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Εισαγωγή
Ο ενισχυτής Xltek® EMU40EX™ είναι ένα ισχυρό και ευέλικτο σύστημα καταγραφής ΗΕΓ. Αυτή η
ανθεκτική συσκευή σχεδιάστηκε με βάση εκτενή κλινικά δεδομένα με σκοπό την κάλυψη των αναγκών
ροής εργασίας και εφαρμογής διαγνωστικών ΗΕΓ και μακροπρόθεσμης παρακολούθησης (Long Term
Monitoring, LTM).
Ο ενισχυτής EMU40EX καταγράφει συνολικά 46 κανάλια: 40 κανάλια ΗΕΓ αναφοράς, 4 κανάλια εισόδου
DC για συμπληρωματικούς μετατροπείς σήματος και 2 κανάλια SpO2 και ρυθμού παλμών από το
εσωτερικό παλμικό οξύμετρο του συστήματος.
Η ροή δεδομένων του EMU40EX που λαμβάνεται από το σύστημα του ενισχυτή EMU40EX ελέγχεται,
αναλύεται και αρχειοθετείται με έναν σταθμό εργασίας Natus NeuroWorks®. Υποστηρίζεται τυπική
συνδεσιμότητα TCP/IP ή USB για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. Η μονάδα βάσης Natus προσφέρει
συνδεσιμότητα TCP/IP και USB για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. Αυτή η ανθεκτική συσκευή
σχεδιάστηκε με βάση εκτενή κλινικά δεδομένα με σκοπό την κάλυψη των αναγκών ροής εργασίας και
εφαρμογής του εργαστηρίου ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ), μακροπρόθεσμης παρακολούθησης
(LTM) ή πολυυπνογραφίας (PSG).
Οι δυνατότητες του EMU40EX περιλαμβάνουν τα εξής:
•

40 κανάλια αναφοράς, 4 κανάλια DC και 2 κανάλια παλμικού οξυμέτρου (SpO2 και ρυθμός
παλμών)

•

Δυνατότητα εκκίνησης μιας δοκιμής σύνθετης αντίστασης, αλλαγή του ορίου και προβολή των
αποτελεσμάτων στην αίθουσα του ασθενούς

•

Στον τρόπο λειτουργίας εξωνοσοκομειακής περίθαλψης διατηρείται η λήψη δεδομένων σε
περίπτωση αποσύνδεσης του καλωδίου δεδομένων ασθενούς

•

Αυτόματη μετάβαση σε εσωτερική αποθήκευση δεδομένων πλήρους ανάλυσης για έως και
δύο ώρες

•

Η προβολή κυματομορφών ΗΕΓ σε πραγματικό χρόνο παραμένει διαθέσιμη μέσω μιας ασφαλούς
σύνδεσης Bluetooth κατά την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

•

Τα δεδομένα που λαμβάνονται στο κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή κατά τη λειτουργία
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης μεταφέρονται απρόσκοπτα και με διαφάνεια στη μονάδα βάσης
μετά τη συνέχιση της ενσύρματης λειτουργίας

•

Τυπική συνδεσιμότητα TCP/IP και συνδεσιμότητα USB σε σταθμούς εργασίας Natus
NeuroWorks®

•

Είσοδοι DC στη μονάδα βάσης για σύνδεση με μεγάλο εύρος βοηθητικών μετατροπέων σήματος

•

Δύο διεπαφές χρήστη για κουμπί συμβάντος ασθενούς: μία στο κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή
για χρήση από τον ασθενή και μία ακόμη στη μονάδα βάσης για χρήση από την οικογένεια ή το
προσωπικό

•

Διεπαφή χρήστη με φωτοδιεγέρτη για διαγνωστικά ΗΕΓ

•

Μικρό, ελαφρύ κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή συνδεδεμένο με τον ασθενή – 10,0 x 15,8 x
2,3 cm (3,9 x 6,2 x 0,9 in) και 333 g (0,73 lb)

•

Ανθεκτική και στιβαρή σχεδίαση για αξιόπιστη λειτουργία σε κλινικά και ερευνητικά περιβάλλοντα
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις ενότητες Αντενδείξεις, προειδοποιήσεις
και συστάσεις προσοχής αυτού του εγχειριδίου πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ενισχυτή.

Προοριζόμενη χρήση του προϊόντος
Η κονσόλα ελέγχου ΗΕΓ XLTEK EMU40EX είναι ένας ηλεκτροεγκεφαλογράφος που λειτουργεί σε
συνδυασμό με το λογισμικό XLTEK NeuroWorks.
Η κονσόλα ελέγχου ΗΕΓ XLTEK EMU40EX χρησιμοποιείται για τη λήψη, την ψηφιοποίηση, την
αποθήκευση και τη μετάδοση φυσιολογικών σημάτων (όπως σήματα ΗΕΓ, παλμοί και σήματα οξυμέτρου)
για μελέτες ΗΕΓ σε ερευνητικά και κλινικά περιβάλλοντα.
Η κονσόλα ελέγχου ΗΕΓ XLTEK EMU40EX απαιτεί τη καταχώριση στοιχείων από καταρτισμένους
χρήστες, ενώ τα στοιχεία εξόδου πρέπει να ελέγχονται και να ερμηνεύονται από εκπαιδευμένους
επαγγελματίες του κλάδου της υγείας, οι οποίοι θα ασκούν την επαγγελματική τους κρίση για τη χρήση
αυτών των πληροφοριών.

Εξαρτήματα συστήματος
Το σύστημα ενισχυτή EMU40EX παρέχεται με διάφορα προαιρετικά εξαρτήματα συστήματος.
Οι υπολογιστές προορίζονται αποκλειστικά για λειτουργία με το λογισμικό NeuroWorks. Οι κάμερες
προορίζονται για την καταγραφή συγχρονισμένου βίντεο του ασθενούς κατά τη διάρκεια μακροπρόθεσμης
παρακολούθησης. Οι μετασχηματιστές απομόνωσης προορίζονται για την παροχή ισχύος σε όλα τα τμήματα
του συστήματος, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των χειριστών και των ασθενών. Οι τροχήλατες
βάσεις προορίζονται για την υποστήριξη και διευκόλυνση της χρήσης του ενισχυτή EMU40EX, ενώ
παράλληλα διατηρούν το σύστημα κινητό. Οι διακόπτες συμβάντος ασθενούς είναι πιεστικοί διακόπτες χειρός
που χρησιμοποιούνται από τον ασθενή (ή από έναν φροντιστή που είναι κοντά του) για να ειδοποιούνται οι
υπεύθυνοι για σημαντικό κλινικό συμβάν (π.χ. μια αύρα ή την έναρξη ενός σπασμού).

Βασική απόδοση
Η βασική απόδοση του ενισχυτή EMU40EX προσδιορίζεται στο πρότυπο IEC 60601-2-26:2012. Η βασική
απόδοση σχετίζεται με την ποιότητα του σήματος που καταγράφεται από τον ενισχυτή. Οι συγκεκριμένες
βασικές αποδόσεις είναι (1) ακρίβεια της αναπαραγωγής του σήματος, (2) δυναμικό εύρος και διαφορική
τάση μετατόπισης, (3) επίπεδο θορύβου εισόδου, (4) απόκριση συχνότητας και (5) η απόρριψη κοινού
τρόπου λειτουργίας. Οι ορισμοί αυτών των βασικών αποδόσεων αναφέρονται στο πρότυπο.
Το πρότυπο ISO 80601-2-61 ισχύει επίσης καθώς ο ενισχυτής θεωρείται εξοπλισμός παλμικού οξυμέτρου
χωρίς σύστημα συναγερμού. Η πρόσθετη βασική απόδοση που απαιτείται από τον ενισχυτή, όπως
διατυπώνεται στο παρόν πρότυπο, περιλαμβάνει SpO2 και ακρίβεια ρυθμού παλμών, που πρέπει
να επαληθεύονται από ηλεκτρονικό προσομοιωτή ασθενούς, καθώς και ένδειξη μη φυσιολογικής
λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης σε περίπτωση ανεπάρκειας σήματος και βλαβών
ανιχνευτών. Απόδειξη της ακρίβειας SpO2 με ελεγχόμενη μελέτη αποκορεσμού θα καλυφθεί από τον
κατασκευαστή του χρησιμοποιούμενου ανιχνευτή παλμικού οξυμέτρου ή αισθητήρα.
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Υποβάθμιση της βασικής απόδοσης
Το επαγγελματικό εκπαιδευμένο προσωπικό υγείας θα παρακολουθεί την υποβάθμιση της βασικής
απόδοσης, η οποία περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε:
•
•
•
•
•
•
•

Απώλεια σήματος/δεδομένων ΗΕΓ.
Ένδειξη κορεσμού του ενισχυτή στην οθόνη του υπολογιστή.
Διαλείπουσες ριπές θορύβου σε τυχαία ηλεκτρόδια ΗΕΓ.
Απώλεια επικοινωνιών από τον υπολογιστή στη μονάδα βάσης της Natus.
Συμβάντα αποσύνδεσης του Pinbox. (Quantum)
Διακοπές μετάδοσης σήματος που προκύπτουν από εξωτερικά ηλεκτρομαγνητικά συμβάντα.
(Π.χ.: Ηλεκτροκαυτηρίαση, λειτουργία ασύρματου εξοπλισμού σε κοντινή απόσταση από τον
ενισχυτή κ.λπ.)
Οποιαδήποτε μορφή τυχαίας ή διαλείπουσας συμπεριφοράς του συστήματος.

