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MODERNÍ TECHNOLOGIE POSKYTUJÍCÍ PŘESNÉ MĚŘENÍ 

 

 
Jednoduchý pro uživatele a jemný pro dítě 
• Přesným měřením na lůžku omezuje nutnost stanovení celkového bilirubinu v krvi a tím počet 
odběrů krve z paty novorozence 

• Pro jedno testování je potřeba pouze jedno měření 

Technologie průchodu světla LED je méně citlivá na rozdíly dané různými uživateli a snižuje 
požadavky na údržbu 
• Méně citlivý na vytváření pohybových artefaktů a na rozdíly dané různými technikami uživatelů 
• U zdrojů LED nedochází časem k  degeneraci, z toho důvodu není nutná pravidelná kalibrace přístroje 

 

Rychle a pohodlně 
• Snižuje počet testů krve vyžadujících vpich do patičky 
• Je možné vycházet z jednoho měření nebo z průměru 2—3 měření 
• Použití s i bez zadání ID novorozence 
• Velký a zřetelný displej se snadným používáním 
• Odolná dotyková obrazovka, kterou lze používat s rukavicemi i bez rukavic 
• Uživatelské rozhraní využívající řízení pomocí menu minimalizuje potřebu školení, přístroj může 

snadno používat více pečovatelů 
• Paměť pro uložení až 40 měření šetří čas nutný pro přepis a porovnání výsledků 
• Volitelná možnost vkládání identifikace pacienta i uživatele usnadňuje audity nemocnice a zajištění 

kvality 
• Čtečka čárových kódů umožňuje rychlé zadání identifikace novorozence i pečovatele 

Přesně 
• Systém BiliCare byl validován v klinických studiích s ohledem na poskytování výsledků srovnatelných 

s výsledky krevních testů 
• Spolehlivost výsledků potvrzena pomocí testů opakovatelnosti 

 S nízkými náklady 
• Systém BiliCare může pracovat s nebo bez použití krytu špičky, určeného na jedno použití 
• Není nutná pravidelná kalibrace LED, tím je snížena potřeba údržby a náklady na servis 
• Dobíjitelná baterie s dlouhou výdrží s kolébkovou nabíječkou umožňuje prodloužené použití a 

snadné dobíjení 
 
 

  Tip Covers  
  

NOVÁ GENERACE MĚŘIČŮ TRANSKUTÁNNÍHO BILIRUBINU 

Kryty špičky 



MĚŘENÍ PŘÍSTROJEM BILICARE 
 

 
 
 
 

Novorozenecká žloutenka je běžně se vyskytující stav, avšak pokud není pečlivě sledována, 
může hyperbilirubinemie vést k jádrovému ikteru, stavu, při kterém dochází k závažným 
poškozením. 
Doporučeným postupem je časné měření hladin bilirubinu, umožňující včasný intervenční 
zásah. Vzhledem k době potřebné k odběru krevního vzorku a traumatickému zásahu, 
kterému je novorozenec vystavován, je však tento celkový screening obtížný. Nyní přichází 
systém BiliCare nabízející časově a nákladově efektivní způsob monitorování hladin 
bilirubinu bez nutnosti odběru krve z patičky. 

 
 

Snadné použití – kdykoli a kdekoli potřebujete provést rychlé změření, stačí, když se budete řídit 
výzvami: 

 
 
 
 

Na domovské obrazovce stiskněte volbu měření 
„Measure“, tím proces měření zahájíte. 

 
 
 
 
 
 

 
Klip přístroje nasaďte na ouško novorozence, 
tak měření provedete.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyní můžete prohlížet výsledky nebo přistoupit 
k doplňujícímu měření, podle protokolu nemocnice a 
nastavení přístroje. 

  

   Oblast měření 
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Měřič transkutánní hladiny bilirubinu BiliCare
K přesnému měření hladiny bilirubinu využívá systém BiliCare patentovanou technologii. 
Technologie tohoto měření je založena na spektroskopii.
Systém měří hladinu transkutánního bilirubinu novorozenců na 
vlnových délek vnějším uchem. Množství světla absorbovaného bilirubinem je vypočteno podle na míru 
upraveného algoritmu. 

 
• Méně citlivý na pohybové artefakty
• Není citlivý na rozdíly aplikovaného tlaku nebo úhlu 

 
Výhody LED 
U LED nedochází časem k jejich degeneraci. Vzhledem k
ani ve vlnové délce, není potřeba provádět žádnou 
kontrola kalibrace poskytuje uživateli možnost
Kontrola kalibrace je snadná a rychlá, výsledky jsou k

 

Komunikace 
BiliCare je vybaven možností komunikačního připojení k

 
Prohlížeč BiliCare  
Unikátní software umožňující zobrazení výsledků ve formě tabulek a grafů.
Ty lze vytisknout a exportovat.  
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Izrael:  
Mennen Medical Ltd. 
6 Ha-Kishon Street, Yavne  
P.O. Box 102, Rehovot 7610002, Israel  
Tel.:+972-8-9323333 
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ometr pro novorozence 

Měřič transkutánní hladiny bilirubinu BiliCareTM 
přesnému měření hladiny bilirubinu využívá systém BiliCare patentovanou technologii. 

Technologie tohoto měření je založena na spektroskopii. 
tém měří hladinu transkutánního bilirubinu novorozenců na základě průchodu světla různých 

vlnových délek vnějším uchem. Množství světla absorbovaného bilirubinem je vypočteno podle na míru 

na pohybové artefakty 
na rozdíly aplikovaného tlaku nebo úhlu při použití přístroje 

jejich degeneraci. Vzhledem k tomu, že nedochází k žádnému posunu ve výkonu 
provádět žádnou pravidelnou kalibrace přístroje. Volitelně použiteln

uživateli možnost, v případě požadavku, kalibraci přístroje ověřit.
výsledky jsou k dispozici okamžitě. 

BiliCare je vybaven možností komunikačního připojení k počítači nebo NIS prostřednictvím HL

Unikátní software umožňující zobrazení výsledků ve formě tabulek a grafů. 
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základě průchodu světla různých 
vlnových délek vnějším uchem. Množství světla absorbovaného bilirubinem je vypočteno podle na míru 

tomu, že nedochází k žádnému posunu ve výkonu 
kalibrace přístroje. Volitelně použitelná 

kalibraci přístroje ověřit. 

počítači nebo NIS prostřednictvím HL-7. 
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