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Volgens de Amerikaanse federale wetgeving mag dit product alleen worden gekocht door of op voorschrift van een 
arts (of bevoegde medisch beroepsbeoefenaar). 

Natus en neoBLUE zijn gedeponeerde handelsmerken van Natus Medical Incorporated. 

© 2020 Natus Medical Incorporated. Alle rechten voorbehouden. 

 
Deze handleiding mag noch in zijn geheel noch gedeeltelijk worden herdrukt of gekopieerd zonder 
schriftelijke toestemming van Natus Medical Incorporated. De inhoud van deze handleiding kan 
zonder kennisgeving worden gewijzigd. 

 
Natus Medical Incorporated 
5900 First Avenue South 
Seattle, WA 98108, VS 
Telefoon +1 650 802 0400 
Fax +1 650 802 0401 
 
Technische dienst +1 888 496 2887 
E-mail: technical_service@natus.com 
Klantendienst +1 800 303 0306 
Klantendienst +1 650 802 6620 
E-mail: customer_service@natus.com 

Internationale ondersteuning - Neem contact op met uw plaatselijke distributeur.  
De locatie van distributeurs kunt u vinden op www.natus.com 
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1. Productbeschrijving 

De neoBLUE®-deken met ledlichttherapiesysteem bestaat uit vijf onderdelen: de neoBLUE-
deken met lichtbox voor lichttherapie, de glasvezeldeken met kabel, het matras, de disposable 
matrashoezen en de voeding.  

Lees de gehele gebruikershandleiding aandachtig door alvorens het neoBLUE-dekensysteem 
te monteren en lichttherapie toe te dienen. Er is veiligheidsinformatie die u vóór gebruik moet 
lezen en begrijpen. 

1.1. Beoogd gebruik: 

De neoBLUE-deken met ledlichtherapiesysteem is bedoeld voor de behandeling van niet-
geconjugeerde hyperbilirubinemie bij premature en pasgeboren baby's. De deken is bedoeld 
voor gebruik bij patiënten die jonger zijn dan 3 maanden en minder wegen dan 10 kg.  

1.2. Indicaties voor gebruik: 
De neoBLUE-deken met ledlichtherapiesysteem is geïndiceerd voor de behandeling van niet-
geconjugeerde hyperbilirubinemie in een ziekenhuisomgeving en moet worden toegediend 
door opgeleid medisch personeel op voorschrift van een arts of in de thuisomgeving 
toegediend door een getrainde verzorger. Het neoBLUE-dekensysteem dient onder de patiënt 
intensieve lichttherapie toe en kan worden gebruikt samen met een wieg, open bedje, 
warmtestraler, couveuse of terwijl de patiënt wordt vastgehouden. 

1.3. Contra-indicaties 
Congenitale porfyrie of een familiegeschiedenis van porfyrie is een absolute contra-indicatie 
voor het gebruik van lichttherapie, evenals het gelijktijdige gebruik van geneesmiddelen of 
lichtgevoeligmakende middelen. ² 
 
Gebruik de lichtbox of glasvezeldeken niet in of in de buurt van sterke magnetische velden 
(bijvoorbeeld in of in de buurt van MRI-apparaten). Dit product wordt 'MR-onveilig' geacht. 

1.4. Klinisch voordeel 
Het klinisch voordeel voor de patiënt is de afbraak van bilirubine voor de behandeling van 
hyperbilirubinemie. 

1.5. Beoogde patiëntenpopulatie: 
Raadpleeg voor behandeladvies de richtlijnen van de AAP (American Academy of Pediatrics 
Clinical Practice Guideline – Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn Patient 35 or 
More Weeks of Gestation [Behandeling van hyperbilirubinemie bij pasgeboren patiënten met 
een gestationele leeftijd van ten minste 35 weken]) wanneer u voldragen en bijna voldragen 
pasgeborenen behandelt met intensieve lichttherapie.  
 
Vraag advies van de arts over de behandelduur evenals geschikte patiëntbewaking wanneer 
u premature baby's behandelt met intensieve lichttherapie.  

 
Opmerking: Onder leiding van een arts mag het neoBLUE-dekensysteem in de 
thuisomgeving worden gebruikt. Raadpleeg het beleid en de procedure van uw ziekenhuis 
over de training voor verzorgers en onderhoud aan het hulpmiddel wanneer dit thuis wordt 
gebruikt. 

De verzorger moet de 'neoBLUE-handleiding voor thuisgebruik van de deken' krijgen om het 
systeem op de juiste manier te gebruiken en moet de aanwijzingen van de arts voor de duur 
van de behandeling volgen.  
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1.6. Fysieke eigenschappen  
Het neoBLUE-dekensysteem is een draagbare lichttherapielamp die een smalle bundel blauw 
licht van hoge intensiteit uitstraalt via blauw licht afgevende dioden (leds) voor de behandeling 
van niet-geconjugeerde hyperbilirubinemie.  

Lichtbron 
De blauwe leds geven licht af in een bereik van 400 – 550 nm (piekgolflengte 450 – 475 nm). 
Dit bereik komt overeen met de spectrale absorptie van licht door bilirubine en wordt daarom 
beschouwd als het meest effectieve bereik voor de afbraak van bilirubine. Blauwe leds geven 
geen significante energie af in het ultraviolet (UV) gebied van het spectrum, zodat u zich geen 
zorgen hoeft te maken over de blootstelling van de patiënt aan UV. Zoals dit het geval is met 
alle lichttherapielampen moet gebruik worden gemaakt van oogmaskers, zoals Natus 
Biliband®-oogbescherming, om de ogen van de patiënt tegen overmatige blootstelling aan 
licht te beschermen.  

