğini belirtir. Natus, bu taahhüde uygun olarak, başka 
düzenlemeler yapılmamış olması halinde geri alma ve geri dönüştürme yükümlülüğünü son kullanıcıya 
verebilir. Bölgenizde kullanabileceğiniz toplama ve geri kazanım sistemleri hakkında detaylar için lütfen 
www.natus.com adresinden bizimle iletişime geçin.  
 
Elektrikli ve elektronik ekipman (EEE), WEEE doğru bir şekilde ele alınmadığında insan sağlığı ve çevre 
için tehlikeli olabilecek ve risk oluşturabilecek malzemeler, bileşenler ve maddeler içerir. Bu yüzden 
WEEE'nin güvenli bir şekilde yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesinin sağlanmasında son 
kullanıcıların da rolü olacaktır. Elektrikli ve elektronik ekipman kullanıcıları, WEEE'yi diğer atıklarla birlikte 
atmamalıdır. Kullanıcılar, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın imhasıyla ilişkili olumsuz çevresel etkileri 
azaltmak ve atık elektrikli ve elektronik ekipmanı yeniden kullanma, geri dönüştürme ve geri kazanma 
fırsatlarını artırmak için belediyenin atık toplama planlarını veya üreticilerin/ithalatçıların geri alma 
yükümlülüğünü ya da lisanslı atık taşıyıcılarını kullanmalıdır.  
 
Üzerinde çarpı işareti çizilmiş tekerlekli çöp kutusu işareti bulunan ekipman (yukarıdaki WEEE sembolü), 
elektrikli ve elektronik ekipmandır. Çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü, atık elektrikli ve elektronik 
ekipmanın ayrılmamış atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini, ayrı olarak toplanması gerektiğini belirtir.  
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 Uyarı!  

Fototerapi tedavisi alan hastanın yaralanma riski:  

 Yoğun fototerapi (≥30 µW/cm2/nm), tüm yenidoğanlar için uygun olmayabilir (≤1000 g 
ağırlığındaki prematüre yenidoğanlar için). ¹ 

 Tedavi süresi her hasta için doktor tarafından reçete edilmelidir.  

 Yoğun fototerapi tedavisi esnasında tüm hastaları doktor yönlendirmesi doğrultusunda 
takip edin.  

 Hastanın bilirubin düzeyini periyodik olarak ölçün.  

Not: Hastanın durumunu kontrol ederken ve cilt rengini gözlemlerken üniteyi 
kapatın; mavi ışık siyanoz gibi cilt rengi değişikliklerini maskeleyerek klinik 
gözlemi engelleyebilir.  

 Hastanın vücut sıcaklığını ve sıvı durumunu takip edin. 

 Hastanın gözlerinin korunduğunu ve enfekte olmadığını periyodik olarak 
doğrulayın.  

 Fototerapi tedavisi esnasında zarar görmelerini engellemek için hastanın gözlerini 
uygun boyutlu göz koruyucularla koruyun.  

Not: Göz koruyucunun göze tam oturması için beraberinde sunulan talimatlara 
başvurun. 

 Bilirubin fotoizomerleri toksik etkilere neden olabilir.  

 Dolanma tehlikesini önlemek için hastayı, başı her zaman fiber optik kablonun bağlı 
olduğu ucun tersi tarafında olacak şekilde battaniye şiltesine yatırın. 

 Cihazın hatalı kullanımı veya Natus Medical Incorporated tarafından üretilmeyen veya 
tedarik edilmeyen parça veya aksesuarların kullanımı ışığa hasar verebilir ve hastanın 
ve/veya kullanıcının yaralanmasına neden olabilir. 

 Battaniye şiltesi ve atılabilir battaniye kılıfı (tek kullanımlıktır) olmadan kullanmayın. 
Doğru tedavinin sağlanması için cihaz, birlikte verilen Natus battaniye şiltesi ve kılıfı 
ile birlikte kullanılmalıdır.  

 Hastanın vücut sıcaklığını etkileyebileceğinden, fototerapi tedavisinin verimliliğini 
artırmak için reflektif folyo kullanmayın.  

 Hastaya doğru dozajın verildiğinden emin olmak için yoğunluğun her kullanımdan 
önce bir radyometre ile ölçülmesi önerilir. Bu ölçümü yapmamak doktorun reçetelediği 
dozdan daha az yoğunluk verilmesine neden olabilir.  

 neoBLUE battaniye sisteminin başüstü neoBLUE ışık veya diğer yoğun fototerapi 
sistemleri ile birlikte kullanılması halinde doktor yönlendirmelerini izleyin. 

