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Förord

Indikationer för användning
Nicolet EDX är avsedd för att samla in, visa, analysera, lagra, rapportera och
hantera elektrofysiologisk information från nerv- och muskelsystemen hos
människa, inklusive:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nervledning (NCS)
Elektromyografi (EMG)
Intraoperativ övervakning inklusive elektroencefalografi (EEG)
Evoked Potentials (EP) inklusive visuella Evoked Potentials (VEP), auditiva
Evoked Potentials (AEP), somatosensoriska Evoked Potentials (SEP)
Elektroretinografi (ERG)
Elektrookulografi (EOG)
P300
Slumpmässig negativ variation (CNV)
Motoriska Evoked Potentials (MEP)

Nicolet EDX kan användas för att fastställa autonoma svar från fysiologisk
stimulering genom att mäta förändringen av elektrisk resistans mellan två
elektroder (Galvanisk hudrespons och sympatisk hudrespons). Autonoma tester
inkluderar även bedömning av RR-intervallets variabilitet.
Synergy EDX- och Viking EDX-programvaran används för att upptäcka
förändringar i nervsystemets funktionella status, för nervstrukturers placering
under kirurgi och för att stödja diagnosen av neuromuskulära sjukdomar eller
tillstånd.
De angivna modaliteterna inkluderar överlappning av funktionalitet. I allmänhet
• mäter nervledningsstudier de elektriska svaren i nerven.
• mäter elektromyografi den elektriska aktiviteten i muskeln.
• mäter Evoked Potentials elektrisk aktivitet från det centrala
nervsystemet.
Nicolet Synergy EDX-/Viking EDX-programvaran är avsedd att användas av
en behörig vårdgivare.
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Kontaktuppgifter
Teknisk support
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562-3530
608-829-8500
1 800-356-0007
Fax: 608-829-8589
www.Natus.com
Natus EU auktoriserad representant
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park Gort Co.
Galway, Ireland

I USA
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
www.Natus.com
Internationellt
Natus Neurology Incorporated
Tel: 0049 (0) 180 501 5544
Fax: 0049 (0) 89 83942777
Email: service.europe@natus.com
www.Natus.com
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Etiketter och symboler
Följande etiketter och symboler kan fästas på Nicolet EDX-systemet:
När symbolen tillämpas på enheten: Obs! Läs tillhörande
dokumentation (ISO 7000-0434A)
När symbolen används i dokumentation: Försiktighet, varning
och försiktighetsåtgärder gäller.
Se bruksanvisningen. Underlåtenhet att följa bruksanvisningen kan
utsätta patienten eller operatören för risker. Bild mot blå bakgrund.
(ISO 7010 M002)
Läs bruksanvisningen. (ISO 7000-1641)

Natus EU auktoriserad representant
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
608-829-8500
1 800-356-0007
Fax: 608-829-8589
www.natus.com

Anvisningar om kassering vid slutet av enhetens livslängd.
När utrustningen närmar sig slutet av sin livslängd ska den
bortskaffas i enlighet med de lokala reglerna för avfallshantering.
Dessa anges vanligtvis av kommunen
2797

CE-märkning och anmält organ
(I överensstämmelse med direktivet för medicintekniska enheter
93/42/EEG)
Typ BF-utrustning.

Klass II-enhet.

RX Only
15-04-2020

FÖRSIKTIGHET: Enligt amerikansk federal lagstiftning är
försäljning eller beställning av den här enheten begränsad till
licensierade neurologer.
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Läs säkerhetshandboken
Läs noga igenom hela referenshandboken Additional Information and Safety
Notes for Assorted Nicolet Brand Products Reference Guide
(Referenshandboken för ytterligare information och säkerhetsanmärkningar
för utvalda Nicolet-varumärkesprodukter) på CD-skivan som medföljer
Nicolet EDX-systemet, och var särskilt uppmärksam på
Säkerhetsinformationen innan du slår på strömmen och använder Nicoletsystemet.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Läs Referenshandboken Electromagnetic Compatibility
Reference Guide (Referenshandboken för elektromagnetisk kompatibilitet)
på CD-skivan som medföljer Nicolet EDX-systemet för information om
Nicolet EDX-systemet.

Säkerhetssammanfattning
Den här handboken innehåller två beteckningar som identifierar
potentiell fara eller destruktiva förhållanden och förfaranden:

Beteckningen VARNING identifierar tillstånd eller utövanden som kan utgöra en
fara för patienten och/eller användaren.

Beteckningen FÖRSIKTIGHET identifierar tillstånd eller utövanden som kan
leda till skador på utrustningen.
Obs! Anmärkningar hjälper dig att identifiera områden där förväxling kan ske
och undvika potentiella problem under användningen av systemet.

Enheten får INTE användas utanför de angivna specifikationsområdena.
Användning av enheten utanför specifikationsområdena kan leda till felaktiga
resultat.
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Inspektera systemet
Kontrollera utrustningen rutinmässigt avseende yttre skador.
Följ vårdinrättningens säkerhetsanvisningar.

Återvinning/kassering
Många lokala lagar och föreskrifter anser att elektriska utrustningar
utgör farligt avfall eller kräver särskilda förfaranden för återvinning
och kassering av sådan utrustning. Detta inkluderar batterier, kretskort,
elektriska komponenter, ledningar och andra delar i elektroniska enheter. Följ
samtliga lokala lagar och föreskrifter för korrekt kassering av batterier och andra
delar av systemet, t.ex. monitorer, Nicolet-förstärkare, tangentbord och
elektroder.
När utrustningen närmar sig slutet av sin livslängd ska den bortskaffas i enlighet
med de lokala reglerna för avfallshantering. Dessa anges vanligtvis av kommunen
Kontaktuppgifter för WEEE – i Europa
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort Co.Galway, Ireland
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Nicolet EDX:s upphovsrätt
Med ensamrätt. Den här handboken innehåller skyddad information som
skyddas av upphovsrätt och får inte kopieras i sin helhet eller delvis såvida inte
Natus Neurology Incorporated har gett sitt skriftliga medgivande. Upphovsrätten
och ovannämnda begränsningar av användning av upphovsrätten omfattar all
media som innehåller denna information.
Den här kopian av användarhandboken får endast användas i enlighet
med köpvillkoren från Natus Neurology Incorporated eller dess
distributörer.
Natus Neurology Incorporated lämnar inga ytterligare uppgifter eller garantier
av något slag med hänsyn till det här dokumentet. Natus Neurology
Incorporated frånsäger sig allt ansvar för förluster och skador som kan uppstå
vid innehav, försäljning eller användning av det här dokumentet.
www.natus.com
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562-3530
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Upphovsrättsskydd
för programvara

Förord

Den här programvaran skyddas av delstatliga, federala och internationella
avtalsbestämmelser om upphovsrätt. Dessa upphovsrättsbestämmelser gäller
användningen av den här programvaran oavsett om du godkänner följande
villkor eller ej. Enligt lag kan personer som begår upphovsrättsöverträdelser vara
ansvariga för de faktiska skadorna som upphovsrättsägaren lidit och för
bestraffande skadestånd på upp till 100 000 US dollar för varje överträdelse.
Obehörig kopiering av programvara, och försök att kopiera programvara, är
också straffbara överträdelser, med straff som kan överstiga 100 000 US dollar i
böter och 10 års fängelse.
1.

Såvida du inte begränsas av ett avtal med Natus Neurology Incorporated
har du tillåtelse att göra följande:
a. Använda den här programvaran på enbart en dator och av en
användare åt gången
b. Göra en kopia av den här programvaran, under förutsättning att:
(i) kopian har skapats som ett viktigt steg i användningen av den här
programvaran i anslutning med maskinen och att den inte används på
något annat sätt, eller
(ii) att kopian endast är avsedd att arkiveras och att alla arkiverade
kopior förstörs om ditt fortsatta innehav av programvaran upphör.
c. Sälja den här programvaran, och arkiverade kopior, endast som en del
av försäljningen av dina samtliga rättigheter i programvaran, med
undantag för att sådana anpassningar endast får överföras med tillåtelse
av Natus Neurology Incorporated.

2.

Det är förbjudet att:
a. Kopiera den här programvaran eller dokumentationen på annat sätt
än vad som beskrivs ovan.
b. Ändra, modifiera eller anpassa den här programvaran eller
dokumentationen på annat sätt än vad som beskrivs ovan.
c. Distribuera, arrendera, licensiera i andra hand eller hyra ut den här
programvaran eller dokumentationen.
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Teknisk beskrivning

Med Nicolet EDX kan du utföra ett brett urval av nervledningsstudier (NCS),
elektromyografi (EMG), studier om Evoked Potentials (EP) och anatomiska
studier samt multimodalitetsprogram såsom intraoperativ övervakning (IOM).
Med separata programvaror och tillbehör som tillval kan Nicolet EDX anpassas,
så att enheten uppfyller dina specifika kliniska och kirurgiska
övervakningsbehov.

Anvisningar om installation och service
Underhåll av
kontinuitet och
installationstest på
enheten

Under installation, hopsättning och drift kan vissa
skyddande jordanslutningspunkter bli elektriskt frånkopplade eller
felaktigt inkopplade. Detta kan utgöra en säkerhetsrisk för både
användaren och patienten.
Det är nödvändigt att regelbundna tester utförs på elektrisk kontinuitet
från exponerade konduktiva material på det medicintekniska systemet till
skyddsjord på det medicintekniska systemet. Med regelbundna kontroller
kan du säkerställa att korrekt skyddsjord bibehålls. Testet ska alltid
utföras efter installation och underhåll. Testet ska dessutom utföras
regelbundet som en underhållsåtgärd.
Service får inte utföras på någon del av systemet medan det används på en
patient.
Underhåll och service får utföras endast då det inte används på en patient.
Koppla bort och flytta undan systemet från patienten innan service och
underhåll utförs.
Service kan inte utföras på någon av enheterna hos kunden. Utbytesenheter
och underkomponenter finns att få från din Natus-tjänsteleverantör.