Bij juist gebruik neemt de lichtsterkte van de led gedurende de levensduur slechts minimaal 
af. Toch kan de biomedisch technicus het lichtvermogen van de led afstellen met behulp van 
een potentiometer, die zich onderaan op de achterkant van de lichtbox bevindt. De led kan 
naar verwachting ongeveer 20.000 uur op hoge intensiteit (≥ 30 µW/cm2/nm) werken. De 
feitelijke resultaten zullen wisselen afhankelijk van omgevingsfactoren en aanpassingen van 
de potentiometer. Vanwege de aard van de lichtbron van de led heeft dit hulpmiddel vóór het 
eerste gebruik geen inwerkperiode nodig. Het heeft evenmin vóór elk gebruik een 
stabilisatieperiode (inbrandtijd) nodig. 

Het neoBLUE-dekensysteem wordt geleverd met een grote of kleine glasvezeldeken. 
De verwachte levensduur van de glasvezeldeken wisselt met de gebruiksomstandigheden 
en afstellingen van de potentiometer. 

Stangbevestigingsmiddelen (optioneel) 
Er zijn optionele bevestigingsmiddelen verkrijgbaar voor bevestiging aan een stang. De 
stangbevestigingsmiddelen voor de neoBLUE-deken zijn bedoeld voor bevestiging aan een 
stang met een diameter van 1,91 tot 3,81 cm. 

1.7. Voedingsvereisten 

Het neoBLUE-dekensysteem kan rechtstreeks worden aangesloten op een universeel 
beschikbare nominalespanningsbron aangezien de bij dit hulpmiddel geleverde externe 
voedingsbron geschikt is voor gebruik met 100-240 volt bij 50 of 60 Hz. Deze externe 
voedingsbron levert 12 V gelijkspanning aan de lichtbox en wordt aangesloten op een contact 
aan de achterkant van de lichtbox. 
 

2. Veiligheidsinformatie 

2.1.  Toelichting van de termen 

Deze handleiding bevat twee soorten toelichtingen met voorzorgsinformatie. De meldingen 
Waarschuwing en Let op zijn beide belangrijk voor een veilig en effectief gebruik van de lamp. 
Elke categorie melding wordt aangegeven door een inleidende term in vetgedrukte letters:  

 Waarschuwing! Een waarschuwing geeft een beschrijving van ernstige ongewenste 
reacties en potentiële veiligheidsrisico's, beperkingen aan het gebruik die hierdoor worden 
opgelegd en stappen die moeten worden genomen als deze zich voordoen.  

 Let op: Een let op-melding bevat informatie over de voorzichtigheid die de 
behandelaar, gebruiker en/of patiënt in acht moet nemen voor het veilige en effectieve 
gebruik van het apparaat.  

Opmerking: Achtergrondinformatie ter nadere verklaring van een bepaalde stap of procedure. 
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2.2. Algemene veiligheidsinformatie 

Lees vóór het toedienen van lichttherapie aandachtig alle hoofdstukken van deze handleiding 
door. Neem alle voorzorgsmaatregelen in acht om de veiligheid van de patiënt en andere 
personen in de buurt van het apparaat te waarborgen. Raadpleeg ook het beleid en de 
procedures van het ziekenhuis inzake het gebruik van lichttherapie.  

Opmerking: Raadpleeg de richtlijnen of voorschriften voor de behandeling van geelzucht in 
uw land om het beste behandeltraject te bepalen voor neonatale hyperbilirubinemie; zoals de 
AAP-richtlijnen (American Academy of Pediatrics Clinical Practice Guideline – Management of 
Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 or More Weeks of Gestation); of NICE-richtlijnen 
(National Institute for Health and Clinical Excellence – Neonatal Jaundice). 
 
Opmerking: Elk ernstig incident dat zich met betrekking tot het hulpmiddel voordoet, moet 
worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waarin de gebruiker 
en/of de patiënt zich bevindt. 

2.3. Veiligheidssymbolen 

Let op de volgende symbolen die op het hulpmiddel/de accessoires worden aangegeven. 
 

Symbool Betekenis 

 
Volg de gebruiksaanwijzing 

 
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing 

 
Let op 

 
Waarschuwing 

 
Type BF voor op de patiënt aan te brengen onderdeel 

 
Aan (voeding aan) 

 
Sluimerstand (voeding uit) 

IPX3 Beschermd tegen spatwater 

IP21 
Beschermd tegen condensatie 
Beschermd tijdens het inbrengen van vingers of tegen 
onveiligheid tijdens druppelend water 

 

Bescherm de ogen van de patiënt altijd met een ooglapjes of 
soortgelijk beschermingsmiddel. 
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Symbool Betekenis 

 
Uitsluitend voor eenmalig gebruik 

 
Catalogusnummer 

 
Serienummer 

 
Lotnummer 

 
Droog houden 

 
Breekbaar 

 
Deze kant boven 

 
Atmosferische druk 

 
Toegestane minimale en maximale luchtvochtigheid 

 
Toegestane minimum- en maximumtemperatuur 

 Gelijkspanning  

 Erkende Europese vertegenwoordiger 

 
Productiedatum 

 
Wettelijke fabrikant 

 
Dubbel geïsoleerd (klasse II) 
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Symbool Betekenis 

 
Alleen op voorschrift van de arts 

 
Niet gebruiken in een MR-omgeving 

 
 Instructies voor afvoer aan het eind van de gebruiksduur 

Medical Device Geeft aan dat het apparaat een medisch hulpmiddel is 

 
 

Verklaring omtrent AEEA 

Natus streeft ernaar om te voldoen aan de vereisten van de Europese Unie omtrent de AEEA-
voorschriften (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) van 2014. Volgens deze voorschriften 
moet elektrisch en elektronisch afval gescheiden worden ingezameld voor de juiste behandeling en 
terugwinning om te waarborgen dat AEEA wordt hergebruikt of veilig wordt gerecycled. Natus kan in 
overeenstemming met dat streven de verplichting tot terugname en recycling aan de eindgebruiker 
doorgeven, tenzij andere afspraken zijn gemaakt. Voor details over de inzamelings- en 
terugwinningssystemen in uw regio kunt u contact met ons opnemen op www.natus.com.  
 
