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Protektor32 – İntraoperatif Nörofizyolojik İzleme
Kullanım Endikasyonları
Hem donanım hem de yazılımdan oluşan Protektor32 sistemi, intraoperatif nörolojik İzlemede kullanılmak
üzere tasarlanmıştır. Cihaz, sağlık profesyonellerine, ameliyat sırasında bir hastanın nörolojik durumunu
değerlendirmeye yardımcı olacak bilgileri sağlamak için EEG, EP, EMG ve Transkraniyal Stimülasyon
tekniklerini (TcMEP) kullanmaktadır.
TcMEP modu, mekanik travma (traksiyon, kesilme, laserasyon veya kompresyon) veya vasküler
yetmezliğin getirdiği kortikospinal aksonal iletimdeki akut disfonksiyonun intraoperatif tanısı içindir.
Sistemin ayrılmaz bir parçası olan EPWorks yazılımı, sağlık profesyonellerine stimülasyon ve veri
toplama parametrelerini manuel olarak yapılandırma ve EEG, EP, EMG ve TcMEP protokollerini
ihtiyaçlarına göre manuel olarak oluşturma imkanı vermeyi hedeflemektedir. Yazılım çıktılarının her birinin
kullanım amacı aşağıdaki gibidir:
•

EEG, EP ve EMG dalga formları kullanıcının, ameliyat sırasında bir hastanın nörolojik durumunu
değerlendirmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

•

Basit dalga formu parametreleri (örneğin, genlik, latens) ve kullanıcı tanımlı Hızlı Fourier Dönüşümü
(FFT) gösterimleri (CSA, DSA), kullanıcının, EEG ve EP dalga formlarını analiz etmesine yardımcı
olmayı hedeflemektedir.

Bu cihazın, Elektroansefalografi, Uyarılmış Potansiyeller ve Elektromiyografi konusunda eğitimli, bilgileri
kullanırken profesyonel kanaat kullanacak yetkin sağlık uzmanlarınca kullanılması hedeflenmektedir.

Protokoller
Amerika Nöroloji Akademisi tarafından (2008) belirtildiği üzere, “[…] izlemenin kalitesi, kapsamı ve türü
[…], sadece izleme prosedürü ve protokollerinin titizliğine ve izleme yapan hekimin klinik uzmanlığına
bağlıdır.” Her şey göz önüne alındığında, İntraoperatif nörofiyolojik izleme, operatif manipülasyonlar
nedeniyle nörolojik değişiklikleri tespit edecek eğitimli profesyonelce mantıklı bir şekilde yorumlanacak
verilerin toplanmasına bağlıdır.
Protektor32, intraoperatif izlemeye ilişkin kullanıcı gereksinimlerini karşılayacak esneklik sunar. Aşağıdaki
intraoperatif izleme prosedürlerini gerçekleştirirken protokolleri hızlı bir şekilde ayarlamak için kolaylıkla
erişilebilir bir arabirim sağlar.
•

Merkezi Sulkus Haritalaması: SSEP ve/veya Motor Uyarılmış Potansiyelleri kullanarak merkezi
sulkusu intraoperatif belirlemeye yönelik bir yöntem.

•

Pedikül Vida Stimülasyonu: Pedikül vida yerleşimini izlemeye yönelik bir yöntem veya teknik olup,
“pedikül vidanın” stimülasyonunu uygulamak ve risk altındaki spinal sinir köklerinin innerve ettiği kas
kaynaklı uyarılmış EMG aktivitesini kaydetmek suretiyle gerçekleştirilir.

•

Direkt Sinir Stimülasyonu: Hasarlı sinirleri değerlendirmek için kullanılan bir yöntem. Sinir aksiyon
potansiyeli (NAP) olarak adlandırılan bir tür uyarılmış potansiyeli (EP) kaydetme ve analiz etme
olasılığına dayanır. Bu potansiyel, siniri oluşturan sinir liflerinin gerek fizyolojik gerekse fiziksel olarak
eşiklerini aşan bir seviyeye uyarılmasından sonra sinir içinde gelişen ve dolaşan toplam elektrik
potansiyelidir.

Yukarıdakiler TcMEP protokollerini yalnızca Protektor32'nin kullanım amacıyla ilgili olduğu ölçüde yansıtır.
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Güvenlik Bilgileri
Protektor32 Sistemi, SADECE bu cihaz konusunda eğitim almış yetkin bireylerce kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Protektor32 sistemini çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyarak uyulacak
prosedürlerin yanı sıra tüm uyarı ve ikazları tam olarak anladığınızdan emin olun.
TcMEP hakkında spesifik uyarı ve ikazlar konusunda, bu kılavuzdaki “Protektor 32'de TcMEP
Modülünün Kullanımı” başlıklı bölüme bakın.

Kritik Uyarılar ve İkazlar
Protektor32, SADECE bu cihaz konusunda eğitim almış yetkin bireylerce kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Bu kullanım/servis kılavuzu, ürünü kullanmaya başlamadan önce tam olarak
okunup anlaşılmalıdır.
Protektor32 yüksek akımlı stimülatörün transkraniyal stimülasyon için kullanımı ısırma
kaynaklı yaralanmaya neden olabilmektedir. Cihazı bu amaçla kullanmadan ÖNCE etkin
önleyici tedbirlerin alınması zorunludur.

Genel Uyarılar
İlgili kurulum bakımından, IEC60601.1.1-M92 – Yardımcı Standart: Tıbbi Elektrikli Sistemler
için Güvenlik Gereklilikleri standardının gerekliliklerinin yerine getirilmesini temin etmek
Protektor32 cihazının kurulumunun yapıldığı kurumun sorumluluğu altındadır.
Uygun IEC veya ISO güvenlik standartlarına uyan tıbbi olmayan elektrikli ekipmanların
(yazıcılar ve bilgisayarlar), veri transferi işlevleri açısından Protektor32'nin seri ve ağ portlarına
doğrudan bağlanabilmesi için hem Protektor32'nin hem de ekipmanın hasta ortamının dışında
olması ve hastaya uygulanan hiçbir parçanın bağlı olmaması gerekir.
Xltek tarafından tedarik edilmeyen yazıcılar veya VGA monitörler ile ilgili bu standarda nasıl
uyulacağı konusunda daha fazla ayrıntı için, lütfen standarda bakın veya 1-800-303-0306 numaralı
telefondan ya da OTS@natus.com adresinden Xltek Teknik Destek birimi ile irtibata geçin.
UYARI: Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için bu ekipman yalnızca koruyucu
topraklaması bulunan bir şebeke kaynağına bağlanmalıdır.

Elektrikli ekipmanın ÇOKLU PRİZE (MSO) bağlanması etkin bir şekilde TIBBİ ELEKTRİKLİ
(ME) SİSTEM oluşturulmasına yol açar ve bunun sonucunda güvenlik düzeyi azalabilir. ME
SİSTEME uygulanabilir gereklilikler için lütfen bkz. IEC 60601-1 Baskı 3,1.
Bir hastanın yüksek frekanslı cerrahi ekipmanına (elektrokoter) ve bir elektromiyografa veya
uyarılmış yanıt ekipmanına eş zamanlı olarak bağlanması, elektrikli stimülatör veya
biyopotensiyel girdi parçası elektrotlarının takıldığı bölgede yanıklarla ve elektrikli stimülatör
veya biyolojik amplifikatörlerde olası hasarla sonuçlanabilir.
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Kısa dalga veya mikro dalga tedavi ekipmanının yakınında (örneğin 1 m) çalışma elektrikli
stimülatör çıktısında kararsızlık oluşturabilir.
Cihaz, MRG veya BT gibi güçlü potansiyel elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınında
çalıştırılmak üzere TASARLANMAMIŞTIR.
Elektrostatik Deşarj (ESD) Önlemi: Uygun Elektrostatik Deşarj (ESD) önlemlerini
aldığınızdan emin olun. Taşıma, kablolama veya kurulum prosedürlerini
gerçekleştirmeden önce kablo bağlantısını kesin. ESD koruma simgesiyle işaretli
konektörlere dokunulmamalıdır.
Hastaya takılan tüm kablolar cihazın herhangi bir iletken parçasına (topraklama dahil) temas
ETMEMELİDİR.
Altı ayda bir önleyici bakım gereklidir. Bu bakım, asgari olarak şasi ve hasta kaçak akım
ölçümlerini içermelidir.
Cihaz defibrilasyona karşı korumalı değildir. Cihazın tüm kabloları defibrilasyon kullanımından
önce çıkarılmalıdır.
Bu cihazı, uzman tıbbi görüşü alınmış olmadıkça, implante edilmiş elektronik cihazların
varlığında KULLANMAYIN.
Stimülasyon elektrotlarını, stimülasyon akımı transtorasik (göğüs ve toraks bölgesini geçen)
olacak şekilde YERLEŞTİRMEYİN.
Protektor32 ana kutusu, sıvı girişine karşı koruma seviyesi (IPX0) açısından olağan
sınıflandırma sağlamaktadır. Damlama veya sıçramaya karşı korumalı değildir.
Protektor32 ana kutusu uygun şekilde topraklanmış elektrik prizi gerektirmektedir.
Dahili izolasyon transformatörü hiçbir koşul altında baypas edilmemelidir.
Stimülasyon elektrotları, akım yoğunluğunun daima 2 mA r.m.s./cm2 değerinden daha düşük
olmasını sağlayacak büyüklükte olmalıdır. 2 mA r.m.s./cm2 değerini aşan akım yoğunlukları
operatörün özellikle dikkatli olmasını gerektirebilir. Örneğin, stimulusun, 1 ms’lik bir süreyle
10 Hz’de 100 mA ile stimülasyon yapması halinde, stimulus elektrodu en az 0,5 cm2
olmalıdır.
Ayrıntılı açıklama ve 2 mA rms / cm2’den daha düşük akım yoğunluğu elde etmek için gerek
duyulan stimülasyon parametrelerinin hesaplamaları için Protektor32'de TcMEP Modülünün
Kullanımı bölümüne bakın.
Yüzey alanı küçük (iğne elektrot gibi) bir elektrot kullanıldığında akım yoğunluğu artar.
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TcMEP modundaki akım yoğunluğu stimülasyon gücüne (voltaj) ve puls sayısına bağlıdır.
Stimülasyon parametreleri tabloda ayrıntılı olarak verilenlerden farklı ise ve gerilim, söz
konusu eşik değerlerinden daha yüksek ise cilt yanıklarına sebep olabilir.
Stimülasyon esnasında meydana gelen hasta hareketi elde olmayan nöral yaralanmaya
sebep olabilir. Hasta hareketinin yaralanmaya sebep olabileceği stimülasyondan kaçınmak
için uygun önlemleri alın.
Protektor32 SADECE kullanımda bulunduğu ülkede yasal olarak pazarlanan elektrotlarla
kullanılmalıdır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde, SADECE FDA onaylı, yasal olarak
pazarlanan elektrotları kullanın. Kanada’da, SADECE Kanada Sağlık Bakanlığı tarafından
onaylı, yasal olarak pazarlanan elektrotları kullanın.
Protektor32 ana kutusunun kapağı çıkarıldığında, tehlikeli gerilimler açığa çıkar.
Bu sistem AP veya APG sınıfı DEĞİLDİR. TEHLİKE: Patlama tehlikesi. Alev alıcı anestetiklerin
bulunduğu ortamlarda kullanmayın.
Tüm kablo bağlantıları yapılana ve bütünlükleri kontrol edilene kadar sistemi açmayın.
Bu cihazın, kullanım amacına yönelik uygun kullanımı ancak tüm talimatlar tam olarak
okunup anlaşıldıktan sonra garanti edilebilmektedir. Bu cihazın çalıştırılmasıyla ilgili herhangi
bir sorunuz olması halinde, lütfen Xltek temsilcinizle derhal irtibata geçin.
Bu cihazın satışı, dağıtımı veya kullanımı lisanslı bir tıp doktoru tarafından veya onun siparişi
üzerine yapılabilecek şekilde sınırlandırılmıştır.
Protektor32 ana kutusu BF Tipi bir cihazdır. IEC 60601-1 standardına göre bir BF cihazı,
hastaya istenmeyen bir gerilim bağlandığı takdirde, ekipmanın diğer parçalarından, belirlenmiş
bir seviyeden daha büyük bir akım akmayacak derecede izole edilmiş uygulamalı bir parçadır.
Akımın ayarlanmış bu seviyesi tek bir hata durumunda izin verilebilir maksimum hasta kaçak
akımıdır. Protektor32 ana kutusunun hasta bağlantılarının tamamı elektriksel olarak izole
edilmiştir. Bununla birlikte, söz konusu bağlantılar direkt kardiyak temas için tasarlanmamıştır.
Elektrik Çarpması Tehlikesi. Elektrot girişlerini topraklamaya bağlamayın. Hasta ana
kutusu, bağlantıların, sadece izole hasta bağlantılarına yönelik olduğunu hatırlatan uyarı
sembolleri içerir.
Protektor32 sisteminin yakınından kullanılmayan tüm güç kablolarını kaldırın.
Tüm hasta elektrotlarını sadece elektriksel olarak tamamen izole edilmiş fizyolojik cihazlara
bağlayın. Diğer herhangi bir cihaza veya harici çıkışa yapılan bağlantı kişisel yaralanma ile
sonuçlanabilir.
Protektor32 ana kutusu sadece dokunmaya dayanıklı türde elektrot girişlerini kabul eder.
Başka herhangi bir türde hasta elektrodu girişi kullanmaya çalışmayın.
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Protektor32’ye bağlı cihazlar dışındaki hiçbir ekipmana bir izolasyon transformatörü ile güç
verilemez. Transformatörün nominal akımı, transformatörden beslenen cihazların tamamını
çalıştıracak yeterlilikte olmalıdır. Her bir cihazın nominal akım değerlerine bakın.
Belirli durumlarda sinyallerde olası parazitler söz konusu olabilir (örneğin, devrede kötü
topraklama ve MRG gibi başka cihazlara yakınlık).
Bu cihazın aksesuarları çeşitli türlerde tek kullanımlık, steril elektrot iğnelerini içerebilir.
Söz konusu iğneler STERİL olarak etiketlidir ve sterilizasyon yöntemi ambalaj üzerinde
belgelenmektedir. Steril ambalaj bozulmuş ise, söz konusu elektrotlar kullanılmamalıdır.
Protektor32 ana kutusuna bağlı bilgisayar (masaüstü veya dizüstü bilgisayar) bir soğutma
fanına sahiptir. Aşırı ısınmayı önlemek için bu alanı engellemeyin.
Protektor32 kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, yerel atık imha yönetmeliklerine uygun
olarak imha edilmelidir.
Protektor32 Arabası üzerindeki aksesuar kutusuna 10 libre'den (4,5 kg) daha ağır aksesuar
yerleştirmeyin.
Portatif Çoklu Prizler (MPSO) zemin üzerine yerleştirilmemelidir.

Sisteme ilave MPSO veya uzatma kablosu bağlanmamalıdır.

Sistemin parçası olarak belirtilmeyen parçaları sisteme BAĞLAMAYIN.

Protektor32'nin erişilebilir herhangi bir metal parçasına ve hastaya aynı anda DOKUNMAYIN.
Sistemin bir ayırıcı transformatör aracılığıyla MPSO üzerinden beslendiği durumlarda,
sistemin parçası olarak tedarik edilen tıbbi olmayan ekipmanları doğrudan duvar prizine
BAĞLAMAYIN.
Sistemin parçası olarak temin edilmeyen elektrikli ekipmanları MPSO'ya BAĞLAMAYIN.
Bir hastanın yüksek frekanslı cerrahi ekipmanına (elektro cerrahi ünitesi) ve bir
elektromiyografa veya uyarılmış yanıt ekipmanına eş zamanlı olarak bağlanması, elektrikli
stimülatör veya biyopotensiyel girdi parçası elektrotlarının takıldığı bölgede yanıklarla ve
elektrikli stimülatör veya biyolojik amplifikatörlerde olası hasarla sonuçlanabilir. Bu tür
sorunlar için olasılığı en aza indirmek üzere bu kılavuzun şu başlıklı kısmını okuyun ve
uygulayın: “Protektor32'nin Elektro Cerrahi Üniteleriyle Kullanımı için İlkeler.”
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Ağ kablosunun çıkarılması veya veri aktarımı sırasında kesinti olması / donanım hatası
bulunması / bozuk yazılım bulunması nedeniyle veri kaybı/bozulması.
EPWorks Yazılımı dışında yazılım yüklemeyin. Natus, cihazın bu kılavuzda açıklandığı
şekilde kullanılmaması durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Herhangi bir konektörü bağlarken ya da bağlantısını keserken asla hastaya dokunmayın.
Taşınabilir RF iletişim ekipmanları (anten kabloları ve harici antenler gibi çevre birimleri dahil
olmak üzere) Protektor32 Sisteminin üretici tarafından belirtilen kablolar dahil olmak üzere
hiçbir bir parçasına 30 cm'den (12 inç) yakın olacak şekilde kullanılmamalıdır. Aksi takdirde,
bu ekipmanın performansında düşme görülebilir.

