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Giriş
®

™

Xltek EMU40EX amplifikatör, güçlü ve esnek bir EEG kayıt sistemidir. Bu dayanıklı cihaz, tanı amaçlı
EEG ve Uzun Süreli İzleme (LTM) iş akışı ve uygulama gereksinimlerini karşılayacak kapsamlı klinik
katkılarla tasarlanmıştır.
EMU40EX, toplam 46 kanal kaydeder: 40 referansiyel EEG kanalı, tamamlayıcı sinyal transdüserleri için
4 DC giriş kanalı ve dahili puls oksimetresinden 2 SpO2 ve Puls Hızı kanalı.
EMU40EX amplifikatör sistemiyle elde edilen EMU40EX veri akışı, Natus NeuroWorks® iş istasyonu
kullanılarak değerlendirilir, analiz edilir ve arşivlenir. Hızlı ve kolay kurulum için standart TCP/IP veya USB
bağlantısı desteklenir. Hızlı ve kolay kurulum için Natus ana ünitesi TCP/IP ve USB bağlantısı sunar. Bu
dayanıklı cihaz; EEG, LTM veya PSG Laboratuvarı iş akışı ve uygulama gereksinimlerini karşılayacak
kapsamlı klinik katkılarla tasarlanmıştır.
EMU40EX ürününün özellikleri şunları içerir:
•

40 referansiyel kanal, 4 DC kanalı ve 2 puls oksimetre kanalı (Sp02 ve Puls Hızı)

•

Hasta odasında empedans testi başlatabilme, eşiği değiştirebilme ve sonuçları görüntüleyebilme

•

Ambulatuvar Mod, hasta veri kablosunun bağlantısı kesildikten sonra veri alımını korur

•

Dahili depolama alanına yüksek çözünürlüklü verilerin iki saate kadar otomatik düşmesi

•

Ambulatuvar Modda aktif EEG dalga formları güvenli bir Bluetooth bağlantısı üzerinden
kullanılabilir olmaya devam eder

•

Ambulatuvar Moddayken Patlama Kutusunda alınan veriler, kablolu çalışmaya geçildikten sonra
şeffaf ve sorunsuz bir biçimde Ana Üniteye aktarılır

•

®
Natus NeuroWorks iş istasyonlarına standart TCP/IP ve USB bağlantısı

•

Çok çeşitli yardımcı sinyal transdüserlerine Ana Üniteden DC girişleri

•

Biri Patlama Kutusunda hasta kullanımı için, diğeri Ana Ünitede aile veya personel tarafından
kullanım için olmak üzere iki adet Hasta Olay Düğmesi arayüzü

•

Tanı amaçlı EEG için fotik stimülatör arabirimi

•

Küçük, hafif, hasta bağlantılı Patlama Kutusu - 10,0 x 15,8 x 2,3 cm (3,9 x 6,2 x 0,9 inç) ve 333 g
(0,73 lb)

•

Klinik ve araştırma ortamında güvenilir çalışma için dayanıklı ve sağlam tasarım
UYARI: Bu amplifikatörü çalıştırmadan önce bu kılavuzun Kontrendikasyonlar, Uyarılar ve
Dikkat Edilecek Noktalar kısmını okumanızı önemle tavsiye ederiz.

Ürünün Kullanım Amacı
XLTEK EMU40EX EEG Ana Kutusu, XLTEK NeuroWorks yazılımıyla birlikte çalışan bir
elektroensefalograftır.
XLTEK EMU40EX EEG Ana Kutusu, klinik ve araştırma ortamındaki EEG çalışmalarında EEG, puls ve
oksimetri sinyalleri gibi fizyolojik sinyalleri almak, dijitalleştirmek, depolamak ve iletmek için kullanılır.
XLTEK EMU40EX EEG Ana Kutusu, girdilerin gerekli yeterliliğe sahip bir kullanıcı tarafından yapılmasını,
çıktıların ise bu bilgileri kullanırken mesleki kanaat kullanacak eğitimli sağlık profesyonellerince
değerlendirilip yorumlanmasını gerektirir.
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Sistem Bileşenleri
EMU40EX amplifikatör sistemi, isteğe bağlı sistem bileşenleriyle birlikte verilir. Bilgisayarların yalnızca
NeuroWorks yazılımını çalıştırması amaçlanır. Uzun süreli izleme sırasında hastanın senkronize video
kaydını yapmak için kameraların kullanılması amaçlanır. Operatör ve hastaların güvenliğini sağlarken tüm
sistem bileşenlerine güç vermesi için yalıtım transformatörlerinin kullanılması amaçlanır. Sistemin
hareketliliğini sağlamak ve EMU40EX amplifikatörün kullanımını destekleyip kolaylaştırmak için araba
kullanılması amaçlanır. Hasta Olay Düğmeleri, hasta (veya yakınındaki görevli) tarafından, önemli bir
klinik olayı (örn. aura veya hastalık nöbeti başlangıcı) bildirmek için kullanılan el tipi düğmelerdir.

Gerekli Performans
EMU40EX amplifikatörün gerekli performansı, IEC 60601-2-26:2012 standardında belirtilmiştir. Gerekli
performans, amplifikatörden kaydedilen sinyalin kalitesiyle ilişkilidir. Spesifik gerekli performanslar şunlardır: (1)
sinyal üretiminin doğruluğu, (2) dinamik aralık ve diferansiyel dengeleme voltajı, (3) giriş gürültü seviyesi, (4)
frekans tepkisi, (5) genel mod reddi. Bu gerekli performansların tanımları, standartta mevcuttur.
Amplifikatör, alarm sistemi olmayan bir puls oksimetre olduğu için ISO 80601-2-61 standardı da geçerlidir.
Bu standartta belirtildiği biçimde, amplifikatörün sağlaması gereken ek gerekli performans, elektronik
hasta simülatörüyle doğrulanmak üzere SpO2 ve puls hızı doğruluğunu ve sinyal yetersizliği ve prob
hatalarının bildirimi dahil olmak üzere anormal çalışma göstergelerini içerir. Kullanılan puls oksimetre
probu veya sensörünün üreticisi tarafından yapılacak kontrollü doygunsuzlaştırma çalışmasıyla SpO2
doğruluğu kanıtlanmalıdır.

Gerekli Performans Bozulması
Eğitimli uzman sağlık personeli, aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan temel performans
bozulmasını kontrol edecektir:
•
•
•
•
•
•
•

EEG sinyal/veri kaybı
Bilgisayar monitöründe amplifikatör doygunluğu göstergesi,
Rastgele EEG uçlarında aralıklı gürültü patlamaları.
Bilgisayardan Natus ana ünitesine iletişim kaybı
Pim kutusu bağlantısının kesilmesi olayları. (Quantum)
Harici elektromanyetik olaylara yol açan sinyal iletim kesintileri. (Örn. Elektrokoter, Amplifikatörün
yakınında kablosuz ekipmanların çalıştırılması vs.)
Her türlü rastgele veya aralıklı sistem davranışı.

Yukarıdakilerden herhangi birinin veya sıra dışı sistem davranışının gözlemlenmesi durumunda Natus
Teknik destek birimiyle iletişime geçin.

Kılavuzun Kullanılması
Bu kılavuz, EMU40EX amplifikatörünü kurmanızı ve çalıştırmanızı sağlayan temel bilgileri ve talimatları
sunar. Prosedürleri gerçekleştirirken, adımlara başlamadan önce tüm bölümü okumanızı tavsiye ederiz.
Lütfen talimatları dikkatlice takip edin.
Bu kılavuzu okumaya ek olarak, XLTEK'in EMU40EX amplifikatörü tasarlama amacı olan bütün
özelliklerinden yararlanabilmeniz için çevrimiçi Yardım sayfasını incelemenizi de tavsiye ederiz. Sistemin
çalıştırılmasına ve özelleştirilmesine dair daha ayrıntılı talimatlar çevrimiçi Yardım kısmında bulunur.
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Kılavuz Standartları
Kılavuzda çeşitli simgeler ve tipografik standartlar kullanılmıştır. Aşağıdaki tablo bunları gösterir ve
anlamlarını ve işlevlerini açıklar.
Simge/
Standart

Açıklama/İşlev
Bu simge, bir uyarı veya kaçırılmaması gereken önemli bir bilgiyi belirtir. Sistemi ilk
kez çalıştırmadan önce tüm uyarıları ve dikkat edilecek noktaları dikkatle okuyun.

Önemli tamamlayıcı bilgiler içeren bir notu belirtir.

Koyu
Yatık

Kontrol tuşlarının, işlev tuşlarının, seçeneklerin ve etiketlerin adı koyu olarak
gösterilir. Koyu metin ayrıca önemli adları ve görüşleri vurgulamak için kullanılır.
Yatık metin resim yazıları için kullanılır.
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EMU40EX İçin Güvenlik ve Standartlara Uygunluk
Uyumluluk Standartları ve Normatif Referanslar
EMU40EX Modeli, Çok Kanallı Uyku/EEG Amplifikatör Sistemi, çıkarılabilir kablo bağlantılı, taşınabilir
115/230 Vac, 50/60 Hz, 30 W.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elektrik çarpmasına karşı koruma tipi: Sınıf I
Elektrik çarpmasına karşı koruma derecesi: BF Tipi
Su girişine karşı koruma derecesi: IPX0
Hava veya oksijen ya da azot oksitli alevlenebilir anestetik karışım varlığında uygulama
güvenlik derecesi: Ekipman, hava veya oksijen ya da azot oksitli alevlenebilir anestetik karışım
varlığında kullanıma uygun değildir.
Çalışma modu: Sürekli
Ortam Koşulları: Normal: 10-40°C, %30-75 rH, 700-1.060 hPa

EMU40EX ve aksesuarları, aşağıdaki ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde
tasarlanmıştır.
Tablo 1 - Uyumluluk Güvenlik Standardı ve Normatif Referanslar
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:
08(R2013) + C2:2011

Tıbbi elektrikli ekipman - Kısım 1: Temel güvenlik ve temel
performans için genel gereklilikler

ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 +
C1:2009/(R)2012 ve A2:2010/(R)2012
IEC 60601-1:2005 + C1:2006 ve
C2:2007, Üçüncü Baskı
CENELEC EN 60601-1:2006 + A1:2013
IEC 60601-1-6:2010, Baskı 3.0

Tıbbi elektrikli ekipman - Kısım 1-6: Temel güvenlik ve
temel performans için genel gereklilikler - Yardımcı
standart: Kullanılabilirlik

IEC 62366:2007, Baskı 1.0

Tıbbi cihazlar - Tıbbi cihazlara kullanılabilirlik
mühendisliğinin uygulanması

IEC 60601-2-26:2012, Baskı 3

Tıbbi elektrikli ekipman - Kısım 2-26:
Elektroensefalografların güvenliği için özel gereklilikler

CENELEC EN 60601-2-26L2003,
Baskı 2
EN ISO 80601-2-61:2011, 1. Baskı
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Tablo 2 - EMC Uyumluluk Standardı ve Normatif Referanslar
IEC 60601-1-2, Baskı 4.0,
1 Şubat 2014

Tıbbi elektrikli ekipman - Kısım 1-2: Temel güvenlik ve gerekli
performans için genel gereksinimler - yardımcı standart:
elektromanyetik uyumluluk - gereksinimler ve testler

IEC 61000-4-2:2008, baskı 2.0

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) - Kısım 4-2: Test ve Ölçüm
Teknikleri - Elektrostatik Deşarj Bağışıklık Testi

IEC 61000-4-3 baskı 3.0,
A1:2007+A2:2010 ile

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) - Kısım 4-3: Test ve Ölçüm
Teknikleri - Yayılan, Radyofrekans, Elektromanyetik Alan
Bağışıklık Testi

IEC 61000-4-4:2012, baskı 3.0

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) - Kısım 4-4: Test ve Ölçüm
Teknikleri - Elektrikli Hızlı Geçici Rejim/Patlama Bağışıklık Testi

IEC 61000-4-5:2014, baskı 3.0

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) - Kısım 4-5: Test ve Ölçüm
Teknikleri - Dalgalanma Bağışıklık Testi

IEC 61000-4-6 baskı 2.0, A1:2004 +
A2:2006 ile

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) - Kısım 4-6: Test ve Ölçüm
Teknikleri - Radyofrekans Alanlarının Başlattığı İletilen
Bozulumlara Bağışıklık

IEC 61000-4-8:2009, baskı 2.0

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) - Kısım 4-8: Test ve Ölçüm
Teknikleri - Güç Frekansı Manyetik Alan Bağışıklık Testi

IEC 61000-4-11:2004, baskı 2.0

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) - Kısım 4-11: Test ve Ölçüm
Teknikleri - Voltaj Düşmelerine, Kısa Kesintilere ve Voltaj
Değişimlerine Bağışıklık Testleri

IEC 61000-3-2:2014, baskı 4.0

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) - Kısım 3-2: Limitler Uyumlu Akım Emisyonları için Limitler

IEC 61000-3-3:2013, baskı 3.0

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) - Kısım 3-3: Limitler- Voltaj
Değişimleri, Voltaj Dalgalanmaları ve Kamusal Düşük Voltajlı
Besleme Sistemlerinde Kırpışma Sınırlandırması

CISPR 11 Baskı 5.0, A1:2010 ile

Endüstriyel, Bilimsel ve Tıbbi (ISM) Radyo Frekans Ekipmanı Elektromanyetik Parazit Özellikleri - Ölçüm Limitleri ve Yöntemleri
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IEC 60601-1-2 Uyumluluk Beyanı
Tablo 1 - Elektromanyetik Emisyonlar
Kılavuz ve üreticinin beyanı - elektromanyetik emisyonlar
EMU40EX aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. EMU40EX müşterisi
veya kullanıcısı sistemin böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.
Emisyon Testi
RF emisyonları

Uyumluluk
Grup 1

EMU40EX RF enerjisini sadece dahili işlevi için kullanır.
Bu yüzden, RF emisyonları oldukça düşüktür ve bu
emisyonların, yakınlardaki elektronik ekipmanlarla
herhangi bir parazit yaratması olası değildir.

