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Inleiding
De Xltek ® EMU40EX™- amplifier is een krachtig, flexibel EEG-registratiesysteem. Dit krachtige apparaat
is ontworpen aan de hand van uitgebreide klinische consultatie om te kunnen voldoen aan workfloweisen
en toepassingsbehoeften in verband met diagnostische EEG-beeldvorming en langdurige bewaking
(LTM).
EMU40EX registreert in totaal 46 kanalen: 40 referentie-EEG-kanalen, 4 DC-ingangskanalen voor
aanvullende signaaltransducers en 2 SpO2- en polsfrequentiekanalen van de interne pulsoxymeter.
De EMU40EX-gegevensstroom die door het EMU40EX- amplifiersysteem wordt geregistreerd, wordt
beoordeeld, geanalyseerd en gearchiveerd met behulp van een Natus NeuroWorks®-werkstation.
Standaard TCP/IP- of USB-connectiviteit wordt ondersteund voor een snelle, eenvoudige installatie. De
Natus-basisunit biedt TCP/IP- en USB-connectiviteit voor een snelle, eenvoudige installatie. Dit krachtige
apparaat is ontworpen aan de hand van uitgebreide klinische consultatie om te kunnen voldoen aan
workfloweisen en toepassingsbehoeften van het EEG-, LTM- of PSG-lab.
De EMU40EX heeft de volgende functies:
•

40 referentiekanalen, 4 DC-kanalen en 2 pulsoxymeterkanalen (SpO2 en polsfrequentie);

•

mogelijkheid voor het initiëren van een impedantietest, het wijzigen van de drempelwaarde en het
weergeven van resultaten in de patiëntenkamer;

•

ambulante modus voor doorlopende gegevensregistratie na loskoppeling van de
patiëntgegevenskabel;

•

automatische overstap naar interne opslag van gegevens met volledige resolutie gedurende
maximaal twee uur;

•

live weergave van EEG-golfvormen blijft in de ambulante modus beschikbaar via een veilige
Bluetooth-verbinding;

•

gegevens die in de ambulante modus met behulp van de break-outbox zijn geregistreerd, worden
na het aansluiten van kabels transparant en naadloos naar de basisunit overgedragen;

•

standaard TCP/IP- en USB-connectiviteit met Natus NeuroWorks®-werkstations;

•

DC-ingangen op de basisunit voor het aansluiten van een breed scala aan signaaltransducers;

•

twee schakelaarinterfaces voor voorvalknop: één op de break-outbox voor gebruik door de
patiënt en één op de basisunit voor gebruik door familie en personeel;

•

Photic Stimulator-interface voor diagnostische EEG-beeldvorming;

•

kleine, lichte break-outbox voor aansluiting op de patiënt: 10,0 x 15,8 x 2,3 cm (3,9 x 6,2 x 0,9
inch), 333g (0,73 lb);

•

robuust, duurzaam ontwerp voor betrouwbare prestaties in klinische en onderzoeksomgevingen.
WAARSCHUWING: Het wordt aangeraden om de sectie Contra-indicaties,
waarschuwingen en aandachtspunten in deze handleiding te lezen voordat u deze
amplifier gaat gebruiken.
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Beoogd gebruik van het product
De XLTEK EMU40EX EEG-headbox is een elektro-encefalograaf die werkt in combinatie met de Xltek
NeuroWorks-software.
De XLTEK EMU40EX EEG-headbox wordt gebruikt voor het registreren, digitaliseren, opslaan en
overdragen van fysiologische signalen (zoals EEG-, pols- en oxymetriesignalen) voor EEG-onderzoeken
in klinische en onderzoeksomgevingen.
De XLTEK EMU40EX EEG-headbox vereist invoer van een competente gebruiker. De uitvoer moet
worden beoordeeld en geïnterpreteerd door getrainde medische professionals, die bij het gebruik van
deze informatie professionele expertise moeten inzetten.

Systeemonderdelen
Het EMU40EX-amplifiersysteem wordt geleverd met optionele systeemonderdelen. Computers mogen
uitsluitend worden gebruikt voor het werken met de NeuroWorks-software. Camera's dienen voor de acquisitie
van gesynchroniseerde videobeelden van de patiënt tijdens langdurige bewaking. Isolatietransformatoren
dienen voor stroomvoorziening van alle systeemonderdelen en voor waarborging van de veiligheid van
gebruikers en patiënten. Trolleys dienen ter ondersteuning en bevordering van het gebruik van de EMU40EXamplifier en voor het mobiel houden van het systeem. Voorvalschakelaars zijn handbediende drukknoppen die
door de patiënt (of een persoon die bij de patiënt is) kunnen worden gebruikt voor het aankondigen van een
significant klinisch voorval (zoals een aura of het begin van een insult).

Essentiële prestaties
De essentiële prestaties van de EMU40EX-amplifier zijn vastgesteld in de norm IEC 60601-2-26:2012.
Essentiële prestaties hebben betrekking op de kwaliteit van het signaal dat wordt geregistreerd met behulp
van de amplifier. Specifieke essentiële prestaties zijn (1) nauwkeurigheid van signaalreproductie, (2)
dynamisch bereik en differentiële offsetspanning, (3) ingangsruisniveau, (4) frequentierespons en (5) afwijzing
van gemeenschappelijke modus. De definities van deze essentiële prestaties zijn in de norm beschreven.
De norm ISO 80601-2-61 geldt ook wanneer de amplifier wordt beschouwd als pulsoxymeter zonder een
alarmsysteem. Aanvullende essentiële prestaties van de amplifier volgens deze norm zijn
nauwkeurigheid van SpO2 en polsfrequentie, te controleren met een elektronische patiëntensimulator, en
indicatie van een abnormale werking, zoals een ontoereikend signaal en sondefouten. Bewijs van SpO2nauwkeurigheid aan de hand van gecontroleerde-desaturatieonderzoek dient te worden geleverd door de
fabrikant van de gebruikte pulsoxymetersonde of -sensor.

Afname van essentiële prestaties
Gekwalificeerd medisch personeel neemt afname van essentiële prestaties in acht, waaronder:
•
•
•
•
•
•
•

verlies van EEG-signaal/-gegevens;
indicatie van versterkerverzadiging op de computermonitor;
intermitterende uitbarstingen van ruis op willekeurige EEG-afleidingen;
verlies van communicatie tussen de computer en de Natus-basis;
loskoppeling van pinbox (Quantum);
onderbrekingen van signaaloverdracht als gevolg van externe elektromagnetische voorvallen (bijv.
elektrocauterisatie, gebruik van draadloze apparatuur in de buurt van de amplifier, enz.);
willekeurige of intermitterende werking van het systeem.

Neem contact op met de technische ondersteuning van Natus als een van de bovenstaande zaken of een
andere abnormale werking van het systeem wordt waargenomen.
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Gebruik van de handleiding
Deze handleiding bevat fundamentele informatie over en instructies voor het instellen en gebruiken van
de EMU40EX-amplifier. Lees bij het doornemen van de procedures de hele sectie voordat u de sequentie
start. Volg de instructies nauwkeurig.
We adviseren u om, naast het lezen van deze handleiding, de online help te bekijken om alle functies van
de Xltek EMU40EX-amplifier optimaal te kunnen benutten. De online help biedt gedetailleerde instructies
met betrekking tot het gebruiken en aanpassen van het systeem.

Conventies in de handleiding
In de handleiding worden diverse symbolen en typografische conventies gebruikt. In de volgende tabel
worden de betekenissen en functies hiervan beschreven.
Symbool/
conventie

Beschrijving/functie
Dit symbool staat voor een waarschuwing of voor belangrijke informatie die niet
mag worden gemist. Lees alle waarschuwingen en aandachtspunten aandachtig
voordat u het systeem voor het eerst start.

Dit symbool staat voor een opmerking met belangrijke aanvullende informatie.

Vet
Cursief

Namen van bedieningstoetsen, functietoetsen, opties en labels zijn vetgedrukt.
Vetgedrukte tekst wordt ook gebruikt voor het benadrukken van belangrijke
termen of begrippen.
Cursieve tekst wordt gebruikt voor bijschriften.

7

Xltek® EMU40EX™

Gebruiks- en onderhoudsgids

Conformiteit van de EMU40EX met veiligheidseisen en
normen
Normen voor conformiteit en normatieve referenties
Amplifiersysteem met meerdere kanalen voor slaap-/EEG-onderzoek, model EMU40EX, afneembaar
snoer aangesloten, draagbaar, 115/230 VAC, 50/60 Hz, 30 W.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Type bescherming tegen elektrische schokken: klasse I
Niveau van bescherming tegen elektrische schokken: type BF
Niveau van bescherming tegen schadelijk binnendringen van water: IPx0:
Niveau van veiligheid van gebruik in de aanwezigheid van een mengsel van ontvlambare
anesthetica en lucht, zuurstof of stikstofoxide: apparatuur niet geschikt voor gebruik in de
aanwezigheid van een mengsel van ontvlambare anesthetica en lucht, zuurstof of stikstofoxide.
Bedrijfsmodus: continu
Omgevingsomstandigheden: normaal: 10-40 °C, 30-75% RV, 700-1.060 hPa

De EMU40EX en de bijbehorende accessoires zijn ontworpen om te voldoen aan de volgende nationale
en internationale normen:
Tabel 1 - Conformiteit met normen en normatieve referenties met betrekking tot veiligheid
CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1:
08(R2013) + C2:2011

Medische elektrische toestellen - Deel 1: Algemene eisen
voor basisveiligheid en essentiële prestaties

ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 +
C1:2009/(R)2012 en A2:2010/(R)2012
IEC 60601-1:2005 + C1:2006 en
C2:2007, derde editie
CENELEC EN 60601-1:2006 + A1:2013
IEC 60601-1-6:2010, editie 3.0

Medische elektrische toestellen - Deel 1-6: Algemene
eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties Secundaire norm: Bruikbaarheid

IEC 62366:2007, editie 1.0

Medische apparatuur - Aanbrengen van bruikbaarheidengineering aan medische apparatuur

IEC 60601-2-26:2012, editie 3

Medische elektrische toestellen - Deel 2-26: Bijzondere
eisen voor de veiligheid van elektro-encefalografen

CENELEC EN 60601-2-26L2003,
editie 2
EN ISO 80601-2-61:2011, editie 1
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Tabel 2 - Conformiteit met normen en normatieve referenties met betrekking tot EMC
IEC 60601-1-2, editie 4.0,
1 februari 2014

Medische elektrische toestellen - Deel 1-2: Algemene eisen
voor de veiligheid en essentiële prestatie - Secundaire norm:
Elektromagnetische compatibiliteit - Eisen en beproevingen

IEC 61000-4-2:2008, editie 2.0

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-2:
Beproevingen en meettechnieken - Elektrostatische ontlading Immuniteitsproef

IEC 61000-4-3 editie 3.0 met
A1:2007+A2:2010

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-3:
Beproevingen en meettechnieken - Uitgestraalde,
radiofrequente, elektromagnetische velden - Immuniteitsproef

IEC 61000-4-4:2012, editie 3.0

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-4:
Beproevingen en meettechnieken - Snelle elektrische
transiënten en lawines - Immuniteitsproef

IEC 61000-4-5:2014, editie 3.0

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-5:
Beproevingen en meettechnieken - Stootspanningen Immuniteitsproef

IEC 61000-4-6 editie 2.0 met A1:2004 +
A2:2006

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-6:
Beproevingen en meettechnieken - Immuniteit voor geleide
storingen, veroorzaakt door radiofrequente velden

IEC 61000-4-8:2009, editie 2.0

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-8:
Beproevingen en meettechnieken - Magnetische velden met
netfrequentie - Immuniteitsproef

IEC 61000-4-11:2004, editie 2.0

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-11:
Beproevingen en meettechnieken - Immuniteitsproeven voor
kortstondige spanningsdalingen en -onderbrekingen en
spanningsvariaties

IEC 61000-3-2:2014, editie 4.0

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2:
Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van
harmonische stromen

IEC 61000-3-3:2013, editie 3.0

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-3:
Limietwaarden - Limietwaarden voor spanningswisselingen,
spanningsschommelingen en flikkering in openbare
laagspanningsnetten

CISPR 11 editie 5.0 met A1:2010

HF-apparatuur voor industriële, wetenschappelijke en
medische doeleinden (zgn. ISM-apparatuur) - Kenmerken
voor elektromagnetische storing - Grenswaarden en
meetmethoden
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Verklaring van conformiteit met IEC 60601-1-2
Tabel 1 - Elektromagnetische emissies
Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische emissies
De EMU40EX is bestemd voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische omgeving. De klant of
de gebruiker van de EMU40EX dient ervoor te zorgen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissietest
RF-emissies

Conformiteit
Groep 1

De EMU40EX gebruikt RF-energie
uitsluitend voor de interne werking. De
RF-emissie is zeer laag en het is zeer
onwaarschijnlijk dat deze interferentie
veroorzaakt in elektronische apparatuur in
de buurt.

Klasse A

De EMU40EX is geschikt voor gebruik in
alle omgevingen, met uitzondering van
huishoudelijke omgevingen en
omgevingen die zijn aangesloten op het
openbare laagspanningsnetwerk waarmee
gebouwen voor huishoudelijke doeleinden
van stroom worden voorzien.

