BILI-BED
FOTÓTERÁPIÁS KÉSZÜLÉK
HASZNÁLATI LEÍRÁS
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Tisztelt Ügyfelünk!
Gratulálunk Önnek ahhoz a döntéséhez, hogy a Medela Bili-bed készüléket választotta. Meggyőződésünk, hogy
megfelelően döntött, mikor a termékünket választotta, és biztosak vagyunk abban, hogy a későbbiekben is tökéletesen
elégedett lesz vele.
A következő oldalakon bemutatjuk, hogy hogyan kell a készüléket használnia és üzemeltetnie. Ha ezeket az
instrukciókat figyelmesen betartja, az Ön készüléke hosszú élettartamú és megbízható marad.
Köszönjük a bizalmat, amellyel cégünket megajándékozta.
MEDELA AG. / UNIVILL Kft.

Figyelem!
A Bili-bed fototerápiás készülék használata pontos ismereteket igényel alkalmazásának minden területén, és
ugyanilyen fontos az instrukciók pontos betartása is.
Bármiféle bizonytalanság esetén kérem, forduljon segítségért a készüléket jól ismerő, szakképzett személyhez.
Ezirányú érdeklődése esetén a szerviz megbízottja illetve a forgalmazó készséggel áll az Ön rendelkezésére.
A termékünket az ISO 9001 az EN46001 valamint az amerikai FDA és GMP szabványai és előírásai szerint
fejlesztettük ki és állítjuk elő.
ISO
EN
FDA
GMP

International Organisation for Standardization
European Norm
Food and Drug Administration
Good Manufacturing Prattices

A "Bili-bed"-et robbanásveszélyes környezetben valamint incubator-ban használni nem szabad!
A Medela Ag. a technikai változtatás valamint a termék tökéletesítésének jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartja!
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1)

Rövid leírás
A Medela Bili-bed egy modern, csúcsminőségű fotóterápiás rendszer, melyet a legújabb
orvosi felfedezések figyelembevételével a hyperbilirubinaemia kezelésére fejlesztettünk ki.
A legtöbb, kereskedelmi forgalomban kapható gyerekágyban elhelyezhető, ezért
különösen jól alkalmazható a rooming-in rendszerben. A készülék energiafogyasztása
rendkívül alacsony, fenntartási költségei elhanyagolhatóak, mivel csupán egyetlen kékfény
csövet kell Önnek cserélnie, ha terápikus hatása a minimumra csökken.

2)

Alkalmazás
A Bili-bed-et az újszülött csecsemők túlzott bilirubin koncentrációjuk hatékony és
biztonságos kezelésére terveztük.
Figyelmeztetés: A készülék indokolatlan (túlzott) használata kockázatos lehet!

3)

Felépítése
A fotóterápiás egység tükörfényes alumínium reflektort tartalmaz az energiatakarékos
kékfény csővel együtt. Sugárzási tartománya: 425-475 nm között.
Beépített halk ventilátor gondoskodik a megfelelő hűtéséről. Az egységet felülről egy
áttetsző, speciális felületű perspex lap takarja.
A beépített elektronika jelzi az eseti alkalmazás, azaz a terápiás idő hosszát és a teljes
üzemórát. A "total h" segít meghatározni a cső cseréjének időpontját, melyet a
későbbiekben ismertetünk.
A fekvő felület egy alumínium keretet tartalmaz melyre egy bőrbarát (polyurethan)
anyagból készült fólia feszül.
A készülékhez 2 db. speciális bilicombi tartozik, mely a baba optimális helyzetét
biztosítja, és megfelelő kezelési és védelmi körülményeket biztosít mind a baba, mind
pedig a környezete számára a kék fény zavaró hatásai ellen.
A terápia ideje alatt a kékfény a babára irányul a takaró alján található világos
fényáteresztő szöveten keresztül. Sose módosítsa, vagy cserélje ki ezt a szövetet a
Bilicombin, mert ellenkező esetben a terápiás hatás nem garantálható.

4) Összeállítás, összeszerelés
4.1.

A fotóterápiás egység
A nyomógombot csatlakoztassa az egységhez a rajzon jelzett helyen azért, hogy a
készüléket a kapcsolóval ki és be tudja kapcsolni.

4.2.

A fekvő felület előkészítése
Nyomja meg egyszerre az alumínium keret két oldalán található piros gombokat és
hajtsa fel a váz hosszabbik oldalát, hogy a fóliát könnyedén fel tudja húzni rá.
Csomagolja és göngyölje ki a fóliát.
Az alumínium keret mindkét hosszabbik oldalán egy-egy barázda található.
Helyezze bele a fólia hosszabb oldalait ezekbe a barázdákba, és óvatosan húzza fel.
Zárja le az alumínium keretet. Kattanáskor a fólia tökéletesen rögzített.
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5) Üzembe helyezés
 Vegye ki az ágybetétet a gyerekágyból, nem lesz rá szüksége.
Fontos: A készüléket nem incubatorba tervezték, ott ne használja!
 Helyezze a fotóterápiás egységet a baba ágyába.
Fontos: Elegendő helynek kell lenni a Bili-bed körül, hogy a levegő szabadon
áramolhasson. Ez biztosított abban az esetben, ha az ágy szellőzőnyílással ellátott.
Ha nem, akkor a készülék körül minimum 1 cm helynek kell lenni. Az összes
szellőző felület nem lehet kisebb mint 20 cm2. A kibocsátott hő mennyisége nem
jelentős, a készülék problémamentesen működtethető mind kórházakban, mint
otthon ezen előírások betartása esetén.
 A hálózati kábelt és a nyomógomb vezetékét vezesse az ágyon kívülre.
 Helyezze a fekvő felületet a fotóterápiás egység tetejére oly módon, hogy a dupla
tépőzár a megrajzolt/képen látható csecsemő feje mellett legyen

6) Terápia
6.1.

