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Prefácio

Declaração de indicações para uso
O Nicolet VikingQuest é destinado para a aquisição, visualização, análise,
armazenamento, comunicação e gestão da informação da eletrofisiologia humana
dos sistemas nervoso e muscular incluindo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Condução do nervo (NCS)
Eletromiografia (EMG)
Monitoramento intraoperatório incluindo eletroencefalografia (EEG)
Potenciais evocados (EP) inclui Potenciais visuais evocados (VEP), potenciais
evocados auditivos (AEP), potencial evocado somatossensitivo (SEP)
Eletrorretinografia (ERG)
Eletrooculografia (EOG)
P300
Variação contingente negativa (CNV)
Potenciais motores evocados (MEP)

O Nicolet VikingQuest pode ser usado para determinar respostas autonômicas a
estímulos fisiológicos, medindo a variação da resistência elétrica entre dois
eletrodos (resposta galvânica da pele e resposta cutânea simpática). Os testes
autonômicos também incluem a avaliação da variabilidade do intervalo RR.
O Nicolet VikingQuest é usado para detectar mudanças no estado funcional do
sistema nervoso, para a localização de estruturas neurais durante cirurgias e para
apoiar o diagnóstico de doenças ou condições neuromusculares.
As modalidades listadas incluem a superposição de funcionalidades. Em geral,

• estudos de condução de nervos medem as respostas elétricas do nervo.
• A eletromiografia mede a atividade elétrica do músculo.
• Potenciais evocados medem a atividade elétrica do Sistema Nervoso Central.
O Nicolet VikingQuest deve ser usado por um provedor de cuidados médicos
qualificado.
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Informações de contato
Suporte Técnico
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
Representante Autorizado Natus
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co.Galway, Ireland

b

Distribuição
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
www.natus.com
Internacional
Natus Neurology Incorporated
Tel: 0049 (0) 180 501 5544
Fax: 0049 (0) 89 83942777
E-mail: service.europe@natus.com
www.natus.com
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Etiquetas e símbolos
As seguintes etiquetas e símbolos podem estar afixados no sistema Nicolet VikingQuest:
Quando aplicados ao dispositivo: Atenção: Consultea documentação de acompanhamento (ISO 7000-0434A)
Quando usados na documentação: Cuidado, Aviso ou Precaução
segue.
Consulte as instruções de operação. A falta de seguir as instruções
de operação pode colocar o paciente ou o operador de risco (ISO
7010 M002). Imagem do fundo azul.
Consulte as instruções de operação. (ISO 7000-1641)

Representante Autorizado Natus

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

Instruções para o descarte ao final da vida útil.

Marcação CE e organismo notificado
Regulamentação de Dispositivo Médico (Medical Device
Regulation, MDR) - Produto certificado para estar em
conformidade com a Regulamentação CE 2017/745.
Equipamento de Tipo BF.

Dispositivo Classe II.

Apenas
Rx
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ATENÇÃO: As leis federais dos EUA restringem este dispositivo
para a venda para ou segundo as instruções de um médico neurologista devidamente licenciado.
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Leia o guia de referência de segurança
Leia totalmente o Additional Information and Safety Notes for Assorted Nicolet
Brand Products Reference Guide (Guia de Referência de Informações Adicionais
e de Segurança para Produtos Variados da Marca Nicolet) incluído em um CD
incluído com seu sistema, prestando atenção especial às Informações sobre a
segurança antes de aplicar energia elétrica e usar o seu sistema Nicolet
VikingQuest.

Compatibilidade Eletromagnética (EMC)
Leia também o Electromagnetic Compatibility Reference
Guide (Guia de Referência de Compatibilidade Eletromagnética) contido no CD
fornecido com o seu sistema Nicolet VikingQuest que contém informações
referentes ao seu sistema Nicolet VikingQuest.

Resumo de Segurança
Neste manual, são apresentadas duas legendas para identificar condições e
processos potencialmente perigosos ou destrutivos:

A etiqueta AVISO identifica as condições ou práticas que podem apresentar
perigo perigo ao paciente e/ao usuário.

A etiqueta identifica CUIDADO condições ou práticas que poderiam resultar em
danos ao equipamento.
OBSERVAÇÃO: As Observações ajudam a identificar as áreas de possível
confusão e a evitar problemas em potencial durante a operação do sistema.

NÃO use fora das faixas das especificações publicadas. O uso do dispositivo fora
das faixas especificadas pode resultar em resultados imprecisos.

d
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Inspecionar o sistema
Verifique rotineiramente o instrumento para ver se existem danos exteriores.
Siga as diretrizes de segurança da sua instalação médica.

Descarte ao final da vida operacional
A Natus tem o compromisso de atender aos requisitos dos Regulamentos da
União Europeia de 2014 de Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos
(WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). Estes regulamentos
estipulam que os resíduos elétricos e eletrônicos devem ser coletados
separadamente para o tratamento e recuperação apropriados para garantir que os
resíduos WEEE sejam reutilizados ou reciclados de forma segura. Em linha com
esse compromisso, a Natus pode repassar a obrigação da coleta e da reciclagem
para o usuário final, a não ser que sejam feitos outros acordos. Entre em contato
conosco para saber mais detalhes sobre a coleta e recuperação de sistemas
disponíveis para você em sua região em www.natus.com.
Equipamentos elétricos e eletrônicos (Electrical and Electronic Equipment, EEE)
contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos e
apresentar um risco para a saúde humana e para o meio ambiente quando os
WEEE não forem tratados corretamente. Portanto, os usuários finais também têm
um papel a desempenhar na garantia de que os WEEE sejam reutilizados e
reciclados de forma segura. Os usuários de equipamentos elétricos e eletrônicos
não devem descartar WEEE juntamente com outros resíduos. Os usuários devem
utilizar os sistemas municipais de coleta ou a obrigação de coleta do produtor/
importador ou seus transportadores licenciados de resíduos para reduzir os
impactos ambientais adversos relacionados com o descarte dos resíduos de
equipamentos elétricos e eletrônicos e para aumentar as oportunidades de
reutilização, reciclagem e recuperação dos resíduos de equipamentos elétricos e
eletrônicos.
Equipamentos marcados com um símbolo de um recipiente com rodas cruzado
são equipamentos elétricos e eletrônicos. O símbolo de um recipiente com rodas
cruzado indica que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos não
devem ser eliminados juntamente com os resíduos não separados, mas que
devem ser coletados separadamente.

31 janeiro 2020

e

Nicolet VikingQuest

Copyright (direitos autorais) do Nicolet VikingQuest
Todos os direitos reservados. Este manual contém informações proprietárias que
são protegidas por direitos autorais e não podem ser copiadas no todo ou
parcialmente, exceto com a permissão prévia por escrito da Natus Neurology
Incorporated. Os direitos autorais e as restrições precedentes no uso de direitos
autorais se estendem a todas as mídias em que estas informações estão
guardadas.
Esta cópia do Manual do Usuário deve ser utilizada apenas em conformidade
com as condições de venda da Natus Neurology Incorporated ou de seus
distribuidores.
A Natus Neurology Incorporated não faz nenhuma declaração ou garantia de
qualquer tipo em relação a este documento. A Natus Neurology Incorporated se
isenta de todas as responsabilidades por perdas ou danos decorrentes da posse,
venda ou uso deste documento.
www.natus.com
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562-3530
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Proteção dos direitos
autorais do software

Este software é protegido por disposições de estados e dos EUA, e de tratados
internacionais de direitos autorais (copyright). Essas disposições sobre direitos
autorais (copyright) se aplicam ao seu uso deste software, independentemente do
fato de o usuário concordar ou não com os termos a seguir. Sob a lei, infratores
de direitos autorais podem ser responsáveis por danos reais ocasionados ao
proprietário dos direitos autorais e por danos punitivos de até $100,000 por
infração. Cópias não-autorizadas de software de computadores, e tentativas de
assim fazer, também são infrações criminais, com penalidades que podem
exceder USD 100.000 em multas e 10 anos de prisão.
1.

A menos que isso seja limitado por um acordo com a Natus Neurology
Incorporated, você está autorizado a:
a. Usar este software em apenas um computador e por um usuário de cada
vez.
b. Fazer uma cópia deste software, desde que:
(i) a cópia seja criada como um passo essencial na utilização deste
software em conjunto com a sua máquina e que ela não seja utilizada de
qualquer outra forma, ou
(ii) que a cópia seja somente para fins de arquivamento e de todas as
cópias sejam destruídas caso a sua posse permanente deste software
deixe de ser correta.
c. Vender este software e qualquer cópia de arquivo apenas como parte da
venda de todos os seus direitos sobre este software, exceto que as
adaptações assim preparadas podem ser transferidas apenas com a
autorização da Natus Neurology Incorporated.