Genel İkazlar
Stimülatör probunun, hastalarda kullanım arasında %70 izopropil alkol ile dezenfekte edilmesi
tavsiye edilir. Bu yöntem, stimülatörün invazif olarak kullanılması halinde bir sterilizasyon
yöntemi değildir.
Cihazı temizlemeye girişmeden önce, tüm sistemin gücünü kapatarak güç kablosunun sistem
ve duvar bağlantısını kesin. Protektor32 ana kutusu, iletken olmayan damıtılmış su, elektriksel
olarak iletken olmayan inert yüzey aktif maddeler veya Xltek tarafından onaylı soğuk
sterilizasyon malzemesi kullanılarak yumuşak bir nemli bezle silinip temizlenebilir. Cihazları
çabucak kurulamak önemlidir. Sistemin dahili elektronik bileşenlerine sıvı sızmasına izin
vermeyin. Sistem üzerinde herhangi bir aşındırıcı temizleyici kullanmayın.
Tüm kabloları ve bağlantıları (özellikle de güç kablosunu) yıpranma veya diğer hasar
belirtilerine karşı sıklıkla kontrol edin. Kablolardan herhangi birinde veya güç kablosunda
herhangi bir hasarın bulunduğu şüphesini taşıyorsanız, Protektor32 ana kutusunu
çalıştırmayın.
Cihazı taşıyorken, Protektor32 ana kutusuna bağlı hiçbir kablo bırakmayın. Bu, bağlantıların
gevşemesine veya cihazın çalıştırılması esnasında arızaya sebep olabilir.
Soğuk bir ortamdan oda sıcaklığındaki bir ortama getirildikten hemen sonra Protektor32 ana
kutusunun gücünü açmayın. Cihazın, ortam sıcaklığını almasına (yani, bir saat ısınmasına)
izin verin.
Yalıtılmış anahtar modlu güç kaynağı yalnızca 110 V, 120 V, 220 V veya 240 V harici (duvar)
prizine bağlanmak üzere tasarlanmıştır.
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İşitsel/Görsel Stimülasyon Uyarıları
Sadece temin edilen Telephonics Model TDH-39P kulaklıklar ve kulak tıkaçları (TIPS)
Protektor32 ile kullanım için onaylanmıştır. IEC60601-1 uyarınca hasta izolasyonu onaylı
parçalara bağlıdır.
Protektor32 üzerindeki VGA portuna sadece IEC950, IEC60601-1 standardı veya benzer bir
güvenlik standardı uyarınca onaylı ekipmanlar bağlanabilir. Nihai sistem IEC60601-1-1’in
öngördüğü tıbbi sistemlerin güvenlik gerekliliklerini karşılamak üzere yapılandırılmış olmalıdır.
Aşırı sese maruz kalmak, geçici ve hatta kalıcı işitme kaybına sebep olabilir.

Aşırı ışığa uzun süreli maruz kalmak, görme keskinliğinde geçici ve hatta kalıcı değişikliklere
sebep olabilir.
Hastanın elektriksel izolasyonu, Protektor32’ye bağlı tüm çevre birimleri (kulaklık, yazıcı,
gözlük, monitör) Xltek onaylı olduğunda sağlanır. Nihai sistem konfigürasyonu tıbbi sistemlerin
güvenliğine yönelik IEC60601-1 gerekliliklerini karşılamalıdır.
Xltek tarafından tedarik edilen model dışında bir VGA ekranına bağlantı yapmayı seçmeniz
halinde, söz konusu bağlantı ya IEC60601-1 gerekliliklerini ya da yerel kaçak akım
gerekliliklerini KARŞILAMALIDIR.

Elektro Cerrahi Üniteleri (ESU) ile Protektor32 – İlkeler
Protektor32’nin, Elektro Cerrahi Ünitesiyle uygun kullanımını temin etmek için aşağıdaki güvenlik
ilkelerine uyun. Söz konusu ilkelere uymamak, hastada cilt yanıkları ve/veya Protektor32 cihazında
hasarla sonuçlanabilir.
1. ESU aktifken, ESU kalemini Veri Toplama Kutusundan ve stimülasyon elektrotlarından uzak
tutun.
2. Protektor32 toprak girişine bağlı hasta toprak elektrodunu mümkün olduğunca büyük kullanın.
3. Protektor32 toprak elektrodunu/elektrotlarını ESU toprak dönüş elektrodunun çok yakınına
yerleştirmeyin. ESU toprak elektrodunu Protektor32 topraklamasına bağlamayın.
4. ESU dispersif pedinin hasta ile iyi elektriksel temas sağladığından emin olun. Bazı ESU’ların,
temas kalitesini kontrol etmeye yönelik iyi bir mekanizmalarının bulunmasına karşın, dispersif
pedi, uygun şekilde uygulanmasını sağlamak için görsel olarak daima kontrol edin.
ESU elektrodu hasta ile direkt temas halinde olmadıkça, elektro cerrahi ünitesini uzun süreler
boyunca aktif halde tutmayın.
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Çıktı Dalga Formları
Protektor32’den gelen çıktı dalgalarının, hastayı elektriksel olarak stimüle etmesi ve bir yanıt uyarması
gereklidir. Söz konusu dalgalar bir DC bileşenine sahip olmayıp standart elektrikli stimülatörlerde ±400 V
ve 100 mA, TCeMEP stimülatörde ±500 V ve 1500 mA ve cerrahi prob stimülatörlerinde ±10 V ve 40 mA
ile sınırlıdır. Çıktı için DC bileşeni olmadığından, bir DC bileşeni ile ilgili olarak alınması gereken spesifik
önlemler de bulunmamaktadır.
Yük empedansı belirli bir akım açısından gerilim limitini aştığı takdirde, stimülasyon çıktısı dirençle orantılı
olarak azaltılır. Tipik yükler 500 Ohm ila 10 kOhm aralığındadır. Stimülasyon puls süresi 0,05 ms ila 1,0 ms
aralığındadır. Pulslar maksimum 500 Hz frekansa kadar tekrarlıdır.

Elektrostatik Boşalma (ESD) işlem prosedürleri ve uyarılar
Herhangi bir kurulum veya yerleşim prosedürünü gerçekleştirmeden önce tüm klinik personelin bu
bölümde anahatları ile verilen önlemleri okumaları ve/veya bu konuda eğitim almaları tavsiye edilir.
UYARI: Uygun Elektrostatik Deşarj (ESD) önlemlerini aldığınızdan emin olun. Taşıma,
kablolama veya kurulum prosedürlerini gerçekleştirmeden önce kablo bağlantısını kesin.
Bazı yarı iletken (katı hal) cihazlar, statik elektrik nedeniyle kolayca hasar görebilir.
Bu bileşenler genel olarak Elektrostatik Hassas Cihazlar (ESD) olarak adlandırılır.
ESD simgesiyle işaretli Konektörlerin erişilebilir iletken parçalarına dokunmayın.
Statik elektriğin yol açtığı bileşen hasarını azaltmak için aşağıdaki teknikleri takip edin:
•

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

•

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

•

Serin, kuru alanlarda halı kullanmayın. Verilmişse, ürün bileşenlerini takılmaya hazır olana kadar antistatik ambalajlarında bırakın.

•

Kabloları bağlarken ve çıkarırken dikkatli olun. Bir kabloyu çıkarırken, kablodan değil, daima kablo
konektöründen veya gerilim azaltma halkasından çekin.
UYARI: Hasarlı bir kablo, elektrik devresinde kısa devreye yol açabilir. Kabloyu takmadan
önce konektör pimlerini hizalayarak konektörlere hasar gelmesini önleyin.
UYARI: Yanlış hizalanmış konektör pimleri, güç açıldığında sistem bileşenlerine hasar verebilir.
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Protektor32 İçin Güvenlik ve Standartlara Uygunluk
Gerekli Performans
EMG TANI EKİPMANLARI'nın GEREKLİ PERFORMANS'ını tanımlamak için belirlenen potansiyel kabul
edilemez risk kaynakları şunlardır:
•
•
•
•

Bir dalga formu veya artefakttaki minimum parazit veya bir görüntüdeki bozukluk ve görüntülenen bir
sayısal değerde, herhangi bir fizyolojik etkiyle ilişkilendirilemeyen ve tanıyı değiştirebilecek her türlü hata
Güvenlikle ilişkili hatalı göstergelerin gösterilmemesi
İstenmeyen veya aşırı stimülasyon çıkışlarının üretilmemesi
İstenmeyen veya aşırı hasta uygulamalı parça yüzey sıcaklığının üretilmemesi

Standartlara Uyumluluk ve Normatif Referanslar ile İlgili Bilgiler
İntraoperatif Nörolojik İzleme Cihazı, Model Protektor32, taşınabilir/mobil (araba üzerine monte edildiğinde),
anma gerilimi: 24 VDC, 2 A. Harici güç kaynağı ile kullanılır (Jerome Industries; model WSL524MC; nominal
100~240 VAC, 50/60 Hz, 140 VA; Xltek P/N 005307)
1.
2.
3.
4.

Elektrik çarpmasına karşı koruma tipi: Sınıf I
Elektrik çarpmasına karşı koruma derecesi: BF Tipi
Su girişine karşı koruma derecesi: IPX0
Hava veya oksijen ya da azot oksitli alevlenebilir anestetik karşım varlığında uygulama güvenlik
derecesi: Ekipman, hava veya oksijen ya da azot oksitli alevlenebilir anestetik karşım varlığında
kullanıma uygun değildir.
5. Çalışma modu: Sürekli
6. Ortam Koşulları: Normal: 10-40°C, %30-75 rH, 700-1060 hPa

Protektor32 ve aksesuarları, aşağıdaki ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.
Tablo 1 - Uyumluluk Güvenlik Standardı ve Normatif Referanslar
IEC 60601-1:2012 (Baskı 3.1)

Tıbbi elektrikli ekipman - Kısım 1: Temel güvenlik ve gerekli performans
için genel gereklilikler. Aşağıda gösterilen ulusal sapmaları içerir.

ANSI / AAMI ES 60601-1:2005
+ A1:2012

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

CSA C22.2 No. 60601-1:2014-03

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

EN 60601-1:2006 + A1:2013

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

IEC 60601-2-40:1998
(Baskı 1.0)

Tıbbi elektrikli ekipman - Kısım 2-40: Elektromiyografların ve uyarılmış
yanıt ekipmanının güvenliği için özel gereklilikler

IEC 60601-1-6: 2010
(Baskı 3.0) + A1: 2013

Tıbbi elektrikli ekipman - Kısım 1-6: Genel temel güvenlik ve gerekli
performans gereklilikleri- Yardımcı Standart: Kullanılabilirlik

IEC 62366:2007
(Baskı 1.0) + A1: 2014

Tıbbi cihazlar - Tıbbi cihazlara kullanılabilirlik mühendisliğinin
uygulanması
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Tablo 2 - EMC Uyumluluk Standardı ve Normatif Referanslar
IEC 60601-1-2:2014 (Baskı 4.0)

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

IEC 60601-2-40:2016 (Baskı 2.0)
– Madde 201.17 ve 202

Tıbbi elektrikli ekipman - Kısım 2-40: Elektromiyografların ve
uyarılmış yanıt ekipmanının güvenliği için özel gereklilikler

IEC 61000-4-2:2008 (Baskı 2.0)

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

IEC 61000-4-3:2010 (Baskı 3.2)

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

IEC 61000-4-4:2012 (Baskı 3.0)

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

IEC 61000-4-5:2005 (Baskı 2.0)

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

IEC 61000-4-6:2013 (Baskı 4.0)

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

IEC 61000-4-8:2009 (Baskı 2.0)

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

IEC 61000-4-11:2017 (Baskı 2.1)

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

IEC 61000-3-2:2018 (Baskı 5.0)

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

IEC 61000-3-3:2013 (Baskı 3.0)

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

CISPR 11:2010 (Baskı 5.0) + A1

Endüstriyel, Bilimsel ve Tıbbi (ISM) Radyo Frekans Ekipmanı Elektromanyetik Parazit Özellikleri - Ölçüm Limitleri ve Yöntemleri
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IEC 60601-1-2 Uyumluluk Beyanı
Tablo 3 - Elektromanyetik Emisyonlar
Kılavuz ve Üreticinin Beyanı - Elektromanyetik Emisyonlar
Protektor32 aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Protektor32
müşterisi veya kullanıcısı sistemin böyle bir ortamda kullanılmasını temin etmelidir.
Emisyon testi

Uyumluluk

Elektromanyetik ortam - kılavuz

RF emisyonları
CISPR 11

Grup 1

Protektor32 RF enerjisini sadece dahili işlevi için kullanır.
Bu yüzden, RF emisyonları oldukça düşüktür ve yakınlardaki
elektronik ekipmanla herhangi bir parazit yaratması olası değildir.

RF emisyonları
CISPR 11

Sınıf A

Uyumlu
emisyonlar IEC
61000-3-2

Sınıf A

Protektor32, konutsal binalar ve konutsal amaçla kullanılan
binalara elektrik sağlayan kamusal düşük voltajlı elektrik besleme
şebekesine doğrudan bağlı olan binalar dışındaki tüm yapılarda
kullanıma uygundur.

Voltaj
dalgalanmaları/
kırpışma
emisyonları

Uyumludur

IEC 61000-3-3

Uyarı: Bu ekipman/sistem yalnızca sağlık uzmanları tarafından
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman/sistem, radyo
parazitine neden olabilir veya yakındaki ekipmanların işleyişini
bozabilir. Protektor32'nin yönünün veya yerinin değiştirilmesi ya
da konumun koruyucu kalkana alınması gibi azaltıcı tedbirler
gerekebilir.

Tablo 4 - Bağışıklık Testi Seviyeleri - Muhafaza Bağlantı Noktası
Olay
Elektrostatik Deşarj

Temel EMC Standardı
veya Test Yöntemi
IEC 61000-4-2

Bağışıklık Testi Düzeyleri Profesyonel Sağlık Tesisi Ortamı
± 8 kV temas
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV hava

Yayılan RF EM Alanları

IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
1 kHz düzeyinde %80 AM

RF Kablosuz İletişim
Ekipmanlarına Yakınlık
Alanları

IEC 61000-4-3

Aşağıdaki “Muhafaza Bağlantı Noktasının RF
Kablosuz İletişim Ekipmanlarına Bağışıklığı”
Tablosu'na bakın

Nominal Güç Frekansı
Manyetik Alanları

IEC 61000-4-8

30 A/m
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Tablo 5 – Bağışıklık Testi Düzeyleri - Giriş A.C. Güç Bağlantı Noktası
Olay

Temel EMC
Standardı

Bağışıklık Testi Düzeyleri Profesyonel Sağlık Tesisi Ortamı

Elektriksel Hızlı Geçici
Rejim / Patlama

IEC 61000-4-4

± 2 kV

Dalgalanmalar Hat-hat
(Diferansiyel Mod)

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV

Dalgalanmalar Hat-toprak
(Ortak Mod)

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV

RF Alanlarının Oluşturduğu
İletilen Düzensizlikler

IEC 61000-4-6

3V

100 kHz tekrarlama frekansı

0,15 MHz – 80 MHz
0,15 MHz ve 80 MHz arasında
ISM bantlarında 6 V
1 kHz düzeyinde %80 AM

Voltaj Düşüşleri

IEC 61000-4-11

%100 düşüş, 0,5 döngü
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ve 315°'de
%100 düşüş, 1 döngü
ve
%30 düşüş, 25 döngü (50 Hz)
Tek faz: 0°'de

Voltaj Kesintileri

IEC 61000-4-11

%100 düşüş, 250 döngü (50 Hz) / 300 döngü (60 Hz)

Tablo 7 – Hasta Bağlantı Portu
Olay
Elektrostatik Deşarj

Temel EMC Standardı
veya Test Yöntemi

Bağışıklık Testi Düzeyleri - Profesyonel
Sağlık Tesisi Ortamı

IEC 61000-4-2

± 8 kV temas
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV hava
3V

RF Alanlarının Oluşturduğu
İletilen Düzensizlikler

0,15 MHz – 80 MHz
IEC 61000-4-6

0,15 MHz ve 80 MHz arasında
ISM bantlarında 6 V
1 kHz düzeyinde %80 AM
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Tablo 8 – Bağışıklık Test Düzeyleri - Sinyal Giriş / Çıkış Parçaları Bağlantı Noktası
Olay

Bağışıklık Testi Düzeyleri Profesyonel Sağlık Tesisi Ortamı

Temel EMC Standardı

Elektrostatik Deşarj

IEC 61000-4-2

Elektriksel Hızlı Geçici
Rejim/Patlama

IEC 61000-4-4

± 8 kV temas
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV hava
± 1 kV
100 kHz tekrarlama frekansı
3V