Specifikation och uppgifter om precisionen
För speciﬁka�oner, se �llämpligt systemspeciﬁka�onsblad 169-439400 eller
169-439500.
För uppgifter om precisionen, se Additional Information and Safety Guide
(ytterligare information och säkerhetshandledning) 269-594705.
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Nicolet EDX-förstärkarens och systemets viktigaste funktioner
Nicolet EDX-förstärkaren och systemet är utformade för att användas i
många olika omgivningsförhållanden utan att prestandaspecifikationerna
äventyras.
Om omgivningsbetingade artefakter (t.ex. elektrostatisk urladdning eller
variationer i nätspänningen) förekommer med tillräcklig intensitet och/eller
varaktighet så att systemprestandan påverkas negativt, är systemet utformat för
att upptäcka detta tillstånd och skicka ett meddelande som informerar
operatören om att en avvikande händelse har inträffat. När operatören har
raderat meddelandet anger systemet att insamlingen kan återupptas med
inställningar som återställs till det tidigare tillståndet.
Kontakta din lokala servicetekniker om denna typ av tillstånd orsakar
beständiga meddelanden.

Skydd och utrustningsklassificeringar
1. Det här systemet är avsett för kontinuerlig drift och har en IEC 60601-1
skyddsklassificering av klass I, typ BF och typ B patientanslutna delar,
vanlig utrustning, ej lämplig för användning i närheten av brännbara
bedövningsmedel.
2. MDD-utrustningen tillhör klass IIb.

Avsedd operatör
Nicolet EDX med Synergy-/Viking-programvaran är avsedd att användas av
en kvalificerad vårdgivare.

Avsedd användning
Se Användningsinstruktioner i början av handledningen. Systemet förväntas
normalt vara i bruk under 8-10 timmar per dag. Då systemet används (patient
ansluten) förväntas att behörig vårdpersonal använder det för de olika studierna
som listas i användningsinstruktionerna.
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Kontraindikerad användning
Inga kontraindikationer förekommer för EMG/NCV/EP vid normal klinisk
användning.
Se Intra-Operative Safety Guide (intraoperativ säkerhetshandledning) 269-48801
och Additional Information and Safety Guide (ytterligare information och
säkerhetshandledning) 269-594705 för eventuella kontraindikationer vid vissa
förhållanden.

Använda den här handboken

Den här handboken ger den grundläggande information du behöver för att kunna
använda Nicolet EDX. Den innehåller anvisningar om hur du skapar patientfiler,
arbetar med studier och undersökningar och hur du utför en enkel motorisk
nervledningsstudie (MNC).

Om systemet

Systemet omfattar en dator där Nicolet EDX-programvaran är installerad.
Nicolet EDX-systemen har en specialgjord kontrollpanel och lättanvända
Windows-baserade gränssnitt som förenklar användningen.
Innovativa programvarufunktioner och ett intuitivt gränssnitt förenklar
användningen. Med funktionen Automated-Study (Automatiserad studie) kan du
länka samman och utföra utvalda undersökningar med ett enda knapptryck,
snabbare producera mer exakta testresultat och med förbättrad reproducerbarhet.
Med anatomidatabasen kan du välja enskilda muskler eller nerver för
undersökningar och visa nervrötter.

Programvaran Synergy/Viking: Varningar och felkoder
I Synergy/Viking-applikationen är fel och andra informationsmeddelanden
utformade på ett självförklarande sätt. Dock är ytterligare information och
föreslagna användaråtgärder tillgängliga i dokument 022210 på
användarhandledningsskivan 482-651400.
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Rengöring
Koppla bort alla kablar och elektroder från patienten innan
utrustningen rengörs.
Alla externa delar av enheten kan torkas av med följande:
Rengöring av enheten begränsas till de kemikalier som
anges nedan. Andra kemikalier har inte testats på enheten och kan komma
att påverka enheten negativt.

•Vatten
•Isopropylalkohol (70–90 % koncentration i vatten)
•PDI SaniClothPlus #Q89702
•HB Quat (3M)
•Mild tvål såsom Basis, Cetaphil eller Dove i en vattenlösning
•Etanol (70–90 % koncentration)
•En lösning innehållande 1 del hushållsblekningsmedel (5–6 %
koncentrerad natriumhypoklorit) och 50 delar vatten.

Ansluta systemets komponenter
Se installationshandboken för Nicolet EDX för anvisningar om kabeldragning.
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Systemets basala delar
Det här kapitlet innehåller information om grundläggande kontroller av
hårdvara och programvara som används vid drift av Nicolet EDX.

Använda Easy Riser-brickan
Höja: Fatta tag om brickans sidor så som visas på bilden. Ändra till önskad höjd.
Sänka: Fatta tag om brickans sidor så som visas på bilden. Luta framsidan av
brickan uppåt. Ändra till önskad höjd.
Ställa in lutning: Släpp pinnen (A). Justera vinkel. Lås pinnen.

A: Lås pinnen.
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Viking EDX-kontrollpanelen

Kontrollpanelen är aktiv i alla lägen i Viking EDX-programvaran. Den är däremot inte aktiv i NicVue, i
Backup/Restore-läget (Backup/Återställa), rapporteringsprogram, på internet eller i Windows-tillämpningar. I
dessa lägen ska du använda datormusen eller tangentbordet.
Kontrollpanelen inkluderar två typer av pektangenter: funktionsknappar och programstyrda knappar, och tre
typer av justeringsvridreglage: vridreglagen för stimulatorns nivåer, vridreglaget för ljudvolym och
kontrollen för justering av markörer.

Funktionsknappar
Funktionsknappar (s.k. hardkeys) är pekpanelsknappar med en enda funktion. På varje funktionsknapp
anges dess funktion och knapparna kan endast användas i relevanta lägen.

Programstyrda knappar
De programstyrda knapparna (s.k. softkeys) är 12 färgkodade pekpanelsknappar på kontrollpanelen.
Funktionerna hos de programstyrda knapparna ändras utifrån det läge du arbetar i och tilldelas av de
motsvarande färgknapparna i Function Key Area (Område med funktionstangenter) som visas i den nedre
delen av skärmbilden.
15-04-2020
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Justeringsvridreglage
Justeringsvridreglagen inkluderar vridreglaget för volym, i det övre vänstra hörnet, och vridreglagen för
stimuleringsnivåer i övre högra hörnet. Med dessa vridreglage kan du justera högtalarljudets volym och den
elektriska stimuleringens intensitet inom fördefinierade områden. Indikatorlamporna sitter under varje
vridreglage och när de lyser anger de att stimulatorn är igång. Datormusen kan också användas för samma
funktioner.

Kontroll för justering av markörer
Kontrollen för justering av markörer styr placeringen av markören på skärmen. Du kan också använda
kontrollen för att markera önskad information i patient-, inställnings- och undersökningsfiler.
A

B

Save

C

Volume (Volym)

Ökar och minskar högtalarvolymen.

Save (Spara)

Lagrar inställningar och/eller testdata på hårddisken.

Tangentrad
Väljer den övre delen av
Väljer den nedre delen av
Function Key Area
Function Key Area.
(Området med programstyrda knappar).

Key Lined

D

Functions

E
F

G

Stimulator
1

Stimulator
2

H

Functions (Funktioner) I undersökningsläget visas funktionerna för datamanipulation (t.ex.
baseline correct [korrigera baslinje], smooth [släta ut], trace move
[förflytta kurvor], trace delay [försena kurvor]).
Funktioner för dessa tangenter ändras utifrån vilket test eller vilken
Programstyrda
knappar (Softkeys)
process som har valts.
Stimulator 1

Visar kontrollalternativen för stimulator 1: stimulatorläge (konsol eller
fjärr), typ av stimulering (ström eller spänning) och den maximala
stimuleringsintensiteten.

Stimulator 2

Visar kontrollalternativen för stimulator 2: stimulatorläge (konsol eller
fjärr), typ av stimulering (ström eller spänning) och den maximala
stimuleringsintensiteten.

Stimulator Level 1
(Stimulatornivå 1)

I konsolläget (klicka på Stimulatorknappen och sedan på den
programstyrda knappen Mode [läge]) justeras stimuleringsintensiteten
för Stimulator 1.

Stimulator Level 2
(Stimulatornivå 1)

I konsolläget (klicka på Stimulatorknappen och sedan på den
programstyrda knappen Mode [läge]) justeras stimuleringsintensiteten
för Stimulator 2.

2

I

2
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Justera den aktiva markörens position på den valda kurvan. Används även för att markera
Cursor Wheel
(Kontroll för justering en patient, inställningar och filnamn i fönster Patients Directory (Patientkatalog), Select
av markörer)
Exam (Välj undersökning) och Exam Review (Granskning av undersökning).
Marker 2 (advance)
(Markör 2
[avancerad])

Aktiverar markör 2 och flyttar fram den från en kurva till en annan. Med
den kan du även aktivera en särskild rad i Function Key Area, så att du
kan välja fördefinierade markörer vid särskilda platser på de registrerade
kurvorna.

Latency/Amplitude
(Latens/amplitud)

Växlar mellan markörerna latens ( | ) / amplitud (
markören.

Trace Position
(advance) (Kurvposition [avancerad])

Sätter på och stänger av det vertikala läget, vilket innebär att du kan flytta
kurvorna vertikalt på skärmbilden med hjälp av kontrollen för justering av
markörer. Använd den här tangenten för att bläddra genom rådata i EMG.

Cancel/Disable
(Avbryta/Inaktivera)

Växlar mellan att stoppa vissa flernivåskommandon och avaktivera kontrollen för
justering av markörer så att den inte kan flytta markeringarna och markörerna. När du
väl har valt ett alternativ från den första kommandonivån kan du inte stoppa åtgärden.

Trigger 2
Vert./horis.

Trigger 2 Vert/Horiz
(Trigger 2 vert./horis.)

Superimpose

Superimpose
(Superpositionera)

Placerar den andra triggermarkören i SFEMG-testet. Aktiverar även
fönstertriggning (två nivåer) i EMG-undersökningarna SPA och
AMUP.
Superpositionerar de valda kurvorna på skärmbilden.

Marker 2
(advance)

Latency
Amplitude

Trace
Position
(advance)

Cancel /
Disable

Trigger 1

Marker 1
(advance)

S

) som den aktiva

Trigger 1

Ställer in triggerpositionen för den första triggermarkören. Tryck på
den upprepade gånger för att växla mellan nivåtriggning och
fönstertriggning under EMG-undersökningarna SPA och AMUP.

Marker 1 (advance)
(Markör 1
[avancerad])

Aktiverar Markör 1 och flyttar den från en kurva till en annan. Den gör
även att du kan aktivera en särskild rad i Function Key Area, så att du kan
välja fördefinierade indikatorer vid särskilda platser på de registrerade
kurvorna.