_________________________________________________________________ 

 Uyarı!  

Diğer hastaların veya operatörün yaralanma riski: 

 Işık kutusundan gelen ışığa doğrudan bakmayın. Işık kutusundan gelen ışık çıkışı 
yoğundur ve göz hasarına neden olabilir. 
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 Herhangi bir parça hasarlı görünüyorsa veya cihazın düzgün çalışmadığını 
düşündürecek herhangi bir neden varsa cihazı kullanmayın. Natus Medical 
Incorporated Teknik Servisi veya yetkili servis sağlayıcınız ile irtibata geçin.  

 Işığa duyarlı bireyler radyasyon uygulanan alanda uzun süre kaldığında baş ağrısı, 
mide bulantısı veya hafif baş dönmesi yaşayabilir. neoBLUE battaniye cihazının iyi 
ışıklandırılmış bir alanda kullanılması veya sarı lensli gözlük takılması olası etkileri 
azaltabilir.  

 Hasta battaniye şiltesi üzerinde değilken veya bakıcı hastayla ilgilenirken ünite 
kapatılmalıdır.  

 Işık kutusunun aşırı ısınmasını önlemek için hava deliklerinin battaniye, giysi, toz ve 
tiftikle kapanmadığından veya delikleri kapatabilecek yüzeylere yaslanmadığından 
emin olun. 

 Işık kutusunu herhangi bir askıya veya tekerlekli standa opsiyonel askı montaj 
donanımı ile bağladığınızda kullanmadan önce ağırlık kapasitesini ve genel montajın 
sağlamlığını kontrol edin. 

__________________________________________________________________ 

 Uyarı!  

Cihazın diğer cihazlarla birlikte kullanılması durumunda yaralanma riski:  

 Işık kutusu, kuvöz gibi oksijenle zenginleştirilmiş ortamlarda kullanılmak üzere 
tasarlanmamıştır.  

Not: Işık kutusu kuvöz dışına yerleştirilerek kuvözde fiber optik battaniye şiltesi 
kullanılabilir. 

 Yanmayı destekleyen gazların (örneğin, oksijen, nitröz oksit veya diğer anestezik 
maddeler) varlığında ışık kutusunu kullanmayın.  

Not: Ortamda yanıcı gazlar bulunduğunda fiber optik battaniye şiltesi kullanılabilir. 

 Işık kutusunu veya fiber optik battaniyeyi yüksek güçlü manyetik alanlarda veya bu 
alanların yakınında kullanmayın (örneğin, MRI makinelerinde veya bunların 
yakınında). Bu madde, "MR İçin Tehlikeli" olarak kabul edilir. 

 Bu sistem, radyo parazitine neden olabilir veya yakındaki ekipmanların çalışmasını 
bozabilir. Cihazın yönünü değiştirme, yerini değiştirme veya konumu korumaya alma 
gibi hafifletici önlemler almak gerekebilir.  

 Cihaz, elektromanyetik bozulma yoğunluğunun yüksek olduğu, manyetik rezonans 
görüntüleme için RF yalıtımlı ME sistem odalarına ve aktif HF cerrahi ekipmana yakın 
olan yerler dışındaki hastane ve ev ortamlarında kullanıma uygundur. 

 Hatalı çalışmaya neden olabileceği için bu ekipmanın diğer ekipmanlara bitişik veya 
bunlarla üst üste yerleştirilmiş şekilde kullanımından kaçınılmalıdır. Böyle bir kullanım 
gerekliyse bu ekipman ve diğer ekipmanlar gözlemlenerek düzgün çalıştıkları 
doğrulanmalıdır. 

 Bu ekipmanın üreticisi tarafından belirtilen veya sağlananların dışında aksesuar, 
transduser ve kablo kullanımı, ekipmanın elektromanyetik emisyonunun artmasına veya 
elektromanyetik bağışıklığının azalmasına yol açarak hatalı çalışmaya neden olabilir. 

 Taşınabilir RF iletişim ekipmanı (anten kabloları ve harici antenler gibi çevre birimleri 
dahil), üretici tarafından belirtilen kablolar da dahil olmak üzere neoBLUE battaniyenin 
herhangi bir parçasına 30 cm'den (12 inç) yakın mesafede kullanılmamalıdır. Aksi 
halde cihazın performansında düşüş meydana gelebilir.   