RF Alanlarının Oluşturduğu
İletilen Düzensizlikler

0,15 MHz – 80 MHz
IEC 61000-4-6

0,15 MHz ve 80 MHz arasında
ISM bantlarında 6 V
1 kHz düzeyinde %80 AM
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Tablo 9 - MUHAFAZA BAĞLANTI NOKTASI'nın RF kablosuz iletişim ekipmanlarına
bağışıklığına ilişkin test spesifikasyonları
Test
frekansı
(MHz)
385

Bant
(MHz)

Hizmet

Modülasyon

Maksimum
Güç (W)

Mesafe
(m)

BAĞIŞIKLIK
TEST
DÜZEYİ
(V/m)

380 –390

TETRA 400

Puls
modülasyonu

1,8

0,3

27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

2

0,3

28

2

0,3

28

2

0,3

28

0,2

0,3

9

18 Hz
450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

FM
± 5 kHz sapma
1 kHz sinüs

710

704 – 787

LTE Bandı 13, 17

745

217 Hz

780
810

Puls
modülasyonu

800 – 960

870

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

Puls
modülasyonu

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

Puls
modülasyonu

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

Puls
modülasyonu

WLAN 802.11 a/n

Puls
modülasyonu

18 Hz

930
1.720

1.700 – 1.990

1.845

217 Hz

1.970
2.450

5.240
5.500
5.785

2.400 – 2.570

5.100 – 5.800

217 Hz

217 Hz
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FCC Uygunluk Beyanı
Not:

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

Uyarı:

Üretici tarafından açıkça onaylanmamış değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının
cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
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Düzenleyici Semboller
Protektor32 sisteminin muhtelif bileşenleri üzerinde bazı semboller görünür. Lütfen bunların anlamları ve
önemi için aşağıdaki tabloya başvurun.
Simge

Tanım
DİKKAT:
Ekteki Belgelere Bakın

Ekteki Belgelere Bakın

Çalıştırma Talimatlarına Başvurun

Koruyucu Topraklama (Topraklama Bağlantısı)

BF Türü Ekipman

Tehlikeli Gerilim

Alternatif Akım

Doğru Akım

Elektrostatik Hassas Cihaz (ESD)

Güç Açık
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Simge

XLTEK Protektor32
Tanım

Güç Kapalı

2017/745 sayılı AT Yönetmeliği’ne uygunluğu tasdik edilmiş Tıbbi Cihaz
Yönetmelik (TCY) ürünü.
Kanada Standartlar Kurumu
(kurum tarafından güvenlik onayı verildiğini gösterir)

TUV Güvenliği Test Edildi ve Üretimi İzlendi

Kanada'da üretilmiştir

İşletme ömrü sonunda imha etme
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Protektor32 Sistem Konfigürasyonu

Cihaz stilleri/modelleri yukarıda gösterilenlerden farklı olabilir.
Gösterge
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Tanım

Gösterge

Stimülatör Bölmeleri
Düşük Akımlı Stimülatör Bölmeleri
TCeMEP Bölmesi
Veri Toplama Bölmeleri
Oksimetre
Gözlük
Koter Dedektörü
Kulaklık veya Kulak Tıkaçları
VGA Monitör**
Güç Kablosu (ŞEBEKE)
İzolasyon Transformatörü
Yazıcı**

Tanım

M
N
O
P
Q
R

Tıbbi Kullanıma Uygun Güç Kaynağı
İzolasyon Kutusu
Masaüstü/Dizüstü Bilgisayar
Harici Tetikleyiciler
Veri Toplama Ana Kutusu
Stimülatör Ana Kutusu

1
2
3
4
5

İletişim Kablosu
VGA Kablosu
DC Güç Kablosu
Güç Kablosu
USB Veri Kablosu

**VGA monitör ve Yazıcı isteğe bağlıdır.
Uygulama Parçaları arasında EEG ve EMG verilerinin toplanmasında kullanılan elektrotlar, görsel stimülasyon
için gözlükler, işitsel stimülasyon için kulaklıklar, elektrikli stimülatörler ve puls oksimetre yer alır.
Not: Bu cihazda sadece Xltek onaylı kabloları ve aksesuarları kullanın.
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Protektor Ana Kutusu
Protektor32 ana kutusu, yerleşik amplifikatörler, A/D Konvertörleri, Dijital Sinyal İşlemcileri, işlemciler ve
depolama aygıtlarına sahip komple bir veri toplama sistemini içerir.

Protektor32 Ana Kutusunun Özellikleri
•

32 adede kadar Analog Giriş Kanalı (diferansiyel veya referansiyel).

•

2 adet Bağımsız Elektrikli Stimülatör – her biri sekiz anahtarlanabilir çıkış portlu ve 2 adet düşük akım
probu portlu.

•

1 adet İşitsel Stimülatör

•

1 adet Görsel Stimülatör

•

2 adet iki yönlü harici tetikleyici

•

Tam Bant Genişliğinde Veri Toplama (60 kHz örnekleme).

•

Eşzamanlı Çok Kanallı EP, EMG ve EEG

•

Ultra Düşük Gürültülü Amplifikatörler

•

Dizüstü veya Masaüstü Bilgisayarlara bağlantı

•

Ameliyathaneye taşınacak kadar küçük ve hafif

•

Anahtar Matrisi

•

Stimülasyon Bölmeleri

•

Patlama Kutusu

Protektor32 ana kutusu, bir iletişim portu, iki harici tetikleyici giriş/çıkışı ve bir koter algılama portu
vasıtasıyla başka bir ekipmanlara bağlanabilir.
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Protektor Ana Kutusunun Bağlantısının Yapılması
Aşağıdaki talimatlarda Protektor32 ana kutusunun bir dizüstü veya masaüstü bilgisayara nasıl
bağlanacağı gösterilmektedir.
Ekipmanı, bağlantının kesilmesi gerektiğinde takılıp çıkarılabilir ana elektrik kablosuna
kolaylıkla erişilebilecek şekilde yerleştirin.
1. Güç kablosunu İzolasyon Kutusuna takın.

Şekil 1: Ana Kutu Güç Bağlantısı Elektriğe Bağlı
2. İzolasyon - Veri Toplama kablosunu İzolasyon Kutusuna ve Veri Toplama Kutusuna bağlayın.

Şekil 2: İzolasyon - Veri Toplama kablosu İzolasyon Kutusuna bağlı
3. Veri Toplama - Stimülatör kablosunu kullanarak Veri Toplama kutusunu Stimülatör kutusuna bağlayın:

Şekil 3: Veri Toplama kutusunun Stimülatör kutusuna bağlanması
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4. USB kablosunu İzolasyon kutusu ile Dizüstü/Masaüstü Bilgisayar arasına bağlayın.

Şekil 4: İzolasyon kutusunun Dizüstü Bilgisayara bağlanması
5. Veri Toplama/Stimülatör bölmelerini veri toplama ve stimülatör kutularına bağlayın.

Şekil 5: Stimülatör bölmesinin stimülatör kutusuna bağlanması
Ayrılabilir bölme örnekleri

Ayrılabilir Stimülatör Bölmesi

Veri Toplama Bölmesi

Kablo klipsli Bölme tutucu örneği
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Protektor32 ile TcMEP Stimülatörün Kullanımı
Protektor32 ile TcMEP stimülatörü tekli veya saniyede birkaç pulsa kadar bir hızda dizi halinde stimuli
ileten bir çalıştırma modu sağlar.

Güvenlik Bilgileri
Kontrendikasyonlar ve İstisnalar
Protektor32 Transkraniyal Stimülasyon modu için kontrendikasyonlar ve istisna kriterleri aşağıdaki gibidir:
•

Baş yaralanması, inme, epilepsi, nöbet veya başkaca nörolojik bozukluk öyküsü olan hastalar.

•

Serebral anevrizma öyküsü olan hastalar.

•

Herhangi bir türden implante edilmiş cihazı (örneğin kalp pili) olan hastalar.

•

Başlarında metal plaka veya parça olan hastalar.

TcMEP’lerin Sonuç Çıkarma Protokolü
Stimülasyon elektrotlarını, stimülasyon elektrodu konumlarına yönelik laboratuvar protokollerinize göre
hastanın kafa derisi üzerine yerleştirin. EEG elektrodu yerleşimiyle ilgili olarak Uluslararası 10-20
standartları kullanılarak C3 ve C4 arasındaki stimülasyon [Calancie v.d. 1998, 2001; Jones v.d. 1996]
dahil birkaç farklı stimülasyon elektrodu konfigürasyonu raporlanmıştır. Ardından, kaydetmek istediğiniz
konuma/konumlara göre kayıt elektrotlarını yerleştirin.
(Stimülasyon elektrodu yerleşimi, kayıt elektrodu yerleşimi ve elektrotların türü dahil olmak üzere) TcMEP
modlarının nasıl kullanılacağına dair nihai karar kullanıcıya aittir. Kullanıcıya, TcMEP gerçekleştirmek için
farklı protokollerin ayrıntılı açıklamalarının yer aldığı yayımlanmış, emsal değerlendirmesinden geçmiş
makaleler önerilmektedir.
NOT: Cerrahi ekibin yanlış pozitif uyarı almasını önlemek açısından, anestezi verme şekli veya
ortalama arteriyel kan basıncındaki önemli değişikliklerin, TcMEP intraoperatif referans
çizgilerinden sapmalara neden olabileceğinin iyice anlaşılması zorunludur.
Referanslar:
1) Calancie B., Harris W, Brindle GF, et al: Threshold-level repetitive transcranial electrical
stimulation for intra-operative monitoring of central motor conduction. J. Neurosurg Spine 95:
161-168, 2001.
2) Calancie B., Harris W, Broton JG, Alexeeva N, Green BA: “Threshold-level” multipulse
transcranial electrical stimulation of motor cortex for intra-operative monitoring of spinal motor
tracts: description of method and comparison to somatosensory evoked potential monitoring.
J. Neurosurg 88: 457-470, 1998.
3) Jones SJ, Harrison R, Koh KF, Mendoza N, Crockard HA: Motor evoked potential monitoring
during spinal surgery: responses of distal limb muscles to transcranial cortical stimulation with
pulse trains. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 100: 375-383, 1996.
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TcMEP Uyarıları ve İkazları
Stimülasyon elektrotları, akım yoğunluğunun daima 2 mA r.m.s./cm2 değerinden daha düşük
olmasını sağlayacak büyüklükte olmalıdır. 2 mA r.m.s./cm2’yi aşan akım yoğunlukları operatörün
özellikle dikkatli olmasını gerektirebilir. Örneğin, stimulusun, 1 ms’lik bir süreyle 10 Hz’de 100 mA
ile stimülasyon yapması halinde, stimulus elektrodu en az 0,5 cm2 olmalıdır.
Yüzey alanı küçük (iğne elektrot gibi) bir elektrot kullanıldığında akım yoğunluğu artar.
TcMEP modundaki akım yoğunluğu stimülasyon gücüne (voltaj) ve puls sayısına bağlıdır.
Stimülasyon parametreleri tabloda ayrıntılı olarak verilenlerden farklı ise ve gerilim, söz
konusu eşik değerlerinden daha yüksek ise cilt yanıklarına sebep olabilir.
Ayrıntılı açıklama ve 2 mA rms/cm2’den daha düşük akım yoğunluğu elde etmek için gerek
duyulan stimülasyon parametrelerinin hesaplamaları için aşağıdaki tablo 4 içeriğine bakın.
Stimülasyon esnasında meydana gelen hasta hareketi elde olmayan nöral yaralanmaya
sebep olabilir. Hasta hareketinin yaralanmaya sebep olabileceği stimülasyondan kaçınmak
için uygun önlemleri alın.
Yüksek akım yoğunluğu ve hastada yanık riski nedeniyle, TcMEP stimülatör ile stimülasyon
için çapı 0,4 mm ve uzunluğu 13 mm olanlar gibi küçük yüzey alanlı iğne elektrotlar ve spiral
elektrotlar kullanılmamalıdır.
Kortikal stimülasyon; kafatası kırığı veya başla ilgili nöroşirürjik operasyon öyküsü bulunan
hastalarda kullanım açısından uygun olmayabilir. Kafatası kusurları yüksek lokal akım
yoğunluklarına neden olabilir.
Kortikal stimülasyon, epilepsi öyküsü bulunanlarda ve nöbet geçirmeye (örneğin alkol
bağımlılığı) meyilli başka rahatsızlık öyküsü olanlarda nöbetlere ve hafıza problemlerine yol
açabilir. Böyle bir episodun varlığı halinde gerekli tıbbi önlemlerin alındığından emin olun.
Ayrıca, açıklanamayan intraoperatif nöbetler ve olası aritmiler, TcMEP stimülatörünün
kullanımını bırakma endikasyonlarıdır.
TcMEP stimülatör çıkışları sadece stimülasyon elektrotlarına bağlanmalıdır. Çıkışların toprak
elektrotlarına istemeyerek yanlış bağlanması, beyin zarı dışındaki organlara tehlikeli şekilde
akım uygulanmasıyla sonuçlanabilir.
Calancie ve ark. tarafından yapılan çalışmalarda, verilen enerjiyi en aza indirerek hastanın
güvenliğini artırmak amacıyla, cihazda kullanılan eşik seviyesi izlemenin güvenlilik ve etkililik
profilinin ortaya konulması temel alınmıştır.
Elektrikli stimülatörü uzun bir süre boyunca birçok kez kullanırken, stimülasyon elektrotları
üzerindeki nemi ve patı periyodik olarak kontrol edin. Elektrikli stimülasyon uzun süreler
boyunca yapıldığında, stimülasyon elektrotları üzerindeki nem ve pat tamamen kurur; sonuç
olarak, elektrikli stimülasyon bunlar tamamen kuruduktan sonra sürdürüldüğü takdirde,
yüksek akım yoğunluğuyla stimüle edilen nokta ısınır ve yanık meydana gelebilir.
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Hastada aynı anda hem yüksek frekanslı bir cerrahi alet hem de elektrikli stimülatör kullanılması
durumunda, elektrodun uygulandığı yerde yanık meydana gelebilir veya kullanılan elektrot hasar
görebilir. Yüksek frekanslı bir cerrahi alet kullanırken elektrodu çıkarın.
Elektrikli stimülasyon parçalarının çıkışı, elektrot bir kısa dalga veya mikro dalga terapötik
cihazın yakınında olduğunda kararsız olabilir. Bir mikro dalga terapötik cihaz kullanırken
elektrikli stimülatörün gücünü kapatın.

TcMEP modalitesinin stimülasyon sınırlamaları
1. Puls başına enerji sınırlaması
1000 Ohm yükte puls başına 50 mJ (IEC60601-2-40 – tamamlayıcı standarda göre güvenlik gerekliliği)
2. Birim zaman başına enerji sınırlaması
Maksimum = 1000 Ohm yükte maksimum 9 pulsta saniye başına 100 mJ dağıtım.

Puls Dizisi Güvenlik Limitleri
Hastaya aşırı stimülasyon verilmesini engellemek için, Protektor32, çıkış gerilimi ve stimülasyonun puls
sayısı arasındaki ilişki açısından spesifik koşullarla ayarlanmıştır. Protektor32 TcMEP stimülatörü ile
hastaya verilen toplam enerji dizi başına puls sayısına ve seçilen stimülasyon gerilimine bağlıdır.
Cihazın hastaya vereceği hesaplanmış enerji aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

Enerji Sınırlaması - İzin Verilen Ayarlar
Cihaz, şekilde gösterilen aralıklar dışındaki ayarlara imkan vermez. Ayarlanan değerin aşılması halinde,
Protektor32 çıkış sınırlama fonksiyonu tetiklenir.
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Akım Yoğunluğu
TcMEP modunu kullanırken, Akım Yoğunluğu’nun farkında olmalısınız. Akım yoğunluğu stimülasyon
gücüne (voltaj) ve puls sayısına bağlıdır. 2 mA rms/cm2’den daha az akım yoğunlukları elde etmek için,
Tablo4 içinde görülen parametre ayarlarını-düzenini kullanabilirsiniz.
Tablo4: 2 mA rms/cm2'den daha az akım yoğunluğu elde etmek için maksimum voltaj - puls sayısı
kombinasyonları.
2 mARMS/cm2 değerinin üzerindeki akım yoğunluklarından kaçınmak için, her bir elektrot
konfigürasyonunda puls ayarı başına maksimum voltaj ayarları
Saniye başına puls sayısı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

180

147

127

114

104

96

90

85

Bir EEG disk elektrodu (0,9 cm2)
Voltaj Ayarları [V]

255

TEK KULLANIMLIK GÜMÜŞ EEG DİSK ELEKTROTLARI – Kap çapı: 10 mm; Kap yüksekliği: 3 mm;
Yüzey alanı = 90 mm2 (Natus Nörodiyagnostik Aksesuarlar Kataloğu'nda Parça Numarası 105191)
Yukarıda Tablo4 içinde ayrıntılı olarak verilenleri aşan ayar-düzen kombinasyonlarını
kullanırsanız, stimülasyon sonucunda cilt yanıkları meydana gelebilir ve operatörün buna
özellikle dikkat etmesi gerekir.
Hazırlama Pulsları

1

Test Pulsları

hazırlama
pulsu sayısı

2

1

...

t

...

