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ไฟสถานะสําหรับข้อความการใช้งาน
UltraPro S100 ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการรวบรวม การแสดงผล การวิเคราะห์ การจัด
เก็บ การรายงาน และการจัดการข้อมูลด้านสรีรวิทยาไฟฟ้ าจากระบบประสาทและ
ระบบกล้ามเนื้อของมนุษย์ ซึ่งรวมถึงการตรวจการนํ ากระแสประสาท (NCS)
การตรวจคลื่นไฟฟ้ าของกล้ามเนื้อ (EMG) และการตอบสนองทางระบบประสาท
อิสระ
เราสามารถใช้ UltraPro S100 เพื่อพิจารณาการตอบสนองทางระบบประสาท
อิสระต่อสิ่งเร้าทางสรีรวิทยาโดยการวัดความเปลีย
่ นแปลงด้านความต้านทาน
ไฟฟ้ าระหว่างขัว
้ ไฟฟ้ าทัง้ สองด้าน (Galvanic Skin Response (GSR)
และ Sympathetic Skin Response (SSR)) นอกจากนี้การทดสอบระบบ
ประสาทอิสระยังรวมถึงการประเมินความผันแปรของช่วงระยะห่าง RR
ด้วย UltraPro S100 ยังสามารถนํ ามาใช้เพื่อตรวจจับการทํางานทางสรีรวิทยา
ของระบบประสาทและสนั บสนุนการวินิจฉัยเกี่ยวโรคหรือสภาวะของประสาท
สัง่ การและกล้ามเนื้อ
วิธีการที่แสดงต่อไปนี้จะรวมถึงการทํางานที่ทับซ้อนกัน โดยทัว
่ ไปแล้ว ได้แก่

• การศึกษาการนํ ากระแสประสาทจะวัดการตอบสนองทางไฟฟ้ าของประสาท
• การตรวจคลื่นไฟฟ้ าของกล้ามเนื้อจะวัดการทํางานทางไฟฟ้ าของกล้ามเนื้อ
• การตอบสนองทางไฟฟ้ าของระบบประสาท (EP) ซึ่งรวมถึง การตอบสนอง

ทางไฟฟ้ าของระบบประสาทตา (VEP), การตอบสนองทางไฟฟ้ าของระบบ
ประสาทหู (AEP), การตอบสนองทางไฟฟ้ าของระบบประสาทรับความรู้สึก
ทางกาย (SEP)

UltraPro S100 ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อให้ใช้งานโดยผู้ให้บริการด้านการดูแล
สุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
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ฉลากและสัญลักษณ์
อาจมีการติดฉลากและสัญลักษณ์ต่อไปนี้ไว้ที่ระบบ UltraPro S100:
สัญลักษณ์

การอ้างอิง

รายละเอียด

ISO 60601-1
ตาราง D.2 #2

คําเตือนที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นี้ คําเตือนระบุว่า
ผู้ใช้หรือผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือการ
บาดเจ็บสาหัส

ISO 15223-1
สัญลักษณ์ 5.4.4
ISO 60601-1
ตาราง D.1 #10

ข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นี้ ข้อควรระวัง
ระบุว่า ผู้ใช้หรือผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการบาด
เจ็บ หรืออุปกรณ์มีความเสี่ยงต่อความเสียหาย

ISO 15223-1
สัญลักษณ์ 5.4.3
ISO 60601-1
ตาราง D.1 #11

ศึกษาคําแนะนํ าสําหรับการใช้งาน

ISO 60601-1
ตาราง D.2 #10

ปฏิบัติตามคําแนะนํ าสําหรับการใช้งาน

IEC606011:
2005+AMD1:2012
EN 60601-1:
2006+A1:2013

Type BF ซึ่งจะบังคับใช้กบ
ั ชิ้นส่วน

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานก่อนใช้อุปกรณ์นี้

กําหนดระดับการป้ องกันไฟฟ้ าช็อต ตรงตาม
ข้อกําหนด Type BF ของ IEC 60601-1:
2005+AMD1:2012 และ

EN 60601-1:2006+A1:2013
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EN 50419

อธิบายข้อมูลการกําจัดที่ถูกต้อง ซึ่งระบุไว้ในส่วน
การจัดการของเสีย

ISO 15223-1
สัญลักษณ์ 5.1.6

หมายเลขอ้างอิง นี่คือหมายเลขประจําอุปกรณ์ของ
อุปกรณ์นี้

ISO 15223-1
สัญลักษณ์ 5.1.7

ประกอบด้วยปี ที่ผลิต ตัวอักษร หมายเลขประจํา
อุปกรณ์ และรหัสการแก้ไขสามตัวอักษร

ISO 15223-1
สัญลักษณ์ 5.1.1

ข้อมูลผู้ผลิตแสดงอยู่กับสัญลักษณ์นี้

ISO 15223-1
สัญลักษณ์ 5.1.3

วันที่ผลิตแสดงอยู่กับสัญลักษณ์นี้

c

Natus UltraPro S100

ISO 15223-1
สัญลักษณ์ 5.1.2
Rx Only

ตัวแทน EC ที่ได้รับอนุญาต

N/A
กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ มี
ข้อจํากัดในการขายอุปกรณ์นี้หรือตามคําสัง่ ของ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่มีใบประกอบโรค
ศิลป์

Medical
Device

N/A

อุปกรณ์การแพทย์

ISO 15223-1

ระบุขีดจํากัดด้านบนและด้านล่างของอุณหภูมิที่
อุปกรณ์การแพทย์สามารถทํางานได้อย่างปลอดภัย

ISO 15223-1

สัญลักษณ์ 5.3.8

ระบุขีดจํากัดด้านบนและด้านล่างของความชื้นที่
อุปกรณ์การแพทย์สามารถทํางานได้อย่างปลอดภัย

ISO 15223-1

อย่าใช้หากบรรจุภัณฑ์เสียหาย

สัญลักษณ์ 5.3.7

สัญลักษณ์ 5.2.8

ระบุว่ารายการนัน
้ เป็ นอุปกรณ์การแพทย์

มาตรฐานอ้างอิง

• ISO 15223-1:2016: อุปกรณ์การแพทย์ - สัญลักษณ์ที่ใช้กับฉลากอุปกรณ์

การแพทย์ การติดฉลาก และข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมให้ - ส่วนที่ 1: ข้อกําหนด
ทัว
่ ไป

• IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 ข้อกําหนดทัว่ ไปสําหรับความปลอดภัย
ขัน
้ พื้นฐานและการทํางานที่สําคัญ ฉบับรวม

• IEC 60601-1-2:2014 อุปกรณ์ไฟฟ้ าทางการแพทย์ - ส่วนที่ 1-2: ข้อกําหนด
ทัว
่ ไปสําหรับความปลอดภัยขัน
้ พื้นฐาน

d
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อ่านคู่มืออ้างอิงด้านความปลอดภัย
โปรดอ่านคู่มือข้อมูลและความปลอดภัยเพิ่มเติม / EMC ที่รวมอยู่ใน
ดิสก์ 482-638702 ที่ให้มาพร้อมกับระบบของคุณ กรุณาให้ความสําคัญเป็ นพิเศษ
ต่อข้อมูลความปลอดภัย ข้อควรระวัง และคําเตือน ก่อนเปิ ดสวิตช์เครื่องและ
ใช้งานระบบของคุณ

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ า (EMC)
โปรดอ่านหัวข้อความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ าในคู่มอ
ื ฉบับนี้

8 ตุลาคม 2563
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ข้อมูลสรุปด้านความปลอดภัย
ในคู่มือฉบับนี้ จะมีฉลากอยู่สองประเภทที่ระบุว่าอาจเป็ นอันตรายได้ หรือมี
กระบวนการหรือสภาวะที่ทําให้เกิดความเสียหาย
ข้อควรระวัง

ข้อควรระวังระบุว่า ผู้ใช้หรือผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อ

คําเตือน

คําเตือนระบุว่า ผู้ใช้หรือผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อ
การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัส

การบาดเจ็บ หรืออุปกรณ์ มีความเสี่ยงต่อ
ความเสียหาย

หมายเหตุ: หมายเหตุจะช่วยให้คุณระบุด้านที่อาจสร้างความสับสนและป้ องกัน
ปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทํางานของระบบ
อย่าใช้งานนอกเหนื อจากช่วงที่ข้อมูลจําเพาะที่กําหนดไว้ การใช้
อุปกรณ์ นอกเหนื อจากช่วงที่ระบุไว้อาจทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่แม่นยํา
อาจเกิดรอยหยักของข้อมูลที่แสดง หากฐานเวลาและข้อมูลที่

แสดงไม่เหมาะสมกับข้อมูลที่ได้รบ
ั ตัวอย่างเช่น หากฐานเวลาของ
การตอบสนองที่โดยปกติแล้วจะแสดงที่ 10 มิลลิวน
ิ าทีถูกแสดงด้วย
ฐานเวลา 1 วินาที ข้อมูลดังกล่าวจะถูกทําลายและจะเกิดรอยหยักขึน
้
ดังนั น
้ อย่าลืมปรับฐานเวลาให้เหมาะสมกับประเภทของสัญญาณ
ที่ได้รับ ควรแสดงแบบช้า (การตอบสนองยาว) ด้วยฐานเวลายาว
แต่ควรแสดงแบบสัน
้ (การตอบสนองรวดเร็ว) ด้วยฐานเวลาสัน
้
การกระต้น
ุ ด้วยไฟฟ้ าเป็ นเวลานานอาจทําให้ผว
ิ หนั งของผ้ป
ู ่ วยไหม้ได้
ควรรายงานเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆ เกี่ยวกับ Natus UltraPro ที่เกิดขึ้นต่อ Natus
Medical Incorporated และหน่วยงานผู้มีอํานาจของรัฐสมาชิกในพื้นที่ของผู้ใช้
และ/หรือผู้ป่วย

f
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ตารางที่ 1 อธิบายเกี่ยวกับขนาดขัน
้ ตํ่าของขัว
้ ไฟฟ้ าสําหรับกระตุ้นที่ต้องมีขนาด

ไม่เกิน 0.25 W/cm2 เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการไหม้จากความหนาแน่นที่มากเกิน
ไปในบริเวณที่ได้รับการกระตุ้นเป็ นเวลานาน
ความต้าน กระแสไฟสูงสุด ระยะเวลาการ
ทาน (Ohms) ที่ใช้งาน (mA) กระตุ้น (μs)

2000
2000
2000
2000
4000
4000
4000
4000
2000
2000
2000
4000

25
25
50
50
25
25
50
50
25
25
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
1000
1000

เส้นผ่านศูนย์
กลางของดิสก์
อัตรา (Hz) พืน
้ ที่ผิว (cm2) ที่กําหนด (mm)

2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
100
100

0.001
0.0025
0.004
0.01
0.002
0.005
0.008
0.02
0.002
0.005
8
16

0.356824974
0.564189822
0.713649948
1.128379644
0.504626718
0.797884898
1.009253435
1.595769796
0.504626718
0.797884898
31.91539591
45.13518575

ตารางที่ 1
คําอธิบายของตารางที่ 1
ความต้านทาน คือ ค่าความต้านทานของขัว
้ ไฟฟ้ าสําหรับกระตุ้นในหน่วยโอห์ม
กระแสไฟสูงสุดที่ใช้งาน คือ ความแรงของการกระตุ้นสูงสุดที่คุณต้องการใช้
งานในหน่วยมิลลิแอมแปร์ (mA)
ระยะเวลาการกระตุ้นมีหน่วยเป็ นไมโครวินาที (us)
อัตรา คือ อัตราสูงสุดของการกระตุ้นที่คุณต้องการใช้งาน
พืน
้ ที่ผิว คือ พื้นที่ผิวขัน
้ ตํ่าสุดของขัว
้ ไฟฟ้ าสําหรับกระตุ้นที่จะใช้งาน
เส้นผ่านศูนย์กลางของดิสก์ที่กําหนด คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของขัว
้ ไฟฟ้ า
สําหรับดิสก์กลมที่จะใช้งาน
เส้นผ่านศูนย์กลางของดิสก์ = 20 * รากทีส
่ อง (พื้นทีผ
่ ว
ิ /3.14159) มิลลิเมตร (mm)
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การบํารุงรักษา
การตรวจสอบระบบ

ตรวจสอบเครื่องมือเพื่อดูความเสียหายด้านนอกอย่างสมํ่าเสมอ
ปฏิบัติตามคําแนะนํ าด้านความปลอดภัยในสถานพยาบาลของคุณ

การขจัดการปน
เปื ้ อน

การขจัดการปนเปื้ อนที่สามารถดําเนินการโดยผู้ปฏิบัติงานจํากัดเฉพาะการทํา
ความสะอาดและการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ การบํารุงรักษาภายในอุปกรณ์ต้องดําเนินการ
โดยเจ้าหน้ าที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านัน
้

คําแนะนํ าในการทํา
ความสะอาด

ควรมีการทําความสะอาดเป็ นประจําตามความถี่ในการใช้งานอุปกรณ์ ปฏิบัติตาม
แนวทางด้านสุขอนามัยของหน่วยงานกํากับดูแล และจุดต่อไปนี้

• ปลดแหล่งจ่ายไฟก่อนทําความสะอาดอุปกรณ์
• ทําความสะอาดพื้นผิวอุปกรณ์ โดยชุดผ้าหมาดกับนํ้ ายาทําความสะอาดที่มี
์ ่อน (เช่น Wet Wipes®) จากนัน
ฤทธิอ
้ เช็ดให้แห้ง
• อย่าให้ของเหลวไหลเข้าไปในป่ ุมกดของอุปกรณ์ และช่องอื่น ๆ ที่ตัวเคส

อย่าใช้สารทําความสะอาดหรือนํ ้ายาทําความสะอาดทีม
่ ส
ี ารละลาย
ส่วนประกอบของซิลิคอน สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและ/หรือสารไวไฟ

h
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สามารถเช็ดทําความสะอาดส่วนประกอบของชิ้นส่วนภายนอกทัง้ หมดด้วย
สารต่อไปนี้:
มีการจํากัดสําหรับการสัมผัสกับสารเคมี โดยสามารถใช้สารเคมีที่
ระบุด้านล่างเพื่อทําความสะอาดส่วนประกอบเท่านั ้น สารเคมีอ่ ืนอาจส่งผล
กระทบกับอุปกรณ์ หรือไม่ก็ได้ แต่ไม่ควรนํ าสามารถเคมีต่าง ๆ ไปทดสอบ
กับส่วนประกอบ

•นํ้ า
•ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (ความเข้มข้นในนํ้ า 70-90%)
•PDI SaniClothPlus #Q89702
•HB Quat (3M)
•สารละลายของนํ้ าสบ่อ
ู ่อน ๆ ได้แก่ Basis, Cetaphil, Dove ที่ละลายในนํ้ า
•เอทิลแอลกอฮอล์ (ความเข้มข้น 70-90%)
•สารละลายของสารฟอกขาว 1 ส่วน (โซเดียมไฮโปคลอไรท์เข้มข้น 5-6%) และ
นํ้ า 50 ส่วน

ห้ามใช้สารละลายแอลกอฮอล์กับส่วนประกอบพลาสติกของ
หัวตรวจ การใช้แอลกอฮอล์บนพลาสติกอาจทําให้ชิ ้นส่วนพลาสติกของ
หัวตรวจเกิดความเสียหายหรือแตกได้

ขัน
้ ตอนการฆ่าเชือ
้
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ขณะทําการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ สามารถใช้น้ํ ายาฆ่าเชื้อเฉพาะจุด (surgical spirit
70%) คลอรีน (1000ppm) หรือเอทานอล (70%) ทําตามคําแนะนํ าในการฆ่าเชื้อ
ของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ขัน
้ ตอนจากคําแนะนํ าในการทําความสะอาด
ด้านบน

i
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การบํารุงรักษาเชิงป้ องกัน
การตรวจสอบ
ความปลอดภัย

ควรดําเนินขัน
้ ตอนการตรวจสอบความปลอดภัยต่อไปนี้โดยเจ้าหน้ าที่ผู้เชี่ยวชาญ
อย่างน้ อยปี ละครัง้ และเมื่อมีการซ่อมบํารุง:
1.

การตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์ด้วยสายตา

2. การตรวจสอบสายจ่ายไฟและสายเชื่อมต่อ

3. การตรวจสอบสายขัว
้ ไฟฟ้ าและการเชื่อมต่อกับผู้ป่วย
4. การตรวจวัดความต้านทานฉนวน

5. การตรวจวัดกระแสรัว
่ ไหล

6. การตรวจวัดความต้านทานของตัวนํ ากระแสลงดินนิ รภัย

7. การตรวจวัดความต้านทานของเคสและชิ้นส่วนของรถที่ต่อสายดิน

j

8 ตุลาคม 2563

บทนํ า

ความปลอดภัย
การขัดข้องของตัวนํ ากระแสลงดินนิ รภัยด้านในหรือด้านนอกของ
อุปกรณ์ หรือการตัดการเชื่อมต่อของขัว้ ต่อสายสําหรับการทํางาน/ป้ องกัน
อาจทําให้อุปกรณ์ ได้รับความเสียหายได้ ห้ามมิให้ตัดกระแสไฟ
ควรตรวจสอบขัว
้ ต่อสายดิน/กราวด์นิรภัยเป็ นประจํา
ปฏิบัติตามคําแนะนํ าต่อไปนี้เพื่อให้อุปกรณ์ทํางานได้อย่างปลอดภัย:

• ขณะต่ออุปกรณ์การแพทย์ที่ได้รับการจ่ายไฟจากเต้ารับไฟฟ้ าในห้องที่ไม่ได้

เป็ นส่วนปฏิบัติการทางการแพทย์ หรือเมื่อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ไม่ใช่อุปกรณ์ทาง
การแพทย์เข้ากับอุปกรณ์นี้ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ IEC 60601-1 (IEC
60601-1-1) เงื่อนไขด้านความปลอดภัยสําหรับระบบไฟฟ้ าทางการแพทย์
หลักเกณฑ์ใน IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1) ซึ่งมีระบุไว้เพิ่มเติมด้านล่างนี้
• ขณะที่อุปกรณ์เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก ขัว้ ต่ออาจมีกระแสไหลเวียนอยู่
และจะสามารถทําการเปิ ดช่องที่มีฝาครอบหรือถอดชิ้นส่วนต่าง ๆ ออกได้โดย
ต้องอาศัยเครื่องมือที่สามารถทํางานกับชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟไหลเวียนอยู่
เท่านัน
้
• ปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์จากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ าก่อนเปิ ดช่องเพื่อ
ปรับแต่ง เปลีย
่ นบํารุงรักษา หรือซ่อมแซม
• ต้องแจ้งการขอรับบริการกับเจ้าหน้ าที่ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Natus
เท่านัน
้ ยกเว้นเป็ นการดําเนินการที่ระบุในคู่มอ
ื นี้ซ่ งึ สามารถดําเนินการได้โดย
ผู้ปฏิบัติงาน
• ใช้เฉพาะฟิ วส์ที่มีกระแสไฟในอัตราและประเภทตามที่กําหนดสําหรับเปลี่ยน
แทนเท่านัน
้ ห้ามใช้ฟิวส์ชว
ั ่ คราวและลัดวงจรฐานฟิ วส์
• หากมีอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งตัวเชื่อมต่อกับผู้ป่วย ต้องระมัดระวังปริมาณกระแส
ไฟรวมที่รว
ั ่ ไหลไปยังตัวผู้ป่วย
• หากพบว่าอาจเกิดปั ญหากับระบบป้ องกัน ให้หยุดใช้งานอุปกรณ์และป้ องกัน
อย่าให้มีการใช้งานโดยไม่ได้ตัง้ ใจ
ติดต่อเจ้าหน้ าที่ให้บริการเพื่อทําการตรวจสอบการทํางาน และ
ระบบความปลอดภัย ดังต่อไปนี้
• การทดสอบฉนวน
• การทดสอบความต่อเนื่องของกระแสกราวด์
• การทดสอบการรัว่ ไหลของกระแสตามเกณฑ์ IEC 60601-1
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ระบบป้ องกันอาจเสียหายหากอุปกรณ์:
• พบความเสียหายที่สังเกตได้
• ไม่สามารถทํางานตามที่ตัง้ เป้ าหมายไว้
• ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากการขนส่ง
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Natus UltraPro S100

คําแนะนํ าในการกําจัดเมื่อหมดอายุการใช้งาน
Natus มุ่งมัน
่ ที่จะปฏิบัติตามระเบียบ WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) ของสหภาพยุโรป 2014 ระเบียบเหล่านี้ระบุว่าของเสีย
ทางไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์จะต้องถูกแยกเก็บเพื่อการบําบัดและการนํ ากลับมา
ใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม เพื่อให้มน
ั ่ ใจว่ามีการนํ า WEEE กลับมาใช้ใหม่หรือ
รีไซเคิลได้อย่างปลอดภัย เพื่อให้เป็ นไปตามตามพันธสัญญาดังกล่าว Natus อาจ
ส่งต่อภาระหน้ าที่ในการส่งคืนและรีไซเคิลให้กับผู้ใช้งาน เว้นแต่จะมี
การเตรียมการอื่น ๆ ไว้แล้ว โปรดติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการ
จัดเก็บและการนํ ากลับมาใช้ประโยชน์ที่มใี ห้ในภูมิภาคของคุณที่ natus.com
อุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ (EEE) ประกอบด้วยวัสดุ ส่วนประกอบ และสาร
ที่อาจเป็ นอันตรายและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวด
ล้อม เมื่อ WEEE ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ดังนัน
้ ผู้ใช้งานจึงมีบทบาทใน
การช่วยให้มน
ั ่ ใจว่าจะมีการนํ า WEEE กลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิลได้อย่าง
ปลอดภัย ผู้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์จะต้องไม่ทิ้ง WEEE ร่วมกับของ
เสียอื่น ๆ ผู้ใช้ต้องใช้แผนการจัดเก็บขยะของเทศบาล หรือข้อควรปฏิบัติในการ
รับคืนของผู้ผลิต/ผู้นําเข้า หรือผู้ขนส่งของเสียที่ได้รับอนุญาต เพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการกําจัดของเสียที่เป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อเพิ่มโอกาสในการนํ ากลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล
และการนํ าของเสียที่เป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ประโยชน์
อุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์กากบาททับถังขยะมีล้อที่แสดงไว้ด้านล่างนี้คืออุปกรณ์
ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ สัญลักษณ์กากบาททับถังขยะมีล้อหมายความว่าไม่ควร
ทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะที่ไม่ได้แยกประเภท แต่ต้องเก็บ
แยกต่างหาก
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ลิขสิทธิ์
์ ่ งึ ได้รับความคุ้มครอง
สงวนลิขสิทธิ ์ คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิซ
โดยกฎหมายลิขสิทธิ ์ และห้ามมิให้ทําการคัดลอกเนื้ อหาทัง้ หมดหรือบางส่วนโดย
ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษรจาก Natus Medical Incorporated
์ ละข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานลิขสิทธิค
์ รอบคลุมถึง
กฎหมายลิขสิทธิแ
สื่อทัง้ หมดที่จัดเก็บข้อมูลนี้ไว้
จะสามารถใช้งานสําเนาคู่มือผู้ใช้นี้ได้เฉพาะตามเงื่อนไขด้านการขายของ Natus
Medical Incorporated หรือตัวแทนจําหน่ ายของบริษท
ั
Natus Medical Incorporated ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ทัง้ สิ้นเกี่ยวกับ
เอกสารฉบับนี้ Natus Medical Incorporated ขอปฏิเสธความรับผิดชอบทัง้ หมด
สําหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการครอบครอง การจําหน่ าย หรือ
การใช้งานเอกสารนี้
natus.com

Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
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การคุ้มครองลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์

์ อง
ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขของสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิข
์
รัฐ สหรัฐฯ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ เงื่อนไขเกี่ยวกับลิขสิทธิดังกล่าวจะ
บังคับใช้กับการใช้งานของคุณสําหรับซอฟต์แวร์นี้ ไม่วา่ คุณจะยอมรับเงื่อนไขต่อ
์ ะต้องรับผิดชอบ
ไปนี้หรือไม่ก็ตาม ตามข้อกําหนดของกฎหมาย ผู้ละเมิดลิขสิทธิจ
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงต่อผู้เป็ นเจ้าของลิขสิทธิ ์ และการชดใช้ค่าเสียหายที่
เป็ นการลงโทษมูลค่าสูงถึง 100,000 ดอลลาร์ต่อการละเมิดหนึ่งครัง้ การคัดลอก
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต และความพยายามกระทําการดังกล่าว
ยังเป็ นสิ่งที่ฝ่าฝื นกฎหมายอาญาที่อาจมีโทษปรับสูงกว่า 100,000 ดอลลาร์และ
โทษจําคุก 10 ปี
1.

คุณได้รับอนุญาตให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ ยกเว้นแต่มีข้อตกลงที่ได้ทําไว้
กับ Natus Medical Incorporated:

a. ใช้งานซอฟต์แวร์นี้ได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวโดยผู้ใช้
เพียงหนึ่ งคนในแต่ละครัง้

b. ทําสําเนาของซอฟต์แวร์นี้ได้เพียงหนึ่งชุด โดยที่:
(i) มีการสร้างสําเนาตามขัน
้ ตอนสําคัญในการใช้งานของซอฟต์แวร์นี้ เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้กับเครื่องของคุณ และไม่มีการใช้งานด้วยวิธีการ
อื่น หรือ
(ii) สําเนาดังกล่าวจัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็ นที่บันทึกข้อมูลเท่านัน
้ และสําเนา
ที่บันทึกข้อมูลทัง้ หมดจะถูกทําลายในกรณีที่การครอบครอง
ซอฟต์แวร์นี้อย่างต่อเนื่องและชอบธรรมของคุณสิ้นสุดลง
c. จําหน่ายซอฟต์แวร์นี้ และสําเนาบันทึกข้อมูลใดก็ตามเฉพาะส่วนของ
์ องคุณทัง้ หมดในซอฟต์แวร์นี้ ยกเว้นการปรับเปลี่ยน
การจําหน่ายสิทธิข
ที่มีการจัดเตรียมจะถูกถ่ายโอนได้เฉพาะที่ได้รับอนุญาตจาก Natus
Medical Incorporated เท่านัน
้
2. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการต่อไปนี้:

a. ทําสําเนาของซอฟแวร์หรือเอกสารนี้ ยกเว้นที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น

b. ดัดแปลง แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนซอฟแวร์หรือเอกสารนี้ ยกเว้นที่ได้
อธิบายไว้ขา้ งต้น

์ ่วงของ
c. แจกจ่าย ให้เช่าซื้อ ให้เช่า หรือการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิช
ซอฟต์แวร์หรือเอกสารนี้
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เครื่อง UltraPro S100 จะช่วยให้คุณสามารถทํางานได้อย่างหลากหลายเกี่ยวกับ
การตรวจการนํ ากระแสประสาท (NCS) การตรวจคลื่นไฟฟ้ าของกล้ามเนื้อ
(EMG) การตอบสนองทางไฟฟ้ าของระบบประสาท (EP) และการศึกษาระบบ
ประสาทอิสระ โปรแกรมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจําหน่ายแยกต่างหากจะ
ช่วยให้คุณสามารถใช้งาน UltraPro S100 ได้ตรงตามความต้องการทางคลินิก
ของคุณอย่างเฉพาะเจาะจง
ประสิทธิภาพทางคลินิก
UltraPro S100 จะช่วยให้คุณสามารถทํางานได้อย่างหลากหลายเกี่ยวกับ
การตรวจการนํ ากระแสประสาท (NCS) การตรวจคลื่นไฟฟ้ าของกล้ามเนื้อ
(EMG) การศึกษาการตอบสนองทางไฟฟ้ าของระบบประสาท (EP) และการศึกษา
ระบบประสาทอิสระ รวมถึงโปรแกรมการวิจัยหลายรูปแบบ ได้แก่ การตรวจสอบ
การทํางานระหว่างผ่าตัด (IOM) โปรแกรมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มี
จําหน่ายแยกต่างหากจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่ง UltraPro ได้ตรงตามความ
ต้องการจําเพาะทางคลินิกและการติดตามการทํางานใน O.R.
ประโยชน์ ทางคลินิก
ระบบ UltraPro S100 ช่วยแพทย์รวบรวมผลการตรวจวัดและรูปแบบคลื่นของ
เส้นประสาทและกล้ามเนื้ อในร่างกาย เพื่อสนั บสนุนการวินิจฉัยโรคทางประสาท
และกล้ามเนื้อ โดยจะมีการระบุโรคเมื่อผลการตรวจวัดอยู่นอกช่วงที่คาดไว้หรือ
นอกเกณฑ์ปกติ ระบบ UltraPro S100 ช่วยอํานวยความสะดวกในการประเมิน
ผลการวินิจฉัยโรค เช่น ผังผืดกดทับเส้นประสาทข้อมือ โรครากประสาท รอยโรค
เส้นประสาท ภาวะเจริญผิดเพี้ยนประเภทต่าง ๆ และโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อ
ผู้ใช้เป้ าหมาย
ระบบ UltraPro มีไว้สําหรับใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
พร้อมการฝึ กอบรมเฉพาะทางในการใช้เครื่องมือบันทึกการตรวจไฟฟ้ า
วินิจฉัย (EDX) สําหรับการบันทึกแบบดิจิทัล การเล่น และการวิเคราะห์สัญญาณ
ทางสรีรวิทยา
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Natus UltraPro S100
ประชากรผู้ป่วยและกลุ่มเป้ าหมาย
UltraPro S100 ช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับระบบประสาทและ
กล้ามเนื้ อสําหรับผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่
ความเสี่ยงที่เหลือ
โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยที่รวมอยู่ในดิสก์ 482-638702 ที่ให้
มาพร้อมกับระบบของคุณ กรุณาให้ความสําคัญเป็ นพิเศษต่อข้อมูล
ความปลอดภัย ข้อควรระวัง และคําเตือนก่อนเปิ ดสวิตช์เครื่องและใช้งานระบบ
ของคุณ
ข้อกําหนดด้านเครือข่ายและความปลอดภัย
โปรดอ่านคู่มือความช่วยเหลือของ Nicolet Viking/Synergy Networking ที่รวม
อยู่ในดิสก์ 482-651400 ที่ให้มาพร้อมกับระบบของคุณสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อกําหนดด้านฮาร์ดแวร์สําหรับเครือข่าย ความปลอดภัย และการป้ องกันการเข้า
ถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
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คําแนะนํ าในการติดตัง้ และบํารุงรักษา
การทดสอบการ
ติดตัง้ และการบํารุง
รักษาอุปกรณ์
อย่างต่อเนื่ อง

บทนํ า

ระหว่างการติดตัง้ การประกอบ และการใช้งาน จุดการเชื่อมต่อ
สายกราวด์เพื่อป้ องกันบางจุดจะไวต่อการถูกตัดกระแสไฟฟ้ าหรือมีการ
เชื่อมต่อไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายด้านความปลอดภัยกับทัง้
ผู้ใช้และผู้ป่วย
เป็ นเรื่องจําเป็ น/ขอแนะนํ าให้คุณทําการทดสอบความต่อเนื่ องทางไฟฟ้ า
อย่างสมํ่าเสมอ ตัง้ แต่วัสดุที่เป็ นตัวนํ าไฟฟ้ าบนระบบทางการแพทย์ไปจน
ถึงสายกราวด์ป้องกันของระบบทางการแพทย์ การทดสอบอย่างสมํ่าเสมอ
จะช่วยให้ม่ันใจว่ายังคงมีการต่อสายกราวด์ป้องกันอย่างเหมาะสม ควรทํา
การทดสอบนี เ้ สมอหลังจากการติดตัง้ และการบํารุงรักษา นอกจากนี ้
ยังควรทําการทดสอบนี เ้ พื่อเป็ นการบํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ

การทํางานที่สําคัญของระบบและเครื่องขยายเสียงของ UltraPro S100
ระบบและเครื่องขยายเสียงของ UltraPro S100 ได้รับการออกแบบขึ้นให้
สามารถทํางานภายใต้สภาวะแวดล้อมที่หลากหลายโดยไม่ทําให้ข้อมูลจําเพาะ
ด้านการทํางานด้อยประสิทธิภาพลง
ในกรณีของสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น (เช่น ESD, การผันผวนของแรงดันไฟฟ้ า
ในสายไฟ ฯลฯ) มีความเข้มข้นและ/หรือระยะเวลาเพียงพอที่จะส่งผลกระทบใน
ทางลบต่อผลการทํางานของระบบ ระบบได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจหาสภาวะ
นี้และส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ปฏิบัติงานว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
เกิดขึ้น เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้ล้างข้อความนี้แล้ว ระบบจะระบุว่าสามารถดําเนินการ
รวบรวมข้อมูลต่อไปได้ด้วยการตัง้ ค่าที่จัดเก็บไไว้วใ้ นสถานะก่อนหน้ านี้
หากเกิดกรณีประเภทนีื้ที่ทําให้เกิดข้อความดังกล่าวอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนด้าน
บริการในพื้นที่ของคุณ

การจําแนกกลุ่มอุปกรณ์ และการป้ องกัน
ระบบนี้ผลิตขึ้นเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่ องและได้รับการจําแนกให้อยู่ในกลุ่ม
การป้ องกัน IEC 60601-1 Class I, Type BF ซึ่งจะบังคับใช้กับชิ้นส่วน อุปกรณ์
ปกติ ไม่เหมาะสําหรับการใช้งานที่มียาชาซึ่งสามารถติดไฟได้
การจําแนกกลุ่มอุปกรณ์ MDD คือ IIb
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Natus UltraPro S100

การใช้งานคู่มือนี ้
คู่มือนี้มีข้อมูลเบื้องต้นที่จําเป็ นในการใช้งานเครื่อง UltraPro S100 ของคุณ
โดยรวมถึง คําแนะนํ าในการสร้างไฟล์ผู้ป่วย การทํางานร่วมกับการวิจย
ั และ
การทดสอบ รวมถึงสําหรับใช้เพื่อทําการตรวจหาอย่างง่าย
ระบบของคุณรวมถึงคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตัง้ โปรแกรมซอฟต์แวร์ UltraPro
S100

เกี่ยวกับระบบ
ระบบ UltraPro S100 ประกอบไปด้วยแผงควบคุมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
ซอฟต์คีย์แบบมัลติฟังก์ชันที่มีรหัสสี และสามารถอินเตอร์เฟซกับระบบปฏิบัติ
การ Windows ได้ง่ายเพื่อลดความยุ่งยากในการทํางาน
รถเข็น UltraPro S100 รองรับส่วนประกอบของระบบทัง้ หมด รวมถึง
เครื่องพิมพ์เสริม
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ที่เป็ นนวัตกรรมและการทํางานที่ง่ายดายด้วย
การอินเตอร์เฟซอัตโนมัติ คุณสมบัติการศึกษาจะช่วยให้คุณสามารถสร้างรายชื่อ
ของโปรโตคอลที่หลากหลายและเลือกได้ตามลําดับโดยใช้การกดป่ ุมเพียงครัง้
เดียว วิธีนี้จะช่วยให้การทดสอบรวดเร็วขึ้นโดยใช้โปรโตคอลมาตรฐาน
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อุปกรณ์ เสริมประกอบ