Elektrische en elektronische apparatuur (EEA) bevat materialen, onderdelen en stoffen die mogelijk 
gevaarlijk zijn en een risico vormen voor de gezondheid van mens en milieu als AEEA niet op de juiste 
manier wordt verwerkt. Daarom hebben eindgebruikers een een verantwoordelijkheid om te zorgen dat 
AEEA wordt hergebruikt en veilig wordt gerecycled. Gebruikers van elektrische en elektronische 
apparatuur mogen AEEA niet samen met ander afval afvoeren. Gebruikers moeten gebruikmaken van 
de gemeentelijke inzameldienst, de terugnameverplichting van de fabrikant/importeur of een bevoegde 
afvalvervoerder om de negatieve invloed op het milieu in verband met de afvoer van afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur te beperken en om de mogelijkheden voor hergebruik, recycling 
en terugwinning van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur uit te breiden.  
 
Apparatuur die is gemarkeerd met de doorgekruiste afvalcontainer op wielen (AEEA-symbool hierboven) 
betreft elektrische en elektronische apparatuur. Het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer op 
wielen geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met ongesorteerd 
afval mag worden afgevoerd, maar gescheiden moet worden ingezameld.  
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 Waarschuwing!  

Risico van letsel bij de patiënt die met lichttherapie wordt behandeld:  

 Intensieve lichttherapie (≥ 30 µW/cm2/nm) is mogelijk voor sommige neonaten 
(bijv. premature neonaten ≤ 1000 g) niet geschikt. ¹ 

 De duur van de behandeling moet voor elke patiënt door de arts worden 
voorgeschreven.  

 Bewaak alle patiënten tijdens een behandeling met intensieve lichttherapie volgens 
de aanwijzingen van de arts.  

 Meet periodiek het bilirubineniveau van de patiënt.  

Opmerking: Schakel het apparaat uit wanneer u de gesteldheid en kleur 
van de huid van de patiënt controleert; blauw licht kan klinische observaties 
belemmeren doordat veranderingen in de kleur van de huid, zoals cyanose, 
worden gemaskeerd.  

 Bewaak de temperatuur en vochtbalans van de patiënt. 

 Controleer periodiek of de ogen van de patiënt beschermd zijn en niet zijn 
ontstoken.  

 Om oogbeschadiging tijdens de behandeling met lichttherapie te voorkomen, 
beschermt u de ogen van de patiënt met oogbescherming van de juiste maat.  

Opmerking: Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die met de oogbescherming wordt 
meegeleverd voor een goede pasvorm. 

 Foto-isomeren van bilirubine kunnen toxische effecten veroorzaken.  

 Om verstrikking te voorkomen, moet u de patiënt altijd op het matras leggen met het 
hoofd op het uiteinde tegenover het uiteinde waar de glasvezelkabel is bevestigd. 

 Verkeerd gebruik van het hulpmiddel of gebruik van onderdelen en accessoires die 
niet door Natus Medical Incorporated zijn vervaardigd of geleverd, kan leiden tot 
beschadiging van de lamp of letsel bij de patiënt en/of gebruiker. 

 Niet te gebruiken zonder dekenmatras en disposable dekenhoes (uitsluitend bedoeld 
voor eenmalig gebruik). Het hulpmiddel moet worden gebruikt met het Natus-
dekenmatras en de Natus-hoes die zijn meegeleverd om te zorgen voor een correcte 
uniforme behandeling.  

 Gebruik geen reflecterende folie om de effectiviteit van de lichttherapie te verhogen; 
dit zou de lichaamstemperatuur van de patiënt kunnen beïnvloeden.  

 Om te verzekeren dat de patiënt de juiste dosis krijgt, wordt aanbevolen de lichtsterkte 
vóór elk gebruik te meten met een radiometer. Als deze meting achterwege wordt 
gelaten, kan dit ertoe leiden dat een lagere lichtsterkte wordt geleverd dan de dosis 
die door de arts is voorgeschreven.  

 Volg de aanwijzingen van de arts bij het gebruik van het neoBLUE-dekensysteem in 
combinatie met een neoBLUE-overheadlamp of een ander intensief lichttherapiesysteem. 

_________________________________________________________________ 

 Waarschuwing!  

Risico van letsel bij andere patiënten of de gebruiker: 

 Kijk nooit direct in het licht dat door de lichtbox wordt afgegeven. Het licht dat uit 
de lichtbox komt, is fel en kan tot oogschade leiden. 

 Gebruik het hulpmiddel niet als de onderdelen tekenen van schade vertonen of als de 
lamp niet naar behoren lijkt te werken. Neem contact op met de technische dienst van 
Natus Medical Incorporated of uw erkende servicevertegenwoordiger.  
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 Personen die gevoelig zijn voor licht kunnen hoofdpijn, misselijkheid of lichte 
duizeligheid ondervinden als zij zich te lang ophouden in het verlichte gebied. Het 
gebruik van het neoBLUE-dekensysteem in een goed verlichte ruimte of het dragen 
van een bril met gele glazen kan mogelijke effecten tegengaan.  

 Het apparaat moet worden uitgeschakeld wanneer de patiënt niet op het matras ligt 
of wanneer de verzorger de patiënt verzorgt.  

 Om oververhitting van de lichtbox te voorkomen, moet u controleren of de 
ontluchtingsopeningen niet worden afgedekt door dekens, kleding, stof of pluis of 
doordat de lichtbox tegen blokkerende oppervlakken aan staat. 

 Wanneer de lichtbox met de optionele bevestigingsmiddelen aan een stang of 
rolstatief wordt bevestigd, moet u vóór gebruik het gewichtsvermogen en de stabiliteit 
van de totale constructie controleren. 

__________________________________________________________________ 

 Waarschuwing!  

