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I Trách nhiệm của người sử dụng
Hướng dẫn sử dụng này nhằm cung cấp thông tin quan trọng cho việc lắp ráp, vận hành và bảo trì theo
quy định của thiết bị Đèn chiếu điều trị vàng da sơ sinh (Đèn trên). Không tuân theo các hướng dẫn
này có thể dẫn đến:
 Giảm hiệu quả hoạt động
 Điều trị không hiệu quả
 Gây hại đến sức khỏe của bệnh nhân, người sử dụng hoặc những người khác
 Thiết bị xuống cấp
Vui lòng lưu ý:
 Người sử dụng có trách nhiệm kiểm tra các bóng đèn bị hỏng và các bộ phận bị mòn, hỏng
hoặc thiếu khác của thiết bị một cách thường xuyên và sắp xếp lịch bảo trì, sửa chữa.
 Sản phẩm phải được kiểm tra định kỳ cho đến thời hạn sử dụng dự kiến là tám năm.
 Không nên sử dụng sản phẩm bị lỗi.
 Các bộ phận bị hỏng, thiếu, mòn, móp méo hoặc nhiễm bẩn cần được thay thế ngay lập tức.
 Không được tự ý sửa chữa sản phẩm này và bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm này theo bất kỳ
cách nào khác với hướng dẫn bằng văn bản do PHOENIX cung cấp.
 Sản phẩm không được thay đổi nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Phòng
đảm bảo chất lượng PHOENIX.
CẨN THẬN: Nếu cần sửa chữa sản phẩm hoặc thay thế bộ phận, vui lòng gọi
điện hoặc gửi yêu cầu dịch vụ tới Trung tâm Dịch vụ Khu vực PHOENIX gần
nhất. Chỉ nhân viên được đào tạo của PHOENIX mới được tiến hành dịch vụ,
bảo trì hoặc sửa chữa sản phẩm này
Chủ sở hữu của sản phẩm này sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố nào do sử
dụng không đúng cách, bảo trì bị lỗi, sửa chữa không đúng cách, hư hỏng hoặc do bất kỳ ai tự ý
thay đổi không phải PHOENIX.
Luật liên bang (Hoa Kỳ) hạn chế việc bán hoặc sử dụng thiết bị này theo chỉ
định của chuyên gia chăm sóc sức khỏe được cấp phép. Việc sử dụng thiết bị
được giới hạn cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe và những người được đào tạo
chuyên môn và có kinh nghiệm trong việc sử dụng thiết bị.

II. Định nghĩa và ký hiệu
Phòng ngừa: Cảnh báo là làm theo đúng quy trình, nếu không được thực hiện
đúng, có thể dẫn đến hư hỏng thiết bị.
PHÒNG NGỪA

Cảnh báo

Cảnh báo: Một cảnh báo kêu gọi sự chú ý đến các tình huống nguy hiểm hoặc
nguy hiểm vốn có đối với việc vệ sinh, vận hành và bảo trì thiết bị có thể dẫn
đến thương tích cá nhân hoặc tử vong cho người vận hành hoặc bệnh nhân.
Bảo vệ mắt của trẻ sơ sinh khỏi bị thương do ánh sáng mạnh gây ra.
Tham khảo hướng dẫn sử dụng / sách hướng dẫn hoặc Làm theo hướng dẫn sử
dụng
Khoảng cách tối thiểu có thể điều chỉnh giữa nệm dành cho trẻ sơ sinh đến thiết
bị đèn.
Phím cài đặt lại
Phím chọn cường độ cao
Phím chọn cường độ thấp
Phím BẬT ánh sáng trắng
Dòng điện xoay chiều

Loại cầu chì

Số mã tham chiếu của thiết bị

Số sê-ri của thiết bị

Thông tin chi tiết của nhà sản xuất

Ngày sản xuất

Thải bỏ thiết bị an toàn khi hết tuổi thọ sử dụng

Dấu hợp quy Châu Âu
Máy TẮT
Máy BẬT

III. Các quy định phòng ngừa khi vận hành
Tất cả người sử dụng được khuyến cáo nên đọc kỹ hướng dẫn này và hiểu nội
dung của nó trước khi vận hành thiết bị.
Các biện pháp phòng ngừa sau đây luôn phải được thực hiện:



