บทนํ า

หากต้องการให้การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสรีรวิทยาไฟฟ้ าสะดวกขึ้นด้วย
การใช้ระบบของ Natus มีอุปกรณ์เสริมประกอบที่ต้องใช้ อุปกรณ์เสริมเหล่านี้
รวมถึง ขัว
้ ไฟฟ้ าที่วางบนพื้นผิวและขัว
้ ไฟฟ้ าแบบเข็มซึ่งไม่รวมในระบบ
ของ Natus Medical Incorporated เพื่อให้มน
ั ่ ใจว่าการใช้งานของระบบมีความ
ถูกต้อง จึงมีการให้รายละเอียด คําแนะนํ า และ/หรือข้อมูลจําเพาะสําหรับอุปกรณ์
เสริมดังกล่าวทีส
่ ามารถทํางานเข้ากับระบบของ Natus Medical Incorporated ได้
ขอให้แนะนํ าให้เลือกขัว
้ ไฟฟ้ าที่วางบนพื้นผิวซึ่งเป็ นอุปกรณ์เสริมที่ชัดเจนหรือได้
รับอนุมัติสําหรับการตรวจการนํ ากระแสประสาท และ/หรือการตรวจด้านอื่นที่อาจ
เกิดขึ้น สามารถใช้ได้ทงั ้ ขัว
้ ไฟฟ้ าที่วางบนพื้นผิวแบบใช้แล้วทิ้งหรือแบบนํ ามาใช้
ใหม่ได้ ควรเลือกขนาดของขัว
้ ไฟฟ้ าอย่างเหมาะสมสําหรับการทดสอบการนํ า
กระแสประสาท ขัว
้ ไฟฟ้ าที่วางบนพื้นผิวแบบนํ ามาใช้ใหม่ได้ผลิตขึ้นจาก
โลหะ และมักจะผลิตจากแพล็ตตินัม ทอง หรือเงิน ต้องทําความสะอาดหรือดูแล
สภาพของขัว
้ ไฟฟ้ าโลหะแบบนํ ามาใช้ใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งานซํ้าตาม
คําแนะนํ าของผู้ผลิตขัว
้ ไฟฟ้ าดังกล่าว ขัว
้ ไฟฟ้ าที่วางบนพื้นผิวที่ใช้งานทัง้ หมด
ต้องมีขว
ั ้ ต่อเข็มป้ องกันที่ตรงตามมาตรฐาน DIN 42 802 ขัว
้ ต่อเข็มป้ องกันที่
์ ี้ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมสําหรับระบบ EMG
ปลอดกรรมสิทธิน
สามารถใช้ขว
ั ้ ไฟฟ้ าแบบเข็มทัง้ ประเภทใช้แล้วทิ้งหรือนํ ามาใช้ใหม่ได้ ขัว
้ ไฟฟ้ า
แบบเข็มสร้างจากวัสดุที่หลากหลาย ขอแนะนํ าให้เลือกขัว
้ ไฟฟ้ าแบบเข็มที่ชัดเจน
หรือได้รับอนุมัติสําหรับการใช้งานเพื่อตรวจคลื่นไฟฟ้ าของกล้ามเนื้อ ใช้ความยาว
และมาตรวัดให้เหมาะสมกับการทดสอบที่จะมีข้ น
ึ ขัว
้ ต่อจะเป็ นขัว
้ ต่อกลม DIN
์ ี้ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
แบบ 5 เข็ม ขัว
้ ต่อเข็มป้ องกันที่ปลอดกรรมสิทธิน
สําหรับระบบ EMG การกําหนดเข็มสําหรับขัว
้ ต่อนี้มีดังต่อไปนี้: เข็มที่ 1 เป็ น
เข็มใช้งาน, เข็มที่ 2 เป็ นเข็มอ้างอิง, เข็มที่ 3 เป็ นตัวป้ องกันการขับเคลื่อน
ส่วนเข็มที่ 4 และ 5 เป็ นการต่อกราวด์สําหรับผู้ป่วย

การเชื่อมต่อส่วนประกอบของระบบ
โปรดดูคู่มือการติดตัง้ UltraPro S100 สําหรับคําแนะนํ าในการต่อสายไฟ

การป้ อนคําสั่ง
คุณสามารถป้ อนคําสัง่ ข้อความ หรือค่า และเลือกฟั งก์ชันโดยการกดป่ ุมบน
แผงควบคุมหรือโดยการพิมพ์ปุ่มลัดต่าง ๆ บนแป้ นพิมพ์ หากคุณมีอุปกรณ์
การชี้จุด ได้แก่ เมาส์หรือแทร็คบอล คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเหล่านี้โดยการชี้และ
คลิกไปที่รายการในพื้นที่ปุ่มฟั งก์ชัน
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หน้ าว่าง
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2

ภาพรวมของระบบ
ระบบ UltraPro S100 แบ่งออกเป็ นสามรุ่น ความแตกต่างหลักคือ:

•รุ่นที่ 1 หมายถึงแผงควบคุมที่มีการเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียง
ที่ด้านข้าง
•รุ่นที่ 2 หมายถึงแผงควบคุมที่มีการเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียง
ที่ด้านหลัง
•รุ่นที่ 3 หมายถึงตัวฐานและแผงควบคุมที่ปรับปรุงใหม่
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Natus UltraPro S100
หน้ าว่าง

2-2

8 ตุลาคม 2563

System Basics

ฐานของตัวเครื่อง UltraPro S100

1

ฐานของตัวเครื่อง

3

แผงด้านข้าง

2

แผงด้านหลัง

4

แผงควบคุม

อินเตอร์เฟซของระบบ UltraPro S100
ก่อนการใช้งานอุปกรณ์ ต้องทําการเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่าง ๆ ของระบบ

1. เชื่อมต่อสายอินเตอร์เฟซรับสัญญาณทัง้ หมด (USB / HS-Link) ตามที่แสดง
ในภาพประกอบ
2. เชื่อมต่อสายอินเตอร์เฟซพาวเวอร์ทงั ้ หมด ยกเว้นสายไฟจนกว่าจะถึง
ขัน
้ ตอนที่ 3
3. เชื่อมต่อสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้ า
ใช้เฉพาะอุปกรณ์ เสริมทีร
่ ะบุโดย Natus Medical Incorporated เท่านั น
้
เพื่อให้มค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามมาตรฐาน IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1)
ใช้สายไฟที่มีตัวป้ องกันสัญญาณจาก Natus Medical Incorporated
เสมอเพื่อป้ องกันการรบกวนสัญญาณโดยเฉพาะเมื่ออยู่ใกล้กับผู้ป่วยหรือ
เครื่องขยายเสียง
หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับไฟฟ้ าอยู่ในตําแหน่งที่
สามารถตัดการเชื่อมต่อจากกระแสไฟหลักได้ง่าย ในกรณีที่จําเป็ น

หมายเหตุ: การถอดสายไฟออกจากช่องเสียบหลักบนฐานของตัวเครื่องหรือ
รถเข็นจะเป็ นการตัดกระแสไฟหลักของระบบ UltraPro S100 ทัง้ หมด
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การเชื่อมต่อสายสัญญาณ - รุ่น #1

รูปแบบส่วนประกอบอาจแตกต่างไปจากที่แสดงด้านบน
รายการ

รายละเอียด

รายการ

รายละเอียด

A

แล็ปท็อป

1

สาย USB 2.0 (2M)

B

ฐานของตัวเครื่อง

2

สายเชื่อมต่อความเร็วสูง (กรรมสิทธิ)์

C

หม้อแปลงไฟฟ้ า

3

สาย IEC สําหรับหม้อแปลง
ไฟฟ้ า (1 ฟุต)

D

หัวตรวจกระตุ้นไฟฟ้ า

4

สายไฟคุณภาพที่ใช้ในโรงพยาบาล
มีตัวป้ องกันสัญญาณ

5

IEC สายไฟต่อวงจร (2M)

•หัวตรวจกระตุ้นขัน้ สูง (แสดง)
•Comfort Probe RS10
(อุปกรณ์เสริม, ไม่แสดง)

2-4

E

เฟอร์ไรต์

F

เครื่องขยายเสียง 3 ช่องสัญญาณ

G

เครื่องขยายเสียง 4 ช่องสัญญาณ

H

Iso Box ใช้ได้กับรถเข็นเสริมเท่านัน
้

I

แหล่งจ่ายไฟหลัก
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แผงด้านขวา - รุ่น #1

1

ช่องเอาต์พุตของเครื่องกระตุ้น (แยกต่างหาก)
ขัว
้ ต่อเอาต์พุตของเครื่องกระตุ้นเป็ นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่แยกกันต่างหาก
ช่องเสียบเอาต์พุตของเครื่องกระตุ้น
(แยกต่างหาก)

สําหรับการเชื่อมต่อขัว
้ ไฟฟ้ าสําหรับกระตุ้นด้วย
ปลัก
๊ DIN รองรับหัวตรวจกระตุ้นที่ใช้งานอยู่
2

ขัว
้ ต่อเอาต์พุตของลิงก์ HS

การเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียง

Cat5 ที่มีตัวลดทอน EMI ในตัว
สายที่เป็ นกรรมสิทธิ ์

8 ตุลาคม 2563

3

การเชื่อมต่อทรานสดิวเซอร์ของระบบเสียง

4

การเชื่อมต่อทรานสดิวเซอร์ของแว่นตา LED

5

ลําโพง EMG

2-5

Natus UltraPro S100

แผงด้านหลัง - รุ่น #1

1

สายดินป้ องกัน

2

สายดินเพื่อให้ทํางานได้

3

ขัว
้ ต่อ USB แบบคู่ – Type A

ใช้เพื่อลดทอนสัญญาณรบกวน
มีกําลังไฟจํากัด ใช้สําหรับสวิตช์เท้าและเมมโมรี่สติก
เท่านัน
้

4

ขัว
้ ต่อ USB – Type B

5

การตอบสนองของผู้ป่วย ค้อนตรวจปฏิกิริยาจาก
เส้นเอ็น

6

(อินพุตตัวกระตุ้น / ขัว
้ ต่อเอาต์พุต)

7

ขัว
้ ต่อทรานสดิวเซอร์ของระบบภาพ

8

ช่องเสียบปลัก
๊ ไฟ

สําหรับอินเตอร์เฟซคอมพิวเตอร์

อินพุต: 100-240Vac, 50/60Hz, สูงสุด 300VA
ฟิ วส์

F1, F2 : T4A/250V

9

เต้ารับไฟฟ้ า (สําหรับคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งาน
กับหม้อแปลงแบบแยกขดเท่านั น
้ )
เอาต์พุต: กระแสหลัก 100 - 240VAC สูงสุด 200VA

2-6
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การเชื่อมต่อสายสัญญาณ - รุ่น #2

รูปแบบส่วนประกอบอาจแตกต่างไปจากที่แสดงด้านบน
รายการ

รายละเอียด

รายการ

รายละเอียด

A

แล็ปท็อป

1

สาย USB 2.0 (2M)

B

ฐานของตัวเครื่อง

2

สายเชื่อมต่อความเร็วสูง (กรรมสิทธิ)์

C

หม้อแปลงไฟฟ้ า

3

สาย IEC สําหรับหม้อแปลง
ไฟฟ้ า (1 ฟุต)

D

หัวตรวจกระตุ้นไฟฟ้ า

4

สายไฟคุณภาพที่ใช้ในโรงพยาบาล
มีตัวป้ องกันสัญญาณ

5

IEC สายไฟต่อวงจร (2M0)

•หัวตรวจกระตุ้นขัน้ สูง (แสดง)
•Comfort Probe RS10
(อุปกรณ์เสริม, ไม่แสดง)

8 ตุลาคม 2563

E

เฟอร์ไรต์

F

เครื่องขยายเสียง 3 ช่องสัญญาณ

G

เครื่องขยายเสียง 4 ช่องสัญญาณ

H

Iso Box ใช้ได้กับรถเข็นเสริมเท่านัน
้

I

แหล่งจ่ายไฟหลัก

2-7
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แผงด้านขวา - รุ่น #2

1

ช่องเอาต์พุตของเครื่องกระตุ้น (แยกต่างหาก)

ขัว
้ ต่อเอาต์พุตของเครื่องกระตุ้นเป็ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่แยก
กันต่างหาก
ช่องเสียบเอาต์พุตของเครื่องกระตุ้น (แยกต่างหาก)

สําหรับการเชื่อมต่อขัว
้ ไฟฟ้ าสําหรับกระตุ้นด้วยปลัก
๊ DIN
รองรับหัวตรวจกระตุ้นที่ใช้งานอยู่

2-8

2

การเชื่อมต่อทรานสดิวเซอร์ของระบบเสียง

3

การเชื่อมต่อทรานสดิวเซอร์ของแว่นตา LED

4

ลําโพง EMG
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แผงด้านหลัง - รุ่น #2

1

สายดินป้ องกัน

2

สายดินเพื่อให้ทํางานได้

3

ขัว
้ ต่อ USB แบบคู่ – Type A

4

ขัว
้ ต่อ USB – Type B

5

การตอบสนองของผ้ป
ู ่ วย ค้อนตรวจปฏิกิริยาจากเส้นเอ็น

6

(อินพุตตัวกระตุ้น / ขัว
้ ต่อเอาต์พุต)

7

ขัว
้ ต่อเอาต์พุตของลิงก์ HS

ใช้เพื่อลดทอนสัญญาณรบกวน
มีกําลังไฟจํากัด ใช้สําหรับสวิตช์เท้าและเมมโมรี่สติกเท่านัน
้
สําหรับอินเตอร์เฟซคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียง

Cat5 ที่มีตัวลดทอน EMI ในตัว
สายที่เป็ นกรรมสิทธิ ์

8
9

ขัว
้ ต่อทรานสดิวเซอร์ของระบบภาพ
ช่องเสียบปลัก
๊ ไฟ

อินพุต: 100-240Vac, 50/60Hz, สูงสุด 300VA

ฟิ วส์

F1, F2 : T4A/250V

1
0
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เต้ารับไฟฟ้ า (สําหรับคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งานกับ
หม้อแปลงแบบแยกขดเท่านั ้น)

เอาต์พุต: กระแสหลัก 100 - 240VAC สูงสุด 200VA
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การเชื่อมต่อสายสัญญาณ - รุ่น #3

รูปแบบส่วนประกอบอาจแตกต่างไปจากที่แสดงด้านบน
รายการ

รายละเอียด

รายการ

รายละเอียด

A

แล็ปท็อป

1

สาย USB 2.0 (2M)

B

ฐานของตัวเครื่อง

2

สายเชื่อมต่อความเร็วสูง (กรรมสิทธิ)์

C

หม้อแปลงไฟฟ้ า

3

สาย IEC สําหรับหม้อแปลง
ไฟฟ้ า (1 ฟุต)

D

หัวตรวจกระตุ้นไฟฟ้ า

4

สายไฟคุณภาพที่ใช้ในโรงพยาบาล
มีตัวป้ องกันสัญญาณ

5

IEC สายไฟต่อวงจร (2M0)

•หัวตรวจกระตุ้นขัน้ สูง (แสดง)
•Comfort Probe RS10
(อุปกรณ์เสริม, ไม่แสดง)
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E

เฟอร์ไรต์

F

เครื่องขยายเสียง 3 ช่องสัญญาณ

G

เครื่องขยายเสียง 4 ช่องสัญญาณ

H

Iso Box ใช้ได้กับรถเข็นเสริมเท่านัน
้

I

แหล่งจ่ายไฟหลัก
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แผงด้านขวา - รุ่น #3

1

ช่องเอาต์พุตของเครื่องกระตุ้น (แยกต่างหาก)
ขัว
้ ต่อเอาต์พุตของเครื่องกระตุ้นเป็ นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่แยกกันต่างหาก
ช่องเสียบเอาต์พุตของเครื่องกระตุ้น
(แยกต่างหาก)

สําหรับการเชื่อมต่อขัว
้ ไฟฟ้ าสําหรับกระตุ้นด้วย
ปลัก
๊ DIN รองรับหัวตรวจกระตุ้นที่ใช้งานอยู่
2

การเชื่อมต่อทรานสดิวเซอร์ของระบบเสียง

3

การเชื่อมต่อทรานสดิวเซอร์ของแว่นตา LED

1

ลําโพง

2

สวิทซ์เปิ ด/ปิ ด

แผงด้านซ้าย - รุ่น #3

8 ตุลาคม 2563
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แผงด้านหลัง - รุ่น #3

1

สายดินป้ องกัน

2

สายดินเพื่อให้ทํางานได้

3

ขัว
้ ต่อ USB แบบคู่ – Type A

ใช้เพื่อลดทอนสัญญาณรบกวน
มีกําลังไฟจํากัด ใช้สําหรับสวิตช์เท้าและเมมโมรี่สติ
กเท่านัน
้

4

ขัว
้ ต่อ USB – Type B

5

อินพุตตัวกระตุ้น / ขัว
้ ต่อเอาต์พุต - ตัวเลือก 1

6

อินพุตตัวกระตุ้น / ขัว
้ ต่อเอาต์พุต - ตัวเลือก 2

7

ขัว
้ ต่อเอาต์พุตของลิงก์ HS

สําหรับอินเตอร์เฟซคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียง

Cat5 ที่มีตัวลดทอน EMI ในตัว
สายที่เป็ นกรรมสิทธิ ์
8

ขัว
้ ต่อทรานสดิวเซอร์ของระบบภาพ

9

ช่องเสียบปลัก
๊ ไฟ

อินพุต: 100-240Vac, 50/60Hz, สูงสุด 300VA
ฟิ วส์

F1, F2 : T4A/250V
1
0

เต้ารับไฟฟ้ า
(สําหรับคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งานกับ
หม้อแปลงแบบแยกขดเท่านั น
้ )

เอาต์พุต: กระแสหลัก 100 - 240VAC สูงสุด 200VA
2-12
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ฟั งก์ชันแผงควบคุม - รุ่น #1 และ #2

8 ตุลาคม 2563

1

ลูกบิดควบคุมความแรงของการกระตุ้น

2

ป่ ุมควบคุมระยะเวลาของการกระตุ้น

3

ป่ ุมควบคุมอัตราการกระตุ้นซํ้า

4

ป่ ุมลูกศร (ป่ ุมควบคุมการนํ าทางโดยใช้เครื่องหมาย)

5

ไม่ได้ใช้งาน

6

ลูกบิดเลือกรายการ

7

ไฟแสดงระดับเสียง

8

ไฟแสดงการปิ ดเสียง

9

ป่ ุมปิ ดเสียง

10

ป่ ุมการนํ าทางบนหน้ าจอ

11

ป่ ุมเสียง

12

แป้ นพิมพ์ตัวเลข

13

ป่ ุม Enter

14

ไฟแสดงสถานะสแตนด์บาย

15

ไฟสถานะการทํางาน

16

ป่ ุมการทํางานต่าง ๆ

17

ป่ ุมแสดงผล

18

ป่ ุมการกระตุ้นซํ้า

19

ไฟแสดงสถานะการกระตุ้น

20

ป่ ุมการกระตุ้นหนึ่งครัง้

21

รีเซ็ตการกระตุ้นเป็ น 0
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ไฟแสดงสถานะ
สแตนด์บาย/
เปิ ดเครื่อง

ทํางาน
สแตนด์บาย

การทํางานของ
ซอฟต์แวร์ /
การนํ าทางบนหน้ า
จอ
ป่ ุมการนํ าทางบนหน้ าจอ – มีรหัสสี