Εάν παρατηρηθεί οποιοδήποτε από τα παραπάνω ή εάν παρατηρηθεί ασυνήθιστη συμπεριφορά του
συστήματος, επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη της Natus.

Χρήση του εγχειριδίου
Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει τις βασικές πληροφορίες και οδηγίες που θα σας βοηθήσουν στη ρύθμιση
και τον χειρισμό του ενισχυτή EMU40EX. Καθώς εκτελείτε τις διαδικασίες, σας συνιστούμε να διαβάσετε
πρώτα ολόκληρη την ενότητα πριν ξεκινήσετε την ακολουθία. Ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες.
Εκτός από την ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε επίσης τη
διαδικτυακή βοήθεια για να επωφεληθείτε από όλες τις δυνατότητες που έχει ενσωματώσει η XLTEK
στον ενισχυτή EMU40EX. Πιο λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία και την προσαρμογή του
συστήματος είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή Βοήθεια.

Συμβάσεις εγχειριδίου
Διάφορα σύμβολα και τυπογραφικές συμβάσεις χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο το εγχειρίδιο.
Παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα όπου περιγράφονται η σημασία και οι λειτουργίες τους.
Σύμβολο/
Σύμβαση

Περιγραφή/Λειτουργία
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει μια προειδοποίηση ή σημαντικές πληροφορίες
που δεν πρέπει να αγνοήσετε. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις
και συστάσεις προσοχής πριν από την εκκίνηση του συστήματος για πρώτη
φορά.

Μια σημείωση που περιέχει σημαντικές συμπληρωματικές πληροφορίες.

Έντονη γραφή
Πλάγια γραφή

Ονόματα των πλήκτρων ελέγχου, των πλήκτρων λειτουργιών, των επιλογών
και των ετικετών εμφανίζονται με έντονη γραφή. Η έντονη γραφή χρησιμοποιείται
επίσης για να τονίσει σημαντικά ονόματα ή ιδέες.
Η πλάγια γραφή χρησιμοποιείται για λεζάντες.
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EMU40EX Ασφάλεια και συμμόρφωση με πρότυπα
Πρότυπα συμμόρφωσης και κανονιστικές αναφορές
Πολυκαναλικό σύστημα ενισχυτή μελέτης ύπνου/ΗΕΓ, μοντέλο EMU40EX, με συνδεδεμένο αποσπώμενο
καλώδιο, φορητό σύστημα 115/230 V AC, 50/60 Hz, 30 W.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Τύπος προστασίας από ηλεκτροπληξία: Κατηγορία Ι
Βαθμός προστασίας από ηλεκτροπληξία: Εξοπλισμός τύπου BF
Βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού: IPX0
Βαθμός ασφάλειας εφαρμογής παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού μείγματος με αέρα ή οξυγόνο
ή υποξείδιο του αζώτου: Εξοπλισμός ακατάλληλος για χρήση παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού
μείγματος με αέρα ή οξυγόνο ή υποξείδιο του αζώτου
Τρόπος λειτουργίας: Συνεχής
Περιβαλλοντικές συνθήκες: Κανονικές: 10-40 °C, 30-75% rH, 700-1.060 hPa

Ο ενισχυτής EMU40EX και τα παρελκόμενά του έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τα
παρακάτω εθνικά και διεθνή πρότυπα.
Πίνακας 1 – Πρότυπο συμμόρφωσης όσον αφορά την ασφάλεια και κανονιστικές αναφορές
CAN/CSA-C22.2 Αρ. 60601-1:
08(R2013) + C2:2011

Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές – Μέρος 1: Γενικές
απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση

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

Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές – Μέρος 1-6: Γενικές
απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση –
Συμπληρωματικό πρότυπο: Χρηστικότητα

IEC 62366:2007, Έκδοση 1.0

Ιατρικές συσκευές – Εφαρμογή της τεχνικής χρησιμότητας
σε ιατρικές συσκευές

IEC 60601-2-26:2012, Έκδοση 3

Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές – Μέρος 2-26: Ειδικές
απαιτήσεις για την ασφάλεια των ηλεκτροεγκεφαλογράφων

CENELEC EN 60601-2-26L2003,
Έκδοση 2
EN ISO 80601-2-61:2011, Έκδοση 1
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Πίνακας 2 – Πρότυπο συμμόρφωσης όσον αφορά την EMC και κανονιστικές αναφορές
IEC 60601-1-2, Έκδοση 4.0,
1 Φεβρουαρίου 2014

Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές – Μέρος 1-2: Γενικές απαιτήσεις
για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση – Συμπληρωματικό
πρότυπο: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Απαιτήσεις και
δοκιμές

IEC 61000-4-2:2008, έκδοση 2.0

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Μέρος 4-2: Τεχνικές
δοκιμής και μέτρησης – Δοκιμή ατρωσίας ηλεκτροστατικής
εκκένωσης

IEC 61000-4-3, έκδοση 3.0 με
A1:2007+A2:2010

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Μέρος 4-3:
Τεχνικές δοκιμής και μέτρησης – Δοκιμή ατρωσίας σε
ακτινοβολούμενο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ραδιοσυχνότητας

IEC 61000-4-4:2012, έκδοση 3.0

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Μέρος 4-4: Τεχνικές
δοκιμής και μέτρησης – Δοκιμή ατρωσίας για γρήγορα
ηλεκτρικά μεταβατικά φαινόμενα και ριπή

IEC 61000-4-5:2014, έκδοση 3.0

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Μέρος 4-5: Τεχνικές
δοκιμής και μέτρησης – Δοκιμή ατρωσίας στην υπέρταση

IEC 61000-4-6, έκδοση 2.0,
με A1:2004 + A2:2006

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Μέρος 4-6: Τεχνικές
δοκιμής και μέτρησης – Ατρωσία σε αγώγιμες διαταραχές
που προκαλούνται από πεδία ραδιοσυχνοτήτων

IEC 61000-4-8:2009, έκδοση 2.0

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Μέρος 4-8: Τεχνικές
δοκιμής και μέτρησης – Δοκιμή ατρωσίας μαγνητικά πεδία
χαμηλών συχνοτήτων

IEC 61000-4-11:2004, έκδοση 2.0

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Μέρος 4-11: Τεχνικές
δοκιμής και μέτρησης – Δοκιμές ατρωσίας βυθίσεις τάσης,
σύντομες διακοπές και μεταβολές τάσης

IEC 61000-3-2:2014, έκδοση 4.0

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Μέρος 3-2: Όρια –
Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος

IEC 61000-3-3:2013, έκδοση 3.0

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Μέρος 3-3: Όρια –
Περιορισμός μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσης και
τρεμοσβήματος σε δημόσια συστήματα τροφοδοσίας
χαμηλής τάσης

CISPR 11, έκδοση 5.0, με A1:2010

Βιομηχανικός,επιστημονικός και ιατρικός (ISM) εξοπλισμός
ραδιοσυχνοτήτων – Χαρακτηριστικά ηλεκτρομαγνητικών
διαταραχών – Όρια και μέθοδοι μέτρησης
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Δήλωση συμμόρφωσης για IEC 60601-1-2
Πίνακας 1 – Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή – ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
Ο ενισχυτής EMU40EX προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω.
Ο πελάτης ή χρήστης του ενισχυτή EMU40EX θα πρέπει να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο
περιβάλλον.
Δοκιμή εκπομπών
Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων

Συμμόρφωση
Ομάδα 1

Ο ενισχυτής EMU40EX χρησιμοποιεί ενέργεια
ραδιοσυχνοτήτων μόνο για την εσωτερική του
λειτουργία. Επομένως, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων
του είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανό να
προκαλέσουν παρεμβολές σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό
που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Κατηγορία A

Ο ενισχυτής EMU40EX είναι κατάλληλος για χρήση
σε όλες τις εγκαταστάσεις, εκτός από οικιακές
εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις που συνδέονται
απευθείας με το δημόσιο δίκτυο παροχής
τροφοδοσίας χαμηλής τάσης, το οποίο τροφοδοτεί
κτίρια που χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς.

CISPR 11

Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων
CISPR 11
Αρμονικές εκπομπές
IEC 61000-3-2

Κατηγορία A

Διακυμάνσεις τάσης /
εκπομπές με τρεμόσβημα

Συμμορφώνεται

IEC 61000-3-3
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Πίνακας 2 – Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή – ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
Ο ενισχυτής EMU40EX προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω.
Ο πελάτης ή χρήστης του ενισχυτή EMU40EX θα πρέπει να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο
περιβάλλον.
Δοκιμή ατρωσίας
Ηλεκτροστατική
εκκένωση (ESD)

IEC 60601

Συμμόρφωση

Επίπεδο δοκιμής

Επίπεδο

Δι’ επαφής ± 8 kV

Συμμορφώνεται

Τα δάπεδα θα πρέπει να είναι από ξύλο,
σκυρόδεμα ή κεραμικά πλακίδια. Εάν τα
δάπεδα καλύπτονται με συνθετικό υλικό,
η σχετική υγρασία θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 30%.

