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1
1.1

Úvod
Popis

Externí baterii Natus tvoří tři části:
•

dobíjecí externí baterie;

•

napájecí adaptér používaný k dobíjení externí baterie;

•

kabel Quantum, který připojuje baterii k odbočnému boxu Natus Quantum během jeho používání
v ambulantním režimu. Kabel slouží k připojení k odbočnému boxu namísto kabelu, kterým je k boxu
připojena základní jednotka.

Externí baterie obsahuje indikátory LED, které ukazují úroveň nabití, stisknete-li příslušné tlačítko.
1.2

Zamýšlené použití

Externí baterie je určena k použití jako příslušenství s přístrojem EEG Natus nebo s přístroji s více
výstupy pro monitorování spánku, např. zesilovači Quantum® nebo ambulantními sestavami TrexTM HD,
když jsou tyto produkty používány v ambulantním režimu. Umožňuje prodloužit dobu záznamu.
1.3

Zamýšlení uživatelé a cílová skupina pacientů

Externí baterie je určena k používání vyškolenými zdravotnickými odborníky a je navržena k použití
v klinickém prostředí zahrnujícím nemocniční pokoje, jednotky monitorování epilepsie, jednotky intenzivní
péče a operační sály. Lze ji použít u pacientů každého věku, není však určena k použití u nenarozeného
plodu.
1.4

Zdravotnické přínosy

Prodloužení doby záznamu během ambulantního provedení EEG nebo spánkových studií umožňuje sběr
většího množství dat. Zdravotnickým přínosem pro pacienty je lepší diagnostika.
1.5

Kontraindikace a vedlejší účinky

Nejsou známy žádné kontraindikace ani vedlejší účinky pro použití externí baterie.
1.6

Nezbytná funkčnost

Externí baterie zajišťuje nepřetržitý provoz odbočného boxu, je-li použit v ambulantním režimu. Uživatel
může vyměnit baterie, aby ještě více prodloužil dobu záznamu.
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1.7

Princip fungování externí baterie

Před použitím externí baterie u pacienta musí uživatel zajistit její nabití pomocí napájecího zdroje externí
baterie.
Při přechodu na ambulantní režim je nabitá baterie připojena k odbočnému boxu, který uloží údaje do své
vnitřní paměti.

Externí
akumulátorový
modul

1.7.1

Postupná ztráta nezbytné funkčnosti

Profesionální zdravotničtí pracovníci mohou pozorovat postupnou ztrátu nezbytné funkčnosti. V takových
případech zkontrolujte následující:
kabely;
externí baterii, zvláště VSTUPNÍ/VÝSTUPNÍ napájecí konektor;
úroveň nabití po nabíjení (podle tohoto manuálu).

•
•
•

Pokud zpozorujete problémy nebo jakékoli jiné neobvyklé chování sestavy, obraťte se na technickou
podporu společnosti Natus.
1.8

Konvence značení v návodu

V návodu se používají různé symboly a typografické značení. Následující tabulka je názorně zobrazuje
a popisuje jejich významy a funkce.
Značka/
Konvence
značení

Popis/funkce

Poukazuje na nebezpečnou situaci, v jejímž důsledku, pokud jí nezabráníte, by
mohlo dojít k lehkému či středně těžkému zranění nebo k hmotným škodám.
•

Poučení o tom, jak nebezpečné situaci zabránit.

Poukazuje na nebezpečnou situaci, v jejímž důsledku, pokud jí nezabráníte, by
mohlo dojít k usmrcení či vážnému zranění osob.
•

Poučení o tom, jak nebezpečné situaci zabránit.
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Značka/
Konvence
značení

Popis/funkce

Poznámka obsahující důležité doplňkové informace.

Tučné písmo
Kurzíva

2

Názvy ovládacích kláves, kláves s funkcemi, možností a označení jsou vytištěny tučně.
Tučný text se rovněž používá ke zdůraznění důležitých názvů či myšlenek.
Kurzíva se používá v legendách a popiscích.