Risico van letsel bij gebruik van het hulpmiddel met andere hulpmiddelen:  

 De lichtbox is niet bedoeld voor gebruik in een met zuurstof verrijkte omgeving, zoals 
een couveuse.  

Opmerking: Het glasvezeldekenmatras mag in een couveuse worden gebruikt mits 
de lichtbox zich buiten de couveuse bevindt. 

 Gebruik de lichtbox niet in aanwezigheid van ontbrandbare gassen (bijv. zuurstof, 
lachgas of andere anesthetica).  

Opmerking: De glasvezeldekenmatras mag worden gebruikt in de aanwezigheid 
van ontbrandbare gassen. 

 Gebruik de lichtbox of glasvezeldeken niet in of in de buurt van sterke magnetische 
velden (bijvoorbeeld in of in de buurt van MRI-apparaten).Dit product wordt 'MR-
onveilig' geacht. 

 Dit systeem kan storing veroorzaken of de werking van naburige apparatuur 
beïnvloeden. Het kan nodig zijn corrigerende maatregelen te nemen, zoals het anders 
richten of verplaatsen van het hulpmiddel of het afschermen van de gebruikte locatie.  

 Het hulpmiddel is geschikt voor gebruik in een ziekenhuis- en thuisomgeving, maar 
niet in de buurt van actieve chirurgische rf-apparatuur en de voor rf afgeschermde 
ruimte met MRI-apparatuur, waar sprake is van een hoge mate van 
elektromagnetische storing. 

 Gebruik van deze apparatuur naast, op of onder andere apparatuur dient te worden 
vermeden omdat dit kan resulteren in een slechte werking. Als dergelijk gebruik 
noodzakelijk is, moeten deze en de andere apparatuur worden geobserveerd om 
er zeker van te zijn dat ze normaal werken. 

 Gebruik van andere accessoires, transducers en kabels dan die door Natus Medical 
worden gespecificeerd of geleverd, kan leiden tot een toename van de 
elektromagnetische EMISSIES of een afname van de elektromagnetische 
IMMUNITEIT van deze apparatuur, wat op zijn beurt kan leiden een onjuiste werking. 

 Draagbare RF-communicatieapparatuur (inclusief randapparatuur, zoals 
antennekabels en externe antennes) mag niet dichter dan 30 cm bij een deel van 
de neoBLUE-deken worden gebruikt, ook niet bij door de fabrikant gespecificeerde 
kabels. Anders zouden de prestaties van deze apparatuur achteruit kunnen gaan  
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 _________________________________________________________________ 

 Let op:  
 

 Wanneer het lampje voor overtemperatuur tweemaal knippert, heeft de glasvezeldeken 
het einde van zijn gebruiksduur bereikt en moet deze worden vervangen. 

 Gebruik de lichtbox niet onder een warmtestraler. 

Opmerking: Wanneer de lichtbox rechtstreeks onder een warmtestralingsbron wordt 
geplaatst, kan de lichtbox beschadigd raken en kan het lampje voor overtemperatuur 
worden geactiveerd, waardoor de blauwe behandelingslamp mogelijk wordt 
uitgeschakeld. 

 Het afgegeven licht kan lichtgevoelige geneesmiddelen aantasten. Geen 
geneesmiddelen nabij of op de verlichte plaats neerleggen of opslaan. 

 Plaats nooit ontvlambare voorwerpen op de lichtbox. 

 Houd de lichtbox met één hand vast om te voorkomen dat deze verschuift wanneer 
de glasvezelkabel op de lichtbox wordt aangesloten of eruit wordt verwijderd. 

 Het gebruik van andere voeding, kabels of accessoires dan die door Natus Medical 
Incorporated worden geleverd, wordt afgeraden en kan leiden tot een slechte werking 
en wijziging van de EMC-prestaties met betrekking tot emissies en immuniteit van dit 
product. Gebruik alleen met kabels en accessoires die door Natus Medical 
Incorporated worden geleverd. 

 Alleen bevoegd personeel mag onderhoud en reparaties aan de lichtbox en led 
verrichten. Raadpleeg Natus Medical Incorporated voor reparatie en vervanging.  

 Het neoBLUE-dekensysteem is een apparaat van klasse B (CISPR 11-classificatie) 
dat thuis mag worden gebruikt op voorwaarde dat dit onder toezicht van een 
medische zorgverlener gebeurt.  

 De prestaties van deze apparatuur kunnen worden aangetast als wordt nagelaten 
voorzorgsmaatregelen inzake EMC en RF-communicatieapparatuur te nemen. Zie 
bijlage B in de onderhoudshandleiding voor meer informatie 

 Reinig de lichtbox, de deken of het matras niet met bijtende of schurende 
reinigingsmiddelen, alcohol, aceton of andere oplosmiddelen. Schakel altijd de stroom 
uit en koppel altijd het netsnoer los van de lichtbox voordat u het apparaat reinigt. 

 Hoewel de lichtbox spatbestendig is volgens IP21 en de deken beschermd is tegen 
sproeiend water volgens de vereisten van IPX3 conform norm IEC60529, dient het 
rechtstreeks sproeien van vloeistoffen op de lichtbox te worden vermeden en mogen 
vloeistoffen niet binnendringen. 

 Wisselende omgevingsomstandigheden kunnen de werking van deze apparatuur 
negatief beïnvloeden. De omgevingsvoorwaarden voor gebruik van de lichtbox van 
de neoBLUE-deken zijn als volgt: temperatuur 5 ° - 30 °C, luchtvochtigheid 10% - 90% 
(niet-condenserend); hoogte en atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa (ongeveer -
305 meter tot +3050 meter). 
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3. Onderdelen en bedieningselementen  

3.1.  neoBLUE-deken met ledlichtherapiesysteem 
 

 
 
 

3.2. Lichtbox 
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3.3. Glasvezeldeken  

 

3.4 Bedieningselementen 
Schakelaar Aan/sluimerstand: Gebruik deze schakelaar om het apparaat AAN ( | ) of in de 
SLUIMERSTAND te zetten ( ). De schakelaar bevindt zich boven op de lichtbox. Als het groene 
lampje op de schakelaar brandt, geeft dit aan dat het apparaat is INGESCHAKELD. Het apparaat 
geeft geen behandeling af met blauwe lichttherapie tot de schakelaar is INGESCHAKELD en de 
glasvezelkabel volledig in de glasvezelkoppeling in de lichtbox is ingebracht. 