Συμμορφώνεται

Η ποιότητα της τροφοδοσίας θα πρέπει
να είναι εκείνη ενός τυπικού περιβάλλοντος
εμπορικών ή νοσοκομειακών εγκαταστάσεων.

Συμμορφώνεται

Η ποιότητα της τροφοδοσίας θα πρέπει
να είναι εκείνη ενός τυπικού περιβάλλοντος
εμπορικών ή νοσοκομειακών
εγκαταστάσεων.

Συμμορφώνεται

Η ποιότητα της τροφοδοσίας θα πρέπει
να είναι εκείνη ενός τυπικού περιβάλλοντος
εμπορικών ή νοσοκομειακών
εγκαταστάσεων. Εάν ένας χρήστης του
ενισχυτή EMU40EX απαιτεί συνεχή
λειτουργία κατά τη διάρκεια των διακοπών
ρεύματος του δικτύου, συνιστάται
η τροφοδοσία του EMU40EX από
τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής
ή μπαταρία.

Συμμορφώνεται

Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας ισχύος
θα πρέπει να βρίσκονται σε επίπεδα
χαρακτηριστικά μιας τυπικής τοποθεσίας
σε ένα τυπικό περιβάλλον εμπορικών
ή νοσοκομειακών εγκαταστάσεων.

Διά αέρος ± 15 kV

IEC 61000-4-2

Γρήγορα ηλεκτρικά
μεταβατικά φαινόμενα
και ριπή
IEC 61000-4-4

± 2 kV, 100 Khz
για γραμμές
παροχής
ρεύματος

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον – Οδηγίες

± 1 kV, 100 Khz
για γραμμές
εισόδου/εξόδου
Υπέρταση
IEC 61000-4-5

Διαφορική
λειτουργία ± 1 kV
Κοινή λειτουργία
± 2 kV

Βυθίσεις τάσης,
σύντομες διακοπές
και μεταβολές τάσης
σε γραμμές εισόδου
παροχής ρεύματος

<100% πτώση,
0/5 περίοδοι, 0°,
45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°,
315°

IEC 61000-4-11
100% βύθιση,
1 περίοδος
30% βύθιση,
25/30 περίοδοι
40% βύθιση
για 5 κύκλους
Συχνότητα ισχύος
Μαγνητικό πεδίο
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τιμή UT είναι η τάση δικτύου εναλλασσόμενου ρεύματος πριν από την εφαρμογή του επιπέδου
δοκιμής.
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Πίνακας 3 – Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία – για ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ που δεν
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΖΩΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή – ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
Ο ενισχυτής EMU40EX προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω.
Ο πελάτης ή χρήστης του ενισχυτή EMU40EX θα πρέπει να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον
Δοκιμή
ατρωσίας
Αγώγιμες
ραδιοσυχνότητες
IEC 61000-4-6
Ακτινοβολούμενες
ραδιοσυχνότητες
IEC 61000-4-3

Επίπεδο δοκιμής
IEC 60601

Συμμόρφωση
Επίπεδο

3 Vrms
150 kHz έως
80 MHz
3 V/m
80 MHz έως
2,7 GHz

3V
3 V/m

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον – Οδηγίες
Οι φορητοί και κινητοί εξοπλισμοί επικοινωνιών
μέσω ραδιοσυχνοτήτων δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται σε μικρότερη απόσταση από
οποιοδήποτε τμήμα του ενισχυτή EMU40EX,
συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων, από τη
συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού από τον
εξοπλισμό, η οποία υπολογίζεται από την εξίσωση
που ισχύει για τη συχνότητα του πομπού.
Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού
d=1,2 ×√P 150 kHz έως 80 MHz
d=1,2 ×√P 80 MHz έως 800 MHz
d=2,3 ×√P 800 MHz έως 2,5 GHz
όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου
του πομπού σε watt (W) σύμφωνα με τον
κατασκευαστή του πομπού και το d είναι η
συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα (m).
Η ισχύς πεδίου από σταθερούς πομπούς
ραδιοσυχνοτήτων, όπως έχει προσδιοριστεί από
ένα ηλεκτρομαγνητικό χώρο1 θα πρέπει να είναι
μικρότερη από το επίπεδο συμμόρφωσης σε κάθε
συχνότητα2.
Ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές κοντά στον
εξοπλισμό, οι οποίες επισημαίνονται με το εξής
σύμβολο:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στα 80 MHz και 800 MHz, ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητική
διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και την αντανάκλαση από κτίσματα, αντικείμενα και ανθρώπους.

Η ισχύς πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως σταθμούς βάσης για ραδιοτηλέφωνα (κινητά/ασύρματα) και κινητές ραδιοεπικοινωνίες,
ερασιτεχνική ραδιοεπικοινωνία, ραδιοφωνική εκπομπή AM και FM και τηλεοπτική εκπομπή δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί σε θεωρητικό
επίπεδο με ακρίβεια. Για την αξιολόγηση του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος λόγω σταθερών πομπών ραδιοσυχνοτήτων, θα πρέπει να
εξετάζεται το ενδεχόμενο διεξαγωγής μελέτης ηλεκτρομαγνητικού χώρου. Εάν η μετρούμενη ισχύς πεδίου στην τοποθεσία όπου
χρησιμοποιείται ο ενισχυτής EMU40EX υπερβαίνει το παραπάνω ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης ραδιοσυχνοτήτων, ο ενισχυτής EMU40EX
θα πρέπει να ελεγχθεί προκειμένου να επαληθευτεί ότι λειτουργεί κανονικά. Εάν παρατηρηθεί μη φυσιολογική λειτουργία, μπορεί να χρειαστεί
η λήψη πρόσθετων μέτρων, όπως είναι η αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης του EMU40EX.
1

2

Πάνω από το εύρος συχνοτήτων 150 kHz έως 80 MHz, η ισχύς πεδίου θα πρέπει να είναι μικρότερη από 3 V/m.
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Πίνακας 4 – Προδιαγραφές δοκιμής για ΑΤΡΩΣΙΑ ΘΥΡΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ σε εξοπλισμό
ασύρματων επικοινωνιών μέσω ραδιοσυχνοτήτων
Συχνότητα
δοκιμής

Ζώνη α)

(MHz)

(MHz)

Υπηρεσία α)

Διαμόρφωση β)

Διαμόρφωση
παλμού β)
18 Hz
FM γ)
Απόκλιση ± 5 kHz
Ημιτονοειδής 1 kHz

Μέγιστη
Ισχύς

Απόσταση

(W)

(m)

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΔΟΚΙΜΗΣ
ΑΤΡΩΣΙΑΣ
(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

Ζώνη
LTE 13, 17

Διαμόρφωση
παλμού β)
217 Hz

0,2

0,3

9

800-960

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

Διαμόρφωση
παλμού β)
18 Hz

2

0,3

28

1.700-1.990

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

Διαμόρφωση
παλμού β)
217 Hz

2

0,3

28

2.400-2.570

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

Διαμόρφωση
παλμού β) 217 Hz

2

0,3

28

5.100-5.800

WLAN
802.11 a/n

Διαμόρφωση
παλμού β)
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
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι απαραίτητη η επίτευξη του ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΤΡΩΣΙΑΣ, η απόσταση ανάμεσα στην
κεραία μετάδοσης και τον ιατρικό ηλεκτρικό ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ή το ιατρικό ηλεκτρικό ΣΥΣΤΗΜΑ μπορεί να μειωθεί
στο 1 m. Η απόσταση δοκιμής του 1 m επιτρέπεται από το πρότυπο IEC 61000-4-3.
α) Για ορισμένες υπηρεσίες περιλαμβάνονται μόνο οι συχνότητες ανερχόμενης ζεύξης.
β) Ο φορέας θα διαμορφώνεται χρησιμοποιώντας ένα σήμα τετραγωνικού κύματος κύκλου λειτουργίας 50%.
γ) Ως εναλλακτική στη διαμόρφωση FM, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια διαμόρφωση παλμού 50% στα 18 Hz διότι,
παρόλο που δεν αντιπροσωπεύει ενεργή διαμόρφωση, θα ήταν η χειρότερη περίπτωση.
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Δήλωση συμμόρφωσης για FCC
Σημείωση:

Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια
για μια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Α, σύμφωνα με το μέρος 15 των Κανόνων της
FCC. Αυτά τα όρια έχουν καθοριστεί για την παροχή εύλογης προστασίας έναντι
επιβλαβών παρεμβολών, όταν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται σε περιβάλλον
εμπορικών εγκαταστάσεων. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και
μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν έχει τοποθετηθεί και δεν
χρησιμοποιείται σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς
παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Η λειτουργία αυτού του εξοπλισμού σε οικιστική
περιοχή είναι πιθανό να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές. Σε αυτήν την περίπτωση,
ο χρήστης θα πρέπει να αποκαταστήσει τα προβλήματα που προέκυψαν από τις
παρεμβολές με δικές του δαπάνες.