 
 

 
neoBLUE® battaniye LED Fototerapi Sistemi Kullanım Kılavuzu 13 
PN 029761 Rev B 
 

 _________________________________________________________________ 

 Dikkat:  
 

 Aşırı ısınma gösterge ışığı iki kez yanıp sönüyorsa fiber optik battaniyenin kullanım 
ömrü bitmiş demektir ve değiştirilmesi gerekir. 

 Işık kutusunu radyant ısıtıcı altında kullanmayın. 

Not: Işık kutusunun doğrudan radyant ısıtıcının altına yerleştirilmesi ışık kutusuna 
zarar verebilir ve aşırı ısınma gösterge ışığının tetiklenmesine ve bunun sonucunda 
mavi tedavi ışığının kapanmasına neden olabilir. 

 Üretilen ışık, ışığa karşı duyarlı ilaçların bozulmasına neden olabilir. Aydınlatılmış 
bölgenin yakınında veya içinde herhangi bir ilaç bulundurmayın veya saklamayın. 

 Işık kutusunun üstüne asla yanıcı nesneler koymayın. 

 Fiber optik kablo takılır veya çıkarılırken ışık kutusunu güvene almak ve hareket 
etmesini önlemek için tek elinizle tutun. 

 Natus Medical Incorporated tarafından tedarik edilenler dışındaki güç kaynağı, kablo 
veya aksesuarların kullanımı önerilmez ve bu ürünün iyi performans göstermemesine 
yol açabilir ve ürünün emisyon ve bağışıklık ile ilgili olarak EMC performansını 
değiştirebilir. Ürünü yalnızca Natus Medical Incorporated tarafından sağlanan kablo 
ve aksesuarlar ile kullanın. 

 Işık kutusu ve LED'in servis ve onarımını yalnızca uzman personel gerçekleştirmelidir. 
Onarım ve değiştirme için Natus Medical Incorporated'a danışın.  

 neoBLUE battaniye cihazı B Sınıfı bir cihazdır (CISPR 11 Sınıflandırması) ve bir 
sağlık uzmanının gözetimi altında ev ortamında kullanılabilir.  

 EMC ortamı ve RF iletişim ekipmanı ile ilgili önlemler alınmazsa cihaz performansında 
düşüş meydana gelebilir. Ayrıntılar için bkz. Servis kılavuzu Ek B  

 Işık kutusunu, battaniyeyi veya şilteyi kostik ya da aşındırıcı temizlik maddeleri, alkol, 
aseton veya diğer çözücüler ile temizlemeyin. Cihazı temizlerken her zaman gücü 
kapatın ve güç kablosunu ışık kutusundan çekin. 

 Işık kutusu, IEC60529 standardı doğrultusunda IP21 gereklilikleri uyarınca 
sıçramalara karşı korumalı ve battaniye pedi IPX3 gereklilikleri uyarınca su 
püskürtmelerine karşı korumalı olsa da doğrudan ışık kutusuna sıvı sıçratmaktan 
kaçının ve sıvıların iç donanıma sızmasına izin vermeyin. 

 Değişen ortam koşulları bu ekipmanın performansını olumsuz etkileyebilir. Lütfen 
neoBLUE battaniye ışık kutusunun çalıştığı ortamın sıcaklığının ve neminin 5°- 30°C 
(41°- 86°F) / %10 - %90 (yoğuşmasız) değerleri ve rakım ve atmosfer basıncının 
700 hPa - 1060 hPa (yaklaşık -1000 - +10.000 ft.) değerleri arasında olduğundan 
emin olun. 
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3.  Bileşenler ve Kullanıcı Kontrolleri  

3.1. neoBLUE battaniye LED Fototerapi Sistemi 
 

 
 
 

3.2. Işık Kutusu 
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3.3. Fiber Optik Battaniye 

 

 

3.4 Kontroller 

Açık/Bekleme Düğmesi: Üniteyi AÇMAK ( | ) veya BEKLEME ( ) konumuna almak için bu 
düğmeyi kullanın. Düğme, ışık kutusunun üstünde yer alır. Düğmenin üzerindeki yeşil 
gösterge ışığı yandığında ünite AÇIK demektir. Cihaz, düğme AÇIK duruma gelene ve fiber 
optik kablo ışık kutusundaki fiber optik kuplaja tam olarak takılana kadar mavi fototerapi tedavi 
ışığını yaymaz. 

Güç Kablosu Bağlantısı: Güç kablosu bağlantısı ışık kutusunun arkasındadır. 

Hava Delikleri: Işık kutusunun yan taraflarında hava delikleri vardır. Havalandırma fanı LED'in 
aşırı ısınmasını engeller.  

