
neoBLUE® cozy

Fototerapi Sistemi

mavi LED teknolojisinin

tüm avantajlarını eşsiz

yatak rahatlığında

sağlamaktadır



neoBLUE cozy sistemi mavi LED ışık kaynağı ile bebeğe alttan 
fototerapi vermektedir

BİLİRUBİNİN EN ETKİN ŞEKİLDE DÜŞÜRÜLMESİ1

neoBLUE cozy sistemi AAP (Amerikan Pediatri Akademisi) nin  

“Yoğun Fototerapi Yönergeleri” ne uygundur2 

• YOĞUNLUK:  Yoğun fototerapi verir: > 30 µW/cm2/nm

• SPEKtrUm:  Mavi ışık yayan diyot (LED) kullanır

  LED ler mavi ışığı 450 – 470 nm lik spektrumda yayar — 

 bilirubinin kırıldığı pik emilim dalga boyu (458 nm) na  

 karşılık gelmektedir1

• YÜZEY ALANI:  Bebeğin başından parmak ucuna kadar tüm vücuduna etki eder

  Standard fototerapi örtülerinden, pedlerden veya yataklardan daha fazla yüzey alanına fototerapi verir

GÜVENLİ
• neoBLUE LED’leri ultraviole ışığı (UV) yaymaz — deri tahribatına sebep olmaz

• neoBLUE LED’leri enfraruj ışıma (IR) yaymaz — sıvı kaybına sebep olmaz

• Cihaz yüzey ısısında artış olduğunda otomatik olarak kapanır

  Havalandırma delikleri kapandığında veya ortam ısısında artış olduğunda

  kullanıcıyı uyaran alarm tertibatı

Alarm Gösterge Işığı

     RAHATLIK VE ETKİNLİĞİ ÖN PLANDA TUTAN TASARIM
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •	 Bebeğin vücut şekline uygun modern, oval dizayn

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •	 Bebeğin rahat etmesini sağlayan yumuşak özel neoPAD™ yatak

            Tek kullanımlık yatak örtüleri bebek için temiz ve yumuşak bir

            yüzey temin eder

          •	 Arzu edildiğinde bebeğin etrafına destekleyici battaniye konulabilir

          •	 Daha sıcak tutmak için bebeğin üzeri battaniye ile örtülebilir

OPTİMAL VERİMLİLİK VE KULLANIM KOLAYLIĞI
•	 Binlerce saat yanma ömrü olan LED ler masraflı ve zaman alıcı olan ampul

 değişimini ortadan kaldırır

•	 Cihazın zaman sayacı LED panelin toplam kullanım süresinin takibini sağlar 

•	 LED paneli yerinde servis ile değiştirilebilir — kullanımı aksatıcı servis

 süresi bulunmamaktadır

•	 LED panel üzerinde bebeğin doğru yerleştirilmesi bakımından kullanıcıya

 klavuzluk eden illustrasyon bulunmaktadır

•	 Boyu 55.9 cm (22”) ye kadar olan bebeklerde kullanılabilir

1 Vreman HJ, et al. Işık yayan diyotlar: Fototerapide yeni ışık kaynağı.  Pediatrik Araştırma.  1998; 44(5):804-809.



neoBLUE cozy sistemi birçok farklı
konfigürasyonda kullanılabilir

BEBEK BAKIM ODASINDA, ANNE YANINDA HATTA EVDE KULLANIM İçİN İDEAL
•	 Portatif ve hafif tasarımı sayesinde kolaylıkla taşınabilir

•	 Açık yatak, küvöz, radyant ısıtıcı vb. de kullanılabilir

2 Hiperbilirubinemi altkurulu. Amerikan Pediatri Akademisi Klinik Uygulama yönergesi: Gebeliğin 35 veya daha fazla ki sürecinde yenidoğanda 
 Hiperbilirubinemi Yönetimi.   Pediatrics.  2004; 114(1):297-316.

neoBLUE cozy sistemi 
açık yatakta

neoBLUE cozy sistemi 
radyant ısıtıcı altında

Fototerapi sırasında bebeği daha 
sıcak tutmak için bebeğin üzeri 

battaniye ile örtülebilir

Daha da artırılmış etkinlik için  
neoBLUE cozy sistemi başka 

bir neoBLUE cihazı (üst-foto) ile 
birlikte kullanılabilir

The neoBLUE cozy system can 
be used in conjunction with an 

overhead neoBLUE light for 
expanded coverage



Sipariş Bilgisi

P/N 051780E

Not: Teknik özellikler bildirimde 
bulunmaksızın değiştirilebilir.