CISPR 11

RF-emissies
CISPR 11
Harmonische emissies IEC 61000-3-2

Klasse A

Spanningswisselingen/flikkeringsemissies

Voldoet

IEC 61000-3-3
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Tabel 2 - Elektromagnetische immuniteit

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische immuniteit
De EMU40EX is bestemd voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische omgeving. De klant of
de gebruiker van de EMU40EX dient ervoor te zorgen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Elektrostatische
ontlading (ESO)

IEC 60601-

Conformiteits-

testniveau

niveau

± 8 kV contact

Voldoet

Vloeren moeten van hout, beton of
keramische tegels zijn. Als vloeren met
synthetisch materiaal zijn bedekt, moet
de relatieve vochtigheid minstens 30%
bedragen.

Voldoet

De kwaliteit van de netspanning moet
overeenkomen met die van een
typische commerciële of
ziekenhuisomgeving.

Voldoet

De kwaliteit van de netspanning moet
overeenkomen met die van een typische
commerciële of ziekenhuisomgeving.

Voldoet

De kwaliteit van de netspanning moet
overeenkomen met die van een
typische commerciële of
ziekenhuisomgeving. Als het voor de
gebruiker van belang is dat de
EMU40EX tijdens een stroomstoring
blijft werken, wordt aangeraden de
EMU40EX van stroom te voorzien via
een onderbrekingsvrije stroombron of
een batterij.

Voldoet

Het niveau van de magnetische velden
van de stroomfrequentie moet
gebruikelijk zijn voor een typische
locatie in een typische commerciële of
ziekenhuisomgeving.

± 15 kV lucht

IEC 61000-4-2

Snelle elektrische
ontladingen/uitbarstingen

± 2 kV, 100 Khz voor
stroomingangskabels

IEC 61000-4-4

± 1 kV, 100 Khz voor
ingangs/uitgangskabels

Piekstroom

± 1 kV differentiële
modus

IEC 61000-4-5

± 2 kV
gemeenschappelijke
modus
Spanningsdalingen,
korte onderbrekingen en
spanningsvariaties in
stroomingangskabels

< 100% daling,
0/5 perioden, 0°, 45°,

Richtlijnen voor elektromagnetische
omgeving

90°, 135°, 180°,
225°, 270°, 315°

IEC 61000-4-11
100% daling,
1 periode
30% daling,
25/30 perioden
40% daling voor
5 cycli
Stroomfrequentie
(50/60 Hz) magnetisch
veld
IEC 61000-4-8

30 A/m

OPMERKING: UT is de netspanning voorafgaand aan toepassing van het testniveau.
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Tabel 3 - Elektromagnetische immuniteit - Voor APPARATEN en SYSTEMEN die niet
LEVENSONDERSTEUNEND zijn
Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische immuniteit
De EMU40EX is bestemd voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische omgeving. De klant of
de gebruiker van de EMU40EX dient ervoor te zorgen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest
Geleide RF
IEC 61000-4-6
Uitgestraalde RF
IEC 61000-4-3

IEC 60601testniveau

Conformiteitsniveau

3 Vrms

3V

150 kHz tot
80 MHz

3 V/m

3 V/m
80 MHz tot
2,7 GHz

Richtlijnen voor elektromagnetische
omgeving
Draagbare en mobiele
RF-communicatieapparatuur mag niet dichter
bij een onderdeel van de EMU40EX, inclusief
kabels, worden gebruikt dan op de
aanbevolen afstand die wordt berekend aan
de hand van de vergelijking die van
toepassing is voor de zenderfrequentie.
Aanbevolen afstand
d = 1,2 × √P

150 kHz tot 80 MHz

d = 1,2 × √P

80 MHz tot 800 MHz

d = 2,3 × √P

800 MHz tot 2,5 GHz

waarbij P het maximale nominale
uitgangsvermogen van de zender in watt (W)
volgens de fabrikant van de zender en d de
aanbevolen afstand in meter (m) is.
De veldsterkten van vaste RF-zenders,
bepaald aan de hand van een
elektromagnetische inspectie1, moeten lager
zijn dan het conformiteitsniveau in elk
frequentiebereik2.
In de buurt van apparatuur met het volgende
symbool kan interferentie optreden:

OPMERKING 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing.
OPMERKING 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische
propagatie wordt beïnvloed door absorptie en weerkaatsing door structuren, voorwerpen en mensen.

1

De veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiel/draadloos) en portofoons,
amateurradiozenders, AM- en FM-radio-uitzendingen en tv-uitzendingen kunnen niet nauwkeurig theoretisch worden voorspeld.
Om de elektromagnetische omgeving als gevolg van vaste RF-transmitters te kunnen beoordelen, kan een elektromagnetisch
locatieonderzoek worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waarop de EMU40EX wordt gebruikt hoger is dan
het toepasselijke RF-conformiteitsniveau, moet aan de hand van observatie worden gecontroleerd of de EMU40EX normaal werkt.
Als er een abnormale werking wordt waargenomen, moeten er mogelijk aanvullende maatregelen worden getroffen, zoals het
anders richten of verplaatsen van de EMU40EX.
2

In het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moeten veldsterkten lager zijn dan 3 V/m.
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Tabel 4 - Testspecificaties voor IMMUNITEIT BEHUIZINGSPOORT voor draadloze
RF-communicatieapparatuur
Testfrequentie
(MHz)

Band a)

Service a)

Modulatie b)

(MHz)
Pulsmodulatie b)
18 Hz
FM c)
Afwijking ± 5 kHz
Sinus 1 kHz

Maximaal
vermogen
(W)

Afstand
(m)

IMMUNITEITSTESTNIVEAU
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

385

380-390

TETRA 400

450

430-470

GMRS 460,
FRS 460

704-787

LTE-band 13,
17

Pulsmodulatie b)
217 Hz

0,2

0,3

9

800-960

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

Pulsmodulatie b)
18 Hz

2

0,3

28

1.700-1.990

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

Pulsmodulatie b)
217 Hz

2

0,3

28

2.400-2.570

Bluetooth,
WLAN, 802.11
b/g/n, RFID
2450, LTEband 7

Pulsmodulatie b) 217 Hz

2

0,3

28

5.100-5.800

WLAN 802.11
a/n

Pulsmodulatie b)
217 Hz

0,2

0,3

9

710
745
780
810

870

930
1.720
1.845
1.970

2.450

5.240
5.500
5.785

OPMERKING: Indien nodig om het IMMUNITEITSTESTNIVEAU te bereiken, mag de afstand tussen de zendantenne
en het medische elektrische APPARAAT of SYSTEEM worden verminderd tot 1 m. De testafstand van 1 m is
toegestaan volgens IEC 61000-4-3.
a) Voor sommige services zijn alleen de uplinkfrequenties opgenomen.
b) De zender wordt gemoduleerd door middel van een bloksignaal in een werkcyclus van 50%.
c) In plaats van FM-modulatie mag 50% pulsmodulatie bij 18 Hz worden gebruikt, omdat dit, hoewel het geen
werkelijke modulatie is, de slechtst mogelijke situatie zou zijn.
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Verklaring van conformiteit voor FCC
Opmerking:

Deze apparatuur is getest, waarbij is gebleken dat deze voldoet aan de limieten voor
een digitaal apparaat van klasse A in overeenstemming met deel 15 van de
FCC-regels. Deze limieten zijn bestemd om redelijke bescherming tegen schadelijke
interferentie te bieden bij gebruik van de apparatuur in een commerciële omgeving.
Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze ook uitstralen.
Bovendien kan het, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de
gebruiksaanwijzing, schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie. Het
gebruik van dit apparaat in een woonomgeving kan tot schadelijke interferentie leiden.
De gebruiker moet deze interferentie op eigen kosten verhelpen.

Waarschuwing: Door wijzigingen of aanpassingen die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd door de
fabrikant kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken
ongeldig worden.
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Contra-indicaties, waarschuwingen en
aandachtspunten
Contra-indicaties
De Xltek EMU40EX met de Natus-basis mag NIET worden gebruikt in de volgende omstandigheden:
Gebruik het systeem NIET in de aanwezigheid van ontvlambare anesthetica.

Controleer gebruiksomgevingen om er zeker van te zijn dat het systeem niet in de
aanwezigheid van ontvlambare gassen wordt gebruikt.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van bronnen van elektromagnetische interferentie om
er zeker van te zijn dat signalen betrouwbaar zijn.
Natus-systemen hebben geen AP- of APG-goedkeuring. Gebruik Natus-systemen NIET in
de aanwezigheid van een mengsel van ontvlambare anesthetica en lucht, zuurstof of
stikstofoxide.
De Xltek EMU40EX met de Natus-basis is NIET bestemd voor gebruik in combinatie met
defibrillators. Hierbij kan het systeem beschadigd raken.
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Waarschuwingen en aandachtspunten
Algemene waarschuwingen
OPMERKING: Het wordt aanbevolen om alle gegevens op redundante opslagmedia
te bewaren. Hierdoor kan gegevensverlies bij een storing van het primaire station
worden voorkomen.
Voor een correct gebruik van dit apparaat moeten alle instructies en labels bij of op het
systeem aandachtig worden gelezen. Onnauwkeurige metingen kunnen worden veroorzaakt
door een onjuiste toepassing of gebruik.
Het apparaat/systeem is uitsluitend bestemd voor gebruik door getrainde gebruikers. Lees de
handleiding voordat u de hardware gaat installeren en raadpleeg de toepasselijke sectie
wanneer u het systeem gaat gebruiken, gaat opslaan of opnieuw gaat installeren.
Gebruik het EMU40EX-systeem uitsluitend in combinatie met goedgekeurde apparaten en
accessoires.
Het gebruik van andere kabels dan de door de fabrikant vermelde of verkochte kabels in
combinatie met het apparaat kan leiden tot verhoogde emissies of verminderde immuniteit van
het apparaat, waardoor het systeem mogelijk niet meer voldoet aan de eisen van IEC 606011-2:2007.
De basisunit van de amplifier is geclassificeerd als IPx0: gewone bescherming tegen het
binnendringen van water volgens IEC 60529.
De break-outbox van de amplifier is geclassificeerd als op het lichaam gedragen en heeft een
IPx1-classificatie zolang deze in het tasje zit (-61); zonder het tasje voldoet deze aan de eisen
met betrekking tot gemorste vloeistof van IEC 60601-2-26.
Het EMU40EX-systeem is geclassificeerd als een apparaat van klasse I volgens IEC 60601-1.
De computer die met een EMU40EX-systeem wordt gebruikt, moet door Xltek zijn
goedgekeurd en geleverd als onderdeel van een volgens IEC 60601 goedgekeurd systeem of
zijn goedgekeurd volgens IEC 60950 of gelijkwaardig zijn en buiten de omgeving van de
patiënt worden gehouden (ten minste 1,5 meter lateraal ten opzichte van de patiënt en op een
hoogte van ten minste 2,5 meter vanaf de vloer in het patiëntgebied).
WAARSCHUWING: Software van derde partijen op de acquisitiecomputer kan de werking van
de Natus-software beïnvloeden. Raadpleeg de technische ondersteuning van Natus voordat u
software van derde partijen op de computer installeert.
Gebruik nooit apparatuur waarvan onderdelen ontbreken of apparatuur met losse onderdelen
(in een afgesloten deel ervan). Neem contact op met Natus als u vermoedt dat een deel van
de apparatuur ontbreekt of dat er losse onderdelen zijn. Controleer systeemkabels en onderdelen regelmatig op slijtage.
Verricht aanbevolen onderhoud. Raadpleeg de sectie Onderhoud, reiniging en verwijdering
voor details.
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Schakel alle stroom naar het systeem uit en koppel het netsnoer los van het systeem en het
stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen. Reiniging moet zeer zorgvuldig worden
uitgevoerd. Laat geen vloeistof in de connectoren of de interne elektronica van het systeem
terechtkomen.
Raadpleeg de sectie 'Onderhoud, reiniging en verwijdering' voor details.
Biologische verontreinigingen kunnen niet van de EMU40EX worden verwijderd. Pogingen om
biologische verontreinigingen te verwijderen, leiden tot beschadiging van de unit.
De apparaataccessoires kunnen diverse soorten steriele naaldelektroden voor eenmalig gebruik
omvatten. Deze naalden zijn aangeduid als STERIEL en de sterilisatiemethode is op de
verpakking vermeld. Deze elektroden mogen niet worden gebruikt als de steriele verpakking niet
intact is.
Dit apparaat mag uitsluitend worden verkocht, gedistribueerd en gebruikt door of op voorschrift
van een arts.
Printers en randapparatuur die worden gebruikt met Xltek -apparaten moeten in
overeenstemming met de voorschriften in het land waarin deze worden gebruikt worden
gemarkeerd en goedgekeurd voor gebruik in de toepasselijke medische omgeving.
Probeer geen apparaten van derde partijen die niet door Xltek zijn goedgekeurd op de breakoutbox van de patiënt aan te sluiten.
Gooi dit medische product niet weg met het ongesorteerde gemeentelijke afval. Neem aan het
einde van de levensduur van een EMU40EX via +1 800 303 0306 contact op met Xltek om
retourzending van uw EMU40EX-amplifier te plannen.
WAARSCHUWING: Deze apparatuur mag op geen enkele manier worden aangepast.