Netsnoeraansluiting: De netsnoeraansluiting bevindt zich aan de achterkant van de lichtbox. 

Ontluchtingsopeningen: Aan de zijkant van de lichtbox zitten ontluchtingsopeningen. Een 
ventilator voorkomt dat de led oververhit raakt.  

Lampje voor overtemperatuur: Het lampje voor overtemperatuur dat zich naast de schakelaar 
aan de achterkant van de lichtbox bevindt, kan twee verschillende met de temperatuur 
samenhangende toestanden in de lichtbox aangeven. De ene toestand doet zich voor wanneer 
de temperatuur in de lichtbox, met name de therapieled, te hoog wordt. In dat geval knippert het 
gele lampje AAN en UIT en schakelt de blauwe behandelingslamp automatisch uit om de 
temperatuur te verlagen terwijl de ventilator blijft draaien. Als dat gebeurt, moeten de 
ontluchtingsopeningen worden gecontroleerd om te verzekeren dat deze niet worden 
geblokkeerd. Wanneer het apparaat voldoende is afgekoeld, wordt de blauwe 
behandelingslamp automatisch weer ingeschakeld. Het gele lampje blijft knipperen om aan te 
geven dat er oververhitting heeft plaatsgevonden. Dit gele lampje kan worden gereset door de 
schakelaar Aan/sluimerstand eerst in de sluimerstand te zetten en vervolgens in de stand Aan. 

De andere toestand doet zich voor wanneer de lensinterface oververhit raakt. In dat geval blijft het 
gele lampje tweemaal knipperen, maar blijft de blauwe behandelingslamp werken. In het geval dat 
de interface verder opwarmt en de grenstemperatuur bereikt, blijft het gele lampje tweemaal 
knipperen, maar schakelt de blauwe therapielamp uit. De blauwe therapielamp en het gele lampje 
kunnen worden gereset door de schakelaar Aan/sluimerstand eerst in de sluimerstand te zetten en 
vervolgens in de stand Aan wanneer de lichtbox voldoende is afgekoeld.  

 Waarschuwing! Om oververhitting van de lichtbox te voorkomen, moet u controleren of 
de ontluchtingsopeningen niet worden afgedekt door dekens, kleding, stof of pluis of doordat 
de lichtbox tegen blokkerende oppervlakken aan staat. 

Koppelingstip 

Glasvezel‐ 
kabel 
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 Let op: Wanneer het lampje voor overtemperatuur tweemaal knippert, heeft de 
glasvezeldeken het einde van zijn gebruiksduur bereikt en moet deze worden vervangen.  

Timer: De neoBLUE-deken is uitgerust met een timer die het totale aantal uren bijhoudt 
gedurende welke de blauwe therapielamp is ingeschakeld. De timer telt door tot maximaal 
9999999.9 uur. De decimale punt knippert onophoudelijk wanneer de timer telt. Wanneer 
de timer niet telt, knippert de decimale punt niet. De timer telt telkens wanneer dat licht 
door de lichtbox wordt afgegeven. Het laatste cijfer geeft tienden van een uur aan, waarbij 
0.1 = 6 minuten.  

3.5 Stangbevestigingsmiddelen (optioneel) 
 
De lichtbox van de neoBLUE-deken kan aan een stang (zoals de 
stangbevestigingsaccessoire op couveuses en patiëntverwarmers) worden bevestigd met 
de optionele stangbevestigingsmiddelen. Deze bevestigingsmiddelen zijn bedoeld om het 
systeem aan een stang met een diameter van 1,91 tot 3,81 cm te kunnen klemmen. 

 Waarschuwing! Wanneer de lichtbox met de optionele bevestigingsmiddelen aan een 
stang of rolstatief wordt bevestigd, moet u vóór gebruik het gewichtsvermogen en de stabiliteit 
van de totale constructie controleren. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Gebruikershandleiding voor de neoBLUE® -deken met ledlichttherapiesysteem 17 
Onderdeelnummer 029765 rev. B 
 

4. Assemblage en bedieningsinstructies 

4.1. De neoBLUE-deken met ledlichtherapiesysteem voorbereiden voor gebruik:  
 

1. Leg de glasvezeldeken met matras in een wieg, open bedje, warmtestraler of couveuse.  

2. Breng de lichtbox in positie en steek de glasvezelkabel in de glasvezelkoppeling.  

Opmerking: Bij gebruik van een couveuse leidt u de glasvezelkabel door een van de 
couveusepoorten en sluit u deze aan op de lichtbox die zich buiten de couveuse bevindt. 

Opmerking: Plaats de lichtbox uit de buurt van de patiënt op een vlakke, stabiele ondergrond, 
vrij van belemmeringen en rommel of bevestig de lichtbox met optionele bevestigingsmiddelen 
aan een stang.  

 Waarschuwing! Wanneer de lichtbox met de optionele bevestigingsmiddelen aan een 
stang of rolstatief wordt bevestigd, moet u vóór gebruik het gewichtsvermogen en de stabiliteit 
van de totale constructie controleren. 

 Waarschuwing! Om oververhitting van de lichtbox te voorkomen, moet u controleren of 
de ontluchtingsopeningen niet worden afgedekt door dekens, kleding, stof of pluis of doordat 
de lichtbox tegen blokkerende oppervlakken aan staat.  