Sınıf A

EMU40EX, konutsal binalar ve konutsal amaçla
kullanılan binalara elektrik sağlayan kamusal düşük
voltajlı elektrik besleme şebekesine doğrudan bağlı olan
binalar dışındaki tüm yapılarda kullanıma uygundur.

CISPR 11

RF emisyonları
CISPR 11
Uyumlu emisyonlar
IEC 61000-3-2

Sınıf A

Voltaj dalgalanmaları/
kırpışma emisyonları

Uyumludur

IEC 61000-3-3
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Tablo 2 - Elektromanyetik Bağışıklık
Kılavuz ve üreticinin beyanı - elektromanyetik bağışıklık

EMU40EX aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. EMU40EX müşterisi
veya kullanıcısı sistemin böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.
Bağışıklık Testi
Elektrostatik Deşarj
(ESD)
IEC 61000-4-2
Elektrostatik hızlı
geçici rejim/patlama
IEC 61000-4-4

Dalgalanma
IEC 61000-4-5
Güç kaynağı giriş
hatlarında voltaj
düşüşü, kısa kesintiler
ve voltaj değişimleri
IEC 61000-4-11

IEC 60601
Test Seviyesi
±8 kV temas

Uyumluluk
Seviyesi
Uyumludur

Zemin ahşap, beton veya seramik karo
olmalıdır. Zemin sentetik malzeme ile kaplı
ise bağıl nem en az %30 olmalıdır.

Uyumludur

Şebeke elektriği kalitesi tipik bir ticarethane
veya hastane ortamındaki gibi olmalıdır.

Uyumludur

Şebeke elektriği kalitesi tipik bir ticarethane
veya hastane ortamındaki gibi olmalıdır.

Uyumludur

Şebeke elektriği kalitesi tipik bir ticarethane
veya hastane ortamındaki gibi olmalıdır.
EMU40EX kullanıcısının, elektrik kesintileri
sırasında da cihazı aralıksız çalıştırması
gerekliyse EMU40EX cihazına kesintisiz bir güç
kaynağı veya pil ile güç sağlanması önerilir.

Uyumludur

Güç frekansı manyetik alanları, tipik bir
ticarethane veya hastane ortamındaki tipik bir
konum için karakteristik seviyelerde olmalıdır.

±15 kV hava
Güç besleme
hatları için ±2 kV,
100 Khz

Elektromanyetik Ortam - Kılavuz

Giriş/çıkış hatları
için ±1 kV,
100 Khz
±1 kV diferansiyel
mod
±2 kV ortak mod
<%100 düşüş,
0/5 aralık, 0°, 45°,
90°, 135°, 180°,
225°, 270°, 315°
%100 düşüş,
1 aralık
%30 düşüş,
25/30 aralık
%40 düşüş,
5 döngü

Güç frekansı
(50/60 Hz)
manyetik alanı

30 A/m

IEC 61000-4-8
NOT: UT, test seviyesi uygulamasından önceki AC besleme voltajıdır.
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Tablo 3 - Elektromanyetik Bağışıklık - YAŞAM DESTEK SİSTEMİ olmayan EKİPMAN ve SİSTEMLER için
Kılavuz ve üreticinin beyanı - elektromanyetik bağışıklık
EMU40EX aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. EMU40EX müşterisi
veya kullanıcısı sistemin böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır
Bağışıklık testi
İletilen RF
IEC 61000-4-6
Yayılan RF
IEC 61000-4-3

IEC 60601
Test Seviyesi

Uyumluluk
Seviyesi

3 Vrms

3V

150 kHz ila
80 MHz

3 V/m

3 V/m
80 MHz ila
2,7 GHz

Elektromanyetik Ortam - Kılavuz
Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanları,
kablolar da dahil olmak üzere, EMU40EX
cihazının herhangi bir parçasına vericinin
frekansı için geçerli olan denklemle
hesaplanan ayırma mesafesinden daha yakın
olarak kullanılmamalıdır.
Önerilen ayırma mesafesi
d=1,2 ×√P

150 kHz ila 80 MHz

d=1,2 ×√P

80 MHz ila 800 MHz

d=2,3 ×√P

800 MHz ila 2,5 GHz

Burada P, verici imalatçısının verilerine göre
vericinin vat (W) cinsinden maksimum çıkış
gücü derecelendirmesi, d ise metre (m)
cinsinden önerilen ayırma mesafesidir.
Sabit RF vericilerinin alan kuvvetleri, bir
elektromanyetik saha ile yapılan belirlemeye
göre 1 her bir frekanstaki uyumluluk
seviyesinden 2 az olmalıdır.
Aşağıdaki sembol ile işaretlenmiş
ekipmanların civarında parazit olabilir:

NOT 1: 80 MHz ve 800 MHz'de, daha yüksek frekans aralığı geçerlidir.
NOT 2: Bu ilkeler her durum için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım yapılardan, objelerden ve
insanlardan gelen absorpsiyon ve yansımadan etkilenir.

1

Telsiz (hücresel/kablosuz) telefonlar ve kara mobil radyolar için kullanılan baz istasyonları, amatör radyo, AM ve FM radyo yayını
ve TV yayını gibi sabit vericilerden kaynaklanan alan kuvvetleri teorik olarak doğrulukla kestirilememektedir. Sabit RF vericilerinden
kaynaklanan elektromanyetik ortamı değerlendirmek için elektromanyetik keşif yapılması düşünülmelidir. EMU40EX cihazının
kullanıldığı yerde ölçülen alan kuvveti yukarıdaki uygulanabilir RF uyumluluk seviyesini aşarsa EMU40EX cihazı gözlemlenmeli ve
cihazın normal şekilde çalıştığı doğrulanmalıdır. Cihaz normal şekilde çalışmazsa EMU40EX cihazının yeniden yönlendirilmesi veya
yeniden konumlandırılması gibi ek önlemlere ihtiyaç duyulabilir.
2

150 kHz ila 80 MHz frekans aralığında alan kuvvetleri 3 V/m değerinden küçük olmalıdır.
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Tablo 4 - MUHAFAZA BAĞLANTI NOKTASI'nın RF kablosuz iletişim ekipmanlarına bağışıklığına
ilişkin test spesifikasyonları
Test
frekans
(MHz)
385

450

Bant

a)

5.785

1,8

0,3

27

(m)

430 – 470

FM
± 5 kHz sapma
1 kHz sinüs

2

0,3

28

704 – 787

LTE Bandı 13,
17

Puls
modülasyonu b)
217 Hz

0,2

0,3

9

800 – 960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE Bandı 5

Puls
b)
modülasyonu
18 Hz

2

0,3

28

1.700 –
1.990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT; LTE
Bandı 1, 3, 4,
25; UMTS

Puls
b)
modülasyonu
217 Hz

2

0,3

28

2.400 –
2.570

Bluetooth,
WLAN, 802.11
b/g/n, RFID
2450, LTE
Bandı 7

Puls
b)
modülasyonu
217 Hz

2

0,3

28

5.100 –
5.800

WLAN 802.11
a/n

Puls
b)
modülasyonu
217 Hz

0,2

0,3

9

1.970

5.500

Mesafe

GMRS 460,
FRS 460

1.720

5.240

BAĞIŞIKLIK
TEST
SEVİYESİ
(V/m)

Maksimum
Güç
(W)

Puls
b)
modülasyon
18 Hz

930

2.450

b)

TETRA 400

810

1.845

Modülasyon

380 – 390

780

870

a)

(MHz)

710
745

Hizmet

c)

NOT: BAĞIŞIKLIK TEST DÜZEYİ'ni karşılamak için gerekmesi durumunda, verici anten ile Elektrikli Medikal
EKİPMAN veya Elektrikli Medikal SİSTEM arasındaki mesafe 1 metreye düşürülebilir. IEC 61000-4-3, 1 metre test
mesafesine izin vermektedir.
a)

Bazı hizmetler için yalnızca çıkış yolu frekansları dahil edilmiştir.
Taşıyıcı, %50 görev döngüsü kare dalga sinyali kullanılarak modüle edilecektir.
c)
Gerçek modülasyonu temsil etmese de en kötü senaryoyu oluşturacağından, FM modülasyonunun alternatifi olarak
18 Hz frekansta %50 puls modülasyonu kullanılabilir.
b)
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FCC Uyumluluk Beyanı
Not:

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları, Kısım 15 uyarınca Sınıf A dijital cihaz limitlerine
uygun bulunmuştur. Bu limitler, ekipman ticari bir ortamda çalıştırıldığında zararlı parazite
karşı makul koruma sağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi
üretir, kullanır ve yayabilir ve talimat kılavuzuna uygun şekilde kurulmaz veya kullanılmaz
ise telsiz iletişimiyle zararlı parazite yol açabilir. Bu ekipmanın bir yerleşim alanında
çalıştırılması zararlı parazite yol açabilir ve bu durumda kullanıcı masrafları kendi
karşılayarak bu paraziti gidermek zorundadır.

Uyarı:

Üretici tarafından açıkça onaylanmamış değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının
cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
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Kontrendikasyonlar, Uyarılar ve Dikkat Edilmesi
Gerekenler
Kontrendikasyonlar
Natus Ana Üniteli Xltek EMU40EX şu koşullarda KULLANILAMAZ:
Sistemi, alev alıcı anestetiklerin bulunduğu ortamlarda ÇALIŞTIRMAYIN.
Sistemi yanıcı gazların olduğu yerlerde kullanmaktan kaçınmak için kullanım yerlerini
kontrol edin.
Sinyallerin geçerliliğinden emin olmak için cihazı elektromanyetik parazit kaynaklarının
yanında kullanmayın.
Natus sistemleri AP veya APG sınıfı değildir. Natus sistemini hava, oksijen veya azot oksitli
yanıcı bir anesteziğin bulunduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Natus Ana Üniteli Xltek EMU40EX, defibrilatörlerle kullanım için TASARLANMAMIŞTIR.
Bu cihazlarla kullanılması durumunda sistem zarar görebilir.
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Uyarılar ve Dikkat Edilecek Noktalar
Genel Uyarılar
NOT: Tüm verilerin, yedek saklama özelliği kullanılarak saklanması tavsiye edilir.
Bu, esas sürücünün arızası durumunda veri kaybını en aza indirmeye yardımcı olabilir.
Bu cihazın doğru kullanımı, sistemle birlikte verilen veya üzerinde bulunan tüm talimatların ve
etiketlerin dikkatle okunmasına dayanır. Yanlış uygulama veya kullanım, yanlış ölçümlere
yol açabilir.
Bu ekipman/sistem yalnızca eğitimli kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Herhangi bir donanımı kurmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyun ve sistemi
çalıştırma, saklama veya yeniden kurma sırasında kılavuzun uygun bölümlerini inceleyin.
EMU40EX sistemini sadece onaylanan cihazlarla ve aksesuarlarla birlikte kullanın.
Ekipman üreticisi tarafından belirtilen veya satılan kablolar dışındaki kabloların kullanımı,
emisyonun artmasına ve ekipmanın bağışıklığının azalmasına yol açabilir ve sistemin IEC
60601-1-2:2007 gereklilikleri ile uyumluluğunu kaybetmesine neden olabilir.
Amplifikatörün ana ünitesi, IEC 60529'a göre su girişine karşı olağan koruma derecesi olan
IPx0 olarak sınıflandırılmıştır.
Amplifikatör Patlama Kutusu, vücuda giyilebilir bir ürün olarak sınıflandırılır, poşet içindeyken (61) IPx1 derecesine sahiptir ve poşetsiz halde IEC 60601-2-26 dökülme gereksinimini karşılar.
EMU40EX sistemi, IEC 60601-1'e göre sınıf I cihaz olarak sınıflandırılmıştır.
EMU40EX sistemi ile birlikte kullanılan bilgisayar XLTEK tarafından onaylanmalı ve IEC 60601
onaylı bir sistemin parçası olarak sağlanmalı veya IEC 60950 ya da benzer bir standarda göre
onaylanmalı ve hasta ortamının (hastanın kapladığı alanda yatay olarak hastaya 1,5 metre
mesafeyi ve zeminden 2,5 metre mesafeyi kapsayan alan) dışında tutulmalıdır.
UYARI: Alıcı bilgisayar üzerinde yüklü olan üçüncü taraf yazılım, Natus yazılımının çalışmasını
etkileyebilir. Bilgisayara üçüncü taraf yazılım yüklemeden önce lütfen Natus Teknik
Desteğe danışın.
Eksik parçası olan veya içinde (yani, ekipmanın kapalı kısmı içinde) gevşek parçalar
içerebilecek ekipmanları kesinlikle kullanmayın. Ekipmanın bir parçasının eksik olduğundan
veya gevşek parçalar içerdiğinden şüphelenirseniz Natus ile irtibat kurun. Sistem kablolarını ve
bileşenlerini rutin olarak aşınma ve yırtılma açısından kontrol edin.
Önerilen bakım işlemlerini yapın. Ayrıntılar için Bakım, Temizlik ve Atma bölümünü inceleyin.
Cihazı temizlemeye girişmeden önce tüm sistemin gücünü kapatarak güç kablosunun sistem
ve duvar bağlantısını kesin. Temizleme işleminin çok dikkatli yapılması gerekir. Sistemin
konnektörlerinden herhangi birine veya iç elektronik donanımına herhangi bir sıvının
sızmasına izin vermeyin.
Ayrıntılar için Bakım, Temizlik ve Atma bölümünü inceleyin.
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EMU40EX üzerindeki biyolojik kirler temizlenemez. Biyolojik kirleri çıkarma denemeleri,
üniteye zarar verir.
Cihaz aksesuarları çeşitli türlerde tek kullanımlık, steril iğne elektrotları içerebilir. Bu iğneler
STERİL olarak etiketlidir ve sterilizasyon yöntemi ambalajda belgelenmiştir. Steril ambalaj
bozulmuş ise söz konusu elektrotlar kullanılmamalıdır.
Bu cihaz sadece bir hekim tarafından veya bir hekimin siparişiyle satılabilir, dağıtılabilir veya
kullanılabilir.
XLTEK cihazlarla kullanılan yazıcılar ve/veya çevre birimleri, kullanıldıkları ülkenin
yönetmeliklerine uygun bir biçimde uygun tıbbi ortamlarında kullanım için gerekli işaret ve
onaylara sahip olmalıdır.
XLTEK onaylı cihazlar dışında hiçbir üçüncü parti cihazı Hasta Patlama Kutusuna bağlamaya
çalışmayın.
Bu tıbbi ürünü, tasnife tabi tutulmamış belediye atığı olarak atmayın. EMU40EX ürününün
kullanım ömrü sona erdiğinde lütfen 1-800-303-0306 numaralı telefondan XLTEK ile iletişime
geçerek EMU40EX amplifikatörünüz için iade nakliyesi ayarlayın.
UYARI: Bu ekipmanda hiçbir değişikliğe izin verilmemektedir.
Bu ekipmanın, +/-10 mV aralığı dışında giriş sinyalleriyle çalıştırılması, hatalı sonuçlara
yol açabilir.
TEKRARLAMALI ZORLAMA YARALANMASI TEHLİKESİ: Bu ürünün, ergonomi göz ardı
edilerek uzun süre kullanılması sonucunda tekrarlamalı zorlama yaralanmaları meydana
gelebilir.
Elektrikli Tıbbi ekipmanı, bağlantı kesme cihazını çalıştırmayı zorlaştıracak biçimde
YERLEŞTİRMEYİN.

