
System Fototerapii LED – neoBLUE® mini ma wszystkie zalety technologii niebieskiego 
światła emitowanego przez diody LED w bardziej przenośnym i kompaktowym urządzeniu

NAJBARDZIEJ SKUTECZNY ROZKŁAD BILIRUBINY1

System neoBLUE mini spełnia wymogi Wytycznych  
AAP (Amerykanska Akademia Pediatrii) w zakresie  
intensywnej fototerapii2

• Zapewnia tysiące godzin intensywnej 
 fototerapii: 30 – 35 μW/cm2/nm
• Wykorzystuje specjalne diody (LED) emitujące niebieskie światło
 ♦ diody LED emitują niebieskie światło w widmie 
  450-470 nm – odpowiadające szczytowej wartości absorpcji 
  długości fali (458 nm), przy której następuje rozkład bilirubiny2

BEZPIECZEŃSTWO
• Diody LED nie emitują światła ultrafioletowego (UV), dzięki czemu zmniejsza się ryzyko uszkodzenia skóry
• Diody LED nie wytwarzają promieniowania podczerwonego, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko utraty płynów
 ♦ Światło można umieścić tak blisko ciała dziecka, jak jest to konieczne, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa
URZĄDZENIE ZAPROJEKTOWANE W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY USTAWIENIE W RÓŻNYCH 
KONFIGURACJACH I W RÓŻNYCH MIEJSCACH
• Wyposażone w regulowane ramię na statywie
 ♦ Można je łatwo zamontować na lampach promiennikowych lub inkubatorach – idealne w miejscach 

 o ograniczonej przestrzeni
 ♦	 Można je łatwo zamontować na statywie na kółkach ustawionym bezpośrednio przy łóżeczku 
• Możliwość ustawienia w różnych konfiguracjach zapewniających naświetlanie dowolnych powierzchni ciała
 ♦ Zapewnia równomierne naświetlanie określonej powierzchni ciała
 ♦	 Możliwość naświetlania jedną lampą w przypadku małych wcześniaków lub dwoma lampami, 
  gdy konieczne jest pokrycie większej powierzchni ciała 
OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ
• Diody LED mogą pracować tysiące godzin, dzięki czemu zmniejsza się konieczność dokonywania kosztownych i 

czasochłonnych wymian żarówek
• Panel, na którym rozmieszczone są diody, został zaprojektowany w sposób umożliwiający opiekę nad 

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

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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Dane techniczne
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA     Niebieskie i żółte diody LED 
 Długość fali    Światło niebieskie: Wartość szczytowa od 450 do 465 nm
      Światło żółte: Wartość szczytowa od 585 do 595 nm 
 Natężenie    Średnie natężenie w punkcie centralnym w odległości 30,5 cm
      > 30 μW/cm2/nm
 Zmienność intensywności w ciągu 6 godz. < 10% (w obszarze oświetlenia)
 Powierzchnia skutecznego naświetlania 258,1 cm2 (około 20,3 cm x 12,7 cm)
      
 Wskaźnik natężenia światła    > 0,4 (stosunek natężenia minimalnego do maksymalnego)
 Wytwarzane ciepło    < 10° C więcej niż temperatura otoczeniat
 (w odległości 30,5 cm w ciągu 6 godz.)

ZASILANIE     85-264 V AC, 47 do 63 Hz

MAKSYMALNA WARTOŚĆ ZNAMIONOWA  0,7A, 100-240 V~, 50/60 Hz 

BEZPIECZEŃSTWO
 Prąd upływowy     < 100 μA
 Hałas słyszalny    < 60 dB

WYMIARY
 Lampa      19 cm x 14 cm x 5 cm +/- 10%
 Lampa wraz z ramieniem    < 2,7 kg
 Ramię lampy     Rozciąga się na długość ponad 81 cm
 Statyw      Możliwość montażu na statywach o średnicy od 1,9 do 3,8 cm 
           

DANE ŚRODOWISKOWE
 Temperatura/Wilgotność podczas pracy  15-35° C / 0-90% (niekondensacyjna)
 Temperatura/Wilgotność podczas   -30-50° C / 0-90% (niekondensacyjna)
 przechowywania

DANE NORMATYWNE     Typ BF
      EN 60601-1-1, EN60601-1-2
      EN60601-2-50
      UL2601-1
      CSA C22.2 601.1 

Uwaga: Dane techniczne mogą ulec zmianie 
bez wcześniejszego powiadomienia.

Informacje dotyczące składania zamówień
                    PRODUKT                NUMER
                                        KATALOGOWY

                    Lampa do fototerapii LED neoBLUE® mini, 110V    010101

                    Lampa do fototerapii LED neoBLUE® mini, 230V, UK  010102

                    Lampa do fototerapii LED neoBLUE® mini, 230V    010103

                    Lampa do fototerapii LED neoBLUE® mini, 230V, AUS  010104

                    Okularki ochronne Biliband® (trzeba zamawiać osobno)
                        Rozmiar normalny             900642
                        Rozmiar dla wcześniaków         900643
                        Rozmiar mikro              900644 
                        Biliband® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Nascor Pty Ltd.

Dystrybutor:

NZ Techno Sp. z o.o.
Ul. Berneńska 5a
03-976 Warszawa
Tel.: 22 616 3245
Fax.: 22 617 0785
Office.pl@nztechno.com

Natus Medical Incorporated
5900 First Avenue South • Seattle, WA 98108 USA

1-800-303-0306 • www.natus.com