Výstrahy a předběžná opatření
Nesprávně vyrovnané kolíky mohou při zapnutí napájení poškodit
součásti sestavy.
•

Schémata zapojení najdete v uživatelském a servisním manuálu Natus Quantum.

Přebíjení baterie může vést k požáru, zranění nebo poškození baterie.
•

Používejte pouze napájecí zdroj externí baterie Quantum.

Nedostatečné větrání během použití baterie může vést k požáru, zranění nebo
poškození baterie.
•

Baterii nabíjejte pouze v čistých, dobře větraných místech, kde nehrozí nebezpečí.

Neoprávněná úprava nebo servis může vést ke ztrátě bezpečnosti, funkce
a výkonu zařízení.
•

Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.

Čistění ve chvíli, kdy je zařízení připojeno k zesilovači nebo nabíječce, může
způsobit elektrický šok.
•

Před čištěním zařízení odpojte.

Použití roztoků na bázi ropy či acetonu nebo jiných silných rozpouštědel
k čištění sestavy může vést ke ztrátě bezpečnosti, funkce a výkonu zařízení.
•

Přečtěte si pokyny k čištění.

Součásti sestavy ponořené do kapalin nebo kapalinou potřísněné mohou
způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení.
•

Nerozprašujte na zařízení kapaliny, nenechávejte je na ně odkapávat ani je do nich
neponořujte.

Pád zařízení na zem nebo jeho poškození při přepravě či použití může vést ke
ztrátě funkčnosti.
•

Zařízení před každým použitím prohlédněte a v případě, že je poškozené, je
nepoužívejte.
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Je-li baterie nevhodně zlikvidována nebo spálena, může dojít ke zranění nebo ke
znečištění životního prostředí.
•

3
3.1

Přečtěte si pokyny k likvidaci.

Bezpečnostní shoda a shoda s normami
Dodržované normy a normativní reference

Externí baterie byla navržena tak, aby splňovala následující národní a mezinárodní normy.
Tabulka 1 – Dodržované bezpečnostní normy a normativní reference
•

CAN/CSA-C22.2 č. 60601-1: 14(R2018)

•

ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012

•

IEC 60601-1:2005 + C1:2006 + C2:2007 +
A1:2012, vydání 3.1

•

CENELEC EN 60601-1:2006 + A1:2013

Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1:
Všeobecné požadavky na základní bezpečnost
a nezbytnou funkčnost

ČSN EN 60601-1-2, vydání 4.0

Zdravotnické elektrické přístroje – část 1-2:
Všeobecné požadavky na základní bezpečnost
a nezbytnou funkčnost – Skupinovánorma:
Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky
a zkoušky

ČSN EN 62133-2:2017

Akumulátorové články a baterie obsahující
alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené
plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné
baterie z nich sestavené pro použití v přenosných
aplikacích - Část 2: Lithiové systémy

ČSN EN ISO 10993-1:2018

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků –
Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu
řízení rizika

ETSI EN 300 019-2-1

Rozbor vlivu prostředí (EE) – Podmínky prostředí
a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační
zařízení – Část 2-1: Specifikace zkoušek vlivu
prostředí – Skladování

ETSI EN 300 019-2-2

Rozbor vlivu prostředí (EE) – Podmínky prostředí
a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační
zařízení – Část 2-2: Specifikace zkoušek vlivu
prostředí – Přeprava

ASTM D4169-16

Standardní postup při testování odolnosti
přepravních kontejnerů a sestav vůči chvění
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4

Technické údaje: Externí baterie

Technický údaj

Hodnoty

Velikost (cm)

7,0 x 12,1 x 2,5 (Š x V x H)

Hmotnost

< 300 g

Indikátory LED

1 indikátor nabíjení; 4 indikátory stavu

Kapacita

Nominální 6,6 AH

Napájecí napětí

12 V

Doba nabíjení

300 min (5 hodin)

Nominální výstupní napětí

7,2 V

Certifikace

IEC-62133 a UL 2054

Specifikace prostředí
Provozní podmínky

Skladovací podmínky

Symbol

•

Teplota: +10 °C až +30 °C (+50 °F až +86 °F)

•

Relativní vlhkost: 30 % až 75 %

•

Atmosférický tlak: 700 hPa až 1 060 hPa

•

Teplota: -25 °C až +60 °C (-13 °F až +140 °F)

•

Relativní vlhkost: 10 % až 95 %

•

Atmosférický tlak: 500 hPa až 1 060 hPa

Popis
Externí baterie se nabíjí.