Het gebruik van dit apparaat met ingangssignalen van meer dan +/- 10 mV kan leiden tot
onjuiste resultaten.
LICHAMELIJKE KLACHTEN ALS GEVOLG VAN REPETERENDE BEWEGINGEN:
Aanhoudend gebruik van dit product zonder ergonomische maatregelen kan leiden tot RSI.
Het medische elektrische apparaat mag NIET zodanig worden gepositioneerd dat het moeilijk
is om het van de stroomvoorziening los te koppelen.

Waarschuwingen en aandachtspunten met betrekking tot elektriciteit
Xltek -systemen mogen uitsluitend op geaarde stopcontacten worden aangesloten. Zorg
ervoor dat het EMU40EX-amplifiersysteem wordt aangesloten op een drie-aderig, geaard
stopcontact van ziekenhuiskwaliteit.
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Zorg ervoor dat het EMU40EX amplifiersysteem wordt aangesloten op een drie-aderig, geaard
stopcontact van ziekenhuiskwaliteit.
Geleidende onderdelen van elektroden en connectoren mogen geen contact maken met
andere geleidende onderdelen en de aarde.

Plaats niet MEER DAN ÉÉN DRAAGBARE STEKKERDOOS op de vloer.

Sluit geen extra stekkerdozen of verlengsnoeren aan op het EMU40EX-amplifiersysteem.
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN: Schakel de stroom naar het systeem NIET in
voordat alle kabels zijn aangesloten, zijn geverifieerd en visueel op eventuele beschadigingen
zijn geïnspecteerd. Bij het niet inspecteren van de kabels kan elektrocutie het gevolg zijn.
De elektrische veiligheid moet regelmatig worden gecontroleerd.
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN: Verricht GEEN onderhoud aan het systeem.
Laat onderhoud alleen uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Gebruik GEEN
gerepareerde onderdelen zonder deze goed te testen.
Gebruik de stekkerdoos van het EMU40EX-amplifiersysteem niet om apparaten die geen deel
uitmaken van het systeem van stroom te voorzien.
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN: Sluit elektrode-ingangen NIET aan op een
aardverbinding. Op de break-outbox van de patiënt staan waarschuwingssymbolen waarmee
wordt aangegeven dat de aansluitpunten uitsluitend zijn bedoeld voor geïsoleerde
patiëntaansluitingen. Het aansluiten van een aardverbinding kan leiden tot elektrocutie.
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN: Verricht GEEN onderhoud aan het systeem.
Laat onderhoud alleen uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Gebruik GEEN
gerepareerde onderdelen zonder deze goed te testen.
Voor het gebruik van een ELEKTRO-ENCEFALOGRAAF zonder bescherming tegen
verbranding van de PATIËNT wordt informatie over de locatie van de ELEKTRODEN verstrekt.
Sluit niet-medische apparatuur die als onderdeel van het systeem is geleverd NIET
rechtstreeks aan op een wandcontactdoos als het systeem via een stekkerdoos met een
scheidingstransformator van stroom wordt voorzien.
Om de mogelijke gevaren van de totale lekstroom bij onderlinge verbinding van alle
onderdelen van het systeem te vermijden, mogen alleen apparaten die op het EMU40EXamplifiersysteem zijn aangesloten via de isolatietransformator van stroom worden voorzien.
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De stroomclassificatie van de isolatietransformator moet voldoende zijn om alle erop
aangesloten apparaten te bedienen. Raadpleeg de stroomclassificatie van de
isolatietransformator en de stroomclassificatie van elk aangesloten apparaat.
De zekering voor de EMU40EX moet worden vervangen door een zekering van hetzelfde type
en met dezelfde classificatie als de oorspronkelijke zekering. Vervangende zekeringen moeten
rechtstreeks bij Natus worden gekocht.
Het EMU40EX-amplifiersysteem is geclassificeerd als een apparaat van klasse I volgens
IEC 60601-1.
WAARSCHUWING: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN: Schakel de stroom naar
het systeem NIET in voordat alle kabels zijn aangesloten, zijn geverifieerd en visueel op
eventuele beschadigingen zijn geïnspecteerd. Bij het niet inspecteren van de kabels kan
elektrocutie het gevolg zijn. De elektrische veiligheid moet regelmatig worden gecontroleerd.

Waarschuwingen en aandachtspunten met betrekking tot de patiëntomgeving
OPMERKING: De patiëntomgeving wordt gedefinieerd als het gebied binnen 1,5 meter
lateraal ten opzichte van de patiënt en binnen 2,5 meter ten opzichte van de vloer in het
gebied waarin de patiënt zich bevindt.
Sluit patiëntelektroden uitsluitend aan op volledig elektrisch geïsoleerde apparaten. Het aansluiten
van patiëntelektroden op een ander apparaat of een extern stopcontact kan tot letsel leiden.
De break-outbox van de patiënt is uitsluitend geschikt voor touch-proof elektroden. Gebruik
GEEN ander type patiëntelektrode-ingang.
De voorvalschakelaar die op de basisunit of de break-outbox is aangesloten, is NIET bestemd
voor kritieke incidenten met betrekking tot de patiëntveiligheid.
Als er in de omgeving van de patiënt een computer staat die met een netwerk is verbonden,
MOET er een netwerkisolator worden gebruikt.

Raak de patiënt en metalen onderdelen van het EMU40EX-systeem NIET tegelijkertijd aan.

Raak de patiënt en geaarde onderdelen van het EMU40EX-systeem NIET tegelijkertijd aan.
Gelijktijdige aansluiting van een patiënt op hoogfrequente chirurgische apparatuur en op
elektro-encefalografieapparatuur kan leiden tot brandwonden op de plaats van
biopotentiaalingangselektroden en schade aan de biologische amplifiers. Raadpleeg de
gebruikersdocumentatie bij de chirurgische apparatuur voor instructies voor een juist gebruik.
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Zoals bij alle medische apparatuur bestaat er een kans op letsel als het sleutelkoord of de riem
en het tasje worden gebruikt zonder dat deze goed aan de patiënt zijn bevestigd. Raadpleeg
de sectie De EMU40EX-break-outbox aan een sleutelkoord of riem bevestigen voor details.
Het EMU40EX-amplifiersysteem biedt GEEN SpO2- of polsfrequentiealarmen.

Als er een videocamera aanwezig is in de patiëntomgeving, moet deze via Ethernet
rechtstreeks op de computer worden aangesloten, en niet via een netwerk.
Het medische elektrische apparaat mag NIET zodanig worden gepositioneerd dat het moeilijk
is om het van de stroomvoorziening los te koppelen.
Tijdens het gebruik van het medische elektrische apparaat bij een patiënt mag geen
onderhoud aan (onderdelen van) het apparaat worden verricht.

Patiëntaansluitingen zijn NIET bestemd voor direct cardiaal contact.

Zorg ervoor dat de patiënt niet in de kabels verstrikt kan raken.

Gebruik de EMU40EX niet in de buurt van MRI- of CT-systemen.

Laat losse elektroden geen contact maken met metalen onderdelen.

Waarschuwingen met betrekking tot de pulsoxymeter
De Masimo SET®-pulsoxymeter mag uitsluitend worden gebruikt door gekwalificeerd
personeel. Voorafgaand aan het gebruik moeten deze handleiding, de gebruiksaanwijzing voor
accessoires, alle voorzorgsmaatregelen en de specificaties worden gelezen.
Explosiegevaar. Gebruik de MS-pulsoxymeter niet in de aanwezigheid van een mengsel van
ontvlambare anesthetica of andere ontvlambare stoffen en lucht, zuurstof of stikstofoxide.

Het EMU40EX-amplifiersysteem biedt GEEN SpO2- of polsfrequentiealarmen.

Een pulsoxymeter mag NIET worden gebruikt als apneumonitor.
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Een pulsoxymeter moet worden beschouwd als een apparaat voor vroege waarschuwing.
Als er een trend richting deoxygenatie van de patiënt wordt geïndiceerd, moeten
bloedmonsters worden geanalyseerd met een CO-oxymeter van laboratoriumkwaliteit om
volledig inzicht te krijgen in de toestand van de patiënt.
Significante gehalten van dysfunctionele hemoglobines (HbCO of MetHb) kunnen onjuiste
metingen veroorzaken.
Intravasculaire kleurstoffen, zoals indocyaninegroen en methyleenblauw, kunnen onjuiste
metingen veroorzaken.

Overmatige belichting kan leiden tot onjuiste metingen en verlies van het polssignaal.

Overmatige patiëntbeweging kan leiden tot onjuiste metingen.

Veneuze pulsaties kunnen leiden tot onjuiste metingen.
Carboxyhemoglobine kan leiden tot onjuiste hogere waarden. De waardeverhoging is
ongeveer gelijk aan de aanwezige hoeveelheid carboxyhemoglobine. Kleurstoffen en
kleurstofhoudende stoffen die de gebruikelijke arteriële pigmentatie veranderen, kunnen leiden
tot onjuiste waarden.
Verlies van het polssignaal kan optreden bij hypotensie, ernstige vasoconstrictie, ernstige
anemie of hypothermie van de patiënt.
Verlies van het polssignaal kan optreden bij arteriële occlusie proximaal ten opzichte van de
sensor.

Verlies van het polssignaal kan optreden bij hartstilstand of shock van de patiënt.

Als gevolg van een onjuiste plaatsing van de sensor kan weefselschade optreden.
Dompel patiëntkabels niet onder in water, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen. De connectoren
zijn niet waterbestendig. Steriliseer patiëntkabels niet met behulp van straling, stoom of
ethyleenoxide.
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Waarschuwingen met betrekking tot de pulsoxymetersensor
Lees de gebruiksaanwijzing voor de LNOP®-sensor aandachtig voorafgaand aan het gebruik.

Gebruik uitsluitend Masimo-oxymetriesensoren voor SpO2-metingen. Het gebruik van andere
zuurstoftransducers (sensoren) kan leiden tot een onjuiste werking van de pulsoxymeter.
Als gevolg van een onjuiste plaatsing of onjuist gebruik van een LNOP®-sensor, bijvoorbeeld
als de sensor te strak wordt ingepakt, kan weefselschade optreden. Inspecteer de
sensorlocatie volgens de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing voor de sensor om er zeker
van te zijn dat de huid intact is en de sensor goed is gepositioneerd en goed vastzit.
Gebruik Masimo-pulsoxymetriesensoren niet tijdens MRI-scans, aangezien daardoor
brandwonden kunnen ontstaan. De Masimo-pulsoxymeter kan het MRI-beeld aantasten en de
MRI-unit kan de nauwkeurigheid van de oxymetriemetingen aantasten.
De plaatsing van een sensor op een ledemaat met een bloeddrukmanchet, arteriële katheter
of intravasculaire lijn kan leiden tot onjuiste metingen.

Als de sensor te strak is aangebracht, kan verlies van het polssignaal optreden.

Raadpleeg de reinigingsinstructies in de gebruiksaanwijzing voor herbruikbare Masimo
LNOP®-sensoren.
Gebruik beschadigde patiëntkabels niet. Dompel patiëntkabels niet onder in water,
oplosmiddelen of reinigingsmiddelen. De connectoren zijn niet waterbestendig. Steriliseer niet
met behulp van straling, stoom of ethyleenoxide. Raadpleeg de reinigingsinstructies in de
gebruiksaanwijzing voor herbruikbare Masimo-patiëntkabels.

Waarschuwingen en aandachtspunten met betrekking tot de optie voor draadloze
verbinding
Draadloos gebruik van deze amplifier/headbox levert een passieve visualisatie van het EEGsignaal op. Deze functie is geen vervanging voor andere manieren van patiëntbewaking en toezicht.
Net als andere draadloze apparaten kan deze functie uitsluitend in het werkgebied worden
gebruikt. Dit gebied wordt aanzienlijk kleiner bij interferentie tussen de basisunit en de breakoutbox. In deze situaties worden de gegevens niet draadloos ontvangen door de
acquisitiecomputer.
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De EMU40EX heeft de FCC-ID SQGBT700 in overeenstemming met deel 15 van de
FCC-regels. Gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:
(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken;
(2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie
die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Door wijzigingen of aanpassingen die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die
verantwoordelijk is voor conformiteit kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur
te gebruiken ongeldig worden.
De EMU40EX omvat een Bluetooth-module van klasse 1 die het kwalificatie/certificeringsproces voor Bluetooth, dat in de Bluetooth-specificaties is beschreven en volgens
PRD 2.0 is vereist, heeft doorstaan.
Er zijn geen apparaten bekend die de werking van de draadloze radio's in dit apparaat
verstoren. Het EEG-apparaat moet echter uit voorzorg op een veilige afstand van andere
draadloze producten worden gehouden. Raadpleeg tabel 4 in de sectie 'Verklaring van
conformiteit met IEC 60601-1-2'.
Verplaats de apparaten die het probleem veroorzaken of neem via +1 800 303 0306 of
OTS@Natus.com contact op met de technische ondersteuning van Natus als er
interferentie met de draadloze radio's in dit apparaat optreedt.