Hazırlama Aralığı
i

i

t = Puls Süresi – 50 us’de sabit
i = Pulslar Arası Aralık (Puls hızı)
Not: Hazırlama Pulsu Sayısı + Test Pulsu Sayısı toplamda 9’u geçemez.
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Puls dizisi

1

Sonraki Puls dizisi
toplam puls
sayısı

2

1

...

toplam puls
sayısı

2

...

Min Tekrar Süresi
(1 saniye)
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Kullanıcı Tarafından Yapılması Önerilen Bakım
Rutin Sistem Bakımı
Hiçbir hareketli parçanın olmadığı bir katı hal sisteminde rutin bakıma gerek yoktur. Ancak yine de sistemi
test etmek isterseniz, kalibre edilmiş bir sinyal jeneratörü kullanarak 1 mV'luk 1 Hz kare dalga verin.
Ekranda gösterilen dalga formu uygun genlik ve frekansa sahip bir kare dalga şeklinde görünmelidir.
Akım filtresi ayarlarının dalga formunu bozabildiğini unutmamak önemlidir.

Kullanıcı Tarafından Yapılan Genel Bakım
Protektor32 sistemini iyi ve çalışır durumda tutmak için düzenli bir önleyici bakım planı uygulayın.
Kullanıcı tarafından yapılan düzenli bakım, Protektor32 ana kutusunun içine ve bileşenlerine erişimi
kapsamaz. Düzeltici bakım ve/veya iç bileşen servisi gerektiren servis sorunları için 1-800-303-0306
numaralı telefondan Xltek teknik Destek birimini arayın veya yerel Xltek temsilcinizle görüşün.
Kablo bağlantılarını ve elektrotları yıpranma ve hasar açısından periyodik olarak kontrol edin. Eğilmiş
pimler açısından kabloları kontrol edin. Yıpranmış veya hasar görmüş kabloları değiştirin. Ayrıca,
aşağıdakiler dahil olmak üzere tüm sistem bileşenlerini düzenli olarak kontrol edin ve temizleyin:
•

Konektörler ve jak bağlantı noktaları

•

Elektrotlar ve aksesuarlar

•

Stimülatör / Veri Toplama / İzolasyon Kutuları ve kablolar
NOT: Sistemin temel bakımının yapılması ve aşırı fiziksel kullanımdan kaçınılması sistem
bileşenlerinin kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

Bakım Uyarıları
Bu ekipmanın servisini veya bakımını hastada kullanıldığı sırada yapmayın.

Silmeden önce Protektor32 ana kutusunun ve patlama kutusunun bilgisayar bağlantısını
kesin. Tüm kabloları çıkarın. Tiftiksiz bir bez kullanın. Herhangi bir sistem bileşeni üzerinde
temizlik maddesi KULLANMAYIN.
Ana kutu veya patlama kutusunun dahili elektronik bileşenlerinin içine herhangi bir sıvının
sızmasına imkan vermemeye dikkat edin.

Cihazı taşırken, ana kutuyu veya patlama kutusunu bilgisayara bağlı BIRAKMAYIN.
Cihazı temizlemek için petrol bazlı veya aseton solüsyonları veya diğer sert çözücüleri
KULLANMAYIN.
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Ortam Koşulları
Çalıştırma Ortamı Limitleri

Sıcaklık: 10° ila 40°C
Bağıl Nem: %30-%75
Rakım: Deniz seviyesinden en fazla 4600 metre yüksekte
Atmosfer Basıncı: 500 hPa ila 1060 hPa

Taşıma ve Saklama Limitleri

Sıcaklık Aralığı: -40°C ila 70°C
Nem Aralığı: %10-%100, yoğunlaşma dahil
Atmosfer Basıncı Aralığı: 500 hPa ila 1.060 hPa

Protektor32 Arabası ile birlikte 24 VDC / 2 A
İzolasyon Kutusu, Veri Toplama
Kutusu ve Stimülatör
Kutusunun Elektriksel Değerleri
İzolasyon Transformatörü
Maksimum Çıkış Gücü

P/N 006979: 100 VAC - 50/60 Hz, 8,7/4,35 A (850 VA),
115(120)/230(240) VAC - 50/60 Hz, 8,7/4,35 A (1000 VA)
P/N 010758: 120 VAC - 60 Hz, 7,50 A (900 VA)
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İşletme ömrü sonunda imha etme
Natus, 2014 tarihli Avrupa Birliği WEEE [Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (AEEE)] Yönetmeliklerindeki
gereksinimleri karşılamayı bir görev addetmektedir. Bu Yönetmelikler, elektrikli ve elektronik atıkların uygun
bir şekilde işleme tabi tutulması ve ıslahı için ayrı bir şekilde toplanmasını ve AEEE’lerin güvenli bir şekilde
yeniden kullanılmasını veya geri dönüştürülmesini emreder. Bu kararlılık kapsamında başka düzenlemeler
yapılmadığı takdirde Natus, geri alma ve geri dönüştürme sorumluluğunu son kullanıcıya aktarabilir. Lütfen
bölgenizde faydalanabileceğiniz toplama ve geri dönüşüm hizmetleri hakkında ayrıntılar için bizimle iletişim
kurun www.natus.com.
Elektrikli ve elektronik ekipmanlar (EEE), doğru biçimde işleme tabi tutulmadıkları takdirde, insan sağlığı ve
çevre için tehlikeli olabilecek veya risk oluşturabilecek malzemeler, bileşenler ve maddeler içermektedir. Bu
nedenle, AEEE’lerin güvenli bir şekilde yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini garanti etmek için
son kullanıcıların da yapması gerekenler bulunmaktadır. Elektrikli ve elektronik ekipman kullanıcıları,
AEEE’leri diğer atıklarla birlikte atmamalıdır. Kullanıcılar, atık elektrikli ve elektronik ekipmanların imha
edilmesi ile ilişkili çevresel etkileri azaltmak ve atık elektrikli ve elektronik ekipmanların yeniden kullanılma,
geri dönüştürülme ve geri kazanılma ihtimalini artırmak maksadıyla, belediyenin toplama planlarından,
üretici/ithalatçı geri alma yükümlülüklerinden ya da lisanslı atık toplayıcılarından faydalanmalıdır.
Aşağıda görülen “üzerinde çarpı olan tekerlekli çöp kutusu” işaretini taşıyan ekipmanlar elektrikli ve
elektronik ekipmanlardır. Üzerinde çarpı olan tekerlekli çöp kutusu sembolü, elektrikli ve elektronik
ekipmanın ayrılmamış atıklarla birlikte atılmaması ve ayrı olarak toplanması gerektiğini gösterir.
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Protektor32 Yazılımı/EPWorks
Testlerin Oluşturulması
A) Başlamadan Önce
1. Ana kutunun bilgisayara bağlı ve açık olduğundan emin olun.
2. Windows® masaüstündeki EPWorks simgesine çift tıklayarak EPWorks’ü açın.
3. File > New [Dosya > Yeni] seçeneklerine tıklayın. Study Information [Tetkik Bilgileri] penceresi
görüntülenir.
4. Hastanın adını ve soyadını belirtilen metin kutularına yazın. (Diğer bilgileri şimdi doldurabilir veya
daha sonra Study Information [Tetkik Bilgileri] penceresini yeniden açarak daha fazla bilgi
girmek için EPWorks araç çubuğundaki
simgesine tıklayabilirsiniz.)
5. OK [Tamam] butonuna tıklayın. Test Directory [Test Dizini] penceresi açılır. (Aşağıdaki resme bakın).

Test Directory [Test Dizini] Penceresi. Bu resimde görülen testler yalnızca gösterim amaçlıdır.
EPWorks araç çubuğu üzerinde bulunan Study Information [Tetkik Bilgileri] butonu, bilgi
ekleyebilmeniz veya bilgileri düzenleyebilmeniz için Study Information [Tetkik Bilgileri]
penceresini açar.
EPWorks araç çubuğu üzerinde bulunan Settings [Ayarlar] butonu ise, test ayarlarını girip
değiştirebilmeniz veya yeni bir teste geçebilmeniz için Edit Test [Testi Düzenle] penceresini açar.

Temel Bir Test Oluşturma
1. Test Directory [Test Dizini] penceresinden, Create… [Oluştur] butonuna tıklayarak Edit Test [Testi
Düzenle] penceresini açın.
2. New… [Yeni] butonuna tıklayıp testin gerektirdiği kanal sayısını seçin.
•
•
•

EP-8: EP-8 ve EP-16 ana kutularında çalışır;
EP-16: Sadece EP-16 ana kutusunda çalışır;
Protektor: Sadece Protektor ana kutusunda çalışır.

3. Elektrot konumlarını ayarlamak için, bir elektrodun Location [Konum] hücresine tıklayın. Konumu
tanımlamak için bir ad girin (örneğin E3 elektrot konumu hücresine “C-3” veya E4 elektrot konumu
hücresine “C-4” girerek) ve Enter tuşuna basın. Konum etiketi ana kutu girdi haritası üzerine
otomatik olarak yerleşir.
4. Test için bir ad girin, örneğin Test Definition [Test Tanımı] test kutusuna Master Electrode adını
girin. Testlerin alfabetik sırayla gruplandığını unutmayın.
5. Testi yeni isimle kaydetmek için Save [Kaydet] tuşuna basın.
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B) Edit Test [Testi Düzenle] Penceresi Sekmeleri – Temel Bir Testi Yapılandırma
Edit Test [Testi Düzenle] penceresi sekmelerinden aşağıdaki testler yapılandırılabilir:
•

Elektrotlar

•

Gruplar

•

EEG Bindirmesi

•

Traseler

•

Kanallar (Amplifikatör Girişleri)

•

Göstergeler

•

Elektrikli Stimülatörler

•

Düzenler

•

AV/Harici Stimülatörler

•

Raporlama

•

Zaman Çizelgeleri

Test Directory [Test Dizini] – New Test [Yeni Test]
New Test… [Yeni Test…]
Akustik Sinir (Acoustic Nerve)
Bilateral SSEP Alt Aralıklı
(Bilateral SSEP Lower Interleaved)
Bilateral SSEP Üst Aralıklı
(Bilateral SSEP Upper Interleaved)
Klinik İşitsel EP (Clinical Auditory EP)
Klinik Görsel EP (Clinical Visual EP)

--Test Directory [Test Dizini] –
New Test [Yeni Test]

Dört Kanallı Haritalandırma
(Four Channel Mapping)
Dört Ekstremite Aralıklı SSEP
(Four Extremity Interleaved SSEP)
Donanım Kanal Testi
(Hardware Channel Test)
Donanım Elektrikli Stimülasyon
(Hardware Electrical Stim)
L3-4 L5-S1 Serbest Çalışma
(L3-4 L5-S1 Free Run)
L3-4 Serbest Çalışma (L3-4 Free Run)
L3-4 Tetiklemeli (L3-4 Triggered)
L5-S1 Serbest Çalışma (L5-S1 Free Run)
L5-S1 Tetiklemeli (L5-S1 Triggered)
Posteriyor Fossa Protokolü
(Posterior Fossa Protocol)
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C) Electrodes [Elektrotlar] Sekmesi
Elektrot konumlarında gerekli değişiklikleri yapmak için:
1. Electrodes [Elektrotlar] sekmesine tıklayın;
2. Değişikliklerinizi girin (örneğin kasları veya özel elektrotları ekleyin)
3. Save [Kaydet] butonuna tıklayın.
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D) EEG Sekmesi
EEG sekmesi bir EEG bindirmesi için kanallar ve filtreler oluşturmanıza imkan verir. Elektrot ayarlarında
tanımlı standart 10-20 konum, EEG sekmesi ana haritası üzerine otomatik olarak yerleştirilir.

Bir Diferansiyel Kanalı oluşturmak için ana haritanın kullanılması:
1. EEG sekmesi ana haritası üzerinde, işaretçiyi arzu edilen Input 1 [Girdi 1] konumu üzerine getirin.
Sol fare butonuna basarak işaretçiyi arzu edilen Input 2 [Girdi 2]
konumuna götürün ve düğmeyi bırakın. Konumlar arasında
kırmızı bir ok çizilir. Yeni kanal için Girdi 1, Girdi 2 ve varsayılan
ayarlarını listeleyen EEG tablosuna yeni bir kanal eklenir.
2. Teste gerekli kanalları ekleyene kadar Adım 1’i tekrar edin.
3. Sütun başlıklarına veya münferit hücrelere sağ tıklayarak
yeni kanal için kalan ayarları ve açılır menülerden LFF, HFF,
Notch, Color, Gain ve Quadrant (LFF, HFF, Kademe, Renk,
Kazanç ve Kuadrant) için ilgili değerleri seçin.
4. Kaydetmek için OK [Tamam] butonuna tıklayın.
Bir Diferansiyel Kanalı ayarlamak için EEG tablosunu kullanma:
Add [Ekle] butonuna tıklayın. Tabloda kırmızı artalanlı boş bir kanal görüntülenir.
Yeni kanalın Input 1 (Girdi 1) hücresine sağ tıklayıp açılır menüden bir EEG elektrodu konumu seçin.
Yeni kanalın Input 2 (Girdi 2) hücresine sağ tıklayıp açılır menüden bir EEG elektrodu konumu seçin.
Teste gerekli kanalları ekleyene kadar Adım 1 ila 3’ü tekrar edin.
Sütun başlıklarına veya münferit hücrelere sağ tıklayarak yeni kanal için kalan ayarları ve açılır
menülerden LFF, HFF, Notch, Color, Gain, ve Quadrant (LFF, HFF, Kademe, Renk, Kazanç ve
Kuadrant) için ilgili değerleri seçin.
6. Ana harita üzerindeki Name [Ad] metin kutusuna bindirme için bir isim girin.
7. Kaydetmek için OK [Tamam] butonuna tıklayın.

1.
2.
3.
4.
5.
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Referansiyel Kanalları ayarlamak için ana haritayı kullanma:
1. Input 1’i [Girdi 1] seçmek için, ana harita üzerinde bir konuma tıklayın. EEG tablosunda Girdi 1’in
uygun şekilde ayarlandığı yeni bir kanal görüntülenir.
2. Test gerekli kanalları ekleyene kadar Adım 1’i tekrar edin.
3. Sütun başlıklarına veya münferit hücrelere sağ tıklayarak yeni kanal için kalan ayarları ve açılır
menülerden LFF, HFF, Notch, Color, Gain ve Quadrant (LFF, HFF, Kademe, Renk, Kazanç ve
Kuadrant) için ilgili değerleri seçin. Daha fazla bilgi için EEG Channel Settings [EEG Kanal
Ayarları] başlığına bakın.
4. Kaydetmek için OK [Tamam] butonuna tıklayın.
Bir referansiyel kanalın hâlihazırda mevcut olması halinde, ana haritada o konuma
tıkladığınızda tabloya eklenmeyeceğini unutmayın.
Referansiyel Kanalları ayarlamak için EEG tablosunu kullanma:
1. EEG tablosunun sağında bulunan Add [Ekle] butonuna tıklayın. Tabloda kırmızı artalanlı boş bir
kanal görüntülenir.
2. Yeni kanalın Input 1 (Girdi 1) hücresine sağ tıklayıp açılır menüden bir EEG elektrodu konumu seçin.
3. Teste gerekli kanalları ekleyene kadar Adım 1’i tekrar edin.
4. Sütun başlıklarına veya münferit hücrelere sağ tıklayarak yeni kanal için kalan ayarları ve açılır
menülerden LFF, HFF, Notch, Color, Gain ve Quadrant (LFF, HFF, Kademe, Renk, Kazanç ve
Kuadrant) için ilgili değerleri seçin. Daha fazla bilgi için EEG Channel Settings [EEG Kanal
Ayarları] başlığına bakın.
5. Kaydetmek için OK [Tamam] butonuna tıklayın.

Özel EEG Konumları için Kanal Oluşturma
Özel bir EEG elektrodu konumu için bir kanal oluşturmadan önce, Electrodes [Elektrotlar] sekmesinde
özel bir EEG konumu atamanız gereklidir. Bu yapıldığında, EEG sekmesinde bir Input 1 (Girdi 1)
hücresine sağ tıkladığınızda açılır menüde özel konum görüntülenir.
Özel EEG elektrot konumunuz için bir kanal oluşturma:
1.
2.
3.
4.