Elektrikle İlgili Uyarılar ve Dikkat Edilecek Noktalar
XLTEK sistemlerinin sadece doğru topraklanmış bir elektrik prizine bağlanması amaçlanmıştır.
EMU40EX Amplifikatör Sisteminin yalnızca üç telli, topraklamalı, hastane sınıfı bir prize bağlı
olduğundan emin olun.
EMU40EX Amplifikatör Sisteminin yalnızca üç telli, topraklamalı, hastane sınıfı bir prize bağlı
olduğundan emin olun.
Elektrotların ve konektörlerinin iletken kısımları, diğer iletken parçalara ve toprağa temas
etmemelidir.

17

Xltek® EMU40EX™

Kullanıcı ve Servis Kılavuzu

ÇOKLU TAŞINABİLİR PRİZ ÇIKIŞLARI (MPSO'lar) zemine yerleştirmeyin.

Ek MPSO'ları veya uzatma kablolarını EMU40EX Amplifikatör Sistemine bağlamayın.
ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Tüm kablolar bağlanmadan, doğrulanmadan ve hasar olup
olmadığı gözle kontrol edilmeden sistem gücünü AÇMAYIN. Kabloların denetlenmemesi,
elektrik çarpması sonucu ölüme yol açabilir. Elektrik güvenliğinin doğrulanması rutin
olarak gerçekleştirilmelidir.
ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Sisteme servis UYGULAMAYIN. Servis için sadece uzman
personele başvurun. Düzgün biçimde test etmeden onarım görmüş bileşenleri KULLANMAYIN.
Sistemin parçası olmayan ekipmanlara güç sağlamak için MPSO'yu EMU40EX Amplifikatör
Sistemiyle kullanmayın.
ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Elektrot girişlerini toprağa BAĞLAMAYIN. Hasta Patlama
Kutusu, bağlantıların yalnızca yalıtılmış hasta bağlantılarına yönelik olduğunu hatırlatan uyarı
simgeleri içerir. Toprak bağlantısının yapılması, elektrik çarpmasından dolayı ölüme neden olabilir.
ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Sisteme servis UYGULAMAYIN. Servis için sadece uzman
personele başvurun. Düzgün biçimde test etmeden onarım görmüş bileşenleri KULLANMAYIN.
ELEKTROENSEFALOGRAFI, HASTADA yanık oluşmamasına yönelik koruyucu araçlar
olmadan kullanmak için ELEKTROTLARIN yerleri hakkında bilgi verilmiştir.
Sistemin parçası olarak tedarik edilen tıbbi olmayan ekipmanları, sistem MPSO üzerinden bir
ayırıcı transformatör aracılığıyla sağlanmışsa doğrudan duvar prizine BAĞLAMAYIN.
Sistemin tüm parçaları birbirine bağlandığında kaçak akımların toplamının yol açabileceği olası
tehlikeleri önlemek için, EMU40EX Amplifikatör sistemine bağlı olan cihazlar dışındaki hiçbir
ekipmana yalıtım transformatörü tarafından güç verilemez.
Yalıtım transformatörünün akım sınıfı, güç verdiği tüm cihazları çalıştırmaya yeterli olmalıdır.
Yalıtım transformatörünün akım sınıflarına ve bağlı her bir cihazın akım sınıfına bakın.
EMU40EX ürününün sigortası değiştirilirken, sigortanın orijinal sigorta ile aynı tür ve derecede
bir sigortayla değiştirilmesi gerekir. Yedek sigortalar, doğrudan Natus'tan alınmalıdır.

EMU40EX amplifikatör sistemi, IEC 60601-1'e göre sınıf I cihaz olarak sınıflandırılmıştır.
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UYARI: ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Tüm kablolar bağlanmadan, doğrulanmadan ve
hasar olup olmadığı gözle kontrol edilmeden sistem gücünü AÇMAYIN. Kabloların
denetlenmemesi, elektrik çarpması sonucu ölüme yol açabilir. Elektrik güvenliğinin
doğrulanması rutin olarak gerçekleştirilmelidir.

Hasta Ortamıyla İlgili Uyarılar ve Dikkat Edilecek Noktalar
NOT: Hasta ortamı, hastanın bulunduğu yerden yatay olarak 1,5 metre ve hastanın kapladığı
alandaki zeminin 2,5 metrelik kısmı olarak tanımlanır.
Tüm hasta elektrotlarını sadece elektriksel olarak tamamen izole edilmiş cihazlara bağlayın.
Hasta elektrotlarının başka bir cihaza veya harici çıkışa bağlanması kişisel yaralanmaya yol
açabilir.
Hasta Patlama Kutusu yalnızca dokunulabilen tipte elektrot girişlerini kabul eder. Başka tipte
hasta elektrot girişi kullanmaya ÇALIŞMAYIN.
Ana Ünite veya Patlama Kutusuna bağlı Hasta Olay Düğmesi, kritik hasta güvenliğiyle ilişkili
olaylarda kullanım amaçlı DEĞİLDİR.
Bir bilgisayarın hasta ortamında bulunması ve bir ağa bağlı olması durumunda, ağ yalıtıcısı
KULLANILMAMALIDIR.
EMU40EX sisteminin erişilebilir metal parçalarıyla hastaya aynı anda DOKUNMAYIN.

EMU40EX sisteminin topraklı parçalarına ve hastaya aynı anda DOKUNMAYIN.
Bir hastanın yüksek frekanslı cerrahi ekipmanına ve bir elektroensefalografi ekipmanına eş
zamanlı olarak bağlanması, biyopotansiyel elektrotlarının takıldığı bölgede yanıklarla ve
biyolojik amplifikatörlerde olası hasarla sonuçlanabilir. Cerrahi ekipmanların doğru kullanımına
ilişkin talimatlar için kullanıcı belgelerini inceleyin.
Tüm tıbbi ekipmanlarda olduğu gibi, askı/kemer ve poşetler, hastaya doğru bir biçimde
sabitlenmeden kullanıldığında, yaralanma riski vardır. Ayrıntılar için EMU40EX patlama
kutusunu askı veya kemere takma bölümünü inceleyin.
EMU40EX Amplifikatör Sistemi, SpO2 veya Puls Hızı alarmlarını İÇERMEZ.
Hasta ortamında bir video kamera varsa bu kameranın ağa değil, Ethernet yoluyla doğrudan
bilgisayara bağlanması gerekir.
Kullanıcı Elektrikli Tıbbi ekipmanı, bağlantı kesme cihazını çalıştırmayı zorlaştıracak biçimde
yerleştirmemelidir.
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Elektrikli Tıbbi ekipmanın hiçbir parçasına, hasta üzerinde kullanılırken servis veya bakım
yapılmayacaktır.
Hasta bağlantıları doğrudan kardiyak temas amaçlı DEĞİLDİR.
Hasta kablolarını, hastanın takılma veya boğulma olasılığını azaltacak biçimde, dikkatlice
geçirin.
EMU40EX cihazını MRI veya CT sistemlerinin yakınında kullanmayın.

Boştaki elektrotların metal parçalara değmesine izin vermeyin.

Puls Oksimetreyle İlgili Uyarılar
®

Masimo SET Puls Oksimetre sadece uzman personel tarafından çalıştırılmalıdır. Ürün
kullanılmadan önce, bu kılavuz, aksesuar kullanım talimatları, tüm önlem bilgileri ve ürün
spesifikasyonları okunmalıdır.
Patlama tehlikesi. MS kartlı puls oksimetreyi yanıcı anestetiklerin ve hava, oksijeni artırılmış
veya azot oksitli yanıcı bir maddenin bulunduğu ortamlarda kullanmayın.
EMU40EX Amplifikatör Sistemi, SpO2 veya Puls Hızı alarmlarını İÇERMEZ.

Puls oksimetre apne monitörü olarak KULLANILMAMALIDIR.
Puls oksimetre, bir erken uyarı cihazı olarak ele alınmalıdır. Hasta deoksijenleştirmeye
yönelik bir yaklaşım olarak, hastanın durumunun tamamen anlaşılması için kan örnekleri bir
laboratuvar CO-oksimetresi tarafından analiz edilmelidir.
İşlevsiz hemoglobinlerin (HbCO veya MetHb) düzeyinin yükselmesi yanlış ölçümlere
yol açabilir.
İndisiyonin yeşil veya metilen mavi gibi intravasküler boyalar yanlış ölçümlere yol açabilir.

Aşırı ışıklandırma, yanlış ölçüme veya puls sinyalinin kaybına yol açabilir.

Aşırı hasta hareketi yanlış ölçüme yol açabilir.
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Venöz uyarımlar, yanlış ölçümlere yol açabilir.

Karboksihemoglobin değerleri hatalı biçimde artırabilir. Artış yüzeyi, yaklaşık olarak mevcut
karboksihemoglobin miktarına eşittir. Olağan arter pigmentasyonunu değiştiren boyalar veya
boya içeren maddeler hatalı okumaya yol açabilir.
Hastanın hipotansiyonu, şiddetli vazokonstrüksiyonu, şiddetli anemisi veya hipotermisi olduğu
durumda puls sinyali kaybolabilir.
Sensöre yakın arteryel tıkanma olursa puls sinyali kaybolabilir.

Hasta kardiyak arrest veya şok geçirdiğinde puls sinyali kaybolabilir.

Sensörün hatalı yerleştirilmesi, doku hasarına yol açabilir.
Hasta kablolarını suya, çözücülere veya temizlik solüsyonlarına batırmayın (hasta kablosu
konektörleri su geçirmez değildir). Hasta kablolarını irradyasyon, buhar veya etilen oksitle
sterilize etmeyin.

Puls Oksimetre Sensörüyle İlgili Uyarılar
®

Kullanmadan önce LNOP sensör kullanım talimatlarını dikkatle okuyun.
SpO2 ölçümleri için yalnızca Masimo oksimetri sensörleri kullanın. Diğer oksijen transdüserleri
(sensörler) hatalı puls oksimetre performansına yol açabilir.
LNOP® sensörün çok sıkı sarılması sonucu yanlış uygulanması veya kullanılması doku hasarına
neden olabilir. Cildin bozulmadığından ve sensörün doğru yerleştirildiğinden ve yapıştırıldığından
emin olmak için sensör bölgesine sensör talimatlarında belirtilen biçimde denetleyin.
Yanığa yol açma olasılığı bulunduğundan, Masimo puls oksimetri sensörlerini MRI taraması
sırasında kullanmayın. Masimo puls oksimetre MRI görüntüsünü etkileyebilir; MRI birimi de
oksimetre ölçümlerinin doğruluğunu etkileyebilir.
Sensörün tansiyon ölçer, arteryel kateter veya intravasküler hat takılı bir uzva yerleştirilmesi
yanlış ölçümlere yol açabilir.
Sensör çok sıkıysa puls sinyali kaybı olabilir.
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Yeniden kullanılabilir Masimo LNOP® sensörler için kullanım talimatlarındaki temizlik
talimatlarına bakın.
Hasarlı hasta kablosu kullanmayın. Hasta kablolarını suya, çözücülere veya temizlik
solüsyonlarına batırmayın (hasta kablosu konektörleri su geçirmez değildir). İrradyasyon,
buhar veya etilen oksitle sterilize etmeyin. Yeniden kullanılabilir Masimo hasta kabloları için
kullanım talimatlarındaki temizlik talimatlarına bakın.

Kablosuz Seçeneğiyle İlgili Uyarılar ve Dikkat Edilecek Noktalar
Bu amplifikatörün/ana kutunun kablosuz bağlantı özelliği, EEG sinyalinin pasif görüntülemesini
sağlar. Bu özellik, hasta izleme ve süpervizyonunun diğer araçlarının yerine geçmez.
Diğer kablosuz cihazlarda olduğu gibi, bu özelliğin çalışma aralığı kısıtlıdır. Ana Ünite ve
Patlama Kutusu arasında fiziksel bir parazit varsa bu aralık önemli oranda azalır.
Bu durumlarda, kablosuz verileri alıcı bilgisayar tarafından alınmaz.
EMU40EX, FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun olan FCC ID: R47F2M03GX içerir.
Çalıştırma aşağıdaki iki koşula bağlıdır:
(1) Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve
(2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilen girişim dahil,
alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.
Uyumluluktan sorumlu tarafça açık bir biçimde onaylanmamış değişiklikler veya
modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.
EMU40EX Bluetooth Spesifikasyonlarında belirtilen ve PRD 2.0'da gerek duyulan Bluetooth
Kalifikasyon/Sertifikasyon sürecini geçen F2M03GXA içerir.
QDID: B012540.
Bu cihazdaki kablosuz bağlantı radyolarının performansına zarar verdiği bilinen bir cihaz yoktur.
Ancak, EEG cihazını diğer kablosuz ürünlerden güvenli bir mesafede tutmak için gerekli önlemler
alınmalıdır. IEC 60601-1-2 Uyumluluk Beyanı bölümündeki Tablo 4'ü inceleyin.
Bu cihazdaki kablosuz radyo donanımıyla herhangi bir parazit oluşması durumunda,
1-800-303-0306 numaralı telefondan veya OTS@Natus.com e-posta adresinden
Natus Teknik Destek birimi ile iletişime geçin.