Waarschuwingen met betrekking tot elektromagnetische interferentie (EMI)
Voor medische elektrische apparatuur moeten speciale voorzorgsmaatregelen met betrekking
tot EMC worden getroffen en deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en in gebruik
worden genomen in overeenstemming met de informatie met betrekking tot EMC in deze
handleiding.
Het gebruik van andere accessoires, transducers en/of kabels dan de door de fabrikant
vermelde accessoires, transducers en/of kabels, met uitzondering van door de fabrikant als
vervangende interne onderdelen verkochte accessoires, transducers en kabels, kan leiden tot
verhoogde emissies of verminderde immuniteit van het apparaat of systeem, waardoor het
systeem mogelijk niet meer voldoet aan de eisen van IEC 60601-1-2:2007.
Het apparaat of systeem is niet bestemd voor gebruik naast of boven op andere apparatuur.
Als gebruik van het apparaat naast of boven op andere apparatuur noodzakelijk is, moet aan
de hand van observatie worden gecontroleerd of het normaal werkt.
Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan de werking van medische elektrische
apparatuur beïnvloeden.
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Waarschuwing met betrekking tot geleide immuniteit
Zorg ervoor dat platformen, tafels, trolleys en andere oppervlakken die tijdens het gebruik, het
transport of tijdelijke of permanente opslag van het systeem en de onderdelen ervan worden
gebruikt geschikt, stevig en veilig zijn. Natus is niet aansprakelijk voor letsel of schade die
voortvloeit uit ontoereikende, slecht gebouwde of niet-goedgekeurde vervoermiddelen, trolleys
of werkvlakken. Natus is niet aansprakelijk voor letsel of schade die voortvloeit uit het onjuist
opbergen van kabels tijdens het transport.

Waarschuwingen met betrekking tot transport
Zorg ervoor dat platformen, tafels, trolleys en andere oppervlakken die tijdens het gebruik, het
transport of tijdelijke of permanente opslag van het systeem en de onderdelen ervan worden
gebruikt geschikt, stevig en veilig zijn. Natus is niet aansprakelijk voor letsel of schade die
voortvloeit uit ontoereikende, slecht gebouwde of niet-goedgekeurde vervoermiddelen, trolleys
of werkvlakken. Natus is niet aansprakelijk voor letsel of schade die voortvloeit uit het onjuist
opbergen van kabels tijdens het transport.
KANTELGEVAAR: Tijdens het transport moet de trolley met beide handen worden geleid,
zodat de wielbasis parallel loopt en een enkel zwenkwiel de bewegingsrichting bepaalt.
Wanneer de trolley niet met één wiel wordt geleid, kan de trolley omvallen bij het bewegen
over trappen of drempels.
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Procedures en waarschuwingen
Omgaan met elektrostatische ontlading (ESO)
Lees de voorzorgsmaatregelen in deze sectie voordat u procedures voor het instellen of plaatsen van de
apparatuur gaat uitvoeren.
WAARSCHUWING: Neem passende voorzorgsmaatregelen voor elektrostatische ontlading
(ESO). Koppel de kabels los voorafgaand aan het vervoeren, bekabelen of instellen van de
apparatuur.
Sommige halfgeleiderapparaten (solid state) kunnen gemakkelijk worden beschadigd
door statische elektriciteit. Dergelijke onderdelen worden elektrostatisch gevoelige
apparaten (Electrostatically Sensitive Devices, ESD) genoemd. Raak de toegankelijke
geleidende delen van connectoren met het ESO-symbool niet aan.
Volg deze methode om schade aan onderdelen door statische elektriciteit te beperken:
•

Zorg ervoor dat u de elektrostatische lading van uw lichaam wegleidt door een bekend aardepunt
aan te raken voordat u productonderdelen hanteert.

•

Beweeg zo weinig mogelijk bij het hanteren van onverpakte vervangende ESD’s. Door de wrijving
van kleding of het optillen van een voet op een tapijtvloer kan genoeg statische elektriciteit
ontstaan om schade te veroorzaken aan de productonderdelen.

•

Vermijd tapijten in koele, droge ruimtes. Laat de productonderdelen in de antistatische verpakking
zitten (indien aanwezig) totdat ze kunnen worden geïnstalleerd.

•

Ga voorzichtig te werk bij het aansluiten of loskoppelen van kabels. Trek bij het loskoppelen van
een kabel altijd aan de stekker of aan de ontlastingslus, en niet aan de kabel zelf.
WAARSCHUWING: Een beschadigde kabel kan kortsluiting in het elektrische circuit
veroorzaken. Voorkom beschadiging aan de connectoren door de connectorpennen op de
juiste plaats te houden voordat u de kabel aansluit.
WAARSCHUWING: Verkeerd uitgelijnde connectorpennen kunnen bij het inschakelen schade
toebrengen aan systeemonderdelen.

Procedures en waarschuwingen met betrekking tot geleide immuniteit
Geleide immuniteit wordt gedefinieerd als het vermogen van een elektronisch product om de invloed van
elektrische energie uit andere elektronica of elektromagnetische verschijnselen te tolereren.
De elektrische energie van andere elektronische apparaten in de buurt wordt meestal door de
aansluitkabels doorgeleid. De werking van bepaalde halfgeleiderapparaten en amplifiers met een hoge
gevoeligheid (EEG, EMG ECG) kan worden beïnvloed door geïnduceerde parasitaire signalen.
Dit effect kan worden omschreven als ruis en/of kanaalverzadiging van de EEG-golfvormen, samen met
buiten-schaalwaarden van aanvullende sensoren.
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Volg deze methode om de bronnen op te sporen en de immuniteit voor parasitaire
ruis te verhogen:
•
•
•
•
•
•
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Zorg ervoor dat de stroomvoorziening en alle draagbare stekkerdozen hoger dan de vloer en in
een droge omgeving liggen.
Als er parasitaire ruis aanwezig is op de EEG-golfvormen, kunt u proberen mogelijke oorzaken op
te sporen door apparatuur in de buurt van de gemeenschappelijke stroombron los te koppelen.
Leg de verbindingskabels zo ver mogelijk uit de buurt van de kabels die door apparatuur in de
buurt worden gebruikt.
Controleer de integriteit van het netsnoer. Gebruik geen draagbare stekkerdozen die niet goed
geaard zijn.
Gebruik geen stopcontacten zonder veiligheidsaarde.
Zorg er bij het gebruik van scheidingstransformatoren voor dat het medische systeem goed is
geaard.

Xltek® EMU40EX™

Gebruiks- en onderhoudsgids

Beschrijving van symbolen
Symbool

Beschrijving
LET OP:
Raadpleeg de bijgesloten documenten
Raadpleeg de bijgesloten documenten
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Niet duwen

Veiligheidsaarde

Apparatuur van type BF

Gevaarlijke spanning

Wisselstroom (alternating current)

Gelijkstroom (direct current)

Ingeschakeld

Uitgeschakeld

Alleen EU: niet wegwerpen bij het ongescheiden huishoudelijk afval

CE-markering
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Beschrijving

Apparatuur van klasse II (niet-geaarde behuizing)

Gevoelig voor ESO
of
statische elektriciteit

DC-ingangen 13 tot 16 Break-outkabelconnector

Connector voor voorvalknop

Equipotentiaalpen

Niet-waterbestendig apparaat

LAN-aansluiting

USB-aansluiting

Informatie over de fabrikant

Breekbaar
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IPX0

Geen bescherming tegen binnendringen van water in overeenstemming met
IEC 60529

IPX1

Bescherming tegen druipend water van bovenaf gedurende 10 minuten in
overeenstemming met IEC 60529
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Specificaties: EMU40EX-amplifier
Specificatie

Waarde(n)

Specificaties analoog - Kanalen
Referentiekanalen

40

Ingangsimpedantie differentiële modus

> 50 Mohm

Ingangsimpedantie gemeenschappelijke modus

> 25 Mohm

Afwijzingsverhouding gemeenschappelijke modus 116 dB bij 60 Hz
Ingangsruis (van piek naar piek)

3,9 µV bij 0,1~70 Hz bandbreedte

Ingangsruis (RMS)

0,65 μV bij 0,1~70 Hz bandbreedte

Hardwareversterking EEG-kanaal

250

Maximale differentiële AC-ingang
voorafgaand aan clipping (referentie)

± 10 mV van piek naar piek

Maximale operationele DC-ingang
spanningselektrodeoffset

± 200 mV

Ingangsbiasstroom

< 20 pA

Crosstalk tussen kanalen

-87 dB

Specificaties analoog - DC-kanalen
DC-kanalen (basisunit, DC1-DC4)

4 geïsoleerd

DC-ingangsbereik

±5 V

Hostinterface
Netwerkinterface
Bedraad

TCP/IP (vast IP-adres of DHCP)
Gigabit-Ethernet (1000BASE-T, IEEE 802.3ab)

Rechtstreekse-verbindingsinterface

USB 2.0

Gebruikersinterface
Bediening voorpaneel

Lcd-aanraakscherm basisunit

Aansluiting voorvalknop

1 op basisunit, 1 op break-outbox

Photic Stimulator-interface

1 Natus Photic Stimulator
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Waarde(n)

Specificaties digitaal
Steekproeffrequentie

256 Hz, 512, 1.024 Hz

Steekproefresolutie - EEG-kanalen

16-bits

Steekproefkwantisering - EEG-kanalen

300 nV

Steekproefresolutie - DC-kanalen

16-bits

Steekproefkwantisering - DC-kanalen

150 μV

Bedrijfsmodi
Zekeringtype en -classificatie van basisunit

T 1,5 A/250 V

Stroomvoorziening basisunit

100-230 V, 50/60 Hz

Opslagcapaciteit

Interne Compact Flash-kaart 4 GB

Netvoedingseisen (basisunit)

100-230 VAC; 50-60 Hz, 70 VA

Stroomverbruik (EMU40EX-break-outbox)

1 W bij 12 V

Batterij

2x oplaadbare NiMH-batterij, AAA

Levensduur van de batterijen

1 tot 1,5 uur (afhankelijk van ingeschakelde functies:
draadloos, oxymeter)

Impedantiecontrole

< 2,5; < 5; < 10; < 25 kohm

Kanaaltestsignaal

Programmeerbaar
Sinus: 5-20 Hz, 50-200 μV van piek naar piek
Blok: 0,25-1 Hz, 50-200 μV van piek naar piek

Specificaties draadloos
Bedrijfsfrequentie

2,400-2,4835 GHz

RF-uitgangsvermogen

Radio Bluetooth-klasse 1

Maximale afstand tussen zender en ontvanger (in Maximaal 30 meter
overeenstemming met de omgevingsvoorwaarden
voor EMC)
Omgevingsomstandigheden voor gebruik
Omgevingslimieten voor gebruik

Temperatuur: 10 tot 30 °C
Relatieve vochtigheid: 30%-75%
Atmosferische druk: 700 tot 1.060 hPa
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Specificatie

Waarde(n)

Temperatuur bij transport en opslag

-25 tot 60 °C

Vochtigheidsbereik bij transport en opslag

10%-95%

Atmosferische druk bij transport en opslag

500 tot 1.060 hPa

Afmetingen
Grootte (lengte x breedte x hoogte)

Gewicht

Natus-basisunit

292,5 mm x 266,6 mm x
51,5 mm (11,52 inch x 10,5 inch
x 2,03 inch)

EMU40EX-breakoutbox

100 mm x 158 mm x 23 mm

Natus-basisunit

2,14 kg (4,72 lb)

EMU40EX-breakoutbox

333 g (0,73 lb)

(3,94 inch x 6,22 inch x
0,91 inch)
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Productafbeeldingen
EMU40EX-systeem

Afbeelding 1: EMU40EX-systeem: basisunit, break-outbox en accu
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Basisunit

1

Aan/uit-knop. Gelabeld met

2

Gereserveerd voor toekomstig gebruik. Gelabeld met

.
.

Hiermee kan de basisunit rechtstreeks op een pc of laptop worden aangesloten. Gelabeld met
3
.
4

Hiermee kan de basisunit op een TCP-/IP-netwerk worden aangesloten. Gelabeld met

5

Geaarde equipotentiaalaansluiting.

6

Hiermee kan de basisunit op de netvoeding worden aangesloten.

7

Zekeringcompartiment. Gelabeld met:
70 VA

8

Gereserveerd voor toekomstig gebruik. Gelabeld met

9

Hiermee kunnen DC-signalen van externe apparaten worden aangesloten. Gelabeld met
DC1-DC12. Uitsluitend DC1-DC4 zijn beschikbaar wanneer de EMU40EX-break-outbox is
aangesloten.

10

Connector voor Natus Photic Stimulator. Gelabeld met

11

Connector voor voorvalknop. Gelabeld met

12

Hiermee kan de basisunit op de Quantum-break-outbox van de patiënt worden aangesloten.
Niet beschikbaar wanneer de EMU40EX-break-outbox is aangesloten.

.

Zekering: T 0,5 A/250 V; 100-230 VAC; 50-60 Hz,
.

.

.
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Hiermee kan de break-outbox van de patiënt voor de EMU40EX worden aangesloten.
Gelabeld met

.

OPMERKING: Er mag slechts één type break-outbox tegelijk worden gebruikt. Een EMU40EXbreak-outbox mag niet in combinatie met een andere break-outbox worden gebruikt.