Bindirme açısından yeni bir kanal eklemek için butona tıklayın.
Input 1 (Girdi 1) sütun hücresine sağ tıklayarak açılır menüden istediğiniz özel EEG konumunu seçin.
Teste gerekli özel kanalları ekleyene kadar Adım 1’i tekrar edin.
Sütun başlıklarına veya münferit hücrelere sağ tıklayarak yeni kanal için kalan ayarları ve açılır
menülerden LFF, HFF, Notch, Color, Gain ve Quadrant (LFF, HFF, Kademe, Renk, Kazanç ve
Kuadrant) için ilgili değerleri seçin. Daha fazla bilgi için EEG Channel Settings [EEG Kanal
Ayarları] başlığına bakın.
5. Ana harita üzerindeki Name [Ad] metin kutusuna bindirme için bir isim girin.
6. Kaydetmek için OK [Tamam] butonuna tıklayın.
Özel EEG konumları EEG bindirmesini oluşturmak için de kullanılabilmektedir. Bununla
birlikte, EEG sekmesi ana haritasında görünmediklerine dikkat edin.
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E) Channels [Kanallar] Sekmesi

Her bir kanalda kullanacağınız elektrotları belirleme:
1. Channels [Kanallar] sekmesine tıklayın. -- Buraya eklenen her bir elektrot çifti ana kutudaki
mevcut kanallardan birini kullanır. – Inputs [Girdiler] tablosuna yeni bir kanal eklemek için
Append [Ekle] butonuna tıklayın.
2. Kanal için aktif bir elektrot seçmek üzere, Active [Aktif] sütunundaki hücreye sağ tıklayarak
görüntülenen menüden aktif bir elektrot seçin.
3. Kanal için bir referans elektrot seçmek üzere, Reference [Referans] sütunundaki hücreye sağ
tıklayarak menüden bir elektrot konumu seçin. Bindirmeniz açısından gerekli tüm girdilere sahip
olana kadar Adım 3 ve 4’ü tekrar edin.
Aktif pencerede yukarı doğru sapma yapacakları şekilde dalga formlarını tersine çevirmek
için (örneğin Sol Erb noktasından Sağ Erb noktasına ve daha sonra Sağ Erb noktasından Sol
Erb noktasına). Bunu yapmak için, bir başka girdi kanalı eklemeniz gerekir.
4. Amplifikatör kazancı Inputs [Girdiler] sekmesinin Input Range [Girdi Sınırı] sütununda ayarlanır.
Girdi kanallarının tamamı için aynı girdi sınırını ayarlamak üzere, Input Range [Girdi Sınırı] sütun
başlığına sağ tıklayarak bir değer seçin. Farklı kanal türleri için farklı kazanç değerleri ayarlamak
üzere, Input Range [Girdi Sınırı] sütununda bir hücreye sağ tıklayarak bir değer seçin.
Pek çok EP kaydı açısından, ±50 - ±100 µV’luk bir amplifikatör kazancı genellikle kabul
edilebilir bir durumdur.
Ancak çok fazla gürültü varsa, EMG kayıtları için ±500 µV’luk bir amplifikatör girdi aralığı
tavsiye edilebilir.
5. Reject Threshold [Reddetme Eşiği], girdinin (amplifikatör) istenmeyen sinyalleri (örneğin, Bovie
bıçağından ve bipolar koterlerden gelen sinyalleri) reddettiği seviyedir. Reject Threshold’u
[Reddetme Eşiği] ayarlamak için, sütun başlığına veya münferit hücrelere sağ tıklayıp menüden
bir değer seçin. Input Range [Girdi Sınırı] üstünde değil altında bir değer seçebileceğinizi
unutmayın. Reject Threshold’u [Reddetme Eşiği] ayarlamak için, Input Range'i [Girdi Sınırı]
artırmanız gereklidir.
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6. EMG sesi için hoparlörünüzü etkinleştirmek üzere, Sound [Ses] sütunundaki hücrelere sağ
tıklayarak Off [Kapalı], %25, %50, %75 veya %100 seçeneklerinden istediğinizi seçin.
7. Belirli bir seviyenin altında yanıt vermemek ve 60 Hz gürültüsünü önlemek için otomatik susturucu
veya hoparlörü ayarlamak amacıyla, Squelch [Susturucu] sütunundaki hücrelere sağ tıklayarak
bir susturma eşiği ayarlayın.
8. Save [Kaydet] butonuna tıklayın.

F) Electric Stimulators [Elektrikli Stimülatörler] Sekmesi

Elektrikli stimülatörleri ayarlama:
1. Electric Stimulators [Elektrikli Stimülatörler] sekmesine tıklayın.
2. Arzu ettiğiniz stimülatörleri eklemek için, Add [Ekle] butonuna tıklayarak açılır menüden bir
stimülatör seçin. Test için gereken tüm stimülatörler eklenene kadar işlemi tekrar edin.
3. Name [Ad] sütunundaki her bir hücreye tıklayarak her bir stimülatör için bir isim girin (örneğin “Sol
PTN” veya “Sağ PTN”).
4. Bir stimülasyon modu seçmek için, Mode [Mod] sütunundaki hücrelere sağ tıklayarak tekli puls,
tekrarlı puls, tetiklemeli, serbest ve ortalamalı arasından seçim yapın. Seçilen modun, kalan
sütunlarda hangi seçeneklerin mevcut olduğunu belirlediğini unutmayın.
5. Stimülatör çıktısının maksimum yoğunluğunu ayarlamak için, Maximum Intensity [Maksimum
Yoğunluk] sütunundaki hücrelere sağ tıklayarak mevcut yoğunluklardan seçim yapın (Kullanılabilir
maksimum yoğunluk 100 mA (miliamper)).
6. Stimülasyonun süresini ayarlamak için Pulse Duration [Puls Süresi] sütunundaki hücrelere sağ
tıklayarak 0,05 ms, 0,1 ms, 0,2 ms, 0,3 ms, 0,5 ms, 1 ms’den birini seçin.
7. Stimulus hızını ayarlamak için, Pulse Rate [Puls Hızı] sütunundaki hücrelere sağ tıklayarak arzu
edilen hızı seçin.
8. Kalan sütunlar Pulse/Train’i [Puls/Dizi] ve Train Rate’i [Dizi Hızı] ayarlamanıza imkan tanır.
9. Save [Kaydet] butonuna tıklayın.
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G) AV/Ext Stimulators [AV/Harici Stimülatörler] Sekmesi
AV/Ext Stimulators [AV/Harici Stimülatörler] sekmesi, dahili İşitsel/Görsel stimülatörler ve/veya
harici Tetikleme Giriş/Çıkış portlarının stimülasyon parametrelerini ayarlamak için kullanılır.

1. Testte kullanılacak stimülatör donanımının türünü seçmek için Stimulator [Stimülatör] açılır
menüsünü kullanın. Kulaklık veya TIPs (kulak tıkaçları) seçimini yapabilirsiniz.
Kayıt için kulak tıkacı seçerseniz, 0,9 ms'lik bir stimülasyon gecikmesi dalga formu
latensinden çıkarılır
2. Auditory [İşitsel] bölümünde, test için kullanılacak olan Ipsilateral Sound [İpsilateral Ses] türünü
seçin: Click, Pip veya Tone (Klik, Bip veya Ton). Seçiminize bağlı olarak, seçiminizi daha da
geliştirmeniz gerekecektir. Seçenekleriniz şunlardır:
Click [Klik]

•
•
•
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Alternating [Dönüşümlü]: Klik sesinin rarefaksiyon ve kondansasyon
dalga formu türü arasında dönüşümlü olması için seçin. Bu varsayılan
ayar işitsel stimülasyonda en yaygın kullanılan ayardır.
Rarefaction [Rarefaksiyon]: Kondansasyon dalga formu türüne ters
orantılı olan bir dalga formu kullanmak için seçin.
Condensation [Kondansasyon]: Rarefaksiyon dalga formu türüne ters
orantılı olan bir dalga formu kullanmak için seçin.

Pip [Bip]

Pip [Bip] seçildiği takdirde, Rise/Fall Time [ms] [Yükseliş/Düşüş Süresi [ms]]
metin kutusuna bir değer girmeniz gerekir.

Tone [Ton]

Tone [Ton] seçildiği takdirde, Duration [ms] [Süre [ms]] metin kutusuna bir
değer girmeniz gerekir.
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3. Bir Contralateral Sound [Kontralateral Ses] seçin. Bu ayar, gözlemlenen kulağın karşısındaki
kulakta hangi tür stimülasyon kullanılacağını seçmenize imkan tanır.

•
•
•

Masking Tone [Maskeleme Tonu]: İşitsel stimülasyon için kullanılan bir kontralateral ses, bir
başka sesin (maskeleme sesi) mevcudiyetiyle ipsilateral ses açısından işitilebilme eşiğini yükseltir.
Noise [Gürültü]: Test için kullanılan kontralateral ses bir başka gelişigüzel, uyumsuz sesin
mevcudiyetiyle ipsilateral ses açısından işitilebilme eşiğini düşürür.
Silence [Sessizlik]: Silence [Sessizlik] seçildiği takdirde, test için hiçbir kontralateral ses kullanılmaz.

4. Visual [Görsel] bölümünde, stimülatör cihazını Pattern Reversal [Örnek Zıtlığı] veya Goggles
[Gözlük] için ayarlayın.
•
•
•
•

•
•

Stimulator [Stimülatör]: Testte kullanılacak stimülatör donanımının türünü seçmek için
Stimulator [Stimülatör] açılır menüsünü kullanın. Gözlük veya Monitör seçebilirsiniz.
Aşağıdaki ayarların tümü sadece Monitör içindir.
Modality [Modalite]: Modality [Modalite] açılır menüsü, görsel stimülasyon için kullanılacak
görsel örneği seçmenize imkan tanır. Çizgiler veya Kuadrantlar arasında (dama tahtası)
seçim yapabilirsiniz.
Color [Renk]: Stimülasyon örneğinin rengini belirleyebilirsiniz: Siyah, Kırmızı, Mavi veya Yeşil
seçin: Bu özellik ancak görsel stimülatör olarak Monitor [Monitör] seçildiğinde mevcuttur.
Acquire On [Veri Toplama Açık]: EP verilerinin toplanmasını hangi renklerin tetikleyeceğini
belirtmek için Acquire On [Veri Toplama Açık] açılır menüsünü kullanın: Both [Her İkisi],
White [Beyaz] veya Color [Renkli]. Bu özellik ancak görsel stimülatör olarak Monitor
[Monitör] seçildiğinde mevcuttur.
Rate [Hz] [Hız [Hz]]: Hertz cinsinden görsel stimülasyon hızını ayarlamak için Rate [Hz] [Hız
[Hz]] metin kutusuna bir değer girin.
Flash: Monitördeki iki kuadrant/çizgi örneği arasında gri bir örnek göstermek için bu kutuyu
işaretleyin.

5. Save [Kaydet] butonuna tıklayın.
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H) Timelines [Zaman Çizelgeleri] Sekmesi
Zaman çizelgeleri, EPWorks’e, yeni bir dalga formu setinin ne zaman toplanmaya başlanacağını
anlatmak için kullanılır. Zaman çizelgenizi Interleaved [Aralıklı] veya Consecutive [Ardışık] olarak
ayarlayabilirsiniz. Zaman çizelgesini ayrıca sürekli olarak çalıştırmak, bir defa çalıştırmak, hiçbir zaman
yeniden çalıştırmamak veya aralıklarla çalıştırmak üzere değiştirebilirsiniz. Bir zaman çizelgesi, esas
itibariyle iki veya dört uzuv stimülasyonu kullanılırken stimuluslara aralık vermek için kullanılır.

Bir veya daha fazla zaman çizelgesi oluşturma:
1. Timelines [Zaman Çizelgeleri] sekmesine tıklayın.
2. Zaman çizelgeleri tablosuna yeni bir zaman çizelgesi satırı eklemek için, Append [Ekle] tuşuna basın.
3. Zaman çizelgesi türünü seçmek için, Type [Tür] sütunundaki hücreye sağ tıklayarak Interleaved
[Aralıklı] veya Consecutive [Ardışık] seçimini yapın. Interleaving [Aralıklı], bir taraftan diğerine
değişen ileri geri stimülasyon yapar.
4. Restart [Yeniden Başlat] sütununda, her bir hücre için yeniden başlatma özelliğini Never [Asla],
Continuous [Sürekli] veya On Interval…. [Aralıklarla] olarak ayarlayın.
5. Save [Kaydet] butonuna tıklayın.
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I) Groups [Gruplar] Sekmesi
Groups [Gruplar] sekmesi, trase koleksiyonlarını oluşturmak için kullanılır. Her bir grup belirli bir stimulus
(örneğin L(eft) Lower SSEP [Sol Alt SSEP], R(igth) Lower SSEP [Sağ Alt SSEP]) ile ilişkili traselerden
meydana gelebilir. Her bir grup veri toplama veya inceleme sırasında ayrı bir pencerede görüntülenebilir.

Test için grupları ayarlama:
1. Yeni bir grup için bir satır eklemek amacıyla Append [Ekle] butonuna tıklayın.
2. Name [Ad] sütununda grup için bir ad girin.
3. Grup için bir sinyal türü seçmek üzere, Signal Type [Sinyal Türü] sütunundaki hücreye sağ
tıklayarak Free Run [Serbest] Triggered [Tetiklemeli] veya Averaged [Ortalamalı]
seçeneklerinden birini belirleyin.
4. Triggered [Tetiklemeli] veya Averaged [Ortalamalı] sinyal türlerinden birini seçtiğiniz takdirde,
daha önceden ayarladığınız stimülatörlerin menüsünden seçim yapmak için Trigger (Stim)
[Tetikleme (Stim)] sütunundaki hücreye sağ tıklayın.
5. Interleaved [Aralıklı] zaman çizelgeleriyle oluşturulan Gruplar için stimülasyon gecikmesini
ayarlamak üzere Stim Delay [Stimülasyon Gecikmesi] sütununu kullanın.
6. Groups [Gruplar] sekmesinin sağ alt köşesindeki Stim Delay [Stimülasyon Gecikmesi] butonu
Stim Delay [Stimülasyon Gecikmesi] ayarlarını otomatik olarak hesaplamak için kullanılır. Stim
Delay [Stimülasyon Gecikmesi] butonu, Traces [Traseler] sekmesi ayarlanana kadar çalışmaz.
7. Sweeps/Averages [Taramalar/Ortalamalar], toplam ortalamaya dahil edilen taramaların sayısıdır.
Tercih edilen ayarınızı girmek için Sweeps/Averages [Taramalar/Ortalamalar] sütunundaki
hücrelere sağ tıklayın.
8. Bir grup için bir zaman çizelgesini ayarlamak amacıyla, Timeline [Zaman Çizelgesi] sütunundaki
hücreye sağ tıklayarak Timelines [Zaman Çizelgeleri] sekmesinde daha önce ayarladığınız
zaman çizelgeleri menüsünden bir zaman çizelgesi seçin.
9. Capture [Yakala] sütunu, Free Run [Serbest] veri yakalama dönemlerinin eşiğini ayarlamak için
kullanılır. Aşağıdaki seçeneklerden seçim yapmak için Capture [Yakala] sütunundaki bir hücreye
sağ tıklayın:
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Start Capturing/Recording [Yakalamayı/Kaydetmeyi Başlat]: Bu ayarı, Yakalamayı açmak
ve kapamak için kullanın. Yakalamayı açmak ve kapatmak için bir Dalga Formu penceresinde
belirli bir dalga formuna sağ tıklayabilirsiniz. Yakalama açıldığında, yakalama değerinin
yanında bir onay imi bulunur.
Threshold [Eşik]: Herhangi bir veri noktasının bunu aşması halinde (ve “reddetme eşiğini”
aşmaması halinde) verilerin “Yakalandığı” ve görüntülendiği, kullanıcı tanımlı bir voltaj
değeridir. µV cinsinden yakalama eşiğini girmek için seçim yapın.
Chime [Zil Sesi]: Bir dalga formu “Yakalandığında” çalınacak olan, kullanıcı tanımlı bir sestir.
Dalga formu verileri Eşiği karşıladığında çalınacak bir ses ayarlamak amacıyla Chime [Zil
Sesi] menüsünden bir ses seçin.

10. Trig. Delay [Tetikleme Gecikmesi] sütunu (tetiklemeli stimülasyonda), stimülasyonun başladığı
zaman ile veri toplamanın başlangıcı arasındaki gecikmeyi milisaniye cinsinden ayarlar.
Tetikleme gecikmesini pozitif ve negatif değerlere ayarlayabilirsiniz.
11. Görüntüleme modunu ayarlamak için, Disp. Mode [Görüntüleme Modu] sütunundaki bir hücreye
sağ tıklayarak aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
•
•
•

Replace [Değiştirme]: Replace Mode [Değiştirme Modu] seçeneğinde ayarlı olan trase seti
sayısını gösterir.
Vertical Curve Stack [Dikey Eğri Yığını]: Ardışık olarak, dikey aralıklı maksimum 50 trase
görüntülenir.
Overlay [Bindirme]: Dalga formu penceresinde trase setleri üst üste bindirilir (orijinler
çakıştırılarak görüntülenir). Üst üste bindirilen trase sayısı Overlay Mode [Bindirme Modu]
seçeneğinde ayarlanır.