Trace (Kurva)

Aktiverar nästa och föregående kurva för att samla in data. I vissa tester (t.ex.
MNC, SNC och ANS), sekvenser genom de valda samlingarna av kurvor.
för att återgå till föregående och på
Klicka på

Trace

för att avancera till nästa set eller kurva.
T

Stimulator Active

U

Blinkar när en stimulator är aktiv. Blinkningen från lampan är inte
Stimulator Active LED
(Stimulator aktiv-lampa) synkroniserad med stimuleringsnivån.
Tab

Flyttar markören till nästa textrad eller ruta på skärmbilden.

Tab

15-04-2020
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V

Sensitivity (Känslighet)

S

Tab

vilket ökar storleken på kurvorna som visas. Dessa tangenter kan även
användas som navigeringsverktyg i listor.

S

W

T

7

8

4

5

IOM

Ändrar tidsbasen för den visade kurvan. Klicka på
för att öka
tidsbasen, vilket komprimerar kurvorna och ökar den totala
sveptiden.
Klicka på
för att minska tidsbasen, som expanderar
kurvorna och minskar den totala sveptiden. Dessa tangenter kan även
användas som navigeringsverktyg i listor.

För in de sifferuppgifter som du skrev in i systemet.

Distance (Avstånd)

Distance

EP

9
6

MMP

För att beräkna ledningshastigheten i lägen för NCS Exam (NCSundersökning) ska du klicka på den här knappen och skriva in avståndet
(i mm) mellan positionerna för stimulering.
Numeriskt tangentbord För in sifferuppgifter för testberäkningar och patientfiler. Väljer även
fönstret som visas i läget Select Exam (Välj undersökning) när du klickar
på:
4 = EP

5 = IOM

6 = MMP

EMG

1 = Studier (Studies)

2 = NCS

3 = EMG

0

Back

To Do

Space

0 = Att göra (ToDo)

1

Studies

2

Enter

Enter

Z

Time Base (Tidsbas)

Back Space (Backsteg) Om du skriver fel när du anger sifferuppgifter kan du ta bort det
sista angivna tecknet.

Back
Space

Y

1

T

Tab

X

Ändrar förstärkarens känslighet för registrerade data. Klicka på
för att numeriskt öka känsligheten, vilket minskar storleken på
kurvorna.
Klicka på
för att numeriskt minska känsligheten,

2

NCS

Calibrate
Impedance

3

Calibrate Impedance
(Kalibrera impedans)

Växlar mellan att starta förstärkarens kalibreringspuls och kontrollerar
elektrodimpedanserna eller stänger av båda funktionerna.
Mät inte nålelektrodernas impedans med nålar som
är placerade i patienten eller med elektroder som är i kontakt
medpatientens hornhinna, så att patienten inte kommer till skada.
Om impedansen med en nålelektrod av typen
singelfiber mäts, kan nålen skadas.

3
4
5
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Screen
Copy

Average

Notepad

Screen Copy (Kopiera
skärm)

Skriver ut skärmbilden i ett undersökningsläge.

Average (Medelvärde)

Startar och stoppar medelvärdesbildningen.

Notepad
(Anteckningar)

Visar EMG Notepad i en EMG-undersökning eller när fönstret
Exam Review (Granskning av undersökning) visas.
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9

10
11
12

13
14

15

16
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Switch

Startar och stoppar stimulering. I vissa tester kan knappen starta stimulatorn
och datainsamling automatiskt.

Delete
(Ta bort)

Tar bort de valda kurvorna på skärmbilden Record (Insamling). Följ
anvisningarna på skärmen för att välja vilka kurvor du vill ta bort.

Select Anatomy
(Välj anatomi)

I undersökningslägen visas fönstret Select Anatomy for Settings
(Välj anatomi för inställningar). Där väljer du namnet på den
muskel eller nerv som ska undersökas.

Next
Excam

Next Exam
(Nästa undersökning)

Lagrar aktuella undersökningsdata automatiskt och väljer nästa
undersökningsläge från listan Studies (Studier). Fönstret Select Exam
(Välj undersökning) visas om en studie inte pågår.

Select
Exam

Select Exam
(Välj undersökning)

Visar fönstret Select Exam (Välj undersökning) för att välja en annan
nerv- eller muskelinställningsfil och/eller en annan typ av undersökning.

Side

Side
(Sida)

Väljer undersökningssidan, vänster eller höger.

Inställningar

Visar fönstret Settings Overview (Översikt över inställningar) eller första
sidan av den aktuella aktiva inställningsfilen, som innehåller parametrarna
som finns tillgängliga för det aktuella testet.

Waveforms
(Läge för insamling)

Tar dig tillbaka till det aktuella testets insamlingsläge och visar lägets
första rad i Function Key Area.

Exam Overview
(Översikt över
undersökning)

Visar fönstret Exam Review (Granskning av undersökning), som listar alla
datafiler som har lagrats utifrån sessioner på Viking EDX:s hårddisk. Du
kan även visa listan ToDo/Done (Att göra/gjort) från det här fönstret.

Patient

Visar Viking EDX:s eller NicVue:s fönster för patientuppgifter.
Därifrån kan du ändra en befintlig patientjournal eller skapa en ny
patientfil.

Report
(Rapport)

Under pågående undersökning visas MS Word-programmet varifrån du
kan skapa en omfattande rapport.

Switch

Delete

Select
Anatomy

Settings

Wave
Forms

Exam
Overview

Patient

Report

15-04-2020
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Synergy EDX-kontrollpanelen
AS
!

B S CS D

EF

G S

H

ms s

B

S

M-

R

VIKTIGT:
Den elektriska stimulatorns utgång är inaktiverad när
Synergy EDX-kontrollpanelen är ansluten till en
EDX-enhet

!

M+

B

Q
I
S1

P

O

S2

N M

L

K S J

På Synergy EDX-kontrollpanelen kan du ställa in viktiga parametrar med en enda manövrering under en
patientundersökning. Datormusen är inte aktiv. Du ska använda en datormus som är ansluten till datorns
USB-port.
Kontrollpanelen är aktiv i alla lägen i Synergy EDX-programvaran. Den är däremot inte aktiv i NicVue,
Backup/Restore-läget (Backup/Återställa), Report Program (Rapporteringsprogram), på internet eller i
Windows-tillämpningar. I dessa lägen ska du använda datormusen eller tangentbordet.

Adjustment dials (Justeringsvridreglage)
Justeringsvridreglagen omfattar vridreglagen Volume (Volym), Sensitivity (Känslighet), Sweep Duration (Sveptid), Stim A
(Amplitud för intern stimulering), Stim B (Amplitud för extern stimulering) och Stim Duration (Stimuleringstid) och
Stimulus Level (Stimuleringsnivå) som sitter högst upp till höger.

A

Volume (Volym)

Vrid för att ändra volymen på ljudet som kommer ut från inmatningssignalen.
Ställ den på noll för att stänga av ljudet.

B

Sensitivity
(Känslighet)

Vrid för att justera bildens känslighet för vald/valda kurva/or. Om du inte
väljer några kurvor (du avmarkerar en kurva när du klickar vid sidan av själva
kurvan) ändras känsligheten för alla kurvor i det aktuella testet.

C

Erase (Ta bort)

Klicka för att ta bort de markerade kurvorna för att samla ihop nya data i
samma lager ("store").

D

Sveptid

Vrid för att justera insamlingens sveptid för aktivt/aktiva kurvor. När data har
samlats in kan du även öka eller minska sveptiden för markerade kurvor.

E
F

Acquire On/Off
(Insamling På/Av)

Klicka för att starta Acquire (Samla in). Klicka igen för att stänga av Acquire
(Samla in). Klicka en gång för att leverera en stimulering och få ett svar. Om du
håller ner knappen i mer än en sekund låser du Acquisition (Samla in). Klicka
igen för att stänga av Acquisition (Samla in).

2-8

Acquire Single
(Samla in enstaka)
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Stim B

Vrid för att justera amplituden för den externa stimuleringen.
Stimuleringsintensitet visas på verktygsfältet och även på statuspanelen.

H

Grönt ljus

Anger att kontrollpanelen får ström.

I

Elektrisk stimulator

Inaktiverad när kontrollpanelen används på EDX.

J

Stimulering Duration

Vrid för att justera stimuleringsdurationen (pulsbredd).

Stim. A

Vrid för att justera den interna stimulatorns intensitet.
Stimuleringsintensitet visas på verktygsfältet och även på statuspanelen.

Stim. On/Off (Stim.
På/Av)

Tryck för att slå PÅ och stänga AV stimulering, utan insamling. Om
Acquire (Samla in) är PÅ är den här knappen inte aktiverad.

Höger knapp

Inte aktiv.

Pekdon

Inte aktiv.

B
V

K

ma

A
ma

V

L
M

S2

N
O

S1

Vänster knapp

Inte aktiv.

P

M

Next (Nästa)

Tryck för att flytta till nästa plats i NCS- och EMG-testerna.

Q

Fn1

Fn1

Programmerbar via visningsmenyn för att styra markören, triggern eller
markering.

R

Fn2

Fn2

Programmerbar via visningsmenyn för att styra medelvärdesbildning På/Av,
registreringsmarkör, triggerpolaritet och EMG-klassning.

Increase/Decrease
(Öka/minska)

Vrid knappen för att öka/minska parametern.

S

AT2- och AT2+6-förstärkarens funktioner

15-04-2020
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Förstärkare AT2

Förstärkare AT2+

A

Anslutning för
temperaturprob

Temperaturproben ansluts här för att mäta hudtemperatur. När
temperaturproben ansluts visas temperaturen på skärmen Exam Record
(Undersökningsskärmen).

B

Strömindikator

När det blåa ljuset tänds har förstärkaren ström.

C

Patientjord

Anslut patientens jordelektrod till ett av de gröna uttagen i förstärkaren.
Båda anslutningarna är anslutna till patientjord.

D

Aktiv elektrod (-)

Patientens registreringselektroder ansluter till de röda (+) och svarta (-)
stiftjacken. Negativa spänningar som tillämpas i den svarta ingången producerar
en uppåtriktad avböjning på Nicolet EDX-bilden. Använd den svarta ingången
som den "aktiva" elektroden.

E

DIN-elektrodanslutning

DIN-elektrodanslutningarna innehåller patientelektroder med DIN-jack,
t.ex. koncentriska nålelektroder. DIN-anslutningarna ger en negativ-uppstandard

F

Referenselektrod (+)

Patientens registreringselektroder ansluter till de röda (+) och svarta (-) stiftjack.
Negativa spänningar som tillämpas i den svarta ingången producerar en
uppåtriktad avböjning på Nicolet EDX-bilden. Använd den röda ingången som
den inaktiva elektroden eller referenselektroden för en negativ-upp-standard.