ป่ ุมการนํ าทางบนหน้ าจอของซอฟต์แวร์จะช่วยให้คุณไป
ยังแท็บต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน

สีและการทํางานของป่ ุมการนํ าทางของซอฟต์แวร์ทงั ้ 6 สี
จะเกี่ยวข้องกับป่ ม
ุ การนํ าทางบนหน้ าจอซอฟต์แวร์ของ
แอปพลิเคชัน

ป่ ุมการทํางานต่าง ๆ – มีรหัสสี

ป่ ุมการทํางานของซอฟต์แวร์จะช่วยให้คุณสามารถ
ควบคุมการทํางานต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์บนแอปพลิเคชันได้

สีและการทํางานของป่ ุมการทํางานของซอฟต์แวร์ทงั ้ 12 สี
จะเกี่ยวข้องกับป่ ม
ุ การทํางานของซอฟต์แวร์บนแอปพลิ
เคชัน

2-14
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ป่ ุมแสดงผล
ป่ ุมควบคุมด้านซ้ายและด้านขวาจะช่วยให้คุณ
สามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาการกวาดสัญญาณได้

ป่ ุมด้านขวาจะลดระยะเวลาการกวาดสัญญาณในแต่ละ
ส่วน ซึ่งทําให้การติดตามกว้างขึ้น

ป่ ุมด้านซ้ายจะเพิ่มระยะเวลาการกวาดสัญญาณในแต่ละ
ส่วน ซึ่งทําให้การติดตามแคบลง
ป่ ุมควบคุมด้านบนและด้านล่างจะช่วยให้คุณ
สามารถปรับเปลี่ยนความไวสัญญาณในแต่ละส่วน
ได้

• ป่ ุมด้านบนจะลดความไวสัญญาณในแต่ละส่วน
ซึ่งทําให้การติดตามกว้างขึ้น

• ป่ ุมด้านล่างจะเพิ่มความไวสัญญาณในแต่ละส่วน
ซึ่งทําให้การติดตามเล็กลง

การกระตุ้น
ไฟแสดงสถานะการกระตุ้น

ไฟสีเหลืองแสดงสถานะการกระตุ้น (LED) จะกะพริบ
หนึ่งครัง้ สําหรับการกระตุ้นเพียงครัง้ เดียวและกระพริบ
เป็ นระยะ ๆ สําหรับการกระตุ้นซํ้า
ป่ ุมการกระตุ้นหนึ่ งครัง้

เมื่อกดป่ ุมการกระตุ้นหนึ่งครัง้ การกระตุ้นหนึ่ งครัง้
จะทํางานและไฟแสดงสถานะจะกะพริบหนึ่ งครัง้

นอกจากนี้ปุ่มการกระตุ้นหนึ่งครัง้ ยังสามารถใช้เพื่อหยุด
การกระตุ้นซํ้าได้
ป่ ุมการกระตุ้นซํา้

เมื่อกดป่ ุมการกระตุ้นซํ้า การกระตุ้นซํ้าจะทํางานและ
ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็ นระยะ ๆ

หากต้องการหยุดการกระตุ้นซํ้า ให้กดป่ ุมการกระตุ้นซํ้า
หรือป่ ุมการกระตุ้นหนึ่งครัง้ เดิม
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ความแรงของ
การกระตุ้น / ระยะ
เวลา / อัตราการซํา้
ลูกบิดควบคุมความแรงของการกระตุ้น

ลูกบิดควบคุมความแรงของการกระตุ้นจะช่วยให้คุณปรับ
ความแรงของการกระตุ้นที่ปล่อยออกมา

หมุนลูกบิดควบคุมไปทางขวาเพื่อเพิ่มความแรงของ
การกระตุ้น
หมุนลูกบิดควบคุมไปทางซ้ายเพื่อลดความแรงของ
การกระตุ้น
ป่ ุมรีเซ็ตความแรงของการกระตุ้น

กดป่ ุมรีเซ็ตความแรงของการกระตุ้นเพื่อรีเซ็ตความแรง
ของการกระตุ้นไปยังระดับฐาน
ในขณะที่ใช้งานเครื่องกระตุ้นไฟฟ้ า ควรระวังไม่
ให้ผู้ป่วยสัมผัสกับกระแสไฟแรงสูง ก่อนการเชื่อมต่อหรือ
ตัดการเชื่อมต่อขัว
้ ไฟฟ้ าสําหรับกระตุ้น ควรรีเซ็ต
เครื่องกระตุ้นทุกครัง้
ป่ ุมควบคุมระยะเวลาของการกระตุ้น

ป่ ุมปรับขึ้นและลงเพื่อควบคุมระยะเวลาของการกระตุ้น
จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่ม / ลดระยะเวลาของการกระตุ้น
ป่ ุมปรับขึ้นจะเพิ่มระยะเวลาของการกระตุ้น
ป่ ุมปรับลงจะลดระยะเวลาของการกระตุ้น
ป่ ุมควบคุมอัตราการกระตุ้นซํา้

ป่ ุมปรับขึ้นและลงเพื่อควบคุมอัตราการกระตุ้นซํ้าจะช่วย
เพิ่มหรือลดอัตราการกระตุ้นซํ้า
ป่ ุมปรับขึ้นจะเพิ่มอัตราการกระตุ้นซํ้า

ป่ ุมปรับลงจะลดอัตราอัตราการกระตุ้นซํ้า
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เสียง/ระดับเสียง/
โหมดเคอร์เซอร์/
ติดตาม/เครื่องหมาย/
ตัวกระตุ้น
ป่ ุมเสียง

ป่ ุมลูกศรด้านขวาและซ้ายจะใช้เพื่อลด/เพิ่มระดับเสียง
ไฟแสดงสถานะ/ป่ ุมปิ ดเสียง

กดป่ ุมปิ ดเสียงลําโพงเพื่อสลับระหว่างการเปิ ดและปิ ด
เสียง
ไฟสีเหลือง (LED) จะแสดงว่ามีการปิ ดเสียงลําโพง

ในการปรับระดับเสียง ให้ดูการทํางานของป่ ุมหมุนเพื่อ
ควบคุมเครื่องหมายด้านล่าง
ลูกบิดเลือกรายการ

หมุนป่ ุมเพื่อเปลี่ยนการติดตาม / เครื่องหมาย หรือ
เคอร์เซอร์ตัวกระตุ้น
กดป่ ุมหมุนเพื่อเลื่อนหาเครื่องหมายการติดตาม
ที่ทํางานอยู่
ไม่ได้ใช้งาน
ป่ ุมการติดตาม / เครื่องหมาย / ควบคุมตัวกระตุ้น
ในแอปพลิเคชันประสาทรับความรู้สึกและการสัง่ การ;
F-Wave และ H-Reflex:
ป่ ุมควบคุมขึ้นและลงจะเลือกการติดตามที่ทํางานอยู่

ป่ ุมควบคุมซ้ายและขวาจะเลือกเคอร์เซอร์ท่ท
ี ํางานอยู่

ในแอปพลิเคชัน EMG:

ป่ ุมควบคุมขึ้นและลงจะย้ายตําแหน่งของเคอร์เซอร์
ตัวกระตุ้นทีละขัน
้

ป่ ุมควบคุมซ้ายและขวาจะย้ายรายการที่เลือกหนึ่งขัน
้
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แผงควบคุม - รุ่น #3

2-18

1

ป่ ุมลดเสียง

2

ป่ ุมเพิ่มเสียง

3

ป่ ุมเลือกขวา/ซ้าย

4

เลือกการทดสอบ

5

ป่ ุมการทํางานต่าง ๆ

6

ไฟสถานะการทํางาน

7

ไฟแสดงสถานะสแตนด์บาย

8

ลูกบิดควบคุมความแรงของการกระตุ้น

9

ป่ ุมค่าเฉลี่ย

10

ป่ ุมการกระตุ้นหนึ่งครัง้

11

ป่ ุมการกระตุ้นซํ้า

12

ป่ ุมหมุนเคอร์เซอร์ เส้นการกระตุ้น เลื่อน

13

ลบ

14

ป่ ุมลดการติดตามที่เลือก

15

ป่ ุมเพิ่มการติดตามที่เลือก

16

ป่ ุมลดฐานเวลา

17

ป่ ุมลดความไว

18

ป่ ุมเพิ่มฐานเวลา

19

ป่ ุมเพิ่มความไว

20

การทดสอบถัดไป

21

ป่ ุมปิ ดเสียง
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ฟั งก์ชันแผงควบคุม - รุ่น #3
ไฟแสดงสถานะ
สแตนด์บาย/
เปิ ดเครื่อง
ไฟสถานะการทํางาน

* สว่างอย่างต่อเนื่องระหว่างการเริ่มต้นระบบ

* สว่างอย่างต่อเนื่องเมื่อแอปพลิเคชันเริ่มต้นเตรียมตัวเครื่องหลัก
ไฟแสดงสถานะสแตนด์บาย

* กะพริบช้า ๆ เมื่อเปิ ดฐานของตัวเครื่อง UltraPro และเชื่อมต่อ USB
แต่แอปพลิเคชัน EMG ไม่ทํางาน

* กะพริบถี่ ๆ ระหว่างการเริ่มต้นระบบ

* สว่างอย่างต่อเนื่องหากเปิ ดเครื่อง แต่ไม่ได้เชื่อมต่อสาย USB

การทํางานของ
ซอฟต์แวร์
ป่ ุมการทํางานต่าง ๆ – มีรหัสสี

ป่ ุมการทํางานของซอฟต์แวร์ทงั ้ 12 ป่ ุมจะช่วยให้คุณสามารถควบคุม
การทํางานต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์บนแอปพลิเคชันได้

สีและการทํางานของป่ ุมการทํางานของซอฟต์แวร์ทงั ้ 12 สีจะเกี่ยวข้อง
กับป่ ุมการทํางานของซอฟต์แวร์บนแอปพลิเคชัน ที่ด้านล่างของ
จอแสดงผล

ป่ ุมแสดงผล
ป่ ุมควบคุมด้านซ้ายและด้านขวาจะช่วยให้คุณสามารถ
ปรับเปลี่ยนความเร็วของการกวาดสัญญาณได้

ป่ ุมด้านขวาจะลดระยะเวลาการกวาดสัญญาณในแต่ละส่วน ซึ่งทําให้
การติดตามกว้างขึ้น

ป่ ุมด้านซ้ายจะเพิ่มระยะเวลาการกวาดสัญญาณในแต่ละส่วน ซึ่งทําให้
การติดตามแคบลง

ป่ ุมควบคุมด้านบนและด้านล่างจะช่วยให้คุณสามารถปรับเปลีย
่ น
ความไวสัญญาณในแต่ละส่วนได้

• ป่ ุมด้านบนจะเพิ่มความไวสัญญาณในแต่ละส่วน
ซึ่งทําให้การติดตามเล็กลง

• ป่ ุมด้านล่างจะลดความไวสัญญาณในแต่ละส่วน
ซึ่งทําให้การติดตามกว้างขึ้น
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การกระตุ้น

ไฟแสดงสถานะตัวกระตุ้น

* กะพริบถี่ ๆ ระหว่างการเริ่มต้นระบบ

* กะพริบที่อัตราการซํ้าเมื่อตัวกระตุ้นทํางาน

* กะพริบถี่ ๆ เมื่อการทดสอบความต้านทานทํางาน
ป่ ุมการกระตุ้นซํา้

กดเพื่อแสดงการกระตุ้นซํ้า ไฟแสดงสถานะกะพริบเป็ นระยะ ๆ

หากต้องการหยุดการกระตุ้นซํ้า ให้กดป่ ุมการกระตุ้นซํ้าหรือป่ ุมการ
กระตุ้นหนึ่งครัง้
ป่ ุมการกระตุ้นหนึ่ งครัง้

กดเพื่อแสดงการกระตุ้นหนึ่งครัง้ ไฟแสดงสถานะกะพริบหนึ่งครัง้

นอกจากนี้ปุ่มการกระตุ้นหนึ่งครัง้ ยังสามารถใช้เพื่อหยุดการกระตุ้นซํ้า
ได้

ความแรงของ
การกระตุ้น
ป่ ุมค่าเฉลี่ย

กดเพื่อเริม
่ หรือหยุดค่าเฉลี่ย

ลูกบิดควบคุมความแรงของการกระตุ้น

ลูกบิดควบคุมความแรงของการกระต้น
ุ จะช่วยให้คุณปรับความแรงของ
การกระตุ้นที่ปล่อยออกมา
หมุนลูกบิดควบคุมไปทางขวาเพื่อเพิ่มความแรงของการกระตุ้น

หมุนลูกบิดควบคุมไปทางซ้ายเพื่อลดความแรงของการกระตุ้น

ในขณะที่ใช้งานเครื่องกระตุ้นไฟฟ้ า ควรระวังไม่ให้
ผู้ป่วยสัมผัสกับกระแสไฟแรงสูง ก่อนการเชื่อมต่อหรือตัด
การเชื่อมต่อขัว
้ ไฟฟ้ าสําหรับกระตุ้น ควรรีเซ็ตเครื่องกระตุ้นทุก
ครัง้
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ตัวเลือกการทํางาน
การทํางานก่อนหน้ า

กดเพื่อเลื่อนไปยังการทํางานก่อนหน้ า
การทํางานถัดไป

กดเพื่อไปยังการทํางานถัดไป

ระดับเสียง
ป่ ุมเสียง

กดที่ดา้ นบนของป่ ม
ุ เพื่อเพิ่มระดับเสียง และด้านล่างของป่ ม
ุ เพื่อลด
ระดับเสียง

ป่ ุมปิ ดเสียง

กดป่ ุมเพื่อสลับระหว่างการเปิ ดและปิ ดเสียง
ไฟแสดงการปิ ดเสียง

* เปิ ดอย่างต่อเนื่องเมื่อปิ ดเสียงลําโพง

* กะพริบระหว่างการเริม
่ ต้นเตรียมตัวเครื่องหลัก
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ลบและเลื่อน

ป่ ุมลบ

กดป่ ุมลบ เพื่อลบการติดตามที่เลือก ลบอักขระที่พิมพ์ล่าสุด
หรือลบรายการที่เลือก
ลูกบิดเลือกรายการ

หมุนลูกบิดเพื่อเปลี่ยนการติดตาม เครื่องหมาย หรือเคอร์เซอร์
ตัวกระตุ้น

การเลือก
การทดสอบ
ป่ ุมเลือกการทดสอบ

กดเพื่อเข้าสู่เมนูการทดสอบของหน้ าหลัก
ป่ ุมการเลือกด้านข้าง

กดเพื่อเลือกด้านขวาหรือด้านซ้ายเพื่อตรวจสอบ
ป่ ุมการทดสอบถัดไป

กดเพื่อไปยังการศึกษาถัดไป
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โมดูลเครื่องขยายเสียงของ UltraPro S100 - 3 และ 4 ช่องสัญญาณ

เครื่องขยายเสียง 3 ช่องสัญญาณของ
Natus UltraPro S100

เครื่องขยายเสียง 4 ช่องสัญญาณของ
Natus UltraPro S100

แผงด้านหน้ า

เครื่องขยายเสียง 3 ช่องสัญญาณ

อินพุตของเครื่องขยายเสียง
(แยกต่างหาก)
ขัว
้ ต่ออินพุตของเครื่องขยายเสียงทุกตัวเป็ น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่แยกกันต่างหาก

เครื่องขยายเสียง 4 ช่องสัญญาณ

ขัว
้ ต่ออินพุตของเครื่องขยายเสียงมี
ความไวต่อไฟฟ้ าสถิต
เครื่องขยายเสียง 3 และ 4 ช่องสัญญาณ

เครื่องขยายเสียง 3 และ 4 ช่องสัญญาณ

เครื่องขยายเสียง 3 และ 4 ช่องสัญญาณ

อย่าสัมผัสขัว
้ ต่ออินพุตของเครื่องขยาย
เสียง เนื่องจากอาจทําให้เครื่องขยายเสียงได้
รับความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อ
การทํางานของเครื่อง
ขัว
้ ไฟฟ้ าที่ใช้งานอยู่ - สีดํา
ขัว
้ ไฟฟ้ าที่ใช้งานอยู่จะสัมพันธ์กับขัว
้ ต่ออินพุต
สีดํา
ขัว
้ ไฟฟ้ าอ้างอิง - สีแดง
ขัว
้ ไฟฟ้ าอ้างอิงจะสัมพันธ์กับขัว
้ ต่ออินพุต
สีแดง
ไฟเปิ ดเครื่อง LED

เครื่องขยายเสียง 4 ช่องสัญญาณ
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แผงด้านหน้ า
ขัว
้ ต่ออินพุตของเครื่องขยาย
เสียง (1-3) / (1-4)
เครื่องขยายเสียง 3 ช่องสัญญาณ

ขัว
้ ต่ออินพุตของเครื่องขยายเสียงมีทงั ้
หัวเสียบประเภท DIN และคู่ขว
ั ้ ต่อที่ทน
ทานต่อการสัมผัสขนาด 1.5 mm

เครื่องขยายเสียง 4 ช่องสัญญาณ

ขัว
้ ต่อลงกราวด์สําหรับผู้ป่วย

เชื่อมต่อขัว
้ ไฟฟ้ าลงกราวด์สําหรับผู้ป่วย
กับขัว
้ ต่อสีเขียว

เครื่องขยายเสียง 3 ช่องสัญญาณ

อย่าเชื่อมต่อ “กราวด์สําหรับผู้
ป่ วย” เข้ากับการเชื่อมต่อสายดินป้ องกัน
บนหม้อแปลงแบบแยกขด หรือกับตัว
เชื่อมต่อ “กราวด์” อื่น ๆ เนื่องจากอินพุต
ของขัว
้ ไฟฟ้ าจะถูกแยกแบบกัลวานิค

เครื่องขยายเสียง 4 ช่องสัญญาณ

ป่ ุมทดสอบความต้านทาน
เครื่องขยายเสียง 4 ช่องสัญญาณ

ป่ ุมปิ ดเสียง
เครื่องขยายเสียง 4 ช่องสัญญาณ

แผงด้านข้าง 3 ช่องสัญญาณ / แผงด้านหลัง 4 ช่องสัญญาณ
เครื่องขยายเสียง 3 และ 4
ช่องสัญญาณ