2.

Você não tem permissão para:
a. Fazer cópias deste software ou documentação exceto como descrito
acima.
b. Alterar, modificar ou adaptar este software ou documentação exceto
como descrito acima.
c. Distribuir, alugar, arrendar ou sublicenciar este software ou
documentação.
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Descrição técnica
O seu Nicolet VikingQuest permite que você execute uma ampla gama de
Estudos de Condução de Nervos (NCS), Eletromiografia (EMG), Estudos de
Potencial Evocado (EP) e Estudos Autônomos, assim como Programas de
Multimodalidade como Monitoração Intracirúrgica (IOM). Programas de
software separados e acessórios opcionais permitem que você personalize o seu
Nicolet VikingQuest para atender às suas necessidades específicas de
acompanhamento clínico e de OR.

Instalação e instruções de manutenção
A manutenção da
continuidade do
dispositivo e o teste da
instalação

Durante a instalação, a montagem e a operação, alguns
pontos de conexão terra protetores podem se tornar eletricamente separados
ou não adequadamente conectados. Isto pode apresentar um perigo de
segurança tanto o operador, quanto para o paciente.
É recomendável / necessário realizar regularmente testes de continuidade
elétrica da exposição de materiais condutores sobre o sistema médico para o
terra de proteção do sistema médico. Testes regulares ajudarão a assegurar
que o terra protetor adequado seja mantido. Este teste sempre deve ser
executado depois da instalação e da manutenção. Adicionalmente, este teste
deve ser executado em bases regulares de manutenção.

Especificação e precisão das informações
Para detalhes de especificações, ver a folha de especificações aplicável do
sistema 169-420004 ou 169019863.
Para informações sobre precisão, ver Informações Adicionais e Guia de
Segurança 269-594705.
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Amplificador e desempenho essencial do sistema Nicolet VikingQuest
O amplificador e o sistema Nicolet VikingQuest foram projetados para funcionar
sob uma ampla gama de condições ambientais sem qualquer comprometimento
das especificações de desempenho.
No caso de um artefato ambiental (por exemplo ESD, flutuações de voltagem de
linha etc.) tiver duração e/ou intensidade suficiente para afetar negativamente o
desempenho do sistema, o sistema foi projetado para detectar esta condição e
enviar uma mensagem notificando o operador que um acontecimento adverso
ocorreu. Depois que o operador apagar esta mensagem, o sistema indicará que a
aquisição pode ser retomada com as configurações restauradas ao estado anterior.
Se este tipo de condição causar mensagens persistentes, entre em contato com o
seu representante local de assistência técnica.

Classificações de proteção e do equipamento
1. Este sistema destina-se ao funcionamento contínuo e possui uma classificação
de proteção IEC 60601-1 de Classe I, peças aplicadas Tipo BF e Tipo B,
equipamento comum, não adequado para ser utilizado em locais onde haja
anestésicos inflamáveis.
2. A classificação do equipamento MDD é IIb.

Operador previsto
O software Nicolet VikingQuest com Synergy/Viking deve ser usado por um
provedor de cuidados médicos qualificado.

Uso pretendido
Ver as Indicações de uso como listadas no início deste guia. Espera-se que o
sistema esteja normalmente em uso por oito a dez horas por dia. Seria de esperar
que enquanto em uso (paciente conectado, o sistema teria interações com pessoal
de saúde qualificado para a realização dos diversos estudos listados nas
indicações de uso.
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Contra-indicações de uso
Não há contra-indicações conhecidas sob condições normais de uso clínico para
EMG/NCV/EP.
Consulte o Guia de Segurança Intraoperativo 269-48801 e Informações
Adicionais e Guia de Segurança 269-594705 para possíveis contra-indicações de
utilização sob certas condições.

Como usar este guia
Este guia fornece as informações básicas necessárias operar o seu Nicolet
VikingQuest. Ele inclui instruções para criar arquivos de pacientes, trabalhar com
estudos e exames e para executar uma condução de um estudo simples de nervo
motor (MNC).
O seu sistema inclui um computador no qual o programa do software Nicolet
VikingQuest está instalado.

Sobre o sistema
Os sistemas Nicolet VikingQuest apresentam um painel de controle dedicado,
teclas de código multifunções com codificação de cores e interfaces com o
Windows de fácil utilização para simplificar a operação.
As funções inovadoras do software e a interface intuitiva simplificam a operação.
O recurso de Estudo Automatizado permite que o usuário realize uma conexão
rápida e execute diversos protocolos com um simples toque de botão, obtendo
assim, resultados de testes com maior rapidez e precisão e melhor capacidade de
repetição. A Base de dados anatômica permite selecionar músculos ou nervos
individuais para exames e visualizar raízes de inervação.

Software Synergy/Viking - Códigos de alerta e de erros
No aplicativo Synergy/Viking, mensagens de erros e outras mensagens
informativas são projetadas para serem auto-explicativas. No entanto,
informações adicionais e ações sugeridas do usuário são fornecidas no
documento 022210, encontrado no disco Guia do Usuário 482-651400.
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Limpeza
Desconecte todos os fios e eletrodos do paciente antes de
prosseguir com a limpeza do equipamento.
Todas partes externas do conjunto podem ser limpadas com o seguinte:
Contato químico deve ser limitado a produtos químicos
especificados apenas para limpar o conjunto. Outros produtos químicos
podem ou não afetar o dispositivo, mas não foram produtos químicos
testados para o conjunto

•Água
•Álcool isopropílico (a 70% a 90% de concentração na água)
•PDI SaniClothPlus #Q89702
•HB Quat (3M)
•Solução de sabão suave como Basis, Cetaphil ou Dove em solução de água
•Álcool etílico (concentração de 70% a 90%)
•Uma solução de alvejante doméstico (5% a 6% de concentrado de
hipoclorito de sódio) e 50 partes de água.

Como conectar os componentes do sistema
Consulte o Nicolet VikingQuest Installation Guide (Guia de Instalação do
Nicolet VikingQuest) para as instruções de cabeamento.
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Noções básicas do sistema

Este capítulo apresenta os controles básicos de hardware e software utilizados
durante o funcionamento do Nicolet VikingQuest.

31 janeiro 2020

2-1

Nicolet VikingQuest

Página em branco.

2-2

31 janeiro 2020

Noções básicas do sistema

Painel de controle do VikingQuest
O painel de controle do Nicolet VikingQuest, localizado na parte dianteira da
base do console, é formado por teclas fixas, teclas de função e discos de ajuste.
O painel de controle fica ativo nos modos de programa Nicolet VikingQuest,
incluindo a Página inicial, todos os modos de exame e as telas Selecionar exame
e Informações do paciente. No entanto, ele não fica ativo em aplicativos do
Windows, na Internet ou no Programa de relatório. Nesses modos, o usuário
utiliza o mouse ou o teclado para selecionar funções e inserir comandos.

1

2

3

4
1.

Speaker Volume Dial (Disco de volume do alto-falante)

2.

Colored Softkeys (Teclas de função coloridas)

3.

Stimulus Level Dial (Disco de nível de estímulo)

1.

Cursor Wheel (Roda do cursor)

Os Discos de ajuste
Os discos de ajuste regulam o volume do alto-falante e os discos de nível do
estímulo. O disco Speaker Volume (Volume do alto-falante) ajusta o nível 
de som do alto-falante e o disco Stimulus Level (Nível de estímulo) ajusta o
nível de intensidade do estímulo em faixas predefinidas. Quando estão ligados 
ou apresentam a cor verde, os LEDs indicadores, localizados abaixo de cada
indicador, mostram que o estimulador do aparelho está ligado.
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Teclas de seta
As teclas de direção para cima e para baixo Registro, próximas da Roda do
cursor, ativam o número de traço seguinte ou anterior para a visualização dos
dados gravados.
À esquerda das teclas de direção Registro encontram-se as teclas de seta
horizontal Base de tempo e as teclas de direção vertical Sensibilidade. A tecla
esquerda Base de tempo aumenta a base de tempo e a tecla direita a reduz
numericamente. A tecla superior Sensibilidade aumenta a sensibilidade e a tecla
inferior a faz decrescer numericamente.
A tecla Linha chave, localizada à esquerda das teclas de função, apresenta uma
linha DPA diferente na parte inferior da tela.
Teclas de função
As teclas de função são os 6 botões com codificação de cores, localizados na
parte superior central do painel de controle. As funções dessas seis teclas mudam
de acordo com o modo em operação e são indicadas pelos botões coloridos
correspondentes exibidos na parte inferior da tela na Display Prompt Area
(Área de prompt da tela) (DPA).
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Teclas fixas
As treze teclas fixas identificadas na figura acima são teclas de toque às quais 
é atribuída uma única função na maior parte dos modos de operação, como a
visualização da tela Selecionar exame ou a ativação do Calculador de média ou
Estimulador, ou ainda para imprimir Cópias de tela. Essas opções podem ser
acionadas somente nos modos de exame pertinentes.

