
BiliLux
LED Fototerapi Lambası

BiliLux, yenidoğanlarda serbest hiperbilirubinemi tedavisinde kullanılan
kompakt ve çok hafif bir LED fototerapi ışığı sistemidir. Üstün fototerapi
performansı, elektronik belgeleme özellikleri ile kişiselleştirilmiş terapi ve
hemen her iş yerine pürüzsüz entegrasyon için esneklik sunar.
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Eşit ve geniş parlaklık dağılımı ile üstün fototerapi

Fototerapi, etkin olarak yenidoğanlarda serbest hiperbilirubinemi tedavisinde kullanılır: BiliLux fototerapi ışığı,
460–490 nm civarındaki bilirubini azaltmak için en etkin dalga boyu aralığında parlaklık piklerine sahiptir. Son
derece yüksek parlaklık seviyelerine ulaşan BiliLux, Amerikan Pediatri Akademisi'nin (American Academy of
Prediatrics (AAP)) şartlarını karşılar. Ayrıca hastaya yeterli tedaviyi sunabilmek için parlaklık 5 adımda kısılabilir.
Fototerapi ışığında zamanında doğan ve prematüre bebekleri örtecek kadar geniş bir yüzey alanı vardır. Üstün
fototerapi sağlamak için parlaklık, tüm şilte üzerine eşit şekilde dağıtılır.

Daha fazla esneklik için iş yerine pürüzsüz entegrasyon

BiliLux fototerapi ışığı, esnek kullanım ve yenidoğan iş yerine pürüzsüz entegrasyon için tasarlanmıştır.
Fototerapi ışığı kuvöz kapağına yerleştirilebilir, ısıtma terapisi cihazlarına veya tavan beslemelerine yaylı kolla
monte edilebilir ya da troley ile kullanılabilir. BiliLux, her türlü iş yeri için kusursuz kombinasyon sunar. Süreci
basitleştirmek için fototerapi ışığı, sezgisel ve güvenli hızlı bağlantı mekanizması kullanılarak kolayca kilitlenebilir
ve kilidi açılabilir. BiliLux'da ayrıca fototerapi seansları arasında bebeği gözlemlemek veya fototerapi sırasında
mavi ışığı yumuşatmak üzere beyaz ışığı açmak için bir beyaz izleme ışığı bulunur.

Sağlıklı, aile dostu bir ortam için tasarlandı

Aile dostu ve kompakt tasarım, yenidoğan iş yeri çevresinde yerden kazanım sağlarken, aynı anda yenidoğan
sarılığını tedavi etmek üzere yüksek parlaklık sunar. BiliLux, kolay taşıma ve depolama için hafiftir. En önemlisi:
Bebek, ebeveynler ve sağlık personeline sakin ve destekleyici bir ortam sağlamak için sessizdir.

Enfeksiyon önleme – tasarımdaki önceliğimiz

Hijyen ve enfeksiyon önleme, yenidoğan segmentinde önemli bir konudur: BiliLux, pürüzsüz yüzeylerle
desteklenen şekilde kolay ve hızlı temizlik için tasarlanmıştır. Diğer fototerapi cihazlarının aksine BiliLux'ta
enfeksiyon önlemeyi iyileştirmek üzere ventilasyon yuvaları veya fanlar bulunmaz.

Kişiselleştirilmiş bakım ve kaliteli yönetim – kolay ve güvenli

Opsiyonel BiliLux Radyometre, fototerapi ışığı için özel olarak tasarlanmıştır ve parlaklığı anında ölçer.
Radyometreyi kullanarak bebeğin fototerapi ışığı altına doğru şekilde yerleştirilmesi ve bebeğin yeterli parlaklığı
alması sağlanır. Bunlara ek olarak her bir ölçüm (tarih ve saat dahil) ve fototerapi süresi kaydedilip, örneğin
hasta dokümantasyonu veya kalite kontrolü amacıyla bir fototerapi raporu olarak indirilebilir.

Elektronik veri aktarımı – daha etkin iş akışları için

Fototerapi LED'i, elektronik dokümantasyon kabiliyeti sağlayarak hastane ve klinik süreçlerini destekler.
Elektronik veri aktarımı çok daha hızlıdır ve daha az hata yapılmasını sağlar. YYBÜ'deki çalışmalar daha verimli
olur.