ขัว
้ ต่ออินพุตของการเชื่อมต่อ HS ตัวเครื่องหลัก - แผงด้านข้าง /
แผงด้านหลัง
ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือผู้ป่วยต้อง
ไม่สัมผัสตัวป้ องกันสัญญาณโลหะบน
สาย LINK ที่แนบอยู่ทางด้านหลังของ
เครื่องขยายเสียงโดยตรง เนื่องจากอาจมี
ความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้ าช็อต
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เครื่องกระตุ้นไฟฟ้ า
ข้อมูลด้าน
ความปลอดภัย

เครื่องกระตุ้น
ในขณะที่ใช้งานเครื่องกระตุ้นไฟฟ้ า ควรระวังไม่ให้ผู้ป่วยสัมผัสกับ
กระแสไฟแรงสูง ก่อนการเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อขัว
้ ไฟฟ้ าสําหรับ
กระตุ้น ควร “รีเซ็ต“ เครื่องกระตุ้นทุกครัง้
การทีผ
่ ป
ู้ ่ วยต้องเชื่อมต่อกับเครื่องมือผ่าตัดแบบ HF ในเวลาเดียวกัน
อาจทําให้เกิดการไหม้บริเวณที่มีการกระตุ้นไฟฟ้ า หรือขัว
้ ไฟฟ้ าที่ทําการ
บันทึกข้อมูล และอาจทําให้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้ าหรือเครื่องขยายเสียง
อินพุตของขัว
้ ไฟฟ้ าได้รับความเสียหาย การทํางานในพืน
้ ที่ใกล้เคียงกับ
คลื่นขนาดสัน
้ หรืออุปกรณ์ บําบัดไมโครเวฟ (เช่น 1 m) อาจทําให้สร้าง
ความไม่เสถียรให้กับผลลัพธ์ของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้ า
ผลกระทบด้านสรีรวิทยาที่เป็ นอันตราย! เครื่องกระตุ้นไฟฟ้ าอาจส่ง
กระแสไฟและแรงดันไฟฟ้ าที่เป็ นอันตราย
หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้ าเป็ นเวลานาน

ขัว
้ ไฟฟ้ าสําหรับกระตุ้น
เมื่อใช้ขว
ั ้ ไฟฟ้ าแบบเข็มสําหรับการบันทึกข้อมูลหรือการกระตุ้น
ให้ใช้ขว
ั ้ ไฟฟ้ าแบบเข็มที่ใช้แล้วทิ ้งและผ่านการฆ่าเชือ
้ หรือขัว
้ ไฟฟ้ าแบบ
เข็มที่สามารถใช้ซาํ ้ ได้หลายครัง้ และผ่านการฆ่าเชือ
้ มาอย่างดีแล้ว
ระวังไม่ให้สัมผัสกับบริเวณที่มีการเชื่อมต่อโดยไม่ตง
ั ้ ใจ ยกเว้น
ขัว
้ ไฟฟ้ าและชิ ้นส่วนนํ ากระแสไฟอื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งรวมถึงชิ ้นส่วนที่
เชื่อมต่อกับสายดินป้ องกัน
หมายเหตุ: สําหรับการทําความสะอาดพื้นผิวของขัว
้ ไฟฟ้ าที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้
โปรดดูคําแนะนํ าการใช้งานที่แนบมาด้วย
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หัวตรวจกระตุ้น

2-26

1

เข็มสําหรับขัว
้ ไฟฟ้ าเอาต์พุต
สําหรับการกระตุ้นที่ผิวหนังโดยตรง โปรดดูรายละเอียดของขัว
้ ไฟฟ้ าสําหรับกระตุ้นใน
หัวข้อนี้

2

ไฟแสดงการกระตุ้นและขัว
้ ไฟฟ้ า
จะมีการระบุแคโทดสําหรับการกระตุ้นด้วยการใช้ไฟสีเขียว (LED) ที่สว่างคงที่ ระหว่าง
การกระตุ้น ไฟ LED จะกะพริบเป็ นสีเหลือง หนึ่งครัง้ สําหรับการกระตุ้นเพียงครัง้ เดียว
และกระพริบเป็ นระยะ ๆ สําหรับการกระตุ้นซํ้า โปรดทราบว่า หากไม่เปิ ดใช้งาน
เครื่องกระตุ้น ไฟ LED จะไม่สว่างขึ้น

3

ป่ ุมขัว
้ ไฟฟ้ า
กดป่ ุมเพื่อเปลี่ยนขัว
้

4

ป่ ุม C
การทดสอบการตรวจครัง้ ถัดไป
จะทํางานเมื่อทําการทดสอบทัง้ หมด กดป่ ุมบนมือจับสักครู่หนึ่ง

5

ป่ ุม A
ป่ ุมบริเวณถัดไป - จะทํางานเมื่อทําการทดสอบประสาทรับความรู้สึกและ
การสั่งการ
กดป่ ุมบนมือจับสักครู่หนึ่ง

6

ป่ ุมการกระตุ้นหนึ่ งครัง้
กดป่ ุมบนมือจับสักครู่หนึ่ง
ป่ ุมการกระตุ้นซํา้
กดป่ ุมบนมือจับค้างไว้อย่างน้ อย 1 วินาที

7

ป่ ุมควบคุมความแรงของการกระตุ้นแบบหมุน
ในการเพิ่มหรือลดความแรงของกระแสไฟ ให้หมุนป่ ุม หรือคุณสามารถใช้ปุ่มหมุนบน
เมาส์หรือลูกบิดควบคุมความแรงของการกระตุ้นบนแผงควบคุมแทนก็ได้
รีเซ็ต
ในการรีเซ็ตความแรงไปที่ระดับศูนย์ ให้กดป่ ุม Reset Stimulus Intensity (รีเซ็ต
ความแรงของการกระตุ้น) บนแผงควบคุม
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การเปลี่ยนขัว
้ บน
Comfort Probe
RS10
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1. ดึงหัวตรวจออกจาก Comfort Probe RS10 ตรง ๆ
2. หมุนหัวตรวจ 180 องศา
3. เสียบหัวตรวจกลับเข้าไปใน Comfort Probe RS10 อีกครัง้
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สวิตช์เท้าที่มี 3 แป้ นเหยียบ (อุปกรณ์ เสริม)
สวิตช์เท้ามีวางจําหน่ายในรุ่น 3 แป้ นเหยียบ (คุณสมบัติ 1, 2 และ 3) พร้อมด้วย
อินเตอร์เฟซ USB

IPX1
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ระดับการป้ องกันอันตรายจากการซึมของนํ ้า

1

ผู้ใช้สามารถตัง้ โปรแกรมได้

2

บริเวณถัดไป (ผู้ใช้กําหนดเองได้)

3

เริ่มต้น/หยุดการกระตุ้น (ผ้ใู ช้กําหนดเองได้)
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การเปิ ดทํางานของระบบ
1. ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อส่วนประกอบทัง้ หมดอย่างถูกต้องตามที่อธิบายไว้ข้า
งต้นของบทนี้ จากนั ้นปฏิบัติตามขัน
้ ตอนต่อไปนี้
2. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้ า
3. หน้ าจอการเข้าสู่ระบบของ Windows จะแสดงขึ้น
คลิกที่ไอคอนผู้ใช้ที่ถูกต้อง แล้วพิมพ์รหัสผ่านของคุณ (หากคุณมีรหัสผ่าน)
4. (รุ่น 3 เท่านั น
้ ) เปิ ดป่ ุมเปิ ด/ปิ ดฐานของตัวเครื่องที่ด้านซ้ายของแผงควบคุม
5. คลิกที่ไอคอนซอฟต์แวร์ Natus Elite Viking หรือ Synergy เพื่อเปิ ด
แอปพลิเคชัน
หมายเหตุ: ID และรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบของคุณอาจแตกต่างกัน

การปิ ดทํางานของระบบ
ปฏิบัติตามขัน
้ ตอนต่อไปนี้ในการปิ ดการทํางานของระบบอย่างถูกต้อง
เพื่อป้ องกันไม่ให้เครื่องได้รับความเสียหาย

1. ที่หน้ าแรกของ Natus Elite Viking หรือ Synergy ให้คลิกที่ File
(ไฟล์) และ Exit (ออก) แอปพลิเคชันถูกปิ ดและเดสก์ท็อปของ Windows
จะแสดงขึ้น
2. (รุ่น 3 เท่านั ้น) ปิ ดป่ ุม Power (เปิ ด/ปิ ด) ฐานของตัวเครื่องที่ด้านซ้ายของ
แผงควบคุม
3. คลิกที่ไอคอน Power(เปิ ด/ปิ ด) ของ Microsoft Windows ที่มม
ุ ล่างซ้ายของ
หน้ าจอคอมพิวเตอร์
4. คลิกที่ Start > Shutdown (เริ่มต้น >ปิ ดการทํางาน) ทางด้านล่างซ้ายมือ
ของหน้ าจอคอมพิวเตอร์
5. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้ า เมื่อระบบปิ ดการทํางานเรียบร้อยแล้ว

คําเตือนซอฟต์แวร์และรหัสข้อผิดพลาด
ในแอปพลิเคชัน Natus Elite Viking หรือ Synergy จะมีการออกแบบให้
ข้อผิดพลาดและข้อความแสดงข้อมูลอื่น ๆ เป็ นแบบมีคําอธิบายด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเพิ่มเติมและการปฏิบัติสําหรับผู้ใช้ที่แนะนํ าจะมีอยู่ใน
เอกสาร 022210 ที่พบอยู่ในดิสก์คู่มอ
ื ผู้ใช้ 482-651400
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การติดตัง้ ซอฟต์แวร์การเก็บรวบรวมข้อมูลของ UltraPro S100
ปฏิบัติตามขัน
้ ตอนต่อไปนี้เพื่อติดตัง้ และเปิ ดการอนุญาตใช้งาน
ซอฟต์แวร์ UltraPro S100 ของคุณ หากคุณยังไม่ได้ติดตัง้ และเปิ ดการอนุญาตใช้
งาน หรือเมื่อคุณกําลังทําการติดตัง้ ซอฟต์แวร์ใหม่

1. การติดตัง้
ซอฟต์แวร์
การเก็บรวบรวม
ข้อมูล

1. ใส่ดิสก์การติดตัง้ EMG ของ Natus Elite Viking/Synergy ลงใน
ดิสก์ไดรฟ์ จากนั ้นโปรแกรมการตัง้ ค่าจะเริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติ
2. คลิก Next (ถัดไป)
3. ทําเครื่องหมายที่ Accept license agreement
(ยอมรับข้อตกลงการอนุญาตใช้งาน) แล้วคลิก Next (ถัดไป)
4. ทําเครื่องหมายที่ Acquisition System (ระบบเก็บรวบรวมข้อมูล) แล้วคลิก
Next (ถัดไป)
5. ป้ อน system serial number (หมายเลขประจําอุปกรณ์ของระบบ)
จากแบบฟอร์มการอนุญาตใช้งานที่ให้มา แล้วคลิก Next (ถัดไป)
6. คลิก Next (ถัดไป) เพื่อยอมรับปลายทางเริ่มต้นของโปรแกรมแอปพลิเคชัน
7. คลิก Next (ถัดไป) เพื่อเริ่มต้นการติดตัง้
8. คลิก Install (ติดตัง้ ) เพื่อติดตัง้ ไดรเวอร์ของอุปกรณ์
9. คลิก Install this driver anyway (ติดตัง้ ไดรเวอร์นี้ต่อไป)
10. คลิก Next (ถัดไป) เพื่อสิ้นสุดการติดตัง้
11. คลิก OK (ตกลง) เพื่อรีบูตพีซี
12. การติดตัง้ ซอฟต์แวร์ UltraPro S100 เสร็จสมบูรณ์

2. สร้างและใช้
การอนุญาตใช้
งาน
ซอฟต์แวร์
UltraPro S100

1. สําหรับการสร้างและใช้การอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ UltraPro S100
โปรดดูหนังสือการอนุญาตใช้งาน UltraPro S100

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิ ค
สําหรับข้อมูลจําเพาะทางเทคนิค โปรดดูที่เอกสารข้อมูลจําเพาะทางเทคนิ ค
ของ UltraPro S100
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3

ข้อมูลผ้ป
ู ่ วย
ในบทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้งานคุณสมบัติข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้เมื่อทํางานกับ
ไฟล์การตรวจผู้ป่วย
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ข้อมูลผู้ป่วย

หน้ าจอผู้ป่วย

ข้อมูลผู้ป่วยมีหัวข้อต่าง ๆ ที่คุณจะป้ อนข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับผู้ป่วย ได้แก่
เลขประจําตัวผู้ป่วย เพศ วันเกิด และชื่อผู้ป่วย รวมถึงข้อมูลของแพทย์ และ
ข้อมูลสรุปต่าง ๆ

การป้ อนข้อมูลผู้
ป่ วยใหม่

1. คลิก New Patient (ผู้ป่วยใหม่) เพื่อจัดเตรียมระบบสําหรับผู้ป่วยใหม่ หากมี
ข้อมูลที่ยังไม่ได้บันทึก ระบบจะขอให้คุณบันทึกหรือละทิ้งข้อมูลนี้ไป ข้อมูล
ด้านประชากรศาสตร์ของผู้ป่วยจะถูกล้าง

2. ป้ อนข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ป่วยและข้อมูลการพบแพทย์

อย่างน้ อยคุณต้องป้ อนข้อมูลในฟิ ลด์บังคับ เมื่อป้ อนข้อมูลในฟิ ลด์บังคับ
เรียบร้อยแล้ว จะสามารถใช้งานข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ป่วยทัง้ หมด
ได้
ฟิ ลด์ที่ถูกเลือกจะระบุตําแหน่ งของหน้ าจอที่จะต้องป้ อนข้อความ กด <Enter>
หรือ <Tab> เพื่อไปยังบรรทัดถัดไปในแบบฟอร์ม กด <Shift Tab> เพื่อเลื่อน
เคอร์เซอร์ที่กะพริบไปยังบรรทัดก่อนหน้ า ควรป้ อนข้อมูลผู้ป่วยก่อนเริ่มต้น
ขัน
้ ตอนการทดสอบใด ๆ

3. ป้ อนชื่อ วันเกิด หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม

4. หมายเลขประจําตัว ชื่อของผู้ป่วย หรือข้อมูลอื่น ๆ จะแสดงขึ้นที่ด้านซ้ายของ
หน้ าจอ
5. หากต้องการกรอกข้อมูลที่เหลือของฟิ ลด์ต่าง ๆ ให้นําเคอร์เซอร์ไปวางไว้ใน
ฟิ ลด์ที่ต้องการและพิมพ์ข้อมูล กดป่ ุม Tab เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังฟิ ลด์
ถัดไป

6. คลิก Save (บันทึก) เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ป่วยทัง้ หมดไปยังฮาร์ดดิสก์

7. คลิก Begin Testing (เริ่มการทดสอบ) เพื่อเริ่มต้นการทดสอบหรือเพื่อป้ อน
รายละเอียดการพบแพทย์
8. สามารถเพิ่มข้อมูลการพบแพทย์โดยการกดป่ ุม Visit Details (รายละเอียด
การพบแพทย์)
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การเลือก /
การแก้ไข
ข้อมูลผู้ป่วย

1. คลิกป่ ุมการทํางาน Patient List (รายชื่อผู้ป่วย) ในหน้ าจอหลักของ UltraPro
S100 เพื่อแสดงรายชื่อของผู้ป่วยทัง้ หมดในฐานข้อมูลผู้ป่วย หรือใช้ Search
(การค้นหา) เพื่อค้นหาผู้ป่วย
2. ใช้แถบเลื่อนแนวตัง้ หรือป่ ม
ุ ลูกศรขึ้น/ลงเพื่อเลื่อนลงไปยังฟิ ลด์ผู้ป่วย
ที่คุณต้องการ ในการโหลดผู้ป่วย ให้ดับเบิลคลิกที่ผู้ป่วย หรือเลือกผู้ป่วย
แล้วคลิก Load Patient (โหลดผู้ป่วย) ข้อมูลปั จจุบันของผู้ป่วยจะแสดงขึ้น
ทางด้านซ้ายของหน้ าจอ
3. แก้ไขข้อมูลผู้ป่วยตามความเหมาะสม
4. เปลี่ยนแปลงข้อมูลปั จจุบันของผู้ป่วยได้โดยการพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการ
ปรับปรุงใหม่อีกครัง้ ข้อมูลปั จจุบันของผู้ป่วยซึ่งเป็ นข้อมูลเบื้องต้นจะนํ ามา
ใช้กับรายงานทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการพบแพทย์ในแต่ละครัง้ จะไม่
เหมือนกัน
5. ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการพบแพทย์ ให้เลือก Restart Visit
(เริ่มต้นการพบแพทย์ใหม่)
6. เลือก Visit Details (รายละเอียดการพบแพทย์)
7. เมื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลการพบแพทย์เสร็จแล้ว ให้คลิก Done (เสร็จสิ้น)
คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้บันทึกการเปลี่ยนแปลง
หากทําการปรับปรุงเฉพาะข้อมูลปั จจุบันของผู้ป่วย ให้คลิก Save (บันทึก)
เมื่อเสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ: การโหลดผู้ป่วยจะแทนที่ผู้ป่วยปั จจุบัน และคุณจะได้รับ
การแจ้งเตือนให้บันทึกผู้ป่วยปั จจุบันก่อนที่จะสามารถดําเนินการต่อ

การเริ่มต้นการพบ
แพทย์ครัง้ ใหม่

1. คลิกป่ ุมการทํางาน Patient List (รายชื่อผู้ป่วย) ในหน้ าจอหลักของ UltraPro
S100 เพื่อแสดงรายชื่อของผู้ป่วยทัง้ หมดในฐานข้อมูลผู้ป่วย หรือใช้ Search
(การค้นหา) เพื่อค้นหาผู้ป่วย
2. ใช้แถบเลื่อนแนวตัง้ หรือป่ ม
ุ ลูกศรขึ้น/ลงเพื่อเลื่อนลงไปยังฟิ ลด์ผู้ป่วยที่
คุณต้องการ ในการโหลดผู้ป่วย ให้ดับเบิลคลิกที่ผู้ป่วย หรือเลือกผู้ป่วย
แล้วคลิก Load Patient (โหลดผู้ป่วย)
หมายเหตุ: การโหลดผู้ป่วยจะแทนที่ผู้ป่วยปั จจุบัน และคุณจะได้รับ
การแจ้งเตือนให้บันทึกผู้ป่วยปั จจุบันก่อนที่จะสามารถดําเนินการต่อ
3. คลิก New Visit (การพบแพทย์ครัง้ ใหม่)