Che mắt và bộ phận sinh dục của trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh phải được che mắt bất cứ khi nào
sử dụng thiết bị trị liệu bằng ánh sáng. Thiết bị sử dụng ánh sáng cường độ cao và độ che
phủ mắt là rất quan trọng để bảo vệ khỏi nguy cơ tổn thương võng mạc. Các chuyên gia y
tế cũng khuyến cáo rằng bộ phận sinh dục của trẻ sơ sinh phải được che lại trong quá trình
điều trị bằng thiết bị trị liệu ánh sáng.
Điều chỉnh chiều cao giường để điều trị hiệu quả. Khoảng cách giữa bề mặt của giường trẻ
sơ sinh và bề mặt của bảng điều khiển đèn của thiết bị trên đầu thiết bị phải là 45cm.
Theo dõi mức độ bilirubin ở trẻ sơ sinh. Cần tiến hành các xét nghiệm thích hợp để đo
nồng độ bilirubin trong máu trẻ sơ sinh. Người sử dụng nên theo dõi mức độ bilirubin ở trẻ
sơ sinh thường xuyên trong quá trình điều trị, ít nhất 24 giờ một lần.
Theo dõi nhiệt độ trẻ sơ sinh. Tiếp xúc với thiết bị trị liệu ánh sáng có thể gây tăng thân
nhiệt nghiêm trọng. Nhiệt độ trẻ sơ sinh nên được theo dõi 30 phút một lần.
Theo dõi cân bằng nước. Tiếp xúc lâu với thiết bị trị liệu bằng ánh sáng gây mất nước.
Kiểm tra cân bằng nước của trẻ sơ sinh thường xuyên.
Theo dõi tình trạng đỏ da. Porphyrin là sản phẩm phụ của quá trình phân hủy quang hóa
của phân tử bilirubin. Trong một số trường hợp, sự tiếp xúc của porphyrin với thiết bị trị
liệu bằng ánh sáng có thể dẫn đến hiện tượng đỏ cục bộ trên da trẻ sơ sinh. Các đồng phân
quang học này của bilirubin có thể gây ra các tác dụng độc hại. Do đó, hãy kiểm tra xem
da trẻ có bị mẩn đỏ thường xuyên không.
Ánh sáng xanh da trời có thể cản trở việc quan sát lâm sàng bằng cách che đi những thay
đổi màu da, chẳng hạn như tím tái. Vì vậy, màu da của trẻ sơ sinh KHÔNG PHẢI là thước
đo trực tiếp hàm lượng bilirubin trong máu của trẻ sơ sinh. Cần tiến hành các xét nghiệm
lâm sàng thích hợp để theo dõi nồng độ bilirubin trong máu trẻ sơ sinh.
Không đắp bất kỳ chăn hoặc tấm vải nào lên trẻ sơ sinh. Đắp cho trẻ sơ sinh bằng chăn
hoặc các vật cách nhiệt khác làm giảm hiệu quả của phương pháp điều trị bằng thiết bị trị
liệu ánh sáng và có thể gây ra nguy cơ nhiệt độ trẻ sơ sinh tăng cao do tích tụ nhiệt.
Không đặt thiết bị ở nơi có đường dẫn nhiệt trực tiếp. Khi sử dụng thiết bị trị liệu bằng ánh
sáng với máy sưởi bức xạ, hãy đảm bảo thiết bị không nằm trực tiếp trong đường đi của tia
nhiệt bức xạ vì điều này sẽ cản nhiệt cho trẻ sơ sinh và có thể làm hỏng thiết bị trị liệu bằng
ánh sáng.
Không để các vật dụng lên đầu thiết bị. Đặt các vật dụng lên đầu thiết bị Đèn chiếu điều trị
vàng da sơ sinh (Đèn trên) sẽ làm giảm tuổi thọ sản phẩm.
Bảo vệ các bệnh nhân nằm gần đó. Bệnh nhân ở gần những trẻ đang được điều trị bằng
thiết bị nên được bảo vệ khỏi ánh sáng của thiết bị trị liệu bằng ánh sáng. Các biện pháp
bảo vệ bao gồm che mắt và bộ phận sinh dục, hoặc một tấm chắn bảo vệ.


























Tránh nhìn thẳng vào đèn trên thiết bị. Tiếp xúc lâu với ánh sáng này có thể gây hại cho
đôi mắt không được bảo vệ của người vận hành và/hoặc người chăm sóc, chẳng hạn như
cha mẹ. Để đảm bảo an toàn, tránh nhìn thẳng vào đèn và thông báo cho tất cả những người
chăm sóc như vậy.
Thận trọng khi sử dụng các liệu pháp nhiệt bổ sung. Việc sử dụng thiết bị với các thiết bị
làm ấm như đèn sưởi, lồng ấp hoặc nệm sưởi phải được theo dõi và điều chỉnh để không
gây nguy hiểm cho trẻ sơ sinh do nhiệt độ cơ thể tăng lên. Khi sử dụng các thiết bị nhiệt trị
liệu khác như lồng ấp hoặc máy sưởi bức xạ với bộ phận quang trị liệu, người dùng nên
vận hành chúng ở chế độ kiểm soát đối với trẻ sơ sinh. Nếu không, nhiệt độ không khí cài
đặt của thiết bị nhiệt trị liệu phải được điều chỉnh theo thân nhiệt.
Cẩn thận khi di chuyển thiết bị. Trước khi di chuyển thiết bị, nhớ kiểm tra xem vị trí và
chiều dài của dây điện đi kèm đã đủ dài để chạm tới ổ cắm điện chưa. Trong khi di chuyển
thiết bị, tiếp tục theo dõi vị trí và độ dài của dây điện để tránh làm đổ thiết bị, gây thương
tích, vướng dây điện vào các bánh xe và/hoặc kéo phích cắm ra khỏi tường.
Không sử dụng vật liệu phản chiếu. Thiết bị cung cấp phương pháp điều trị đẳng cấp thế
giới mà không cần thiết bị hoặc vật liệu bổ sung. Việc sử dụng các vật liệu phản chiếu có
thể làm tăng nhiệt độ cơ thể trẻ sơ sinh một cách không an toàn.
Giữ thuốc tránh xa ánh sáng. Ánh sáng có thể ảnh hưởng xấu đến thuốc và các dung dịch
truyền dịch khác. Khi sử dụng hệ thống truyền tĩnh mạch trong quá trình trị liệu bằng ánh
sáng, hãy thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo vệ thuốc và dung dịch.
Không bảo quản thuốc gần đường đi của ánh sáng trị liệu của thiết bị. Không cất giữ thuốc,
dung dịch truyền dịch, dung dịch dễ cháy hoặc khí dễ cháy trong khu vực điều trị.
Giữ vệ sinh thiết bị và khu vực điều trị. Không đặt các đồ vật trên hoặc gần thiết bị hoặc
khu vực điều trị. Không cất giữ dung dịch truyền dịch, dung dịch dễ cháy hoặc khí dễ cháy
trên hoặc xung quanh thiết bị Đèn chiếu điều trị vàng da sơ sinh (Đèn trên).
Chỉ sử dụng chất tẩy rửa nhẹ để vệ sinh. Dung môi mài mòn và mạnh có thể làm hỏng thiết
bị. Xem Phần 6 (Quy trình Vệ sinh) để biết thêm thông tin.
Không sử dụng khi có vật liệu dễ cháy. Không sử dụng thiết bị khi có vật liệu dễ cháy, bao
gồm thuốc gây mê hoặc khí có thể hỗ trợ quá trình đốt cháy. Có thể tạo điều kiện gây nguy
cơ cháy nổ.
Không đặt bất kỳ vật liệu nào bên dưới trẻ sơ sinh. Hiệu quả của thiết bị trị liệu bằng ánh
sáng sẽ bị ảnh hưởng nếu bất kỳ vật liệu mờ đục/bằng vải nào được đặt giữa em bé và tấm
Acrylicbed.
Kiểm tra thường xuyên. Thường xuyên kiểm tra cơ cấu bản lề của bảng điều khiển bên
giường và cơ chế khóa bên giường để đảm bảo vận hành đúng cách và do đó đảm bảo an
toàn cho trẻ sơ sinh.
Tuân thủ hướng dẫn với các thiết bị khác. Các thiết bị bổ sung nên được sử dụng kết hợp
với thiết bị Đèn chiếu điều trị vàng da sơ sinh (Đèn trên) phải tuân thủ tiêu chuẩn IEC
60601-1.
Không nên bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị trong quá trình sử dụng với trẻ sơ sinh. Thiết bị
chỉ nên được bảo dưỡng bởi nhân viên dịch vụ được Phoenix ủy quyền.
CẢNH BÁO: Để tránh bị điện giật, thiết bị này phải được kết nối với nguồn điện chính có
nối đất để bảo vệ.