Προειδοποίηση:

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή
θα μπορούσαν να ακυρώσουν τη δυνατότητα του χρήστη για χειρισμό του
εξοπλισμού.
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Αντενδείξεις, προειδοποιήσεις και συστάσεις
προσοχής
Αντενδείξεις
Ο ενισχυτής Xltek EMU40EX με τη βάση Natus ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται υπό τις παρακάτω
συνθήκες:
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν παρουσία εύφλεκτων αναισθητικών ουσιών.
Ελέγξτε τους χώρους χρήσης για να αποφύγετε τη χρήση του συστήματος παρουσία
εύφλεκτων αερίων.
Για να διασφαλίσετε την εγκυρότητα των σημάτων, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά
σε πηγές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.
Τα συστήματα της Natus δεν έχουν βαθμολογία AP ή APG. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ένα σύστημα της Natus παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού μείγματος με αέρα, οξυγόνο
ή υποξείδιο του αζώτου.
Ο ενισχυτής Xltek EMU40EX με τη βάση Natus ΔΕΝ είναι σχεδιασμένος για λειτουργία
με απινιδωτές. Το σύστημα ενδέχεται να υποστεί ζημιά εάν χρησιμοποιηθεί με αυτήν
τη συσκευή.
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Προειδοποιήσεις και συστάσεις προσοχής
Γενικές προειδοποιήσεις
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται όλα τα δεδομένα να αποθηκεύονται με τη χρήση των
δυνατοτήτων εφεδρικής αποθήκευσης. Αυτό μπορεί να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση
της απώλειας δεδομένων σε περίπτωση βλάβης της κύριας μονάδας δίσκου.
Η κατάλληλη χρήση αυτής της συσκευής εξαρτάται από την προσεκτική ανάγνωση όλων των
οδηγιών και των ετικετών που παρέχονται μαζί με το σύστημα. Ανακριβείς μετρήσεις μπορεί
να προκληθούν από εσφαλμένη εφαρμογή ή χρήση.
Αυτός ο εξοπλισμός / το σύστημα προορίζεται για χρήση από εκπαιδευμένους χρήστες.
Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε το υλισμικό και ανατρέχετε στην κατάλληλη ενότητα
όταν χειρίζεστε, αποθηκεύετε ή επανεγκαθιστάτε το σύστημα.
Χρησιμοποιείτε το σύστημα EMU40EX σε συνδυασμό με εγκεκριμένες συσκευές και
παρελκόμενα.
Η χρήση καλωδίων στον εξοπλισμό διαφορετικών από αυτά που καθορίζονται ή πωλούνται
από τον κατασκευαστή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες εκπομπές ή μειωμένη
ατρωσία του εξοπλισμού και μπορεί να προκαλέσει μη συμμόρφωση του συστήματος προς
τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 60601-1-2:2007.
Η μονάδα βάσης του ενισχυτή ταξινομείται ως IPx0 – συνηθισμένος βαθμός προστασίας από
την εισροή νερού σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529.
Το κουτί του παρεμβαλλόμενου ενισχυτή ταξινομείται ως κατάλληλο για τοποθέτηση επί του
σώματος, παρέχει προστασία κλάσης IPx1 ενώ βρίσκεται εντός της θήκης (-61) και πληροί τις
απαιτήσεις διαρροής IEC 60601-2-26 χωρίς τη θήκη.
Το σύστημα EMU40EX ταξινομείται ως συσκευή κατηγορίας Ι σύμφωνα με το πρότυπο
IEC 60601-1.
Ο υπολογιστής που χρησιμοποιείται με σύστημα EMU40EX πρέπει είτε να έχει λάβει έγκριση
από την XLTEK και να παρέχεται ως μέρος ενός συστήματος εγκεκριμένου κατά IEC 60601
είτε πρέπει να είναι εγκεκριμένος κατά IEC 60950 ή παρεμφερές πρότυπο, ενώ πρέπει να
διατηρείται εκτός του περιβάλλοντος του ασθενούς (δηλαδή, σε απόσταση 1,5 μέτρων από τον
ασθενή πλευρικά και 2,5 μέτρων από το δάπεδο στην περιοχή που καταλαμβάνει ο ασθενής).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λογισμικό τρίτων κατασκευαστών εγκατεστημένο στον υπολογιστή
καταγραφής μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του λογισμικού Natus. Συμβουλευτείτε την
Τεχνική υποστήριξη της Natus πριν εγκαταστήσετε λογισμικό άλλου κατασκευαστή στον
υπολογιστή.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξοπλισμό από τον οποίο λείπουν εξαρτήματα ή εξοπλισμό
που ενδέχεται να περιέχει χαλαρά εξαρτήματα (δηλαδή εντός ενός κλειστού τμήματος
του εξοπλισμού). Εάν υποπτεύεστε ότι ένα μέρος του εξοπλισμού λείπει ή έχει χαλαρά
εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τη Natus. Ελέγχετε τακτικά τα καλώδια και τα εξαρτήματα
του συστήματος για τυπική φθορά.
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Εκτελείτε τη συνιστώμενη συντήρηση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Συντήρηση,
καθαρισμός και απόρριψη.
Απενεργοποιήστε όλη την ισχύ του συστήματος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
από το σύστημα και τον τοίχο πριν επιχειρήσετε να καθαρίσετε τη μονάδα. Ο καθαρισμός
πρέπει να πραγματοποιείται με μεγάλη προσοχή. Μην αφήνετε υγρά να εισχωρούν σε
συνδετήρες ή στα εσωτερικά ηλεκτρονικά μέρη του συστήματος.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Συντήρηση, καθαρισμός και απόρριψη».
Ο ενισχυτής EMU40EX δεν μπορεί να καθαριστεί από παράγοντες βιολογικής μόλυνσης.
Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να απομακρύνετε παράγοντες βιολογικής μόλυνσης,
θα προκληθεί ζημιά στη μονάδα.
Τα εξαρτήματα της συσκευής μπορεί να περιλαμβάνουν διάφορα είδη αποστειρωμένων
ηλεκτροδίων βελόνας μίας χρήσης. Αυτές οι βελόνες φέρουν την επισήμανση
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ και η μέθοδος αποστείρωσης τεκμηριώνεται στη συσκευασία. Αυτά
τα ηλεκτρόδια δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εάν έχει διακυβευτεί η αποστειρωμένη
συσκευασία.
Η πώληση, η διανομή ή η χρήση αυτής της συσκευής περιορίζεται σε, από ή κατόπιν εντολής
από ιατρό.
Οι εκτυπωτές ή/και οι περιφερειακές συσκευές που χρησιμοποιούνται με συσκευές της XLTEK
πρέπει να φέρουν κατάλληλη επισήμανση και να έχουν λάβει έγκριση χρήσης στο κατάλληλο
ιατρικό περιβάλλον σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας στην οποία χρησιμοποιούνται.
Μην επιχειρήσετε να συνδέσετε συσκευές τρίτων κατασκευαστών στο κουτί παρεμβαλλόμενου
ενισχυτή, εξαιρουμένων των συσκευών που έχουν λάβει έγκριση από την XLTEK.
Μην απορρίπτετε το παρόν ιατροτεχνολογικό προϊόν μαζί με τα αταξινόμητα αστικά απόβλητα.
Στο τέλος της διάρκειας ζωής ενός ενισχυτή EMU40EX, επικοινωνήστε με την XLTEK στον
αριθμό +1-800-303-0306 για να προγραμματίσετε την επιστροφή του ενισχυτή EMU40EX.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν επιτρέπεται κανενός είδους τροποποίηση αυτού του εξοπλισμού.
Η λειτουργία αυτού του εξοπλισμού με σήματα εισόδου εκτός του εύρους +/-10 mV μπορεί
να προκαλέσει λανθασμένα αποτελέσματα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ:
Η παρατεταμένη χρήση αυτού του προϊόντος χωρίς εργονομική εκτίμηση μπορεί να οδηγήσει
σε σωματική βλάβη από επαναλαμβανόμενες καταπονήσεις.
Ο χρήστης ΔΕΝ πρέπει να τοποθετεί τον ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό με τρόπο που να
δυσχεραίνει τη λειτουργία της συσκευής αποσύνδεσης.
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Ηλεκτρικές προειδοποιήσεις και συστάσεις προσοχής
Τα συστήματα της XLTEK προορίζονται για σύνδεση μόνο με κατάλληλα γειωμένη ηλεκτρική
πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ενισχυτή EMU40EX είναι συνδεδεμένο μόνο με τριφασική,
γειωμένη πρίζα νοσοκομειακού βαθμού.
Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ενισχυτή EMU40EX είναι συνδεδεμένο μόνο με τριφασική,
γειωμένη πρίζα νοσοκομειακού βαθμού.
Τα αγώγιμα μέρη των ηλεκτροδίων και οι συνδετήρες τους δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή
με άλλα αγώγιμα μέρη και με τη γείωση.
Μην τοποθετείτε ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ (MPSO) στο δάπεδο.

