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BEZPIECZEŃSTWO
   Diody LED systemu neoBLUE nie emitują znaczących ilości 

promieniowania ultrafi  oletowego (UV) – Zmniejsza ryzyko 
uszkodzenia skóry

   Diody LED systemu neoBLUE nie emitują znaczących ilości 
promieniowania podczerwonego (IR) – Zmniejsza ryzyko 
odwodnienia

ZAPROJEKTOWANY POD KĄTEM 
SKUTECZNOŚCI I PRECYZJI
   Wystarczy nacisnąć przełącznik, aby przejść z fototerapii 

standardowej (15 μW/cm2/nm) do intensywnej (35 μW/cm2/nm)
   Wyjątkowe czerwone światło naprowadzające umożliwia 

precyzyjne wyśrodkowanie lampy nad dzieckiem

ZAPROJEKTOWANY POD KĄTEM WYGODY
   Gładkie, zaokrąglone krawędzie obudowy lampy zwiększają 

bezpieczeństwo i łatwość obsługi
   Stojak na kółkach ma pneumatyczny mechanizm amortyzujący, 

który utrzymuje bezpieczną wysokość

ZAPROJEKTOWANY DO WIELU KONFI GURACJI
   Łatwa regulacja w poziomie i pionie oraz przechyłu w szerokim 

zakresie kątów
   Gumowe nóżki w zestawie z obudową lampy umożliwiają 

stabilne ustawienie wprost na inkubatorach
   Konstrukcja stojaka na kółkach umożliwia jego 

łatwe wsunięcie pod większość inkubatorów i 
łóżeczek
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System neoBLUE umieszczony 
nad inkubatorem

SYSTEM FOTOTERAPII LED NEOBLUE STANOWI OPTYMALNĄ 
TECHNOLOGIĘ LECZENIA ŻÓŁTACZKI 
NOWORODKÓW PRZY UŻYCIU DIOD 
LED EMITUJĄCYCH ŚWIATŁO NIEBIESKIE
SPEŁNIA WYMOGI WYTYCZNYCH
AMERYKAŃSKIEJ AKADEMII 
PEDIATRII DOTYCZĄCE 
INTENSYWNEJ FOTOTERAPII1

NATĘŻENIE: 
2 przełączane ustawienia natężenia fototerapii, standar-
dowe (15 μW/cm²/nm) i intensywne (35 μW/cm²/nm)

WIDMO: 
Wykorzystuje diody LED emitujące światło niebieskie
– Do emisji światła niebieskiego w widmie 450–475 nm, 
które odpowiada szczytowej wartości absorpcji długości 
fali, przy której następuje rozkład bilirubiny (458 nm)2

POKRYCIE NAŚWIETLANEJ POWIERZCHNI: 
Dziecko jest naświetlane na całej długości ciała



DANE TECHNICZNE
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – DIODY LED EMITUJĄCE ŚWIATŁO ŻÓŁTE I NIEBIESKIE

Długość fali Światło niebieskie: szczyt między 450 a 475 nm
Światło żółte: szczyt między 585 a 595 nm

Natężenie Natężenie szczytowe pośrodku w odległości 30,5 cm
Niskie ustawienie 15 ± 2 μW/cm2/nm
Wysokie ustawienie 35 ± 3.5 μW/cm2/nm
Ustawienie regulowane: Niskie Około 10–35 μW/cm2/nm
Ustawienie regulowane: Wysokie Około 30–55 μW/cm2/nm
Zmienność natężenia w ciągu 6 godzin < 10% (w naświetlanym obszarze)
Obszar skutecznego naświetlania 50 x 25 cm
Wskaźnik natężenia > 0.4 (minimalne do maksymalnego)
Wydzielanie ciepła w odległości 
30,5 cm przez 6 godzin)

temperatura o < 10°C wyższa niż temperatura 
otoczenia

Żywotność diod LED > 40 000 godzin użytkowania przy ustawieniach 
fabrycznych1

Sieć elektryczna 0.7A, 100-240V~, 50/60 Hz

Bezpieczniki 4A 100-120V~, 50/60 Hz 
2A 200-240V~, 50/60 Hz

BEZPIECZEŃSTWO
Prąd upływu < 100 μA
Słyszalny hałas < 60 dB

WYMIARY
Wysokość maksymalna < 1,83 m

Masa < 4,5 kg (sama obudowa lampy)
< 18 kg (ze stojakiem na kółkach)

STOJAK NA KÓŁKACH (Z LAMPĄ I RAMIENIEM)
Wysokość soczewki od ziemi regulowana od 1,07 m do 1,50 m ± 7,6 cm 
Odległość środka źródła światła od 
słupka

regulowany od mniej niż do 23 cm to 
33 cm ± 2,5 cm

Regulacja nachylenia obudowy od 0º (poziomo) do około 40º
Odstęp podstawy od podłogi < 10,2 cm
Podstawa 5 nóg z blokowanymi kółkami samonastawnymi

DANE ŚRODOWISKOWE
Temperatura/wilgotność pracy 15 to 35°C / 10% do 90% bez skraplania
Temperatura/wilgotność przechowywania 0° to 50°C / 10% do 90% bez skraplania

System fototerapii LED neoBLUE®

OPTYMALNA SKUTECZNOŚĆ
   Diody LED neoBLUE ograniczają kosztowną i czasochłonną 

wymianę żarówek, działając przez tysiące godzin
   Testy eksploatacyjne wykazały, że diody LED neoBLUE 

zapewniają emisję niezbędną do intensywnej fototerapii przez 
ponad 50 000 godzin3

   Inżynierowie biomedyczni mogą regulować moc wyjściową diod 
LED neoBLUE za pomocą potencjometru 

   Timer- Licznik czasu pracy urządzenia ułatwia rejestrowanie 
czasu użytkowania panelu LED neoBLUE

   Panel z diodami LED neoBLUE można serwisować w terenie, 
bez przestojów w opiece nad pacjentami

NORMY REGULACYJNE 
IEC 60601-1, ES 60601-1, CAN/CSA-22.2 No. 60601-1, IEC 60601-2-50, IEC 60601-1-2

Uwaga: dane techniczne mogą ulec 
zmianie bez powiadomienia

INFORMACJE O ZAMAWIANIU
NUMER KATALOGOWY ARTYKUŁ

System fototerapii LED neoBLUE

(zawiera 
lampę i 
stojak na 
kółkach)

010066 Zasilacz na 115 V, USA
010068 Zasilacz na 230 V, UE
010069 Zasilacz na 230 V, Wielka Brytania
010070 Zasilacz na 230 V, Australia

(zawiera 
tylko lampę)

001376 Zasilacz na 115 V, USA
001378 Zasilacz na 230 V, UE
001379 Zasilacz na 230 V, Wielka Brytania
001380 Zasilacz na 230 V, Australia
010814 Stojak na kółkach (do nabycia oddzielnie)
001241 Osłona do lampy neoBLUE

Okularki ochronne Biliband®

900642 Rozmiar dla noworodków
900643 Rozmiar dla wcześniaków
900644 Rozmiar mikro

System neoBLUE przedstawiony z dodatkową osłoną 

Diody LED neoBLUE emitują światło niebieskie w widmie 450–475 nm. 
Ten zakres odpowiada szczytowej wartości absorpcji długości fali (458 nm), 
przy której następuje rozkład bilirubiny.

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

3  Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowisko
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Zależność pomiędzy widmami emisji diod LED a absorpcją bilirubiny
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Szczytowa wartość 
absorpcji długości fali 
bilirubiny (458 nm)