CẨN THẬN Trong khi nghiêng, không đặt bàn tay / ngón tay của bạn vào khoảng
trống ở giữa bộ phận đèn. Nó có thể làm nát các ngón tay của bạn do góc nghiêng thiết
bị đèn.
Thiết bị đèn có thể được nghiêng đến 90 trên trục nằm ngang của nó. Đừng nghiêng nó
nhiều hơn góc đó.

1. Thông tin chung
Giới thiệu
Sách hướng dẫn này cung cấp các thông số kỹ thuật và mô tả về thiết bị Đèn chiếu điều trị vàng
da sơ sinh (Đèn trên), cũng như hướng dẫn vận hành và các biện pháp phòng ngừa cần tuân theo
khi sử dụng thiết bị.
Thiết bị chỉ nên được sử dụng bởi nhân viên được đào tạo chuyên môn và dưới sự chỉ dẫn của
nhân viên y tế có trình độ, những người đã biết về những rủi ro và lợi ích của thiết bị này. Khuyến
nghị tất cả nhân viên vận hành và bảo dưỡng thiết bị này nên đọc kỹ và hiểu hướng dẫn sử dụng
này trước khi họ bắt đầu sử dụng thiết bị.
Tăng bilirubin trong máu ở trẻ sơ sinh
Tăng bilirubin trong máu ở trẻ sơ sinh là kết quả của việc tăng sản xuất và hạn chế đào thải bilirubin
trong những ngày đầu đời của trẻ. Điều này ảnh hưởng đến gần 70% đến 80% trẻ sinh non trong
tuần đầu đời. Trẻ bị tăng bilirubin máu cần được theo dõi chặt chẽ để có thể giảm nguy cơ tổn
thương não do bilirubin gây ra.
Đèn chiếu điều trị vàng da sơ sinh (Đèn trên)
Trị liệu bằng ánh sáng làm giảm đáng kể hàm lượng bilirubin và được chứng minh có hiệu quả
trong điều trị tăng bilirubin trong máu. Mức độ suy giảm này phụ thuộc vào liều lượng chiếu xạ
và diện tích da tiếp xúc. Tiếp xúc với trị liệu bằng ánh sáng ở các bước sóng cụ thể (hoặc màu sắc
của ánh sáng) dẫn đến việc chuyển đổi bilirubin không liên hợp thành các sản phẩm quang hòa tan
trong nước.
Các sản phẩm quang này hòa tan trong nước, không độc và được thải qua đường tiêu hóa và nước
tiểu. Đèn chiếu sáng hiệu quả nhất cho phương pháp trị liệu bằng ánh sáng là những loại đèn có
công suất phát ra năng lượng cao gần đỉnh hấp thụ tối đa của bilirubin. Ánh sáng xanh da trời đặc
biệt với công suất cực đại từ 425 đến 475 nm là hiệu quả nhất nhưng không phát ra tia cực tím
(UV) có hại.
Đèn chiếu điều trị vàng da sơ sinh (Đèn trên) là một thiết bị liệu bằng ánh sáng đẳng cấp thế giới
với giá cả phải chăng để điều trị trẻ sơ sinh bị vàng da với mức độ từ nhẹ đến nặng.
Cải tiến kỹ thuật quan trọng của chúng tôi là sử dụng các IED có vị trí chiến lược, màu xanh da
trời cường độ cao để cho phép điều trị hiệu quả, cung cấp tuổi thọ bóng đèn lâu dài và giảm thiểu
việc bảo trì. Thiết bị vượt trội hơn các thiết bị IED hiện đại nhất và được thiết kế thông qua sự hợp
tác giữa D-Rev (San Francisco, Hoa Kỳ) và Hệ thống y tế Phoenix (Chennai, Ấn Độ).
Mục đích sử dụng
Đèn chiếu điều trị vàng da sơ sinh (Đèn trên) là một thiết bị trị liệu bằng ánh sáng hiệu quả với giá
cả phải chăng để điều trị trẻ sơ sinh bị vàng da với mức độ từ nhẹ đến nặng.
Nó cung cấp khả năng chiếu xạ tối ưu (liệu pháp ánh sáng) để kiểm soát hiệu quả bệnh Tăng
bilirubin trong máu ở trẻ sơ sinh, thường được gọi là bệnh vàng da sơ sinh, trong giai đoạn trẻ sơ
sinh ở bệnh viện.