1. Key Line (Linha de tecla)
2. Select Exam (Selecionar exame)
3. Screen Copy (Copiar tela)
4. Sensitivity (Sensibilidade)
5. Trace Up/Down (Registro para cima/para baixo)
6. Next Exam (Próximo exame)
7. Time Base Up/Down (Base de tempo para cima/para baixo)
8. Marker (Marcador)
9. Average (Média)
10. Switch (Chave)
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Como usar o mouse
Nicolet VikingQuest

A almofada de toque do mouse (ou trackball) é uma ferramenta usada para
selecionar opções, inserir comandos e respostas e rolar através de listas. 
O usuário não pode digitar ou inserir texto na tela Nicolet VikingQuest usando 
o mouse.
O mouse Nicolet VikingQuest tem um botão direito e um esquerdo. O usuário
usa o botão esquerdo para selecionar e inserir e o botão direito para exibir uma
lista de funções de teclas fixas que podem ser ativadas pelo uso do mouse. Essas
funções podem variar conforme o modo de operação corrente.
A sonda S403 do estimulador elétrico tem um controle remoto para uso com 
o sistema Nicolet VikingQuest.

%

%

S403

100
80
60
40
20
0

A sonda S403 do
Estimulador elétrico

Sonda S403 do Estimulador elétrico
A sonda S403 do Estimulador elétrico é conectada à tomada DIN na parte traseira
da base do console.

Não tente conectar os eletrodos de estimulação
diretamente na sonda do estimulador se a cabeça da sonda estiver removida.
Isso poderá danificar a sonda do estimulador.
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Cabeça da sonda com pontas
A cabeça da sonda com pontas removíveis proporciona contato de estímulo
direto com o paciente. Segure a sonda do estimulador no local do estímulo para
estimular diretamente o paciente. Para inverter a polaridade, simplesmente gire a
sonda do estimulador.
Lembre-se: Sempre aplique uma pequena quantidade de gel eletrólito sobre as
pontas da sonda para reduzir a impedância da pele e artefatos de estímulo.
Como usar os controles da sonda
Disco de intensidade do estímulo
Quando o Nicolet VikingQuest está no modo Remoto, o disco de intensidade do
estímulo da sonda S403 ajusta o estímulo entre 0 e 100% da faixa de intensidade
máxima.
Botões de pressão
Os botões de pressão estão localizados em ambos os lados da sonda S403.
Quando o Nicolet VikingQuest está no modo de estímulo único, pressionar um
desses botões fornece um único estímulo ao paciente.
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Sobre o amplificador
O amplificador do Nicolet VikingQuest é formado por 2 ou 4 canais (dependendo do tipo de amplificador), 
cada qual com entradas DIN dispostas no sentido horizontal. Há uma única chave Executar / Espera que
controla todos os canais.

2 canais

4 canais

A

Em Executar

Quando a luz se acende, o amplificador está no modo Executar / Espera.

B

Eletrodo ativo (-)

Os eletrodos de gravação do paciente são ligados às entradas vermelha (+)
e preta (-). Tensões negativas aplicadas à tomada de entrada preta
produzem um desvio ascendente na tela Nicolet VikingQuest. Use a
tomada preta de entrada como o eletrodo 'ativo'.

C

Conector de eletrodo DIN

Os conectores de eletrodos DIN acomodam eletrodos de pacientes
fornecidos com tomadas DIN, como eletrodos concêntricos de agulha. 
Os conectores DIN fornecem uma convenção negativa elevada.

D

Comum (Terra)

Conecte o eletrodo terra do paciente em qualquer tomada verde no
amplificador. Ambas as conexões estão na conexão do terra.

E

Equipamento tipo BF.

F

Interruptor Run/Standby
(Operar/Espera)

G
H
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LIGA e DESLIGA as entradas de canal do amplificador de EMG.

Ver Etiquetas e símbolos na página c deste manual.
Eletrodo de referência (+)

Os eletrodos de gravação do paciente são ligados às entradas vermelha (+)
e preta (-). Tensões negativas aplicadas à tomada de entrada preta
produzem um desvio ascendente na tela Nicolet VikingQuest. Use a
tomada vermelha de entrada como o eletrodo 'inativo' ou 'referência' 
para uma convenção negativa elevada.
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Ícones do painel traseiro da Unidade de base do Nicolet VikingQuest

A

Equipamento Tipo BF

K

Acionador

B

Equipotencialidade

L

Acionamento para dentro

Saída do fone de ouvido do ouvido direito.

M

Martelo de reflexo

Apenas opção AEP - fones de ouvido ou outros
transdutores de audição

N

Laptop (o modelo pode variar)

Saída do fone de ouvido esquerdo

O

USB

F

Sensibilidade eletrostática

P

Apenas opção VEP - Óculos LED

G

Ver Etiquetas e Símbolos neste manual.

Q

Sonda do estimulador

H

Saída do acionador - Para o Estimulador externo

R

Consulte as instruções de operação. A falta de
seguir as instruções de operação pode colocar o
paciente ou o operador em risco. Imagem do
fundo azul. (ISO 7010 M002)

I

Entrada de temperatura de EMG

S

2ª Sonda de estimulação opcional

J

Interruptor de pé apenas para chave única

C

R

D
E

L

Ver o Guia de EMC 269-596201 para instruções.

!
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Ícones de etiquetas do painel inferior da unidade base Nicolet
VikingQuest

A

REF

B

C

D
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LOT

Número de referência de fabricação.

E

50 anos de vida antes que um vazamento de
contamine um aterro sanitário.

Fabricante.

F

Reciclagem especial necessária. Não descarte o
equipamento em aterro sanitário.

Data de fabricação codificada em número de
Lote.

G

Códigos de Barras do fabricante.

Marca CE.
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Como ligar o sistema
Como ligar o sistema

Quando se liga a energia elétrica, o sistema exibe várias mensagens de início e
diagnósticas na tela.

Como ligar um sistema na área de trabalho
Na primeira vez em que você ligar a alimentação do sistema, ligue os
componentes na seguinte ordem:
1. Transformador de Isolamento
2. Monitor
3. Processador (Computador)
4. Unidade base

Como ligar um sistema portátil
Da primeira vez que você liga a energia elétrica do sistema, ligue os
componentes na seguinte ordem:
1. Unidade base
2. Computador laptop

Como ligar e desligar a
impressora

Pressione o botão Power (liga / desliga) para ligar a energia elétrica. Como a
energia elétrica da impressora é controlada pela fonte de alimentação de energia
elétrica de isolamento, você pode deixar este interruptor ligado.
Para isolamento adequado enquanto o paciente estiver
conectado ao sistema, conecte apenas uma impressora alimentada por
bateria ou independentemente isolada do sistema. Não carregue a bateria da
impressora ou opere a impressora de uma tomada de parede quando o
sistema estiver ligado ao paciente.
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Como fazer o login
Depois de aproximadamente um minuto seguindo o procedimento de ligar acima,
o sistema ativa o Windows e exibe o diálogo “Logon do Windows”.
1. As informações de login para o seu software Viking/Synergy foi predefinido
de fábrica. A não ser que seu administrador tenha mudado as informações,
eles será como segue:
•O nome do usuário deve ser “Nicolet”.
•Não há senha.
Observação: Se você tiver dificuldade em fazer o login, consulte o seu
administrador de sistema.
2. Pressione a tecla Enter. O sistema exibe a área de trabalho do Windows.
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Como iniciar o software Synergy
1. Para iniciar o software, clique duas vezes no ícone
Isso exibirá a página inicial.

icon ou Synergy

.

