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NOWA GENERACJA

BEZPIECZNY Z ZASADY 
W opiece nad noworodkami bezpieczeństwo zawsze 
zajmuje pierwsze miejsce. 
Kocyk neoBLUE zapewnia intensywną, ale bezpieczną 
fototerapię LED, nie emitując znaczącej ilości światła w 
zakresie ultrafioletu (UV) lub podczerwieni (IR), co 
zmniejsza potencjalne ryzyko uszkodzenia skóry i 
niezauważalnej utraty wody, oraz wyłączając się 
automatycznie, kiedy dojdzie do wzrostu temperatury. 

ELASTYCZNY Z ZASADY  
Przenośny i lekki kocyk neoBLUE idealnie sprawdza się 
na oddziałach OITN, oddziałach noworodkowych oraz 
w środowisku domowym i można zastosować go w 
istniejących sprzętach, takich jak łóżeczka, kołyski, 
cieplarki promiennikowe i inkubatory. 
Stosowany niezależnie lub w połączeniu z górnymi 
systemami do fototerapii neoBLUE, zapewnia elastyczność 
intensywnej terapii wtedy, kiedy jest ona potrzebna1.

KOMFORTOWY Z ZASADY 
Miękki wkład kocyka neoBLUE ma anatomiczny kształt i 
jest dostępny w różnych rozmiarach. Dzięki komfortowemu 
materacykowi i długiemu, lekkiemu przewodowi, 
umożliwia on tulenie noworodka w ramionach w trakcie 
terapii, pomagając w budowaniu więzi matki z dzieckiem i 
wywierając korzystny wpływ na samopoczucie noworodka.

KOCYK NEOBLUE JEST CZĘŚCIĄ RODZINY 
URZĄDZEŃ DO FOTOTERAPII LED NEOBLUE 
Z GAMY SYSTEMÓW LECZENIA ŻÓŁTACZKI 
FIRMY NATUS. 
Płynnie integrujący się ze środowiskiem OITN kocyk neoBLUE może być 
stosowany z wieloma różnymi akcesoriami, w tym opaskami BiliBand, 
otulaczami neoBLUE oraz wieloma różnymi opcjami montażowymi.

1  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 

2  Vremen HJ, et al. Light-emitting diodes: a novel light source for phototherapy. Pediatric 
Research. 1998; 44(5):804-809
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neoBLUE 
SYSTEM FOTOTERAPII LED

OSŁONY MATERACY

OTULACZ NEOBLUE*

*  Otulacz HALO® SleepSack™ przystosowany do 
stosowania ze światłowodowym podkładem 
neoBLUE.

OPASKI
BILIBAND®

neoBLUE®blanket
SYSTEM FOTOTERAPII LED



ZGODNY Z WYTYCZNYMI AMERYKAŃSKIEJ 
AKADEMII PEDIATRII 
DOTYCZĄCYMI INTENSYWNEJ FOTOTERAPII1

   NATĘŻENIE: 
Zapewnia intensywną fototerapię: > 30 μW/cm2/nm

   WIDMO: 
Diody LED systemu neoBLUE emitują światło niebieskie w widmie 
450–475 nm odpowiadające szczytowej wartości absorpcji długości 
fali, przy której następuje rozkład bilirubiny (458 nm)2

   POKRYCIE NAŚWIETLANEJ POWIERZCHNI: 
Kocyk zapewnia fototerapię na dużej powierzchni

BEZPIECZNY ELASTYCZNY WYGODNY

NATUS, RODZINA W CENTRUM OPIEKI NAD NOWORODKIEM

    Kontakt skóra do skóry lub kangurowanie są możliwe 
w trakcie leczenia, co pozwala uniknąć przerywania 
fototerapii, zmniejsza stres noworodka, wspomaga 
termoregulację i rozwój neurobehawioralny oraz 
stymuluje nawiązanie więzi matki z dzieckiem.

    Kocyk neoBLUE pozwala uniknąć narażania wrażliwych 
noworodków na dyskomfort i nieprzyjemności 
związane z rozwijaniem i ekspozycją na górne światło 
niebieskie, sprzyjając ich dobremu samopoczuciu 
ogólnemu i rozwojowi. 

  Karmienie piersią – najlepsze według AAP – 
i pielęgnacja mogą być kontynuowane w trakcie 
fototerapii, co wspiera rozwój i eliminuje trudności 
związane z karmieniem noworodków z żółtaczką.

System do intensywnej fototerapii LED, 
kocyk neoBLUE, jest przeznaczony do 
zbliżania lekarzy, opiekunów i rodziców, 
zapewniając noworodkom z żółtaczką 
lepszy start: 

UMOŻLIWIA OPIEKĘ SKONCENTROWANĄ NA RODZINIE I ROZWOJU NOWORODKA

Kocyk neoBLUE nowej generacji sprawia, 
że leczenie żółtaczki staje się częścią 
rutynowej opieki, oferując natychmiastową 
i intensywną fototerapię z wykorzystaniem 
niebieskich diod LED w różnych warunkach. 
Leczenie można kontynuować w trakcie 
karmienia piersią, zapewniając kontakt 
skóra do skóry bez przerywania terapii. 

ROZSZERZONA TERAPIA NA 
ODDZIALE OITN

W połączeniu z górnym systemem do fototerapii LED neoBLUE kocyk 
neoBLUE maksymalizuje pokrycie powierzchni, aby zapewnić bardzo 
skuteczny rozkład bilirubiny w przypadkach hiperbilirubinemii1. 
Trwałe niebieskie diody LED o wąskim paśmie zapewniają intensywne 
i skuteczne leczenie wtedy, kiedy jest ono najbardziej potrzebne.

DYSKRETNY NA ODDZIAŁACH 
NOWORODKOWYCH 

Kocyk neoBLUE kieruje niebieskie światło LED bezpośrednio na skórę 
noworodka, co pozwala uniknąć jego rozpraszania do otoczenia, 
typowego dla górnych systemów terapii, które może oddziaływać na 
inne noworodki i matki na oddziałach noworodkowych lub w obszarach 
wspólnych.

IDEALNY DLA PROGRAMÓW 
FOTOTERAPII DOMOWEJ

Łatwy i bezpieczny w użyciu poza środowiskiem szpitalnym, kocyk 
neoBLUE zapewnia skuteczną i intensywną formę fototerapii LED dla 
pozaszpitalnych programów fototerapii, pozwalając uniknąć kosztownej 
hospitalizacji i nie zakłócając życia rodzinnego.