Elektromanyetik Parazit (EMI) Uyarıları
Tıbbi Elektrikli Cihazlarda EMC ile ilişkili özel önlemlerin alınması ve bu cihazların, bu
kılavuzda ve ürünün yanında verilen diğer belgelerde verilen EMC bilgilerine uygun bir biçimde
kurulup devreye alınması gerekir.
Üretici tarafından dahili bileşenler için yedek parça olarak satılanlar hariç olmak üzere,
belirtilenler dışında aksesuar, transdüser ve/veya kabloların kullanılması, ekipmanın
veya sistemin emisyonunun artmasına veya bağışıklığının azalmasına ve sistemin
IEC 60601-1-2:2007 gereksinimlerine uygunluğu yerine getirememesine yol açabilir.
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Ekipmanın veya sistemin başka ekipmanlarla bitişik veya üst üste kullanılmaması ve bu
şekilde bitişik veya üst üste kullanımın gerekli olduğu durumlarda, ekipmanın veya sistemin,
kullanılacağı konfigürasyonda normal çalışacağının doğrulanması gerekir.
Taşınabilir ve Hareketli RF İletişim Ekipmanları, Tıbbi Elektrikli Ekipmanları etkileyebilir.

İletilen Bağışıklık Uyarısı
Sistemi ve bileşenlerini çalıştırma, taşıma veya geçici ya da kalıcı şekilde saklama sırasında
kullanılan tüm platform, masa, araba veya diğer yüzeylerin yeterli, sağlam ve güvenli
olduğundan emin olun. Natus yetersiz, kalitesiz şekilde üretilmiş veya onaylanmamış taşıma
araçlarının, arabaların veya çalıştırma yüzeylerin neden olabileceği yaralanmalardan veya
hasarlardan sorumlu değildir. Natus taşıma sırasında hatalı kablo saklamadan
kaynaklanabilecek yaralanmalardan veya hasarlardan sorumlu değildir.

Taşıma Uyarıları
Sistemi ve bileşenlerini çalıştırma, taşıma veya geçici ya da kalıcı şekilde saklama sırasında
kullanılan tüm platform, masa, araba veya diğer yüzeylerin yeterli, sağlam ve güvenli
olduğundan emin olun. Natus yetersiz, kalitesiz şekilde üretilmiş veya onaylanmamış taşıma
araçlarının, arabaların veya çalıştırma yüzeylerin neden olabileceği yaralanmalardan veya
hasarlardan sorumlu değildir. Natus taşıma sırasında hatalı kablo saklamadan
kaynaklanabilecek yaralanmalardan veya hasarlardan sorumlu değildir.
DEVRİLME TEHLİKESİ: Taşıma sırasında kullanıcı arabayı her iki elini kullanarak yönlendirmeli,
tekerlek tabanının tek bir tekerleğin harekete yön verecek şekilde olmasını sağlayacak biçimde
hizalanmasını sağlamalıdır. Arabanın tek tekerlekle yönlendirilmemesi, yukarı veya aşağı yönde
basamaklardan veya eşiklerden geçerken devrilme tehlikesi oluşturabilir.
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Prosedürler ve Uyarılar
Elektrostatik Deşarj (ESD) İşlemleri
Kurulum veya yerleştirme prosedürlerini gerçekleştirmeden önce, bu bölümde özetlenen önlemleri
okuyun.
UYARI: Uygun Elektrostatik Deşarj (ESD) önlemlerini aldığınızdan emin olun. Taşıma,
kablolama veya kurulum prosedürlerini gerçekleştirmeden önce kablo bağlantısını kesin.
Bazı yarı iletken (katı hal) cihazlar, statik elektrik nedeniyle kolayca hasar görebilir. Bu
bileşenler genel olarak Elektrostatik Hassas Cihazlar (ESD) olarak adlandırılır. ESD
simgesiyle işaretli Konektörlerin erişilebilir iletken parçalarına dokunmayın.
Statik elektriğin yol açtığı bileşen hasarını azaltmak için aşağıdaki teknikleri takip edin:
•

Ürün bileşeni aksamlarını tutmadan hemen önce, topraklı olduğu bilinen bir yüzeye dokunarak
vücudunuzdaki statik elektrik akımını boşaltın.

•

Ambalajı açılmış yedek ESD'leri kullanırken vücut hareketlerini en aza indirin. Giysileri birbirine
sürtmek veya ayağınızı halı kaplı yüzeyden kaldırmak gibi hareketler, ürün bileşenlere zarar
vermeye yetecek statik elektrik üretebilir.

•

Serin, kuru alanlarda halı kullanmayın. Verilmişlerse ürün bileşenlerini, takılmaya hazır olana
kadar anti-statik ambalajlarında bırakın.

•

Kabloları bağlarken ve çıkarırken dikkatli olun. Bir kabloyu çıkarırken, kablodan değil, daima
kablo konektöründen veya gerilim azaltma halkasından çekin.
UYARI: Hasarlı bir kablo, elektrik devresinde kısa devreye yol açabilir. Kabloyu takmadan
önce konektör pimlerini hizalayarak konektörlere hasar gelmesini önleyin.
UYARI: Yanlış hizalanmış konektör pimleri, güç açıldığında sistem bileşenlerine hasar verebilir.

İletilen Bağışıklık Prosedürleri ve Uyarılar
İletilen bağışıklık, elektronik bir ürünün başka elektronik ürünlerden veya elektromanyetik olaylardan
kaynaklanan elektrik enerjisinin etkisini tolere edebilme özelliğidir.
Ekipmanın yakınındaki diğer elektronik cihazlardan gelen elektrik enerjisi genellikle bağlantı kablolarından
yayılır. Bazı yarı iletken cihazların ve yüksek hassasiyetteki amplifikatörlerin (EEG, EMG, ECG) işlevleri,
meydana gelen parazitli sinyallerden etkilenebilir.
Bu etki, yardımcı sensörlerin ölçek dışı değerleriyle birlikte, gürültü ve/veya EEG dalga biçimlerinin kanal
satürasyonu olarak tanımlanabilir.
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Kaynakları tanımlamak Kaynakları tanımlamak ve parazitli gürültüye (o) yönelik
bağışıklığı artırmak için aşağıdaki teknikleri uygulayın:
Elektrik prizinin ve tüm taşınabilir çoklu prizlerin yerde olmadığından ve kuru
olduğundan emin olun.
•
•
•
•
•

EEG dalga biçimlerinde parazitli gürültü varsa yakındaki ekipmanları ortak güç kaynağından
çıkararak olası kaynakları tanımlamaya çalışın.
Ara bağlantı kablolarını, yakındaki ekipman tarafından kullanılan kablolardan mümkün olduğunca
uzağa yerleştirin.
Güç kablosunun bütünlüğünü doğrulayın. Düzgün topraklanmamış taşınabilir çoklu priz
kullanmayın.
Koruyucu topraklaması olmayan güç prizlerini kullanmayın.
İzolasyon transformatörleri kullanıldığında, Tıbbi Sistemin düzgün topraklandığından emin olun.
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Sembollerin Açıklaması
Sembol

Tanım
DİKKAT:
Ekteki Belgelere Bakın
Ekteki Belgelere Bakın
Çalıştırma Talimatlarına Başvurun

İtilmesi Yasaktır

Koruyucu Topraklama (Topraklama Bağlantısı)

BF Türü Ekipman

Tehlikeli Gerilim

Alternatif Akım
Doğru Akım
Güç Açık

Güç Kapalı

Sadece AB: Ayrım Yapılmayan Belediye Atık Sistemine Atmayın

CE İşareti
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Sembol

Tanım
Sınıf II Ekipman (topraklı olmayan muhafaza)
ESD Duyarlı
veya
Statik Duyarlı

Patlama Kutusu Kablo Konnektörü DC Girişi 13 - 16

Hasta Olay Düğmesi Konnektörü
Eşit potansiyelli saplama

Su Geçirmezlik Özelliği Olmayan Cihaz

LAN Bağlantısı

USB Bağlantısı
Üretici Bilgileri

Kırılabilir

IPX0

IEC 60529 kapsamında su girişine karşı korumalı değildir.

IPX1

IEC 60529’a göre en az 10 dakika boyunca cihazın üzerinden su
damlamasına karşı koruma.
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Spesifikasyonlar: EMU40EX Amplifikatör
Spesifikasyon

Değerler

Analog Spesifikasyon Kanalları
Referansiyel Kanallar

40

Diferansiyel Giriş Empedansı

> 50 MOhm

Genel Mod Giriş Empedansı

> 25 MOhm

Genel Mod Ret Oranı

60 Hz'de 116 dB

Giriş Gürültüsü (iki pik arası)

0,1~70 Hz bant genişliğinde 3,9 µV

Giriş Gürültüsü (RMS)

0,1~70 Hz bant genişliğinde 0,65 µV

EEG Kanalı Donanım Kazanımı

250

Kırpma Öncesinde Maksimum
Diferansiyel AC Girişi (Referansiyel)

± 10 mV tepeden tepeye

Maksimum İşletimsel DC Giriş Voltajı Elektrot
Uzaklığı

± 200 mV

Giriş Ön Akım

< 20 pA

Kanal Çapraz Karışması

-87 dB

Analog Spesifikasyon - DC Kanalları
DC Kanalları (Ana Ünite, DC1 - DC4)

4 yalıtımlı

DC Giriş Aralığı

±5V

Ana Cihaz Arabirimi
Ağ Arabirimi
Kablolu

TCP/IP (Sabit IP adresi veya DHCP)
Gigabit Ethernet (1000BASE-T, IEEE 802.3ab)

Doğrudan Bağlantı Arabirimi

USB 2.0

Kullanıcı Arabirimi
Ön Panel Kontrolü

Ana Ünite LCD Dokunmatik Ekranı

Hasta Olayı Düğmesi Bağlantısı

Ana Ünitede 1 adet, Patlama Kutusunda 1 adet

Fotik Stimülatör Arabirimi

1 Natus Fotik Stimülatör
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Spesifikasyon

Değerler

Dijital Spesifikasyonlar
Örnekleme Frekansı

256 Hz, 512, 1024 Hz

Örnekleme Çözünürlüğü - EEG Kanalları

16 bit

Örnekleme Nicelemesi - EEG Kanalları

300 nV

Örnekleme Çözünürlüğü - DC Kanalları

16 bit

Örnekleme Nicelemesi - DC Kanalları

150 μV

Çalışma Modları
Ana Ünite Sigorta Tipi ve derecesi

T 1,5 A / 250 V

Ana ünite güç kaynağı

100 – 230 V, 50/60 Hz

Depolama Kapasitesi

4 GB Dahili Kompakt Flash Kart

Şebeke Gücü Gereksinimleri (Ana Ünite)

100-230 VAC; 50-60 Hz 70 VA

Güç Tüketimi (EMU40EX Patlama Kutusu)

1 W @12 V

Pil

Şarj edilebilir 2 x AAA Ni-Mh pil

Pil Ömrü

1 - 1,5 saat (kablosuz bağlantı, oksimetre gibi
özelliklerin etkinleştirilmesine bağlıdır)

Empedans Kontrolü

< 2,5, < 5, < 10, < 25 kOhms

Kanal Test Sinyali

Programlanabilir
Sinüs: 5-20 Hz, 50-200 μV tepeden tepeye
Kare: 0,25-1 Hz, 50-200 μV tepeden tepeye

Kablosuz Bağlantı Spesifikasyonları
Çalışma Frekansı

2,400 – 2,4835 GHz

RF Çıkış Gücü

6 mW (+8dBm)
64 mW (+18dBm) 3

Verici/alıcı arasında (EMC ortam koşullarına göre) 30 metreye kadar
maksimum mesafe.

3

Ürünle birlikte verilen yazılım aracı kullanılarak her bir EMU40EX için maksimum radyo gücü ayarlanabilir
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Değerler

Kullanım için Ortam Koşulları
Çalıştırma Ortamı Limitleri

Sıcaklık: 10° ila 30°C
Bağıl Nem: %30-%75
Atmosfer Basıncı: 700 hPa ila 1.060 hPa

Taşıma ve Saklama Sıcaklığı Aralığı

-25°C ila 60°C

Taşıma ve Saklama Nem Aralığı

%10 - %95

Taşıma ve Saklama Atmosfer Basıncı Aralığı

500 hPa ila 1.060 hPa

Boyutlar
Boyut (boy x en x yükseklik)

Ağırlık

30

Natus Ana Ünite

292,5 mm x 266,6 mm x 51,5 mm
(11,52” x 10,5” x 2,03”)

EMU40EX Patlama
Kutusu

100 mm x 158 mm x 23 mm

Natus Ana Ünite

2,14 kg (4,72 lb)

EMU40EX Patlama
Kutusu

333 g (0,73 lb)

(3,94’’ x 6,22’’ x 0,91’’)
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Ürün Görüntüleri
EMU40EX Sistemi

Şekil 1: EMU40EX Sistemi: Ana Ünite, Patlama Kutusu ve Pil Grubu
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Ana Ünite

1

Güç Düğmesi.

2

Daha sonra kullanım için ayrılmıştır.

3

etiketlidir.
etiketlidir.

Ana Üniteyi doğrudan bir Masaüstü ve/veya Dizüstü Bilgisayara bağlamak için kullanılabilir.
etiketlidir.