Μην συνδέετε επιπλέον MPSO ή καλώδια επέκτασης στο σύστημα ενισχυτή EMU40EX.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: ΜΗΝ ενεργοποιείτε το σύστημα έως ότου όλα τα καλώδια
συνδεθούν, επαληθευτούν και επιθεωρηθούν οπτικά για οποιεσδήποτε ζημιές. Εάν δεν
ελέγξετε τα καλώδια, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Η επαλήθευση της
ηλεκτρικής ασφάλειας πρέπει να πραγματοποιείται τακτικά.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: ΜΗΝ κάνετε σέρβις στο σύστημα. Απευθυνθείτε μόνο σε
εξειδικευμένο προσωπικό. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε επισκευασμένα εξαρτήματα χωρίς κατάλληλη
δοκιμή.
Μην χρησιμοποιείτε το MPSO με το σύστημα ενισχυτή EMU40EX για τροφοδοσία ισχύος
σε οποιονδήποτε εξοπλισμό που δεν αποτελεί μέρος του συστήματος.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: ΜΗΝ συνδέετε τις εισόδους ηλεκτροδίων στη γείωση. Το
κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή περιέχει προειδοποιητικά σύμβολα που σας υπενθυμίζουν
ότι οι συνδέσεις προορίζονται μόνο για απομονωμένες συνδέσεις ασθενούς. Η σύνδεση με
γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: ΜΗΝ κάνετε σέρβις στο σύστημα. Απευθυνθείτε μόνο σε
εξειδικευμένο προσωπικό. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε επισκευασμένα εξαρτήματα χωρίς κατάλληλη
δοκιμή.
Για τη χρήση ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ χωρίς μέσα προστασίας για την αποτροπή
της πρόκλησης εγκαυμάτων στον ΑΣΘΕΝΗ, παρέχονται πληροφορίες για τη θέση των
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ.
ΜΗΝ συνδέετε μη ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που παρέχεται ως μέρος του συστήματος
απευθείας στην πρίζα όταν το σύστημα τροφοδοτείται μέσω MPSO με μετασχηματιστή
διαχωρισμού.
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Για να αποφευχθούν οι πιθανοί κίνδυνοι που προκαλούνται από την άθροιση των ρευμάτων
διαρροής όταν όλα τα μέρη του συστήματος είναι διασυνδεδεμένα, δεν πρέπει να
τροφοδοτείται από τον μετασχηματιστή απομόνωσης κανένας άλλος εξοπλισμός εκτός
από συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα ενισχυτή EMU40EX.
Η τρέχουσα ονομαστική τιμή του μετασχηματιστή απομόνωσης πρέπει να είναι επαρκής για
τη λειτουργία όλων των συσκευών που τροφοδοτούνται από αυτόν. Ανατρέξτε στις τρέχουσες
ονομαστικές τιμές του μετασχηματιστή απομόνωσης και στην τρέχουσα ονομαστική τιμή για
κάθε ανεξάρτητη συνδεδεμένη συσκευή.
Κατά την αντικατάσταση της ασφάλειας στον ενισχυτή EMU40EX, η ασφάλεια πρέπει να
αντικατασταθεί από ασφάλεια του ίδιου τύπου και της ίδιας ονομαστικής τιμής με την αρχική
ασφάλεια. Οι ανταλλακτικές ασφάλειες θα πρέπει να αγοράζονται απευθείας από τη Natus.
Το σύστημα ενισχυτή EMU40EX ταξινομείται ως συσκευή κατηγορίας Ι σύμφωνα με το
πρότυπο IEC 60601-1.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: ΜΗΝ ενεργοποιείτε το σύστημα έως
ότου όλα τα καλώδια συνδεθούν, επαληθευτούν και επιθεωρηθούν οπτικά για οποιεσδήποτε
ζημιές. Εάν δεν ελέγξετε τα καλώδια, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Η επαλήθευση της
ηλεκτρικής ασφάλειας πρέπει να πραγματοποιείται τακτικά.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις προσοχής για το περιβάλλον ασθενούς
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το περιβάλλον ασθενούς ορίζεται ως η περιοχή εντός 1,5 μέτρων από
τον ασθενή πλευρικά και σε απόσταση 2,5 μέτρων από το δάπεδο στην περιοχή που
καταλαμβάνει ο ασθενής.
Συνδέετε όλα τα ηλεκτρόδια ασθενούς μόνο με πλήρως ηλεκτρικά απομονωμένες συσκευές.
Σε περίπτωση σύνδεσης ηλεκτροδίων ασθενούς με οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή με
εξωτερική πρίζα, μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη.
Το κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή του ασθενούς δέχεται μόνο εισόδους ηλεκτροδίων
ανθεκτικών στην αφή (touch-proof). ΜΗΝ επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε
άλλο τύπο εισόδου ηλεκτροδίων ασθενούς.
Ο διακόπτης συμβάντος ασθενούς που είναι συνδεδεμένος στη μονάδα βάσης ή στο κουτί
παρεμβαλλόμενου ενισχυτή ΔΕΝ προορίζεται για κρίσιμα συμβάντα που σχετίζονται με την
ασφάλεια των ασθενών.
Εάν ένας υπολογιστής βρίσκεται στο περιβάλλον ασθενούς και είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο,
ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείται απομονωτής δικτύου.
ΜΗΝ αγγίζετε προσπελάσιμα μεταλλικά εξαρτήματα του συστήματος EMU40EX και τον
ασθενή ταυτόχρονα.
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ΜΗΝ αγγίζετε γειωμένα εξαρτήματα του συστήματος EMU40EX και τον ασθενή ταυτόχρονα.
Η σύνδεση ενός ασθενούς σε χειρουργικό εξοπλισμό υψηλής συχνότητας και σε εξοπλισμό
ηλεκτροεγκεφαλογραφίας ταυτόχρονα μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο σημείο των
βιοδυναμικών ηλεκτροδίων εισόδου και πιθανή βλάβη στους βιολογικούς ενισχυτές.
Συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση χρήστη του χειρουργικού εξοπλισμού για οδηγίες σχετικά
με τη σωστή χρήση του.
Όπως συμβαίνει με κάθε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης
εάν ο αναδέκτης/ιμάντας και η/οι θήκη(-ες) χρησιμοποιούνται χωρίς να διασφαλίζεται ότι είναι
ασφαλισμένα σωστά στον ασθενή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη του
κουτιού παρεμβαλλόμενου ενισχυτή του EMU40EX σε αναδέτη ή ιμάντα.
Το σύστημα ενισχυτή EMU40EX ΔΕΝ περιλαμβάνει συναγερμούς SpO2 ή συναγερμούς
ρυθμού παλμών.
Εάν υπάρχει βιντεοκάμερα στο περιβάλλον ασθενούς, θα πρέπει να συνδεθεί μέσω Ethernet
απευθείας στον υπολογιστή και όχι σε δίκτυο.
Ο χρήστης δεν πρέπει να τοποθετεί τον ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό με τρόπο που
δυσχεραίνει τη λειτουργία της συσκευής αποσύνδεσης.
Κανένα μέρος του ηλεκτρικού ιατρικού εξοπλισμού δεν πρέπει να επισκευάζεται ή να
συντηρείται κατά τη χρήση σε ασθενή.
Οι συνδέσεις ασθενών ΔΕΝ προορίζονται για απευθείας καρδιακή επαφή.
Δρομολογείτε τα καλώδια προσεκτικά για να περιορίζεται η πιθανότητα μπερδέματος
ή στραγγαλισμού του ασθενούς.
Μην χρησιμοποιείτε τον ενισχυτή EMU40EX κοντά σε συστήματα μαγνητικής ή αξονικής
τομογραφίας.
Μην επιτρέπετε σε χαλαρά ηλεκτρόδια να έρχονται σε επαφή με μεταλλικά μέρη.

Προειδοποιήσεις παλμικού οξυμέτρου
Το παλμικό οξύμετρο Masimo SET® πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εξειδικευμένο
προσωπικό. Αυτό το εγχειρίδιο, οι συμπληρωματικές οδηγίες χρήσης, όλες οι πληροφορίες
για τις προφυλάξεις και οι προδιαγραφές πρέπει να διαβάζονται πριν από τη χρήση.
Κίνδυνος έκρηξης. Μην χρησιμοποιείτε το παλμικό οξύμετρο με την πλακέτα MS παρουσία
εύφλεκτων αναισθητικών ή άλλων εύφλεκτων ουσιών σε συνδυασμό με αέρα, σε περιβάλλοντα
εμπλουτισμένα με οξυγόνο ή παρουσία υποξειδίου του αζώτου.
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Το σύστημα ενισχυτή EMU40EX ΔΕΝ περιλαμβάνει συναγερμούς SpO2 ή συναγερμούς
ρυθμού παλμών.
Το παλμικό οξύμετρο ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται ως συσκευή παρακολούθησης απνοιών.
Το παλμικό οξύμετρο πρέπει να θεωρείται συσκευή έγκαιρης προειδοποίησης. Όταν
παρατηρείται τάση προς αποξυγόνωση του ασθενούς, πρέπει να πραγματοποιείται ανάλυση
δειγμάτων αίματος με εργαστηριακό co-οξύμετρο (co-oximeter) για την πλήρη κατανόηση της
κατάστασης του ασθενούς.
Τα υψηλά επίπεδα δυσλειτουργικών αιμοσφαιρινών (HbCO ή MetHb) μπορεί να οδηγήσουν
σε ανακριβείς μετρήσεις.
Οι ενδοαγγειακές χρωστικές, όπως το πράσινο ινδοκυανίνης ή το μπλε του μεθυλενίου, μπορεί
να οδηγήσουν σε ανακριβείς μετρήσεις.
Ο υπερβολικά έντονος φωτισμός μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβείς μετρήσεις ή σε απώλεια
του παλμικού σήματος.
Η υπερβολική κινητικότητα του ασθενούς μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβείς μετρήσεις.