Stav nabití baterie. Tato značka spolu se čtyřmi indikátory LED
nalevo od tlačítka pro obnovu ukazuje stav nabití baterie.
Podrobné informace o nabíjení najdete v části Indikátory LED externí baterie.
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5
5.1

Obrázky a popis produktu
Externí baterie

Obr. 1 – externí baterie
5.2

Napájecí zdroj externí baterie

Obr. 2 – Napájecí zdroj externí baterie
5.3

Kabely Trex HD a odbočného boxu Quantum

Kabel externí baterie Trex
HD, PN 019727

Kabel externí baterie
Quantum, PN 019756
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6

Použití externí baterie

6.1

Nabíjení externí baterie

1. Zkontrolujte baterii. Najdete-li na ní jakékoliv praskliny nebo poškození, nenabíjejte ji. Vhodným
způsobem baterii zlikvidujte a nahraďte jinou.
2. Baterie a napájecí zdroje skladujte na chladném, dobře větraném místě bez částic nebo jiných látek
znečisťujících vzduch.
3. Připojte napájecí kabel do zdroje střídavého napětí (110–220 V).
4. Vložte zástrčku z napájecího zdroje do konektoru na baterii. Otočením plastové objímky ji zajistíte
na místě. Zahájí se nabíjení.
5. Indikátory LED umístěné pod ikonou nabíjení při nabíjení svítí a ukazují stav nabití. Další podrobné
informace o nabíjení najdete v části Indikátory LED externí baterie.
6. Nabíjení je ukončeno, pokud se žlutá barva indikátoru LED změní na zelenou.

Doba nabíjení na úplnou kapacitu je zhruba 5 hodin.

6.2

Externí baterie a podrobné údaje o nabíjení

Baterie umožňuje zhruba 500 cyklů nabití/vybití v průběhu dvouleté očekávané životnosti. Životnost
baterie se výrazně sníží, je-li vystavena nadměrně vysokým/nízkým teplotám.
•

Nenabíjejte baterii při teplotách nižších než 0 ºC (32 ºF). Nechte baterii nejprve ohřát na pokojovou
teplotu.

•

Optimální teplota nabíjení baterie je 20 ºC až 25 ºC (68 ºF až 77 ºF). Teploty nabíjení mimo tento
rozsah snižují životnost a kapacitu baterie.

•

Nové baterie nebo baterie, které byly dlouhou dobu skladovány, musí před použitím projít cyklem
nabití-vybití-nabití, aby se kalibroval plynoměr.

•

Doba provozu se sníží při provozu v extrémních teplotách okolí a v důsledku přirozeného stárnutí
baterie.

6.3

Použití externí baterie při záznamu v ambulantním režimu

Externí baterie se připojuje k odbočnému boxu v ambulantním režimu a umožňuje delší trvání analýzy.
Doporučujeme, aby byla baterie před každým použitím nabita na plnou kapacitu.
Následující schéma ukazuje, jak externí baterie napájí odbočný box při zahájení ambulantního záznamu.
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Pohotovostní /
připojený režim

Stacionární 
ambulantní přechod

1. Odpojte odbočný box ze základní jednotky Natus (Quantum) nebo
z akviziční jednotky (Trex HD).
2. Připojte plně nabitou externí baterii k odbočnému boxu pomocí
příslušného kabelu.
3. Návod na umístění externí baterie do příslušného pouzdra najdete
v uživatelském návodu Quantum nebo Trex HD.

Externí
akumulátorový
modul

Ambulantní /
odpojený režim
Základní
jednotka Natus

Pokud externí baterie dodává energii odbočnému boxu, zelený indikátor LED vnějšího
napájení svítí.