G

Kör/standby-omkopplare

Slår PÅ och AV EMG-förstärkarens ingångar.

2-10
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H

Kör/standby-indikator

När den gröna lampan lyser är förstärkaringångarna PÅ och redo att ta
emot signaler från patientelektroderna. När den inte lyser är förstärkarens
ingångar frånkopplade och jordade internt.

I

Headbox-anslutning

För kompletterande headbox HB-6.

J

Integrerad headbox 10/20

Siffrorna motsvarar montagen som definieras i programvaran.

K

Typ BF-utrustning

L

!

M
N
O

15-04-2020

Se etiketter och symboler på sidan c i den här handboken.
Får inte användas i närheten av en elektrokirurgisk enhet (ESU) utan en ytterligare headbox för
patientskydd eller annan seriell skyddsenhet.
Elektrostatiskt känslig

Se EMC-handledning 269-596201 för anvisningar.

Förstärkare
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Funktioner hos headbox HB-6
A
Fz 13
A1 11

T5

B

R

L
C3 3

Cz 14

C4 4

P3

5

Pz 15

P4

O1 7

Oz16

O2 8

A2 12

F

6

T6 10

9

17

18

19

20

21

22

A
E

1

A
B

2

!

HB-6

D

1

Patientjord.

2

Se Etiketter och symboler på sidan c i den här
handboken.

!

C

Typ BF-utrustning.

D

Headbox.

E

Får inte användas i närheten av en elektrokirurgisk enhet (ESU) utan en ytterligare headbox
för patientskydd eller annan seriell skyddsenhet.

F

Headbox HB-6 består av 10/20 elektrodlayout och
två uttag för patientjord. Den är utrustad med en 6
fots signalkabel och en klämma så att du kan
fästa headboxen på eller nära patienten.

C

Funktioner hos headbox HB-7
A
Fz 13

L
A1 11 C3 3

Cz 14

C4 4

P3 5

Pz 15

P4 6

O1 7

Oz16

O2 8

T5 9

A
E

F

T6 10

18

19

20

21

22

2

!

HB-7

D

2-12

A2 12

17

1

B

R

C

A
B

1

2

!

Patientjord.
Se Etiketter och symboler på sidan c i den här
handboken.

C

Typ BF-utrustning.

D

Headbox.

E

Utformad att användas i närvaro av
en elektrokirurgisk enhet (ESU).

F

Headbox HB-7 består av 10/20 elektrodlayout och
två uttag för patientjord. Den är utrustad med en 6
fots signalkabel och en klämma så att du kan fästa
headboxen på eller nära patienten.
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Nicolet EDX:s elektriska stimulatorprober
Det finns flera typer av elektriska stimulatorprober som kan användas tillsammans med Nicolet EDX.

• S403-proben har en fjärrkontroll för att starta och stoppa stimuleringen samt för intensiteten.
• Comfort Probe (RS10)
• Comfort Probe Plus (WR50)

Ikoner på Comfort Probe Plus-stimulatorn

!

S3

+_

S1

J

B
S2

A

J
C

D E

F GHI

A

Stimulering På/Av.

B

Klicka på hjulet för att starta/stoppa stimulering. Vrid hjulet för att öka/minska
stimuleringsintensitet.

C

Variabilitet. Öka/minska stimuleringsintensitet.

D

Öka stimuleringsdurationen.
S1

E

Minska stimuleringsdurationen.
S2

F

Nästa kurva (vågform)
S3

G

+

H
I
J
15-04-2020

Stimuleringspolaritet (växlar katodsida)
Typ BF-utrustning.

!

Se Etiketter och symboler på sidan c i den här handboken.
Lysande lampa indikerar katodsidan (-).
2-13

Nicolet EDX

SP1/SP2 Stim-switchande enheter
IES-1 (SP-2)

12
11
10

1

7

SP-1

SP-2

SP-1

SP-2

A

С

8

9

5

7

2

С

4

6

12
11

С

8

9

10

6
5
4
3

IES-2 (SP-2)

1

2

С

IES-2 (SP-1)

LL

B

3

IES-1 (SP-1)

LL

B

A

A Stimulationsprobens anslutning (ingen extern kontroll)
B

Lågnivå-par

C Stimulatorutgångar
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Ikoner på Nicolet EDX-basenhetens bakpanel
AB C

D

E

F
1

GHIJKL

2

!

!

USA och Kanada använder endast 120 VAC
Hz Frek.område
Växelspänning
Säkring 5 x 20 mm
Ineﬀekt

L

!

R

V UT

S

RG

VA Uteﬀekt

1

2

Q

50–60
230 100/120
T2.0AL

T2.0AL

VA Systemeﬀekt 110
70

Uteﬀekt

P

O

N

W

M

A

Reflexhammare.

P

USB.

B

In-/utgång för extra utrustning.

Q

Trigger 1/2 In.

C

Viking EDX-kontrollpanelen.

R

Trigger.

D

Synergy EDX kontrollpanel.

S

Port, stimulatoralternativ.

E

Trigger 1/2 Ut.

T

F

Analog ut.

U

Se Etiketter och symboler på
sidan c i den här handboken.

V

G
H

!

R

Hörlur för höger öra ut.
Hörlurar.

L

Hörlur för vänster öra ut.
Spänningsetikett

Ljud Ut.

Inspänning på 100VAC, 120VAC eller 230VAC (110 VA) vid 50
eller 60 Hertz. Maximal total uteffekt är 70 VA. Se ikonerna nedan.
I

Typ BF-utrustning.

W

Systemeffekt.

J

Ljud In.

W

Uteffekt.

K

Elektrostatisk känslighet.

W

Växelström.

L

Högtalare.

W

Säkring.

15-04-2020
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M

Potentialutjämning.

N

Fotpedal endast för en
omkopplare.

0

Förstärkare.

2-16

w

Hz

Frekvensområde.

w

VA

Systemeffekt/uteffekt

w

&

Obs! Läs medföljande
dokument.
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Ikoner på Nicolet EDX-basenhetens frontpanel
H I

ABC
IES-1

F
A

B

IES-1

C

D

E
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AEC

!

IES-2

G

F

J

Utgång (Touch Proof - beröringssäker)
elektrisk stimulator. Positiv utgång.

F

Elektrisk stimulator.

Isolerad elektrisk stimulator 1 (- / +).

G

Typ BF-utrustning.

Utgång (Touch Proof - beröringssäker)
elektrisk stimulator. Negativ utgång.

H

Indikator På (del av ett system).

I

Stimulering På/Av.

Se bruksanvisningen. Underlåtenhet att
följa bruksanvisningen kan utsätta patienten
eller operatören för risker. Bild mot blå
bakgrund. (ISO 7010 M002)

IES-2

J

D

Isolerad elektrisk stimulator 2 (- / +).

J

Ingen
ikon

SP1/SP2 Anslutning för stim-switch.
SP2 Stim-switch box är parallellt
ansluten till SP1.
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Ikoner på Nicolet EDX-basenhetens underpanel

2797

A

REF

B

C

D
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LOT

Tillverkarens referensnummer.

E

50 års livslängd, varefter läckage som
kontaminerar omgivningen kan förekomma.

Tillverkare.

F

Särskild återvinning krävs. Får inte kasseras i
avfallsupplag.

Tillverkningsdatum kodat i lotnumret.

G

Tillverkarens streckkod.

CE-märkning.
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Systemets basala delar

Förse systemet med ström
Starta systemet

När du slår på huvudströmmen visar systemet flera igångsättnings- och
diagnostikmeddelanden på skärmen.

Starta ett stationärt system
När du startar systemet för första gången ska du slå på komponenterna i
följande ordning:
1. Isolationstransformator
2. Monitor
3. Processor (dator)
4. Basenhet

Starta ett bärbart system
När du startar systemet för första gången ska du slå på komponenterna i
följande ordning:
1. Basenhet
2. Bärbar dator

Starta och stänga av
skrivaren

Klicka på strömknappen på skrivaren för att starta den. Eftersom strömmen
till skrivaren kontrolleras av den isolerade strömförsörjningen kan du låta
strömbrytaren vara igång.
För en korrekt isolering medan patienten är ansluten till
systemet får du endast ansluta en skrivare som drivs på
batterier eller en oberoende isolerad skrivare till systemet. Skrivarens
batteri får inte laddas och skrivaren får inte användas från ett vägguttag
när systemet är anslutet till patienten.
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Logga in
Systemet aktiverar Windows efter ungefär en minut efter igångsättningen och
visar dialogrutan ”Log on to Windows” (Logga in till Windows).
1. Inloggningsinformationen för Viking EDX- eller Synergy EDXprogramvaran förinställdes på fabriken. Såvida inte
systemadministratören har ändrat informationen, ser den ut enligt
följande:
•Användarnamnet ska vara "Nicolet".
•Det finns inget lösenord.
Obs! Kontakta systemadministratören om du har svårigheter med att logga in.
2. Klicka på Enter. Systemet visar Windows skrivbord.

Starta systemets programvara
1. Starta programvaran genom att dubbelklicka på Viking-

eller Synergy-

ikonen. Startsidan visas.
Obs! Om du använder NicVue visas inte startsidan för Viking EDX eller
Synergy EDX. Bruksanvisningar finns i NicVue Help.
Obs! I kapitel 4 hittar du exempel på tester och studier för Viking EDX och
Synergy EDX.
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Systemets basala delar

Menyer på startsidan
Startsidan innehåller sju menyer som används för att få åtkomst till
programvarans huvudområden.
New Patient
(Ny patient)

Klicka på New Patient (Ny patient) för att skapa en ny
patientjournal och avsluta öppna besök. Patienter med
överensstämmande demografi listas om de finns i databasen.

Patients
(Patienter)

Klicka på Patients (Patienter) om du vill välja en befintlig
patient för en ny session, skriva in nya patientuppgifter eller
redigera befintliga patientuppgifter.

Select Test
(Välj test)

Klicka på Select Test (Välj test) för att välja det test
eller den studie som du vill utföra på den valda
patienten.

Test Screen
(Testskärm)

Klicka på Test Screen (Testskärm) för att granska testdata
för den valda patienten från det senaste besöket eller
från det besök som för närvarande är valt.

Test History
(Testhistorik)

Klicka på Test History (Testhistorik) för att visa den valda
patientens testhistorik, granska eller starta om ett test
från listan.