3-4
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การเรียกดูข้อมูล
ผู้ป่วยสําหรับ
การทดสอบ

ข้อมูลผู้ป่วย
1. คลิกป่ ุมการทํางาน Patient List (รายชื่อผู้ป่วย) ในหน้ าจอหลักของ UltraPro
S100 เพื่อแสดงรายชื่อของผู้ป่วยในฐานข้อมูลผู้ป่วย หรือใช้ Search
(การค้นหา) เพื่อค้นหาผู้ป่วย
2. การโหลดผู้ป่วย ข้อมูลของผู้ป่วยจะแสดงขึ้นทางด้านซ้าย
3. เปลี่ยนแปลงข้อมูลการพบแพทย์ได้ตามความเหมาะสม เมื่อทําเสร็จแล้ว
ให้คลิก Done (เสร็จสิน
้ ) คุณจะได้รบ
ั การแจ้งเตือนให้บน
ั ทึกการเปลีย
่ นแปลง
4. เมนูการทดสอบจะแสดงขึ้นทางด้านขวาโดยอัตโนมัติ ค้นหาและเลือก
การทดสอบที่ต้องการเพื่อเริ่มการทดสอบ
5. หากคุณต้องการเพิ่มการทดสอบลงในการพบแพทย์ที่มีอยู่

a. คลิกป่ ุมการทํางาน Patient List (รายชื่อผู้ป่วย) ในหน้ าจอหลัก
ของ UltraPro S100 รายชื่อผู้ป่วยจะแสดงขึ้นทางด้านขวา
b. ค้นหาผู้ป่วยที่คุณต้องการและเลือกชื่อนัน
้
c. คลิก Catalog (แค็ตตาล็อก) เพื่อแสดงข้อมูลการพบแพทย์ทงั ้ หมด
สําหรับผู้ป่วยรายนี้
d. ค้นหาตามวันที่เพื่อค้นหาการพบแพทย์ที่ต้องการเพิ่ม และเลือกวันที่
e. คลิก Restart (เริ่มต้นใหม่) จะมีการกําหนดการทดสอบเพิ่มเติมไปยัง
การพบแพทย์ครัง้ นี้

การเรียกดูข้อมูล
การทดสอบเพื่อ
ทบทวน

1. ในการทบทวนข้อมูลรูปคลื่น

a. คลิกป่ ุม Patient List (รายชื่อผู้ป่วย) เพื่อแสดงผู้ป่วยทัง้ หมดทางด้าน
ขวาของหน้ าจอ
b. ค้นหาผู้ป่วยโดยใช้การเลื่อนดูรายชื่อ หรือใช้ฟังก์ชันการค้นหาและเลือก
รายชื่อผู้ป่วย

2. คลิกป่ ุม Catalog (แค็ตตาล็อก) เพื่อแสดงการพบแพทย์ทงั ้ หมด และข้อมูล
ของผู้ป่วยรายนี้ทางด้านขวาของหน้ าจอแสดงผล
a. ค้นหาการพบแพทย์ที่ต้องการ และหากจําเป็ น สามารถคลิกเครื่อง
หมาย “+” ด้านหน้ าโฟลเดอร์เพื่อขยายได้

b. ดับเบิลคลิกทีช
่ ่อ
ื ของข้อมูลรูปคลื่น (Median APB, Ulnar FDI เป็ นต้น)
สามารถทําการเปลีย
่ นแปลงข้อมูลได้ เช่น การย้ายตําแหน่งเครื่องหมาย
3. ในการบันทึกความเปลี่ยนแปลง

a. คลิก Exit Test (ออกจากการทดสอบ) เพื่อกลับสู่หน้ าจอข้อมูลผู้ป่วย

b. คลิกป่ ุม Report (รายงาน) เพื่อสร้าง/รวบรวมรายงานอีกครัง้
4. คลิก End Visit (สิ้นสุดการพบแพทย์) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก
จากผู้ป่วยรายนี้
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หมายเหตุ: โปรดทราบว่า เครื่องหมาย “+” หรือ “-” จะแสดงขึ้นหน้ าชื่อหัวข้อ
แต่ละชื่อ เช่นเดียวกับใน Windows ให้คลิกที่เครื่องหมาย “+” เพื่อเปิ ดโฟลเดอร์
หรือหัวข้อที่ปิดอยู่ หรือคลิกที่เครื่องหมาย“-” เพื่อปิ ดหัวข้อ

การลบการทดสอบ
จากไฟล์ผู้ป่วย

1. คลิกป่ ุม Patient List (รายชื่อผู้ป่วย) เพื่อแสดงผู้ป่วยทัง้ หมดในหน้ าต่างทาง
ด้านขวา
2. เลือกชื่อผู้ป่วยที่ต้องการ
3. คลิกป่ ุม Catalog (แค็ตตาล็อก) เพื่อแสดงการพบแพทย์และไฟล์ข้อมูลของ
ผู้ป่วยรายนี้ ค้นหาและเลือกไฟล์รูปคลื่นหรือการพบแพทย์ โดยขึ้นอยู่กับ
สิ่งที่คุณต้องการลบทิ้ง
4. จากแถบเมนู ให้คลิก File > Delete Test (ไฟล์ > ลบการทดสอบ) เพื่อลบ
ไฟล์รูปคลื่นที่กําหนด หรือคลิก File > Delete Visit (ไฟล์ > ลบการพบ
แพทย์) เพื่อลบข้อมูลทัง้ หมดในวันที่ที่กําหนด ไม่วา่ จะเลือกกรณีใด คุณจะ
ได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยันการลบ

การลบผู้ป่วย

3-6

1. เลือกผู้ป่วยที่คุณต้องการลบใน Patient List (รายชื่อผู้ป่วย)
2. เลือก File > Delete Patient (ไฟล์ > ลบผู้ป่วย) คุณจะได้รับการแจ้งเตือน
ให้ยืนยันการลบ
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การดําเนิ นการทดสอบ
ในบทนี้จะให้คําแนะนํ าโดยทัว
่ ไปเกี่ยวกับการดําเนินการวิจัยหรือทดสอบ เช่น
การตรวจการนํ ากระแสประสาทสัง่ การ เป็ นต้น คุณสามารถใช้ขน
ั ้ ตอนเบื้องต้น
เหล่านี้มาดําเนินการทดสอบส่วนใหญ่ที่สามารถใช้งานได้กับโปรแกรม UltraPro
S100

8 ตุลาคม 2563
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หน้ าว่าง
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การดําเนินการทดสอบ

การตัง้ ค่าระบบ

ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อส่วนประกอบทัง้ หมดเข้ากับระบบอย่างถูกต้อง
อย่าเปิ ดสวิตช์ของระบบใดก็ตามจนกว่าจะเชื่อมต่อและตรวจสอบ
สายทัง้ หมดอย่างถูกต้อง
สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบ โปรดดูบทที่ 2 ในคู่มือนี้
และคุณจะต้องติดตัง้ ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่เหมาะสมบนระบบของคุณ

เริ่มต้นใช้งาน

เมื่อคุณเปิ ดสวิตช์บนตัวเครื่องหลัก ระบบจะแสดงหน้ าจอการเข้าสู่ระบบ
ของ Windows
หลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบของระบบนี้แล้ว:

1. ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Viking หรือ Synergy บนเดสก์ท็อปแล้วเข้าสู่ระบบ
2. ป้ อนข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ป่วย
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การใช้งานเมนูการ
ศึกษาเปรียบเทียบ
กับเมนูการทดสอบ
ของ UltraPro S100

มีวธ
ิ ีการเบื้องต้นอยู่ 2 วิธีในการคัดเลือกการตรวจเพื่อนํ ามาทดสอบ เมนู
การทดสอบ หรือ เมนูการศึกษา จะมีการกล่าวถึงแต่ละเมนูอย่างละเอียดด้าน
ล่าง

เมนูการทดสอบ
สําหรับเมนูการทดสอบ จะแบ่งกลุ่มการตรวจออกเป็ นประเภทต่าง ๆ เช่น
การสัง่ การ, การรับความรู้สึก, F-Waves เป็ นต้น เมื่อคุณเริ่มต้นการตรวจ บน
หน้ าจอรูปคลื่น คุณจะสามารถเปลี่ยนเป็ นการตรวจสอบอื่น ๆ ได้โดยการดับ
เบิลคลิกที่โฟลเดอร์การทดสอบ จากนัน
้ ในกล่องโต้ตอบเลือกโปรโตคอล ให้
เลือกการตรวจและด้านที่ต้องการ

เมนูการศึกษา
ในเมนูการศึกษา มักจะมีการจัดกล่ม
ุ การตรวจโดยยึดตามการวินิจฉัย ข้อร้องเรียน
ของผู้ป่วย หรือการตัง้ ค่าที่กําหนดเองอื่น ๆ ในขณะที่ทําการศึกษา ในหน้ าจอรูป
คลื่น คุณจะสามารถเลือกการตรวจถัดไปได้จากการตรวจเพื่อศึกษาซึ่งเป็ นการ
ตรวจประเภทอิสระ บริเวณตรงกลางด้านขวาล่างของหน้ าจอ เมื่อทําการตรวจใน
รูปแบบนี้เสร็จ จะไม่มก
ี ล่องโต้ตอบแสดงขึ้น การศึกษาอาจประกอบไปด้วย
เรื่อง การสัง่ การ, การรับความรู้สึก, F-Waves, H-Reflex, EMG แบบเข็ม เป็ น
ต้น
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การทดสอบโดยใช้
เมนูการศึกษา

การดําเนินการทดสอบ
1. จากเมนูการศึกษา ให้ดับเบิลคลิกที่exam (ตรวจสอบ) เพื่อเข้าสู่หน้ าจอรูป
คลื่น เลือก/เปลี่ยนเป็ นด้านซ้ายหรือขวาโดยการคลิกไอคอน Reverse (กลับ
ด้าน)
2. ดําเนินการตรวจสอบ
3. กดหรือคลิกป่ ุมการทํางาน Next Study Exam (การทดสอบการตรวจครัง้
ถัดไป)
4. ทําการทดสอบต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

การทดสอบโดยใช้
เมนูการทดสอบ

1. ในเมนูทดสอบ เลือกประเภทการทดสอบที่คุณต้องการจากโฟลเดอร์ที่
เหมาะสม
2. จากหน้ าจอรูปคลื่น กล่องโต้ตอบเลือกโปรโตคอลจะแสดงขึ้น
เลือกโปรโตคอลและด้านที่คุณต้องการใช้สําหรับการตรวจสอบนี้แล้วคลิก
OK (ตกลง)
3. ดําเนินการทดสอบต่อ
4. เมื่อการทดสอบนี้เสร็จสิ้น ในขณะที่ยังคงอยู่ในหน้ าจอรูปคลื่น ให้กดหรือ
คลิกป่ ุมนํ าทาง New Nerve (ระบบประสาทใหม่) (หากกําลังใช้ระบบ
ประสาทชนิดเดียวกัน) หรือ Exit Test (ออกจากการทดสอบ) (หากระบบ
ประสาทมาจากโฟลเดอร์อ่ ืน)
5. ดําเนินการตรวจสอบ
6. ทําการทดสอบต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

การรายงานเกี่ยวกับ
ผู้ป่วยจะทําในเจ็ด
ขัน
้ ตอน

ขัน
้ ตอนโดยทัว
่ ไปสําหรับการดําเนิ นการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

1. คลิก New Patient (ผู้ป่วยใหม่) (หรือ End Visit (สิ้นสุดการพบแพทย์)
หากการตรวจผู้ป่วยก่อนหน้ านี้ยังไม่เสร็จสิ้น)
2. ป้ อนข้อมูลปั จจุบันของผู้ป่วย
3. คลิก Save (บันทึก)
4. รับผลการตรวจ
5. ดูรายงาน
6. กลับสู่เมนูการทดสอบ/เมนูการศึกษา
7. คลิก End Visit (สิ้นสุดการพบแพทย์) ก่อนเริ่มต้นตรวจผู้ป่วยคนถัดไป
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ตัวอย่างการตรวจการนํ ากระแสประสาทสั่งการ
จัดตําแหน่งและติดขัว
้ ไฟฟ้ าไว้ที่ตัวผู้ป่วยให้แน่นหนา ตามรูปแบบของ
การทดสอบในประเภทที่คุณดําเนินการอยู่

เกี่ยวกับหน้ าจอ
รูปคลื่น

1

2

3

4

4-6

จะมีการระบุการตัง้ ค่าตัวกรอง และ/หรือเครื่องกระตุ้นบนแถบเครื่องมือ

จะมีการระบุการตัง้ ค่าและป้ ายของการติดตามทางด้านขวาของรูปคลื่น

การติดตามหน้ าจอจะแสดงสัญญาณที่เข้ามา
เพื่อประเมินสัญญาณรบกวนและการแทรกแซง

ตารางผลลัพธ์ ค่าที่วัดได้จากการวางตําแหน่งเคอร์เซอร์จะแสดงที่นี่

8 ตุลาคม 2563

การดําเนินการทดสอบ

เลือกตรวจสอบ

จากป่ ุมการทํางานหรือเมนูการทดสอบ / การศึกษา ให้เลือกการตรวจสอบที่คุณ
ต้องการใช้

เลือกโปรโตคอล
(เฉพาะเมื่อใช้งาน
เมนูการทดสอบ)

1. ใช้เมาส์เพื่อเลือกระบบประสาทและด้านที่จะทดสอบ
2. กด Enter เพื่อยอมรับการเลือก
3. หากคุณไม่พบโปรโตคอลที่ต้องการ ให้เลือก Generic Nerve (เส้นประสาท
เจเนอริก)
4. เมื่อการทดสอบเสร็จสิ้น สามารถเปลี่ยนป้ ายเส้นประสาทและบริเวณ
ต่าง ๆ ได้ คลิกซ้ายที่บริเวณเพื่อเลือก จากนั ้นคลิกขวาและเลือก Edit
Segment (แก้ไขกลุ่ม)

การจัดวางขัว
้
ไฟฟ้ า NCS ของ
ระบบสั่งการ

• ขัว้ ไฟฟ้ าในการบันทึกที่ทํางานอยู่จะถูกวางไว้เหนือโซนปลายประสาท
ของกล้ามเนื้อที่มีเส้นประสาทที่ได้รับการทดสอบครอบคลุมอยู่

• ขัว้ ไฟฟ้ าอ้างอิงจะถูกวางไว้ใกล้กับพื้นที่ที่มีกระแสไฟฟ้ า "ตํ่า"

• โดยปกติขวั ้ ไฟฟ้ าสายกราวด์มก
ั จะวางไว้ระหว่างขัว
้ ไฟฟ้ าสําหรับการกระตุ้น
และการบันทึก

• การใช้เจลอิเล็กโตรไลติกระหว่างผิวหนังและขัว้ ไฟฟ้ าสําหรับการบันทึกจะ
ช่วยปรับปรุง "หน้ าสัมผัสไฟฟ้ า" ให้ดีข้ น
ึ และลดสัญญาณรบกวน

• สัญญาณรบกวนทีม
่ ากเกินไปอาจเสียดสีผว
ิ หนังทําให้เกิดความต้านทานทีต
่ ่าํ ลง
หมายเหตุ:ขัว
้ ไฟฟ้ าในการบันทึกจะถูกวางไว้บนกล้ามเนื้อ แม้ว่าจะต้องการ
ทราบข้อมูลการนํ าไฟฟ้ าไปตามแนวเส้นประสาทก็ตาม
ประสาทจะถูกกระตุ้นโดยใช้ขว
ั ้ ไฟฟ้ าพื้นผิว วางไว้ในจุดที่อยู่ของเส้นประสาทใน
ระดับตื้นสองแห่งขึ้นไป โดยทัว
่ ไป จะจัดตําแหน่งเครื่องกระตุ้นโดยให้แคโทด
ของเครื่องหันหน้ าไปยังขัว
้ ไฟฟ้ าในการบันทึกที่ทํางานอยู่
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การจัดวางขัว
้
ไฟฟ้ า NCS ของ
ระบบรับความรู้สึก

1. จะมีการวางขัว
้ ไฟฟ้ าแบบห่วงหรือแบบแผ่นติดผิวไว้บนผิวหนังซึ่งเป็ นจุดรวม
ของประสาทที่จะทําการทดสอบในระดับตื้น
2. ระบบประสาทจะถูกกระตุ้นที่บริเวณต่าง ๆ ซึ่งเป็ นจุดที่รวมของปลาย
ประสาทในระดับตื้น
แคโทดของเครื่องกระตุ้นจะถูกจัดวางให้หันหน้ าไปทางขัว
้ ไฟฟ้ าในการบันทึก
ที่ทํางานอยู่

เก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือนี้จะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งจะปรากฏบนหน้ าจอ โดยจะมีการทํา
เครื่องหมายและบันทึกโดยอัตโนมัติ จะมีการถ่ายโอนรูปคลื่นและค่าที่วัดได้ไปยัง
รายงาน
1. ตัง้ ค่าความแรงของการกระตุ้นเป็ น 0