6.4

Indikátory LED externí baterie

Procenta zbývající kapacity baterie můžete vidět na konci jednotky, když je připojena k odbočnému boxu.
Počet svítících indikátorů LED udává kapacitu baterie.
Je-li baterie nabíjena, stav nabití bude zobrazen stejnými čtyřmi (4) indikátory LED.
Stav baterie

Stav indikátorů

75–100 %

Čtyři indikátory

50–75 %

Tři indikátory

25–50 %

Dva indikátory

1–25 %

Jeden indikátor

0%

Žádný indikátor
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Stav baterie

Stav indikátorů

Probíhající nabíjení

Žlutě zbarvený indikátor
nabíjení

Dokončené nabíjení

Zeleně zbarvený
indikátor nabíjení

Pokud baterie není připojena k odbočnému boxu, stav nabití baterie lze zobrazit stisknutím tlačítka pro
obnovu.
POZNÁMKA: Aby byla zachována životnost baterie, stavové indikátory LED se vypínají při
napájení odbočného boxu a během skladování. Indikátory lze znovu aktivovat stisknutím
tlačítka pro obnovu.
POZNÁMKA: Při nečinnosti nebo skladování externí baterie se spotřebovává jen málo
energie. Doporučujeme, aby byla baterie použita do 24 hodin po nabití na plnou kapacitu.
Delší skladování nebo doba nečinnosti může snížit životnost baterie během provozu.

6.5

Odpojení externí baterie

Chcete-li odpojit baterii:
1. Otočením plastové objímky odjistíte kabel napájecího zdroje.
2. Vysuňte zástrčku napájecího zdroje z konektoru baterie.
3. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky ve zdi.
6.6

Skladování externí baterie

Pro maximalizaci kapacity baterie skladujte baterie připojené k napájecímu zdroji na chladném suchém
místě, které je chráněno před expozicí nebezpečnými znečisťujícími látkami. Eventuálně lze baterie
skladovat také odpojené od napájecího zdroje.

7

Údržba
Při čištění externí baterie se ujistěte, že k ní není připojen žádný kabel.

Aby externí baterie zůstávala v dobrém provozním stavu, dodržujte rozvrh pravidelné uživatelem
prováděné údržby. Pravidelná údržba prováděná uživatelem nezahrnuje přístup do vnitřní části externí
baterie. V případě servisních potíží, které vyžadují nápravnou údržbu a/nebo servis vnitřních součástí, se
obraťte na technickou podporu společnosti Natus nebo kontaktujte vašeho místního zástupce společnosti
Natus.
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7.1

Čištění
1. Viditelné znečištění odstraňte pomocí čisticích ubrousků, například CaviWipesTM či
Sani-Cloth®.
2. Otřete zařízení hadříkem nepouštějícím vlákna a nechte oschnout na vzduchu.
3. Postup čištění musí být v souladu s pokyny vyhlášenými vaším zdravotnickým zařízením.
Uživatel/obsluha musí zařízení vyčistit po každém použití.

7.2

Likvidace

Společnost Natus se zavázala plnit požadavky předpisů Evropské unie o nakládání s OEEZ (odpadní
elektrická a elektronická zařízení) z roku 2014. Podle těchto směrnic musí být elektrický a elektronický
odpad shromažďován samostatně za účelem správného zpracování a obnovy, aby bylo zajištěno, že
OEEZ budou opětovně použita nebo bezpečně recyklována. V souladu s tímto závazkem může
společnost Natus přenést povinnost zpětného odběru a recyklace na koncového uživatele, pokud nedošlo
k uzavření jiných dohod. Chcete-li získat podrobnosti ohledně systémů sběru a recyklace dostupných ve
vašem regionu, kontaktujte nás na stránce natus.com.
Elektrická a elektronická zařízení (EEZ) obsahují materiály, součástky a látky, které mohou být
nebezpečné a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, pokud se s OEEZ nenakládá
správně. Proto i koncoví uživatelé hrají důležitou roli ve snaze zajistit, aby OEEZ byla znovu použita
a bezpečně recyklována. Uživatelé elektrických a elektronických zařízení nesmí vyhazovat OEEZ
společně s dalším odpadem. Uživatelé musí používat systém obecních skládek nebo postupovat podle
nařízení o zpětném sběru výrobcem/dovozcem nebo využívat autorizované přepravce odpadu. Sníží se
tak škodlivý dopad na životní prostředí, který se pojí s vyhazováním elektrických a elektronických
zařízením, a zvýší možnosti opětovného použití, recyklace a obnovení elektrických a elektronických
zařízení určených k likvidaci.
Zařízení označená níže uvedeným symbolem přeškrtnuté popelnice na komunální odpad jsou elektrická
a elektronická zařízení. Tento symbol přeškrtnuté popelnice značí, že se elektrická a elektronická
zařízení určená k likvidaci nemají vyhazovat společně s netříděným odpadem, ale musí se odvážet
samostatně.