Bằng cách sử dụng ánh sáng khả kiến để kích thích sự đồng phân hóa ảnh của nồng độ bilirubin
quá mức trong máu. Bởi vì các đồng phân hình ảnh được tạo ra dễ hòa tan hơn và có thể được bài
tiết khỏi cơ thể, quá trình này làm giảm nồng độ bilirubin ở trẻ sơ sinh một cách hiệu quả.

2. Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Bảng 2.1 Thông số kỹ thuật hiệu suất
Đặc điểm hiệu suất

Thông số

Nguồn chiếu sáng

Đèn LED màu xanh da trời, 9 số

Bức xạ quang phổ đỉnh

55 W/cm2/nm (±15%) tại 45 cm, như được đo bằng Máy
quang phổ Quang học Đại dương

Bước sóng đỉnh

451 nm

Phổ phát xạ

445-470 nm (giới hạn của phạm vi FWHM)

Diện tích bề mặt tiếp xúc

500 mm x 250 mm ở khoảng cách điều trị được khuyến nghị

Tỷ lệ bức xạ

Š 0.4 (bức xạ tối thiểu/tối đa)

Cường độ sáng

Có thể lựa chọn (Cao hoặc Thấp)

Ánh sáng quan sát

Đèn LED màu trắng, 2 số

Bảng 2.2 Thông số vật lý
Đặc điểm vật lý

Thông số - Thiết bị hàng đầu

Kích thước tổng thể

Cao x Rộng x Sâu: 123 cm x 69 cm x 64 cm

Kích thước lắp ráp phần đầu

Cao x Rộng x Sâu: 55 cm x 30 cm x 5 cm

Tổng khối lượng đơn vị

12 kg

Chân đế

Cao x Rộng x Sâu: 69 cm x 64 cm x 10 cm

Chiều cao của đế

< 10 cm

Bánh xe

2" Bánh xe, có thể khóa được

Phạm vi điều chỉnh độ cao

Khoảng 118 cm -165 cm
(khoảng cách giữa bề mặt đáy và mặt đất)

Độ nghiêng của đèn

Lên đến 90° điều chỉnh liên tục

Tổng thời gian

Tổng thời gian chạy máy và Tổng thời gian trị liệu

Màn hình LCD

Có đèn nền

Sơn phủ: Sơn tĩnh điện Epoxy chống trầy xước và chống rỉ.
Bảng 2.3 Thông số kỹ thuật nguồn điện cung cấp
Nguồn điện cung cấp

Thông số

Điện áp

100v-240vAC ~

Cường độ

0.8A tối đa

Tần số

50/60Hz, một pha

Điện năng tiêu thụ

42W tối đa

Tuổi thọ dự kiến của đèn LED

120,000 giờ

Bảng 2.4 Các thông số kỹ thuật về môi trường trong quá trình vận hành * và Vận chuyển/Bảo quản**
Đặc điểm môi trường

Thông số*

Thông số**

Nhiệt độ môi trường xung quanh

10°C đến 35°C

00C đến 50°C

Độ ẩm tương đối

0% đến 90% không ngưng tụ

0% đến 90% không ngưng tụ

Áp suất không khí

70 kPa đến 106 kPa

50 kPa đến 106 kPa

Bảng 2.5 Phân loại điện
Đặc điểm
Loại bảo vệ chống điện giật
Chế độ vận hành
Bảo vệ chống lại sự xâm nhập của chất lỏng
Bảng 2.6 Phụ kiện tùy chọn

Phân loại
Cấp độ 1
Liên tục
Không được bảo vệ (IPXO)

Đèn kế
Tuyên bố về các dược chất:
Theo thiết kế, thiết bị không kết hợp bất kỳ dược chất nào.
Tuân thủ các tiêu chuẩn,

Công suất bức xạ tương đối (%)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT QUANG PHỔ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐÈN LED MÀU XANH DA TRỜI

Bước sóng (nm)

BẢN ĐỒ BỨC XẠ
Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) khuyến nghị nên chiếu bức xạ S30µW/cm2/nm trên diện tích bề mặt cơ thể
tối đa để đạt được hiệu quả khi sử dụng phương pháp trị liệu bằng ánh sáng.
Hình 2.1 hiển thị bản đồ bức xạ của thiết bị , đáp ứng các tiêu chuẩn AAP được khuyến nghị.
Hình 2.1 Bản đồ bức xạ của thiết bị
Quy mô: 1 ô vuông = 50 mm2

3. Quy trình lắp đặt
Lưu ý: Chỉ nhân viên của Phoenix mới được phép thực hiện các bước lắp đặt như sau

.

Tổng quan
Thiết bị được vận chuyển có thể tháo rời từng phần và phải được lắp ráp trước khi sử dụng. Các công cụ sau
được sử dụng để lắp ráp thiết bị.
• Phím Allen (hoặc hex) 4 mm
• Bộ điều khiển đai ốc 4 mm

Mở kiện hàng
Thiết bị được đóng gói trong một hộp các tông cứng gợn sóng. Khi lấy thiết bị ra khỏi hộp, hãy cẩn thận để
không làm trầy xước hoặc làm hỏng các bề mặt không được bảo vệ. Trước khi bắt đầu lắp đặt, tháo bỏ vật liệu
đóng gói. Mỗi hộp được vận chuyển với các thành phần sau (xem Hình 3.1):
1. Bệ với ống chữ L
2. Đầu ánh sáng
3. Dây điện
4. Đế có ba bánh
5. Hướng dẫn sử dụng (không có trong hình)
6. Túi phụ kiện, bao gồm vít và cần khóa nghiêng (không có trong hình)
Hình 3.1

Lưu ý: Liên hệ PHOENIX ngay lập
tức nếu bất kỳ thành phần nào bị
thiếu.