Parlaklık dağılımı ve radyometre kalibrasyonu
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Sistem parçaları
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BiliLux fototerapi ışığı

BiliLux fototerapi ışığı, doğrudan bir kuvöz kapağının üzerine
yerleştirilebilir. Tabanındaki kaymaya dirençli ayaklar, ışığın yerinde
durmasına yardımcı olur. Fototerapi ışığında, terapiyi gerçekleştiren
20 mavi ışık ve izleme ya da mavi ışığı yumuşatmak için iki beyaz
ışık bulunur. Ön panelde bir ekran ve fonksiyonları kontrol etmek ve
ayarları değiştirmek için tuşlar bulunur. BiliLux fototerapi ışığı, cihazla
birlikte gelen USB flash sürücüye aktarmak üzere bir fototerapi raporu
oluşturabilir.
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Opsiyonel yaylı kollu BiliLux

Yaylı kollu BiliLux fototerapi ışığı, bir ayarlı yaylı kol ve BiliLux'un
çeşitli Dräger ısıtma terapisi cihazları ve tavan besleme üniteleri ile
kullanılmasına olanak tanıyan montaj yerlerinden oluşur. Kola monte
edildiğinde, optimum etkinlik için fototerapi ışığı döndürülebilir ve
konumlandırılabilir. Hızlı bağlantı mekanizması kullanılarak yaylı kola hızlı
bir şekilde takılıp çıkartılabilir.
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Opsiyonel troleyli BiliLux

Troleyli BiliLux bir fototerapi ışığı, ayarlı yaylı kol ve kuvöz, radyan ısıtıcı,
beşik veya küvet üstünde kullanılmasını sağlayan tekerlekli bir taşıma
arabasından oluşur. Troleyin dört kilitli tekerleği ve yükseklik ayarlı
direği bulunur. Bu özellikler, ayarlı yaylı kolla birlikte BiliLux'un optimum
etkinlik için taşınmasını, döndürülmesini ve konumlandırılmasını sağlar.
Fototerapi ışığı hızlı bağlantı mekanizması kullanılarak yaylı kola kolayca
takılıp çıkarılabilir.

D
-1

21
79

-2
01

6

BiliLux Radyometre

BiliLux Radyometre, BiliLux fototerapi ışığı için özel olarak tasarlanmıştır
ve anında parlaklık ölçümleri sağlar.



Aksesuarlar

BiliLux | 05

D
-4

76
4-

20
17

Fototerapi maskesi Eyemax 2

Lateks içermeyen Eyemax 2, fototerapi tedavisi sırasında hastalara
optimum konfor ve koruma sağlar. Tek parçalı, sarılan tasarımda
bağımsız olarak ayarlanabilen iki bağlantı noktası vardır; bunların her
ikisi de istenmeyen hareketleri önler ve kusursuz oturma sağlar. Özel
kızılötesi ışık göz koruma pedi, ışık sızıntısını önlemek üzere ergonomik
olarak tasarlanmıştır.
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Kablo Tutucu

Troley direği için kablo tutucu. Ø 38 mm direk için 4'lü set
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Işık için Ray Kelepçesi

Fototerapi ışığı için ray kelepçesi (38 mm direğe ve DIN, Fairfield ve
GCX raylara bağlantı için)
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Ray kelepçesi

Ray kelepçesi, farklı çaplardaki direklere takmak için. Sola ve sağa 90°
döndürülebilir. Standart ray uzunluğu (profil 10 × 25 mm): 20 cm.
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Kanal pivot rayı, Kit

BiliLux'u bir ısıtma terapisi cihazının standart rayına monte etmek için.

İlgili Ürünler
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Dräger JM-105 Sarılık Ölçer

Dräger JM-105 Sarılık Ölçer, cihazın ömrü boyunca hesaplı bir şekilde
size tutarlı kalitede takip sunar. Sonucunda olağanüstü standartta bir
bakım sunarken sarılık yönetimi programınızın verimliliğini iyileştirir,
zamandan ve paradan tasarruf edersiniz.
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Dräger Babyleo® TN500

Babyleo® TN500, Dräger'in açık bakım, kapalı bakım ve geçiş sürecinde
yenidoğanlara optimal termik regülasyon sağlayan ilk IncuWarmer'ıdır.
Üç ısı kaynağının kombinasyonuyla bu cihaz, bir yandan büyümekte
olan küçük hastalarınızı korurken, diğer yandan bebeğe hızlı ve rahat bir
erişimle iş akışınızı kolaylaştırır.



İlgili Ürünler
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Isolette® 8000 plus

Dräger, bebekler için stabil, koza benzeri bir ortam sağlamak amacıyla
tasarlanan birçok performans özelliğiyle termik regülasyon standardını
belirliyor. Isolette® 8000 plus, Termo Nötr Bölgenin korunmasını
sağlamak için hem merkezi, hem de periferal vücut sıcaklığını sürekli
olarak izlemenizi sağlar.
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Babytherm® 8004/8010

Dräger BabyTherm® bebek ısıtıcı sistemlerin en son jenerasyonu
açık bakımda yeni standartlar sunar - sadece bebeklere benzersiz
bir termal ortam sunarak değil, aynı zamanda mümkün olan en iyi
bakımı yapabilmeniz için olağanüstü kolay erişim sağlamaktadır.
Babytherm®, prematüre ve zamanında doğan yenidoğanların ısıtılmasını
sağlayan terapötik bir cihaz olarak tasarlanan yoğun bakım Bebek Isıtma
Sistemidir.
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Cihaz sınıflandırması
Elektrik çarpmasına karşı koruma türü Sınıf I
Sıvıların ve parçacıklı maddelerin girişine karşı koruma derecesi
(IEC 60601-1)