Observação: Se você estiver usando o NicVue, você não vai ver a Página inicial
do Viking ou do Synergy. Consulte a Ajuda do NicVue para obter instruções de
operação.
Observação: Consulte o Capítulo 4 para ver exemplos de testes / estudos do
Viking e Synergy.
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Menus da página inicial
A Página inicial contém os seguintes sete menus que permitem que você acesse
as áreas principais do software.
New Patient
(Novo paciente)

Clique em New Patient (Novo paciente) para criar um
novo registro de paciente e finalizar qualquer consultas
em aberto. Os pacientes com dados pessoais
correspondentes serão listados, se encontrados no banco
de dados

Pacientes

Clique em Patient (Paciente), para selecionar um
paciente existente para iniciar uma nova sessão, para
incluir novas informações de pacientes ou editar as já
existentes.

Select Test
(Selecionar
teste)

Clique em Select Text (Selecionar teste) para escolher
o teste ou estudo que você deseja executar no paciente
selecionado.

Test Screen
(Tela de teste)

Clique em Test Screen (Tela de teste) para analisar os
dados de teste e os traços gravados sobre o paciente
selecionado desde a consulta mais recente ou a consulta
selecionada no momento.

Test History
(Histórico de
teste)

Clique em Test History (Histórico de teste) para
mostrar o histórico do teste, revisão do paciente que
estiver selecionado no momento ou reiniciar um teste a
partir da lista.

Report
(Relatório)

Clique em Report (Relatório) para abrir o relatório para
a visita mais recente ou selecionada no momento do
paciente selecionado.

Help (Ajuda)

Clique em Help (Ajuda) para acessar o aplicativo de
ajuda com links para manuais e outras informações do
sistema.

Observação: Consulte a On-line Help (Ajuda On-line) (localizada no software
EMG) para obter informações mais aprofundadas sobre como utilizar o sistema.
1. Entre no software EMG.
2. Cliqu em Help (Ajuda) > Help Topics (Tópicos de ajuda).
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Controles da tela de teste
A seguir, há vários controles de tela de testes que você pode utilizar durante o
exame. Os gráficos abaixo são somente representações. A aparência real é
determinada pelo software selecionado (Viking EMG / Synergy EMG) e o teste
selecionado.

Barra Header
(Cabeçalho)

A barra Header (Cabeçalho) exibe o nome e o sobrenome, do paciente, sua idade
e a data e a hora da consulta.

Barra do menu

A barra do menu contém menus que, quando clicados, exibem uma lista de
opções para que você possa optar por executar várias operações.

Toolbar (Barra de
ferramentas)

A barra de ferramentas contém vários ícones/campos de configurações, que são
usados para controlar a forma como os dados são apresentados. O controles
exibidos na barra de ferramentas são determinados pelo teste/estudo selecionado
para uso.

Posicione o ponteiro do mouse sobre um ícone/campo para ver uma breve
descrição da sua função.

31 janeiro 2020

2-15

Nicolet VikingQuest

Quick Access bar
(Barra de acesso
rápido)

A Quick Access Bar (Barra de acesso rápido) está localizada acima da tecla de
função Área. Ela permite que você controle rapidamente testes NCS e EMG.

Você pode terminar a consulta, sair do teste, selecionar um novo nervo e lado,
iniciar o próximo conjunto, e selecionar um teste diferente.

Área de teclas de
função

A Function Key Area (tecla de função de Área) na parte inferior da tela de
teste lista as opções disponíveis no modo de operação corrente.
Se a tecla de função de Área contém várias linhas de opções, clique sobre o botão
Anterior / Próximo para percorrer as linhas.
Para selecionar uma opção, pressione a tecla correspondente do Painel de
Controle ou clique sobre o botão de opção exibido.
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Como usar o Painel de configuração de aquisição
Como exibir o painel
de configuração de
aquisição

1. Para exibir o painel de Configuração de aquisição, use um dos seguintes
métodos:
a. Clique em Acquisition (Aquisição) > Acquisition Setup
(Configuração de aquisição).
b. Da barra de ferramentas, clique em Ch.
(Alto)

, Low (Baixo)

, ou High

.

Figura 1.

Figura 2.
Observação: As alterações feitas para as definições apresentadas no lado
esquerdo da Figura 2

irão afetar todos os canais automaticamente.

2. Selecione a guia Ch #
que deseja editar.
3. Faça as suas configurações conforme o desejado.
4. Clique em OK.
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Como configurar os
canais no painel de
configuração de
aquisição

este procedimento define as mudanças deitas no painel de Configuração de
aquisição somente para o canal selecionado. Ver a Observação 1 abaixo Figura 2
na página anterior.
1. Clique em Ch.

, Low (Baixo)

, ou High (Alto)

.

2. Clique na guia Channel (Canal) (e.g., Ch 1, Ch 2, Ch 3, etc.) que deseja
editar.
3. Faça as suas alterações e clique em OK.
As alterações feitas são aplicadas apenas para o canal selecionado.

Como configurar
todos os canais no
painel de configuração
de aquisição

Este processo define as alterações feitas na guia Channel 1 (Canal 1) para todos
os canais. Ver a Observação 1 abaixo Figura 2 na página anterior.
1. Clique em Ch.

, Low (Baixo)

, ou High (Alto)

.

2. Clique na guia Channel 1 (Canal 1).
3. Faça as suas mudanças e clique em Apply to all (Aplicar a todos) (ver
na Figura 2 anteriormente neste capítulo).
4. Clique em OK.
As alterações feitas no Canal 1são aplicadas a todos os canais.
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Como aplicar
configurações de
filtros a todos os
canais a partir a barra
de ferramentas

Este procedimento define todos os canais na mesma configuração Baixo / Alto de
filtro.

Figura 3.
1. Defina

para All (Todos).

2. Clique a seta do menu mostrar Low (Baixo)
(Filtro) .

ou High (Alto)

Filter

3. Clique nas definições de filtro desejadas.
A nova configuração do filtro será aplicada para todos os canais.

Como aplicar
configurações de filtro
a um único canal da
barra de ferramentas

Este procedimento define todos os canais na mesma configuração Baixo / Alto de
filtro.

Figura 4.
1. Defina para o canal

que você deseja editar (e.g., 1, 2, 3, etc.).

2. Clique a seta do menu mostrar Low (Baixo)
(Filtro) .

ou High (Alto)

Filter

3. Clique nas definições de filtro desejadas.
A nova configuração do filtro será aplicada somente para o canal selecionado.
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Como sair do software
Para sair do programa Viking / Synergy, use um dos métodos a seguir:
a. Clique no ícone Close (Fechar)
do software.

na parte superior direita da janela

b. Clique com o botão direito em
ou
no canto superior esquerdo
da janela do software e clique em Close (Fechar).
Observação: Para voltar ao NicVue, clique sobre o ícone Patients (Pacientes)
no aplicativo EMG.

Como desligar o sistema
Desligue todos os componentes na ordem mostrada abaixo:

Sistema de
computador de mesa

1. Use a função Desligar do Windows para desligar o computador.
a. Clique em Start (Iniciar) > Shut Down (Desligar).
2. Coloque a chave de energia elétrica da fonte de alimentação de
isolamento na posição Desligado.

Sistema portátil

1. Use a função Desligar do Windows para desligar o laptop.
a. Clique em Start (Iniciar) > Shut Down (Desligar).
2. Coloque a chave de energia elétrica da unidade de base na 
posição Desligado.Página em branco.
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Informações do paciente

Este capítulo explica como utilizar a função de informações de pacientes do
Nicolet EMG para lidar com os arquivos de exame de pacientes.
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Página em branco.
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A tela Pacientes
Informações do paciente tem seções onde você digita dados específicos sobre o
paciente, como a ID do Paciente, Sexo, Data de nascimento, e o Nome do
paciente, assim como informações de médicos, impressões e conclusões.

Como criar um novo
registro de
informações do
paciente

1. Clique no ícone New Patient (Novo paciente)

.

2. Digite as informações do paciente.
Observação: Os campos de preenchimento obrigatório estão realçados em
amarelo. Patient ID (ID do paciente) (1 caractere no mínimo, 11 caracteres no
máximo).
3. Clique em OK quando terminar.

Como editar um
registro de
informações do
paciente

1. Exiba a janela Patients (Pacientes):
a. Se já estiver exibindo a janela Patients (Pacientes), continue para a 
etapa 2.
b. Se estiver visualizando a janela Select Test (Selecionar teste), Test
Screen (Tela de teste) ou Test History (Histórico de teste), clique no
ícone Patients (Pacientes)

e continue com a etapa 2.

2. Da lista de pacientes, clique duas vezes sobre o Patient (Paciente) que
deseja editar.
3. Para editar as Patient Information (Informações do paciente), clique no
ícone Edit Patient (Editar paciente)

.