Thuật ngữ
Hình 3.2: Đầu ánh sáng

Hình 3.5: Màn hình LCD ở phía trước đầu thiết bị,
hiển thị thời gian trị liệu của bệnh nhân

Phím cài đặt
lại

Các phím điều
chỉnh cường độ
(Cao/thấp)

Hình 3.3: Mặt sau của đầu thiết bị, hiển thị đầu vào Đèn trắng có thể được BẬT/TẮT bằng cách sử
nguồn điện với công tắc, giá đỡ cầu chì và đầu nối dụng phím "Đèn".
đồng hồ đo ánh sáng
Hình 3.6: Bệ với ống chữ L, bệ và vành Vành cổ
Đầu nối đồng hồ đo ánh sáng
Đầu vào điện điều chỉnh độ cao
ON/OFF Switch

L Ống

Vành cổ điều
chỉnh độ cao

Hình 3.4 Bánh xe có phanh

Bệ

Các bước cài đặt
Bước 1: Lắp ráp bệ
Lắp bộ phận bệ vào Bệ đế và vặn chặt các vít Allen (4 số) đúng cách tại phần dưới cùng của bệ.

Bước 2: Gắn đầu đèn với ống chữ L.
Cơ chế nghiêng (tấm kết nối bệ) được vặn chặt với "ống L" như hình bên dưới:

Đặt đầu Đèn lên tấm kết nối và siết chặt đai ốc 4 mm (4 cái) đúng cách như hình bên dưới:

Bước 3: Cắm ổ cắm điện
Cắm dây điện vào đầu nối đầu vào trên bộ đèn.

Bước 4: Kiểm tra nối đất (tiếp địa) của nguồn điện đầu vào chính của tòa nhà.
Kiểm tra nối đất và đảm bảo giá trị điện trở nối đất trong giới hạn

Bước 5: Kiểm tra lần cuối
Đẩy công tắc Bật/Tắt sang "Bật".
Xác nhận rằng đèn xanh trên công tắc Bật/Tắt đang sáng và đầu đèn màu xanh da trời đang bật. Bật Đèn trắng
và kiểm tra xem đèn trắng có bắt đầu phát sáng hay không. Đèn LED màu xanh da trời cũng hoạt động cùng
lúc. Nhấn lại phím để tắt đèn màu xanh da trời và chỉ có đèn màu trắng sáng. Bộ đếm thời gian chạy và đèn
màu trắng sẽ tự động tắt sau 60 giây và đèn màu xanh da trời sẽ bắt đầu phát sáng.

Việc lắp ráp thiết bị đã hoàn tất!

4. Vận hành
Sử dụng thiết bị cho liệu pháp ánh sáng




Bật thiết bị đèn bằng công tắc BẬT/TẮT được cung cấp ở mặt sau của thiết bị đèn.
Đèn báo màu xanh lá cây đang phát sáng.
Điều chỉnh độ cao của thiết bị đèn theo yêu cầu bằng cách mở khóa núm của ống L và khóa
lại sau khi cài đặt độ cao.



Để giảm cường độ, hãy nhấn phím










trên bảng điều khiển phía trước và để tăng cường độ,

hãy nhấn phím
.
Cường độ ánh sáng cao/thấp sẽ hiển thị trên màn hình LCD.
Trong khi nghiêng, cường độ sẽ tự động tăng lên ở một số góc nhất định để cung cấp khả năng
chiếu xạ tốt hơn cho việc điều trị. Khi đặt thiết bị ở vị trí nằm ngang, cường độ sẽ chuyển về
vị trí ban đầu.
Để đặt lại thời gian trị liệu cho bệnh nhân, nhấn phím
trong vòng 10 giây. Bây giờ thời
gian được đặt về mức "Zero".
TẮT thiết bị khi không sử dụng và rút dây điện khỏi ổ cắm trên tường.
BẬT đèn trắng:
Để BẬT đèn quan sát, nhấn một lần phím
.
Đèn LED trắng sẽ bắt đầu phát sáng. Đèn LED xanh da trời cũng hoạt động cùng lúc. Nhấn
phím một lần nữa. Bây giờ đèn xanh da trời tắt và chỉ có đèn trắng mới hoạt động.
Đèn trắng này sẽ tự động tắt sau 60 giây và đèn xanh da trời bắt đầu hoạt động.

CẢNH BÁO: Trong khi di chuyển thiết bị, giữ chặt dây điện để tránh thiết bị rơi xuống và làm
người sử dụng bị thương.
Kiểm tra phân bổ chiếu xạ: Kiểm tra sự phân bổ bức xạ của ánh sáng trên da của trẻ sơ sinh bằng
cách sử dụng đèn kế. Mức độ phân bổ ít nhất phải đạt 40% trên bề mặt giường. Cắm đèn kế vào
ổ cắm được cung cấp ở phía sau của thiết bị đèn. Bây giờ màn hình LCD trên thiết bị đèn hiển thị
mức độ bức xạ của đèn kế. Đặt đèn kế trên bề mặt giường và đo công suất bức xạ.
Danh sách kiểm tra trước khi vận hành
Trước khi vận hành thiết bị, hãy đảm bảo thực hiện các bước kiểm tra sau:
1. Đầu thiết bị:
a) Kiểm tra hình thức tổng thể của thiết bị trị liệu bằng ánh sáng. Không có phát hiện hư
hỏng.
b) Đảm bảo rằng đầu thiết bị được cố định chắc chắn vào ống chữ L.
c) Đảm bảo rằng dây điện được kết nối chắc chắn với thiết bị.