4

Ana Üniteyi bir TCP/IP ağına bağlamak için kullanılabilir.

5

Eşit potansiyelli topraklama terminali.

6

Ana Üniteyi, şebeke güç kaynağına bağlar.

7

Sigorta Bölmesi.

8

Daha sonra kullanım için ayrılmıştır.

9

Harici cihazlardan gelen DC sinyallerini bağlamak için kullanılabilir. DC1-DC12 etiketlidir.
EMU40EX Patlama Kutusu bağlandığında yalnızca DC1-DC4 arası kullanılabilir.

10

Natus Fotik Stimülatör Konnektörü.

11

Hasta Olay Düğmesi Konnektörü.

12

Ana Üniteyi Quantum Hasta Patlama Kutusuna bağlamak için kullanılır. EMU40EX Patlama
Kutusu bağlıyken kullanılamaz.

13

EMU40EX için Hasta Patlama Kutusunu bağlamak için kullanılır.

etiketlidir.

etiketlidir. Sigorta: T 0,5 A/250 V; 100-230 VAC; 50-60 Hz 70 VA
etiketlidir.

etiketlidir.
etiketlidir.

etiketlidir

NOT: Belirli bir zamanda yalnızca bir tür patlama kutusu kullanılmalıdır. EMU40EX patlama
kutusunu başka bir patlama kutusuyla birlikte kullanamazsınız.
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EMU40EX Patlama Kutusu

Şekil 5: EMU40EX Patlama Kutusu
1

Standart 10-20 Kanal Girişleri

2

Hasta Olay Bağlantısı (yan tarafta)

3

Ana Ünite veya Harici Pil Grubu Bağlantısı (yan tarafta)

4

Durum LED'leri

5

8 Ek Kanal

6

Puls Oksimetre Bağlantısı
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Ambalajı Açma
EMU40EX cihazını ambalajından çıkardığınızda aşağıdaki bileşenlerin bulunduğundan emin olun:
•

Natus Ana Ünite

•

EMU40EX Patlama Kutusu

•

EMU40EX Patlama Kablosu

•

Ethernet Kablosu

•

Güç Kablosu

•

Hasta Olayı Düğmesi

İsteğe Bağlı Aksesuarlar:
•

EMU40EX Pil Grubu

•

EEG Aksesuar Kiti
NOT: EMU40EX sistemi yalnızca Natus tarafından sağlanan veya onaylanan kablolarla,
transdüserlerle, elektrotlarla, sensörlerle ve düğmelerle kullanılmalıdır.
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Kurulum
EMU40EX amplifikatör, Natus Veritabanı ve NeuroWorks EEG yazılımı çalıştıran bir XLTEK bilgisayar
sistemiyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Bilgisayara bağlama
USB Tarzı Bağlantı
EMU40EX cihazının XLTEK bilgisayarına bağlanması için:

1.
2.
3.
4.

Natus Ana Üniteyi bilgisayara bağlamak için verilen USB 2.0 kablosunu kullanın.
Hasta Olayı Düğmesini, Ana Ünite veya Patlama Kutusundaki Hasta Olayı bağlantısına takın.
Fotik Stimülatör gerekliyse Fotik Stimülatörü Ana Ünite üzerindeki Fotik Stimülatör bağlantısına takın.
Bir çalışma gerçekleştirmeye hazır olduğunuzda hasta uçlarını ve transdüserleri EMU40EX
Patlama Kutusuna bağlayın.

Şekil 6: EMU40EX Sistemi için USB Tarzı Donanım Bağlantıları

Ethernet Tarzı Bağlantı
1.
2.
3.
4.

Bilgisayarı LAN'a (Yerel Ağ Bağlantısı) bağlayın.
Natus Ana Ünite'yi LAN'a bağlayın.
Hasta Olayı Düğmesini, Ana Ünite veya Patlama Kutusundaki Hasta Olayı bağlantısına takın.
Fotik Stimülatör gerekliyse Fotik Stimülatörü kablosunu Ana Ünite üzerindeki Fotik Stimülatör
bağlantısına takın.
5. Çalışma yürütmeye hazır olduğunuzda, hasta uçlarını ve transdüserleri EMU40EX cihazına
bağlayın.

Şekil 7: EMU40EX Sistemi için Ethernet Tarzı Donanım Bağlantıları
NOT: XLTEK, EMU40EX amplifikatörünü EEG/LTM çalışmaları için tasarlamıştır. Çalışmaların
yürütülmesi hakkında daha fazla bilgi için çevrimiçi Yardım'ı inceleyin.
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Ana Ünite için Bağlantı Yapılandırması
1. Ana Ünitenin Hızlı Bağlantı Dirseğiyle sistem arabası veya duvar montaj rayına monte edildiğini
doğrulayın.

2. Amplifikatörün Ana Ünitesini, ağ veya USB üzerinden veri alma bilgisayarına bağlayın. Ana Ünite,
standart anahtarlamalı bir gigabit ağ jakına (önerilir) veya veri alma bilgisayarındaki ikincil bir
gigabit ağ arayüzü kartına bağlanabilir.
3. Güç kablosunu ve Ana Üniteyi EMU40EX Patlama Kutusu Kablosuna, hasta olay düğmesine ve
gerekli olabilecek diğer aksesuarlara bağlayın.

NOT: EMU40EX amplifikatör sisteminin Kurulumu ve Yapılandırması, yalnızca gerekli
yeterliliklere sahip Natus personeli tarafından yapılmalıdır.
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IP Adresini Ayarlama
1. Ana Ünitenin gücünü açmak için güç düğmesini
arayüzü açılır.

3 saniye basılı tutun. Aşağıdaki kullanıcı

2. IP Yapılandırmasına erişim için dokunmatik ekrandaki Ayarlar

düğmesine basın.

NOT: Amplifikatör, hem DHCP, hem de TCP/IP adresi yapılandırmasını destekler.
DHCP seçimi, amplifikatörün TCP/IP adreslerini DHCP sunucusundan otomatik
almasını sağlar.
NeuroWorks yazılımı, veri alımı için kullanılabilecek amplifikatörleri tarayıp bulur.
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3. Audio Alerts (Sesli Uyarılar) öğesini On (Açık) veya Off (Kaydet) konuma getirin.
4. Network Settings (Ağ Ayarları) altında DHCP öğesini seçin. Aksi takdirde, DNS sunucusu, Ana
Ünite için IP adresi ve DNS sunucusunun manuel girilmesini etkinleştirir.

5. IP yapılandırmasında yapılan değişiklikleri sonlandırmak için Save Kaydet düğmesine basın.
6. Ana ekrana dönmek için Close (Kapat) düğmesine basın.
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7. Ana Ekrandan Bilgi düğmesine
yapılandırmasını doğrulayın.

basıp bilgi ekranını görüntüleyerek sistem

8. Bilgi ekranında IP adresinin istendiği gibi ayarlandığından ve Patlama Kutusuyla ilişkili bağlantı
bilgilerinin, sistemin tanıdığı tüm bileşenleri gösterdiğinden emin olun.
NOT: DHCP kullanılmamışsa DHCP/STATIC öğesi STATIC (STATİK) olarak görünür.
9. Bilgi ekranından çıkmak için Close (Kapat) düğmesine basın.
Amfi artık yapılandırılmış ve kullanıma hazırdır.
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Dokunmatik Ekran Simgeleri
Doğru bir biçimde kurulup bilgisayara bağlandığında, Natus Ana Ünitenin dokunmatik ekranının alt
kısmında, patlama kutularının, ana kutunun ve taban ünitelerinin bağlantı durumunu gösteren simgeler
görülür. Farklı bağlantı durumu göstergeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Simge

Tanım
Ana üniteye bağlı patlama kutularının sayısını (1) gösterir.
Ana kutunun USB yoluyla bilgisayara bağlandığını ve yazılımla bağlantı kurduğunu
gösterir.
Ana kutunun Ethernet kablosuyla bilgisayara bağlı olduğunu gösterir. Renk MAVİ ise
bilgisayar yazılımı ana kutuya bağlıdır ve tipik olarak bir çalışma yürütüyordur.
Renk SİYAH is Ethernet kablosu bağlıdır ancak yazılım ana kutu ile bağlantı
kurmamıştır.
ŞEFFAF ise ağ kablosu bağlı değildir.
NOT: USB bağlantısının kullanılması durumunda, yazılım ana kutu ile doğrudan
bağlantı kurana kadar yukarıdaki bağlantı, bağlantı kurulduğunda ise
gösterilir.
Donanım, USB kablosuna fiziksel bir bağlantı algılayamıyordur.
Natus Ana Ünite ayarlarını gösterir.
Bağlı Patlama Kutusu bilgilerini gösterir.
LCD Ekranı kapatır.
Natus Tabanını kapatır.
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Amplifikatör Kullanımı ve Özellikleri
Başlarken
NOT: Elektrik kesintisi durumunda, geçerli kayıt, elektrik yeniden sağlandığında
programlanan son ayarları kullanarak devam eder.

Operatörün ve Hastanın Yerleşimi
Sistem operatörünün bilgisayarın önünde ayakta durması veya oturması beklenir ancak bu sürekli bir
gereklilik değildir. Hasta genellikle sistem arabasının veya amplifikatörün yanında bulunan bir yatakta
yatar ve hiçbir şekilde ekipman tarafından desteklenmez.
Amplifikatör üniteleri, hastanın vücuduna takılır. Patlama Kutusunun hastaya yerleştirilmesiyle ilgili
ayrıntılar için EMU40EX Patlama Kutusunu Askı veya Kemere Takma bölümünü inceleyin.
Sisteme hiçbir zaman yaslanılmamalı veya sistem üzerine ağırlık verilmemelidir. Farklı arabayla taşıma
seçenekleri için yerleştirme, ayrıntılar ve dikkat edilecek noktalara yönelik Taşıma Sistemi
Spesifikasyonları ve Bakımı bölümüne bakın.
Kullanmadan önce, tüm sistem bileşenleri için ilgili Kullanım Talimatlarına bakın. Bu, bunlarla sınırlı
olmamak üzere şunları içermelidir: kameralar, bilgisayarlar, stimülatörler ve yazılım.

Çalışmaya başlarken
Ekipman uzman Natus temsilciniz tarafından kurulduğunda ve hasta EMU40EX sistemine bağlandığında
yeni bir EEG çalışması başlatılabilir. Yeni bir EEG çalışmasına başlamaya dair ayrıntılar için
NeuroWorks kılavuzuna bakın.
NOT: Bir çalışmayı kaydetmek için Ana Ünitenin bir bilgisayara bağlı olması ve
Patlama Kutusuna EMU40EX Patlama Kutusu - Ana Ünite Veri Bağlantısı
bölümünde açıklandığı biçimde bağlanması gerekir.

Sistem Gücünü Kapatma
Sistem gücünün tamamen ve emniyetli biçimde kapandığından emin olmak için aşağıdaki adımlardan
yararlanın.
1.
2.
3.
4.

NeuroWorks yazılımındaki etkin çalışmaları kapatın.
Bilgisayarı, doğru kapatma prosedürünü kullanarak kapatın.
Taban LCD ekranında Shutdown (Kapat) düğmesini 3 saniye basılı tutun.
Güç kablosunu prizden çekin. EMU40EX Patlama Kutusunu bir kemer veya askıya takma.

EMU40EX Patlama Kutusu biriminin hasta üzerine takılması, kemer veya askı düzeniyle yapılabilir.
Torba ve kemer veya askı sistemi, hastanın giysilerinin veya hastane önlüğünün üstüne
takılmalıdır.
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EMU40EX Patlama Kutusunu Askı veya Kemere Takma
Kemer Düzeni
Kemer düzenini kullanmak için:
1. Kemeri poşetin arka kısmından geçirerek torbayı kemere takın.
2. Elektrotlar hastaya bağlandıktan sonra, Patlatma Kutusunu elektrot kabloları gereken biçimde üstten
veya yandan çıkacak biçimde torbaya yerleştirin. Harici pil grubu kullanılması durumunda harici pil
grubunu poşette Patlama Kutusunun yanına koyun.
3. Fermuarları, Patlatma Kutusunu sabitleyecek biçimde sıkıca kapatın.
4. Patlatma Kutusu torbaya yerleştirildiğinde kemeri sıkıca hastanın bel kısmına sarın. Kemerin ne çok
sıkı ne çok gevşek olduğundan ve hastanın rahat olduğundan emin olun.
5. Hasta olay düğmesini torbanın önündeki tutucuya yerleştirin ve elektrotları at kuyruğu biçiminde
toplayın.
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Askı Düzeni
Askı düzenini kullanmak için:
1. Askıyı torbanın arka kısmındaki iki (2) halkaya takın.
2. Elektrotlar hastaya bağlandıktan sonra, Patlatma Kutusunu elektrot kabloları gereken biçimde üstten
veya yandan çıkacak biçimde torbaya yerleştirin. Harici pil grubu kullanılması durumunda, harici pil
grubunu poşette Patlama Kutusunun yanına koyun.
3. Fermuarları, Patlama Kutusunu torba içinde sabitleyecek biçimde sıkıca kapatın.
4. Patlama Kutusu torbaya yerleştirildikten sonra askıyı hastanın boynundan veya omzundan geçirin
veya yatağın yanına asın.
5. Hasta olay düğmesini torbanın önündeki tutucuya yerleştirin ve elektrotları at kuyruğu biçiminde
toplayın.