 Let op: Houd de lichtbox met één hand vast om te voorkomen dat deze verschuift 
wanneer de glasvezelkabel op de lichtbox wordt aangesloten of eruit wordt verwijderd. 
 

3. Sluit de voeding aan op een geschikt wandstopcontact en op de lichtbox. 
Voedingskabels moeten veilig door de ruimte worden geleid. 

4. Breng de disposable hoes aan, door deze over het dekenmatras te schuiven. 
Vervangende hoezen zijn verbruiksartikelen die na eenmalig gebruik moeten worden 
afgevoerd (vervangende hoezen kunnen bij Natus Medical Incorporated worden besteld). 

 Waarschuwing! Niet te gebruiken zonder dekenmatras en disposable dekenhoes 
(uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik). Het hulpmiddel moet worden gebruikt met het Natus-
matras en de Natus-hoes die zijn meegeleverd om te zorgen voor de juiste uniforme behandeling.  

Opmerking: Het matras is bij levering al over de glasvezeldeken heen geplaatst. Het matras is 
semi-duurzaam (vervangende matrassen kunnen bij Natus Medical Incorporated worden besteld). 
 

5. Schakel het systeem in door de aan-uitschakelaar in de stand AAN ( | ) te zetten.  

6. Controleer de lichtsterkte van de lamp met een radiometer volgens de procedures van 
uw instelling. Raadpleeg paragraaf 6.1, “De lichtsterkte controleren.” De lichtsterkte van 
het neoBLUE-dekensysteem wordt in de fabriek ingesteld op 35 ± 5 μW/cm2/nm met een 
neoBLUE-radiometer. 

4.2. De lichttherapie toedienen:  
 

 Waarschuwing! Intensieve lichttherapie (≥ 30 µW/cm2/nm) is mogelijk niet geschikt 
voor alle patiënten (bijv. premature patiënten ≤ 1000 g).¹ 

 Waarschuwing! De duur van de behandeling moet voor elke patiënt door de arts 
worden voorgeschreven.  



 
 

 
Gebruikershandleiding voor de neoBLUE® -deken met ledlichttherapiesysteem 18 
Onderdeelnummer 029765 rev. B 
 

 Waarschuwing! Om te verzekeren dat de patiënt de juiste dosis krijgt, wordt 
aanbevolen de lichtsterkte vóór elk gebruik te meten met een radiometer. Als deze meting 
achterwege wordt gelaten, kan dit ertoe leiden dat een lagere lichtsterkte wordt geleverd dan 
de dosis die door de arts is voorgeschreven.  

 

7. Scherm de ogen van de patiënt af met een masker voordat de lichttherapie wordt 
ingeschakeld. 

Natus adviseert het gebruik van: 

Biliband®-oogbescherming 

Maten: Micro (onderdeelnr. 900644) 
Prematuur (onderdeelnr. 900643) 
Standaard (onderdeelnr. 900642)  

 Waarschuwing! Om oogbeschadiging tijdens de behandeling met lichttherapie te 
voorkomen, beschermt u de ogen van de patiënt met oogbescherming van de juiste maat.  
Opmerking: Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die met de oogbescherming wordt 
meegeleverd voor een goede pasvorm. 

Opmerking: Wanneer de patiënt zo wordt vastgehouden dat zijn of haar ogen niet aan het 
licht kunnen worden blootgesteld, mag de oogbescherming worden verwijderd. 
 

8. Leg de patiënt op het met de neoBLUE-deken bedekt matras.  

 Waarschuwing! Om verstrikking te voorkomen, moet u de patiënt altijd op het matras 
leggen met het hoofd op het uiteinde tegenover het uiteinde waar de glasvezelkabel is bevestigd. 

9. Bewaak de patiënt tijdens de behandeling. 

 Waarschuwing! Bewaak alle patiënten tijdens een behandeling met intensieve 
lichttherapie volgens de aanwijzingen van de arts.  

 Meet periodiek het bilirubineniveau van de patiënt.  

Opmerking: Schakel het apparaat uit wanneer u de gesteldheid en kleur 
van de huid van de patiënt controleert; blauw licht kan klinische observaties 
belemmeren doordat veranderingen in de kleur van de huid, zoals cyanose, 
worden gemaskeerd.  

 Bewaak de temperatuur en vochtbalans van de patiënt. 

 Controleer periodiek of de ogen van de patiënt beschermd zijn en niet zijn 
ontstoken. 
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 Waarschuwing! Personen die gevoelig zijn voor licht kunnen hoofdpijn, misselijkheid 
of lichte duizeligheid ondervinden als zij zich te lang ophouden in het verlichte gebied. Het 
gebruik van het neoBLUE-dekensysteem in een goed verlichte ruimte of het dragen van een 
bril met gele glazen kan mogelijke effecten tegengaan.  
 

 Waarschuwing! Het apparaat moet worden uitgeschakeld wanneer de patiënt niet 
op het matras ligt of wanneer de verzorger de patiënt verzorgt. 
 

10. Hierna schakelt u de voeding naar de sluimerstand en verwijdert u de lamp uit de 
behandelingsruimte. 

5. Problemen oplossen 
 

Opmerking: De onderhoudshandleiding is apart op cd-rom verkrijgbaar. Klanten in de VS 
kunnen contact opnemen met de technische dienst van Natus op +1 888 496 2887 of +1 650 
802 0400 of via e-mail op technical_service@natus.com. Buiten de VS kunt u contact 
opnemen met uw plaatselijke distributeur.  

 

 Let op: Alleen bevoegd personeel mag onderhoud en reparaties aan de lichtbox en led 
verrichten. Raadpleeg Natus Medical Incorporated voor reparatie en vervanging. 
 

Probleem Mogelijke oorzaak Actie 
Het apparaat wordt niet 
ingeschakeld, de 
ventilator staat uit. 

Geen voeding 
Defecte schakelaar 
Defecte voeding 

 Controleer of het apparaat op het net 
is aangesloten. 