Οι φλεβικοί παλμοί μπορεί να οδηγήσουν σε ανακριβείς μετρήσεις.
Η ανθρακυλαιμοσφαιρίνη μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες υψηλότερες ενδείξεις.
Το επίπεδο της αύξησης θα είναι κατά προσέγγιση ίσο με την ποσότητα της παρούσας
ανθρακυλαιμοσφαιρίνης. Οι χρωστικές ή οποιαδήποτε ουσία που περιέχει χρωστικές που
μεταβάλλουν τη συνήθη αρτηριακή χρώση μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένες ενδείξεις.
Μπορεί να παρατηρηθεί απώλεια παλμικού σήματος εάν ο ασθενής έχει υπόταση, σοβαρού
βαθμού αγγειοσύσπαση, σοβαρού βαθμού αναιμία ή υποθερμία.
Μπορεί να παρατηρηθεί απώλεια παλμικού σήματος σε περίπτωση απόφραξης αρτηρίας
εγγύς στον αισθητήρα.
Μπορεί να παρατηρηθεί απώλεια παλμού όταν ο ασθενής έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή
ή βρίσκεται σε κατάσταση καταπληξίας.
Μπορεί να προκληθούν βλάβες σε ιστούς λόγω εσφαλμένης τοποθέτησης του αισθητήρα.
Μην βυθίζετε τα καλώδια ασθενούς σε νερό, διαλύτες ή καθαριστικά διαλύματα (οι συνδετήρες
του καλωδίου ασθενούς δεν είναι αδιάβροχοι). Μην αποστειρώνετε τα καλώδια ασθενούς με
ακτινοβολία, ατμό ή με οξείδιο του αιθυλενίου.
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Προειδοποιήσεις αισθητήρα παλμικού οξυμέτρου
Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης του αισθητήρα LNOP®.
Χρησιμοποιείτε μόνο αισθητήρες οξυμετρίας Masimo για μετρήσεις SpO2. Η χρήση άλλων
μετατροπέων οξυγόνου (αισθητήρες) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ακατάλληλη απόδοση
του οξυμέτρου.
Μπορεί να προκληθούν βλάβες σε ιστούς λόγω εσφαλμένης τοποθέτησης ή χρήσης του
αισθητήρα LNOP®. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ο αισθητήρας τυλιχθεί πολύ σφιχτά.
Επιθεωρείτε τη θέση του αισθητήρα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του αισθητήρα ώστε
να διασφαλίζονται η ακεραιότητα του δέρματος και η σωστή τοποθέτηση και πρόσφυση του
αισθητήρα.
Μην χρησιμοποιείτε αισθητήρες οξυμετρίας Masimo κατά τη διάρκεια μαγνητικών
τομογραφιών, καθώς ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα. Το παλμικό οξύμετρο Masimo
μπορεί να επηρεάσει την απεικόνιση της μαγνητικής τομογραφίας, ενώ η μονάδα του
μαγνητικού τομογράφου μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια των μετρήσεων οξυμετρίας.
Η τοποθέτηση ενός αισθητήρα σε ένα άκρο στο οποίο υπάρχει περιβραχιόνιο μέτρησης της
αρτηριακής πίεσης, αρτηριακός καθετήρας ή ενδοαγγειακή γραμμή μπορεί να οδηγήσει σε
ανακριβείς μετρήσεις.
Σε περίπτωση που ο αισθητήρας είναι πολύ σφιχτός, μπορεί να παρατηρηθεί απώλεια
παλμικού σήματος.
Ανατρέχετε στις οδηγίες καθαρισμού που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης για τους
επαναχρησιμοποιήσιμους αισθητήρες Masimo LNOP®.
Μην χρησιμοποιείτε καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά. Μην βυθίζετε τα καλώδια ασθενούς
σε νερό, διαλύτες ή καθαριστικά διαλύματα (οι συνδετήρες του καλωδίου ασθενούς δεν είναι
αδιάβροχοι). Μην τα αποστειρώνετε με ακτινοβολία, ατμό ή οξείδιο του αιθυλενίου. Ανατρέχετε
στις οδηγίες καθαρισμού που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης για τα επαναχρησιμοποιήσιμα
καλώδια ασθενούς Masimo.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις προσοχής για την επιλογή ασύρματης
λειτουργίας
Η ασύρματη λειτουργία αυτού του ενισχυτή / της κονσόλας ελέγχου προσφέρει μια παθητική
οπτικοποίηση του σήματος ΗΕΓ. Αυτή η λειτουργία δεν υποκαθιστά άλλα μέσα
παρακολούθησης και επιτήρησης του ασθενούς.
Όπως και σε άλλες ασύρματες συσκευές, αυτή η λειτουργία έχει περιορισμένο εύρος
λειτουργίας. Επιπλέον, το εύρος μειώνεται σημαντικά εάν υπάρχουν φυσικές παρεμβολές
μεταξύ της μονάδας βάσης και του κουτιού παρεμβαλλόμενου ενισχυτή. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, τα ασύρματα δεδομένα δεν θα λαμβάνονται από τον υπολογιστή λήψης.
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Ο ενισχυτής EMU40EX περιέχει αναγνωριστικό FCC: SQGBT700 το οποίο συμμορφώνεται
με το μέρος 15 των Κανόνων της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο
προϋποθέσεις:
(1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων
παρεμβολών
που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.
Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι
υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να καταστήσουν άκυρο το δικαίωμα του χρήστη
να χειρίζεται τον εξοπλισμό.
Ο ενισχυτής EMU40EX περιέχει μια μονάδα Bluetooth Κατηγορίας 1 που έχει ολοκληρώσει
με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησης Bluetooth, όπως καθορίζεται στις προδιαγραφές του
Bluetooth και όπως απαιτείται στο πλαίσιο της πιστοποίησης PRD 2.0.
Δεν υπάρχουν γνωστές συσκευές που να προκαλούν διαταραχές στην απόδοση των
ασύρματων ραδιοπομπών αυτής της συσκευής. Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά
μέτρα για τη διατήρηση της συσκευής ΗΕΓ σε ασφαλή απόσταση από άλλα ασύρματα προϊόντα.
Ανατρέξτε στον Πίνακα 4 στη Δήλωση συμμόρφωσης με το πρότυπο IEC 60601-1-2.
Σε περίπτωση παρεμβολών με τους ασύρματους ραδιοπομπούς σε αυτήν τη συσκευή,
επανατοποθετήστε τις συσκευές που προκαλούν το πρόβλημα ή επικοινωνήστε με την
Τεχνική υποστήριξη της Natus στον αριθμό +1-800-303-0306 ή στη διεύθυνση
OTS@Natus.com.

Προειδοποιήσεις για ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMI)
Ο ηλεκτρικός ιατρικός εξοπλισμός χρειάζεται ειδικές προφυλάξεις όσον αφορά την ΗΜΣ
και πρέπει να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με τις πληροφορίες για την
ΗΜΣ που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο και σε άλλα συνοδευτικά έγγραφα.
Η χρήση παρελκομένων, μετατροπέων ή/και καλωδίων διαφορετικών από αυτά που
καθορίζονται, με εξαίρεση εκείνα που πωλούνται από τον κατασκευαστή ως ανταλλακτικά
για εσωτερικά εξαρτήματα, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες εκπομπές ή μειωμένη
ατρωσία του εξοπλισμού και μπορεί να οδηγήσει σε μη συμμόρφωση του συστήματος προς
τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 60601-1-2:2007.
Ο εξοπλισμός ή το σύστημα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται δίπλα ή επάνω σε άλλο
εξοπλισμό και, εάν απαιτείται παρακείμενη τοποθέτηση ή στοίβαξη, ο εξοπλισμός ή το
σύστημα πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση για να διασφαλίζεται η κανονική λειτουργία
στη διαμόρφωση στην οποία γίνεται η χρήση.
Τυχόν φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσει
τον ηλεκτρικό ιατρικό εξοπλισμό.
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Προειδοποίηση για ατρωσία διά αγωγής
Βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε πλατφόρμα, τραπέζι, τροχήλατη βάση ή άλλη επιφάνεια που
χρησιμοποιείται κατά τη λειτουργία, τη μεταφορά ή την προσωρινή ή μόνιμη αποθήκευση του
συστήματος και των εξαρτημάτων του είναι επαρκής, ανθεκτική και ασφαλής. Η Natus δεν
είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη
χρήση ακατάλληλων, ανεπαρκώς κατασκευασμένων ή μη εγκεκριμένων μέσων μεταφοράς,
τροχήλατων βάσεων ή επιφανειών χειρισμού. Η Natus δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε
σωματική βλάβη ή ζημιά που μπορεί να προκύψει λόγω ακατάλληλης αποθήκευσης καλωδίων
κατά τη μεταφορά.