4. Clique em OK quando terminar.

31 janeiro 2020

3-3

Nicolet VikingQuest

Como editar um
registro de consulta

1. Exiba a janela Patients (Pacientes):
a. Se já estiver exibindo a janela Patients (Pacientes), continue para a 
etapa 2.
b. Se estiver visualizando a janela Select Test (Selecionar teste), Test
Screen (Tela de teste) ou Test History (Histórico de teste), clique no
ícone Patients (Pacientes)

e continue com a etapa 2.

2. Da lista de pacientes, clique duas vezes sobre o Patient (Paciente) que
deseja editar.
3. Clique sobre o ícone Edit Visit (Editar consulta)

.

4. Edite as informações de consulta conforme a necessidade.

Como excluir um
registro de
informações do
paciente

Este procedimento apaga permanentemente as informações,
que não podem ser recuperadas.
1. Exiba a janela Patients (Pacientes):
a. Se já estiver exibindo a janela Patients (Pacientes), continue para a
etapa 2.
b.Se estiver visualizando a janela Select Test (Selecionar teste), Test Screen
(Tela de teste) ou Test History (Histórico de teste), clique no ícone
Patients (Pacientes)

e continue com a etapa 2.

2. Clique no Patient (Paciente) que deseja excluir.
3. Clique em Delete Patient (Excluir paciente).
4. Clique em Yes (Sim).
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Sobre o NicVue
O NicVue é um banco de dados utilizado para configurar e gerenciar as
informações e exames de seus pacientes. Permite que você selecione o paciente e
o modo de teste para aquisição desejado ou um exame armazenado para análise a
partir de uma tela.
Quando você entra no programa pela primeira vez, verá a janela principal do
NicVue. Na parte superior dessa janela encontra-se a barra de menus, que
apresenta os menus que contêm as opções do NicVue.
Abaixo da barra de menu encontra-se a barra de ícones do programa que permite
que você selecione um modo de utilização e o modo de teste. Os ícones
apresentados nessa barra dependem do número e do tipo de programas que estão
instalados no disco rígido do seu sistema.
As demais seções da janela principal do NicVue formam duas listas:

•Patient Information (Informação do paciente) lista todos os pacientes
armazenados no disco rígido.

•Test Data (Dados de testes) lista todos os exames de testes armazenados
para o paciente realçado. Esses arquivos estão identificados pelo tipo de
teste e são apresentados em ordem cronológica.
A janela de informações do paciente do Nic Vue contém informações
administrativas, como nome do paciente, endereço, código de identificação, data
de nascimento, características físicas e histórico médico. Você pode criar ou
modificar as informações de pacientes nessa janela.
Observação: Para voltar ao NicVue, clique sobre o ícone Patients (Pacientes)
no aplicativo EMG.
Consulte a Ajuda do NicVue em seu sistema EMG para instruções de operação.
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Página em branco.
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Realização de um exame

Este capítulo fornece instruções gerais para a realização de um estudo ou exame,
utilizando um estudo de condução motora de nervos (Motor Nerve Conduction
Study - MNC) como um exemplo. Estas etapas básicas são aplicáveis para a
realização da maioria dos exames disponíveis nos programas Viking / Synergy.
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Página em branco.
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Resumo das etapas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Configure o sistema.
Ligue o sistema.
Crie um novo paciente ou chame novamente um paciente existente.
Entre no programa Viking / Synergy, selecione o exame e as configurações e
então entre na modalidade de teste.
Prepare o paciente.
Adquira os dados.
Revise os dados.
Imprima o relatório.
Arquive os dados.

Observações
Um exemplo de procedimento para usar os testes segue abaixo. Alguns
procedimentos são comuns a todos os testes, mas observe que outros são
diferentes ou não usados absolutamente:
1. Conecte os eletrodos como descrito para os testes individuais.
2. Tipos diferentes de estimuladores são usados para testes diferentes.
3. Assegure-se que o estímulo usado seja conveniente para o paciente,
prestando atenção particular à intensidade do estímulo.
4. Os dados adquiridos pelo instrumento são armazenados na memória e
exibidos na tela.
5. As distâncias entre os locais dos eletrodos devem ser inseridas antes que os
resultados de velocidade de condução possam ser calculados e exibidos na
tela em testes Motores e testes Sensoriais de Condução de Nervos.
6. Os traços podem ser selecionados para marcação ou análise de traços
clicando no traço com o mouse.

31 janeiro 2020

4-3

Nicolet VikingQuest

Exemplo de resumos de janela de registro
Estudo de condução
de nervos motores do
Viking

O exemplo a seguir figura fornece uma breve descrição das diversas áreas que
você vai ver ao executar um teste NCS com o Viking.

Seções da Tela de Modo de Registro de MNC do Viking
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A

Informações sobre o
paciente e consultas

I

Tabela de segmento

Q

Superpor dados / Exibir
a configuração da área
da tela - Armazena o
painel

B

Teste selecionado

J

Área de resultados
gráficos

R

Local de teste

C

Área de dados

K

Área do monitor

S

Números de passos de
nervo

D

Ícones de navegação

L

Área de teclas de função
Pressione o botão Key
Line (Linha de tecla)
no console para
selecionar a linha
superior ou inferior das
teclas.

T

Linha de tempo

E

Teste, adquirir On/Off,
EL1 On/Off, DIN1

M

Tela cheia da área do
monitor

U

Sensibilidade

F

Inserir/ocultar traços

N

Barra de acesso rápido

V

Barra de ferramentas

G

Tabela de local

O

Barra de status

W

Barra do menu

H

Área de resultados

P

Tela cheia da área do
monitor

31 janeiro 2020

Realização de um exame

Estudo de condução
de nervos motores do
Synergy

O exemplo a seguir figura fornece uma breve descrição das diversas áreas que
você vai ver ao executar um teste NCS com o Synergy.
A

B

C

D

W
V
U
T

E
F
G
H
I

S
R

J
Q
P
O

K
L
N

M

Seções da Tela de Modo de Registro de MNC do Viking
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A

Informações sobre o
paciente e consultas

I

Tabela de segmento

Q

Superpor dados / Exibir
a configuração da área
da tela - Armazena o
painel

B

Teste selecionado

J

Área de resultados
gráficos

R

Local de teste

C

Área de dados

K

Área do monitor

S

Números de passos de
nervo

D

Ícones de navegação

L

Área de teclas de função
Pressione o botão Key
Line (Linha de tecla)
no console para
selecionar a linha
superior ou inferior das
teclas.

T

Linha de tempo

E

Teste, adquirir On/Off,
EL1 On/Off, DIN1

M

Tela cheia da área do
monitor

U

Sensibilidade

F

Inserir/ocultar traços

N

Barra de acesso rápido

V

Barra de ferramentas

G

Tabela de local

O

Barra de status

W

Barra do Menu

H

Área de resultados

P

Tela cheia da área do
monitor
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Como configurar o sistema
Certifique-se que os componentes estejam conectados ao seu sistema de modo
adequado.
Não ligue nenhuma alimentação elétrica do sistema até que
todos os cabos tenham sido corretamente conectados e verificados. Consulte
o Capítulo 2 deste guia.
Você também precisará ter instalado o software do aplicativo adequado no seu
sistema.

Como iniciar

Consulte o Capítulo 2 deste manual para obter instruções sobre:

•Como ligar o sistema.
•Como fazer o login.
•Como iniciar o software do sistema.

Como ligar o sistema

Quando você liga a energia elétrica principal, o sistema exibe a tela de Logon do
Windows.
Depois que você fizer logon no sistema, a janela principal do NicVue ou a página
inicial de Viking/Synergy é exibida.

Como iniciar/ sair do
NicVue

4-6

Consulte a Ajuda do NicVue no seu sistema para obter instruções sobre como
usar o programa NicVue.
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Como iniciar uma nova
sessão

1. Caso não esteja visualizando a janela Patients (Pacientes), clique no ícone
Patients (Pacientes)
momento.

da janela que você estiver visualizando no

2. Clique em Patient (Paciente).
3. Clique sobre o ícone Select Test (Selecionar teste)

.

4. Selecione o Test/Study (Teste/estudo) utilizando um dos seguintes métodos:
a. Clique no ícone Test (Teste)
para o teste que
você deseja executar e selecione o Test (Teste) e a Anatomy
(Anatomia) desejados das listas.