 Controleer of de stekker goed en 
stevig contact maakt in het apparaat. 

 Laat de onderdelen door een 
bevoegde technicus controleren en zo 
nodig vervangen. 

De blauwe lamp wordt 
niet ingeschakeld, maar 
de ventilator staat aan. 

De glasvezelkabel is niet op 
de lichtbox aangesloten.  
De printplaat is beschadigd 
 

 Steek de glasvezelkabel in de 
glasvezelkoppeling in de lichtbox. 

 Neem contact op met de technische 
dienst van Natus of een erkende 
servicevertegenwoordiger als het 
probleem aanhoudt. 

De blauwe lamp gaat 
aan maar de ventilator 
niet. 

Defecte ventilator 
Defecte bedrading 
 

 Neem contact op met de technische 
dienst van Natus of een erkende 
servicevertegenwoordiger als het 
probleem aanhoudt. 

Geel lampje knippert 
(enkelvoudig 
knipperpatroon). Blauwe 
lamp kan in- of 
uitgeschakeld zijn. 

Led van hulpmiddel is 
oververhit geraakt door: 
Geblokkeerde 
ontluchtingsopeningen, 
hulpmiddel wordt gebruikt in 
een omgevingstemperatuur 
van meer dan 30 ºC of 
de printplaat is beschadigd 
ventilator is defect 

 Verwijder alle materiaal dat de 
luchtstroom door de 
ontluchtingsopeningen heen blokkeert. 

 Gebruik het hulpmiddel in een koelere 
omgeving. 

 Neem contact op met de technische 
dienst van Natus of een erkende 
onderhoudsvertegenwoordiger als het 
probleem aanhoudt. 

Geel lampje knippert 
(dubbel knipperpatroon). 
Blauwe lamp kan in- of 
uitgeschakeld zijn. 

Interne lensinterface is 
oververhit geraakt door: 
glasvezelkussentje is 
beschadigd aan de 
koppelingstip en heeft het 
einde van zijn gebruiksduur 
bereikt 

 Vervang het glasvezelkussentje. 
 Neem contact op met de technische 

dienst van Natus of een erkende 
servicevertegenwoordiger als het 
probleem aanhoudt. 
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6. Reiniging en onderhoud op routinebasis 

6.1. De lichtsterkte controleren  
We raden aan om de lichtsterkte vóór elk gebruik te controleren om te waarborgen dat de 
beoogde behandelingsdosis wordt toegediend, zoals door de arts is voorgeschreven. Deze 
meting wordt uitgevoerd in de buurt van het midden van het effectief behandelingsgebied op 
het matras en de disposable hoes. 

 
neoBLUE-radiometer  

Natus adviseert om een goed gekalibreerde neoBLUE-radiometer te gebruiken voor het 
meten van de lichtsterkte van de neoBLUE-dekenlamp. Als deze meter niet beschikbaar is, 
is het belangrijk de lichtsterkte te meten met een radiometer die specifiek bedoeld is om het 
smalband-golflengtespectrum van blauwe leds te meten. Radiometers die bedoeld zijn om 
het breedbandspectrum te meten zoals aangetroffen in fluorescerende of halogeenlampen, 
leidt tot onnauwkeurige lichtsterktemetingen.  

Als de gemeten sterkte onder de fabrieksinstellingen of het ziekenhuisminimum valt, laat u 
het sterkteniveau door een bevoegd technicus testen en zo nodig aanpassen voor de 
gewenste sterkte.  

Opmerking: De lichtsterkte van het neoBLUE-dekensysteem wordt in de fabriek ingesteld op 
35 ± 5 μW/cm2/nm met een neoBLUE-radiometer.  

6.2. De lichtsterkte afstellen 

De lichtsterkte kan worden afgesteld met een potentiometer die zich onderaan op de 
achterkant van de lichtbox bevindt. Raadpleeg de onderhoudshandleiding voor instructies 
over het afstellen van de lichtsterkte. 

 Let op: Alleen bevoegd personeel mag onderhoud en reparaties aan de lichtbox en led 
verrichten. Raadpleeg Natus Medical Incorporated voor reparatie en vervanging.  
Als de gewenste sterkte niet kan worden verkregen ondanks het feit dat u de potentiometer 
meermalen heeft bijgesteld, moet u contact opnemen met de technische dienst van Natus of 
een erkende servicevertegenwoordiger. 

6.3. Reinigen 

 Let op: Hoewel de lichtbox spatbestendig is volgens IP21 en de deken beschermd is 
tegen sproeiend water volgens de vereisten van IPX3 conform norm IEC60529, dient het 
rechtstreeks sproeien van vloeistoffen op de lichtbox te worden vermeden en mogen 
vloeistoffen niet binnendringen. 

 Let op: Reinig de lichtbox, de deken of het matras niet met bijtende of schurende 
reinigingsmiddelen, alcohol, aceton of andere oplosmiddelen. Schakel altijd de stroom uit 
en koppel altijd het netsnoer los van de lichtbox voordat u het apparaat reinigt. 
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Gebruik een zachte doek die is bevochtigd met een milde reinigingsoplossing of met water en 
zeep, veeg de buitenkant van de neoBLUE-deken, inclusief de lichtbox, de glasvezeldeken/-
kabel, het matras en het netsnoer af. De neoBLUE deken en het matras mogen ook worden 
gereinigd met standaard in het ziekenhuis gebruikte desinfecterende middelen.   

Opmerking: De volgende in het ziekenhuis gebruikte desinfecterende middelen zijn 
voor dit product veilig voor gebruik (Cavicide/CaviWipes, PDI Sani-Cloth-doekjes, 
Clorox kiemdodende doekjes, Sporicidin, 5% bleekwater). 
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7. Technische gegevens 
 

De volgende grafiek toont de spectrale lichtsterkte voor bilirubine van de neoBLUE-deken 
met ledlichtherapiesysteem, evenals de piekabsorptiegolflengte van bilirubine (458 nm).³ 

 

De lichtsterkte is in de fabriek ingesteld op 35 ± 5 µW/cm2/nm bij het patiëntoppervlak. 
Deze meting is uitgevoerd met een radiometer in de buurt van het midden van het effectief 
door lichttherapie bestreken oppervlak. De volgende grafiek toont de nominale 
responskenmerken van de neoBLUE-radiometer die overeenkomen met het 
piekabsorptiespectrum van bilirubine.  
 