EMU40EX-break-outbox

Afbeelding 5: EMU40EX-break-outbox
1

Standaard 10-20 kanaalingangen

2

Aansluiting voorvalknop (zijkant)

3

Aansluiting basisunit of externe accu (zijkant)

4

Statuslampjes

5

8 aanvullende kanalen

6
Aansluiting

34
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Uitpakken
Controleer bij het uitpakken van de EMU40EX of de volgende items aanwezig zijn:
•

Natus-basisunit

•

EMU40EX-break-outbox

•

EMU40EX-break-outkabel

•

Ethernet-kabel

•

Netsnoer

•

Voorvalschakelaar

Optionele accessoires:
•

EMU40EX-accu

•

EEG-accessoireset
OPMERKING: Het EMU40EX-systeem mag uitsluitend worden gebruikt met kabels,
transducers, elektroden, sensoren en schakelaars die door Natus zijn verstrekt of
goedgekeurd.
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Instellen
De EMU40EX-amplifier is bestemd voor gebruik met een Xltek -computersysteem met de
Natus-database en de NeuroWorks EEG-software.

Aansluiten op de computer
USB-aansluiting
De EMU40EX aansluiten op de Xltek -computer:

1. Sluit de Natus-basisunit met de meegeleverde USB 2.0-kabel aan op de computer.
2. Sluit de voorvalschakelaar aan op de aansluiting voor de voorvalknop op de basisunit of de
break-outbox.

3. Als er een Photic Stimulator nodig is: sluit de Photic Stimulator aan op de aansluiting voor de
Photic Stimulator op de basisunit.

4. Sluit de patiëntafleidingen en -transducers aan op de EMU40EX-break-outbox wanneer u klaar
bent om een onderzoek uit te voeren.
Patient Event
Switch

Breakout Box

Patient
Leads

Computer

Natus
Base Unit

Photic
Stimulator
(optional)

USB 2.0 Cable

Afbeelding 6: USB-hardwareaansluitingen voor een EMU40EX-systeem

Ethernet-aansluiting
1. Verbind de computer met het LAN (Local Area Network).
2. Verbind de Natus-basisunit met het LAN.
3. Sluit de voorvalschakelaar aan op de aansluiting voor de voorvalknop op de basisunit of de
break-outbox.

4. Als er een Photic Stimulator nodig is: sluit de Photic Stimulator-kabel aan op de aansluiting voor
de Photic Stimulator op de basisunit.

5. Sluit de patiëntafleidingen en -transducers aan op de EMU40EX wanneer u klaar bent om een
onderzoek uit te voeren.
Computer

Patient Event
Switch

Natus
Base Unit
Ethernet Cables

Patient
Leads

Breakout Box

Photic
Stimulator
(optional)

Afbeelding 7: Ethernet-hardwareaansluitingen voor een EMU40EX-systeem
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OPMERKING: Xltek heeft de EMU40EX-amplifier ontworpen voor EEG-/LTM-onderzoeken.
Raadpleeg de online help voor meer informatie over het uitvoeren van onderzoeken.

Aansluitingen voor de basisunit
1. Controleer of de basisunit met de snelle ontkoppelingsarmatuur aan een systeemtrolley of een
muursteun is bevestigd.

2. Sluit de basisunit van de amplifier via een netwerk of via USB aan op de acquisitiecomputer.
De basisunit kan op de acquisitiecomputer worden aangesloten via een standaard geschakelde
gigabit-netwerkaansluiting (aanbevolen) of via een secundaire gigabit-netwerkinterfacekaart.
3. Sluit het netsnoer, de kabel tussen de basisunit en de EMU40EX-break-outbox, de voorvalschakelaar
en eventuele aanvullende accessoires aan.
Computer

AC power
Monitor

VGA
AC power
Mains
Power

USB or
Ethernet

Oximetry Sensor

Patient
Leads

Isolation
Transformer

Natus Base Unit
AC power*

* The base unit complies to IEC60601-1 regulations and may be powered directly from
Mains in the patient room, provided the computer is outside of the patient environment.
Patient Event Button

OPMERKING: Het EMU40EX-amplifiersysteem mag uitsluitend worden ingesteld en
geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel van Natus.
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IP-adres instellen
1. Houd de aan/uit-knop
3 seconden ingedrukt om de basisunit in te schakelen. De volgende
gebruikersinterface wordt weergegeven.

2. Druk op Settings (Instellingen)
openen.

op het aanraakscherm om de IP-configuratie te

OPMERKING: De amplifier ondersteunt zowel DHCP- als statische TCP/IPadresconfiguratie. Als DHCP wordt geselecteerd, kan de amplifier automatisch TCP/IPadressen van de DHCP-server ontvangen.
De NeuroWorks-software kan scannen op beschikbare amplifiers voor acquisitie.
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3. Selecteer On (Aan) of Off (Uit) voor Audio Alerts (Waarschuwingsgeluiden).
4. Selecteer DHCP onder Network Settings (Netwerkinstellingen). Als u dit niet doet, schakelt de DNSserver handmatige invoer van het IP address (IP-adres) en de DNS-server voor de basisunit in.

5. Druk op Save all (Alles opslaan) om de wijzigingen in de IP-configuratie op te slaan.
6. Druk op Close (Sluiten) om terug te keren naar het hoofdscherm.
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7. Bevestig de systeeminstellingen op het hoofdscherm door op de knop Info
en het informatiescherm weer te geven.

te drukken

8. Controleer op het informatiescherm of het IP address (IP-adres) correct is ingesteld en of uit de
aansluitingsinformatie met betrekking tot de break-outbox blijkt dat alle onderdelen door het systeem
worden herkend.
OPMERKING: Als DHCP niet is ingeschakeld, wordt bij DHCP/STATIC
(DHCP/Statisch) STATIC (Statisch) aangegeven.
9. Druk op Close (Sluiten) om het informatiescherm te sluiten.
De amplifier is nu ingesteld en klaar voor gebruik.
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Pictogrammen op het aanraakscherm
Als de Natus-basis correct is geïnstalleerd en aangesloten op de pc, worden onder aan het aanraakscherm
diverse pictogrammen weergegeven waarmee de verbindingsstatus van de break-outboxen, de headbox en
de basisunits wordt aangegeven. In de volgende tabel staan de verschillende statusindicatoren van de
aansluitingen.s
Pictogram

Beschrijving
Hiermee wordt het aantal break-outboxen (1) aangegeven dat op de basisunit is
aangesloten.
Hiermee wordt aangegeven dat de headbox via USB op de pc is aangesloten en dat er
verbinding met de software is gemaakt.
Hiermee wordt aangegeven dat de headbox via een Ethernet-kabel op de pc is
aangesloten. Als de kleur blauw is, is de pc-software verbonden met de headbox en
wordt er meestal een onderzoek uitgevoerd.
Als de kleur zwart is, is de Ethernet-kabel aangesloten, maar heeft de software geen
verbinding met de headbox gemaakt.
Als de kleur transparant is, is er geen netwerkkabel aangesloten.

OPMERKING: Als er een USB-aansluiting wordt gebruikt, wordt de bovenstaande
aansluiting weergegeven totdat de software rechtstreeks verbinding heeft gemaakt met
de headbox, waarna deze verandert in
. Een fysieke verbinding via een USB-kabel
kan niet door de hardware worden gedetecteerd.
Hiermee worden de instellingen voor de Natus-basis weergegeven.
Hiermee wordt informatie over de aangesloten break-outbox weergegeven.
Hiermee wordt het lcd-scherm uitgeschakeld.
Hiermee wordt de Natus-basis uitgeschakeld.
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Gebruik en functies van de amplifier
Aan de slag
OPMERKING: In het geval van een stroomstoring wordt de huidige registratie na
herstel van de stroomvoorziening hervat op basis van de laatst geprogrammeerde
instellingen.

Plaatsing van de gebruiker en de patiënt
Naar verwachting zit of staat de gebruiker van het systeem doorgaans voor de computer, maar niet
continu. De patiënt ligt normaliter in een bed naast de trolley van het systeem of de amplifier en wordt op
geen enkele manier door de apparatuur ondersteund.
De units van de amplifier worden door de patiënt gedragen. Raadpleeg de sectie De EMU40EX-breakoutbox aan een harnas of riem bevestigen voor meer informatie over de plaatsing van de break-outbox
op de patiënt.
Er mag niet tegen het systeem worden geleund of op het systeem worden gerust. Raadpleeg
Specificaties en onderhoud van het transportsysteem voor informatie over plaatsing, details en
waarschuwingen voor de verschillende opties voor het verplaatsen van de trolley.
Raadpleeg de betreffende gebruiksaanwijzing van alle systeemonderdelen voorafgaand aan het gebruik.
Hieronder vallen camera's, computers, stimulatoren en software.

Een onderzoek starten
Zodra het apparaat door een gekwalificeerde vertegenwoordiger van Natus is geïnstalleerd en er een
patiënt op het EMU40EX-systeem is aangesloten, kan er een nieuw EEG-onderzoek worden gestart.
Raadpleeg de handleiding voor NeuroWorks voor meer informatie over het starten van een nieuw
EEG-onderzoek.
OPMERKING: Voor registratie van een onderzoek moet de basisunit zijn aangesloten
op een pc en op de break-outbox, zoals wordt beschreven in Gegevenskoppeling
tussen de EMU40EX-break-outbox en de basisunit.

Het systeem uitschakelen
Volg deze stappen om het systeem volledig en veilig uit te schakelen.
1.
2.
3.
4.

Sluit alle actieve onderzoeken in de NeuroWorks-software.
Sluit de computer af volgens de juiste afsluitprocedure.
Houd de afsluitknop op het lcd-scherm van de basisunit 3 seconden ingedrukt.
Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Bevestig de EMU40EX-break-outbox aan een
riem of sleutelkoord.

De EMU40EX-break-outbox kan op de patiënt worden geplaatst met behulp van een riem of een
sleutelkoord.
Het tasje en de riem of het sleutelkoord moeten over de (ziekenhuis)kleding van de patiënt
worden gedragen.
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De EMU40EX-break-outbox aan een sleutelkoord of riem bevestigen
Riem
Een riem gebruiken:
1. Bevestig het tasje aan de riem door de riem door de achterkant van het tasje te steken.
2. Plaats de break-outbox in het tasje nadat de elektroden op de patiënt zijn bevestigd en laat de
elektrodedraden aan de bovenkant of de zijkanten uit het tasje lopen. Plaats een eventuele externe
accu bij de break-outbox in het tasje.
3. Sluit de ritsen zo veel mogelijk, zodat de break-outbox goed blijft zitten.
4. Maak de riem rond het middel van de patiënt vast nadat de break-outbox in het zakje is geplaatst.
Zorg ervoor dat de riem niet te strak of te los zit en dat deze comfortabel zit voor de patiënt.
5. Steek de voorvalknop in de houder aan de voorkant van het tasje en verzamel de elektroden in een
bundel.

43

Xltek® EMU40EX™

Gebruiks- en onderhoudsgids

Sleutelkoord
Een sleutelkoord gebruiken:
1. Bevestig het sleutelkoord aan de twee (2) ringen aan de achterkant van het tasje.
2. Plaats de break-outbox in het tasje nadat de elektroden op de patiënt zijn bevestigd en laat de
elektrodedraden aan de bovenkant of de zijkanten uit het tasje lopen. Plaats een eventuele externe
accu bij de break-outbox in het tasje.
3. Sluit de ritsen zo veel mogelijk, zodat de break-outbox goed in het tasje blijft zitten.
4. Leid het koord om de hals of schouder van de patiënt of hang het aan de bedpaal nadat de breakoutbox in het tasje is geplaatst.
5. Steek de voorvalknop in de houder aan de voorkant van het tasje en verzamel de elektroden in een
bundel.

Potentiaalvereffeningsgeleider
De basisunit is voorzien van een potentiaalvereffeningsgeleider voor optioneel gebruik. Om deze te
installeren, kunt u een buskabel van de potentiaalvereffeningsgeleider aansluiten op de verzamelrail voor
potentiaalvereffening van de elektrische isolatie in de ruimte waarin het EMU40EX-systeem wordt
gebruikt.
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Beschrijving van het EMU40EX-amplifiersysteem
In deze sectie worden het EMU40EX-amplifiersysteem en de bedrijfsmodi beschreven.
Het EMU40EX EEG-amplifiersysteem omvat een patiëntelektrodeset, een break-outbox en een basisunit.
Het EMU40EX-amplifiersysteem is bestemd voor gebruik met een Xltek -hostcomputersysteem met de
Natus-database en de NeuroWorks-software voor gegevensbeoordeling en analyse.
De EMU40EX-break-outbox is een EEG-amplifier met 40 kanalen met touch-proof aansluitingen voor de
EEG-elektrodedraden. Hiermee wordt de elektrische activiteit van de hersenen van de patiënt omgezet in
een digitale gegevensstroom. Deze omvat geïntegreerde SpO2- en polsfrequentiekanalen dankzij de
ingebouwde Masimo SET®-pulsoxymeter en biedt voorvalmarkering via een knopschakelaar bij het bed.
De digitale EEG-golfvormgegevens worden naar de basisunit overgedragen voor verdere
signaalverwerking en -opslag. De basisunit maakt deze gegevens via een Ethernet- of USB-aansluiting
beschikbaar voor een Xltek NeuroWorks-werkstation voor live golfvormweergave en beoordeling en
klinische interpretatie van de golfvormen op een later moment. Daarnaast biedt de basisunit vier DCingangen, Photic Stimulator-bediening, nog een ingang voor voorvalmarkering en bedieningselementen
voor het testen van de impedantie van de EEG-elektrode in de patiëntkamer.
De EMU40EX-break-outbox kan met een kabel worden aangesloten op de basisunit of draadloos worden
verbonden via Bluetooth. Hieronder volgt informatie over het gebruik van het EMU40EX-amplifiersysteem
in diverse bedrijfsmodi.