Report
(Rapport)

Klicka på Report (Rapport) för att öppna rapporten för
patientens senaste besök eller för det besök som för
närvarande har valts.

Help
(Hjälp)

Klicka på Help (Hjälp) för att få åtkomst till
programmet Help med länkar till handböcker och
annan systeminformation.

Obs! Se On-line Help (Hjälp online) (finns i EDX-programvaran) för
ytterligare ingående information om hur du använder systemet.
1. Starta EDX-programvaran.
2. Klicka på Help > Help Topics (Hjälp > Hjälprubriker).
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Testskärmskontroller
Följande är olika testskärmskontroller som du kan använda under
undersökningen. Grafiken nedan är endast ett återgivande. Det faktiska utseende
avgörs av den valda programvaran (Viking EDX eller Synergy EDX) och det
valda testet.

Rubrikfält

Rubrikfältet visar patientens för- och efternamn, ålder, och tid och datum för
besöket.

Menyrad

Menyraden innehåller menyer. När du klickar på dessa menyer visas en lista
över alternativ, varifrån du kan välja att utföra olika funktioner.

Verktygsfält

Verktygsfältet innehåller flera ikon-/inställningsfält som används för att avgöra
hur data ska visas. Kontrollerna som visas på verktygsfältet avgörs av det test
eller den studie som har valts.

Placera muspekaren över en ikon eller ett fält för att se en kort beskrivning
av dess funktion.
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Snabbåtkomstfält

Systemets basala delar
Snabbåtkomstfältet hittar du över Function Key Area. Där kan du snabbt
kontrollera NCS- och EMG-tester.

Du kan avsluta besöket, avsluta testet, välja en ny nerv och sida, starta nästa
omgång och välja ett annat test.

Verktygsfält

Function Key Area (Området med funktionstangenter) längst ner i testfönstret
visar de tillgängliga alternativen i aktuellt läge.

Om Function Key Area innehåller flera rader med alternativ ska du klicka på
Previous/Next (Föregående/Nästa) för att bläddra genom raderna.
Välj ett alternativ genom att klicka på motsvarande kontrollpanels Softkey
(Programstyrda knapp) på kontrollpanelen eller klicka på den alternativknapp
som visas.
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Använda inställningspanelen för insamling
Visa
inställningspanel för
insamling

1. Använd en av följande metoder för att visa inställningspanelen för insamling:
a. Klicka på Acquisition > Acquisition Setup. (Samla in > Konfiguration
av insamling)
b. Klicka på Ch.
verktygsfältet.

(Kanal), Low

(Låg) eller High

(Hög) i

Bild 1.

Bild 2.
Obs! Ändringar som görs i inställningarna som är markerade till vänster i Bild 2
påverkar alla kanaler automatiskt.
2. Klicka på fliken Ch #
3. Gör dina inställningar.
4. Klicka på OK.
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(kanalnr) för den kanal du vill ställa in.
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Ställa in enskilda
kanaler på
inställningspanelen
för insamling

Systemets basala delar
Det här förfarandet ställer endast in ändringar som du har gjort i
inställningspanelen för insamling för den valda kanalen. Läs Obs! under
Bild 2 på föregående sida.
1. Klicka på Ch.
, Low
eller High
.
2. Klicka på den kanalflik (t.ex. Ch 1, Ch 2, Ch 3) som du vill redigera
3. Gör dina ändringar och klicka på OK.
Ändringar som du har gjort tillämpas endast på den valda kanalen.

Ställa in alla kanaler på
inställningspanelen för
insamling

Det här förfarandet ställer in ändringar som du har gjort i fliken Channel 1
(Kanal 1) för samtliga kanaler. Läs Obs! under Bild 2 på föregående sida.
1. Klicka på Ch.
, Low
eller High
2. Klicka på fliken Channel 1 (Kanal 1).

.

3. Gör dina ändringar och klicka på Apply to all (Tillämpa på alla) (se
i bild 2 tidigare i det här kapitlet).
4. Klicka på OK.
Ändringar du har gjort i kanal 1 tillämpas på alla kanaler.

15-04-2020

2-25

Nicolet EDX
Tillämpa
filterinställningar
på alla kanaler från
verktygsfältet

Det här förfarandet ställer in alla kanaler till samma Låg/Hög filterinställning.

Bild 3.
1. Ställ in

till All (Alla).

2. Klicka på menypilen Low
eller High
3. Klicka på önskad filterinställning.

filter.

Den nya filterinställningen tillämpas på alla kanaler.

Tillämpa
filterinställningar
på en enskild kanal
från verktygsfältet

Det här förfarandet ställer endast in den valda kanalen till den nya
Låg/Hög filterinställningen.

Bild 4.
1. Ställ in

till kanalen du vill redigera (t.ex. 1, 2, 3).

2. Klicka på menypilen Low
eller High
3. Klicka på önskad filterinställning.

filter.

Den nya filterinställningen tillämpas endast på den valda kanalen.
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Avsluta programvaran
Avsluta Viking EDX- eller Synergy EDX-programmet med en av följande
metoder:
a. Klicka på ikonen Close
hörn.
b. Högerklicka på
eller
klicka på Close (Stäng).

(Stäng) i programfönstrets övre högra

i programfönstrets övre vänstra hörn och

Obs! Du återgår till NicVue när du klickar på ikonen Patients (patienter)
EMG-programmet.

15-04-2020
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Stänga av Viking EDX-/Synergy EDX-systemet
Stationärt system

Du kan stänga av strömmen till systemet med den isolerade
strömförsörjningens strömbrytare. Använd Windows funktion för
Avstängning för att stänga datorn innan du stänger av systemet.

Bärbart system

Stäng av komponenterna i följande ordning:
1.
2.
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Bärbar dator genom att använda Windows funktion för Avstängning.
Basenhet.
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Patientuppgifter
Det här kapitlet innehåller information om hur du använder Nicolet EDX:s
funktion Patient Information (Patientuppgifter), som används när du arbetar
med dina patientundersökningsfiler.
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Tom sida.
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Patientuppgifter

Patientskärmen

Patient Information (Patientuppgifter) innehåller avsnitt där du anger specifika
data om patienten, såsom patient-ID, kön, födelsedatum och patientnamn samt
läkaruppgifter, intryck och slutsatser.

Skapa en ny journal
med patientuppgifter

1. Klicka på ikonen New Patient

(Ny patient)

.

2. Ange patientinformationen.
Obs! Obligatoriska fält är markerade i gult. Patient-ID (minst 1 tecken,
max 11 tecken).
3. Klicka på OK när du är klar

Redigera
patientuppgifter

1. Visa fönstret Patients (Patienter):
a. Fortsätt till steg 2 om patientfönstret redan visas.
b. Om fönstret Select Test (Välj test), Test Screen (Testskärm) eller Test
History (Testhistorik) visas ska du klicka på ikonen Patients
och fortsätta till steg 2.
2. Dubbelklicka på den patient du vill redigera i patientlistan.
3. Klicka på ikonen Edit Patient (Redigera patient)
patientuppgifterna.

för att redigera

4. Klicka på OK när du är klar
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Redigera ett besök

1. Visa fönstret Patients (Patienter):
a. Fortsätt till steg 2 om patientfönstret redan visas.
b. Om fönstret Select Test (Välj test), Test Screen (Testskärm) eller Test
History (Testhistorik) visas ska du klicka på ikonen
Patients och fortsätta till steg 2.
2. Dubbelklicka på den patient du vill redigera i patientlistan.
3. Klicka på ikonen Edit Visit (Redigera besök)

.

4. Redigera besöksuppgifterna vid behov.

Ta bort en journal
med
patientuppgifter

Det här förfarandet tar bort uppgifterna permanent,
vilket betyder att de inte kan återställas.
1. Visa fönstret Patients (Patienter):
a. Fortsätt till steg 2 om patientfönstret redan visas.
b. Om fönstret Select Test (Välj test), Test Screen (Testskärm) eller Test
History (Testhistorik) visas ska du klicka på ikonen Patients

och

fortsätta till steg 2.
2. Högerklicka på den patient som du vill ta bort.
3. Klicka på Delete Patient (Ta bort patient).
4. Klicka på Yes (Ja).
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Patientuppgifter

Om NicVue

NicVue är en databas som används för att ställa in och hantera
patientuppgifter och undersökningar. Du kan välja patient och önskat testläge
för insamling eller en lagrad undersökning för granskning från en skärm.
När du först öppnar programmet ser du NicVue:s huvudfönster. Överst i fönstret
finns menyraden, som anger de menyer som innehåller NicVue-alternativen.
Under menyraden finns programmets ikonfält, där du kan välja ett
användarläge och ett testläge. Ikonerna som visas i det här fältet beror på
antalet och typen av program som är installerade på systemets hårddisk.
Återstående avsnitt i NicVue:s huvudfönster består av två listor:

•Patient Information (Patientuppgifter) listar alla patienter som
är lagrade på hårddisken.

•Test Data (Testdata) listar alla undersökningar som finns lagrade för den
markerade patienten. Dessa filer identifieras efter testtyp och listas
kronologiskt.
Fönstret för NicVue Patient Information (Patientuppgifter) innehåller
administrativa uppgifter, såsom patientens namn, adress, ID-nummer,
födelsedatum, fysiska egenskaper och medicinsk anamnes. Du skapar eller
ändrar patientuppgifterna i det här fönstret.

Obs! Du återgår till NicVue när du klickar på ikonen Patients (patienter)
EMG-programmet.

i

Se NicVue Help (NicVue Hjälp) i EDX-systemet för NicVue bruksanvisning.
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Tom sida.
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Utföra en undersökning
Det här kapitlet ger allmänna anvisningar om hur du utför en studie eller
undersökning med en motorisk nervledningsstudie (MNC) som ett exempel. Du
kan tillämpa dessa grundläggande steg för att utföra de flesta undersökningarna
som finns tillgängliga i Viking EDX- eller Synergy EDX-programmen.
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Tom sida.
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Utföra en undersökning

Sammanfattning av steg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Installera systemet.
Starta systemet.
Skapa en ny patientfil eller hämta en befintlig patientfil.
Öppna Viking EDX- eller Synergy EDX-programmet, välj undersökningen
och konfiguration, och välj testmodaliteten.
Förbered patienten.
Samla in data.
Granska data.
Skriv ut rapporten.
Arkivera data.