Opmerking: Gedurende de levensduur van het glasvezelkussentje kunnen de 
lichtsterktewaarden tot 10% variëren ten opzichte van de fabrieksinstelling. Raadpleeg 
de onderhoudshandleiding voor instructies over het afstellen van de lichtsterkte. 

 

Natus adviseert om de neoBLUE-radiometer te gebruiken voor het meten van de lichtsterkte 
van het neoBLUE-lichttherapiesysteem. Als deze meter niet beschikbaar is, is het belangrijk 
de lichtsterkte te meten met een radiometer die specifiek bedoeld is om het smalband-
golflengtespectrum van blauwe leds te meten. Radiometers die bedoeld zijn om het 
breedbandspectrum te meten zoals aangetroffen in fluorescerende of halogeenlampen, 
leidt tot onnauwkeurige lichtsterktemetingen. 
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8. Specificaties  

8.1. Lichtbron 
Blauwe led  
Golflengte blauw licht:   Piek tussen 450 en 475 nm 
Piekintensiteit aan het patiëntoppervlak: 35 ± 5 µW/cm2/nm volgens de 

fabrieksinstelling (totale lichtsterkte 
2800 µW/cm2) 

Variatie in lichtsterkte gedurende een  
periode van 6 uur: < 10% (binnen effectief behandelingsgebied) 
Lichtafgevend oppervlak (grote deken): Ongeveer 24,1 cm x 36,8 cm, 734 cm2 
Lichtafgevend oppervlak (kleine deken): Ongeveer 17,1 cm x 32,4 cm, 488 cm2 
Effectief behandelingsgebied (grote deken):  > 500 cm2 
Effectief behandelingsgebied (kleine deken):  > 250 cm2 

 
Lichtsterkteverhouding: > 0,4 (minimum tot maximum) 
Geproduceerde temperatuur: 40 °C maximale oppervlaktetemperatuur 

8.2. Voedingsspecificaties  
Ingang 
Spanning: 100 – 240 V~ 
Stroom: 1,6 A 
Frequentie: 50 – 60 Hz 
 
Uitgang 
Spanning: 12 V   
Vermogen: Maximaal 72 W 
Stroom: 6,0 A 

8.3. Veiligheid  
Totale lekstroom patiënt < 100 μA 
Hoorbaar geluid ≤ 44 dB(a) 
Gebruik in de buurt van ontvlambare gassen  Dit product is 'niet-AP/APG' 
Gebruik in de buurt van magnetische velden  Dit product is 'MR-onveilig' 

 

8.4. Afmetingen  
Grootte - Lichtbox (B x L x H):  2,1 cm x 23,5 cm x 14 cm  
 
Gewicht - Lichtbox:  1,36 kg .  
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8.5. Omgevingsvoorwaarden  

Temperatuur / luchtvochtigheid omgeving bij gebruik:  Lichtbox: 5 tot 30 C) / 10% tot 
90%, niet-condenserend Deken: 5 
tot 38 C / 10% tot 90%, niet-
condenserend 

Temperatuur / luchtvochtigheid bij opslag:  0 tot 50 C / 10% tot 90%,  
niet-condenserend 

Temperatuur / luchtvochtigheid tijdens vervoer: -30 tot 65 C / 10% tot 90%, niet-
condenserend 

 
Hoogte / atmosferische druk bij gebruik:  700 hPa tot 1060 hPa (ongeveer -

305 meter tot +3050 meter) 
 

Hoogte / druk bij opslag:  700 hPa tot 1060 hPa (ongeveer -
305 meter tot +3050 meter) 

Hoogte / druk tijdens vervoer:  570 hPa tot 1060 hPa (ongeveer -
305 meter tot +4570 meter) 

 

8.6. Veiligheidsnormen  
Veiligheid van elektrisch materiaal: IEC 60601-1 ed. 3.1 2012,  
ANSI/AAMI ES60601-1: 2005/ (R) 2012 en A1: 2012,  
CAN/CSA C22.2 nr. 60601-1: 14 
CAN/CSA-C22.2 nr. 60601-2-50-10 
EMC [klasse B]: IEC 60601-1-2: Ed 4 2014-02 
Hulpmiddelspecifieke veiligheid: IEC 60601-2-50 ed. 2.1 AAMI 60601-2-50 AMD 1 
Thuiszorg: IEC 60601-1-11 ed. 2 2015-01 
Bruikbaarheid: IEC 60601-1-6 ed. 3.1 2013-10, IEC 62366 ed. 1.1 2014-01 
Biocompatibiliteit: ISO10993 

 
 

 
 
 
Voldoet aan AAMI STD ES60601-1 
AAMI STD HA60601-1-11; 
AAMI IEC STD 60601-2-50; 
IEC STD 60601-1-6. 
Gecertificeerd volgens CSA STD C22.2 nr. 
60601-1; 60601-1-11; 60601-2-50 

 
 

¹ Maisels MJ, Watchko JF, Bhutani VK, Stevenson DK. An approach to the management of 
hyperbilirubinemia in the preterm infant less than 35 weeks of gestation. Journal of Perinatology (2012) 
32, 660-664 

² Subcommittee on Hyperbilirubinemia. American Academy of Pediatrics clinical practice guideline: 
Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. Pediatrics. 
2004; 114(1):297-316. 

³ Vreman HJ, e.a. Light-emitting diodes: a novel light source for phototherapy. Pediatric Research. 
1998; 44(5):804-809 