Gegevenskoppeling tussen de EMU40EX-break-outbox en de
basisunit
De EMU40EX-break-outbox communiceert met de basisunit via een bidirectionele bedrade verbinding
van 4 Mbit/s. Via deze verbinding worden real-time gedigitaliseerde EEG-golfvormen met volledige
resolutie en bijbehorende signalen naar de basisunit verzonden.
Daarnaast kunnen de break-outbox en de basisunit draadloos worden verbonden via een optionele
unidirectionele draadloze verbinding van 230,4 Kbit/s. Met deze optie slaat de break-outbox gegevens op
in het Flash-geheugen en verzendt de break-outbox down-sampled EEG-golfvormgegevens naar de
basisunit, die de gegevens vervolgens naar de NeuroWorks-computer doorstuurt voor real-time weergave
van de EEG-golfvormen.
De basisunit kan gegevens/opdrachten voor configuratie en bediening van de EMU40EX-break-outbox
alleen via een bedrade verbinding verzenden.
Het optionele draadloze gebruik is beschikbaar op verzoek van de klant. Voor het gebruik van deze optie
moeten twee stappen worden uitgevoerd. Eerst moet deze functie, op verzoek van de klant, worden
ingeschakeld in de fabriek. Daarna moet de gebruiker deze functie in de NeuroWorks-software
inschakelen voordat de Bluetooth-modus wordt gebruikt.
In de volgende twee secties worden het gebruik van de EMU40EX met de optie voor draadloze
verbinding uitgeschakeld en het gebruik met de optie voor draadloze verbinding ingeschakeld beschreven.
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Beschrijving van de functies van de EMU40EX met de optie voor
draadloze verbinding uitgeschakeld
Wanneer de basisunit via de gegevenskabel is verbonden met de break-outbox, wordt naar de
verbindingsmodus van de EMU40EX verwezen als fysieke verbinding. In deze modus worden de
gegevens via de bedrade verbinding verzonden naar de basisunit, die de gegevens vervolgens doorstuurt
naar de computer.
Deze gegevens worden door de computersoftware weergegeven en opgeslagen (zie afbeelding 8).
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Data

Base Unit to Breakout Cable

WiFi
Disabled

Commands

IP
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Recording

Data
USB
Desktop Computer
Data

Base Unit

Afbeelding 8: Fysieke verbinding zonder optie voor draadloze verbinding
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Wanneer de basisunit fysiek is losgekoppeld van de break-outbox, wordt naar de verbindingsmodus van
de EMU40EX verwezen als fysieke loskoppeling. In deze modus slaat de break-outbox de
onderzoeksgegevens op in het Compact Flash-geheugen (zie afbeelding 9).

Breakout
Box

Data
Flash
Memory

WiFi Disabled

WiFi
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IP
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Disconnected

USB
Desktop Computer

Base Unit

Afbeelding 9 - Fysieke loskoppeling zonder optie voor draadloze verbinding
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Wanneer de basisunit opnieuw fysiek is verbonden met de break-outbox, wordt naar de
verbindingsmodus van de EMU40EX verwezen als fysieke herverbinding. In deze modus worden de
gegevens die op de break-outbox zijn opgeslagen via de basisunit naar de computer overgedragen en
samengevoegd met het geregistreerde onderzoek (zie afbeelding 10).

Flash Memory

Breakout
Box
WiFi Disabled

Stored + Live Data

Base Unit to Breakout Cable

WiFi
Disabled

Commands

IP
Commands

Recording

Stored + Live Data

USB
Desktop Computer
Data

Base Unit

Afbeelding 10 - Fysieke herverbinding zonder optie voor draadloze verbinding

Nadat alle in het Flash-geheugen van de break-outbox opgeslagen gegevens naar de computer zijn
overgedragen, keert de break-outbox terug naar de verbindingsmodus 'fysieke verbinding'.
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Beschrijving van de functies van de EMU40EX met de optie voor
draadloze verbinding
De optie voor draadloze verbinding heeft geen invloed op bedraad gebruik.
In de verbindingsmodus fysieke verbinding worden gegevens via de bedrade verbinding overgedragen
naar de basisunit en daarna naar de computer. Deze gegevens worden door de computersoftware
weergegeven en opgeslagen (zie afbeelding 11).
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Afbeelding 11 - Fysieke verbinding met optie voor draadloze verbinding
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Wanneer de basisunit fysiek is losgekoppeld van de break-outbox, slaat de break-outbox de
onderzoeksgegevens op in het Compact Flash-geheugen en wordt een down-sampled versie van deze
gegevens via een draadloze verbinding overgedragen (zie afbeelding 12).
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Afbeelding 12 - Fysieke loskoppeling met optie voor draadloze verbinding
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De gegevens die via de draadloze verbinding worden verzonden, worden door de NeuroWorks-software
gebruikt voor het weergeven van een passieve visualisatie van de EEG-signalen. Er kan geen actie worden
uitgevoerd met de signalen die door de software worden weergegeven (passieve signaalvisualisatie). De
gegevens die via de draadloze verbinding worden verzonden, worden niet opgeslagen.
Na herverbinding worden de gegevens die op de break-outbox zijn opgeslagen via de basisunit naar de
computer overgedragen en samengevoegd met het geregistreerde onderzoek (zie afbeelding 13).
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Afbeelding 13 - Fysieke herverbinding met optie voor draadloze verbinding
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Een limiet voor het draadloze vermogen instellen
De Bluetooth-radiomodule in de EMU40EX heeft aanpasbare vermogensniveaus. Deze kan worden
geconfigureerd voor een Standard (Standaard) of Extended (Uitgebreid) draadloos bereik of helemaal
worden uitgeschakeld. Elke EMU40EX-headbox kan afzonderlijk worden geconfigureerd met het
hulpprogramma van een NeuroWorks-cd. De gekozen configuratie blijft in het niet-vluchtige geheugen
behouden totdat deze expliciet wordt gewijzigd.
Open de toepassing EMU40EX.exe op een NeuroWorks-cd als u het draadloze vermogen wilt aanpassen.
Het volgende venster wordt weergegeven:

Afbeelding 14: Het draadloze vermogen aanpassen met het hulpprogramma EMU40EX.exe
Klik op [Open] (Openen) om verbinding te maken met de amplifier. Als de EMU40EX-amplifier is
verbonden via Ethernet (IP), moet u het IP-adres van de amplifier (hetzelfde adres als het adres dat in de
instellingen van de NeuroWorks-amplifier wordt weergegeven) invoeren. Wanneer de EMU40EX is
verbonden, wordt dit in het logboek geregistreerd en kan het draadloze vermogen worden aangepast
door op [Extended] (Uitgebreid) of [Standard] (Standaard) te klikken.

De EMU40EX-amplifier testen
De EMU40EX-amplifier wordt volledig gemonteerd, getest en gekalibreerd voordat deze naar u wordt
verzonden. In de volgende secties worden echter enkele tests beschreven die u kunt uitvoeren om de
prestaties van de EMU40EX-amplifier te verifiëren.

Kalibratie en verificatie
De software en de EMU40EX-amplifier hoeven niet te worden gekalibreerd. Alle kalibraties worden in de
fabriek uitgevoerd voordat het systeem wordt verzonden. Met de volgende procedure kunt u verifiëren of
de EMU40EX-amplifier correct is gekalibreerd:

1. Verbind de basisunit met een Xltek -computer en schakel het systeem in.
2. Start de Natus-database.
3. Klik op New EEG (Nieuw EEG-onderzoek) of Sleep (Slaaponderzoek) om een nieuw onderzoek
te starten.

4. Kies Edit (Bewerken) > Settings (Instellingen) > Acquisition (Acquisitie).
5. Stel Reference Electrode (Referentie-elektrode) op het tabblad Acquisition (Acquisitie) in op
Common (Gemeenschappelijk).
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6. Ontwerp vier bipolaire montages met de verschillen tussen naast elkaar gelegen kanalen, bijv. C3
CZ, C4 T4, T5 P3, enz.

7. Pas met behulp van een signaalgenerator een sinusgolf van 50 microvolt, piek-naarpiekamplitude, 10 Hz toe op alle kanalen van de groep. Zorg ervoor dat er een belasting van
50 ohm geldt voor de generatoruitvoer als de generator is ontworpen voor het toepassen van het
opgegeven niveau op deze belasting.
8. Stel het LFF-filter in op 0,1; het HFF-filter op OFF (Uit) en het Notch (Scherp)-filter op OFF (Uit).
9. Controleer of geen enkele sinusgolf sterker is dan 50 microvolt van piek naar piek. 50 microvolts
weerspiegelt een versterkingsovereenkomst van 1%.
OPMERKING: Raadpleeg de online help voor meer informatie over het ontwerpen van een
montage.

Kanaaltest
In de modus Acquisition (Acquisitie) kan een kanaaltest worden uitgevoerd om te controleren of een
signaal correct wordt verwerkt van de amplifier naar het scherm. Bij een kanaaltest wordt een testsignaal
toegepast op alle kanalen. U kunt dan aan de golfvormen op het scherm zien of alle kanalen werken.
OPMERKING: Met een kanaaltest wordt de verbinding tussen de patiëntelektrode en de
versterkeringang niet gevalideerd.

Een kanaaltest uitvoeren

1. Kies Controls (Bedieningselementen) > Channel Test Signal (Kanaaltestsignaal). De werkbalk
Channel Test (Kanaaltest) wordt boven het golfvormvenster weergegeven.
2. Selecteer via de werkbalk Channel Test (Kanaaltest) de gewenste vorm, amplitude en
frequentie voor de golf.
3. Klik op Done (Gereed) om de kanaaltest te stoppen en de huidige instellingen op te slaan.
Bedieningselement voor kanaaltestsignaal
Met het bedieningselement Channel Test Signal (Kanaaltestsignaal) wordt het kanaaltestsignaal
ingeschakeld op basis van de laatst opgeslagen instellingen en wordt de werkbalk Channel Test Signal
(Kanaaltestsignaal) weergegeven. De werkbalk Channel Test Signal (Kanaaltestsignaal) wordt boven de
spoorweergave weergegeven. De werkbalk bevat bedieningselementen voor de vorm, de amplitude en
de frequentie van het testsignaal.

Shape

Amplitude

Frequency

Afbeelding 15 - Werkbalk Channel Test (Kanaaltest)
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Impedantiecontrole
Een impedantiecontrole dient om te waarborgen dat het elektrodecontact met de patiënt goed is. U kunt
op elk moment tijdens een onderzoek een impedantiecontrole uitvoeren.
Een impedantiecontrole uitvoeren via de software
Nadat er een impedantiecontrole is gestart, doorzoekt de software alle kanalen (in automatische
scanmodus).
Als u dit wilt doen…

moet u dit doen…

De impedantiecontrole starten

Kies Controls (Bedieningselementen) > Impedance
Check (Impedantiecontrole)

Vergrendelen op een kanaal

Klik op Lock Channel (Kanaal vergrendelen). en breng
wijzigingen aan voor de elektrodeaansluiting totdat u
tevreden bent

Een volledige impedantiecontrole uitvoeren

Klik op Release Lock (Ontgrendelen)

De impedantiecontrole beëindigen

Klik op End (Beëindigen)

De impedantiecontrole opslaan als
onderdeel van het onderzoek

Klik op End and Start Recording (Beëindigen en
registratie starten)

Bij een impedantiecontrole worden staafdiagrammen weergegeven die de impedantie van de
verschillende elektrodeaansluitingen weergeven. Met een groene balk wordt aangegeven dat de waarde
lager is dan de drempelwaarde. Met een rode balk wordt aangegeven dat de waarde hoger is dan de
drempelwaarde. Klik op een van de knoppen voor Threshold (Drempelwaarde) in het venster Threshold
Group (Drempelgroep) rechts van het venster Check Impedance (Impedantie controleren) om de
impedantiedrempel in te stellen.
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Pulsoxymeter
In de volgende secties worden de specificaties vermeld die door de FDA zijn goedgekeurd onder
K990966 voor het Masimo SET®-bord in de EMU40EX. Het bord is verbonden met sensoren en biedt
informatie over zuurstofverzadiging, polsfrequentie, polsgolfvorm en andere uitgangsinformatie via de
NeuroWorks-software. De EMU40EX levert stroom en isoleert het bord van de netvoeding en de aarde.
De NeuroWorks/SleepWorks-software biedt momenteel twee soorten SpO2-gegevens: een gemiddelde
polsfrequentie van vier slagen op basis van de vorige vier opeenvolgende acceptabele polsfrequenties en
een polsfrequentie van slag tot slag, die wordt berekend op basis van de vorige slag.

Masimo-octrooien
Voor dit apparaat geldt ten minste één van de volgende U.S.A. Patents: 5,758,644; 5,823,950; 6,011,986;
6,157,850; 6,263,222; 6,501,975, internationale equivalenten of ten minste één van de octrooien die
worden vermeld op www.masimo.com/patents. Er zijn andere Amerikaanse en internationale octrooien
aangevraagd.

Geen impliciete licentie
Het bezit of de aanschaf van dit apparaat houdt geen expliciete of impliciete licentie in voor het gebruik
van het apparaat met vervangende onderdelen die op zichzelf of in combinatie met dit apparaat onder ten
minste één van de octrooien in verband met dit apparaat vallen.