Noteringar
Ett exempelförfarande på hur du använder testerna följer. Vissa förfaranden är
vanliga i alla tester, men observera att andra antingen är annorlunda eller inte
används alls:
1. Fäst elektroderna i enlighet med de valda testerna.
2. Olika typer av stimulatorer används för olika tester.
3. Kontrollera att den stimulering som används är lämpligt för patienten,
och fäst särskild uppmärksamhet på intensiteten.
4. Data som samlats in av utrustningen lagras i minnet och visas på skärmen.
5. Avstånden mellan elektroderna måste anges innan resultaten av
ledningshastigheten kan beräknas och visas på skärmen under motoriska
och sensoriska nervledningstester.
6. Kurvor kan väljas för markering- eller analys när du klickar på kurvan
med musen.
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Exempel på fönster under insamling
Motorisk
nervledningsstudie
(NCS) på Viking
EDX

Följande exempelbild ger en kort beskrivning av olika områden som visas
under ett Viking EDX NCS-test.

N

M

Delar av Viking EDX MNC:s fönster för insamling
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A

Patient- och besöksuppgifter

I

Tabell över segment

Q

B

Valt test

J

R

C
D

Dataområde
Navigeringsikoner

K
L

S
T

Numrering för nerv
Tidsbas

E

Test, Samla in På/Av,
EL1 På/Av, DIN1

M

Område för diagram över
resultat
Monitoreringsfönster
Function Key Area
(Område med
funktionstangenter)
Övervakningsfönster,
helskärm

Superpositionera data/
visa skärmområdets
inställningar – Stores
panel
Undersökningsposition

U

Känslighet

F
G
H

Infoga/dölja kurvor
Tabell över positioner
Resultatområde

N
O
P

Snabbåtkomstfält
V
Statusfält
W
Visningsområde helskärm

Verktygsfält
Menyrad
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Motorisk
nervledningsstudie
(NCS) på Synergy
EDX

Utföra en undersökning
Följande exempelbild ger en kort beskrivning av olika områden som visas
under ett Synergy EDX NCS-test.

Delar av Synergy EDX MNC:s fönster för insamling
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A

Patient- och besöksuppgifter

I

Tabell över segment

Q

B

Valt test

J

R

C
D

Dataområde
Navigeringsikoner

K
L

Område för diagram över
resultat
Övervakningssfönster
Function Key Area
(Område med
funktionstangenter)

Superpositionera data/
visa skärmområdets
inställningar – Stores
panel
Undersökningsposition

S
T

Numrering för nerv
Tidsbas

E

Test, Samla in På/Av,
EL1 På/Av, DIN1

M

F
G
H

Infoga/dölja kurvor
Tabell över positioner
Resultatområde

N
O
P

U
Monitoreringsfönster,
helskärm
Snabbåtkomstfält
V
Statusfält
W
Visningsområde helskärm

Känslighet
Verktygsfält
Menyrad
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Upprätta systemet
Kontrollera att komponenterna är ordentligt anslutna till systemet.
Slå inte på ström till systemet förrän alla
kabelanslutningar har kopplats in korrekt och verifierats. Mer information
finns i kapitel 2 i den här handboken.
Tillämplig programvara måste också vara installerad i systemet.

Komma igång

I kapitel 2 i den här handboken finns anvisningar om:

•Starta systemet.
•Logga in.
•Starta systemets programvara.

Starta systemet

När du slår på huvudströmmen visas Windows inloggningsskärm.
När du har loggat in i systemet visas antingen NicVue:s huvudfönster eller
startsidan för Viking EDX eller Synergy EDX.

Starta/avsluta
NicVue
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Gå till NicVue Help i systemet för att få anvisningar om hur du använder
NicVue-programmet.
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Utföra en undersökning

Starta en ny session
1. Om fönstret Patients inte visas ännu ska du klicka på ikonen Patients
på fönstret som för närvarande visas.
2. Klicka på Patienten.
3. Klicka på ikonen Select Test

(Välja test).

4. Välj Test/Study (Test/studie) genom en av följande metoder:

för det test du
a. Klicka på ikonen för önskat Test
vill utföra och välj önskat test och önskad anatomi i listorna.
Obs! Till exempel kan du klicka på
, klicka på Motor NCS i testlistan
och därefter dubbelklicka på Median i anatomilistan.

b. Du kan också klicka på ikonen Test Meny
välja önskat test i listan.

(Testmeny) och

c. Du kan också klicka på ikonen Study Menu
välja önskad studie i listan.

(Studiemeny) och

5. Fortsätt till nästa sida för ett exempel på ett motoriskt nervledningstest.
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Exempel på motoriskt nervledningstest
Placera och säkra elektroderna på patienten i överensstämmelse med den typ av
test du ska utföra.
Obs! Registreringselektroden placeras på en muskel, även om intresset ligger i
ledningsförmågan längs nerven.
Nerven stimuleras med ytelektroder på två eller flera platser där nerven har
lokaliserats på ytan. Stimulatorn är riktad så att stimulatorns katod är vänd mot
den aktiva registreringselektroden.
Negativ spänning som tillämpas i den svarta (-) ingången producerar en
uppåtriktad avböjning på skärmbilden. Använd den svarta ingången som den
aktiva elektroden och den röda ingången som referens- eller inaktiv elektrod
för en negativ-upp-standard.
Elektrod
Jord
Svart (-) – aktiv registrering
Red (+) – referens registrering
DIN (registrering)
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Förstärkarens kanalanslutning
Grön DIN-ingång
Svart DIN-ingång
Röd DIN-ingång
Stor femstifts cirkulär DIN-ingång
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Elektrodplacering för
motorisk NCS

Utföra en undersökning
• Den aktiva registreringselektroden placeras över ändplattan i en muskel
som är innerverad av nerven som testas.

• Referenselektroden placeras i närheten i ett elektriskt ”tyst” område.
• Elektroden för patientjord är vanligtvis placerad mellan de stimulerande och
registrerande elektroderna.

• Med elektrodgel mellan huden och registreringselektroderna förbättras den
"elektriska kontakten" och brus reduceras.

• Vid registrering från en djup muskel kan du använda en koncentrisk eller
monopolär nål för registrering.

Sensorisk NCSelektrodplacering

• Disk- eller ringelektroder placeras på huden där den testade nerven har
lokaliserats på ytan.

• Nerven stimuleras på platsen där den har lokaliserats på ytan. Stimulatorns
katod är riktad mot den aktiva registreringselektroden.

Ansluta stimuleringselektroderna

Ansluta externa stimuleringselektroder till Comfort Probe eller Comfort Plus
Prob:
1. Ta bort probhuvudet.
2. Byt ut probhuvudet med stiftjackets huvud.
3. Anslut anod- (+) och katod- (-) elektroderna i motsvarande stiftjack.
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Skapa/välja en
patientjournal

Skapa en ny patientjournal
1. Välj en ny patientjournal genom en av följande metoder:
a. Klicka på ikonen New Patient
b. Klicka på ikonen Patients
sedan på

ikonen New Patient

(Ny patient) på startsidan.
(Patienter) på startsidan och klicka

(Ny Patient).

2. Ange patientuppgifterna (gula fält är obligatoriska).
3. Klicka på OK.
4. Fönstret Select Test (Välj test) öppnas automatiskt.

Välja en befintlig patientjournal
1. Klicka på ikonen Patients

(Patienter) för att visa patientfönstret.

2. Välj patientjournalen genom en av följande metoder:
a. Dubbelklicka på önskad patient.
b. Klicka på önskad patient och därefter på ikonen Open Patient
(Öppna patient).
3. Klicka på det besök som du vill öppna.
4. Klicka på ikonen Select Test
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(Välj test) för att visa motsvarande fönster.
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Utföra en undersökning

Välja ett test
1. Klicka på ikonen NCS

överst i fönstret Select Test (Välj test).

2. Klicka på ikonen för önskad sida
undersökningssidan (vänster eller höger).

för att välja

3. Klicka på önskat test.
4. Visa testskärmen genom en av följande metoder:
a. Dubbelklicka på önskad anatomi.
b. Klicka på önskad Anatomi och därefter på ikonen Test Screen
(Testskärm).
5. Testskärmen visas.
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Samla in data

Data samlas in med instrumentet, lagras i minnet och visas på skärmen när läget
Acquisition (Samla in) är igång.
1. Ställ in stimuleringsintensiteten på 0.
2. Placera stimulatorn på den lämpliga platsen.
3. Starta stimulering och insamling med en av följande metoder:
a. Klicka på knappen Acquire ON (Samla in På) på
kontrollpanelen.
b. Trampa på fotpedalen.
c. Klicka på hjulet på stimulationsproben Comfort Probe Plus.
4. Använd vridreglaget Stim Intensity (Stim.intensitet) eller intensitetshjulet
på stimulationsproben för Comfort Probe Plus för att successivt öka
intensiteten på den elektriska stimuleringen tills den är supramaximal.
5. När du får ett godtagbart svar ska du stoppa stimulering och insamling
genom en av följande metoder:
a. Klicka på knappen Acquire ON (Samla in På) på
kontrollpanelen.
b. Trampa på fotpedalen.
c. Klicka på hjulet på stimulatorproben för Comfort Probe Plus.
6. För genomsnittliga svar ska du klicka på Average > Averager Setup
(Medelvärde > Konfiguration av medelvärdesbildning) och kryssa i
kryssrutan Average On (Medelvärde På). Om medelvärdesbildning
är avstängd skriver varje nytt svar över föregående svar.
7. Klicka på knappen Next (Nästa) för att sätta igång nästa undersökning.
8. Följ samma förfarande för att få ett svar för varje önskad position.
Obs! Kalibreringssignalen är triggad för att tillåta medelvärdesbildning.
Observera att inställningarna för hög och låg frekvensfilter kan minska
kalibreringssignalens amplitud.
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Utföra en undersökning

Spara testdata
Automatiskt
När du går till Patients
(Patienter) eller Select Test
test) sparas data automatiskt på hårddisken.

(Välj

Manuellt
Använd en av följande metoder för att manuellt spara data på hårddisken
utan att stänga testskärmen:
a. Klicka på File > Save Results (Fil > Spara resultat).
b. Klicka på knappen Save (Spara) på Viking EDX-kontrollbasen.

Skapa/uppdatera en rapport
Automatiskt

Rapporten uppdateras automatiskt när du går till Select Test (Välj test), New
Patient (Ny patient) eller Patient List (Patientlista).