Aşırı Isınma Gösterge Işığı: Işık kutusunun arkasındaki düğmenin yanında yer alan Aşırı 
Isınma Gösterge Işığı ışık kutusu ile ilgili iki farklı ısı durumunu gösterebilir. Bir gösterge, ışık 
kutusunun içindeki sıcaklığın, özellikle terapi LED ışığının çok sıcak olması durumudur. Bu 
durumda, sarı gösterge ışığı YANIP SÖNER ve ısıyı düşürmek için fan çalışmaya devam 
ederken mavi tedavi ışığı otomatik olarak kapanır. Bu durumda ışık kutusundaki hava 
deliklerinin kapatılmadığından emin olmak için bunları kontrol etmeniz gerekir. Ünite yeterli 
derecede soğuduğunda mavi tedavi ışığı otomatik olarak tekrar açılır. Sarı gösterge ışığı aşırı 
ısınma durumu gerçekleştiğini göstermek için yanıp sönmeye devam eder. Açık/Bekleme 
düğmesi önce Bekleme durumuna ardından tekrar Açık durumuna getirilerek bu sarı gösterge 
ışığı sıfırlanabilir. 

İkinci durum ise lens arayüzünün aşırı ısınmasıdır. Bu durumda sarı gösterge iki kez yanıp 
söner ancak mavi tedavi ışığı çalışmaya devam eder. Bu durumda, arayüz ısınmaya devam 
eder ve akım kesme sıcaklığına ulaşır, sarı gösterge ışığı iki kez yanıp sönmeye devam eder 
ancak mavi terapi ışığı Kapanacaktır. Mavi terapi ışığı ve sarı gösterge ışığı, Açık/Bekleme 
düğmesi önce Beklemeye alınıp daha sonra ışık kutusu yeterli düzeyde soğuyunca tekrar 
Açılarak sıfırlanabilir.  

 Uyarı! Işık kutusunun aşırı ısınmasını önlemek için hava deliklerinin battaniye, giysi, toz 
ve tiftikle kapanmadığından veya delikleri kapatabilecek yüzeylere yaslanmadığından emin 
olun. 

Bağlantı ucu 

Fiber optik 
kablo 
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 Dikkat: Aşırı ısınma gösterge ışığı iki kez yanıp sönüyorsa fiber optik battaniyenin 
kullanım ömrü bitmiş demektir ve değiştirilmesi gerekir.  

Zamanlayıcı: neoBLUE battaniye, mavi tedavi ışığın açık kaldığı toplam saati takip etmek için 
bir zamanlayıcı ile donatılmıştır. Zamanlayıcı maksimum 9999999,9 saate kadar sayım yapar. 
Zamanlayıcı sayım yaparken ondalık nokta değişmez bir hızla yanıp söner. Zamanlayıcı sayım 
yapmıyorken ondalık nokta yanıp sönmez. Zamanlayıcı, ışığın ışık kutusundan yayıldığı her 
an sayım yapar. 0,1=6 dakika olmak üzere, son basamak saatin onda birine karşılık gelir.  

3.5 Askı Montaj Donanımı (opsiyonel) 
 
neoBLUE battaniye Işık Kutusu, opsiyonel askı montaj donanımı kullanılarak askılara 
(kuvözlerdeki ve hasta ısıtıcılarındaki askı bağlama aksesuarı gibi) monte edilebilir. Bu 
donanım 0,75 - 1,5 inç (1,91 - 3,81 cm) ebatlarındaki askılara takılmak üzere tasarlanmıştır. 

 Uyarı! Işık kutusunu herhangi bir askıya veya tekerlekli standa opsiyonel askı montaj 
donanımı ile bağladığınızda kullanmadan önce ağırlık kapasitesini ve genel montajın 
sağlamlığını kontrol edin. 
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4.  Montaj ve Çalıştırma Talimatları 

4.1. neoBLUE battaniye LED Fototerapi Sistemini kullanıma hazırlama:  

 
1. Fiber optik battaniyeyi şilteyle birlikte bir beşiğe, açık yatağa, radyant ısıtıcıya veya 

kuvöze yerleştirin.  

2. Işık kutusunu yerleştirin ve fiber optik kabloyu fiber optik kuplaja takın.  

Not: Kuvöz kullanıyorsanız fiber optik kabloyu kuvöz portlarından birine yerleştirin ve daha 
sonra kuvözün dışındaki ışık kutusuna takın. 

Not: Işık kutusunu hastadan uzak bir konumda, herhangi bir engelin veya dağınıklığın söz 
konusu olmadığı düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin ya da opsiyonel donanım kullanarak bir 
askıya monte edin.  