Observação: Para este exemplo, clique em
, clique em Motor NCS da lista
Test (Teste) e, em seguida, clique duas vezes sobre Median (Mediana) na lista
Anatomy (Anatomia).

b. Você também pode clicar no ícone Test Menu (Menu de teste)
e selecione o teste desejado da lista.



c. Você também pode clicar no ícone Test Menu (Menu de teste)
e selecione o estudo desejado da lista.



5. Continue na próxima página um exemplo de teste de Condução de Nervo
Motor.

31 janeiro 2020
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Exemplo de teste de condução de nervo motor
Posicione e fixe os eletrodos no paciente de acordo com as convenções para o
tipo de teste que irá realizar.
Observação: O eletrodo de gravação é colocado num músculo, mesmo que o
interesse esteja na condução ao longo do nervo.
O nervo é estimulado usando eletrodos de superfície em dois ou mais locais onde
o nervo está localizado superficialmente. O estimulador é orientado de modo que
o catodo do estimulador fica em frente com o eletrodo ativo de gravação.
Tensões negativas aplicadas à tomada de entrada preta (-) produzem um desvio
ascendente na tela. Utilize a tomada de entrada preta como eletrodo ativo e a
tomada de entrada vermelha como eletrodo inativo ou de referência para uma
convenção ascendente negativa.
Eletrodo
Ligação à terra
Preto (-) - Gravação ativa
Vermelho (+) - Gravação de referência
DIN (Gravando)

4-8

Conector do canal do amplificador
Entrada DIN Verde
Entrada DIN Preta
Entrada DIN Vermelha
Entrada Circular DIN Grande de 5 Pinos
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Colocação do eletrodo
motor NCS

• O eletrodo ativo de gravação é colocado sobre a zona de final de um músculo
inervado pelo nervo testado.

• O eletrodo de referência é colocado perto, em uma área eletricamente “calma”.
• O eletrodo do terra geralmente é colocado entre os eletrodos de estimulação e
de gravação.

• Usar gel eletrolítico entre a pele e o eletrodo de gravação melhora o “contato
elétrico” e reduz o ruído.

• Ao registrar de um músculo profundo, pode-se usar uma agulha concêntrica ou
monopolar para a gravação.

Colocação do eletrodo
sensorial NCS

• Discos de superfície ou eletrodos de anel são colocados sobre a pele onde o
nervo testado está localizado superficialmente.

• O nervo é estimulado em locais onde ele está localizado superficialmente. O
catodo do estimulador é orientado em direção ao eletrodo ativo de gravação.

Como conectar os
eletrodos de
estimulação

Para conectar eletrodos externos de estimulação à Sonda.
1. Remova a cabeça de sonda.
2. Substitua-a com a cabeça da tomada de pinos.
3. Conecte os eletrodos do anodo (+) e do catodo (-) às tomadas com pinos
correspondentes.

31 janeiro 2020
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Como criar / selecionar
um registro do
paciente

Como criar um novo registro de paciente
1. Como criar um novo registro de paciente usando um dos métodos a seguir:
a. Da Home page (Página inicial), clique no ícone New Patient (Novo
paciente)

.

b. Da Página inicial, clique no ícone Patientes (Pacientes)

e, em

seguida, clique no ícone New Patient (Novo paciente)

.

2. Insira as informações do paciente (os campos em amarelo são de
preenchimento obrigatório).
3. Clique em OK.
4. A janela Select Test (Selecionar teste) é exibida.

Como selecionar um registro existente de paciente
1. Clique no ícone Patients (Pacientes)
(Pacientes).

para exibir a janela Patients

2. Selecione um novo registro de paciente usando um dos métodos a seguir:
a. Clique duas vezes no patient (paciente) desejado.
b. Clique no patient (paciente) desejado e depois, no ícone Open Patient
(Abrir paciente)

.

3. Selecione a visit (consulta) que deseja abrir.
4. Clique no ícone Select Test (Selecionar teste)
Select Test (Selecionar teste).

4-10

para exibir a janela
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Como selecionar um
teste

1. Clique no ícone NCS
teste).

no canto superior da janela Slect Test (Selecionar

2. Clique no ícone Side (Lado)
exame (esquerdo ou direito).

desejado para selecionar o lado do

3. Clique no Test (Teste) desejado.
4. Exiba a Screen Test (Tela de teste) utilizando um dos seguintes métodos:
a. Clique duas vezes na Anatomy (Anatomia) desejada.
b. Clique na Anatomy (Anatomia) desejada e depois, no ícone Test
Screen (Tela de teste)

.

5. A Tela de teste é exibida.

31 janeiro 2020
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Como adquirir os
dados

Os dados são adquiridos pelo instrumento, armazenados na memória e exibidos
na tela quando Acquisition (Aquisição) estiver ativada.
1. Defina a intensidade do estímulo para 0.
2. Posicione estimulador no local apropriado.
3. Inicie a estimulação e a aquisição usando qualquer um dos métodos a
seguir:
a. Pressione o botão Acquire ON (Aquisição ativada) no painel de
controle.
b. Pise no pedal.
c. Pressione a chave liga/desliga na sonda do estimulador.
4. Use a o controle rotativo Stim Intensity (Intensidade de estímulo) ou a
roda de Intensidade na sonda estimuladora para aumentar gradualmente a
intensidade do estímulo elétrico até que esteja supramaximal.
5. Quando uma resposta aceitável é observada, pare a estimulação e aquisição
utilizando qualquer um dos métodos a seguir:
a. Pressione o botão Acquire ON (Aquisição ativada) no painel de
controle.
b. Pise no pedal.
c. Pressione a chave liga/desliga na sonda do estimulador.
6. para afzer a média das respostas, clique em Average (Média) > Averager
Setup (Configurador da média) e marque a caixa Average On (Média
ativada). Se Averager (Média) estiver Off (Desativado), cada resposta
nova adquirida sobrescreverá a anterior.
7. Pressione o botão Next (Avançar) para iniciar o próximo estudo.
8. Siga o mesmo procedimento para obter uma resposta para cada local
necessário.
Observação: O sinal de calibração é acionado para permitir obter médias.
Observe que configurações de frequência altas e baixas podem atenuar a
amplitude do sinal de calibração.
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Como salvar dados de teste
Automático
Quando você vai para Patients (Pacientes)
teste)

ou Select Test (Selecionar

, os dados são salvos automaticamente no disco rígido.

Manual
Para salvar dados manualmente no disco rígido sem fechar a tela Teste:
1. Clique em File (Arquivo) > Save Results (Salvar resultados).

Como criar / atualizar um relatório
Automático
Quando você vai para Select Test (Selecionar teste), New Patient (Novo
paciente) ou Patient List (Lista de pacientes), o relatório é atualizado
automaticamente.

Manual
Para criar / atualizar um relatório manualmente no disco rígido sem fechar a tela
Test (Teste):
1. Clique sobre o ícone Report (Relatório)

.

Como imprimir um relatório padrão de dados
Para imprimir um relatório de dados padrão para o exame recém concluído:
1. Clique sobre o ícone Report (Relatório)

.

2. Clique na guia File (Arquivo).
3. Clique em Print (Imprimir) do lado esquerdo do relatório.
4. Faça suas configurações de impressão.
5. Clique em Print (Imprimir) no canto inferior esquerdo da janela.

31 janeiro 2020
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Como capturar imagens e vídeos da tela
Como capturar uma
imagem da tela

Para capturar uma cópia da exibição da tela corrente a qualquer momento, use
um dos seguintes métodos:
a. Clique no ícone Capture Screen (Capturar tela)
eletrônica (arquivo .jpg).

para uma cópia

b. Clique em File (Arquivo) > Print Screen (Imprimir tela) para uma
cópia física impressa.
c. Pressione Screen Copy (Copiar tela) no painel de controle do Viking
para uma cópia física impressa.

Como capturar um
vídeo de teste da tela

Para capturar um vídeo da exibição da tela corrente, use um dos seguintes
métodos:
a. Clique no ícone Capture Video (Capturar vídeo)
operação para parar a gravação.

. Repita a

b. Clique em File (Arquivo) > Producer (Produtor) > Capture vídeo
(Capturar vídeo). Repita a operação para parar a gravação.

Como revisar um vídeo
de teste capturado da
tela
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1. Clique em File (Arquivo) > Producer (Produtor) > Producer Recordings
(Gravações do produtor).
2. Localize e abra o arquivo de vídeo que você deseja analisar (os arquivos
são carimbadas com tempo).
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5

Procedimentos comuns

Este capítulo descreve as diversas operações que são comuns entre os sistemas
Viking e Synergy.
As teclas a seguir identificam a qual sistema os procedimentos do presente
capítulo são aplicáveis.
As etapas se aplicam tanto para o Viking, quanto para o Synergy.
As etapas se aplicam apena ao Viking.
As etapas se aplicam apena ao Synergy.