Manuellt
Skapa/uppdatera en rapport manuellt på hårddisken utan att stänga
testskärmen:
1. Klicka på ikonen Report (Rapport)

.

Skriva ut en standarddatarapport
Skriv ut en standarddatarapport för undersökningen som nyss avslutades på
följande sätt:
1. Klicka på ikonen Report (Rapport)

.

2. Klicka på fliken File (Fil).
3. Klicka på Print (Skriv ut) till vänster om rapporten.
4. Ställ in inställningarna för utskriften.
5. Klicka på Print (Skriv ut) i den övre vänstra delen av fönstret.
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Ta bilder av och filma skärmbilden
Ta en bild av en
skärmbild

Använd en av följande metoder för att när som helst ta en kopia av den
nuvarande skärmbilden:
a. Klicka på ikonen Capture Screen (Ta en bild av skärmen)
för en skärmutskrift (.jpg-fil).
b. Klicka på File > Print Screen (Fil > Print Screen) för att skriva ut
en papperskopia.
c. Klicka på Screen Copy

(Skärmkopia) på Viking EDX-

kontrollpanelen för att skriva ut en papperskopia.

Filma en
testskärm

Använd en av följande metoder för att filma testskärmen:
a. Klicka på ikonen Capture Video (Upprätta en video)
förfarandet för att stoppa inspelningen.

. Upprepa

b. Klicka på File > Producer > Capture Video (Fil > Producent > Filma
videofilm). Upprepa förfarandet för att stoppa inspelningen.

Granska en filmad
testskärm
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1. Klicka på File > Producer > Producer Recordings (Fil > Producent >
Producentinspelningar).
2. Lokalisera och öppna videofilen du vill granska (filer har en tidsstämpel).
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Vanliga förfaranden
Det här kapitlet innehåller beskrivningar av olika funktioner som är vanliga
mellan Viking EDX- och Synergy EDX-systemen.
Följande symboler anger i vilket system förfarandena i det här kapitlet
tillämpas.
Stegen tillämpas både i Viking EDX och Synergy EDX.
Stegen tillämpas endast i Viking EDX.
Stegen tillämpas endast i Synergy EDX.

Obs! Olika funktioner kan också utföras med knapparna i Function Key Area
(Området med funktionstangenter) som du hittar längst ner i fönstret
Test/Review (Test/Granska) Dessa kontroller omfattas inte i det här kapitlet.
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Lägga till nya tester
till ett tidigare besök

Utföra en undersökning
Du kan samla in nya tester och lägga till uppgifterna till ett tidigare besök.

1. Klicka på ikonen Patients

(Patienter)

.

2. Dubbelklicka på patientjournalen.
3. Klicka på det besök du vill lägga till och lagra nya tester.
4. Klicka på ikonen Acquire Visit
(Samla in besök) som
sitter ovanför listan över tidigare besök.
5. Klicka på ikonen NCS, EMG, EP eller IOM för det test du
vill utföra.
6. Välj testet.
7. Dubbelklicka på önskad Anatomy/Location/Test
(Anatomi/Position/Test).
8. Samla in nya data.

Lägga till nya data till
ett tidigare test

Du kan samla in nya data och lägga till dessa till ett tidigare test.

1. Klicka på ikonen Patients
(Patienter)
2. Dubbelklicka på patientjournalen.

.

3. Klicka på det besök som innehåller testet som du vill
lägga till nya testuppgifter i.
4. Klicka på det test som du vill lägga till nya testuppgifter i.
5. Klicka på ikonen Acquire Test
ovanför listan med tidigare besök.

(Samla in test)

6. Samla in nya data.
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Ändra stimuleringsdurationen

Ändra stimuleringsdurationen (0,01–1,0 ms) som angivits för patienten:
1. Använd en av följande metoder:
a. Klicka på inställningsfältet för stimulatorn EL1
och klicka sedan på den nya
inställningen i menyn.
b. Klicka på knappen S1 på Comfort Probe Plus för en
ökning eller på S2 för en minskning av durationen.
1. Vrid kontrollen Stim Duration (Stimulationsduration).

Ändra
känsligheten (SNS)

Ändra känsligheten för testet:

1. Klicka på Trace
(Kurvor) nedåt- eller uppåt-knapp på
Viking EDX-kontrollpanelen för att välja kurvan
2. Använd en av följande metoder för att ändra känslighet:
a. Klicka på knappen S3 för Comfort Probe Plus.

.

b. Klicka på uppåt för en ökning eller nedåt för en
minskning av känsligheten

1. Klicka på önskat Trace (Kurva).
2. Använd en av följande metoder för att ändra känsligheten:
a. Klicka på knappen S3 på Comfort Probe Plus.
b. Vrid kontrollen för Sensitivity (Känslighet) på
Synergy EDX-kontrollpanelen.
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Ändra stimuleringsfrekvensen

Utföra en undersökning
Använd en av följande metoder för att välja önskad repetitionsfrekvens
för stimulatorn:
a. Klicka på fältet Stim Rep Rate
(Repetitiv frekvens för stimulering) i verktygsfältet
och skriv in önskad frekvens.
b. Klicka på menypilen Stim Rep Rate
frekvens för stimulering)och klicka
på en frekvens som används ofta.

Välja repetitiv eller
enstaka svepinsamling

(Repetitiv

Välj stimuleringstyp Repetitive (Repetitiv) eller Single Sweep (Enstaka
svep) genom att använda en av följande metoder:
1. Klicka på ikonen Stimulus Delivery (Stimuleringsleverans) för
att välja inställning:
•

= Levererar en enstaka stimulering och initierar ett
enstaka svep varje gång du trycker på Switch eller trampar
på fotpedalen.

•

= Levererar upprepad stimulering och svep när du
har tryckt på Switch eller trampat på fotpedalen. Tryck på
Switch eller trampa på fotpedalen på nytt för att stänga av
stimulering.

1. Klicka på Switch i Function Key Area och välj
Repetitive (Repetitiv) eller Single (Enstaka).
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Placera markörer

Programvaran kan antingen placera markörerna automatiskt eller så kan du placera
dem manuellt.

Placera markörer automatiskt
Om programvaran ska placera markörerna automatiskt på kurvorna på de
valda platserna när antalet steg har slutförts:
1. Klicka på Results > Marker Setup (Resultat > Installering av
markörer).
2. Klicka på kryssrutorna Enable (Aktivera) för önskade markörer.
3. Kontrollera att kryssrutorna Auto för de markörer du
vill placera också är automatiskt markerade.
Alla relevanta mätningar och beräkningar visas i tabellerna i
området för Resultattabellerna.

Placera markörer manuellt
Placera markörerna manuellt på data:
1. Klicka på knappen Marker Bar On/Off
På/Av).

(Linjemarkör

1. Klicka på View > Panels > Marker Panel (Visa > Paneler >
Markörspanel).
1. Använd en av följande metoder från markörpanelen:
a. Klicka på Marker Number (Markörsnummer) som du
vill placera, placera markörsikonen över kurvan som du
vill markera och klicka på musknappen. Upprepa
förfarandet för varje markör du vill placera.
a. Klicka på knappen Fast Mark (Snabbmarkör), placera
markörsikonen över den första positionen som du vill
markera som ”1” och klicka på musknappen. Flytta
markörsikonen över nästa position och klicka på
musknappen. Upprepa tills alla önskade markörer har
placerats ut. Klicka på Fast Mark (Snabbmarkör) igen
för att stänga av funktionen.
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Utföra en undersökning
Flytta markörer på kurvor
Mätningar uppdateras automatiskt när du flyttar markören.
1. Klicka och dra markören som du vill flytta.
2. Klicka på markören du vill flytta och vrid datormusens
kontroll för justering av markörer.
Obs! Om latensmarkör 1 placeras längst ut till vänster i visningen av data eller
latensmarkör 2 placeras längst ut till höger i visningen av data exkluderas
motsvarande latens från beräkningarna.

Inget svar
Om du inte har registrerat ett svar för stimuleringen på en kurva kan du föra in
NR för No response (Inget svar) i tabellen över resultat.
1. Klicka på kurvan utan svar.
2. Välj No Response (Inget svar) i Function Key Area.
3. ”NR” visas i mätningstabellen i stället för värden för
den valda kurvan.

Återställa markörer
Om du manuellt omplacerat markörerna som systemet automatiskt hade placerat,
kan du återställa dessa markörer till deras ursprungliga platser:
1. Klicka på Results > Reanalyze (Resultat > Analysera om).
2. Klicka på Yes (Ja) för att bekräfta att du vill analysera
om den valda kurvan.
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Ändra skärmbilden

Ändra skärmbilden innan du påbörjar insamlingen av data eller efter att
insamlingen är klar:
1. Använd någon av följande metoder för att välja hur du vill
visa skärmbilden:
a. Klicka på View > Full Trace Area eller Full Results
Area, (Visa > Fullständigt kurvområde eller Full-ständigt
resultatområde), Trace Area, Right Trace
Area eller Trace Area Setup (Kurvområde, Höger
kurvområde eller inställningar av kurvområde).
b. Klicka på den programstyrda knappen Display
(Visa) för att visa alternativen för visningen av
data.
c. Klicka på den programstyrda knappen Screen (Skärm) för
att växla mellan alternativen:

• Normal: Dataområdet täcker halva skärmen och
resultatområdet visas.

• Fullständigt: Dataområdet täcker bredden av
skärmen och resultatområdet är tillfälligt dolt.

• Klicka på önskad Display-ikon i verktygsfältet.
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Aktivera markörer

Utföra en undersökning
Använd en av följande metoder för att aktivera en markör:
1. Klicka på den markör som du vill aktivera. Den blir då röd.
1. Du kan aktivera markörer med funktionsknappen Marker
(Markör) på
Viking EDX-kontrollpanelen.
a. Tryck på Marker 1 (advance) (Markör 1 [avancerad])
för att aktivera den första latens- eller amplitudmarkören på en kurva. Tryck på samma knapp på nytt
för att aktivera den första latens- eller amplitudmarkören på nästa kurva.
b. Tryck på Marker 2 (advance) (Markör 1 [avancerad])
för att aktivera den andra latens- eller amplitudmarkören på en kurva. Tryck på samma knapp på nytt
för att aktivera den andra latens- eller amplitudmarkören på nästa kurva.
c. Tryck på Latency/Amplitude (Latens/amplitud) för att
växla mellan respektive markörer.