8
8.1

Řešení potíží
Seznam řešení potíží
Prohlédněte kabely.
Zkontrolujte přívod napájení externí baterie.

9

Zřeknutí se odpovědnosti

Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti se zařízením, by měl být ohlášen společnosti
Natus Medical Incorporated, obchodní název Excel-Tech Ltd. (Xltek) a příslušnému orgánu členského
státu, v němž uživatel nebo pacient sídlí.
Elektronickou kopii tohoto dokumentu naleznete na webových stránkách společnosti Natus.
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10 Pokyny k přístupu k elektronickému návodu k použití (eIFU)
Kopie návodu k použití ve formátu PDF se nachází v související oblasti produktu:
•

Neurologie: https://neuro.natus.com/neuro-support

Vyhledejte řetězec „Natus External Battery Pack IFU“ (viz výrobní číslo produktu) a vyberte verzi návodu
k použití odpovídající vašemu jazyku.
Soubory lze vytisknout, uložit nebo vyhledat pomocí programu Adobe Reader. Kopii programu Adobe
Reader lze stáhnout přímo od společnosti Adobe Systems (www.adobe.com).

11 Slovník značek
Značka

Odkaz na
normu
Není
relevantní

Název normy

Název symbolu

Není relevantní

Vysvětlení

Označení
zdravotnického
prostředku

Tento výrobek je zdravotnickým
prostředkem.

21 CFR
Označení prostředků
část 801.109 na předpis
(b)(1)

Pouze na předpis

Označuje, že je výrobek povolen
k prodeji pouze na žádost
oprávněného zdravotnického
pracovníka nebo na jeho předpis.

Zdravotnické
prostředky – Značky
Symbol 5.4.5
pro štítky, označování
(referenční
a informace
příloha B
poskytované se
k všeobecné zdravotnickými
mu symbolu prostředky
zákazu)

Není vyrobeno z latexu Označuje, že zdravotnický
z přírodního kaučuku.
prostředek není vyroben z latexu
z přírodního kaučuku.

2012/19/EU

Zásady likvidace
výrobku po skončení
provozní životnosti

Označuje, že se elektrická
a elektronická zařízení určená
k vyřazení nemají likvidovat
společně s netříděným odpadem,
ale musí se shromažďovat
samostatně.

ISO 15223-1 Zdravotnické
Symbol 5.1.1 prostředky – Značky
pro štítky, označování
a informace
poskytované se
zdravotnickými
prostředky

Výrobce

Označuje výrobce zdravotnického
prostředku.

ISO 15223-1 Zdravotnické
Symbol 5.1.2 prostředky – Značky
pro štítky, označování
a informace
poskytované se
zdravotnickými
prostředky

Zplnomocněný
zástupce v Evropském
společenství

Označuje zplnomocněného
zástupce v Evropském
společenství.

ISO 15223-1

Odpadní elektrická
a elektronická zařízení
(OEEZ)
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Značka

Odkaz na
normu

Název normy

Název symbolu

Vysvětlení

ISO 15223-1 Zdravotnické
Symbol 5.1.3 prostředky – Značky
pro štítky, označování
a informace
poskytované se
zdravotnickými
prostředky

Datum výroby

Označuje datum, kdy byl
zdravotnický prostředek vyroben.