2. Lắp ráp bệ:
a) Kiểm tra xem ống chữ L đã được cố định chắc chắn vào bệ chưa, và nếu bị lỏng, hãy siết
chặt cơ cấu điều chỉnh độ cao.
b) Kiểm tra xem bệ đã được cố định chắc chắn vào bệ đỡ chưa, và nếu chưa, hãy siết chặt mối
nối.
3. Bệ đỡ:
a) Kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các bánh xe tiếp xúc chắc chắn với sàn và thiết bị trị liệu
bằng ánh sáng có ổn định và tự do di chuyển được hay không.
b) Kiểm tra xem các vít của bánh xe có được cố định chặt chẽ và bánh xe có quay tự do được
hay không.
4. Nôi (nếu có):
a) Đảm bảo rằng các cửa bên của nôi được cố định và khóa chắc chắn.
b) Đảm bảo núm nghiêng được đặt đúng vị trí và nôi ở vị trí nằm ngang.
c) Luôn kiểm tra giường cho trẻ sơ sinh bằng acrylic trong suốt. Nếu phát hiện có hư
hỏng, dừng sử dụng và thay thế bằng một cái mới.
d) Kiểm tra xem các bánh xe có được cố định chặt chẽ, các bánh xe quay tự do được hay
không và kiểm tra hệ thống phanh có hoạt động tốt không.
5. Dây điện:
a) Kiểm tra dây điện xem có bị hư hỏng gì không. Gọi cho Phoenix để thay thế dây điện nếu
có dấu hiệu hư hỏng.
Nguyên tắc hoạt động chung
1. Che mắt và bộ phận sinh dục của bệnh nhân khi sử dụng thiết
bị. Phải đảm bảo có thiết bị bảo vệ mắt phù hợp cho các bệnh
nhân ở gần đó và thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa
khi vận hành được nêu trong phần Các biện pháp phòng ngừa
khi vận hành.
2. Cắm dây điện của thiết bị vào ổ cắm trên tường và nhấn công
tắc nguồn nằm trên thiết bị đèn

Nhấn và giữ trong10 giây

3. Nhấn và giữ nút cài đặt lại ở mặt trước của đầu thiết bị trong
10 giây để cài đặt lại thời gian trị liệu cho bệnh nhân về số 0.

4. Hướng trường ánh sáng bằng cách xoay đầu thiết bị đến đúng
vị trí.

5. Đặt đầu thiết bị cao hơn 45cm so với bề mặt giường của trẻ sơ
sinh bằng cách điều chỉnh cơ cấu điều chỉnh độ cao. (Xem
phần Điều chỉnh độ cao bên dưới)

6. Khóa bánh xe vào vị trí.

7. Định vị thiết bị sao cho bảng điều khiển ánh sáng nằm phía
trên ngực của bệnh nhân trên giường và siết chặt cần gạt
nghiêng đúng cách.
Kiểm tra độ bức xạ cách bộ đèn 45 cm trước khi sử dụng thiết bị.
ĐIỀU CHỈNH ĐỘ CAO
1. Giữ cố định ống chữ L bằng một tay.
2. Nới lỏng núm điều chỉnh độ cao trong khi giữ ống chữ L.
3. Di chuyển ống chữ L lên hoặc xuống đến độ cao cần thiết.
4. Khóa cơ cấu điều chỉnh độ cao cho đến khi ống chữ L
hoạt động an toàn.
QUAN TRỌNG: Nếu cơ chế điều chỉnh độ cao không hoạt
động, thực hiện theo hướng dẫn xử lý sự cố và nếu sự cố vẫn
tiếp diễn, hãy liên hệ ngay với PHOENIX.

CẨN THẬN: Mức độ bức xạ và nhiệt độ trên bề mặt giường sẽ cao hơn nếu chiều cao giữa thiết
bị chiếu sáng và mặt giường quá gần và ngược lại nếu tăng chiều cao.

CƠ CHẾ NGHIÊNG
1. Giữ chặt đầu thiết bị bằng một tay.
2. Giữ chặt ống L của thiết bị đèn bằng tay còn lại.
3. Nghiêng đầu thiết bị đến góc cần thiết.
CẢNH BÁO: Góc nghiêng tối đa là 90 độ. Không nghiêng
đầu thiết bị quá 90 độ.
QUAN TRỌNG: Nếu cơ chế nghiêng không hoạt động, hãy
liên hệ ngay với PHOENIX.

CẨN THẬN
Điểm kẹp.
Giữ khoảng cách với tay.

CẢNH BÁO: Không đặt bàn tay / ngón tay của bạn vào
khoảng trống trên thiết bị ánh sáng khi đang nghiêng. Có
thể bị thương ở tay.
QUAN TRỌNG: TẮT thiết bị khi không sử dụng và rút dây
điện khỏi ổ cắm trên tường!
CẢNH BÁO: Không đặt bất kỳ đồ vật nào trên thiết bị đèn.
Thiết bị đèn có thể bị hỏng và hoặc rơi xuống trẻ sơ sinh
và làm trẻ bị thương!