Potansiyel Eşitleme İletkeni
Ana ünite, isteğe bağlı kullanım için bir potansiyel eşitleme iletkeni sağlar. İletkeni takmak için potansiyel
eşitleme iletkeninden gelen bir veri yolu kablosunu, EMU40EX sisteminin kullanıldığı odadaki elektrik
yalıtımının potansiyel eşitleme barasına bağlayın.
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EMU40EX Amplifikatör Sistemi Açıklaması
Bu bölümde, EMU40EX amplifikatör sistemi ve çalışma modlarının açıklaması yer alır.
EMU40EX EEG amplifikatör sistemi, Hasta Elektrot Seti, Patlama Kutusu ve Ana Üniteden oluşur.
EMU40EX Amplifikatör Sistemi, Natus Veritabanı ve NeuroWorks veri inceleme ve analiz yazılımını
çalıştıran bir XLTEK ana bilgisayar sistemiyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
EMU40EX Patlama Kutusu, EEG elektrot ucu telleri için dokunma korumalı jaklara sahip 40 kanallı bir
EEG amplifikatörüdür. Amplifikatör, hastanın beynindeki elektriksel etkinliği dijital veri akışına dönüştürür.
Ürün ayrıca dahili Masimo SET® Puls Oksimetresinden gelen SpO2 ve Puls Hızı kanallarının yanı sıra
yatak başındaki puar anahtardan gelen Hasta Olayı Göstergelerini içerir.
Dijital EEG dalga formu verileri, diğer sinyal işleme ve depolama işlemleri için Ana Üniteye iletilir. Ana
Ünite, canlı dalga formunun görüntülenmesi ve dalga formlarının daha sonra incelenmesi ve klinik olarak
yorumlanması için bu verileri Ethernet veya USB üzerinden bir XLTEK NeuroWorks iş istasyonuna
gönderir. Ana Ünite ayrıca dört DC girişi, fotik stimülatör kontrolü, başka bir olay göstergesi girişi ve hasta
odasında EEG elektrodu empedans testi kontrollerine sahiptir.
EMU40EX Patlama Kutusu, Ana Üniteye kablo ile veya güvenli bir BlueTooth bağlantısı ile kablosuz
olarak bağlanabilir. EMU40EX amplifikatör sisteminin çeşitli çalıştırma modlarında kullanımı aşağıda
ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

EMU40EX Patlama Kutusu - Ana Ünite Veri Bağlantısı
EMU40EX patlama kutusu, Ana Üniteye çift yönlü 4 Mbit/saniye kablolu bağlantı ile bağlanır. Bu bağlantı,
gerçek zamanlı, tam çözünürlüklü dijitalleştirilmiş EEG dalga formlarını ve ilişkili sinyalleri Ana Üniteye
göndermek için kullanılır.
Patlama Kutusu ve Ana Ünite, isteğe bağlı bir tek yönlü 230,4 Kbit/saniye kablosuz bağlantı kullanarak da
bağlanabilir. Bu seçenekle, Patlama Kutusu verileri flash belleğine kaydeder ve örnekleme hızı
düşürülmüş EEG dalga formu verilerini Ana Üniteye gönderir ve daha sonra veriler, EEG dalga
formlarının gerçek zamanlı görüntülenmesi için NeuroWork bilgisayarına iletilir.
Ana Ünitenin, EMU40EX Patlama Kutusunu yapılandırmak ve kontrol etmek için yalnızca kablolu bağlantı
yoluyla olmak üzere veri/komut gönderebildiğini unutmayın.
İsteğe bağlı kablosuz bağlantı özelliği, müşterinin talebi üzerine sağlanır. Bu seçeneği kullanmanın iki
adımı vardır. İlk olarak, müşterinin talebi üzerine bu özellik fabrikada etkinleştirilir. İkinci olarak ise
kullanıcının BlueTooth kablosuz bağlantı modunu kullanmadan önce bu özelliği NeuroWorks yazılımında
etkinleştirmesi gerekir.
Aşağıdaki iki bölümde, kablosuz bağlantı seçeneği devre dışı bırakıldığında ve kablosuz bağlantı
seçeneği etkinleştirildiğinde EMU40EX cihazının nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

44

Kullanıcı ve Servis Kılavuzu

Xltek® EMU40EX™

Kablosuz Bağlantı Seçeneği Devre Dışı Bırakılmış Durumda EMU40EX
Özelliklerinin Açıklaması
Ana Ünite, Patlama Kutusuna fiziksel olarak, yani Patlama Kutusu Veri Kablosuyla bağlıyken, EMU40EX
cihazının Fiziksel Bağlantı Modu'nda olduğu kabul edilir. Bu modda, veriler kablolu bağlantıyla Ana
Üniteye ve buradan da bilgisayara iletilir.
Bilgisayar yazılımı bu verileri görüntüler ve depolar (bkz. Şekil 8).

Şekil 8: Kablosu Bağlantı Seçeneği Olmadan Fiziksel Bağlantı
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Ana Ünitenin Patlama Kutusu bağlantısı fiziksel olarak kesildiğinde, EMU40EX cihazının Fiziksel
Bağlantısı Kesilmiş Modda olduğu kabul edilir. Bu modda Patlama Kutusu, çalışma verilerini depolamak
için kompakt flash belleği kullanır (bkz. Şekil 9).

Şekil 9 - Kablosuz Bağlantı Seçeneği Olmadan Fiziksel Bağlantıyı Kesme
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Patlama Kutusu Ana Üniteye tekrar bağlandığında, EMU40EX cihazının Fiziksel Yeniden Bağlantı
Modu'nda olduğu kabul edilir. Bu modda, Patlama Kutusunda depolanan her türlü veri, Ana Ünite yoluyla
bilgisayara aktarılır ve kayıtlı çalışmayla birleştirilir (bkz. Şekil 10).

Şekil 10 - Kablosuz Bağlantı Seçeneği Olmadan Fiziksel Bağlantıyı Tekrar Kurma Modu

Patlama kutusunun flash belleğinde depolanan tüm veriler bilgisayara aktarıldıktan sonra, Patlama
Kutusu Fiziksel Bağlantı Modu'na geri döner.
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Kablosuz Bağlantı Seçeneğiyle EMU40EX Özelliklerinin Açıklaması
Kablosuz bağlantı seçeneğinin, kablolu bağlantı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
Fiziksel Bağlantılı Modda, veriler Ana Üniteye kablolu bağlantıyla gönderilir ve buradan da bilgisayara
iletilir. Bilgisayar yazılımı bu verileri görüntüler ve depolar (bkz. Şekil 11).

Şekil 11 - Kablosuz Bağlantı Seçeneğiyle Fiziksel Bağlantı Modu
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Ana Ünitenin, Patlama Kutusu ile olan fiziksel bağlantısı kesildiğinde, Patlama Kutusu, flash belleği
kullanarak çalışma verilerini depolar ve aynı zamanda bu verilerin örnekleme hızı düşürülmüş bir halini
kablosuz bağlantıyla iletir (bkz. Şekil 12).

Şekil 12 - Kablosuz Bağlantı Seçeneğiyle Fiziksel Bağlantıyı Kesme Modu
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NeuroWorks yazılımı, kablosuz bağlantıyla iletilen verileri kullanarak EEG sinyallerinin pasif bir
görselleştirmesini sağlar. Yazılımın sağladığı sinyaller (pasif sinyal temsili) üzerinde herhangi bir işlem
yapmak mümkün değildir. Kablosuz bağlantı ile gönderilen veriler depolanmaz.
Yeniden bağlantı kurulduktan sonra, Patlama Kutusunda depolanan her türlü veri, Ana Ünite yoluyla
bilgisayara aktarılır ve kayıtlı çalışmaya dahil edilir (bkz. Şekil 13).

Şekil 13 - Kablosuz Bağlantı Seçeneğiyle Fiziksel Bağlantıyı Yeniden Kurma Modu
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Kablosuz Güç Sınırını Ayarlama
EMU40EX cihazındaki Bluetooth radyo modülü, ayarlanabilir güç seviyelerine sahiptir. Cihaz, Standart
veya Genişletilmiş kablosuz bağlantı menzili sağlayacak biçimde yapılandırılabilir veya tamamen devre
dışı bırakılabilir. Her bir EMU40EX ana kutusu, NeuroWorks CD'sindeki araç kullanılarak ayrı ayrı
yapılandırılabilir. Seçilen yapılandırma, açıkça değiştirilene kadar geçici olmayan bellekte tutulur.
Kablosuz bağlantı gücünü ayarlamak için NeuroWorks CD'sinden EMU40EX.exe dosyasını çalıştırın.
Aşağıdaki pencere açılır:

Şekil 14: EMU40EX.exe Aracını Kullanarak Kablosuz Bağlantı Gücünü ayarlama
Amplifikatörle bağlantı kurmak için [Open] (Aç) öğesine tıklayın. EMU40EX amplifikatör, Ethernet (IP)
üzerinden bağlanıyorsa amplifikatörün IP adresini (NeuroWorks amplifikatör yapılandırmasında gösterilen
adres) girin. EMU40EX bağlandığında, günlük, bağlantının başarılı olduğunu gösterir ve kullanıcı,
[Extended] (Genişletilmiş) veya [Standard] (Standart) seçeneğine tıklayarak kablosuz bağlantı gücünü
ayarlayabilir.

EMU40EX Amplifikatörü Test Etme
EMU40EX amplifikatör, size gönderilmeden önce bütünüyle monte edilmiş, testten geçirilmiş ve kalibre
edilmiştir. Ancak, aşağıdaki bölümlerde EMU40EX amplifikatörün performansını doğrulamak için
gerçekleştirebileceğiniz bazı testler açıklanmaktadır.

Kalibrasyon ve Doğrulama
Yazılımı veya EMU40EX amplifikatörü kalibre etmeye gerek yoktur. Sistem gönderilmeden önce tüm
kalibrasyon fabrikada yapılır. EMU40EX amplifikatörün doğru kalibre edildiğini doğrulamak için aşağıdaki
prosedürü gerçekleştirin:

1.
2.
3.
4.
5.

Ana Üniteyi bir XLTEK bilgisayarına bağlayın ve sistemi açın.
Natus Veritabanını başlatın.
Yeni bir çalışma başlatmak için New EEG (Yeni EEG) veya Sleep (Uyku) seçeneğine tıklayın.
Edit > Settings > Acquisition (Düzenle > Ayarlar > Alım) öğesini seçin.
Acquisition (Alım) sekmesinde Reference Electrode (Referans Elektrot) öğesini Common
(Ortak) olarak ayarlayın.
6. Bitişik kanalların farkını alan dört bipolar montaj tasarlayın; örneğin, C3 CZ, C4 T4, T5 P3 vs.
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7. Sinyal jeneratörü kullanan grubun tüm kanallarına 10 Hz, tepeden tepeye genlik, 50 mikrovoltluk

sinüs dalgası uygulayın. Jeneratör, bu yüke belirtilen düzeyi vermek üzere tasarlanmışsa
jeneratör çıkışında 50 Ohm yük olduğundan emin olun.
8. LFF filter (LFF filtresi) değerini 0,1, HFF filter (HFF filtresi) değerini OFF (Kapalı) ve Notch filter
(Çentik filtresi) değerini OFF (Kapalı) olarak ayarlayın.
9. Hiçbir sinüs dalgasının tepeden tepeye 50 mikrovolttan büyük olmadığını doğrulayın. 50 mikrovolt
kazanım eşlemesini %1 olarak temsil eder.
NOT: Montaj kurulumuna ilişkin daha fazla bilgi için çevrimiçi Yardım sayfasına bakın.

Kanal Testi
Acquisition (Alım) modundayken, sinyalin amplifikatörden ekrana düzgün biçimde işlenip işlenmediğini
kontrol etmek için bir kanal testi yapılabilir. Kanal testi tüm kanallara bir test sinyali uygular. Bu,
kanalların çalışıp çalışmadığını görmek üzere ekrandaki dalga biçimlerini incelemenizi sağlar.
NOT: Kanal testi, hasta elektrodu ile amplifikatör girişi arasındaki bağlantıyı doğrulamaz.

Kanal Testi Çalıştırmak İçin:

1. Controls > Channel Test Signal (Kontroller > Kanal Test Sinyali) öğesini seçin. Channel Test
(Kanal Testi) araç çubuğu dalga biçimi penceresi üzerinde görüntülenir.

2. İstenen dalga biçimini, genliği ve frekansı seçmek için Kanal Testi araç çubuğunu kullanın.
3. Kanal testini durdurmak ve geçerli ayarları kaydetmek için Done (Tamam) öğesine tıklayın.
Kanal Test Sinyali Kontrolü
Kanal Test Sinyali kontrolü, kanal test sinyalini kaydedilen son ayarlara göre açar ve bir Channel Test
Signal (Kanal Test Sinyali) araç çubuğu gösterir. Channel Test Signal (Kanal Test Sinyali) araç çubuğu
trase ekranında bulunur. Araç çubuğunda test sinyalinin biçimi, genliği ve frekans kontrolleri bulunur.

Şekil 15 - Kanal Test Araç Çubuğu
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Empedans Kontrolü
Empedans kontrolü, hastayla elektrot temasının yeterli olduğundan emin olmak için yapılır. Empedans
kontrolünü, bir çalışma sırasında istediğiniz anda yapabilirsiniz.
Empedans Kontrolünü Yazılımdan Yürütme
Empedans kontrolü başlatıldığında, yazılım tüm kanalları tarar (otomatik tarama modunda).
Amaç

Şunu yapın

Empedans kontrolünü başlatmak

Controls > Impedance Check (Kontroller > Empedans
Kontrolü) öğesini seçin.

Kanala kilitlenmek

Lock Channel (Kanalı Kilitle) öğesine tıklayın. Ardından,
yeterli düzeylere erişene kadar elektrot bağlantısına
ayarlamalar yapın.

Tam empedans kontrolüne geçmek

Release Lock (Kilidi Aç) seçeneğine tıklayın.

Empedans kontrolünü sonlandırmak

End (Sonlandır) seçeneğine tıklayın.

Empedans kontrolünü çalışmanın parçası
olarak kaydetmek

End and Start Recording (Sonlandır ve Kaydı Başlat)
seçeneğine tıklayın.