AçIKLAMA      KATALOG NO

neoBLUE® cozy LED Fototerapi Sistemi, 110V  010121

neoBLUE® cozy LED Fototerapi Sistemi, 230V, UK 010122

neoBLUE® cozy LED Fototerapi Sistemi, 230V, EUR 010123

neoBLUE® cozy LED Fototerapi Sistemi, 230V, AUS 010124

neoPAD™ yatak (2’li kutu)    040874

Tek kullanımlık yatak örtüsü (50’lik kutu)  030760

tEKNIK ÖZELLIKLEr
IŞIK KAYNAĞI     Mavi LED ler  
 Dalgaboyu    Pik aralığı 450 – 470 nm 
 Yoğunluk     Hasta üzerindeki pik yoğunluk 
      > 30 µW/cm2/nm
 6 saati aşan sürede yoğunluktaki değişim ± %10 (aydınlatma alanı içinde)
 Etkin tedavi alanı    Yaklaşık 21.6cm (8.5 inç) x 44.5 cm (17.5 inç) > 613 cm2 (95 inç2)
 Hasta alanı    27.18 cm (10.7 inç) x 55.85 cm (22 inç)
 Yoğunluk oranı    > 0.4 (minimumdan maksimuma)
 Isı çıkışı     40° C (104° F) maksimum yüzey sıcaklığı

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER    
 Giriş     
  Voltaj    100–240 V~
  Akım    2.0 A maksimum @ 100–240 V~
  Frekans    50–60 Hz

 Güç kaynağı çıkışı    (Sadece Natus Güç Kaynağı 600157 kullanılmalıdır)
  Voltaj    12 V 
  Güç    65 W maksimum
  Akım    5.4 A maksimum @ 12 V 

EMNİYET
 Ana muhafaza sızıntı akımı   < 100 μA
 Toprak hattı sızıntı akımı   < 250 μA
 Duyulabilir gürültü    < 60 dB

BOYUTLAR
 Genişlik x Uzunluk x Yükseklik (Gövde)  30.5 cm (12 inç) x 64.8 cm (25.5 inç) x 10.2 cm (4.0 inç)
 Ağırlık (Gövde + Güç Kaynağı)   < 5.0 kg (11.0 lbs)

çEVRESEL
 Çalışma Isısı/Nem    20° – 30° C / %10 - %90 yoğunlaşmadan
 Depolama Isısı/Nem   -30° – 50° C / %10 - %90 yoğunlaşmadan

NİZAMİ STANDARDLAR   
 FDA sınıflandırması    Class II/21CFR 880.5700
 Elektrik Güvenliği    UL60601–1:2003, CSA C22.2 601–1–M90
 Tip BF
 MDD Sınıflandırması   IIa, (Annex IX, Rule 9, active therapeutic device)
 Elektrik Güvenliği    EN 60601–1:1990; A1:1993; A2:1995; A13:1996
 EMC - elektromanyetik uyumluluk [Sınıf B] EN 60601–1–2:2002
 Etiketleme    EN1041:1998, EN980:2003
 Risk Analizi    ISO 14971:2000; A1:2003
 Cihazın spesifik emniyeti   EN60601–2–50:2002
 Biyo uyumluluk    EN ISO10993–1:2003; EN ISO10993–5:1999; EN ISO10993–10:2002

Dağıtıcı firma:

Astek Medikal Ltd
C Emec Bulv • 2 Cd 30/3 • Ovecler, 06460 • Ankara
0312 472 8687 (PBX) • Faks: 0312 472 2647 
www.astekmedikal.com

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

1-800-303-0306 • www.natus.com