5. Thông báo lỗi
THÔNG BÁO

Ý NGHĨA

Lỗi nhiệt độ cao

Nếu nhiệt độ bên trong >70°C, thông
báo lỗi này sẽ xuất hiện. Khi nhiệt độ
giảm xuống <65°C, thiết bị sẽ bắt đầu
bật

Lỗi cường độ
dòng điện thấp

Nếu cường độ dòng điện đầu vào của
đèn LED <0,8A, thông báo này sẽ xuất
hiện.

Lỗi cường độ
dòng điện cao

Nếu cường độ dòng điện đầu vào của
đèn LED >1.2A, thông báo này sẽ xuất
hiện.

Lỗi điện áp cao

Nếu điện áp đầu vào của đèn LED
>26VDC, thông báo này sẽ xuất hiện.

Lỗi không có
nhiệt điện trở

Màn hình LCD
tắt

Nếu giá trị nhiệt điện trở bằng 1023 lần,
thông báo này sẽ xuất hiện.
Nếu điện áp đầu vào màn hình LCD
Š 20VDC, thông báo này sẽ xuất hiện.
Nếu điện áp đầu vào màn hình LCD
Š22VDC, thông báo này sẽ xuất hiện.

BIỆN PHÁP

• Tắt đèn; đợi trong 5 phút và bật lại.
• Đảm bảo rằng không có vật nào chạm vào
đỉnh đèn và đèn không nằm trong màn tỏa
nhiệt của máy sưởi trên đầu.
• Nếu không hoạt động, hãy liên hệ với dịch
vụ của PHOENIX.

• Chuyển đổi thiết bị và bật thiết bị.
• Nếu không hoạt động, hãy liên hệ với dịch
vụ của PHOENIX.

6. Quy trình vệ sinh
Vệ sinh thiết bị trị liệu bằng ánh sáng sau khi sử dụng cho mỗi bệnh nhân hoặc ít nhất một lần một tuần như
sau:
• Vệ sinh bên ngoài của thiết bị bằng dung dịch tẩy rửa nhẹ.
• Sử dụng khăn ẩm hoặc miếng bọt biển hoặc các chất khử trùng theo khuyến cáo.
• Nhẹ nhàng lau mặt dưới của đầu đèn bằng khăn khô sạch.
• Không để chất lỏng thấm vào vỏ điện.
Các dung dịch vệ sinh được khuyến nghị sau đây rất an toàn khi sử dụng.
Công thức chung

Nồng độ tối đa

Hydogen Peroxide

6%

Hợp chất natri hypoclorit

0,5% dung dịch nước

Amoni bậc bốn

0,2%

Idophors

50mg/lít

Glutaraldehyde

0,2%

CẢNH BÁO: Không sử dụng nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác để làm sạch
các bộ phận điện hoặc điện tử. Không để nước tràn hoặc phun vào đầu thiết bị.
CẢNH BÁO: Không sử dụng cồn hoặc bất kỳ dung môi dễ cháy nào khác để vệ
sinh thiết bị.
CẢNH BÁO: Bề mặt nóng - Để tránh bị thương hoặc bị bỏng, hãy tắt nguồn điện
và để đầu thiết bị nguội hản trước khi vệ sinh.
CẨN THẬN: Sử dụng ít dung dịch vệ sinh trên khăn vải khi lau thiết bị trị liệu bằng ánh sáng. Sử dụng quá
nhiều dung dịch vệ sinh gây hư hỏng các bộ phận bên trong. Không bao giờ để chất lỏng thấm vào bộ phận
đầu.
CẨN THẬN: Sử dụng các dung dịch vệ sinh/khử trùng có chứa các hóa chất không được liệt kê ở trên (tức là
cồn, axeton, v.v.) hoặc các hóa chất có nồng độ lớn hơn những hóa chất được liệt kê ở trên có thể làm hỏng
thiết bị.

7. Bảo trì Phòng ngừa
Kiểm tra phòng ngừa:
• Kiểm tra đèn LED xanh da trời và đèn LED trắng để xem chức năng hoạt động của nó
• Kiểm tra cường độ ánh sáng trên bề mặt giường
• Kiểm tra điều chỉnh độ cao của thiết bị đèn
• Kiểm tra độ nghiêng góc của thiết bị đèn
• Kiểm tra chức năng hẹn giờ trị liệu cho bệnh nhân và chức năng cài đặt chuyển đổi
Bảo trì:
• Loại bỏ bụi trên bề mặt đèn LED bằng cách sử dụng bàn chải mềm sạch
• Bật thiết bị trong 5 đến 10 phút và quan sát hoạt động của thiết bị
• Đảm bảo không cắm kết nối lỏng lẻo giữa dây điện với thiết bị đèn
• Kiểm tra nối đất của tòa nhà và nối đất của thiết bị. Thiết bị nối đất phải <0,10 trong trường hợp
không có dây điện và <0,20 nếu có dây điện.
• Kiểm tra chức năng và khóa bánh xe. Vệ sinh các bánh xe để chúng tự do chuyển động.
• Thay dây điện bị hỏng bằng dây mới.
• Kiểm tra định mức cầu chì trong quá trình thay đổi cầu chì
Quan trọng:
• Không đẩy đèn LED hoặc cảm biến đèn kế trong khi lau
• Không để/đổ bất kỳ chất lỏng nào vào các bộ phận điện trong khi vệ sinh
• Không chạm vào ống kính LED hoặc cảm biến đèn kế bằng tay / ngón tay trần
• Không sử dụng dây điện bị hỏng
Đèn kế (Tùy chọn):
• Cắm cáp đèn kế vào ổ cắm thiết bị đèn và đo độ bức xạ trên giường trẻ sơ sinh ở khoảng cách khuyến
nghị.
• Không làm xước cảm biến đèn kế trong quá trình sử dụng, vệ sinh và bảo quản. Nếu cảm biến bị hỏng,
các phép đo sẽ không chính xác.
• Việc hiệu chuẩn chỉ nên được thực hiện tại nhà máy sản xuất.