 Uyarı! Işık kutusunu herhangi bir askıya veya tekerlekli standa opsiyonel askı montaj 
donanımı ile bağladığınızda kullanmadan önce ağırlık kapasitesini ve genel montajın 
sağlamlığını kontrol edin. 

 Uyarı! Işık kutusunun aşırı ısınmasını önlemek için hava deliklerinin battaniye, giysi, toz 
ve tiftikle kapanmadığından veya delikleri kapatabilecek yüzeylere yaslanmadığından emin 
olun.  

 

 Dikkat: Fiber optik kablo takılır veya çıkarılırken ışık kutusunu güvene almak ve hareket 
etmesini önlemek için tek elinizle tutun. 

 

3. Güç kaynağını uygun bir prize ve ışık kutusuna takın. Güç kaynağı kabloları güvenli bir 
şekilde yerleştirilmelidir. 

4. Battaniye şiltesinin üzerinden geçirerek tek kullanımlık örtü kullanın. Yedek örtüler, tek 
kullanım sonrasında atılması gereken sarf malzemeleridir (yedek örtüler, Natus Medical 
Incorporated şirketinden sipariş edilebilir).. 

 Uyarı! Battaniye şiltesi ve atılabilir battaniye kılıfı (tek kullanımlıktır) olmadan 
kullanmayın. Doğru tedavinin sağlanması için cihaz, birlikte verilen Natus şiltesi ve kılıfı ile 
birlikte kullanılmalıdır.  

Not: Şilte, fiber optik battaniyeye yerleştirilmiş olarak gelir. Şilte yarı dayanıklıdır (Natus 
Medical Incorporated'dan yedek şilte sipariş edilebilir). 

 

5. Güç düğmesini AÇIK ( I ) konumuna getirerek gücü açın.  

6. Kuruluşunuzun prosedürlerine göre bir radyometre kullanarak ışık yoğunluğunu kontrol 
edin. 6.1, “Işık Yoğunluğunun Kontrolü” Bölümüne başvurun. neoBLUE battaniye 
sisteminin ışık yoğunluğu çıkışı bir neoBLUE Radyometre kullanılarak fabrikada 35 ±5 
μW/cm2/nm olarak ayarlanmıştır. 
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4.2. Fototerapi tedavisini uygulama:  

 

 Uyarı! Yoğun fototerapi (≥30 µW/cm2/nm), tüm hastalar için uygun olmayabilir (diğer bir 
deyişle ≤1000 g ağırlığındaki prematüre hastalar için).¹ 

 Uyarı! Tedavi süresi her hasta için doktor tarafından reçete edilmelidir.  

 Uyarı! Hastaya doğru dozajın verildiğinden emin olmak için yoğunluğun her kullanımdan 
önce bir radyometre ile ölçülmesi önerilir. Bu ölçümü yapmamak doktorun reçetelediği dozdan 
daha az yoğunluk verilmesine neden olabilir.  

 

7. Fototerapiye başlamadan önce hastanın gözlerini göz korumasıyla kapatın. 

Natus şunun kullanılmasını önerir: 

Biliband® Göz Koruyucu 

Boyut: Mikro (P/N 900644) 
Prematüre (P/N 900643) 
Normal (P/N 900642)  

 Uyarı! Fototerapi tedavisi esnasında zarar görmelerini engellemek için hastanın 
gözlerini uygun boyutlu göz koruyucularla koruyun.  

Not: Göz koruyucunun göze tam oturması için beraberinde sunulan talimatlara başvurun. 

Not: Hastanın kucakta tutulduğu ve gözlerinin ışığa maruz kalmasının mümkün olmadığı 
zamanlarda göz korumaları çıkarılabilir. 

 

8. Hastayı neoBLUE battaniye şiltesinin üzerine yerleştirin.  

 Uyarı! Dolanma tehlikesini önlemek için hastayı, başı her zaman fiber optik kablonun 
bağlı olduğu ucun tersi tarafında olacak şekilde battaniye şiltesine yatırın. 
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9. Tedavi sırasında hastayı izleyin. 

 Uyarı! Yoğun fototerapi tedavisi esnasında tüm hastaları doktor yönlendirmesi 
doğrultusunda takip edin.  

 Hastanın bilirubin düzeyini periyodik olarak ölçün.  

Not: Hastanın durumunu kontrol ederken ve cilt rengini gözlemlerken üniteyi 
kapatın; mavi ışık siyanoz gibi cilt rengi değişikliklerini maskeleyerek klinik 
gözlemi engelleyebilir.  