Observação: Várias operações também podem ser executadas usando os botões
da Área de função de teclas da tela localizados na parte inferior das janelas Test/
Review (Teste/Revisão). Estes controles não são incluídos neste capítulo.

31 janeiro 2020
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Página em branco.
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Como adicionar novos
testes a uma consulta
prévia

Você pode adquirir novos testes e adicionar os dados de uma consulta anterior.
1. Clique sobre o ícone Patients (Pacientes)

.

2. Clique duas vezes no registro do Patient (Paciente).
3. Clique na Visit (Consulta) em que você deseja adicionar e
guardar novos testes.
4. Clique no ícone Acquire Visit (Adquirir consulta)
localizado acima da lista de consultas anteriores.
5. Clique no ícone NCS, EMG, EP ou IOM para o teste que
você deseja executar.
6. Selecione Test (Teste).
7. Clique duas vezes em Anatomy/Location/Test (Anatomia/
Localização/Teste).
8. Adquira novos dados.

Como adicionar novos
dados a um teste
anterior

Você pode adquirir novos dados e adicionar os dados de um teste anterior.
1. Clique sobre o ícone Patients (Pacientes)

.

2. Clique duas vezes no registro do Patient (Paciente).
3. Clique sobre Visit (Consulta) que contenham o teste em
que você adicionar novos dados de teste.
4. Clique em Test (Teste) em que você deseja adicionar novos
dados.
5. Clique no ícone Acquire Test (Adquirir teste)
localizado acima da lista de testes anteriores.
6. Adquira novos dados.

31 janeiro 2020
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Como mudar a
duração do estímulo

Para mudar a duração do estímulo (0,01 - 1,0 ms) apresentado ao paciente:
1. Clique sobre o campo de configuração estimulador EL1
e clique sobre a nova configuração do menu.

Como mudar a
sensibilidade (SNS)

Para alterar a Sensibilidade para o teste:

1. Pressione a tecla Trace (Traço)
upper (para cima) ou
lower (para baixo) no painel de controle do Viking ara
selecionar o traço.
2. Pressione a tecla para cima para aumentar ou para baixo
para reduzir a sensibilidade.
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Como mudar a Taxa do
estímulo

Para eleger a taxa de repetição do estimulador desejada, use um dos seguintes
métodos:
a. Clique no campo Stim Rep Rate (Taxa de repetição do
estímulo)
taxa desejada.

na barra de ferramentas e digite a

b. Clique na seta do menu Stim Rep (Repetição do
estímulo)
comumente.

Como selecionar uma
aquisição de varredura
repetitiva ou simples
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e clique em uma taxa utilizada

Selecione um fornecimento de estímulos de Varredura Repetitivo ou Única,
usando um dos métodos a seguir:
1. Clique no ícone Stimulus Delivery (Fornecimento de
estímulos) para selecionar a definição:

•

= Fornece um estímulo único e inicia uma varredura
única cada vez que você pressiona a tecla Switch
(Interruptor) ou pressiona o Pedal.

•

= Fornece um estímulo repetitivo e inicia uma
varredura cada vez que você pressiona a tecla Switch
(Interruptor) ou pressiona o Pedal. Pressione a tecla
Switch (Interruptor) ou pressione o pedal novamente para
interromper o fornecimento.
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Como colocar
marcadores

Você pode optar pelo softwares colocar os marcadores automaticamente ou
colocá-los automaticamente.

Como colocar os marcadores automaticamente
Para fazer com que o software coloque os marcadores automaticamente nas
ondas nos locais selecionados quando o número de etapas foi concluído:
1. Clique em Results (Resultados) > Marker Setup
(Configuração de marcadores).
2. Marque a caixa Enable (Habilitar) para ativar as caixas para
os Marcadores desejados.
3. Certifique-se de que as caixas de verificação Auto para os
marcadores que você deseja que sejam colocados
automaticamente também estejam marcados.
Todas as medições e cálculos relevantes são exibidos nas tabelas da área de
medição na tela do modo Results Tables (Tabelas de resultados).

Como colocar os marcadores automaticamente
Para colocar os marcadores manualmente nos dados:
1. Clique no botão Marker Bar On/Off (Liga/Desliga barra do
marcador)

.

1. Clique em View (Visualizar) > Panels (Painéis) > Marker
Panel (Painel de marcadores).
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1. Do painel Markers (Marcadores), use use um dos seguintes
métodos:
a. Clique sobre o Marker Number (Número do
marcador) que você deseja colocar, posicione o ícone
do marcador sobre o recurso da onda que deseja marcar
e clique o botão do mouse. Repita para cada marcador
que você deseja colocar.
b. Clique sobre o botão Fast Mark (Marcador rápido),
posicione o ícone do marcador sobre o primeiro recurso
que deseja marcar como “1” e clique o botão do mouse.
Mova o ícone do marcador sobre o próximo recurso e
clique o botão do mouse. Repita até que todos os
marcadores desejados tenham sido colocados. Clique
sobre o botão Fast Mark (Marcador rápido) mais uma
vez para ativar a função.

Como mover marcadores em um traço
As medições são atualizadas automaticamente à medida em que você movimenta
o marcador.
1. Clique e arraste o marcador que você deseja mover.
2. Clique sobre o marcador que você deseja mover e gire a
roda do cursor do mouse.
Observação: O posicionamento do marcador 1 de latência na extremidade
esquerda ou do marcador 2 de latência na extremidade direita da tela de dados
excluirá essa latência de quaisquer cálculos.

Nenhuma resposta
Se você não gravou uma resposta ao estímulo em um traço, pode insirerir uma NR
para Nenhuma resposta na tabela de Resultados.
1. Clique sobre o traço com nenhuma resposta.
2. Selecione No Response (Nenhuma resposta) da tecla de
função Área.
3. Aparece “NR” na tabela de medições para o traço
selecionado ao invés dos valores para o traço selecionado.
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Como redefinir os marcadores
Se você reposicionou os marcadores que foram colocados automaticamente pelo
sistema, você pode retornar esses marcadores às suas posições originais:
1. Clique em Results (Resultados) > Reanalyze (Reanalisar).
2. Clique em Yes (Sim) para confirmar que você deseja
reanalisar o traço selecionado.

Como mudar a
exibição da tela

Você pode mudar a exibição da tela antes que de começar a adquirir dados ou
depois que aquisição for concluída:
1. Use qualquer um dos seguintes métodos para selecionar o
modo como você deseja visualizar a exibição da tela:
a. Clique em View (Visualizar) > Full Trace Area (Área
total do traço), ou Full Results Area (Área total de
resultados), Trace Area (Área do traço), Right Trace
Area (Área do traço direito), ou Trace Area Setup
(Configuração da área do traço).
b. Pressione a tecla Display (Tela) para exibir as suas
opções de exibição dos dados.
c. Pressione a tecla Screen (Tela) para alternar entre as suas
escolhas:

• Normal: A Área de dados cobre metade da tela e a
Área de resultados é exibida.

• Full (Total): A Área de dados cobre toda a tela e a
Área de resultados é ocultada temporariamente.

• Clique no ícone desejado da barra de ferramentas
Display (Tela).
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Como ativar
marcadores

Para ativar um marcador, use um dos seguintes métodos:
1. Clique no marcador que deseja ativar. Ele ficará vermelho.

1. Pressione Marker (Marcador) para ativar a primeira latência
ou marcador de amplitude em um traço. Pressione esta tecla
novamente para ativar a segunda latência ou o marcador de
amplitude no próximo traço.

Como superpor traços

No estudo de um único nervo, os traços superpostos são exibidos no centro da
tela. Em um estudo de dois nervos, as formas de onda gravadas do Nervo A são
exibidas na metade superior da tela e as formas de onda gravadas do Nervo B são
exibidas na metade inferior.
1. Use um dos métodos a seguir para superpor traços:
a. Selecione o botão S. Impor (Superpor) a partir da tecla
de função Área.
b. Clique em View (Visualizar) > Superimpose (Superpor).