12. Replace Mode [Değiştirme Modu] veya Overlay Mode’da [Bindirme Modu] gösterilen trase
sayısını ayarlamak için:
•
•

Münferit bir dalga formu penceresi için, dalga formu penceresinin artalanına sağ tıklayarak
Layout [Düzen] sekmesine tıklayın.
Tüm dalga formu pencereleri için, Tools [Araçlar] menüsünden Customize [Özelleştir]
seçeneğini belirleyerek Traces [Traseler] sekmesine tıklayın.

13. Görüntülenen yığın tipini ayarlamak için, Disp. Stack [Görüntülenen Yığın] sütunundaki hücreye
sağ tıklayarak aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
•
•

Trace Stack [Trase Yığını]: Her bir grubun parçası olan kanallara göre grup dahilindeki
traseleri organize eder.
Set Stack [Set Yığını]: Aynı zamanda elde edilen traseleri bir araya getirir.

14. Nb. Div. [Bölüm Sayısı] sütununda, dalga formu ızgarasının maksimum bölüm sayısını 10, 20
veya 30 olarak ayarlar.
15. Save [Kaydet] butonuna tıklayın.
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J) Traces [Traseler] Sekmesi
Bir trase, aynı girdi kanalları vasıtasıyla elde edilen dalga formu koleksiyonudur. Bir test için en fazla 32 trase
tanımlayabilirsiniz. Traces [Traseler] sekmesi, her bir trasenin özniteliklerini tanımlamanıza imkan verir.

Traseleri gruplar halinde görüntülenecek şekilde ayarlama:
1. Append [Ekle] butonuna tıkladıktan sonra teste bir trase eklemek için gruplar menüsünden bir
grup seçin. Traces [Traseler] tablosuna yeni bir satır eklenir.
2. Traseye özel bir ad vermek için, Name [Ad] sütunu hücresinin içine tıklayın ve adı girin. Özel bir
ad girmediğiniz takdirde, EPWorks, bir girdiyi seçtiğinizde traseyi girdiye göre otomatik olarak
adlandırır.
3. Traseyi hangi girdilerin oluşturacağını tanımlamak için, Input [Girdi] sütunundaki hücreye sağ
tıklayarak menüden bir girdi seçin. (Girdiler, Inputs [Girdiler] sekmesinde önceden
tanımlanmaktadır).
4. Group [Grup] sütunundaki hücre, Append [Ekle] butonu menüsünden bir grup seçtiğinizde
ayarlanmıştır. (Arzu edildiği takdirde, Group [Grup] sütunu hücresine sağ tıklayarak grubu
değiştirebilirsiniz).
5. Belirli bir değerin altındaki paraziti filtrelemek üzere düşük frekans filtresini ayarlamak için, LFF
sütunundaki hücreye sağ tıklayarak menüden bir ayar seçin. LFF için değerler 0,1 Hz ila 200 kHz
aralığındadır.
6. Yüksek frekans filtresi belirlenmiş bir kesme frekansının üzerindeki tüm frekansları geçirecek bir
devre ayarlar. Kesme frekansının altındaki frekanslar reddedilir veya azaltılır. HFF sütunundaki
hücreye sağ tıklayarak menüden bir ayar seçin. HFF için değer aralığı 15 Hz ila 15 kHz’dir.
7. Notch [Kademe] filtresi yakındaki elektrikli cihazlardan gelen paraziti minimize eder ve hemen
hemen ortadan kaldırır. Notch [Kademe] sütunundaki hücreye sağ tıklayarak Notch [Kademe]
filtresini Off [Kapalı], 60 Hz veya 50 Hz’e ayarlayın.
8. Hassasiyet ayarı kanalların hassasiyetini veya kazancını ayarlar. Sensitivity [Hassasiyet]
sütunundaki hücreye sağ tıklayarak menüden bir ayar seçin.
9. Zaman tabanı ayarı, ekran üzerinde kaydın görüntüsünü ve hızını ayarlar. Timebase [Zaman
Tabanı] sütunundaki hücreye sağ tıklayarak menüden bir ayar seçin.
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10. (Veri alımı sırasında) aktif halde değilken trasenin rengini ayarlamak için Color [Renk]
sütunundaki hücreye sağ tıklayın. Aktif traselerin varsayılan rengi kırmızıdır.
11. Varsayılan olarak, Chime [Zil Sesi] <none> [hiçbiri] olarak ayarlanmıştır. Belirli bir trasenin sesini
ayarlamak için Chime [Zil Sesi] sütunundaki hücreye sağ tıklayarak Chime [Zil Sesi]
menüsünden bir ses seçin.
12. Traces [Traseler] sekmesinde traseleri ayarlama işiniz bittiğinde, kaydetmek için Save [Kaydet]
tuşuna basın.
13. Groups [Gruplar] sekmesinde aralıklı olarak bir trase oluşturduğunuzda, stimülasyon gecikmesini
ayarlamanız gerekir. Bunu yapmak için, Groups [Gruplar] sekmesine tıkladıktan sonra Calculate
Stim Delay [Stimülasyon Gecikmesini Hesapla] butonuna basın.
14. Save [Kaydet] butonuna tıklayın.

K) Markers [Göstergeler] Sekmesi
Göstergeler ve gösterge tanımları ile hesaplamaları, Edit Test [Testi Düzenle] penceresinde Markers
[Göstergeler] sekmesinde ayarlanır. Tanımlandığında, ilgili Gösterge butonları Group [Grup] menüsünün
yanındaki araç çubuğu penceresinde görüntülenir.
Aşağıdakilere dikkat edin:
•

Belirli bir set üzerine yalnızca belirli bir türde gösterge yerleştirilebilir.

•

Göstergeler dalga formlarını işaretlemek ve latens ile genlik değerlerini hesaplamak için ayarlanabilir.

•

Göstergeler her bir tanımlanmış grup için ayarlanabilir.

Gösterge Tanımlamaları Tablosunu Oluşturma:
1. Gösterge tanımlamaları tablosuna bir satır eklemek için Append [Ekle] butonuna tıklayın.
2. Style [Stil] sütunundaki hücreye sağ tıklayarak aşağıdakileri seçebilirsiniz:
•
•
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Latency Cursor [Latens İmleci]
Tick with Latency Value [Latens Değerli İm]
Tick with Amplitude Value [Genlik Değerli İm]
Tick with Latency and Amplitude Values [Latens ve Genlik Değerli İm]
Labeled Tick with Latency Value [Latens Değerli Etiketli İm]

3. Daha sonra Placement [Yerleştirme] sütunundaki hücreye sağ tıklayarak aşağıdakileri seçebilirsiniz:
•
•
•

Manual [Manuel]
Peak [Pik]
Trough [Dip]

Peak [Pik] ve Trough [Dip] seçimini yaparken, From (ms) [Başlangıç (ms)] ve To (ms) [Bitiş (ms)]
sütunlarına uygun değerleri girin.
Dalga formunun beklenen latensinin her bir tarafında beş milisaniyenin genel olarak kabul
edilebilir olduğunu unutmayın.
4. Göstergenin başlangıcını ve bitişini göstermek için From (ms) [Başlangıç (ms)] ve To (ms) [Bitiş
(ms)] sütunu hücresine değer girin. Varsayılan değer sırasıyla 0 ms ve 15 ms’dir.
5. Göstergeyi spesifik bir traseye bağlamak için, Trace [Trase] sütunundaki hücreye sağ tıklayarak
gösterilen menünden traseyi seçin.
Test için gerekli olduğu kadar çok gösterge seçebilirsiniz.

Hesaplamalar Tablosunu Oluşturma:
1. Gösterge hesaplamalar tablosuna bir satır eklemek için Append [Ekle] butonuna tıklayın.
2. Name [Ad] sütununa hesaplanan sonuç için bir ad girebilirsiniz. Bir ad girilmediği takdirde,
EPWorks, From [Başlangıç] ve To [Bitiş] sütunlarında seçilen göstergelere göre otomatik olarak
bir ad belirler.
3. İkinci göstergeyi seçmek için From [Başlangıç] hücresine sağ tıklayın. Sonuç (Bitiş-Başlangıç)
şeklinde hesaplanır.
4. Adım 3’teki Type [Tip] sütununda Amplitude [Genlik] seçmeyi planlıyorsanız, ilk göstergeyi
seçmek için To [Bitiş] hücresine sağ tıklayın. – Adım 3’teki Type [Tip] sütununda Latens
hesaplamasını seçtiğiniz takdirde, To [Bitiş] sütununda bir değer belirlemek gerekli değildir
5. Type [Tip] hücresine sağ tıklayarak Amplitude [Genlik] veya Latency [Latens] hesaplama türünü seçin.
6. Save [Kaydet] butonuna tıklayın.
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L) Reporting [Raporlama] Sekmesi

1.
2.
3.
4.
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Template [Şablon] penceresinde listelenen Teste Özgü Şablonlar bu test için kullanılabilir şablonlardır.
Özelleştirilmiş Teste Özgü Şablonunuzu oluşturmaya başlamak için Add [Ekle] butonuna basın.
Bu kutu, ilgili test için Varsayılan Şablonu listeler. Bu örnekte, açılır listeden hiçbir varsayılan seçilmemiştir.
Mevcut tüm Global Tetkik ve Test Şablonlarının (yani, testler için kullanılabilecek şablonların)
listesini görüntülemek için Global Templates [Global Şablonlar] butonuna basın.
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Veri Toplama
Kayıt Türleri
Protektor 32 ile aşağıdaki türde kayıtlar gerçekleştirilebilir:
•

Somatosensoriyel Uyarılmış Potansiyeller (SSEP)

•

Transkraniyal Motor Uyarılmış Potansiyeller (TcMEP)

•

Görsel Uyarılmış Potansiyeller (VEP)

•

Beyin Sapı İşitsel Uyarılmış Potansiyeller (BAEP)

•

Elektromiyografi (EMG)

•

Elektroensefalografi (EEG)

Live Data Recording [Canlı Veri Kaydı] Penceresine Genel Bakış

1. Live Data Recording [Canlı Veri Kaydı]
Görünümü/Penceresi

2. Waveforms [Dalga Formları] Araç Çubuğu

3. Başlık Çubuğu

4. Araç Çubuğu

5. Stimulators [Stimülatörler] Penceresi

6. Groups [Gruplar] Penceresi

7. Test Directory [Test Dizini] Penceresi

8. Notları Düzeltme

9. Zaman Çubuğuna Genel Bakış

10. History [Geçmiş] Penceresi

Veri Toplamada, canlı veriler kaydedildiği sırada History [Geçmiş] penceresi görüntülenebilir
ve böylece mevcut dalga formlarını önceki testlerde toplanan dalga formlarıyla karşılaştırma
imkanınız olur.
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Veri Toplama Araç Çubuğu
Butonların tanımları için Araç Çubuğu Butonları bölümüne bakın.

Stimulators [Stimülatörler] Penceresi
Stimulators [Stimülatörler] Penceresi, tetkik devam ederken münferit stimülatörlerin süresi, hızı ve
yoğunluğunu ayarlamanıza imkân verir.

Groups [Gruplar] Penceresi
Groups [Gruplar] penceresi, verilerin kaydını/verilerin toplanmasını başlatıp durdurmanıza imkan verir.
Testinizdeki her bir grup için, Groups [Gruplar]
penceresi, toplanan/kaydedilen mevcut set için kabul
edilen taramaların sayısını (NA sütunu) ve reddedilen
taramaların sayısını (NR sütunu) rapor eder. Spesifik
bir grup için veri toplamayı başlatmak veya
durdurmak için, Type [Tür] sütunundaki onay
kutusuna tıklayın. Tetiklemeli veya ortalamalı gruplar
için, dalga formlarını elde etmek için Stimulators [Stimülatörler] penceresindeki uygun stimülatörü de
başlatmanız gerekir.
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Waveform [Dalga Formu] Penceresi
Waveform [Dalga Formu] penceresi gruplara atanmış dalga formu traseleri ve setleri olarak testinizin
sonuçlarını gösterir.
Kaydetme modunda, başlık çubuğu, dalga formu penceresindeki verilerin Live [Canlı] alınmakta olan veya
Historical [Geçmiş] (analizin daha erken bir noktasında alınan verilerin bir enstantanesi) veriler olup
olmadığını gösterir. Zaman çubuğu geçmiş verilerini dalga formu penceresinde görüntüler.

1. Zaman çubuğu bu verilerin Canlı olduğunu
göstermektedir.

2. Pencereye birden fazla Grup atandığı takdirde,
Group [Grup] menüsü görülebilir. Sadece bir Grup
atanmış ise Group [Grup] menüsü gizlidir.

3. Gösterge Butonları

4. Set Hesaplamaları

5. Boyutlandırma Tutamağı (Set Hesaplamalarını
göstermek veya gizlemek için kullanılır)

6. Dalga Formu Etiketi

7. Kaydırma Çubuğu (Pencere içeriklerinin
yukarı/aşağı hareket ettirilmesi için kullanılır).

8. Boyutlandırma Tutamağı (pencereyi
küçültmek/büyütmek için kullanılır).

9. Varsayılan olarak, kırmızı bir trase aktiftir.

10. Varsayılan olarak, yeşil bir trase taban
çizgisidir.

11. Varsayılan olarak mavi bir trase seçilidir.

12. Trase etiketi.

13. Gösterge

14. Taban Çizgisi Hesaplamaları.

15. Uzaklaştırma/Yakınlaştırma
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Dalga Formu Görüntüleme Modu – Menü Seçenekleri
Bir dalga formu penceresindeki bir grubun görüntüleme modunu görüntülemek veya değiştirmek için, bir
trase etiketine sağ tıklayarak, açılır menüden Display Mode’u [Görüntüleme Modu] seçin.
İki ana görüntüleme modu kategorisi Traces Stack [Trase Yığını] ve Sets Stack [Set Yığını] modlarıdır.
Display Mode [Görüntüleme Modu] açılır menüsündeki ilk madde üzerine tıklayarak, Traces Stack [Trase
Yığını] veya Sets Stack [Set Yığını] dalga formu görüntüleme modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

1. Trase Etiketi

2. Display Mode
[Görüntüleme Modu] Menüsü

3. Display Mode’u [Görüntüleme Modu],
Traces Stack [Trase Yığını] modundan Sets
Stack [Set Yığını] moduna değiştirmek için
tıklayın.

Görüntüleme Modu

Sets Stack [Set Yığını]

Show All Waveforms
[Tüm Dalga Formlarını Göster]

Vertical [Dikey]

Distribute Waveforms
[Dalga Formlarını Dağıt]

CurveStack [Eğri Yığını]

Delete Waveforms
[Dalga Formlarını Sil]

Overlay [Bindirme]

Trace Enabled [Trase Etkin]

Replace [Değiştirme]

Properties… [Özellikler…]
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Traces Display Mode [Trase Görüntüleme Modu]
Grubun görüntüleme moduna göre zaman içerisinde dalga formları sıralı olarak görüntülenir. Maksimum
50 trase ardışık olarak görüntülenir. –Trase Yığını örnekleri için aşağı bakın. Traselerin, aynı zamanda
Set Yığını olarak da görüntülenebildiğini unutmayın.
Görüntüleme Modu

Resim

Tanım

Dikey Eğri Yığını

Tekli traseler

Bindirme

Bindirme trase setleri.

Değiştirme

Elde edilen her yeni dalga formu
bir öncekinin yerini alır.
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Göstergeleri Kullanma
Bir göstergeyi bir dalga formu üzerine yerleştirme:
1. Bir Gösterge butonu seçin.
2. İşaretçiyi arzu edilen bir konuma götürerek tıklayın. Gösterge dalga formunun üzerine yerleştirilir.
Gösterge hesaplamaları, dalga formunun gösterge hesaplama sonuçları bölümünde görüntülenir.
3. Test için gerekli olduğu kadar gösterge yerleştirmek üzere yukarıdaki adımları tekrar edin.
•

Bir göstergenin Konumunu değiştirmek için, dalga formu penceresi üzerinde göstergeye tıklayarak
göstergeyi dalga formu üzerinde yeni bir konuma sürüklerken sol fare butonuna basılı tutun.
Göstergeyi hareket ettirdikçe hesaplama sonuçlarının otomatik olarak güncellendiğine dikkat edin.

•

Bir Göstergeyi silmek için, seçmek üzere gösterge üzerine tıklayıp daha sonra klavyede Delete
tuşuna basın.

Gösterge Hesaplamalar Tablosu
Gösterge hesaplamalar tablosunu görmek için, gri çubuğa (boyutlandırma tutamağı) tıklayarak sol fare
butonunu basılı tutun ve gri çubuğu aşağı doğru sürükleyin.