 Hastanın vücut sıcaklığını ve sıvı durumunu takip edin. 

 Hastanın gözlerinin korunduğunu ve enfekte olmadığını periyodik olarak 
doğrulayın. 

 Uyarı! Işığa duyarlı bireyler radyasyon uygulanan alanda uzun süre kaldığında baş 
ağrısı, mide bulantısı veya hafif baş dönmesi yaşayabilir. neoBLUE battaniye cihazının iyi 
ışıklandırılmış bir alanda kullanılması veya sarı lensli gözlük takılması olası etkileri azaltabilir.  
 

 Uyarı! Hasta şilte üzerinde değilken veya bakıcı hastaya bakarken gerekmesi 
durumunda ünite kapatılmalıdır. 
 
10. Tedavi bittiğinde güç düğmesini bekleme konumuna getirin ve ışığı terapi alanından 

çekin. 

5.  Sorun Giderme Kılavuzu 
 
Not: Servis Kılavuzu CD'de ayrı olarak mevcuttur. ABD'de, +1 (888) 496-2887 veya +1 (650) 
802-0400 numaralı telefonlardan veya şu e-posta adresinden Natus Teknik Servis ile irtibata 
geçin: technical_service@natus.com. ABD dışında yerel distribütörünüzle irtibata geçin.  

 

 Dikkat: Işık kutusu ve LED'in servis ve onarımını yalnızca uzman personel 
gerçekleştirmelidir. Onarım ve değiştirme için Natus Medical Incorporated'a danışın. 
 

Sorun Olası Neden Eylem 

Ünite açılmıyor, fan 
kapalı. 

Elektrik yok 
Arızalı anahtar 
Arızalı güç kaynağı 

 Ünitenin fişinin takılı olduğunu 
doğrulayın. 

 Fişin cihaza iyi ve güvenli bir şekilde 
takılı olduğunu doğrulayın. 

 Bileşenleri kontrol etmesi ve gerekirse 
değiştirmesi için uzman bir teknisyen 
çağırın. 

Mavi ışık açılmıyor 
ancak fan açık. 

Fiber optik kablo ışık 
kutusuna bağlı değil.  
Devre kartı hasar görmüş 
 

 Fiber optik kabloyu ışık kutusundaki 
fiber optik kuplaja takın. 

 Sorun devam ederse Natus Teknik 
Servis veya yetkili servis sağlayıcı ile 
iletişime geçin. 

Mavi ışık açılıyor ancak 
fan kapalı. 

Arızalı fan 
Arızalı kablo bağlantısı 
 

 Sorun devam ederse Natus Teknik 
Servis veya yetkili servis sağlayıcı ile 
iletişime geçin. 
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Sarı gösterge ışığı yanıp 
sönüyor (tekli yanıp 
sönme düzeni). Mavi 
ışık açık veya kapalı 
olabilir. 

Cihaz LED'i şu nedenlerle 
aşırı ısınmış: 
Kapalı havalandırma 
delikleri, 
Cihazın 30ºC veya üzeri bir 
çalışma sıcaklığında 
kullanılması veya 
Devre kartı hasar görmüş 
Fan arızası 

 Deliklerden hava akışını 
engelleyebilecek materyalleri kaldırın. 

 Cihazı daha soğuk bir ortamda 
kullanın. 

 Sorun devam ederse Natus Teknik 
Servis veya yetkili servis sağlayıcı ile 
iletişime geçin. 

Sarı gösterge ışığı yanıp 
sönüyor (ikili yanıp 
sönme düzeni). Mavi 
ışık açık veya kapalı 
olabilir. 

İç lens arayüzü şu 
nedenlerle aşırı ısınmış: 
Fiber optik pedin bağlantı 
ucu hasar görmüş ve 
kullanım ömrü sona ermiş 

 Fiber optik pedi değiştirin. 

 Sorun devam ederse Natus Teknik 
Servis veya yetkili servis sağlayıcı ile 
iletişime geçin. 

 

6.  Rutin Temizlik ve Bakım 

6.1. Işık Yoğunluğunun Kontrolü  
Işığın, doktor tarafından reçetelenen şekilde istenen tedavi dozunu sağladığından emin 
olmak için her kullanımdan önce ışık yoğunluğunun kontrol edilmesi tavsiye edilir. Bu kontrol, 
şilte ve tek kullanımlık kılıfın üzerindeki etkin tedavi alanı merkezine yakın bir bölgede yapılır. 

 
neoBLUE Radyometre  

Natus, neoBLUE battaniye ışığının yoğunluğunu ölçmek için doğru şekilde kalibre edilmiş 
neoBLUE Radyometrenin kullanılmasını önerir. Bu metre mevcut değilse mavi LED'lerin dar 
dalga boyu spektrumunu ölçmek için özel olarak tasarlanmış bir radyometre ile ölçüm 
yapmak önemlidir. Floresan veya halojen ışıklarda bulunan geniş bant spektrumunu ölçmek 
için tasarlanmış radyometreler yanlış yoğunluk ölçümleri ile sonuçlanır.  