Gebruiksindicaties
De pulsoxymeter en de accessoires zijn geïndiceerd voor continue niet-invasieve bewaking van de
functionele zuurstofverzadiging van arterieel hemoglobine (SpO2) en de polsfrequentie (gemeten door
een SpO2-sensor). De Masimo SET®-pulsoxymeter en de accessoires zijn geïndiceerd voor gebruik bij
volwassen, pediatrische en pasgeboren patiënten met en zonder beweging en bij patiënten met goede of
slechte perfusie in ziekenhuizen, ziekenhuisachtige instellingen, mobiele instellingen en thuisomgevingen.

Gebruiksaanwijzing
Bij ontoereikende signalen en/of sondefouten van de SpO2-sensor wordt een alarm afgegeven door de
NeuroWorks 9.0-software en wordt informatie weergegeven op het computerscherm. De software geeft
het volgende aan als er tijdens de bewaking een afwijking, signaalverlies of een sondefout optreedt:
1.
2.
3.
4.
5.

oxymetervoorval: de tijd van het voorval wordt geregistreerd;
polsfrequentievoorval: de tijd van het voorval wordt geregistreerd;
indicatie "Channel Off" (Kanaal uit);
lage kwaliteit;
indicatie "-----" als de sonde verkeerd is uitgelijnd of geen signaal ontvangt.

Werking van de pulsoxymeter
De Masimo SET®-pulsoxymeter is gebaseerd op drie principes:

1. De manier waarop rood en infrarood licht wordt geabsorbeerd (spectrofotometrie), verschilt voor
oxyhemoglobine en deoxyhemoglobine.

2. Het volume arterieel bloed in weefsel (en dus de lichtabsorptie door dat bloed) verandert tijdens
de puls (plethysmografie).

3. De arterioveneuze shunt is zeer variabel en de fluctuerende absorptie door veneus bloed is een
belangrijk onderdeel van ruis tijdens de puls.

55

Xltek® EMU40EX™

Gebruiks- en onderhoudsgids

Net als bij traditionele pulsoxymetrie meet de Masimo SET®-pulsoxymeter SpO2 door rood en infrarood
licht in een capillair bed te sturen en de veranderingen in de lichtabsorptie tijdens de pulscyclus te meten.
Leds die rood en infrarood licht uitstralen in oxymetriesensoren werken hierbij als lichtbronnen en een
fotodiode werkt als de fotodetector.
Bij traditionele pulsoxymetrie wordt aangenomen dat alle pulsaties in het lichtabsorptiesignaal worden
veroorzaakt door oscillaties in het volume arterieel bloed. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de
bloedstroom in de omgeving van de sensor volledig door het capillaire bed voert en niet door eventuele
arterioveneuze shunts. De traditionele pulsoxymeter berekent de verhouding tussen pulsabsorptie (AC)
en de gemiddelde absorptie (DC) bij de golflengten 660 nm en 905 nm:
S(660) = AC(660)/DC(660)
S(905) = AC(905)/DC(905)
Vervolgens berekent de oxymeter de verhouding tussen deze twee absorptiesignalen voor de arteriële
pols:
R = S(660)/S(905)
De waarde van R wordt gebruikt om de verzadiging van SpO2 op te zoeken in een opzoektabel die in de
oxymetersoftware is geïntegreerd. De waarden in de opzoektabel zijn gebaseerd op onderzoeken met
menselijk bloed met een CO-oxymeter in een laboratorium bij gezonde volwassen vrijwilligers met
geïnduceerde hypoxie.
De Masimo SET®-pulsoxymeter gaat ervan uit dat de arterioveneuze shunt zeer variabel is en dat de
fluctuerende absorptie door veneus bloed een belangrijk onderdeel van ruis tijdens de puls is. De Masimo
SET®-pulsoxymeter ontbindt S(660) en S(905) in een arterieel signaal plus een ruisonderdeel en berekent
de verhouding tussen de arteriële signalen zonder de ruis:
S(660) = S1 + N1
S(905) = S2 + N2
R = S1/S2
Ook hierbij is R is de verhouding tussen twee absorptiesignalen voor de arteriële pols. De waarde ervan
wordt gebruikt om de verzadiging van SpO2 te achterhalen aan de hand van een empirisch afgeleide
vergelijking in de pulsoxymetersoftware. De waarden in de empirisch afgeleide vergelijking zijn
gebaseerd op onderzoeken met menselijk bloed met een CO-oxymeter in een laboratorium bij gezonde
volwassen vrijwilligers met geïnduceerde hypoxie.
De hierboven genoemde vergelijkingen worden gecombineerd en er wordt een ruisreferentie (N’)
vastgesteld:
N’ = S(660) - S(905) x R
Als er geen ruis is, ofwel N’ = 0, dan geldt S(660) = S(905) x R. Dit is hetzelfde als bij de traditionele
pulsoxymeter.
De vergelijking voor de ruisreferentie is gebaseerd op de waarde van R, de waarde die wordt gezocht
voor het vaststellen van de SpO2-waarde. De pulsoxymetersoftware bladert door mogelijke R-waarden
die overeenkomen met SpO2-waarden tussen 1% en 100% en genereert een N’-waarde voor elk van
deze R-waarden. De S(660)- en S(905)-signalen worden met elke mogelijke N’-ruisreferentie verwerkt
door een adaptieve-correlatiecanceler (ACC), wat een uitgangsvermogen oplevert voor elke mogelijke Rwaarde (d.w.z. elke mogelijke SpO2-waarde van 1% tot 100%). Het resultaat is een Discrete Saturation
Transform-grafiek (DST™) van het relatieve uitgangsvermogen versus mogelijke SpO2-waarden, zoals
wordt weergegeven in de volgende afbeelding waarin R overeenkomt met SpO2 = 97%:
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Discrete Saturation Transform
DST

%SpO2
Discrete Saturation Transform-grafiek (DST™)
De DST-grafiek heeft twee pieken; de piek die overeenkomt met de hoogste verzadiging wordt gekozen
als de SpO2-waarde. Deze volledige sequentie wordt elke twee seconden herhaald met de ruwe
gegevens van de laatste vier seconden. De SpO2-waarde van de Masimo SET®-pulsoxymeter komt dus
overeen met een lopend gemiddelde van de arteriële-hemoglobineverzadiging en wordt elke twee
seconden bijgewerkt.

Accessoires voor de pulsoxymeter
Kabel van de PC-serie: hiermee wordt de pulsoxymetermodule aangesloten op de oxymetriesensoren.
Deze draagt aandrijfvermogen voor de leds over naar de oxymetriesensoren van de pulsoxymeter. De
pulsoxymeter ontvangt het detectorsignaal van de oxymetriesensor via de kabel van de PC-serie.
Oxymetriesensoren van de LNCS®-serie: Low Noise Cabled Sensors (LNCS) en geïntegreerde kabels
zijn ontworpen voor optimale pulsoxymetrieprestaties. Deze sensoren bieden extra bescherming tegen
vloeistoffen en een betere vochtbestendigheid en werken goed bij beweging, slechte perfusie en fel
omgevingslicht. LNCS®-sensoren kunnen met alle Masimo SET®-pulsoxymeters worden gebruikt.

Beschikbare oxymetersensoren
Modelnummer

Beschrijving

008775

EMU40EX Masimo LNCS-oxymetrieset

1006 (PC-12)

MASIMO-PATIËNTKABEL, 12' - GESCHIKT VOOR ALLE MASIMOPULSOXYMETERSENSOREN

2013

Masimo LNCS herbruikbare patiëntkabel, 14 ft

2653

Masimo LNCS DBI herbruikbaar zacht voor volwassenen met kabel, 3 ft

1859

Masimo LNCS sensor voor volwassenen voor eenmalig gebruik met kabel van 18 inch

1863

Masimo LNCS DCI herbruikbare vingerklemsensor voor volwassenen met kabel van
3 ft
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Modelnummer

Beschrijving

1864

Masimo LNCS DCIP herbruikbare vingerklemsensor voor kinderen met kabel van 3 ft

2258

Masimo LNCS Y1 herbruikbare multilocatiesensor
Verband voor eenmalig gebruik vereist, verkrijgbaar in standaard en kleine maten

Specificaties oxymeter
Optisch uitgangsvermogen
Stralingsvermogen bij 50 mA gepulseerd

≤ 15 mW

Optisch golflengtebereik
Led

Golflengte

Rood

660 nm

Infrarood

905 nm

Weergegeven specificaties
Weergegeven zuurstofverzadigingsbereik (SpO2)

0 tot 100%

Weergegeven polsfrequentiebereik

25 tot 240 slagen per minuut (bpm)

Het maximale optische uitgangsvermogen is gegarandeerd lager dan of gelijk aan 15 mW/11,7 dBm met
een golflengtebereik van 660 nm en 905 nm.
OPMERKING: De nauwkeurigheid van de pulsoxymetermonitor of de pulsoxymetersonde kan
niet worden vastgesteld met behulp van een functietester.

Metingen
Controleer de vitale waarden van de patiënt op een andere manier als de nauwkeurigheid van een meting
niet aanvaardbaar lijkt te zijn. Controleer vervolgens of de pulsoxymeter goed werkt.

Oorzaken van onnauwkeurige metingen
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•

Onjuiste sensortoepassing voor het gebruik.

•

Significante gehalten van dysfunctionele hemoglobines (bijv. carboxyhemoglobine en
methemoglobine).

•

Intravasculaire kleurstoffen, zoals indocyaninegroen en methyleenblauw.

•

Blootstelling aan overmatige belichting, bijv. bij het gebruik van operatielampen (met name
lampen met een xenonlichtbron), bilirubinelampen, fluorescentielampen,
infraroodverwarmingslampen en direct zonlicht. Blootstelling aan overmatige belichting kan
worden verholpen door de sensor te bedekken met een donker of niet-lichtdoorlatend materiaal.

•

Overmatige beweging van de patiënt.
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•

Veneuze pulsaties.

•

Plaatsing van een sensor op een ledemaat met een bloeddrukmanchet, arteriële katheter of
intravasculaire lijn.

Oorzaken van polssignaalverlies
•

De sensor is te strak aangebracht.

•

Overmatige belichting door lichtbronnen zoals operatielampen, bilirubinelampen of zonlicht.

•

Er is een bloeddrukmanchet opgeblazen aan de ledemaat waarop ook de SpO2-sensor is
aangebracht.

•

De patiënt heeft hypotensie, ernstige vasoconstrictie, ernstige anemie of hypothermie.

•

Arteriële occlusie proximaal ten opzichte van de sensor.

•

Hartstilstand of shock van de patiënt.
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Specificaties en onderhoud van het transportsysteem
Raadpleeg de betreffende gebruiksaanwijzing van alle systeemonderdelen voorafgaand aan het gebruik.
Hieronder vallen camera's, computers, stimulatoren en software.
OPMERKING: Het transportsysteem mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel van Natus
worden geïnstalleerd en ingesteld.

Specificaties Xltek -trolley
Maximale
belasting
Gewicht
[lb]
apparatuur (inclusief
Montagelocatie Standaardapparatuur
[lb]
apparatuur)
A1*
Videocamera
1
3
A2*
IR-belichter
2
2
B
Bevestiging voor
10
10
monitor
C
Werkvlak
0
10
D
Opslagbak
0
10
E
Toetsenbordplank
3
5
F
Bevestiging voor Natus
5
5
Photic Stimulator
G
Blad voor acquisitie-DT
20
50
H
Scheidingstransformator
22
60

60

Gewicht van trolley

100

Totaal gewicht
* Optionele items

163

255
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Specificaties Neurowand-trolley (geen pc)

Montagelocatie
A1*
A2*
B
C
D

Standaardapparatuur
Videocamera
IR-belichter
Bevestiging voor
amplifier
Opslagbak
Scheidingstransformator

Gewicht
apparatuur
[lb]
4
2
5

Maximale
belasting [lb]
(inclusief
apparatuur)
4
2
5

0
23

10
40

Gewicht van trolley

48

Totaal gewicht
* Optionele items

82

109
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Specificaties Natus ErgoJust-trolley
Raadpleeg de installatie- en functionaliteitsgids van Natus ErgoJust voor specificaties en details over de
ErgoJust-trolley (onderdeelnr. 019667).

Onderhoud
1. Controleer regelmatig of de wielen, bouten, apparatuur en planken van de trolley goed vastzitten.
2. Controleer alle kabels en bedrading regelmatig op scheuren en beschadigingen.
3. Controleer regelmatig of alle elektrische stekkers goed in de bijpassende contacten zitten.