Προειδοποιήσεις για τη μεταφορά
Βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε πλατφόρμα, τραπέζι, τροχήλατη βάση ή άλλη επιφάνεια που
χρησιμοποιείται κατά τη λειτουργία, τη μεταφορά ή την προσωρινή ή μόνιμη αποθήκευση του
συστήματος και των εξαρτημάτων του είναι επαρκής, ανθεκτική και ασφαλής. Η Natus δεν
είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη
χρήση ακατάλληλων, ανεπαρκώς κατασκευασμένων ή μη εγκεκριμένων μέσων μεταφοράς,
τροχήλατων βάσεων ή επιφανειών χειρισμού. Η Natus δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε
σωματική βλάβη ή ζημιά που μπορεί να προκύψει λόγω ακατάλληλης αποθήκευσης καλωδίων
κατά τη μεταφορά.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ: Κατά τη μεταφορά, ο χρήστης θα πρέπει να καθοδηγεί
την τροχήλατη βάση και με τα δύο χέρια, εξασφαλίζοντας ότι η βάση των τροχών είναι
ευθυγραμμισμένη έτσι ώστε ένας μοναδικός τροχός να οδηγεί προς την κατεύθυνση της
κίνησης. Η παράλειψη καθοδήγησης της τροχήλατης βάσης με έναν τροχό μπορεί να οδηγήσει
σε κίνδυνο ανατροπής κατά την άνοδο ή κάθοδο σε σκαλοπάτια ή κατώφλια.
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Διαδικασίες και προειδοποιήσεις
Χειρισμός ηλεκτροστατικής εκκένωσης (ESD)
Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε διαδικασία ρύθμισης ή τοποθέτησης, διαβάστε τις προφυλάξεις που
περιγράφονται σε αυτή την ενότητα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει τις κατάλληλες προφυλάξεις για την
ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD). Αποσυνδέστε τα καλώδια πριν από τη μετακίνηση,
την καλωδίωση ή την εκτέλεση διαδικασιών ρύθμισης.
Ορισμένες συσκευές ημιαγωγών (στερεάς κατάστασης) μπορούν εύκολα να καταστραφούν
από τον στατικό ηλεκτρισμό. Τέτοια εξαρτήματα αποκαλούνται συνήθως ηλεκτροστατικά
ευαίσθητες συσκευές (ESD). Μην αγγίζετε τα προσπελάσιμα αγώγιμα μέρη για τους
συνδετήρες που σημειώνονται με το σύμβολο ESD.
Ακολουθήστε αυτές τις τεχνικές για να μειωθεί το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς στα εξαρτήματα που
προκαλείται από στατικό ηλεκτρισμό:
•

Αμέσως πριν από τον χειρισμό οποιωνδήποτε συγκροτημάτων εξαρτημάτων του προϊόντος,
εκφορτίστε το ηλεκτροστατικό φορτίο από το σώμα σας αγγίζοντας μια γνωστή γείωση.

•

Ελαχιστοποιήστε τις κινήσεις του σώματος όταν χειρίζεστε αποσυσκευασμένα ανταλλακτικά ESD.
Κινήσεις όπως το τρίψιμο ρούχων μεταξύ τους ή η ανύψωση του ποδιού σας από ένα δάπεδο
με μοκέτα/χαλί μπορεί να οδηγήσουν στην παραγωγή αρκετού στατικού ηλεκτρισμού,
με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιάς στα εξαρτήματα του προϊόντος.

•

Αποφύγετε τα χαλιά σε δροσερές, στεγνές περιοχές. Εάν παρέχεται, αφήστε τα εξαρτήματα του
προϊόντος στην αντιστατική συσκευασία τους μέχρι να είναι έτοιμα για εγκατάσταση.

•

Επιδεικνύετε κατά τη σύνδεση ή την αποσύνδεση των καλωδίων. Κατά την αποσύνδεση
ενός καλωδίου, τραβάτε πάντα τον συνδετήρα καλωδίου ή το βρόχο εκτόνωσης, όχι το ίδιο
το καλώδιο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση που κάποιο καλώδιο υποστεί ζημιά, μπορεί να προκληθεί
βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στους
συνδετήρες, ευθυγραμμίστε τις ακίδες των συνδετήρων πριν συνδέσετε το καλώδιο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση που οι ακίδες των συνδετήρων δεν ευθυγραμμιστούν
σωστά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα του συστήματος κατά την ενεργοποίηση.
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Προειδοποιήσεις και διαδικασίες για την ατρωσία διά αγωγής
Η ατρωσία διά αγωγής ορίζεται ως η δυνατότητα ενός ηλεκτρονικού προϊόντος να ανέχεται την επίδραση
ηλεκτρικής ενέργειας από άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα ή ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα.
Η ηλεκτρική ενέργεια από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που βρίσκονται σε παρακείμενο εξοπλισμό
συνήθως μεταδίδεται μέσω των καλωδίων σύνδεσης. Η λειτουργικότητα ορισμένων συσκευών με
ημιαγωγούς και ενισχυτές υψηλής ευαισθησίας (ΗΕΓ, ΗΜΓ, ΗΚΓ) μπορεί να επηρεαστεί από παραγόμενα
παρασιτικά σήματα.
Αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε να περιγραφεί ως θόρυβος ή/και κορεσμός καναλιού στις κυματομορφές
ΗΕΓ, μαζί με τις τιμές κλίμακας για τους βοηθητικούς αισθητήρες.

Ακολουθήστε αυτές τις τεχνικές για να διευκολυνθεί ο εντοπισμός των
πηγών και να αυξηθεί η ατρωσία έναντι του παρασιτικού θορύβου:
•

Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος και όλοι οι φορητοί πολλαπλοί ρευματολήπτες δεν
ακουμπούν στο δάπεδο και βρίσκονται σε στεγνή θέση.

•

Εάν υπάρχει παρασιτικός θόρυβος στις κυματομορφές ΗΕΓ, προσπαθήστε να εντοπίσετε
πιθανούς παράγοντες που τον προκαλούν, αποσυνδέοντας τον παρακείμενο εξοπλισμό από την
κοινή πηγή τροφοδοσίας.
Τοποθετήστε τα καλώδια διασύνδεσης όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα καλώδια που
χρησιμοποιούνται από τον παρακείμενο εξοπλισμό.
Ελέγξτε την ακεραιότητα του καλωδίου τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε φορητές πολλαπλούς
ρευματολήπτες που δεν είναι σωστά γειωμένοι.
Μην χρησιμοποιείτε πρίζες χωρίς προστατευτική γείωση.
Όταν χρησιμοποιείτε μετασχηματιστές απομόνωσης, βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό σύστημα είναι
σωστά γειωμένο.

•
•
•
•
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Περιγραφή συμβόλων
Σύμβολο

Περιγραφή
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα
Συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

Απαγορεύεται η ώθηση

Προστατευτική γείωση (έδαφος)

Εξοπλισμός τύπου BF

Επικίνδυνη τάση

Εναλλασσόμενο ρεύμα

Σταθερό ρεύμα

Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Μόνο στην ΕΕ: Να μην απορρίπτεται με τα αδιαχώριστα αστικά απόβλητα

Σήμανση CE
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Περιγραφή
Εξοπλισμός κλάσης ΙΙ (μη γειωμένο περίβλημα)
Ευαισθησία σε ESD
ή
Ευαισθησία σε στατικό ηλεκτρισμό

Είσοδοι DC 13 έως 16 Συνδετήρας καλωδίου παρεμβαλλόμενου ενισχυτή

Συνδετήρας κουμπιού συμβάντος ασθενούς

Ακροδέκτης ισοδύναμου δυναμικού

Μη αδιάβροχη συσκευή

Σύνδεση LAN

Σύνδεση USB
Πληροφορίες κατασκευαστή

Εύθραυστο
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IPX0

Απουσία προστασίας έναντι εισχώρησης νερού
σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529.