Ölçülen yoğunluk fabrika ayarının veya minimum hastane değerinin altına düşüyorsa uzman 
bir teknisyenin yoğunluk seviyesini test etmesini ve gerekirse istenen çıkışı elde etmek için 
yoğunluğu tekrar ayarlamasını sağlayın.  

Not: neoBLUE battaniye sisteminin ışık yoğunluğu çıkışı bir neoBLUE Radyometre 
kullanılarak fabrikada 35 ±5 μW/cm2/nm olarak ayarlanmıştır.  

6.2. Işık Yoğunluğunun Ayarlanması 

Işık çıkışı, ışık kutusunun arka tarafında yer alan potansiyometre kullanılarak ayarlanabilir. 
Işık çıkışının nasıl ayarlanacağına ilişkin talimatlar için lütfen Servis Kılavuzuna bakın. 
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 Dikkat: Işık kutusu ve LED'in servis ve onarımını yalnızca uzman personel 
gerçekleştirmelidir. Onarım ve değiştirme için Natus Medical Incorporated'a danışın.  

Potansiyometre birkaç kez ayarlandıktan sonra istenen yoğunluk çıkışı elde edilemezse 
Natus Teknik Servis veya yetkili servis sağlayıcı ile irtibata geçin. 

6.3. Temizlik 

 Dikkat: Işık kutusu, IEC60529 standardı doğrultusunda IP21 gereklilikleri uyarınca 
sıçramalara karşı korumalı ve battaniye pedi IPX3 gereklilikleri uyarınca su püskürtmelerine 
karşı korumalı olsa da doğrudan ışık kutusuna sıvı sıçratmaktan kaçının ve sıvıların iç 
donanıma sızmasına izin vermeyin. 

 Dikkat: Işık kutusunu, battaniyeyi veya şilteyi kostik ya da aşındırıcı temizlik maddeleri, 
alkol, aseton veya diğer çözücüler ile temizlemeyin. Cihazı temizlerken her zaman gücü 
kapatın ve güç kablosunu ışık kutusundan çekin. 

Hafif bir deterjan çözeltisi veya su ve sabun ile ıslatılmış yumuşak bir bez kullanarak, ışık 
kutusu, fiber optik battaniye / kablo, şilte ve güç kablosu dahil olmak üzere neoBLUE 
battaniyenin dışını silin. neoBLUE battaniye cihazı ve şilte standart hastane dezenfektanları 
ile de temizlenebilir. 

Not: Şu hastane dezenfektanlarının bu ürün ile kullanılması güvenlidir: (Cavicide/CaviWipes, 
PDI Sani-Cloth mendil, Clorox Antiseptik mendil, Sporicidin, %5 ağartıcı). 
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7.  Teknik Referans 
 

Aşağıdaki grafikte neoBLUE battaniye LED Fototerapi Sisteminin bilirübine yönelik spektral 
ışınımı ve bilirübinin pik absorpsiyon dalga boyu (458 nm) gösterilmektedir. ³ 

 

Işık yoğunluğu fabrikada hasta yüzeyinde 35 ±5 µW/cm2/nm olarak ayarlanmıştır. Bu ölçüm, 
fototerapi için etkili yüzey alanının merkezine yakın bir bölgede radyometre ile alınır. 
Aşağıdaki grafikte, bilirübinin pik absorpsiyon spektrumuna karşılık gelen, neoBLUE 
Radyometrenin nominal tepki özellikleri gösterilmektedir.  
 
Not: Fiber optik pedin kullanım ömründe yoğunluk okumaları %10'a kadar fabrika ayarından 
farklılık gösterebilir. Işık çıkışının nasıl ayarlanacağına ilişkin talimatlar için lütfen Servis 
Kılavuzuna bakın. 