ISO 15223-1

Zdravotnické
Symbol 5.1.5 prostředky – Značky
pro štítky, označování
a informace
poskytované se
zdravotnickými
prostředky

Kód dávky

Označuje kód dávky výrobce kvůli
možnosti identifikace dávky nebo
šarže.

ČSN EN ISO Zdravotnické
15223-1
prostředky – Značky
Symbol 5.1.7 pro štítky, označování
a informace
poskytované se
zdravotnickými
prostředky

Výrobní číslo

Označuje výrobní číslo výrobku
kvůli možnosti identifikace
specifického zdravotnického
prostředku.

ČSN EN ISO Zdravotnické
15223-1
prostředky – Značky
Symbol 5.1.6 pro štítky, označování
a informace
poskytované se
zdravotnickými
prostředky

Katalogové číslo

Označuje katalogové číslo výrobku
za účelem možnosti identifikace
zdravotnického prostředku.

ČSN EN ISO
15223-1
Symbol 5.4.3
Příloha A
č. A.15

Zdravotnické
prostředky – Značky
pro štítky, označování
a informace
poskytované se
zdravotnickými
prostředky

Čtěte návod k použití.

Označuje, že je nutné, aby se
uživatel seznámil s elektronickým
návodem k použití.

ČSN
EN 60601-1
Tabulka D.2
č. 10

Zdravotnické elektrické Postupujte podle
návodu k použití.
přístroje – část 1:
Všeobecné požadavky
na základní
bezpečnost
a nezbytnou funkčnost
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Přečtěte si návod/příručku
k použití.
POZNÁMKA „Postupujte podle
návodu k použití“ na
ZDRAVOTNICKÉM VYBAVENÍ

Značka

Odkaz na
normu

Název normy

Název symbolu

ČSN EN ISO Zdravotnické
15223-1
prostředky – Značky
Symbol 5.4.4
pro štítky, označování
a informace
poskytované se
zdravotnickými
prostředky

Upozornění

Vysvětlení
Označuje, že je nutné, aby se
uživatel seznámil s návodem
k použití a s důležitými
informacemi ohledně varování
a bezpečnostních opatření, jež
nemohou být z nejrůznějších
důvodů uvedena přímo na
zdravotnickém prostředku.

ČSN
EN 60601-1
Tabulka D.1
č. 10

Zdravotnické elektrické
přístroje – část 1:
Všeobecné požadavky
na základní
bezpečnost
a nezbytnou funkčnost

ČSN
EN 60601-1

Zdravotnické elektrické Všeobecný výstražný
přístroje – část 1:
symbol
Všeobecné požadavky
na základní
bezpečnost
a nezbytnou funkčnost

Označuje nebezpečí možného
zranění pacienta či obsluhy.

Nařízení EU
o zdravotnických
prostředcích

Označení CE

Označuje splnění požadavků
evropských technických norem.

ČSN EN ISO Zdravotnické
15223-1
prostředky – Značky
Symbol 5.3.7 pro štítky, označování
a informace
poskytované se
zdravotnickými
prostředky

Omezení teploty

Označuje meze (skladovacích)
teplot, kterým může být
zdravotnický prostředek bezpečně
vystaven.

ČSN EN ISO Zdravotnické
15223-1
prostředky – Značky
Symbol 5.3.8 pro štítky, označování
a informace
poskytované se
zdravotnickými
prostředky

Omezení vlhkosti

Označuje rozsah (skladovací)
vlhkosti, kterému může být
zdravotnický prostředek bezpečně
vystaven.

ČSN EN ISO Zdravotnické
15223-1
prostředky – Značky
Symbol 5.3.9 pro štítky, označování
a informace
poskytované se
zdravotnickými
prostředky

Omezení
atmosférického tlaku

Udává horní a dolní limit
přípustného atmosférického tlaku
pro přepravu a skladování.

Tabulka D.2
č. 2

MDR
2017/745

034148-CS Rev 02 04/2021

Strana 14 z 14