IPX0

Çalışma modu Sürekli
93/42/EEC sayılı AB Direktifi uyarınca sınıflandırma IIa
UMDNS kodu/GMDN kodu 13-037/35239

Fiziksel özellikler

BiliLux fototerapi ışığı
Uzunluk ≤39 cm (15,4 inç)
Genişlik ≤19 cm (7,5 inç) hızlı bağlantı fişi dahil
Yükseklik ≤8 cm (3,1 inç)
Ağırlık (opsiyonlar/aksesuarlar hariç) ≥1.2 kg (2,7 lb)

BiliLux yaylı kol
Uzunluk, yaylı kol tam katlanmış durumda ≤61 cm (24 inç)
Uzunluk, yaylı kol tam uzatılmış durumda ≤106 cm (41,7 inç)
Ağırlık (opsiyonlar/aksesuarlar hariç) ≤1,5 kg (3,3 lb)

BiliLux troley (yaylı kol dahil)
Yükseklik (troley en alt pozisyonda ve yaylı kol tam yüklenmiş
durumda)

≤132 cm (52 inç)

Yükseklik (troley en yüksek pozisyonda, alt kol tam uzatılmış
durumda ve üst kol 45° açıda)

≤213 cm (83,9 inç)

Ağırlık (opsiyonlar/aksesuarlar hariç) ≤14,9 kg (32,8 lb)
Güvenli çalışma yükü dahil toplam ağırlık 18,1 kg (39,9 lb)

Ortam koşulları

Çalıştırma koşulları
Sıcaklık 18 °C (64,4 °F) ila 40 °C (104 °F)
Ortam basıncı 1.100 ila 700 hPa
Bağıl nem %10 ila %95 bağıl nem, yoğuşmasız

Depolama/taşıma koşulları
Sıcaklık -20 °C (-4 °F) ila 60 °C (140 °F)
Ortam basıncı 1.100 ila 500 hPa
Bağıl nem %10 ila %95 bağıl nem, yoğuşmasız

Elektrik gereklilikleri
Güç gereklilikleri 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,42–0,22 A
Toprak kaçak akımı <500 μA

Gürültü gereklilikleri
Normal çalışma sırasında gürültü seviyesi ≤20 dB(A)

RS-232 iletişim portu
RS-232 iletişim portu (sadece çıkış) Sadece topraksız SELV devreleriyle ilgili IEC 60950-1

standardının gerekliliklerini veya maks. 60 V DC nominal gerilimli
erişilebilir ikincil devrelerle ilgili IEC60601-1 standardının
gerekliliklerini
karşılayan cihazlar bağlayın.

Tip 9 pinli Alt-D (dişi)
Yapılandırma MEDIBUS.X
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Dräger MEDIBUS.X, versiyon 6.0 sadece RS-232 portundan
Baud hızı 9.600
Parite çift
Veri biti 8
Stop biti 1
Arayüz protokolünün ayrıntılı açıklaması için lütfen bu kılavuzlara bakın:
MEDIBUS.X, Uygulama Kuralları ve Standartları (9052607) ve MEDIBUS.X, Veri İletişimi için Profil Tanımı V1.n (9052608)
Pin ataması
Pin 2 RXD
Pin 3 TXD
Pin 5 GND

Parlaklık

Eλmean [μW/cm2/nm] (%100 parlaklık ayarında 460-490nm)
30 cm mesafe >85,5
40 cm mesafe >50,1
50 cm mesafe >33,4
Spektral parlaklık dağılımı - Pik 460-490nm arasında
40 cm'de etkin yüzey alanı 30 cm x 50 cm

Radyometre opsiyonu gereklilikleri
Doğruluk +%3 / -%15
Ölçüm çıkışı Ortalama spektral parlaklık, 460 nm ila 490 nm

Sipariş Bilgileri

Cihaz
BiliLux Fototerapi Sistemi MU20100

Opsiyonel Bileşenler
BiliLux radyometre MU26079
BiliLux yaylı kol MU26077
BiliLux troley MU26076
USB flash sürücü 8416347
Troley direği için kablo tutucu G13171

Montaj adaptörleri
Fototerapi ışığı için ray kelepçesi MP00615
Kompakt ray 2M85337
Ray kelepçesi 2M85274
Kit, kanal pivot rayı 4118453

Aksesuarlar
Fototerapi maskesi Eyemax 2, tek kullanımlık, mikro, 20 MP03770
Fototerapi maskesi Eyemax 2, tek kullanımlık, prematüre, 20 MP03771
Fototerapi maskesi Eyemax 2, tek kullanımlık, normal, 20 MP03772
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Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede
tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

Üretici firma:
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969, USA

TÜRKİYE
Draeger Medikal Tic.
ve Servis A.Ş.
Esentepe Mah. Milangaz
Cad. No:75/A 109
34870 Kartal – İstanbul
Tel +90 216 469 05 55
Faks +90 216 469 05 60
info.turkiye@draeger.com

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletişim
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