1. Yakınlaştırma/Uzaklaştırma Butonları

2. Gösterge Butonları

3. Gösterge Hesaplama Sonuçları

4. Boyutlandırma Tutamağı (Set hesaplamalarını
görüntülemek veya gizlemek için kullanılır)

5. Gösterge

6. Aktif Dalga Formu (varsayılan olarak kırmızıdır)

7. Set 1: Taban çizgisi olarak ayarlanır ve yeşil bir
dalga formunda gösterilir (varsayılan olarak).

8. Seçili Dalga Formu (varsayılan olarak mavidir)

9. Set B, Taban Çizgisi Setidir.

10. Group [Grup] Menüsü
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Gösterge hesaplama seçenekleri açılır menüsüne girmek için, gösterge hesaplamalar tablosundaki bir
hücreye sağ tıklayın.

--Gösterge Hesaplamalar Tablosu –
Seçenekler Menüsü

•

Show Absolute Marker Value
[Mutlak Gösterge Değerini Göster]

•

Show Difference To Baseline
[Taban Çizgisinden Farkı Göster]

•

Show Percent Difference To Baseline
[Taban Çizgisinden Yüzde Farkı Göster]

•

Print Table of Values
[Değerler Tablosunu Yazdır]

Dalga Formlarını İmleçlerle Ölçme
Cursors [İmleçler] araç çubuğu, bir dalga formu üzerindeki noktaları ölçme ve karşılaştırmanın hızlı bir yolunu
sağlar. View [Görünüm] menüsünü açarak Toolbars > Cursors [Araç Çubukları > İmleçler] öğesini seçin.

İmleçler Araç Çubuğu
Menü Kalemi
Latency Difference
[Latens Farkı]

Araç Çubuğu
Butonu

Tanım
Aktif dalga formu penceresinde bir dalga formu üzerindeki bir
noktadan diğerine zaman farkını milisaniye cinsinden ölçer
(Interpik Aralık).

Amplitude Difference
[Genlik Farkı]

Aktif dalga formu penceresinde, bir dalga formu üzerinde iki
nokta arasındaki genliğin farkını voltaj cinsinden ölçer.

Absolute Latency
[Mutlak Latens]

Aktif dalga formu penceresinde veya geçmiş penceresinde
dalga formu üzerinde belirli bir noktanın zamanını milisaniye
cinsinden ölçer.

Absolute Amplitude
[Mutlak Genlik]
•

Aktif dalga formu penceresinde dalga formu üzerinde belirli bir
noktanın taban çizgisine göre genlik voltajını ölçer.

–Waveform [Dalga Formu] Penceresinin Özellikleri hakkında daha ayrıntılı açıklama için Protektor 32
Referans Kılavuzu'na bakın: General [Genel] Sekmesi; Layout [Düzen] Sekmesi; Misc [Muhtelif]
Sekmesi; Seçenek Menüleri.
Her trasenin sadece bir taban çizgisi dalga formu olabilir. Bir taban çizgisi dalga formu
bir setten daha fazlasına ait olabilir.
Customize [Özelleştir]: Stimulators [Stimülatörler] Sekmesinde çok sayıda stimülatörü
çalıştırma seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Çok sayıda stimülatör çalıştırırken, elektrikli ve
harici stimülatörler aynı anda çalıştırılamaz. Ayrıca, aynı anda birden fazla harici
stimülatör çalıştırılamaz.
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Diğer tüm stimulus parametreleri (İşitsel: stimulus tipi, gürültü tipi vb. ve Görsel: gözlük
ve monitör, renk vs.), Edit Test [Testi Düzenle] penceresini açmak ve AV/Trigger In/Out
Ports [AV/Tetikleme Giriş/Çıkış Portları] Sekmesini seçerek ayarlanmalıdır.
Aynı anda çok sayıda Zaman Çizelgesi çalıştırmak için:
1. Stimulators Properties [Stimülatör Özellikleri] penceresini açıp Tools [Araçlar] menüsünden
Customize... [Özelleştir...] öğesini seçin ve Stimulators [Stimülatörler] sekmesine tıklayın.
2. Enable running multiple timelines and stims [Çok sayıda zaman çizelgesi ve stimülatör
çalıştırmayı etkinleştir] seçeneğini belirleyerek OK [Tamam] tuşuna basın.
Testi çalıştırdığınızda, artık zaman çizelgelerini bağımsız çalıştırabilir/durdurabilir/duraklatabilir/devam
ettirebilirsiniz.
Stimülasyonun duraklatıldığında bir zaman çizelgesi saati, stimülasyonun ne zaman başlatılacağını
göstermek için belirli bir aralık boyunca belirir.

Timebar [Zaman Çubuğu], Log Book [Günlük Defteri] ve History [Geçmiş] penceresi
özellikleri hakkında bilgi için Bir Tetkiki Gözden Geçirme bölümüne bakın.

Empedans Kontrolü
Empedans kontrolü bir çalışma esnasında herhangi bir zamanda yapılabilir. Empedansı kontrol ettiğinizde,
Günlük Defterine ve Zaman Çubuğuna yeni bir Impedance Check [Empedans Kontrolü] notu eklenir.
Empedans kontrolü yapmak için, aşağıdaki adımları takip edin:
1. Settings [Ayarlar] araç çubuğu üzerindeki Impedance Check [Empedans Kontrolü]
butonuna tıklayın.
2. Empedans Threshold Value [Eşik Değeri] seçimini yapın.
3. Tek bir kanalı kontrol etmek için, istenen kanalın yanındaki seçeneği belirtin.
Kanalların tümünü kontrol etmek için, Scan All [Tümünü Tara] butonuna tıklayın.
4. Empedans kontrolünü durdurup teste dönmek için Exit [Çık] butonuna tıklayın.
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EEG/Spectral [Spektral] Pencereleri
EEG Live [EEG Canlı] Penceresi
EEG Live [EEG Canlı] penceresi halihazırda aktif bindirme ayarlarına göre EEG verilerini görüntüler.
-- Bindirmeler, Edit Test [Testi Düzenle] penceresinin Montage [Bindirme] sekmesinde oluşturulur.
EEG dalga formu penceresindeki ayarlar seçenek menüsünde kanal ayarlarını geçici olarak
düzenleyebilirsiniz. Dalga formu ayar seçenek menüsüyle yapılan kanal ayarlarının, test ayarlarını
etkilemediğini unutmayın.

1. Tarama Kenarının mevcut Zaman konumu.

2. Montage [Bindirme] Menüsü

3. Düzenlenebilir Bindirme Ayarları

4. Yeniden Boyutlandırılabilir Sınırlar

5. Trase Görüntüsü

6. Tarama Kenarı

7. Bindirme Kanalları

8. Taşıma Tutamağı

9. Bindirme Tutamağı Ayarları

EEG Review [EEG Gözden Geçirme] Penceresi
EEG Review ]EEG Gözden Geçirme] penceresi bir tetkik sırasında toplanan EEG verilerinin tamamını
gözden geçirmenize imkan tanır.

EEG Verilerini Gözden Geçirme
•

Araç Çubuğu: Kaydedilen EEG verilerinde gezinmek için Araç Çubuğunu kullanın.

•

Notlar: Tetkik esnasında eklenen notlar, EEG Review [EEG Gözden Geçirme] trase görüntüsünde gösterilir.

•

Zaman Göstergesi: Zaman göstergesi çizgisini belirli bir noktaya sürüklemek için fareyi kullanabilirsiniz.
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•

Zaman Damgası: Başlık çubuğundaki Zaman Damgası, zaman göstergesi çizgisinin mevcut
konumunu yansıtmak için otomatik olarak güncellenir.

•

Sağ ve Sol Ok Tuşları: Klavyenizdeki sağ ve sol ok tuşları trase görüntüsünü ileri ve geri doğru
hareket ettirmenize imkan sağlar.

•

Zaman Çubuğu: Varsayılan olarak, EEG Review [EEG Gözden Geçirme] penceresi Zaman
Çubuğuna bağlantılıdır.

•

Zaman çubuğu kaydırıcısının konumu değiştiğinde, EEG Review [EEG Gözden Geçirme] penceresi,
tetkikteki o noktadan gelen verileri görüntülemek için yenilenir.

•

Lock [Kilitle] Butonu: Zaman Çubuğu ve EEG Review [EEG Gözden Geçirme] penceresi arasındaki
bağlantıyı açmak ve kapatmak için Lock [Kilitle] butonuna tıklayın. Lock [Kilitle] butonu KAPALI
olduğunda, EEG Review [EEG Gözden Geçirme] penceresi görüntüsünü tetkikte notun uygulandığı
noktaya götürmek için Zaman Çubuğu üzerindeki bir nota çift tıklayabilirsiniz.

EEG Review [EEG Gözden Geçirme] Penceresine Genel Bakış

1. Zaman Göstergesi çizgisinin mevcut zaman
konumu.

2. Zaman Gösterge çizgisi fare ile sürüklenebilir.

3. Trase Görüntüsü

4. Yeniden Boyutlandırılabilir Sınırlar

5. Bindirme Kanalları

6. Taşıma Tutamağı

7. İleri Oynatma

8. Sonraki Sayfa

9. Oynatmayı Durdurma

10. Önceki Sayfa

11. Geri Oynatma

12. Bu pencerenin Zaman Çubuğu Kaydırıcısı
konumuna bağlanmasını engellemek için Lock’u
[Kilitle] seçin.
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Spectral [Spektral] Penceresi: CSA ve DSA EEG
İşlenmemiş EEG, FFT (Hızlı Fourier Dönüşümü) tekniğini kullanmak ve EEG spektrumunu görüntülemek
suretiyle işlenmektedir. EEG frekans spektrumları, frekansın bir fonksiyonu olarak Güç (μV2) veya Genlik
(μV) şeklinde görüntülenir.
Spectral [Spektral] Penceresi, Sıkıştırılmış Spektral Analiz (CSA) veya Yoğunluk Spektral Analizi (DSA)
formatlarında daha önceden tanımlanmış EEG traselerinin frekans karakteristiklerini görüntüler.
CSA ve DSA pencerelerinin Spektrum Ayarları, Görüntü, İşleme ve Genel özelliklerini tanımlamanıza
imkan verir. -- CSA/DSA Properties [CSA/DSA Özellikleri] penceresini açmak için, CSA/DSA
Penceresinin artalanına sağ tıklayarak Properties… [ Özellikler] seçimini yapın.

Compressed Spectral Analysis (CSA) [Sıkıştırılmış Spektral Analiz] Penceresi

1. Bindirme Kanalı Etiketi

2. Frekans Alanı

3. Zaman Ekseni
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Density Spectral Analysis (DSA) [Yoğunluk Spektral Analiz] Penceresi

1. Bindirme Kanalı Etiketi

2. Spektral Kenar

3. Frekans Ekseni

4. Güç Ekseni, renk göstergesinde görüntülenir.

5. Zaman Ekseni
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Quadrant-DSA [Kuadrant-DSA] Penceresi
Quadrant Density Spectral Analysis [Kuadrant Yoğunluk Spektral Analiz] Penceresi, yoğunluk spektral
analiz gruplarını kuadrantlar halinde görüntüler. -- Quadrant-DSA [Kuadrant-DSA] penceresindeki
sonuçları görmek için, Kuadrant’lar, Edit Test -- Montage [Testi Düzenle --Bindirme] sekmesi
penceresinde ayarlanmalıdır. Quadrant-DSA Properties'i [Kuadrant-DSA Özellikleri] açmak için,
Quadrant-DSA [Kuadrant DSA] Penceresinin artalanına sağ tıklayarak Properties… [Özellikler] seçimini
yapın.
1. Kuadrant

2. Zaman Ekseni

3. Güç Ekseni Renk Paleti

4. Güç Ekseni, renk
göstergesinde
görüntülenir.
5. Frekans Ekseni

65

Kullanım Kılavuzu

XLTEK Protektor32

Spectral Review [Spektral Gözden Geçirme] Pencereleri
Review [Gözden Geçirme] modunda tüm Spektral Pencereler (CSA, DSA, Q-DSA) görüntülenebilir.

Spektral Pencerenizi Gözden Geçirirken zamanda ileri ve geri gitmek için Zaman
Çubuğunu kullanın.
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Bir Tetkiki Gözden Geçirme
Bir tetkiki gözden geçirmek için:
1. File [Dosya] menüsünden, Close Study [Tetkiki Kapat]
seçeneğini belirleyerek aktif tüm pencereleri kapatın.
2. File [Dosya] menüsünden Review [Gözden Geçir] seçimini
yapın.
3. Açık iletişim kutusundan gözden geçirmek için bir dosya seçin.
•

•

Customize > Options [Özelleştir > Seçenekler]
seçeneğinin Review/Resume [Gözden Geçir/Devam Et] bölümünde Last study directory
[Son tetkik dizini] seçildiği takdirde, Açık iletişim kutusunun File Name [Dosya Adı] alanında
en son elde edilen tetkik görüntülenir.
Customize > Options [Özelleştir > Seçenekler] seçeneğinde Patients main directory
[Hastalar ana dizini] seçildiği takdirde, gözden geçirmek istediğiniz hasta dosyasına göz
gezdirmeniz gerekir. O zaman dosya klasörüne çift tıklayarak hastanın *.iom dosyasını seçin
(örneğin John,Smith.iom).

4. Gözden geçirmeyi arzu ettiğiniz dosyayı konumlandırdıktan sonra, Open [Aç] tuşuna tıklayın.
O takdirde, gözden geçirme modundaki tetkik dosyası görüntülenir.
•

Farklı bir dosyaya göz gezdirmek için, Look in: [İçeri bak:] liste kutusundaki ok butonuna
tıklayın ve Patients [Hastalar] dizinini seçin. Görüntülenen Patients [Hastalar] dizininden,
gözden geçirmeyi arzu ettiğiniz dosyayı seçerek Open [Aç] tuşuna tıklayın.

5. Gözden geçirme modunda aşağıdakileri yapabilirsiniz:
•
•
•
•
•

Zaman çubuğunu tetkik boyunca gezinti yapmak için kullanma;
Günlük defterindeki notları göden geçirme;
Trending [Eğilim Belirleme] Penceresinde hesaplamaları gözden geçirme;
History (Geçmiş) Penceresinde trase setlerini gözden geçirme;
EEG Review [EEG Gözden Geçirme] Penceresinde elde edilmiş EEG verilerini gözden
geçirme.
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Zaman Çubuğu
Zaman çubuğu gözden geçirmenize ve bilgilerine erişmenize imkan vererek tüm çalışmanın genel bir
görünüşünü ortaya koyar.
Zaman Çubuğu özelliğinin, Kaydetme ve Gözden Geçirme modlarında kullanılabildiğine
dikkat edin.

Zaman Çubuğuna Genel Bakış

1. Not İmleri

2. Empedans Kontrol İmi

3. Testler Arasında Geçiş

4. Taban Çizgisi İmi

5. Kaydırıcı, dalga formu pencerelerinde gösterilen tetkik
noktasında bulunur.

6. Önceki Set

7. Geçmiş Test Bölümü (Gri)

8. Mevcut Test Bölümü (Sarı)

9 Canlı Tetkik Bölümü (Deniz Mavisi)

10. Sonraki Set

11. Recording [Kaydetme] modunda, kaydırıcı canlı
tetkik bölümüne tekrar geçer. Review [Gözden Geçirme]
modunda, kaydırıcı tetkikin sonuna geçer.
Zaman çubuğu aşağıdaki pencerelere bağlanabilmektedir:
•

Waveform [Dalga Formu]

•

Log Book [Günlük Defteri]

•

History [Geçmiş]

•

Trending [Eğilim Belirleme]

•

EEG Review [EEG Gözden Geçirme]

Varsayılan olarak, (History (Geçmiş) hariç) yukarıdaki pencerelerin tamamı Zaman Çubuğuna bağlıdır.
Bağlantıyı etkin kılmak/etkisiz hale getirmek için, seçenek menüsünü veya Zaman çubuğu araç çubuğu
butonunu kullanın.
Zaman çubuğu aşağıdakileri görüntüler:
•

Aktif (halihazırda canlı) ve aktif olmayan (geçmiş) testler dahil, bir tetkik sırasında kullanılan tüm testler.

•

Bir tetkikteki notların tamamı.
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Taban çizgileri

•

Empedans kontrolleri
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Zaman Çubuğuna sol tıkladığınızda işaretçinin yanında bir saat sembolü görüntülenir. Farenin
sol butonunu basılı tuttuğunuzda, bırakana kadar Zaman çubuğunun güncellenmeyeceğini
unutmayın.
Zaman çizgisi üzerindeki herhangi bir nokta hakkında bir bilgi kutusu görmek
için, imleci alan üzerinde çevirin veya ilgilendiğiniz bir noktaya tıklayın.
Zaman Çubuğu Gezinti Butonları, Zaman Çubuğu Seçenek Menüleri, Zaman Çubuğu
İmleri hakkında bilgi için Protektor 32 Referans Kılavuzu'na bakın.