Waarschuwingen en aandachtspunten
WAARSCHUWING: Gebruik alleen goedgekeurde Xltek -apparatuur op de trolley.
Niet-goedgekeurde apparatuur kan de werking en de veiligheid van het systeem in gevaar
brengen.
Zorg ervoor dat platformen, tafels, trolleys en andere oppervlakken die tijdens het gebruik,
het transport of tijdelijke of permanente opslag van het systeem en de onderdelen ervan
worden gebruikt geschikt, stevig en veilig zijn. Natus is niet aansprakelijk voor letsel of
schade die voortvloeit uit ontoereikende, slecht gebouwde of niet-goedgekeurde
vervoermiddelen, trolleys of werkvlakken. Natus is niet aansprakelijk voor letsel of schade
die voortvloeit uit het onjuist opbergen van kabels tijdens het transport.
WAARSCHUWING: Kantel de trolley niet meer dan 10°om de stabiliteit van de trolley niet
in gevaar te brengen.
KANTELGEVAAR: Tijdens het transport moet de trolley met beide handen worden geleid,
zodat de wielbasis parallel loopt en een enkel zwenkwiel de bewegingsrichting bepaalt.
Wanneer de trolley niet met één wiel wordt geleid, kan de trolley omvallen bij het bewegen
over trappen of drempels.
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Details over elektrische ingangen en de
scheidingstransformator
EU
Elektrische ingang

200-240 VAC, 2,24 A bij 50 Hz

Scheidingstransformator

Powervar ABC500-22MED

Noord-Amerika
Elektrische ingang

120 VAC, 3,10 A bij 60 Hz

Scheidingstransformator

Powervar ABC300-11MED

Japan
Elektrische ingang

100-120 VAC, 8,0 A, 50/60 Hz

Scheidingstransformator

Powertronix D1CSWFCNOE2
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Onderhoud, reiniging en verwijdering
Voer volgens een regelmatig schema preventief onderhoud uit om de EMU40EX-amplifier in goede staat
te houden. Regelmatig preventief onderhoud houdt geen toegang tot de binnenkant van de EMU40EXamplifier en onderdelen in. Bij onderhoudsproblemen waarvoor correctief onderhoud en/of onderhoud van
interne onderdelen noodzakelijk is, kunt u via +1 800 303 0306 bellen met de technische ondersteuning
van Natus of contact opnemen met uw lokale vertegenwoordiger van Xltek.
Controleer kabels en elektroden regelmatig op beschadigingen en slijtage. Controleer kabels op verbogen
pennen. Vervang gerafelde of beschadigde kabels. Controleer en reinig alle systeemonderdelen regelmatig,
waaronder:
•

connectoren en stekkerbussen;

•

basisunit, break-outbox en USB 2.0-kabel;

•

elektroden en accessoires.

De EMU40EX is onderhevig aan dagelijkse slijtage. Door goed voor het systeem te zorgen en extreem
materieel misbruik te vermijden, kan de levensduur van de EMU40EX worden verlengd.

Aanbevelingen
Koppel alle kabels voorafgaand aan het schoonvegen los van de EMU40EX. Gebruik een
pluisvrije doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen op systeemonderdelen.
Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de interne elektronische onderdelen van het systeem
terechtkomt.

Laat de amplifier NIET op de computer aangesloten bij transport van de unit.

Deze amplifier mag NIET worden geautoclaveerd of met druk of gas worden gesteriliseerd.
Biologische verontreinigingen kunnen niet van de amplifier worden verwijderd.

Dompel de amplifier NIET onder in vloeistof.

Het gebruik van een reinigingsoplossing met 70% isopropylalcohol wordt geadviseerd.
Gebruik weinig reinigingsmiddel. Bij het gebruik van te veel reinigingsmiddel kan het
reinigingsmiddel in de amplifier terechtkomen en kan schade aan interne onderdelen worden
veroorzaakt.
Raak het lcd-scherm NIET aan, druk er niet op en wrijf er niet over met schurende
reinigingsmiddelen, instrumenten, borstels en ruwe materialen en breng deze niet in contact
met zaken waardoor het paneel bekrast kan worden.
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Gebruik GEEN oplossingen op basis van aardolie of aceton of andere agressieve
oplosmiddelen voor het reinigen van de amplifier. Deze stoffen tasten het materiaal van het
apparaat aan, waardoor het apparaat onjuist kan gaan werken.

Verwijdering
Bij verwijdering van de EMU40EX-amplifier en de onderdelen aan het einde van de verwachte levensduur
wordt aangeraden de geldende wetgeving met betrekking tot correcte verwijdering van printplaten,
kunststoffen en metalen onderdelen te volgen. Bij verwijdering van accessoires van andere fabrikanten
dan Natus dienen de met die items geleverde instructies te worden gevolgd.
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Problemen oplossen
Eventuele problemen kunt u proberen op te lossen aan de hand van de onderstaande oplossingen.

Checklist voor het oplossen van problemen
Vraag de patiënt zich te ontspannen.
Inspecteer de kabels.
Zorg ervoor dat alle kabels goed zijn aangesloten op de EMU40EX en de computer. Zorg er als u
een LAN gebruikt voor dat de hardware en de software goed zijn geconfigureerd.
Zorg ervoor dat de patiëntelektroden op de juiste kanalen in de break-outbox zijn aangesloten.
Zorg ervoor dat de patiëntelektroden goed zijn aangesloten op de break-outbox (niet los).
Zorg ervoor dat er geen duidelijke scheuren in de patiëntelektrodekabels zitten.
Raken sommige elektroden elkaar? In dat geval maken ze kortsluiting en brengen ze een artefact
teweeg.
Installeer een aarding van medische kwaliteit om ervoor te zorgen dat uw ziekenhuis over een
goed geaard elektrisch systeem beschikt.
Controleer de impedantie.
Koppel alle andere apparaten, zoals printers, mechanische bedden, stofzuigers en andere
potentiële interferentiebronnen, los van het circuit.
Controleer of de instellingen voor versterking en tijdbasis geschikt zijn voor de huidige test. U kunt
ook de LFF-, HFF- en Notch (Scherp)-filterinstellingen controleren. Kies Edit (Bewerken) >
Settings (Instellingen) > Montage. Klik met de rechtermuisknop in de juiste kolom en selecteer
een waarde.
Schakel de basisunit uit en weer in. Hierdoor wordt het systeem gereset.
Schakel de computer uit en laat deze ten minste 10 seconden uitgeschakeld. Voer de test daarna
opnieuw uit vanaf het begin. Soms wordt het probleem opgelost door de computer uit te
schakelen en opnieuw op te starten.
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Hulp vragen
Natus biedt u graag ondersteuning zodat u de EMU40EX-amplifier gemakkelijk en met vertrouwen kunt
bedienen. Volg deze stappen om een oplossing te vinden als u hulp nodig hebt:

Stap 1: Het incident documenteren
Documenteer het incident zorgvuldig. Noteer indien mogelijk foutmeldingen, namen van dialoogvensters
en wat u deed voordat het probleem zich voordeed.

Stap 2: Zoeken in de online documentatie van NeuroWorks
Kies Help > NeuroWorks Database Help (Help voor NeuroWorks-database) of Help > NeuroWorks
EEG Help (Help voor NeuroWorks EEG) om het helpbestand te openen (afhankelijk van de toepassing).
U kunt de helpdocumentatie ook openen via het Start-menu van Windows:

1. Klik op Start op de Windows-taakbalk.
2. Navigeer naar de map Excel Tech | Documentatie (Excel-Tech | Documentatie).

Stap 3: De computer opnieuw opstarten
Problemen kunnen vaak worden opgelost door de computer opnieuw op te starten.

1.
2.
3.
4.

Sluit alle toepassingen.
Klik op Start op de Windows-taakbalk.
Kies Shut Down… (Afsluiten) in het Start-menu.
Selecteer Restart the computer (Computer opnieuw opstarten) en klik op Yes (Ja).

Stap 4: De computer afsluiten
Soms moet de computer volledig worden afgesloten om een probleem op te lossen.

1.
2.
3.
4.

Klik op Start op de Windows-taakbalk.
Kies Shut Down… (Afsluiten) in het Start-menu.
Selecteer Shut Down (Afsluiten) en klik op Yes (Ja).
Schakel de stroom naar het apparaat uit. Wacht 10 seconden. Schakel de stroom weer in.

Stap 5: Contact opnemen met de technische ondersteuning
Noteer het serienummer van uw computer (staat op de achterkant) en het serienummer van uw
EMU40EX-amplifier. Neem contact op met uw plaatselijke Xltek -distributeur of met de technische
ondersteuning van Natus via +1 800 303 0306 of OTS@Natus.com.
Wij stellen uw feedback en suggesties met betrekking tot de EMU40EX-amplifier en alle aspecten van
onze SleepWorks- en NeuroWorks-systemen, software, online help, accessoires en
ondersteuningsdiensten op prijs.
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Lijst met accessoires en vervangende onderdelen
De volgende accessoires zijn compatibel:
Onderdeelnummer

Beschrijving

016862

Natus-basisunit (fase II)

028066

EMU40EX-break-outbox

Zie de accessoirecatalogus
van Natus Neurology

EEG-accessoireset

W6438H

EMU40EX-patiëntkabel van break-outbox naar basisunit, 10 m

002874

EMU40EX-accu

W6232H

EMU40EX-voorvalschakelaar, 8'

10440

Natus Photic Stimulator

008775

EMU40EX Masimo LNCS-oxymetrieset - Raadpleeg de sectie
Beschikbare oxymetriesensoren in deze handleiding voor meer informatie
over oxymetrieaccessoires.

105295

EMU40EX Cyclops-montageset

10368

EMU40EX-wandmontageset

A1011X

Netsnoer, 6’

W8194X

USB 2.0-kabel, 6 ft (Hi Speed Gold)

W8128F

Netwerkkabel, 15 ft

004893

EMU40EX modulair tasje

103664

Sleutelkoord voor break-outbox, 36”

010863

Netwerkisolator

015162

Scheidingstransformator (EU)

015163

Scheidingstransformator (NA)

PSM-22318

Scheidingstransformator (JA)

015170

Vervangende zekering, Natus-basisunit

015170

Zekering, glas, 1,5 A, 250 VAC, 5x20 mm, langzaam

Informatie over EEG-accessoires die met het EMU40EX-versterkersysteem kunnen worden gebruikt, is
online beschikbaar in de accessoirecatalogus van Natus Neurology op www.natus.com, of via de
verkoop- en ondersteuningslijn van Natus via +1 800 303 0306.
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Index
A
Aandachtspunten
Elektriciteit
Optie voor draadloze verbinding
Patiëntomgeving
Trolley
Aansluiten op de computer
Ethernet
USB
Accessoires
Afbeeldingen
Break-outbox
EMU40EX-amplifier

16
17
22
19
62
36
36
36
68
34
32

B
Basisunit
Aansluitingen
IP-adres instellen
Beoogd gebruik
Break-outbox
Aan een harnas bevestigen
Aan een riem bevestigen
Riem

37
38
6
42
42
43, 44

C
Conformiteit met normen en normatieve referenties met
betrekking tot veiligheid
8
Conventies in de handleiding
7

APPARATEN en SYSTEMEN die niet
LEVENSONDERSTEUNEND zijn
Elektrostatische ontlading
Omgangsprocedures
EMC-normen
EMU40EX
Draadloos
Ingeschakeld
Uitgeschakeld
Pulsoxymeter
Testen
Impedantiecontrole
Kalibratie
Verificatie
EMU40EX-break-outbox
EMU40EX-headbox
EMU40EX-amplifier
Afbeeldingen van het systeem
EMU40EX-amplifier
Omgevingsomstandigheden voor gebruik
Productafbeeldingen
Specificaties
Analoge kanalen
Analoog
DC-kanalen
Bedrijfsmodi
Digitaal
Specificaties gebruikersinterface
ESO
Omgangsprocedures

13
25
8

49
46
55
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54
52
52
34
45
32
30
32
29
29
29
30
30
29
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De EMU40EX testen
Impedantiecontrole
Kalibratie en verificatie
Draadloos vermogen
Limiet instellen

Functies van de EMU40EX
52
54
52
52

E
Elektriciteit
Waarschuwingen en aandachtspunten
Elektrische ingang
Elektromagnetische emissies
Elektromagnetische immuniteit

5

G
Gebruik van de handleiding
Geleide immuniteit
Procedures
Waarschuwingen

7
25
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H
17
63
10

Hulp
Hulp vragen
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Accessoires
Gebruiksindicaties
Metingen
Onnauwkeurige metingen
Oorzaken

70

T
19
41
41
42
42
66
66
25
25
25
55
57
55
58
58

Tabel
Elektromagnetische emissies
Elektromagnetische immuniteit
APPARATEN en SYSTEMEN die niet
LEVENSONDERSTEUNEND zijn
Transportsysteem
Elektrische ingang
Natus ErgoJust-trolley
Neurowand-trolley zonder pc
Onderhoud
Scheidingstransformator
Specificaties
Xltek -trolley
Trolley

10

13
60
63
61
60
60, 62
63
60
60
60

U
Uitpakken

35

Xltek® EMU40EX™

Gebruiks- en onderhoudsgids

V
Veiligheidsnormen
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Gebruik en functies
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8
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X
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Een oplossing voor volledige service
Elk Xltek -product wordt ondersteund door Natus Medical Incorporated, een internationaal
gerespecteerde innovator van medische producten en diensten.
Onze Neurology-systemen worden ondersteund door een intern supportteam van technische en klinische
experts, 24/7 ondersteuning, ondersteuning op afstand via WebEx of VPN, het grootste klinische en
technische supportnetwerk in Neuro/Sleep en op maat gemaakte onderhoudscontracten voor preventief
onderhoud en computerupgrades.

Natus Medical Incorporated
DBA Excel-Tech Ltd. (Xltek)
2568 Bristol Circle
Oakville, Ontario
L6H 5S1 Canada
T: +1 905 829 5300
F: +1 905 829 5304
www.natus.com
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