 

Natus, neoBLUE LED Fototerapi Sisteminin yoğunluğunu ölçmek için neoBLUE 
Radyometrenin kullanılmasını önerir. Bu metre mevcut değilse mavi LED'lerin dar dalga boyu 
spektrumunu ölçmek için özel olarak tasarlanmış bir radyometre ile ölçüm yapmak önemlidir. 
Floresan veya halojen ışıklarda bulunan geniş bant spektrumunu ölçmek için tasarlanmış 
radyometreler yanlış yoğunluk ölçümleri ile sonuçlanır. 
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8.  Teknik Özellikler  

8.1. Işık Kaynağı 
Mavi LED  
Dalga Boyu Mavi: 450 nm ile 475 nm arasında pik 
Hasta yüzeyinde pik yoğunluk: Fabrika ayarında 35 ±5 µW/cm2/nm (toplam ışınım 

2800 µW/cm2) 
6 saatte yoğunluktaki değişim: < %10 (etkin tedavi alanında) 
Işık yayma alanı (büyük battaniye): Yaklaşık 9,5 inç (24,1 cm) x 14,5 inç (36,8 cm), 

114 inç2 (734 cm2) 
Işık yayma alanı (küçük battaniye): Yaklaşık 6,75 inç (17,1 cm) x 12,75 inç (32,4 cm), 

75,7 inç2 (488 cm2) 
Etkin tedavi alanı (büyük battaniye):  >77,5 inç2 (500 cm2) 
Etkin tedavi alanı (küçük battaniye):  >38,75 inç2 (250 cm2) 

 
Yoğunluk oranı:  > 0,4 (minimumdan maksimuma) 
Isı çıkışı:  104°F (40°C) maksimum yüzey sıcaklığı  

8.2. Güç Kaynağı Teknik Özellikleri  
Giriş 
Voltaj: 100 - 240 V~ 
Akım: 1,6 A 
Frekans: 50 - 60 Hz 
 
Çıkış 
Voltaj: 12 V   
Güç: Maksimum 72 W 
Akım: 6,0 A 

8.3. Güvenlik  
Hasta için toplam kaçak akım < 100 μA 
Duyulabilir Gürültü ≤ 44 dB(a) 
Yanıcı gazlar çevresinde kullanım Bu ürün “AP/APG sınıflandırması dışındadır” 
Manyetik alanlar çevresinde kullanım Bu ürün "MR İçin Tehlikelidir" 

 

8.4. Boyutlar  
Ebat - Işık Kutusu (A x U x Y):  4,75 inç x 9,25 inç x 5,5 inç  
 (12,1 cm x 23,5 cm x 14 cm) 
Ağırlık - Işık Kutusu:  3 lbs. (1,36 kg)  
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8.5. Çevre  

Çalışma Sıcaklığı/Nem:  Işık kutusu: 41° - 86°F (5 - 30C) / %10 - %90, yoğuşmasız 
Battaniye: 41° - 100°F (5 - 38C) / %10 - %90, yoğuşmasız 

Saklama Sıcaklığı/Nem:  32° - 122°F (0 - 50C) / %10 - %90, yoğuşmasız 
Nakliye sıcaklığı/nemi: -30° - 65°C (-22 - 149°F) / %10 - %90, yoğuşmasız 

 
Çalışma Rakımı / atmosfer basıncı:  700 hPa - 1060 hPa (yaklaşık -1.000 - +10.000 feet) 

 
Saklama rakımı / basıncı:  700 - 1060 hPa (yaklaşık -1000 - 10.000 ft) 
Nakliye rakımı / basıncı:  570 - 1060 hPa (yaklaşık -1000 - 15000 ft) 

 

8.6. Güvenlik Standartları  
Elektrik Güvenliği: IEC 60601-1 Sürüm 3.1 2012,  
ANSI/AAMI ES60601-1: 2005/ (R) 2012 ve A1: 2012,  
CAN/CSA C22.2 No 60601-1: 14 
CAN/CSA-C22.2 No 60601-2-50-10 
EMC [Sınıf B]: IEC 60601-1-2: Sürüm 4 2014-02 
Cihaza özel güvenlik: IEC 60601-2-50 Sürüm 2.1 AAMI 60601-2-50 AMD 1 
Evde Sağlık Bakımı: IEC 60601-1-11 Sürüm 2 2015-01 
Kullanılabilirlik: IEC 60601-1-6 Sürüm 3.1 2013-10, IEC 62366 Sürüm 1.1 2014-01 
Biyouyumluluk: ISO10993 

 
 

 
 
 
Şu standartlara uygundur: AAMI STD ES60601-1 
AAMI STD HA60601-1-11; 
AAMI IEC STD 60601-2-50; 
IEC STD 60601-1-6. 
CSA STD C22.2 No. 60601-1; 60601-1-11; 60601-2-50 sertifikalıdır 

 
 

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. 
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