Como calcular
velocidades de
condução

Para calcular e exibir a velocidade de condução de segmentos específicos:
1. Clique em Edit (Editar) > Site Setup (Configuração do local).
2. Marque as caixas Velocity (Velocidade) para selecionar
quais segmentos exibirão a velocidade na tabela de
resultados Segments (Segmentos).
3. Clique em OK.
4. Digite a distância para cada um dos locais para os quais
você deseja exibir os valores de Velocidade.
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Como medira
temperatura do
paciente

Se ativado, o sistema insere a temperatura do paciente automaticamente no traço
ou na tabela de segmentos durante a aquisição.
1. Fixe a sonda de temperatura em um local adequado na pele do
cliente.
2. Conecte a sonda de temperatura ao amplificador.
3. Use um dos métodos abaixo para exibir o painel de
Configuração da tabela de resultados.
a. Clique em Edit (Editar) > Results Table Setup
(Configuração da tabela de resultados).
b. Clique em qualquer valor de resultados no cabeçalho da
coluna na tabela de resultados (p. ex., Distância mm, Lat
Dif ms, etc).
4. Clique no botão Show Menu (Exibir Menu) (A) um campo
vazio abaixo.
5. Clique em Temperature (Temperatura). O campo
selecionado agora lê a Temperature (Temperatura).
6. Para mover a Temperature (Temperatura) para um local de
coluna diferente na tabela de segmentos, clique na seta Para
cima ou Para baixo (B).
7. Para remover uma coluna da tabela de Resultados, clique no
número correspondente e clique no botão Minus (Menos) (C).
8. O botão Plus (Mais) (C) insere um campo vazio acima do
campo selecionado no momento.

9. Clique em OK quando terminar.
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Como mudar o nome
do nervo

Para mudar a etiqueta do nome do nervo do modo Record (Gravar) ou Review
(Revisar).
1. Clique com o botão direito do mouse em qualquer parte da área
Results Table (Tabela de resultados) à direita da área de
exibição de Data (Dados).
2. Clique em Change Nerve Label (Mudar a etiqueta do
nervo) no menu pop-up.
3. Clique no Nerve (Nervo) com o qual você deseja substituir
a etiqueta atual.
4. Clique em OK.

Como visualizar a lista
de nervos

Para escolher como você deseja visualizar a lista Test (Teste) / Anatomy
(Anatomia) na janela Select Test (Selecionar teste).
1. Clique com o botão direito do mouse sobre Heading
(Cabeçalho), ao lado direito da janela Select Test (Selecionar
teste).
2. Clique no método desejado com o qual você deseja
visualizar a lista.

Como escolher um
lado para exame

Para selecionar um lado durante o exame, use um dos seguintes métodos:

1. Da janela Select Test (Selecionar teste), clique em
escolher o lado Left (Esquerdo) ou
lado Right (Direito).
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Como apagar dados

As etapas a seguir apagarão os dados.
1. Clique no trace (traço) que deseja apagar.
2. Clique no botão Erase (Apagar)

.

3. Para restaurar o traço que você acaba de apagar, clique no
botão Unerase (Desapagar)

.

1. Selecione o traço de dados que deseja remover.
2. Clique em Edit (Editar) > Erase (Apagar).
3. Para restaurar o traço que você acaba de apagar, clique em
Edit (Editar) > Unerase (Desapagar).

Como capturar um
vídeo

Você pode capturar um vídeo da tela durante um exame.
1. Clique no ícone Capture Video (Capturar vídeo)
iniciar a gravação do vídeo.

para

2. Clique em Capture Video (Capturar vídeo) novamente
para parar a gravação do vídeo.

Como configurar um
relatório

É possível escolher o conteúdo dos relatórios.

Da janela Patients (Pacientes)
1. Clique sobre o ícone Patients (Pacientes)

.

2. Clique em Edit (Editar) > User Setup (Configuração do
usuário) > Report Setup (Configuração de relatório).
3. Edite o conteúdo do Report (Relatório) como desejado.
4. Clique em OK.
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Da tela Test (Teste)
1. Exiba a tela Test (Teste).
2. Clique em Edit (Editar) > Test Report Setup
(Configuração do relatório de teste).
3. Edite o conteúdo do Report (Relatório) como desejado.
4. Clique em OK.
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6

Como fazer o backup/restaurar
as configurações e importar
configurações legadas do Viking

Este capítulo contém as instruções para fazer backup e restaurar as configurações
e pastas de teste, bem como importar as configurações legadas do Viking.
Observação: Os procedimentos previstos no presente capítulo não são fazer o
backup dos dados adquiridos de exames.
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Como fazer o backup das configurações e das pastas de teste
1. Clique em Start (Iniciar) > All Programs (Todos os programas) > Natus >
Emg > Utilities (Utilitários) > Backup Settings (Fazer backup das
configurações).
2. Clique em Yes (Sim) no diálogo Backup Settings (Configurações) de EMG.
3. Crie um Name (Nome) para a pasta de Settings (Configurações).
4. Clique em Save (Salvar).
5. Clique em OK no diálogo Backup Settings (Configurações de backup) de
EMG, que identifica o local de sua pasta de backup Settings (Configurações).

Como restaurar configurações e pastas de testes
Da área de trabalho:
1. Clique em Start (Iniciar) > All Programs (Todos os programas) > Natus >
Emg > Utilities (Utilitários) > Restore Settings (Restaurar
configurações).
2. Clique em Yes (Sim) para confirmar que você deseja substituir as
configurações existentes no seu sistema.
3. Clique na pasta Settings (Configurações) que deseja restaurar.
4. Clique em Open (Abrir).
5. Clique em OK, quando for notificado que as configurações foram
restauradas.
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Como importar configurações Viking legadas
Este procedimento importa configurações Viking legadas criadas anteriormente.
1. De qualquer janela Viking diferente da janela Test (Teste), clique em File
(Arquivo) > Import (Importar) > Viking Settings (Configurações Viking).
2. Navegue até a localização do suas configurações Viking (por exemplo, 
C: \Nicolet\VikDir\Configurações.Sel).
Você pode optar por importar todas as configurações Viking e arquivos de
configuração do sistema, apenas os arquivos de configuração Viking
selecionados, ou apenas os arquivos de configuração do sistema Viking.

Como importar todos
os testes e
configuração do
sistema Viking

Este método importa todas as configurações de testes do Viking e a
Configuração do sistema Viking, que inclui a aparência, Produtor, Impressora,
Configurações Regionais, etc.
1. Se você quiser mudar e etiqueta padrão da pasta de teste em que as
configurações serão importadas, insira o nome desejado na etiqueta.
2. Clique em Import (Importar).

Como importar apenas
as configurações
Viking selecionadas

Este método importa apenas as configurações de testes Viking selecionadas
que você escolhe.
1. Na janela Viking Import Setup (Configuração de importação Viking), clique
em Expand (Expandir)
para exibir o painel Viking Import Setup
(Configuração de importação Viking), que permite que você selecione
arquivos de configurações específicos para a importação.
2. Desmarque Select All (Selecionar tudo).
3. Clique nos arquivos Settings (Configurações) que você deseja importar.
4. Clique no botão Import Test Setups (Importar configurações de testes).
5. Um diálogo de status da importação é exibido.
a. Se a importação foi realizada com sucesso, clique em Close (Fechar).
b. Se a importação somente foi concluída parcialmente:
i. Clique em Show Log (Exibir registro) para visualizar uma lista de
configurações que podem exigir modificações após a importação
das configurações selecionadas.
ii. Clique em

para fechar a janela do Log.

iii. Clique em Close (Fechar) para fechar o diálogo de status de importação.
6. Clique em Close (Fechar) para fechar o painel de Importar configurações
do Viking.
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Como importar
somente a
configuração do
sistema Viking

Este procedimento importa apenas as definições de configuração do sistema
Viking, que inclui a aparência, o Produtor, a Impressora, as Configurações
Regionais, etc.
1. Da janela Viking Import Setup (Configuração de importação Viking), clique
em Expand (Expandir)
para exibir o painel Viking Import Setup
(Configuração de importação Viking), que permite que você selecione
arquivos de configurações específicos para a importação.
2. Clique em Import System Setup (Importar configuração do sistema).
3. Um diálogo de status da importação é exibido.
a. Se a importação foi realizada com sucesso, clique em Close (Fechar).
b. Se a importação somente foi concluída parcialmente:
i. Clique em Show Log (Exibir registro) para visualizar uma lista de
configurações que podem exigir modificações após a importação
das configurações selecionadas.
ii. Clique em

para fechar a janela do Log.

iii. Clique em Close (Fechar) para fechar o diálogo de status de
importação.
4. Clique em Close (Fechar) para fechar o painel de Importar configurações
do Viking.
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