Log Book [Günlük Defteri]
Log Book [Günlük Defteri], söz konusu ise, her bir notun ilişkili olduğu özel dalga formunun yanı sıra teste
eklenen tüm notların bir kaydını tutar.
Günlük Defteri özelliğinin Kaydetme modunda da kullanılabildiğine dikkat edin.

1. Tüm teste ait olan not.

2. Dalga formuna ekli not

3. Notun uygulandığı zaman.

4. Dalga formlarına bağlı notlar trase etiketi, set numarası
ve elde etme zamanını gösterir.

5. Bir sütunun genişliğini değiştirmek için
başlıklar arasındaki çizgiyi sola veya sağa
sürükleyin.

6. Notes [Notlar] menüsünden seçim yapmak veya özel bir
not oluşturmak suretiyle teste genel bir not ekleyin.

7. Bir notu silin

8. Başlığı değiştirmek, yorum eklemek veya notu bir dalga
formuyla ilişkilendirmek için Edit Notes [Notları Düzenle]
iletişim kutusunu açın.
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Trending [Eğilim Belirleme] Penceresine Genel Bakış
Trending [Eğilim Belirleme] Penceresi, testlerinizin her birinde gösterge hesaplamalarının düzenlenmiş
sıralarını görüntülemek için kullanılır.

1. Eğilim Belirleme Görüntüleme Konfigürasyon
butonu: Halihazırda Tüm Hesaplamaları görüntülemek
için ayarlanmıştır. Görüntüyü spesifik gruplara veya
göstergelere daraltmak için bu butona tıklayın.

2. Grafiklerde gösterilen verilerin dakika
sayısını ayarlar.

3. Grafik, nokta görüntüleme türüne ayarlanır.

4. Grafik, dikey çubuk görüntüleme türüne
ayarlanır.

5. Okuma Aralığı sıkıştırılır ve noktalı mavi çizgilerle
çerçeveye alınır.

6. Daha fazla veriyi görüntülemek için kaydırma
kutusunu sola veya sağa hareket ettirin.

7. Durum çubuğu mesajları fare imlecinin konumuna
göre değişiklik gösterir.

8. Sınırlayıcı Çubuk

9. Grafik Başlıkları Gösterge Etiketini <Grup
Başlığını> gösterir.

10. Kırmızı grafik başlığı, grafik noktalarının,
kullanıcı tarafından izin verilen seviyeyi aştığını
gösterir.

11. Grafik noktaları her bir set için gösterge
hesaplamasını gösterir.

12. Zaman Cetveli

13. Kırmızı üçgen kullanıcının belirlediği seviyeleri
aşmaktadır. –yani “Aralık Dışı Seviyesi”.

14. Önceki Nota gidin.
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History [Geçmiş] Penceresine Genel Bakış
History [Geçmiş] penceresi, bir dalga formu penceresi için maksimum set sayısına ulaşıldığında silinenler
dahil olmak üzere, bir tetkik sırasında elde edilen dalga formlarının/traselerin tamamını gözden
geçirmenize imkan verir.
Dalga formu taban çizgisi, en son elde edilen dalga formu tam üstünde olacak şekilde gösterilir.
Gözden geçirmede, History [Geçmiş] penceresinin etkinleştirilerek mevcut verileri daha
önce kaydedilmiş testlerle karşılaştırmanıza imkan tanıyabileceğini unutmayın.

History [Geçmiş] Penceresi – Tüm Traseler

1

Refresh/Stop [Yenile/Durdur] Butonu

9

İmleç (gösterge) hesaplamaları (varsayılan olarak)
yeşildir.

2

Durum Kutusu halihazırda Zaman
Cetveli Başlangıç Zamanını gösterir

10

Okuma Aralığı

3

Geçmiş Görüntüleme Konfigürasyonu
Seçim Butonu

11

Daha fazla veriyi görüntülemek için kaydırma
kutusunu sola veya sağa hareket ettirin

4

Zaman Cetveli Büyüklüğü

12

Durum çubuğu mesajları fare imlecinin konumuna
göre değişiklik gösterir.
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5

Zaman cetveli birimlerini dakika veya
saniye olarak değiştirir.

13

Göstergeyi zaman cetvelinin sonuna hareket ettirin.

6

Tüm Kazançları Ayarlar

14

Zaman cetvelini kademeli olarak ileriden başlatır.

7

Kayan Notlar

15

Zaman cetvelini kademeli olarak geriden başlatır.

8

Dalga formları (varsayılan olarak) sarıdır

16

Göstergeyi, zaman cetvelinin başlangıcına alır.
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Raporlar
Jenerik Raporların Oluşturulması
Her bir EPWorks Raporu iki farklı türde Raporlama Şablonu kullanılarak oluşturulur:
•
•

Tetkik Şablonu: Hasta Tetkikinden dahil edilen bilgileri içerir
−Örneğin, Hasta Bilgileri ve Vaka Özeti.
Test Şablonu: Hasta Tetkikinizden toplanan verileri içerir
−Örneğin, her bir grup için dalga formları ve hesaplama tabloları.

Bir Hasta Tetkikini tamamladıktan sonra araç çubuğu üzerindeki Reporting [Raporlama] butonuna
tıklayın. Select Report Templates [Rapor Şablonları Seç] listesinde, Raporunuza dahil etmek istediğiniz
testleri seçerek OK [Tamam] butonuna tıklayın. Daha sonra Raporunuz oluşturulur.
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Uzaktan İzleme
Başlamadan Önce
XLTEK Portalları (yani Lokal Portal ve Uzak Portal) yazılımını kullanmaya başlamadan önce, hastaneniz
veya kurumunuzun BT departmanı ile uygun IP adresleri, alt ağ maskeleri ve varsayılan ağ geçitlerini
yapılandırması için görüşün.
Tüm bilgisayarlarınızın bağlı olduğunu ve XLTEK Portal yazılımını başarılı bir şekilde çalıştırabileceğinizi
kontrol etmek için, öncelikle Microsoft Netmeeting programını çalıştırmanız tavsiye edilir.
Microsoft Netmeeting programını açmak için, aşağıdaki sırada hareket edin:
Start > Programs > Accessories > Communications [Başlat > Programlar > Aksesuarlar > İletişim]
Ses ve Görüntü parametrelerinizi ayarlamak için, aşağıdakileri seçin:
1) Adjusting Audio Parameters for Remote Monitoring [Uzak İzleme için Ses Parametrelerini Ayarlama]
2) Adjusting Video Parameters for Remote Monitoring [Uzak İzleme için Video Parametrelerini Ayarlama]
NetMeeting programını başarılı bir şekilde çalıştırıp Ses ve Görüntü parametrelerini ayarladıktan sonra,
artık (Veri Toplama Sistemi üzerinde bulunan) XLTEK Lokal Portal ile (Uzak Sistem üzerinde bulunan)
Uzak Portal yazılımını kullanmaya hazır durumda olup Uzak İzlemeye başlayabilirsiniz.

XLTEK Portalları
Lokal Portal
LocalPortal [Lokal Portal], Lokal veya Veri Toplama İstasyonu (yani, hasta verilerini alan bilgisayar)
üzerinde çalıştırılan XLTEK Uzak İzleme yazılımıdır. Bu yazılım verilerin, bir veya daha fazla Uzak İzleme
İstasyonuna (yani, Veri Toplama İstasyonunu gözlemleyen bilgisayarlara) gönderilmesine imkân verir.
Lokal Portal yazılımını açmak için, Start > Programs > XLTEK [Başlat > Programlar > XLTEK]
adımlarından sonra Lokal Portal'ı seçin.
Uzaktan İzleme kapasitenizin performansını optimize etmek için Lokal Portal yazılımınızı uygun şekilde
yapılandırmanız önem arz eder.

Uzak Portal
RemotePortal [Uzak Portal], Uzak İstasyon (yani, Veri Toplama İstasyonunu uzaktan gözlemleyen
bilgisayar) üzerinde çalıştırılan XLTEK Uzak İzleme yazılımıdır. Uzak Portal yazılımı, Uzak İstasyonun,
geçmiş dalga formlarının yanı sıra canlı dalga formlarını (EP, serbest EMG, tetiklemeli EMG, EEG)
almasına imkan tanır. Yazılım aynı zamanda metin mesajları iletimini de desteklemektedir.
Uzak Portal yazılımını açmak için, Start > Programs > XLTEK [Başlat > Programlar > XLTEK]
adımlarından sonra Uzak Portal'ı seçin.
Options [Seçenekler] menüsünde, Nickname [Takma Ad] altında, Veri Toplama İstasyonunun göreceği
adı belirtin.
Listenizde bir Veri Toplama İstasyonu adına sağ tıkladığınızda, Uzak Portal penceresi üzerinde,
halihazırda elde edilmekte olan vaka hakkında ayrıntıların bulunduğu bir bilgi kutusu görüntülenir.
Bilgi kutusunu ekrandan kaldırmak için, fareniz ile üzerine tıklayın.
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Çoklu Bağlantılar
Birden fazla Uzak İstasyon ile birden fazla Veri Toplama İstasyonunu izleyebilirsiniz. Aşağıda verilen
konfigürasyonlar kullanılabilir:
Gerek Lokal Portal (LP) gerekse Uzak Portal (RP) aynı zamanda aynı istasyon üzerinde çalışabilir.
•

RP, birkaç veri toplama istasyonuna (nLP) bağlanabilir ve onları aynı zamanda izleyebilir (birden
çoğa izleme).

•

LP, aynı zamanda birkaç izleyici (nRP) kabul edebilir (çoktan bire izleme).

•

Üç noktanın üzerindeki noktalar (döngüler dahil) tüm topolojilere izin verildiği çoktan çoğa izlemeye
olanak sağlar.

•

LP-nRP metin sohbet.

Ek Bilgiler ve Şartlar
Bant Genişliği: Gözlemciye gönderilmekte olan EPWorks verilerinin toplam miktarıdır (birimler
bayt/saniye cinsindendir).
•

Mesajlar: Gözlemciye saniyede kaç mesaj gönderildiğini belirtir (veriler mesajlar halinde gönderilir).

•

Kuyruk: O anda kaç mesajın gözlemciye aktarılma sürecinde olduğunu belirtir.

•

Uzaktan İzleme Optimizasyonları: Bunlar, hem veri toplama sisteminde hem de uzak sistemde
sistem yükünü ve ağ yükünü azaltabilen optimizasyonların tümüdür.
•
•
•

Varsayılan olarak SSEP, bant genişliğinden tasarruf etmek için ortalama bir dalga formunun
her bir “ara” taraması gönderilmez. Ara taramaların ne sıklıkla gönderileceğini kullanıcı
belirleyebilir (nihai tamamlanmış taramalar daima gönderilir).
Serbest EMG'yi her n saniyede bir güncelle – Bu, taramaları her saniyede bir göndererek
bant genişliğinden tasarruf eder. Kullanıcı 0 olarak belirleyebilir ve bu durumda verileri aldığı
anda gönderir.
Birikmiş EEG – Bu, uzak sistemde EEG'nin ne kadar “düz” görüntüleneceğini belirler. Ne kadar
sık gönderilirse, o kadar çok ağ bant genişliği kullanır.

•

Uzaktan İzleme: Hekim, uzaktan bağlıyken hasta kaydı “günlük defterine” doğrudan not ekleyebilir.

•

Bağlanabilirlik: Ağ bağlantısı kesilirse hem veri toplama sisteminde hem de uzaktan izleme
sisteminde bir mesaj belirir ve ayrıca, bağlantı geri geldiğinde de bilgi verilir.
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Video Mikroskop
Protektor32 Mikroskop Entegrasyon Kiti bağlanmak suretiyle mikroskop görüntüsünün bir videosu elde edilebilir.
Mikroskop görünümünü açmak için View [Görünüm] sekmesine ve ardından Microscope [Mikroskop]
öğesine tıklayın. Video görüntülendiğinde tek seferde 10 dakikaya kadar video klipleri kaydetme
seçeneğiniz olacaktır. Kaydetmek için ekranın sol altındaki kırmızı kayıt düğmesine tıklayın. Video klibinin
hem başlangıç hem de bitiş zamanı “Günlük Defterinde” görüntülenir.
Bir kaydı tekrar oynatmak için “Günlük Defterinde” ilgili video klibine çift tıklayın ve videonun altındaki
zaman çubuğunda bulunan oynat/durdur düğmesine tıklayın.
Bir ekran görüntüsü alırsanız video görüntüsü belirir.
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Araç Çubuğu Butonları
Araç Çubuğu

Buton

Tanım
Ortalama Alıcı Açık/Kapalı

Kontroller

Serbest Veri Toplama Açık/Kapalı
Tetiklemeli Veri Toplama Açık/Kapalı
Tüm Stimülatörleri Durdur

Ayarlar

Ayarı Sil ve Ortalama Alıcıyı Yeniden Başlat
Mevcut Ayarı Tut
Latens Farkı İmleci

İmleçler

Genlik Farkı İmleci
Mutlak Latens İmleci
Mutlak Genlik İmleci
Tetkik Bilgileri

Özelleştir

Rapor Oluştur
Özelleştir

Ayarlar

Düzenler

Ses

Empedans Testi
Testi Düzenle
Kayıt Düzeni
Düzen Seç
Ses Açık/Kapalı Sessiz
Sesi Artır/Azalt
Mevcut Ekranın Anlık Görüntüsü

Kamera
Anlık Görüntüyü Seç
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Aksesuarlar
Protektor32 sistemleri aşağıdaki elektrot tipleriyle kullanılabilir:
•

Disk Elektrotlar

•

İğne Elektrotlar

•

Çubuk Elektrotlar

•

Pedikül Vida Probu

•

Sarmal Elektrotlar

Protektor32 amplifikatörle kullanılabilecek EEG aksesuarlarına çevrimiçi olarak www.natus.com
adresindeki Natus Neuro Kataloğundan ulaşabilir veya 1-800-303-0306 numaralı telefondan Natus Satış
ve Destek hattını arayabilirsiniz. Uyumlu aksesuarlar şunlardır:
Parça Numarası

Tanım

002514

P32 - TCMEP Bölmesi (Cr)

002978

Protektor 32 - İzolasyon Kutusu

002979

Protektor 32 - Stimülasyon Kutusu

002980

Protektor 32 - Veri Toplama Kutusu

003708

Prob Bölmesi - P32 (Cr)

005030

P32 Koter Dedektörü (Cr)

005031

Protektor 32 Görsel Stimülasyon LED Gözlükleri

010384

P32 Puls Oxi LP Kablosu (Cr)

006640

P32 GÜÇ KAYNAĞI

005562

P32 Kulak Tıkaçları (Cr)

W8194X

USB 2.0 6FT YÜKSEK HIZLI ALTIN

A1011X

Güç Kablosu, Korumasız, 3 metre

005032

P32 İŞİTSEL STİMÜLASYON KULAKLIKLARI

005029

PROTEKTOR 32 BAŞLATICI I/O KABLOSU (Cr)

004878

PROTEKTOR 32 KANCALI KAYIŞ
UYARI: Xltek tarafından belirtilen veya sağlananlar dışında aksesuar, transdüser veya
kablo kullanılması, bu ekipmanda daha yüksek elektromanyetik emisyonlara veya daha
düşük elektromanyetik bağışıklığa ve ekipmanın doğru bir biçimde çalışmamasına yol
açabilir.
Protektor32 ana kutusu sadece dokunmaya dayanıklı türde elektrot girişlerini kabul eder.
Başka herhangi bir türde hasta elektrodu girişi kullanmaya çalışmayın.

78

XLTEK Protektor32

Kullanım Kılavuzu

Protektor32, yalnızca kullanılacağı ülkede yasal olarak pazarlanan elektrotlarla
kullanılmalıdır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece FDA onaylı yasal olarak
pazarlanan elektrotları kullanın. Kanada'da, yalnızca Health Canada onaylı yasal olarak
pazarlanan elektrotları kullanın ve AB ülkelerinde yalnızca CE onaylı yasal olarak
pazarlanan elektrotları kullanın.
Tek hasta düzeneğinde tüm elektrotlar aynı metalden yapılmalıdır. Tek düzenekte iki farklı
ya da başka tip metal kullanmayın.
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Eksiksiz bir servis çözümü
Her Xltek ürününün arkasında, tıbbi ürünler ve hizmetlerde uluslararası olarak kabul görmüş yenilikçi bir
şirket olan Natus Medical Incorporated vardır.
Nöroloji sistemlerimiz teknik ve klinik uzmanlardan oluşan şirket içi bir destek ekibi, 7/24 destek, WebEx
veya VPN aracılığıyla uzaktan destek, Nöroloji/Uyku alanında hizmet veren en büyük klinik ve teknik saha
desteği ağı ve önleyici bakım ziyaretleri ve bilgisayar yükseltmelerini içeren özelleştirilmiş hizmet
sözleşmeleriyle desteklenir.
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L6H 5S1 Kanada
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