Superpositionera kurvor I en studie med en nerv visas superpositionerade kurvor i mitten av skärmen. I

en studie med två nerver visas kurvorna som registrerats från Nerv A på den
övre halvan av skärmen och kurvorna som registrerats från Nerv B visas på den
nedre halvan.
1. Använd en av följande metoder för att superpositionera kurvor:
a. Klicka på knappen Superimpose
(Superpositionera)
i verktygsfältet. Klicka på Superimpose på nytt för att
återställa kurvorna till deras ursprungliga platser.
b. Klicka på knappen Superimpose på kontrollpanelen för
att superpostionera kurvor som innehåller data. Klicka på
Superimpose på nytt för att återställa kurvorna till deras
ursprungliga platser.
c. Välj knappen S. Impose i Function Key Area.
d. Klicka på View > Superimpose (Visa>Superpositionera).
1. Använd en av följande metoder för att superpositionera kurvor:
a. Välj knappen S. Impose i Function Key Area.
b. Klicka på View > Superimpose (Visa>Superpositionera).
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Beräkna
ledningshastigheter

Beräkna och visa ledningshastigheter från specifika segment:
1. Klicka på Edit > Site Setup (Redigera > Konfiguration av
position).
2. Markera kryssrutan/kryssrutorna Velocity (Hastighet) för
att välja vilka segment som ska visa hastigheten i
segmentens resultattabell.
3. Klicka på OK.
4. Skriv in avståndet för var och en av de platser där du
vill att hastighetsvärdena ska visas.

Mäta patientens
kroppstemperatur

Om funktionen är aktiverad anger systemet automatiskt patientens
kroppstemperatur på kurvan eller segmenttabellen under insamlingen.
1. Fäst temperaturproben på en lämplig plats på patientens hud.
2. Anslut temperaturproben till förstärkaren.
3. Använd en av metoderna nedan för att visa panelen för
konfiguration av resultattabellen.
a. Klicka på Edit > Results Table Setup (Redigera >
konfiguration av resultattabell).
b. Klicka på en kolumnrubrik för ett resultatvärde i
resultattabellen (t.ex. Distance mm eller Lat Diff ms)
4. Klicka på knappen Show Menu (Visa meny) (A) för ett tomt
fält nedan.
5. Klicka på Temperature (Kroppstemperatur). På de valda fälten
står det nu Temperature.
6. För att flytta Temperature till en annan plats i kolumnen i
segmenttabellen klickar du på uppåt- eller
nedåtpilen (B).
7. För att flytta en kolumn från resultattabellerna klickar du
på motsvarande nummer och därefter på Minus (C).
8. Plus (C) infogar ett tomt fält ovanför det fält som för
närvarande är markerat.

9. Klicka OK när klar.
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Ändra namnet på
nerven

Utföra en undersökning
Ändra namnet för nerven från antingen läget Record (Insamling) eller Review
(Granskning).
1. Högerklicka på valfri plats i området Results Table
(Resultattabell) till höger om området där data visas.
2. Klicka på Change Nerve Label (Ändra namn för nerven) i
snabbmenyn.
3. Klicka på namnet på den nerv som du vill ska ersätta det
nuvarande namnet.
4. Klicka på OK.

Visa listan över nerver

Välj hur du vill visa listan över test/anatomi i fönstret Select Test (Välj test).
1. Högerklicka på Heading (Rubrik) till höger om Select Test
-fönstret.
2. Klicka på den metod som du vill visa listan med.

Välja en sida för
undersökningen

Använd en av följande metoder för att välja en sida under undersökningen:

a. I Select Test-fönstret klickar du på
vänster sida eller

för att välja

för att välja höger sida.

b. Klicka på knappen Side (Sida) på Viking EDX:s
kontrollpanel.
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Ta bort data

Följande steg tar bort data:

Använda verktygsfältet
1. Klicka på den kurva som du vill ta bort.
2. Klicka på Erase
(Ta bort).
3. Återställ de kurvor du nyss tog bort genom att klicka på
Unerase

(Ångra bor�agning) .

Använda kontrollpanelen
1. Om du vill ta bort en eller flera kurvor klickar du på Delete
(Ta bort) på kontrollpanelen.
Function Key Area visar alternativen.
2. Ta bort alla kurvor som visas genom att klicka på All
Responses (Alla kurvor). Systemet tar bort alla kurvor och
mätdata från skärmen.
Eller:
Ta bort en enstaka kurva genom att markera den oönskade kurvan
med hjälp av kontrollen för justering av markörer. Den valda kurvan
blir röd. Klicka på Enter för att ta bort kurvan. Upprepa förförandet
om det behövs tills du har tagit bort alla oönskade kurvor.
1. Klicka på M-knappen på Synergy EDX-kontrollpanelen.
Function Key Area visar alternativen.
1. Välj kurvan som du vill ta bort.
2. Klicka på Edit > Erase (Redigera > Ta bort).
3. Återställ kurvan du nyss har tagit bort genom att klicka på
Edit > Unerase (Redigera > Ångra borttagning).
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Upprätta en video

Utföra en undersökning
Du kan upprätta en video av skärmbilden under en undersökning.

1. Klicka på ikonen Capture Video
video) för att påbörja inspelningen.

(Upprätta en

2. Klicka på ikonen Capture Video (Upprätta en
video) på nytt för att stoppa inspelningen.

Upprätta en rapport

Du kan välja innehållet i rapporterna.

I patientfönstret

1. Klicka på ikonen Patients

(Pa�enter)

.

2. Klicka på Edit > User Setup > Report Setup (Redigera >
Användarinställningar > Rapportinställningar).
3. Redigera innehållet i rapporten vid behov.
4. Klicka på OK.

Från testskärmen
1. Visa testskärmen.
2. Klicka på Edit > Test Report Setup (Redigera > Inställningar
av testrapport).
3. Redigera innehållet i rapporten vid behov.
4. Klicka på OK.
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Säkerhetskopiera/återställa
inställningar och import av
befintliga Viking-inställningar
Det här kapitlet innehåller anvisningar om hur du säkerhetskopierar och återställer
inställningar och testmappar samt hur du importerar befintliga Vikinginställningar.
Obs! Förfaranden i det här kapitlet säkerhetskopierar inte data som erhålls
från undersökningar.
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Säkerhetskopiera inställningar och testmappar

Arkivera data

1. Klicka på Start > All Programs > Natus > Emg > Utilities > Backup
Settings (Start > Alla program > Natus > Emg > Verktyg > Inställningar
för säkerhetskopiering).
2. Klicka på Yes (Ja) i fönstret EMG Settings Backup (Säkerhetskopiering
av EMG-inställningar).
3. Ge inställningsmappen ett namn.
4. Klicka på Save (Spara).
5. Klicka på OK i dialogrutan EMG Settings Backup, som identifierar platsen
för den säkerhetskopierade inställningsmappen.

Återställa inställningar och testmappar
Från datorns skrivbord:
1. Klicka på Start > All Programs > Natus > Emg > Utilities > Restore
Settings
(Start > Alla program > Natus > Emg > Verktyg > Återställ inställningar).
2. Klicka på Yes (Ja) för att bekräfta att du vill åsidosätta systemets
befintliga inställningar.
3. Klicka på den inställningsmapp som du vill återställa.
4. Klicka på Open (Öppna).
5. Klicka på OK när du får meddelandet om att inställningarna har återställts.
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Importera befintliga Viking-inställningar
Det här förfarandet importerar befintliga Viking-inställningar som tidigare har
skapats.
1. I valfritt Viking-fönster, förutom i testfönstret, klickar du på File >
Import>Viking Settings (Fil > Importera > Viking-inställningar).
2. Bläddra till platsen för Viking-inställningarna (t.ex.
C:\Nicolet\VikDir\Settings.Sel).
Du kan välja att importera alla filer från Viking-konfigurationen och
systemkonfigurationen, endast valda filer med Vikings konfigurationsinställningar eller endast filerna med Vikings systemkonfiguration.

Importera alla
Viking-tester och
systemkonfiguration

Den här metoden importerar alla Vikings testkonfigurationer och Vikings
systemkonfiguration, vilket inkluderar utseende, producent, skrivare,
regionala inställningar o.s.v.
1. Skriv ett önskat namn om du vill ändra standardnamnet för den
testmapp dit inställningar importeras.
2. Klicka på Import (Importera).

Importera endast valda
Vikingkonfigurationer

Den här metoden importerar endast de av dig valda inställningarna av Vikingtesten.
1. Klicka på Expand
(Expandera) i fönstret Viking Import Setup (Viking
importkonfiguration) för att visa fönstret Import Viking Settings (Importera
Viking-inställningar), där du kan välja specifika inställningsfiler som du
kan importera.
2. Avmarkera Select All (Välj alla).
3. Klicka på de inställningsfiler som du vill importera.
4. Klicka på knappen Import Test Setups (Importera testkonfigurationer).
5. En dialogruta med importstatus visas.
a. Om importen slutfördes klickar du på Close (Stäng).
b. Om importen endast delvis genomfördes väljer du mellan följande
alternativ:
i. Klicka på Show Log (Visa logg) för att visa en lista över
inställningar som kan behöva ändras efter att valda
inställningar har importerats.
ii. Klicka på
för att stänga loggfönstret.
iii. Klicka på Close (Stäng) för att stänga fönstret Import status
(Importera status).
6. Klicka på Close (Stäng) för att stänga fönstret Import Viking Settings
(Importera Viking-inställningar).
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Importera endast
Vikings
systemkonfiguration

Arkivera data
Den här åtgärden importerar endast inställningarna för Vikings
systemkonfiguration, som inkluderar utseende, producent, skrivare, regionala
inställningar o.s.v.
1. Klicka på Expand
(Expandera) i fönstret Viking Import Setup (Viking
importkonfiguration) för att visa fönstret Import Viking Settings (Importera
Viking-inställningar), där du kan välja specifika konfigurationsfiler som du
kan importera.
2. Klicka på Import System Setup (Importera systemkonfiguration).
3. En dialogruta med importstatus visas.
a. Om importen slutfördes klickar du på Close (Stäng).
b. Om importen endast delvis genomfördes väljer du mellan följande
alternativ:
i. Klicka på Show Log (Visa logg) för att öppna en lista
över inställningar som kan behöva ändras efter att valda
inställningar har importerats.
ii. Klicka på

för att stänga loggfönstret.

iii. Klicka på Close (Stäng) för att stänga fönstret Import status
(Importera status).
4. Klicka på Close (Stäng) för att stänga fönstret Import Viking Settings
(Importera Viking-inställningar).
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