8. Xử lý sự cố
#

Sự cố

Parts to be
checked

Checks

Measures

Kiểm tra xem dây điện có
được cắm không đúng cách
hay không

Nếu không, cắm lại đúng
cách

Kiểm tra dây điện xem có
bị hư hỏng không

Nếu bị hỏng, hãy thay dây
điện có tiêu chuẩn phù hợp
hoặc liên hệ với PHOENIX

Công tắc điện
chính

Kiểm tra xem nguồn điện
chính đã được BẬT chưa

BẬT nguồn điện chính

Cầu chì

Kiểm tra cầu chì có bị nổ
không

Dây điện
1

Đèn LED không
phát sáng

2

Màn hình LCD
không hoạt
động

Công tắc điện
chính
Đèn LED xanh
da trời

3

Chỉ báo AC
không phát sáng

Công tắc điện
chính
Đèn LED xanh
da trời

4

5

Không thể điều
chỉnh độ cao

Không thể di
chuyển thiết bị

Vành cổ điều
chỉnh độ cao

Đèn LED xanh da trời có
phát sáng hay không
Đèn LED xanh da trời có
phát sáng hay không
Kiểm tra xem nguồn điện
chính đã được BẬT chưa
Đèn LED xanh da trời có
phát sáng hay không
Kiểm tra xem Vành cổ có
thể nới lỏng và thắt chặt dễ
dàng không

TẮT nguồn điện chính &
Thay thế cầu chì đúng định
mức
Nếu không, hãy BẬT
nguồn điện chính
Nếu có, hãy liên hệ với
PHOENIX
Nếu không, hãy BẬT
nguồn điện chính
Nếu có, hãy liên hệ với
PHOENIX
Nếu có, hãy liên hệ với
PHOENIX

Vành cổ điều chỉnh độ cao
có thể bị hỏng

Thay thế núm hoặc liên hệ
với PHOENIX

Kiểm tra xem các bánh xe
có ở vị trí bị khóa không

Mở khóa bánh xe và di
chuyển
Nếu bị kẹt hoặc bị mòn, hãy
liên hệ với PHOENIX để
thay thế các bánh xe

Bánh xe
Vệ sinh các bánh xe

9. Thải bỏ


Có thể thải bỏ tất cả các thành phần của thiết bị này theo cách an toàn với môi trường tuân
theo luật pháp của nhà nước về xử lý chất thải rắn.



Tất cả các bộ phận kim loại có thể được tái chế thông qua quá trình nung chảy lại.



Tất cả các bộ phận phi kim loại như nylon, cao su và vỏ bọc bằng dây có thể được tái chế
theo quy định luật pháp của nhà nước.



Sợi thủy tinh, nhựa polyme hóa chứa đầy nhựa thông (FRP) dùng một lần làm chất thải rắn
tuân theo luật nhà nước về tiêu chuẩn xử lý chất thải rắn. Vật liệu được polyme hóa hoàn
toàn và không thải ra bất kỳ khí độc hại nào.



Tất cả dây dẫn điện và vỏ bọc cáp phải được tách biệt dưới sự giám sát chuyên nghiệp và
chuyển đến các cơ quan tái chế đã được phê duyệt để tuân thủ luật nhà nước liên quan về
xử lý nhựa và xử lý kim loại một cách riêng biệt.



Gỗ được sử dụng để làm thùng vận chuyển và bìa các tông có thể phân hủy sinh học.



Các tấm nhựa bọc xung quanh thiết bị và bao bì polystyrene được cung cấp không thể tái
chế được. Chúng phải được xử lý theo luật môi trường hiện hành.



Tất cả người dùng nên kiểm tra các quy định hiện hành về nguy cơ an toàn với môi trường
để tuân thủ đảm bảo an toàn.
Khi người dùng muốn thải bỏ sản phẩm này, người dùng phải gửi nó đến các cơ
sở thích hợp để thu hồi và tái chế.
Bằng cách không thải bỏ sản phẩm này cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác,
khối lượng rác thải được đưa đến lò đốt hoặc bãi chôn lấp sẽ giảm đi và tài
nguyên thiên nhiên sẽ được bảo tồn.

10. Bảo hành
Thiết bị được bảo hành cho các lỗi sản xuất hoặc lắp ráp bị lỗi trong một năm kể từ ngày mua.
Tất cả các vật tư tiêu hao và sản phẩm dùng một lần chỉ được đảm bảo không có lỗi tại thời điểm xuất
hàng.
Các hiệu chuẩn không nằm trong phạm vi bảo hành một năm.
Trong thời gian bảo hành, bất kỳ bộ phận nào bị lỗi ngoài những bộ phận được liệt kê ở trên sẽ được
thay thế miễn phí cho khách hàng. Nhà sản xuất sẽ không tính chi phí nhân công cho việc thay thế các
bộ phận trong nội địa nơi giao dịch mua đầu tiên được thực hiện.
Bảo hành không áp dụng trong các trường hợp:
• Hư hỏng của thiết bị là do xử lý sai hoặc sử dụng không đúng cách.
• Khách hàng không bảo trì thiết bị theo cách thích hợp.
• Khách hàng sử dụng bất kỳ bộ phận hoặc phụ kiện nào không được PHOENIX khuyến nghị.
• Bán thiết bị hoặc dịch vụ lắp đặt được thực hiện bởi một đơn vị không có thẩm quyền.
PHOENIX không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả bao gồm mất khả
năng sử dụng, thiệt hại tài sản hoặc thương tích cá nhân do vi phạm bảo hành.
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