Empedans kontrolü, her elektrot bağlantısının empedansını gösteren çubuk grafikler görüntüler. Yeşil
çubuk, değerin ayarlanmış eşiğin altında olduğunu gösterir. Kırmızı çubuk, değerin ayarlanmış eşiğin
üstünde olduğunu gösterir. Empedans eşiğini ayarlamak için Check Impedance (Empedansı Kontrol Et)
kutusunun sağ tarafındaki Threshold Group (Eşik Grubu) kutusundaki Threshold (Eşik) düğmelerinden
birine tıklayın.
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Puls Oksimetre
®

Aşağıdaki konularda, EMU40EX cihazında bulunan Masimo SET kartının FDA tarafından K990966
kapsamında izin verilen spesifikasyonları listelenmiştir. Kart sensörlere bağlanır ve NeuroWorks yazılımı
aracılığıyla oksijen satürasyonu, puls hızı, puls dalga biçimi ve diğer çıkış bilgilerini sağlar. EMU40EX güç
sağlar ve kartı ana güç ve topraktan yalıtır. NeuroWorks/SleepWorks yazılımı, şu anda iki tür SpO2 verisi
sağlar: önceki dört sürekli, kabul edilebilir puls hızını temel alan 4 atımlı bir ortalama puls hızı ve önceki
atımı temel alınarak hesaplanan atımdan atıma puls hızı değeri.

Masimo Patentleri
Bu cihaz, şu ABD Patentlerinin biri veya daha fazlası kapsamındadır: 5,758,644; 5,823,950; 6,011,986;
6,157,850; 6,263,222; 6,501,975, uluslararası muadilleri veya www.masimo.com/patents adresinde
belirtilen patentlerin biri veya daha fazlası. Diğer ABD patentleri ve uluslararası patentlerin başvurusu
yapılmıştır.

Zımni Lisans Yok
Bu cihaza sahip olmak veya onu satın almak, bu cihazla ilgili bir veya daha fazla patentin kapsamına
giren, tek başına veya bu cihazla kombinasyon halinde kullanılan yedek parçalarla birlikte bu cihazı
kullanmaya dair herhangi bir açık veya zımni lisans sağlamaz.

Kullanım Endikasyonları
Puls oksimetre ve aksesuarları, arteryel hemoglobin (SpO2) ve (SpO2 sensörüyle ölçülen) puls hızının
®
işlevsel oksijen doygunluğunun invaziv olmayan, sürekli takibi için endikedir. Masimo SET puls
oksimetre ve aksesuarları, hareketsiz ve hareketli koşullarda ve hastanelerde, hastane tipi tesislerde,
hareketli ortamlarda ve ev ortamında iyi veya yetersiz perfüzyon yapılmış yetişkin, pediyatrik ve
yenidoğan hastalarla kullanım için endikedir.

Kullanım Yönergeleri
SP02 sensörünün sinyal yetersizliği ve/veya prob hatası göstergeleri, Neuroworks 9.0 yazılımıyla alarm
verir ve bilgisayar monitöründe görüntülenir. İzleme sırasında herhangi bir anormallik, sinyalde bozulma
veya prob hatası tespit edildiğinde, yazılım aşağıdakileri gösterir:
1.
2.
3.
4.
5.

Oximeter Event (Oksimetre Olayı), olayın saatini gösterir ve kaydedilir
Pulse rate Event (Puls hızı Olayı), olayın saatini gösterir ve kaydedilir
“Channel Off” (Kanal Kapalı) göstergesi
Low Quality (Düşük Kalite)
“-----” göstergesi, probun yanlış hizalandığını veya sinyal almadığını gösterir

Puls Oksimetre Nasıl Çalışır?
Masimo SET® puls oksimetre, üç çalışma prensibi üzerine kuruludur:

1. Oksihemoglobin ve deoksihemoglobin, kırmızı ve kızılötesi ışığı (spektrofotometri) farklı
şekilde emer.

2. Dokudaki arteryel kanın hacmi (ve dolayısıyla ışığı emmesi) puls sırasında değişir (pletismografi).
3. Arteryovenöz şant uygulaması oldukça değişkendir ve venöz kanın ışığı emmesindeki
değişkenlik, puls sırasındaki gürültünün ana bileşenlerinden biridir.

®
Masimo SET puls oksimetre ve geleneksel puls oksimetri, SpO2 değerini, kapiler yatağa kırmızı ve
kızılötesi ışık verip pulsatil döngüde ışığın emilimindeki değişimleri ölçerek belirler. Oksimetri
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sensörlerindeki kırmızı ve kızılötesi ışık yayan diyotlar (LED'ler) ışık kaynağı işlevi görürken, bir fotodiyot
da ışık algılayıcı işlevi görür.
Geleneksel puls oksimetrisi, ışık emilim sinyalindeki tüm uyarımların arteryel kan hacmindeki
dalgalanmalardan kaynaklandığını varsayar. Bu da, sensör bölgesindeki kan akışının arteryovenöz şantlar
yerine tamamen kapiler yataktan geçtiğini kabul eder. Geleneksel puls oksimetresi, 660 nm ve 905 nm
olmak üzere iki dalga boyunun her birinde pulsatil emilimin (AC) ortalama emilime (DC) oranını hesaplar:
S(660) = AC(660)/DC(660)
S(905) = AC(905)/DC(905)
Ardından oksimetre, bu iki arteryel puls ve emilim sinyallerinin oranını hesaplar:
R = S(660)/S(905)
Buradaki R değeri, oksimetrenin yazılımında bulunan bir arama tablosundan SpO2 doygunluğunu bulmak
için kullanılır. Arama tablosundaki değerler istemli hipoksi çalışmalarındaki sağlıklı yetişkin gönüllülerle
karşılaştırmalı olarak yapılmış insan kanı araştırmaları temel alınarak hazırlanmıştır.
®
Masimo SET puls oksimetre, arteryovenöz şant uygulamasının oldukça değişken olduğunu ve venöz
kanın ışığı emmesindeki değişkenliğin, puls sırasındaki gürültünün ana bileşeni olduğunu varsayar.
®
Masimo SET puls oksimetre, S(660) ve S(905) değerlerini arteryel sinyal ve gürültü bileşeni olarak ayırır
ve arteryel sinyallerin oranını gürültüsüz olarak hesaplar:

S(660) = S1 + N1
S(905) = S2 + N2
R = S1/S2
Burada da R, iki arteryel puls-eklenmiş emilim sinyalinin oranıdır ve bu değer, puls oksimetre yazılımında
ampirik olarak türetilmiş bir denklemdeki SpO2 doygunluğunu bulmak için kullanılır. Ampirik olarak
türetilmiş denklemdeki değerler istemli hipoksi çalışmalarındaki sağlıklı yetişkin gönüllülerle karşılaştırmalı
olarak yapılmış insan kanı araştırmaları temel alınarak hazırlanmıştır.
Yukarıdaki denklemler birleştirilerek bir gürültü referansı (N') belirlenir:
N’ = S(660) - S(905) x R
Gürültü yoksa N' = 0 olacak ve bu durumda, S(660) = S(905) x R olup geleneksel puls oksimetre ile aynı
bağıntıyı ortaya koyacaktır.
Gürültü referansı denklemi, SpO2 değerini belirlemek için aranan R değerine bağlıdır. Puls oksimetre
yazılımı, %1 ile %100 arası SpO2 değerlerine karşılık gelen olası R değerlerini tarar ve bu R değerlerinin
her biri için bir N' değeri üretir. S(660) ve S(905) sinyalleri, olası her bir R değeri (yani %1 ile %100
arasındaki olası her bir SpO2 değeri) için bir çıkış gücü veren bir adaptif korelasyon iptal edici (ACC)
yoluyla olası her bir N' gürültü referansıyla işlenir. Sonuç, aşağıda R değerinin SpO2 = %97'ye karşılık
geldiği şekilde gösterilen olası SpO2 değerine karşı göreli çıkış gücünün Ayrık Doygunluk Dönüşümü
(DST™) grafiğidir:
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Ayrık Doygunluk Dönüşümü (DST™) grafiği
DST grafiğinde iki tepe noktası vardır: yüksek doygunluğa karşılık gelen tepe noktası, SpO2 değeri olarak
seçilmiştir. İşlem sırasının tamamı, son dört saniyelik ham veri üzerinde iki saniyede bir tekrarlanır.
®
Dolayısıyla, Masimo SET puls oksimetre SpO2 değeri, iki saniyede bir güncellenen arteryel hemoglobin
doygunluğunun devingen ortalamasına karşılık gelir.

Puls Oksimetre Aksesuarları
Bilgisayar Seri Bağlantı Kablosu: Puls oksimetre modülünü oksimetri sensörlerine bağlar. LED
sürücüsü gücünü puls oksimetreden oksimetri sensörlerine iletir. Puls oksimetre, dedektör sinyalini
bilgisayar seri bağlantı kablosu yoluyla oksimetri sensöründen alır.
®

LNCS Serisi Oksimetri Sensörleri: Düşük Gürültülü Kablolu Sensörler (LNCS) ve entegre edilen
kablolar, optimum puls oksimetri performansı sağlamak için tasarlanmıştır. Sıvılara karşı ekstra koruma
ve neme karşı iyileştirilmiş direnç sunan bu sensörler, hareket, düşük perfüzyon ve yoğun ortam ışığında
®
®
doğru performans gösterir. LNCS sensörler, tüm MASIMO SET puls oksimetrelerle kullanılabilir.
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Mevcut Oksimetre Sensörleri
Model
Numarası

Tanım

008775

EMU40EX Masimo LNCS Oksimetri Kiti

1006 (PC-12)

MASIMO HASTA KABLOSU 12' - TÜM MASIMO PULS OKSİMETRE
SENSÖRLERİNE BAĞLANIR

2013

Masimo LNCS Yeniden Kullanılabilir 4,2 m (14 ft) Hasta Kablosu

2653

Masimo LNCS DBI 0,9 m (3 ft) Kablolu Yeniden Kullanılabilir Yumuşak Sensör

1859

Masimo LNCS 45 cm (18") Kablolu Tek Kullanımlık Yetişkin Sensörü

1863

Masimo LNCS DCI 0,9 m (3 ft) Kablolu Yeniden Kullanılabilir Yetişkin Parmak Klipsi
Sensörü

1864

Masimo LNCS DCIP 0,9 m (3 ft) Kablolu Yeniden Kullanılabilir Pediyatrik Parmak
Klipsi Sensörü

2258

Masimo LNCS Y1 Yeniden Kullanılabilir Çok Bölgeli Sensör
Tek kullanımlık sargılar gerektirir, standart ve küçük boy mevcuttur

Oksimetre Spesifikasyonları
Optik Çıkış Gücü
Darbeli 50 mA düzeyinde Işıma Gücü

≤ 15mW

Optik Dalga Boyu Aralığı
LED

Dalga Boyu

Kırmızı

660 nm

Kızılötesi

905 nm

Ekran Spesifikasyonları
Görüntülenen Oksijen Doygunluk Aralığı (SpO2)

%0 ile 100 arası

Görüntülenen Puls Hızı Aralığı

Dakikada 25 ile 240 atım (BPM)

Maksimum optik çıkış gücünün, 660 nm - 905 nm dalga boyu aralığıyla en fazla 15 mW/11,7 dBm olması
garanti edilir.
NOT: Puls oksimetre monitörü veya puls oksimetre probunun doğruluğu, işlev testi cihazı
kullanılarak belirlenemez.
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Ölçümler
Herhangi bir ölçümün doğruluğu makul görünmüyorsa hastanın hayati belirtilerini alternatif yöntemlerle
kontrol edin. Ardından, puls oksimetrenin doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Hatalı Ölçüm Nedenleri
•

Sensörün hatalı uygulanması veya kullanımı.

•

Önemli düzeyde işlevsiz hemoglobin (örn. karboksihemoglobin veya methemoglobin).

•

İndisiyonin yeşil veya metilen mavi gibi intravasküler boyalar.

•

Ameliyat lambaları (özellikle ksenon ışık kaynaklı olanlar), bilirubin lambalar, floresan lambalar,
kızılötesi ısıtma lambaları veya doğrudan güneş ışığı gibi aşırı aydınlatmaya maruz kalma. Aşırı
aydınlatmaya maruz kalma, sensörün koyu renkli veya opak bir malzemeyle örtülmesiyle
giderilebilir.

•

Hastanın aşırı hareketliliği.

•

Venöz uyarımlar.

•

Sensörün tansiyon ölçer, arteryel kateter veya intravasküler hat takılı bir uzva yerleştirilmesi.

Puls Sinyal Kaybının Nedenleri
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•

Sensörün çok sıkı olması.

•

Ameliyat lambası, bilirubin lamba veya güneş ışığı gibi ışık kaynaklarından aşırı aydınlatma.

•

SpO2 sensörünün takılı olduğu uzva takılan tansiyon aleti şişirilir.

•

Hastada hipotansiyon, şiddetli vazokonstriksiyon, şiddetli anemi veya hipotermi olması.

•

Sensöre yakın arteryel tıkanma olması.

•

Hastanın kardiyak arrest veya şok geçirmesi.
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Taşıma Sistemi Spesifikasyonları ve Bakım
Kullanmadan önce, tüm sistem bileşenleri için ilgili Kullanım Talimatlarına bakın. Bu, bunlarla sınırlı
olmamak üzere şunları içermelidir: kameralar, bilgisayarlar, stimülatörler ve yazılım.
NOT: Taşıma Sistemi ayarlama ve kurulum işlemleri, sadece uzman Natus personeli tarafından
yapılmalıdır.

XLTEK Araba Spesifikasyonları

Montaj
Yeri
A1*
A2*
B
C
D
E
F
G
H

Varsayılan Ekipman
Video Kamera
IR Aydınlatıcı
Monitör Montaj Parçası
Çalışma Yüzeyi
Saklama Sepeti
Klavye Tepsisi
Natus Fotik Stimülatör
Montaj Parçası
Alıcı DT için Tepsi
İzolasyon
Transformatörü

Ekipman
Ağırlığı
[lb]
1
2
10
0
0
3
5

Maksimum
Yük [lb]
(ekipman
dahil)
3
2
10
10
10
5
5

20
22

50
60

Taban Araba Ağırlığı

100

Toplam Ağırlık
* İsteğe Bağlı Öğeler

163

255
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Neurowand Arabası (Bilgisayarsız) Spesifikasyonları

Montaj
Yeri
A1*
A2*
B
C
D

60

Varsayılan Ekipman
Video Kamera
IR Aydınlatıcı
Amplifikatör Montajı
Saklama Sepeti
İzolasyon
Transformatörü

Ekipman
Ağırlığı
[lb]
4
2
5
0
23

Taban Araba Ağırlığı

48

Toplam Ağırlık
* İsteğe Bağlı Öğeler

82

Maksimum
Yük [lb]
(ekipman
dahil)
4
2
5
10
40

109
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Natus ErgoJust Araba Spesifikasyonları
ErgoJust araba spesifikasyonları ve ayrıntıları için lütfen Natus ErgoJust Kurulum ve İşlevi Kılavuzuna
başvurun (p/n: 019667).