2. จัดตําแหน่ งเครื่องกระตุ้นให้อยู่ที่ไซต์ที่เหมาะสม
3. กดป่ ม
ุ Single Stimulus (การกระต้น
ุ หนึ่งครัง้ ) บนแผงควบคุม (หรือสวิตช์เท้า
หรือป่ ุม Acquire (รวบรวมข้อมูล) เหนือป่ ุมหมุนบนหัวกระตุ้น) เพื่อ
กระตุ้นและรวบรวมการตอบสนอง
4. ใช้ลูกบิดควบคุม Stimulus Intensity (ความแรงของการกระตุ้น) หรือป่ ุม
หมุนความแรงบนหัวกระตุ้น เพื่อเพิ่มความแรงของการกระตุ้นไฟฟ้ าขึ้น
ช้า ๆ จนกว่าการตอบสนองจะสูงสุด
5. หากใช้การกระต้น
ุ อย่างต่อเนื่อง ให้กดป่ ม
ุ Repetitive (ทําซํ้า) บนแผงควบคุม
หรือกดป่ ุม Acquire (รวบรวมข้อมูล) บนหัวกระตุ้นค้างไว้สัน
้ ๆ เมื่อ
สังเกตพบการตอบสนองที่ยอมรับได้ ให้กดป่ ุมใดป่ ุมหนึ่งอีกครัง้ เพื่อหยุด
การกระตุ้น
6. หากต้องการทราบค่าเฉลี่ย ให้กดป่ ุมการทํางาน Average (ค่าเฉลี่ย) บน
แผงควบคุม จากนัน
้ ค่าเฉลีย
่ จะถูกเปิ ดใช้งาน กดป่ ุม Repetitive
(ทําซํ้า) บนแผงควบคุมเพื่อรับข้อมูลจํานวนการกวาดสัญญาณที่กําหนด
7. หากต้องการไปยังบริเวณการกระตุ้นถัดไป ให้กดป่ ุมลูกศร Next Site
(บริเวณถัดไป) จากป่ ม
ุ การนํ าทาง หรือป่ ุม A บนหัวตรวจ
8. ปฏิบัติตามขัน
้ ตอนเดียวกันเพื่อรับการตอบสนองสําหรับบริเวณที่กําหนด
แต่ละแห่ง
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การทําเครื่องหมาย
ข้อมูล

การดําเนินการทดสอบ
1. จะมีการวางตําแหน่ งของเครื่องหมายโดยอัตโนมัติ ตามที่ได้รับการตอบสนอง
2. ในการปรับเปลี่ยนเครื่องหมาย ให้คลิกที่เครื่องหมายที่ต้องการ แล้วลากไป
ยังตําแหน่งใหม่ หรือใช้ลก
ู บิดปรับตําแหน่งเครื่องหมายเพื่อย้ายเครื่องหมาย
สีแดง กดลูกบิดปรับตําแหน่งเครื่องหมายเพื่อเลื่อนไปยังเครื่องหมายถัดไป

3. ในการจัดวางตําแหน่งเครื่องหมายแอมพลิจูดหรือค่าหน่วงเวลาด้วยตนเอง
ให้เลือก Mark Toolbar (แถบเครื่องมือเครื่องหมาย) จากป่ ุมการทํางาน

4. จากแถบเครื่องมือที่แสดงขึ้น คุณจะสามารถใช้คําสัง่ ล้าง ล้างทัง้
หมด ซ่อน แสดง ทําเครื่องหมายอย่างรวดเร็ว หรือวางแต่ละเครื่องหมาย
ได้
5. หากใช้แผงควบคุมของ UltraPro S100 ให้กดป่ ุมหมุนเพื่อควบคุม
เครื่องหมาย เพื่อเปิ ดใช้งาน/เลื่อนไปยังเครื่องหมายต่าง ๆ การหมุนป่ ุม
หมุนจะช่วยให้คุณจัดตําแหน่งของเครื่องหมายที่ใช้งาน (สีแดง) ได้อย่าง
เหมาะสม

หมายเหตุ:ในการลบเครื่องหมาย ใช้ Mark Toolbar (แถบเครื่องมือ
เครื่องหมาย) ในป่ ุมการทํางาน คลิกเครื่องหมายที่ไม่ต้องการบนรูปคลื่น
โดยเครื่องหมายนัน
้ จะเปลีย
่ นเป็ นสีแดง จากนัน
้ เลือก Clear (ล้าง)
จากแถบเครื่องมือเครื่องหมาย
6. ในการทําการติดตามเพิ่มเติมซํ้า ให้ใช้ปุ่มเคอร์เซอร์ข้ น
ึ /ลง เพื่อเปิ ดใช้งาน
การติดตามที่ถูกต้องและทําขัน
้ ตอนก่อนหน้ านี้ซ้าํ

การรีเซ็ต
เครื่องหมาย
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หากคุณเปลีย
่ นตําแหน่งเครื่องหมายที่ระบบวางไว้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถนํ า
เครื่องหมายเหล่านัน
้ กลับไปยังตําแหน่งเดิมได้โดยกด Analysis > Reanalyse
(การวิเคราะห์> วิเคราะห์ใหม่) ในแถบเมนู
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การลบข้อมูล

1. คลิกรูปคลื่นเพื่อทําการเลือก
2. คลิกขวาที่รูปคลื่น
3. เลือก Erase (ลบ) ข้อมูลจะถูกลบออกจากการติดตาม และจะมีการล้าง
ผลลัพธ์ออกจากตารางผลลัพธ์
4. หากต้องการยกเลิกการลบ ให้คลิกขวาที่รูปคลื่น แล้วเลือก Unerase
(ยกเลิกการลบ) การยกเลิกการลบต้องทําทันที

การลบข้อมูลถาวร

1. คลิกรูปคลื่นเพื่อทําการเลือก
2. คลิกป่ ุมการทํางาน Erase (ลบ)
3. ข้อมูล การติดตาม และบริเวณจะถูกลบออกจากพื้นที่การติดตามและ
ตารางผลลัพธ์
ข้อสําคัญ: ไม่มีคําสั่งยกเลิก

การวางซ้อนทับ
การติดตาม

1. คลิกป่ ุมการทํางาน Superimpose (วางซ้อนทับ) รูปคลื่นทัง้ หมดสําหรับ
ช่องสัญญาณที่กําหนดจะถูกวางซ้อนทับ
การติดตามที่ถูกวางซ้อนทับจะแสดงขึ้นตรงกลางของหน้ าจอ

2. คลิกป่ ุมการทํางาน Superimpose (วางซ้อนทับ) อีกครัง้ เพื่อกลับสู่
การติดตามในตําแหน่งเดิม
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คํานวณความเร็ว

การดําเนินการทดสอบ

• สามารถป้ อนระยะห่างหลังจากที่ได้รับข้อมูลของแต่ละบริเวณแล้ว หรือ

สามารถป้ อนระยะห่างทัง้ หมด หลังจากที่ได้รับข้อมูลของทุกบริเวณแล้ว

• ป้ อนระยะห่างในหน่วย cm โดยมีจด
ุ ทศนิยมหนึ่งหลัก (เช่น 23.5 cm / 235 mm)
• ระยะห่างที่ป้อนจะแสดงขึ้นในตารางผลลัพธ์ในฟิ ลด์ระยะห่างที่เกี่ยวข้อง
• กด Enter เพื่อยอมรับระยะห่างและคํานวณความเร็วของการนํ าไฟฟ้ า

หมายเหตุ: คุณสามารถป้ อนระยะห่างเริ่มต้นโดยใช้ตารางโปรโตคอล ความเร็ว
ของการนํ าไฟฟ้ าจะถูกคํานวณโดยอัตโนมัติ

การวิเคราะห์
การติดตามและ
การแสดงผล

คุณสามารถใช้โหมดเต็มหน้ าจอเพื่อทําการวิเคราะห์การติดตามของคุณ

1. เลือกที่ Display > Full Trace Area ON (แสดง > เปิ ดพื้นที่การติดตาม
ทัง้ หมด) หรือดับเบิลคลิกที่แถบส่วนหัว

การแสดงตาราง
ผลลัพธ์ขนาดใหญ่

สามารถเห็นผลลัพธ์ได้บนหน้ าจอทันทีเมื่อคุณได้รับข้อมูล หากคอลัมน์บนตาราง
ไม่อยู่ในมุมมอง ให้เลื่อนตารางหรือเลือก Results > Full Results
(ผลลัพธ์ > ผลลัพธ์ทงั ้ หมด) จากแถบเมนูเพื่อดูตารางและกราฟทัง้ หมด
หรือดับเบิลคลิกที่แถบส่วนหัว

กราฟ

สามารถแสดงกราฟได้สูงสุดสองกราฟบนหน้ าจอการทดสอบ สามารถแสดงกราฟ
ได้สูงสุดหกกราฟในมุมมองผลลัพธ์แบบเต็มหน้ าจอ

1. เลือก Results > Graph Options (ผลลัพธ์ > ตัวเลือกกราฟ) เพื่อเลือก
ผลลัพธ์ที่คุณต้องการดู
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การรับข้อมูล EMG

1. ในการรับข้อมูล EMG ที่ทํางานอิสระโดยใช้เมนูการทดสอบ ให้เลือกหรือกด
ป่ ุม Needle EMG (EMG แบบเข็ม) จากป่ ุมการทํางานบนแผงควบคุม หรือ
ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ Needle EMG (EMG แบบเข็ม) ในเมนูการทดสอบ
2. หน้ าจอรูปคลื่นจะแสดงขึ้นพร้อมกับกล่องโต้ตอบการเลือกข้อมูลสรุป EMG
ตรงกลาง เลือกกล้ามเนื ้ อ และด้าน แล้วคลิก Acquire (รวบรวมข้อมูล)
3. ส่วนการติดตามของหน้ าจอจะเริ่มต้นแสดงผล EMG ค่าเริ่มต้นตัง้ แบบปิ ด
เสียงไว้ ในการเปิ ดใช้งานเสียง ให้ยกเลิกการปิ ดเสียง

ลําโพง

4. เมื่อคุณเลือกกล้ามเนื้อแรกเสร็จแล้ว ให้กดหรือคลิก New Muscle
(กล้ามเนื้อใหม่) จากป่ ุมการทํางาน กล่องโต้ตอบการเลือกข้อมูลสรุป EMG
จะแสดงขึ้นอีกครัง้ เลือกกล้ามเนื ้ อ และด้าน แล้วคลิก Acquire (รวบรวม
ข้อมูล)
5. EMG จะแสดงผลในส่วนการติดตามของหน้ าจอรูปคลื่น ให้ยกเลิก
การปิ ดเสียงลําโพงอีกครัง้ หนึ่ง
6. ดําเนินการขัน
้ ตอนนี้ต่อไปจนกว่าจะทดสอบกล้ามเนื้อทัง้ หมดเสร็จ

การให้คะแนน
กล้ามเนื ้ อ

1. เมื่อการทดสอบกล้ามเนื้อเสร็จเรียบร้อย ให้กดหรือคลิก Summary Table
(ตารางสรุป) จากป่ ุมการทํางาน ตารางสรุป EMG จะแสดงขึ้นเพื่อแสดง
กล้ามเนื้ อทัง้ หมดที่ได้รับการทดสอบ
2. ตามค่าเริ่มต้น จะมีการให้คะแนนกล้ามเนื้ อทัง้ หมดเป็ น “N” หรือ “None”
(ไม่มี) ในส่วนล่างของตารางสรุปนี้ คุณสามารถเปลีย
่ นการให้คะแนนโดย
ทําการเลือกกล้ามเนื้ อที่ต้องการ แล้วให้คะแนนในหมวดหมู่ต่าง ๆ ใหม่จาก
ส่วนล่างของกล่องโต้ตอบนี้ตามความเหมาะสม
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การแสดงผลของ
หน้ าจอ EMG

การดําเนินการทดสอบ
สามารถใช้การแสดงผล EMG เบื้องต้นได้สองประเภทจากป่ ุมการทํางาน
ดังนี้ Complex 1 หรือ Complex 2
Complex 2 จะแสดงผล Monitor EMG และ Cascades แบบเต็มหน้ าจอ

Complex 1 จะแสดงผล Monitor EMG แบบหนึ่งส่วนสี่ของหน้ าจอ Long Trace
EMG แบบหนึ่งส่วนสี่ของหน้ าจอ และ Cascades แบบครึ่งหน้ าจอ

ทัง้ สองกรณี หากคุณต้องการรับการแสดงผลของ Cascades หรือ Long Trace
EMG คุณต้องกดหรือเลือก Acquire (รวบรวมข้อมูล) จากป่ ุมการทํางาน หากมี
การใช้คําสัง่ รวบรวมข้อมูล จะมีการเปิ ดใช้เสียงโดยอัตโนมัติ
สามารถใช้ตารางสรุปกับการแสดงผล Complex 1 หรือ 2 ได้ตามที่อธิบายข้างต้น
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การจัดเก็บข้อมูล

จะมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลื่อนไปยังการติดตามถัดไป

การเพิ่มภาพถ่าย
หน้ าจอลงใน
รายงาน

1. กด Transfer (ถ่ายโอน) เพื่อย้ายการแสดงผลหน้ าจอปั จจุบันไปยังรายงาน
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5

การสํารองและการก้ค
ู น
ื ข้อมูล
ในบทนี้จะมีคําแนะนํ าบางอย่างเกี่ยวกับการสํารองและการกู้คืนข้อมูลผู้ป่วยและ
การตัง้ ค่า
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หน้ าว่าง
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การสํารองข้อมูลไฟล์

การจัดเก็บข้อมูลถาวร

สามารถทําการสํารองข้อมูลได้ง่ายผ่านทางแถบเมนูด้านบนหน้ าจอข้อมูลผู้
ป่ วย สามารถคัดลอกข้อมูลลงในสื่อบันทึกที่คุณต้องการ ได้แก่ CDR, DVD-R,
แฟลชไดร์ฟ ฮาร์ดดิสก์ภายนอก ฯลฯ ข้อมูลสํารองไว้จะแสดงขึ้นในรูปของไฟล์
นามสกุล .mps ซึ่งจะสามารถกู้คืนลงในฐานข้อมูลผู้ป่วยของคุณผ่านทางการใช้
ฟั งก์ชัน “โหลดผู้ป่วยจากไฟล์” ได้อีกด้วย
1. จากหน้ าจอของหน้ าหลัก คลิก Patient List (รายชื่อผู้ป่วย) เพื่อแสดงผู้ป่วย
ทัง้ หมดทางด้านขวาของหน้ าจอ
2. ค้นหาผู้ป่วยที่ต้องการสํารองข้อมูล และเลือกชื่อนัน
้ การพบแพทย์ทงั ้ หมด
ของผู้ป่วยรายนี้จะรวมอยู่ในข้อมูลสํารองด้วย
3. จากแถบเมนูด้านบนหน้ าจอ ให้คลิก File > Export Patient(s) to File
(ไฟล์ > ส่งออกผู้ป่วยไปยังไฟล์)
4. ค้นหาอุปกรณ์สํารองข้อมูลผ่านทางเซลล์ Save In (บันทึกใน) ที่ด้านบน
ของกล่องโต้ตอบนี้ ตัง้ ชื่อไฟล์แล้วคลิก Save (บันทึก) หน้ าต่าง
ความคืบหน้ าจะแสดงขึ้นขณะกําลังคัดลอกข้อมูลลงในสื่อบันทึกของ
คุณ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว การยืนยันการสํารองข้อมูลสําเร็จจะแสดงขึ้น
5. จากนัน
้ จะสามารถลบผู้ป่วยออกจากระบบได้ด้วยตนเอง หากต้องการ
เมื่อมีการเลือกชื่อผู้ป่วยแล้ว ให้คลิกลบไฟล์ผู้ป่วย
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การกู้คืนไฟล์
การกู้คืนข้อมูลผู้ป่วยกลับลงในฮาร์ดไดรฟ์ ในเครื่องจะคล้ายกับขัน
้ ตอนการสํารอง
ข้อมูล
1. ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสื่อบันทึกข้อมูลสํารองเข้ากับระบบ
2. จากหน้ าจอของหน้ าหลัก คลิก Patient List (รายชื่อผู้ป่วย) เพื่อแสดง
ผู้ป่วยทัง้ หมดทางด้านขวาของหน้ าจอแสดงผล
3. ในแถบเมนูด้านบน ให้คลิก File > Import Patient(s) from File (ไฟล์ >
นํ าเข้าผู้ป่วยจากไฟล์) กล่องโต้ตอบจะแสดงขึ้น ซึ่งคุณจะสามารถค้นหา
อุปกรณ์สํารองข้อมูลของคุณได้ในส่วนนี้
4. เมื่อค้นเจออุปกรณ์สํารองข้อมูลแล้ว ให้ค้นหาผู้ป่วยโดยการดูในไฟล์ที่มี
นามสกุล .mps การจัดเรียงไฟล์ตามประเภท เพื่อจัดกล่ม
ุ ไฟล์ .mps
ทัง้ หมดเข้าด้วยกันอาจช่วยให้การค้นหาผู้ป่วยที่ต้องการง่ายขึ้น
5. เลือกไฟล์ผู้ป่วยบนอุปกรณ์สํารองข้อมูล แล้วคลิก Open (เปิ ด)
กล่องโต้ตอบการยืนยันจะแสดงขึ้น หากข้อมูลในกล่องโต้ตอบถูกต้อง ให้
คลิก Load (โหลด) จากนั ้นผู้ป่วยจะแสดงขึ้นในรายชื่อผู้ป่วยอีกครัง้ หนึ่ง
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ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็ก
ไฟฟ้ า (EMC)
ในบทนี้จะให้ข้อมูลของ EMC สําหรับ UltraPro S100
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ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ า (EMC)

รายชื่อรายการต่าง ๆ ของ UltraPro S100 ชิ ้นส่วนเพิม
่ เติมและอุปกรณ์ เสริม
รายการของโมดูล สายสัญญาณ และอุปกรณ์เสริมทัง้ หมดซึ่งผู้ผลิตของ UltraPro S100 อ้างว่ามีคุณสมบัติตาม
ข้อกําหนด ลูกค้าหรือผู้ใช้งาน UltraPro S100 ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่ามีการใช้งานร่วมกับชิ้นส่วนเหล่านี้
หมายเลขประจํา
อุปกรณ์

9033G070- *
9006A220- *
9033UP70ทั่วไป

ทั่วไป

ทั่วไป

ประเภท
ตัวเครื่องหลัก UltraPro S100
สายไฟหลัก, สหรัฐฯ
สายอินเตอร์เฟซพาวเวอร์ (เครื่องพิมพ์)

สายอินเตอร์เฟซพาวเวอร์ (จอแสดงผล)

สายอินเตอร์เฟซพาวเวอร์ (พีซี)

ทั่วไป

สายอินเตอร์เฟซพาวเวอร์ (แล็ปท็อป)

9080K0522

เครื่องขยายเสียง)

9080K0541 +

ทั่วไป

สายแพตช์เชื่อมต่อ HS (ตัวเครื่องหลัก –

ความยาวสาย 2.0 เมตร

พีซี (แล็ปท็อป/เดสก์ท็อป)