A bébi előkészítése
A legmegfelelőbb eredmény elérése érdekében a baba csak kisméretű pelenkában
legyen. Ha szükséges tűrjük le a pelenka szélét a baba köldökéig, hogy a lehető
legnagyobb felületen érje a terápiás fény.

6.2.

A baba öltöztetése
A Bili-bed kizárólagosan a Medela bilicombihoz lett tervezve. A bilicombi
melegen és megfelelő helyzetben tartja a babát a hatékony fotóterápia érdekében. A
Bili-bed terápiás hatása csak a Medela bilicombi használatával együtt garantált!
Helyezze a babát a takaróba a hátára vagy a hasára fektetve. A baba karjait tegye a
takaró ujjaiba, hogy a gyermek lehetséges mozgását megakadályozza. Azt
javasoljuk, hogy a babát a hátára fektesse, mert ha a gyerek nyugtalan és
mozgékony megvédi térdeit a horzsolásoktól.
A terápiás hatás nem csökken az által, hogy a babát csak hanyattfekvő helyzetben
kezeli. Ha a gyermek hason fekve kapja a kezelést meg kell róla győződnünk, hogy
térdei nem pirosodtak e ki.
Zipzárazza / tépőzárazza össze a takarót a baba álla alatt is.
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Időnként ellenőrizze a gyereket a kezelés alatt. Ha a baba túl meleg, győződjön
meg róla, hogy a levegő cirkuláció biztosított, azaz:
 a szellőző rés nincs-e letakarva egy párnával, vagy huzattal.
 Elég hely van-e a Bili-bed körül (főként a fej és a lábrésznél) a levegő
áramlásához min 1 cm helyre van szükség.
 a fotóterápiás egységben működik-e a ventilátor.
A bilicombi segít melegen tartani a babát, ha azonban a hőmérséklet emelésére van
szükség, helyezzen egy takarót a bilicombira.

6.3.

A terápia kezdete
Csatlakoztassa a hálózati dugót az elektromos hálózatba. Győződjön meg róla,
hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készüléken feltüntetettel.
A fotóterápiás egység a STAR/STOP gombbal indítható. A berendezés csak akkor
van teljes mértékben kikapcsolva, ha a hálózati zsinórt kihúzta a csatlakozó
aljzatból.
A terápiás takarót kifogástalanul kell felhelyezni a sikeres kezelés érdekében. A
babának a lámpa felett kell feküdnie, a lába és a feje a rajz szerint helyezkedjen el.
Figyelje a csecsemőt a terápia alatt!

7) Az idő mérése

Időmérők

A Bili-bed két időmérővel van felszerelve. Mikor a készüléket bekapcsoljuk mindkét óra
elkezd számolni.
A "total h" méri a teljes üzemórát (amennyit a készülék használva volt). Nem lehet
nullázni.
Figyelem: 1500 üzemóránként a terápia hatásossága érdekében mindig cseréljük ki a
csövet!
A másik óra "h" a terápia idejét mutatja, lenullázható. A nullázáshoz nyomja meg a
START/STOP gombot és tartsa lenyomva 15 mp-ig.

5

8) Karbantartás
8.1.

Csőcsere
1500 óránként cserélni kell a csövet! A "total h" mérőóra segítségével ez
nyomon követhető.
A készülék belsejében talál egy a csőcsere vezetésére szolgáló naplót. Kérjük,
pontosan vezesse.











8.2.

Húzza ki a hálózati csatlakozót.
Vegye le a fekvő felületet.
Csavarozza le a perspex plexi fedelet (10 csavar)
Emelje fel a fém kampót és vegye ki a csövet
Helyezze be az új csövet.
Kattintsa vissza a fémkampót.
Ellenőrizz, hogy a reflektor tiszta és fényes-e. Tisztítsa meg ha nem.
Jegyezze fel a csőcsere időpontját a mérőóra állását a naplóba.
Csavarozza vissza a plexi fedelet.

Tisztítás és fertőtlenítés





Áramtalanítsa a készüléket!
A külső felületek tisztítása történhet nedves kendővel, fertőtlenítés céljára
alkohol alkalmazható. Ne alkalmazzon tömény tisztítószereket.
Formaldehid alapú tisztító és fertőtlenítő szereket ne használjon
Hővel ne fertőtlenítsen.

Bilicombi tisztítása
 Mosás: standardállásban legalább 10 perces programon. Hőmérséklet 95C
 Ne használjon fehérítő anyagokat (hypo). A fehérítés árt a színeknek és
csökkenti az anyag élettartamát.
 Szárítás: alacsony hőmérsékleten.
 Mosás megkezdése előtt zárjuk össze a tépőzárakat, így meghosszabbítjuk az
élettartamát.
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9)

Technikai adatok:

Hálózati feszültség

240V  10%

Teljesítmény

< 25W

315 mA

ca. 40 - 60 W/cm2/nm
Izzó élettartama

ca 1500 óra

méretek

630 x 326 x 134 mm

súly

4150 g

üzemeltetési hőmérséklet

+ 5C - +40C

tárolási hőmérséklet

-40 - +50C

Bilicombi anyaga

100% baumwolle

Forgalmazza: UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1147 Budapest, Fűrész u. 25.
Tel.: 221 9607 Fax: 252 9510
http://www.univill.hu
info@univill.hu
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d.h. 2-3 mW/cm2

425-475 nm