Bakım
1. Tekerleklerin, cıvataların, ekipman montajının ve raf bağlarının her zaman sağlam olduğundan emin
olmak için arabayı düzenli olarak denetleyin.
2. Kesik ve hasar olup olmadığını görmek için tüm telleri ve kabloları düzenli olarak denetleyin.
3. Tüm elektrik fişlerini uygun prize güvenli biçimde takıldıklarından emin olmak için düzenli olarak denetleyin.

Uyarılar ve Dikkat Edilecek Noktalar
UYARI: Araba üzerinde sadece XLTEK onaylı ekipman kullanın. Onaylanmamış
ekipmanlar, sistemin çalışmasını ve güvenliğini tehlikeye sokabilir.
Sistemi ve bileşenlerini çalıştırma, taşıma veya geçici ya da kalıcı şekilde saklama
sırasında kullanılan tüm platform, masa, araba veya diğer yüzeylerin yeterli, sağlam ve
güvenli olduğundan emin olun. Natus yetersiz, kalitesiz şekilde üretilmiş veya
onaylanmamış taşıma araçlarının, arabaların veya çalıştırma yüzeylerin neden olabileceği
yaralanmalardan veya hasarlardan sorumlu değildir. Natus taşıma sırasında hatalı kablo
saklamadan kaynaklanabilecek yaralanmalardan veya hasarlardan sorumlu değildir.
UYARI: Arabanın stabilitesini tehlikeye atacağı için arabayı 10° üzerinde bir açıyla eğmeyin.
DEVRİLME TEHLİKESİ: Taşıma sırasında kullanıcı arabayı her iki elini kullanarak yönlendirmeli,
tekerlek tabanının tek bir tekerleğin harekete yön verecek şekilde olmasını sağlayacak biçimde
hizalanmasını sağlamalıdır. Arabanın tek tekerlekle yönlendirilmemesi, yukarı veya aşağı yönde
basamaklardan veya eşiklerden geçerken devrilme tehlikesi oluşturabilir.
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Elektrik Girişi ve İzolasyon Transformatörü Ayrıntıları
AB
Elektrik Girişi

50 Hz'de 200-240 V AC, 2,24 A

İzolasyon Transformatörü

Powervar ABC500-22MED

Kuzey Amerika
Elektrik Girişi

60 Hz'de 120 V AC, 3,10 A

İzolasyon Transformatörü

Powervar ABC300-11MED

Japonya
Elektrik girişi

50/60 Hz'de 100-120 V AC, 8,0 A

İzolasyon Transformatörü

Powertronix D1CSWFCNOE2
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Bakım, Temizlik ve Atma
EMU40EX amplifikatörü çalışır durumda tutmak için düzenli bir önleyici bakım planı uygulayın. Düzenli
önleyici bakım, EMU40EX amplifikatörün içine ve bileşenlerine erişimi içermez. Düzeltici bakım ve/veya iç
bileşen servisi gerektiren servis sorunları için 1-800-303-0306 no'lu telefondan Natus Teknik Destek'i
arayın veya yerel XLTEK temsilcinizle görüşün.
Kablo bağlantılarını ve elektrotları yıpranma ve hasar açısından periyodik olarak kontrol edin. Eğilmiş
pimler açısından kabloları kontrol edin. Yıpranmış veya hasar görmüş kabloları değiştirin. Ayrıca,
aşağıdakiler dahil olmak üzere tüm sistem bileşenlerini düzenli olarak kontrol edin ve temizleyin:
•

Konektörler ve jak bağlantı noktaları

•

Ana Ünite, Patlama Kutusu ve USB 2.0 kablo

•

Elektrotlar ve aksesuarlar

Her ekipmanda olduğu gibi, EMU40EX de gündelik yıpranma ve aşınmaya maruz kalır. Sistemin temel
bakımının yapılması ve aşırı fiziksel kullanımdan kaçınılması EMU40EX cihazının kullanım ömrünü
artırmaya yardımcı olur.

Öneriler
Silmeden önce EMU40EX cihazından tüm kabloları çıkarın. Tiftiksiz bir bez kullanın. Herhangi
bir sistem bileşeni üzerinde temizlik maddesi KULLANMAYIN.
Sistemin dahili elektronik bileşenlerine sıvı sızmamasına dikkat edin.

Birimi taşırken amplifikatörü bilgisayara bağlı BIRAKMAYIN.
Bu amplifikatörü OTOKLAVLAMAYIN, BASINÇLA veya GAZLA STERİLİZE ETMEYİN.
Amplifikatörden biyolojik kirlerin çıkarılması mümkün değildir.
Amplifikatörü hiçbir sıvıya BATIRMAYIN.

%70 izopropil alkol içeren bir temizlik çözeltisi önerilir.
Az miktarda temizlik çözeltisi kullanın. Fazla çözelti amplifikatör içine sızabilir ve iç bileşenlere
zarar verebilir.
LCD'ye DOKUNMAYIN, BASTIRMAYIN ve LCD'yi temizlik maddeleri, fırçalar ve sert yüzeyli
malzemelerle ovalamayın veya paneli çizebilecek herhangi bir şeyi TEMAS ETTİRMEYİN.
Amplifikatörü temizlemek için petrol bazlı veya aseton solüsyonları ya da diğer sert çözücüleri
KULLANMAYIN. Bu maddeler, cihazın malzemelerine zarar verir ve bunun sonucunda cihaz
arızası meydana gelebilir.
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Atma
Beklenen hizmet ömrünün sonunda EMU40EX amplifikatörü ve bileşenlerini atarken baskılı devre
kartlarının, plastiklerin ve metal parçaların doğru biçimde atılmasına yönelik federal yasalara, devlet
yasalarına veya yerel yasalara uyulması önerilir. Natus olmayan aksesuarları atarken, lütfen bu parçalarla
verilen talimatlara uyun.
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Sorun Giderme
Sorun yaşıyorsanız aşağıda listelenen çözümleri deneyin.

Sorun Giderme Kontrol Listesi
Hastadan kendini rahat bırakmasını isteyin.
Kablolarınızı kontrol edin.
EMU40EX ile bilgisayar arasındaki tüm kablo bağlantılarının doğru bir biçimde yapıldığından emin
olun. LAN kullanıyorsanız donanım ve yazılımın doğru biçimde yapılandırıldığından emin olun.
Hasta elektrotlarının Patlama Kutusunda doğru kanallara bağlı olduğundan emin olun.
Hasta elektrotlarının Patlama Kutusuna düzgün takıldığından (gevşek olmadığından) emin olun.
Hasta elektrot kablolarında belirgin kırılma olmadığından emin olun.
Elektrotlardan temas eden var mı? Varsa bunlar kısa devreye yol açmaktadır ve artefakt
oluşturacaktır.
Kliniğinizin doğru topraklanmış bir elektrik sistemine sahip olmasını sağlamak için tıbbi sınıf
topraklama yapın.
Empedansı kontrol edin.
Aynı devre üzerinde bulunan yazıcı, mekanik yatak, elektrik süpürgesi veya olası diğer potansiyel
parazit kaynaklarını prizden çekin.
Geçerli test için uygun olduklarından emin olmak için kazanım ve zaman tabanı ayarlarını kontrol edin.
Ayrıca LFF, HFF ve Çentik Filtre ayarlarını kontrol edin. Edit > Settings > Montage (Düzenle >
Ayarlar > Montaj) öğesini seçin. Uygun sütundaki bir hücreye sağ tıklayın ve bir değer seçin.
Ana Üniteyi açıp kapatın. Bu işlem, sistemi sıfırlar.
En az 10 saniye boyunca kapatın. Ardından testi yeniden baştan kurun. Bilgisayarı kapatıp
açmak, bazen sorunu çözer.

65

Xltek® EMU40EX™

Kullanıcı ve Servis Kılavuzu

Yardım Alma
Natus size EMU40EX amplifikatörü kolaylıkla ve güvenle çalıştırmanız için destek sağlama sözü
vermiştir. Yardıma ihtiyacınız olması durumunda çözüm bulmak için aşağıdaki adımları takip edin:

Adım 1: Olayı Belgeleyin
Olayı dikkatli bir şekilde belgeleyin. Mümkünse hata mesajlarını, iletişim kutusu adlarını ve sorun ortaya
çıkmadan önce ne yaptığınızı not alın.

Adım 2: NeuroWorks Çevrimiçi Belgelerini Araştırın
Yardım dosyasına erişmek için (uygulamaya bağlı olarak) Help (Yardım) > NeuroWorks Database Help
(NeuroWorks Veritabanı Yardımı) veya Help (Yardım) > NeuroWorks EEG Help (NeuroWorks EEG
Yardımı) seçeneğini kullanın.
Alternatif olarak, yardım belgeleri Windows Başlat Menüsünden bulunabilir:

1. Windows görev çubuğunda Başlat düğmesine tıklayın.
2. Excel Tech | Documentation klasörüne gidin

Adım 3: Bilgisayarı Yeniden Başlatın
Genellikle bilgisayarın yeniden başlatılması sorunu çözer.

1.
2.
3.
4.

Tüm uygulamaları kapatın.
Windows görev çubuğunda Başlat düğmesine tıklayın.
Başlat menüsünden Kapat...'ı seçin.
Yeniden başlat'ı seçin ve Evet'e tıklayın.

Adım 4: Bilgisayarı Kapatın
Bazen bir sorunu çözmek için bilgisayarı tamamen kapatmanız gerekir.

3.
4.
5.
6.

Windows görev çubuğunda Başlat düğmesine tıklayın.
Başlat menüsünden Kapat...'ı seçin.
Kapat'ı seçin ve Evet'e tıklayın.
Birime gelen gücü kapatın. 10 saniye bekleyin. Gücü yeniden açın.

Adım 5: Teknik Destekle Görüşün
Önce bilgisayarınızın seri numarasını (arkasında bulunur) ve EMU40EX amplifikatörünüzün seri
numarasını not alın. Ardından yerel XLTEK distribütörünüzle veya 1-800-303-0306 numaralı telefonu ya
da OTS@Natus.com adresini kullanarak Natus Teknik Destek Birimiyle görüşün.
EMU40EX amplifikatör ve SleepWorks ya da NeuroWorks sistemlerimiz ve yazılımlarımız, çevrimiçi
Yardım olanağımız, aksesuar yelpazemiz ve destek hizmetlerimiz ile ilgili konulardaki geri bildirimlerinizi
ve önerilerinizi almak isteriz.
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Aksesuar ve Yedek Parça Listesi
Uyumlu aksesuarlar şunlardır:
Parça Numarası

Tanım

016862

Natus Ana Ünite (Faz II)

006562

EMU40EX Patlama Kutusu

Bkz. Natus Nöroloji
Aksesuarları Kataloğu

EEG Aksesuar Kiti

W6438H

Patlama Kutusundan Ana Üniteye EMU40EX Hasta Kablosu, 10 m

002874

EMU40EX Pil Grubu

W6232H

EMU40EX Hasta Olay Düğmesi, 8'

10440

Natus Fotik Stimülatör

008775

EMU40EX Masimo LNCS Oksimetri Kiti – İlave Oksimetri Aksesuarları için bu
kılavuzun Mevcut Oksimetri Sensörleri bölümünü inceleyin.

105295

EMU40EX Cyclops Montaj Kiti

10368

EMU40EX Duvar Montaj Kiti

A1011X

Güç Kablosu, 1,8 m (6 ft)

W8194X

1,8 m (6 ft) USB 2.0 Kablo (Yüksek Hızlı, Altın)

W8128F

Ağ Kablosu, 4,5 m (15 ft)

004893

EMU40EX Modüler Poşet

103664

Patlama Kutusu Askısı, 91 cm (36")

010863

Tıbbi Ağ Yalıtıcısı

015162

İzolasyon Transformatörü (EU)

015163

İzolasyon Transformatörü (NA)

PSM-22318

İzolasyon Transformatörü (JA)

015170

Yedek Sigorta, Natus Ana Ünite

015170

Sigorta, Cam 1,5 A, 250 VAC, 5x20 mm, Yavaş

EMU40EX Amplifikatör Sistemiyle kullanılabilecek EEG aksesuarlarına çevrimiçi olarak ulaşmak için
www.natus.com adresindeki Natus Neuro Aksesuar Kataloğunu kullanabilir veya 1-800-303-0306
numaralı Natus Satış ve Destek hattını arayabilirsiniz.
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Eksiksiz Servis Çözümü
Tüm XLTEK ürünlerinin arkasında, tıbbi ürünler ve hizmetlerde uluslararası olarak kabul görmüş yenilikçi
bir şirket olan Natus Medical Incorporated vardır.
Nöroloji sistemlerimiz teknik ve klinik uzmanlardan oluşan şirket içi bir destek ekibi, 7/24 destek, WebEx
veya VPN aracılığıyla uzaktan destek, Nöroloji/Uyku alanında hizmet veren en büyük klinik ve teknik saha
desteği ağı ve önleyici bakım ziyaretleri ve bilgisayar yükseltmelerini içeren özelleştirilmiş hizmet
sözleşmeleriyle desteklenir.

Natus Medical Incorporated
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK)
2568 Bristol Circle
Oakville, Ontario
L6H 5S1 Kanada
T: +1 905.829.5300
F: +1 905.829.5304
www.natus.com
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