-

กราวด์ และการบันทึก
เมาส์

9031D040- *

หม้อแปลงแบบแยกขด 115V

9031D041- *

หม้อแปลงแบบแยกขด 230V

9031E017- *

หัวตรวจกระตุ้นของ Natus

9031E027- *

ความยาวสาย 1.2 – 1.8 เมตร

มีตัวป้ องกันสัญญาณหรือไม่มีตัวป้ องกันสัญญาณ

แป้ นพิมพ์

842-695000

ความยาวสาย 1.5 เมตร

ความยาวสาย 1 เมตร

ขัว
้ ไฟฟ้ าสําหรับการกระตุ้น การต่อ

ทั่วไป
ทั่วไป

ความยาวสาย 1 เมตร

ความยาวสายสูงสุด 1.7 เมตร

้ ไฟฟ้ า
สายสําหรับการกระตุ้นและขัว

ทั่วไป

และความยาวสูงสุดของสายคือ 3 เมตร

สายสัญญาณเครื่องพิมพ์

ทั่วไป

ทั่วไป

การเชื่อมต่อสายดิน มีตัวป้ องกันสัญญาณ

ความยาวสาย 1 เมตร

สายสัญญาณวิดีโอ (RGB ดิจิตอล)

ทั่วไป

-

สาย USB (พีซี - ส่วนหน้ า)

ทั่วไป

ทั่วไป

คู่มือ

ความกว้างหน้ าจอ 22”

มือจับสําหรับกระตุ้นแบบพาสสีพ (RS10)

ความยาวสายสูงสุด 1.7 เมตร
มีตัวป้ องกันสัญญาณ ความยาวสายสูงสุด 2 เมตร
ความยาวสายสูงสุด 1.2 เมตร

ความยาวสายสูงสุด 2 เมตร (ภายในบางส่วน)

ความยาวสายสูงสุด 2 เมตร (ภายในบางส่วน)
-

ความยาวสาย 2.5 เมตร

ความยาวสาย 2.5 เมตร

เสียบเข้าไปในรูหู

ความยาวสาย 5 เมตร

222-510800

สวิตช์เท้า, 3 คีย์ (USB)

ความยาวสาย 5 เมตร

9033B033- *

สายสวิตช์แบบมือถือ

9031E025- *

9031E040- *

9033UP731/
9033C0731
8 ตุลาคม 2563

ชุดหูฟัง

ความยาวสาย 5 เมตร

ค้อนตรวจปฏิกิริยาจากเส้นเอ็น

ความยาวสาย 1.8 เมตร

กล่องเครื่องขยายเสียง 3 ช่องสัญญาณ

-

ความยาวสาย 1.8 เมตร
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หมายเลขประจํา

ประเภท

อุปกรณ์

9031UP742/

9031C0742- *

9031F112-

ทั่วไป

ทั่วไป

9031E022- *

คู่มือ

กล่องเครื่องขยายเสียง 4 ช่องสัญญาณ

-

มอนิเตอร์ VEP

ความยาวสาย 5 เมตร

เครื่องพิมพ์สี

-

แว่นตา

ความยาวสาย 2.9 เมตร

เครื่องพิมพ์เลเซอร์

-

* ส่วนประกอบ รายการต่าง ๆ ที่มค
ี ุณลักษณะของความเที่ยงตรงสูง
การใช้อุปกรณ์ เสริมและสายเคเบิลอื่นนอกเหนื อจากที่ Natus Medical Incorporated ได้ระบุไว้
อาจทําให้มีการแพร่กระจายรังสีมากขึน
้ หรือระบบป้ องกันของอุปกรณ์ ลดลง
ไม่ควรสัมผัสเข็มบนขัว
้ ต่อที่ระบุด้วยสัญลักษณ์เตือน ESD
เว้นแต่จะใช้ขน
ั ้ ตอนการป้ องกัน ESD

นี้ และไม่ควรทําการเชื่อมต่อกับขัว
้ ต่อเหล่านี้

ขัน
้ ตอนการป้ องกัน ได้แก่:
• วิธีการป้ องกันการสะสมของประจุไฟฟ้ าสถิต (เช่น เครื่องปรับอากาศ การทําความชื้น วัสดุปูพ้ ืนนํ าไฟฟ้ า เสื้อผ้า
ที่ไม่ใช่วัสดุสังเคราะห์)
• การคายประจุไฟฟ้ าจากร่างกายไปยังกรอบของอุปกรณ์ หรือระบบ หรือลงสู่พ้ น
ื ดิน หรือวัตถุโลหะขนาดใหญ่
• การใช้สายรัดข้อมือกับอุปกรณ์ หรือระบบ หรือลงสู่พ้ น
ื ดิน
เจ้าหน้ าที่ที่อาจสัมผัสขัว
้ ต่อที่ระบุด้วยสัญลักษณ์เตือน ESD ควรได้รับคําอธิบายและการฝึ กอบรมนี้ ซึ่งรวมถึง
เจ้าหน้ าที่ด้านวิศวกรรมทางคลินิก/ชีวการแพทย์ และเจ้าหน้ าที่ด้านการดูแลสุขภาพ

การฝึ กอบรม ESD ควรประกอบไปด้วยการแนะนํ าหลักการทางฟิ สิกส์ของประจุไฟฟ้ าสถิต ระดับแรงดันไฟฟ้ าที่
อาจ เกิดขึ้นตามปกติ และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หากได้รับการสัมผัสโดย
ผู้ปฏิบัติงานที่ถูกดูดด้วยไฟฟ้ าสถิต นอกจากนี้ ควรอธิบายเกี่ยวกับวิธีการป้ องกัน

การสะสมของประจุไฟฟ้ าสถิตและเหตุผลที่ต้องคายประจุไฟฟ้ าจากร่างกายลงสู่พ้ น
ื ดินหรือไปที่กรอบของ
อุปกรณ์ หรือระบบ หรือการใช้สายรัดข้อมือกับอุปกรณ์ หรือระบบ หรือลงสู่
พื้นดินก่อนทําการเชื่อมต่อ

การใช้อุปกรณ์เสริม ทรานสดิวเซอร์ และสายเคเบิลอื่น ๆ นอกเหนื อจากที่ระบุไว้ ยกเว้นชิ้นส่วนซ่อมบํารุง

ที่จําหน่ายโดย Natus Medical Incorporation ให้เป็ นชิ้นส่วนทดแทนสําหรับส่วนประกอบภายใน อาจส่งผลให้

มีการแพร่กระจายรังสีมากขึ้น หรือระบบป้ องกันของอุปกรณ์ลดลง

ปฏิบัติตามมาตรฐาน EN/IEC 60601-1-1 และ EN/IEC 60601-1-2 ในกรณีที่เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ

อนุญาตให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับอุปกรณ์อ่ ืน ๆ ได้ก็ต่อเมื่อไม่ละเมิดข้อกําหนดด้านความปลอดภัยสําหรับผู้ป่วย

6-4
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ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ า (EMC)

ผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม หากคู่มือไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับ ความเป็ นไปได้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อ่ ืน ผู้ใช้
ควรติดต่อผู้ผลิตหรือ ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่อุปกรณ์เชื่อม
ต่ออาจส่งผลต่อผู้ป่วย ผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม
ห้ามใช้เครื่องรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นต้น ในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์

เนื่ องจากอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์

ระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ในสถานที่ที่มส
ี นามแม่เหล็กแรงสูงรบกวน อุปกรณ์เป็ นไปตามข้อกําหนด

ของ EMC (ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ า) ตามที่ระบุโดยมาตรฐาน EN 60601-1-2 ขอแนะนํ าให้เก็บ
อุปกรณ์ให้ห่างจากแหล่งกําเนิดสัญญาณรบกวนและ สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าเหนี่ยวนํ า
ที่เกินค่าที่กําหนดโดยมาตรฐาน เพื่อหลีกเลีย
่ งความไม่เสถียรที่อาจเกิดขึ้นได้ และการทํางานผิดพลาดของ
อุปกรณ์
อุปกรณ์ส่ ือสาร RF แบบพกพาและแบบเคลื่อนที่อาจส่งผลกระทบต่อ UltraPro S100 โปรดติดตัง้ และใช้งาน
UltraPro S100 ตามข้อมูล EMC ที่นําเสนอในหัวข้อนี้

UltraPro S100 ได้รับการทดสอบการแพร่กระจาย EMC และระบบป้ องกันแบบเป็ นเครื่องมือที่ทํางานแบบ
สแตนด์อโลน ห้ามใช้ UltraPro S100 ติดกับหรือวางซ้อนกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ ืน ๆ หากจําเป็ นต้องใช้ติด
กับหรือวางซ้อนกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ ืน ๆ
ผู้ใช้ควรตรวจสอบการทํางานโหมดปกติในการกําหนดค่า
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ตารางที่ 1 - การแพร่กระจายรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
การทดสอบการแพร่กระจายรังสี

ความสอดคล้อง

คําแนะนํ าเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีรังสี
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า

Natus UltraPro S100 ใช้พลังงาน RF สําหรับ

การแพร่กระจายรังสี RF
CISPR 11

กลุ่ม 1

การทํางานภายในเท่านัน
้ ดังนัน
้ การแพร่กระจาย

รังสี RF จึงตํ่ามาก และไม่มีแนวโน้ มที่จะก่อให้เกิด

การรบกวนใด ๆ ในสภาพแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์ใกล้

เคียง
การแพร่กระจายรังสี RF
CISPR 11
การปล่อยสัญญาณรบกวนกระแส

ฮาร์มอนิ ก

คลาส A
คลาส A

IEC 61000-3-2

UltraPro S100 เหมาะสําหรับการใช้งานในการติดตัง้

ทัง้ หมด รวมถึงการติดตัง้ ภายในพื้นที่ และการติดตัง้

ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายแหล่งจ่ายไฟแรงดัน

ไฟฟ้ าตํ่าสาธารณะที่จ่ายไฟให้แก่อาคารต่าง ๆ เพื่อใช้
งานในพื้นที่เป็ นหลัก โดยมีคําเตือนที่ควรระมัดระวัง
ดังต่อไปนี้

อุปกรณ์/ระบบนี้ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานโดย

ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้ า/
กระแสกะพริบ

มีคุณสมบัติ

IEC 61000-3-3

บุคลากรทางสาธารณสุขเท่านัน
้ อุปกรณ์/ระบบนี้อาจ
ก่อให้เกิดการรบกวนสัญญาณวิทยุหรืออาจรบกวน

การทํางานของอุปกรณ์ใกล้เคียง ซึ่งอาจมีความจําเป็ น
ในการใช้วิธีการบรรเทาปั ญหา ได้แก่ การจัดวางแนว

ใหม่ หรือเปลี่ยนสถานที่ตัง้ อุปกรณ์ใหม่ หรือหาที่กําบัง
จุดที่ติดตัง้ อุปกรณ์

ตารางที่ 4 - ระดับการทดสอบระบบป้ องกัน - พอร์ตของตัวเคส
ปรากฏการณ์

การคายประจุไฟฟ้ าสถิต

มาตรฐาน EMC
เบือ
้ งต้น

ระดับการทดสอบระบบป้ องกัน - สภาพแวดล้อม
ในสถานบริการทางสาธารณสุข

หรือวิธีการทดสอบ
IEC 61000-4-2

± 8 kV หน้ าสัมผัส
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV อากาศ
3 V/m

สนาม RF EM ที่แผ่รังสี

IEC 61000-4-3

80 MHz – 2,7 GHz
80% AM ที่ 1 kHz

สนามแม่เหล็กใกล้เคียงจาก

อุปกรณ์ การสื่อสารไร้สาย RF
สนามแม่เหล็กของความถี่กําลัง

ไฟฟ้ าตามอัตรา
6-6

IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-8

ดู “ตารางที่ 9 - ระบบป้ องกันพอร์ตของตัวเคสไปยัง

อุปกรณ์ส่ ือสารไร้สาย RF” ด้านล่าง
30 A/m
50 Hz หรือ 60 Hz
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ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ า (EMC)

ตารางที่ 5 – ระดับการทดสอบระบบป้ องกัน – A.C. อินพุต พอร์ตจ่ายไฟ
ปรากฏการณ์
การเกิดแรงดันไฟฟ้ าเกินชั่วครู่
แบบรวดเร็ว

ไฟกระชาก
สายไปสาย (โหมดที่ต่างกัน)
ไฟกระชาก
สายไปกราวด์ (โหมดเดียวกัน)
การรบกวนที่เกิดขึน
้ จา

กการเหนี่ ยวนํ าของสนานแม่

เหล็ก RF

มาตรฐาน EMC
เบือ
้ งต้น

IEC 61000-4-4

ระดับการทดสอบระบบป้ องกัน - สภาพแวดล้อม
ในสถานบริการทางสาธารณสุข

± 2 kV
ความถี่การซํ้า 100 kHz

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
3V

IEC 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V ในแบนด์ ISM ระหว่าง 0,15 MHz ถึง 80 MHz
80% AM ที่ 1 kHz
การตกชัว
่ ขณะ 100%; 0,5 รอบ

ที่ 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°
แรงดันไฟฟ้ าตกชั่วขณะ

IEC 61000-4-11

และ 315°

การตกชัว
่ ขณะ 100%; 1 รอบ
และ

การตกชัว
่ ขณะ 30%; 25 รอบ (50Hz)

เฟสเดียว: ที่ 0°
แรงดันไฟฟ้ าขัดข้อง

IEC 61000-4-11

การตกชัว
่ ขณะ 100%; 250 รอบ (50Hz) /300
รอบ (60 Hz)

ตารางที่ 7 – พอร์ตเชื่อมต่อผู้ป่วย
ปรากฏการณ์
การคายประจุไฟฟ้ าสถิต
การรบกวนที่เกิดขึน
้ จาก

การเหนี่ ยวนํ าของสนานแม่

เหล็ก RF
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มาตรฐาน EMC เบือ
้ งต้น
หรือวิธก
ี ารทดสอบ

IEC 61000-4-2

ระดับการทดสอบระบบป้ องกัน -

สภาพแวดล้อมในสถานบริการทางสาธารณสุข
± 8 kV หน้ าสัมผัส
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV อากาศ
3V

IEC 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V ในแบนด์ ISM ระหว่าง 0,15 MHz ถึง 80 MHz
80% AM ที่ 1 kHz
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ตารางที่ 8 – ระดับการทดสอบระบบป้ องกัน - พอร์ตอินพุตสัญญาณ / ชิ ้นส่วนเอาต์พต
ุ
ปรากฏการณ์
การคายประจุไฟฟ้ าสถิต
การเกิดแรงดันไฟฟ้ าเกินชั่วครู่
แบบรวดเร็ว

ไฟกระชากจากสายไปกราวด์
(โหมดเดียวกัน)
การรบกวนที่เกิดขึน
้ จาก

การเหนี่ ยวนํ าของสนานแม่

เหล็ก RF

6-8

มาตรฐาน EMC
เบือ
้ งต้น

IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5

ระดับการทดสอบระบบป้ องกัน - สภาพแวดล้อม
ในสถานบริการทางสาธารณสุข

± 8 kV หน้ าสัมผัส
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV อากาศ
± 1 kV
ความถี่การซํ้า 100 kHz
± 2 kV
3V

IEC 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V ในแบนด์ ISM ระหว่าง 0,15 MHz ถึง 80 MHz
80% AM ที่ 1 kHz
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ตารางที่ 9 - ข้อมูลจําเพาะการทดสอบสําหรับพอร์ตของตัวเคสไปยังอุปกรณ์ ส่ อ
ื สาร
ไร้สาย RF
ความถี่
ของการ
ทดสอบ
(MHz)

แบนด์
(MHz)

385

380 – 390

TETRA 400

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

450

บริการ

710
745

704 – 787

LTE แบนด์ 13, 17

780
810
870

โมดูเลชันของ

ชีพจร 18 Hz

ระยะ
ห่าง
(m)

ระดับการ
ทดสอบ
ระบบ
ป้ องกัน
(V/m)

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

FM
ความเบี่ยงเบน ± 5 kHz
ไซน์ 1 kHz
โมดูเลชันของ

ชีพจร 217 Hz

GSM 800/900
800 – 960

TETRA 800
iDEN 820

CDMA 850

โมดูเลชันของ

ชีพจร 18 Hz

LTE แบนด์ 5

930

GSM 1800

1,720
1,845

โมดูเลชัน

กําลังไฟ
สูงสุด
(W)

1,700 –
1,990

1,970

CDMA 1900
GSM 1900
DECT

LTE แบนด์ 1, 3, 4, 2

โมดูเลชันของ

ชีพจร 217 Hz

UMTS

990Bluetooth
2,450

2,400 –
2,570

WLAN

802.11 b/g/n
RFID 2450

โมดูเลชันของ

ชีพจร 217 Hz

LTE แบนด์ 7

5,240
5,500
5,785
8 ตุลาคม 2563

5,100 –
5,800

WLAN 802.11
a/n

โมดูเลชันของ

ชีพจร 217 Hz
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หมายเหตุ

ระบบ Nicolet UltraPro S100 ออกแบบมาเพื่อให้ทํางานภายใต้สภาวะแวดล้อมที่หลากหลายได้ โดยไม่ส่งผลต่อ
ความปลอดภัยหรือการทํางานสําคัญ ในกรณีที่สิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ESD, ความผันผวนของ
สายแรงดันไฟฟ้ า เป็ นต้น) มีความแรงและ/หรือระยะเวลาเพียงพอที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ ระบบ
ได้รับการออกแบบให้เข้าสู่ระบบปลอดภัยเมื่อขัดข้อง (fail safe) และหยุดการทํางานชัว
่ คราว หากเกิดกรณีนี้
ขึ้น ข้อความจะแสดงขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อผู้ปฏิบัติงานลบข้อความ
นี้แล้ว โดยทัว
่ ไประบบจะเริ่มต้นระบบใหม่ และระบุว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถกลับมาดําเนิ นการต่อได้เมื่อ
คืนค่าการตัง้ ค่า ไปยังสถานะก่อนหน้ า (นอกเหนือจากการกระตุ้น - ซึ่งต้องรีเซ็ต/เริ่มต้นด้วยตนเอง)
ในกรณีที่ร้ายแรง เช่น หากแรงดันกระเพื่อมลดลงตํ่ากว่า 100v เป็ นระยะเวลานาน เครื่องอาจจําเป็ นต้องทําการ
รีบูตเพื่อกู้คืนการทํางาน หากเหตุการณ์ประเภทนี้ทําให้เกิดปั ญหาดังกล่าวอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ ายบริการ
ประจําพื้นที่ของคุณ
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