IPX1

Προστασία από νερό που στάζει πάνω από τη συσκευή για
τουλάχιστον 10 λεπτά σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529.
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Προδιαγραφές: Ενισχυτής EMU40EX
Προδιαγραφές

Τιμές

Προδιαγραφές αναλογικών καναλιών
Κανάλια αναφοράς

40

Διαφορική σύνθετη αντίσταση εισόδου

> 50 MOhm

Σύνθετη αντίσταση εισόδου κοινής λειτουργίας

> 25 MOhm

Λόγος απόρριψης κοινής λειτουργίας

116 dB στα 60 Hz

Θόρυβος εισόδου (από κορυφή σε κορυφή)

Εύρος ζώνης 3,9 µV στα 0,1~70 Hz

Θόρυβος εισόδου (RMS)

Εύρος ζώνης 0,65 µV στα 0,1~70 Hz

Κέρδος υλισμικού καναλιών ΗΕΓ

250

Μέγιστη διαφορική τάση εισόδου AC
Πριν από την παραμόρφωση πλάτους (αναφοράς)

±10 mV από κορυφή σε κορυφή

Μέγιστη λειτουργική τάση εκτροπής εισόδου DC του ±200 mV
ηλεκτροδίου
Ρεύμα πόλωσης εισόδου

< 20 pA

Διαφωνία καναλιών

-87 dB

Προδιαγραφές αναλογικών καναλιών – Κανάλια DC
Κανάλια DC (Μονάδα βάσης, DC1-DC4)

4 απομονωμένα

Εύρος εισόδου DC

±5 V

Διεπαφή κύριου υπολογιστή
Διεπαφή δικτύου
Ενσύρματη

TCP/IP (σταθερή διεύθυνση IP ή DHCP)
Gigabit Ethernet (1000BASE-T, IEEE 802.3ab)

Διεπαφή άμεσης σύνδεσης

USB 2.0

Διεπαφή χρήστη
Στοιχείο ελέγχου μπροστινού πίνακα

Οθόνη αφής LCD μονάδας βάσης

Υποδοχή σύνδεσης κουμπιού συμβάντος ασθενούς

1 στη μονάδα βάσης, 1 στο κουτί παρεμβαλλόμενου
ενισχυτή

Διεπαφή Photic Stimulator

1 Natus Photic Stimulator
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Τιμές

Ψηφιακές προδιαγραφές
Συχνότητα δειγματοληψίας

256 Hz, 512, 1024 Hz

Ανάλυση δειγματοληψίας – Κανάλια ΗΕΓ

16 bit

Κβαντισμός δειγματοληψίας – Κανάλια ΗΕΓ

300 nV

Ανάλυση δειγματοληψίας – Κανάλια DC

16 bit

Κβαντισμός δειγματοληψίας – Κανάλια DC

150 μV

Τρόποι λειτουργίας
Τύπος και ονομαστική τιμή ασφάλειας
μονάδας βάσης

T 1,5 A/250 V

Τροφοδοσία μονάδας βάσης

100-230 V, 50/60 Hz

Χωρητικότητα

Εσωτερική κάρτα μνήμης Compact Flash 4 GB

Απαιτήσεις τροφοδοσίας (μονάδα βάσης)

100-230 V AC, 50-60 Hz 70 VA

Κατανάλωση ρεύματος (κουτί παρεμβαλλόμενου
ενισχυτή EMU40EX)

1 W στα 12 V

Μπαταρία

2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες νικελίου-υδριδίου
μετάλλου (Ni-Mh) AAA

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

1 έως 1,5 ώρες (ανάλογα με τις ενεργοποιημένες
λειτουργίες: ασύρματη λειτουργία, οξύμετρο)

Έλεγχος σύνθετης αντίστασης

< 2,5, < 5, < 10, < 25 kOhm

Σήμα δοκιμής καναλιών

Προγραμματιζόμενο
Ημιτονοειδές: 5-20 Hz, 50-200 μV από κορυφή
σε κορυφή
Τετράγωνο: 0,25-1 Hz, 50-200 μV από κορυφή
σε κορυφή

Προδιαγραφές ασύρματης λειτουργίας
Συχνότητα λειτουργίας

2,400-2,4835 GHz

Ισχύς εξόδου ραδιοσυχνοτήτων

Ραδιοπομπός Bluetooth Κλάσης 1

Μέγιστο εύρος απόστασης μεταξύ πομπού/δέκτη
(σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες κατά το
πρότυπο για την ΗΜΣ)

Έως 30 μέτρα
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Τιμές

Περιβαλλοντικές συνθήκες χρήσης
Όρια περιβάλλοντος λειτουργίας

Θερμοκρασία: 10 °C έως 30 °C
Σχετική υγρασία: 30%-75%
Ατμοσφαιρική πίεση: 700 kPa έως 1.060 kPa

Κλίμακα τιμών θερμοκρασίας μεταφοράς
και φύλαξης

-25 °C έως 60 °C

Εύρος υγρασίας μεταφοράς και αποθήκευσης

10%-95%

Εύρος ατμοσφαιρικής πίεσης μεταφοράς και
αποθήκευσης

500 kPa έως 1.060 kPa

Διαστάσεις
Μέγεθος (μήκος x πλάτος x ύψος)

Βάρος

Μονάδα βάσης
Natus

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

Παρεμβαλλόμενος
ενισχυτής
EMU40EX

100 mm x 158 mm x 23 mm

Μονάδα βάσης
Natus

2,14 kg (4,72 lb)

Παρεμβαλλόμενος
ενισχυτής
EMU40EX

333 g (0,73 lb)

(3,94'' x 6,22'' x 0,91'')
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Εικόνες προϊόντος
Σύστημα EMU40EX

Εικόνα 1: Σύστημα EMU40EX: Μονάδα βάσης, κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή και συστοιχία μπαταριών
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Μονάδα βάσης

1

Κουμπί ισχύος. Επισημαίνεται με την ένδειξη

2

Προορίζεται για μελλοντική χρήση. Επισημαίνεται με την ένδειξη

.
.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση της μονάδας βάσης απευθείας σε υπολογιστή ή/και
3
φορητό υπολογιστή. Επισημαίνεται με την ένδειξη
4

.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση της μονάδας βάσης σε δίκτυο TCP/IP.
Επισημαίνεται με την ένδειξη

.

5

Τερματικό ισοδύναμου δυναμικού γείωσης.

6

Συνδέει τη μονάδα βάσης στην τροφοδοσία ρεύματος.

7

Θήκη της ασφάλειας. Επισημαίνεται με την ένδειξη:
50-60 Hz 70 VA.

8

Προορίζεται για μελλοντική χρήση. Επισημαίνεται με την ένδειξη

9

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση σημάτων DC από εξωτερικές συσκευές.
Επισημαίνεται με την ένδειξη DC1-DC12. Μόνο τα DC1-DC4 είναι διαθέσιμα όταν είναι
συνδεδεμένο το κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή EMU40EX.

10

Συνδετήρας Natus Photic Stimulator. Επισημαίνεται με την ένδειξη

11

Συνδετήρας κουμπιού συμβάντος ασθενούς. Επισημαίνεται με την ένδειξη

12

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της μονάδας βάσης σκουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή
ασθενούς Quantum. Μη διαθέσιμο όταν είναι συνδεδεμένο το κουτί παρεμβαλλόμενου
ενισχυτή EMU40EX.

Ασφάλεια: T 0,5 A/250 V, 100-230 V AC,
.

.
.
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Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του κουτιού παρεμβαλλόμενου ενισχυτή για το EMU40EX.
Επισημαίνεται με την ένδειξη

.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ένας τύπος κουτιού παρεμβαλλόμενου ενισχυτή
κάθε φορά. Δεν επιτρέπεται η χρήση ενός κουτιού παρεμβαλλόμενου ενισχυτή EMU40EX σε
συνδυασμό με άλλο κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή.

Κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή EMU40EX

Εικόνα 5: Κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή EMU40EX
1

Τυπικές είσοδοι καναλιών 10-20

2

Υποδοχή σύνδεσης κουμπιού συμβάντος ασθενούς (στο πλάι)

3

Υποδοχή σύνδεσης μονάδας βάσης ή εξωτερικής συστοιχίας μπαταρίας (στο πλάι)

4

Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης LED

5

8 επιπλέον κανάλια

6
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Αποσυσκευασία
Όταν αποσυσκευάζετε τον ενισχυτή EMU40EX, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
•

Μονάδα βάσης Natus

•

Κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή EMU40EX

•

Καλώδιο παρεμβαλλόμενου ενισχυτή EMU40EX

•

Καλώδιο Ethernet

•

Καλώδιο τροφοδοσίας

•

Διακόπτης συμβάντος ασθενούς

Προαιρετικά παρελκόμενα:
•

Συστοιχία μπαταριών EMU40EX

•

Κιτ παρελκομένων ΗΕΓ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα EMU40EX πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με καλώδια, μετατροπείς,
ηλεκτρόδια, αισθητήρα και διακόπτες που παρέχονται ή έχουν λάβει έγκριση από τη Natus.
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Ρύθμιση
Ο ενισχυτής EMU40EX έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με σύστημα υπολογιστή της XLTEK στο οποίο
εκτελείται η βάση δεδομένων της Natus και το λογισμικό ΗΕΓ NeuroWorks.

Σύνδεση με τον υπολογιστή
Σύνδεση τύπου USB
Για να συνδέσετε τον ενισχυτή EMU40EX με τον υπολογιστή XLTEK:

1. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB 2.0 για να συνδέσετε τη μονάδα βάσης Natus
στον υπολογιστή.

2. Εισαγάγετε τον διακόπτη συμβάντος ασθενούς στην υποδοχή σύνδεσης διακόπτη συμβάντος
ασθενούς στη μονάδα βάσης ή στον παρεμβαλλόμενο ενισχυτή.

3. Εάν απαιτείται η χρήση Photic Stimulator, εισαγάγετε το Photic Stimulator στην αντίστοιχη
υποδοχή σύνδεσης στη μονάδα βάσης.

4. Όταν είστε έτοιμοι να πραγματοποιήσετε μια μελέτη, συνδέστε τα καλώδια των ηλεκτροδίων του
ασθενούς και τους μετατροπείς στο κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή EMU40EX.
Patient Event
Switch

Breakout Box

Patient
Leads

Computer

Natus
Base Unit

Photic Stimulator
(optional)

USB 2.0 Cable

Εικόνα 6: Υποδοχές σύνδεσης υλισμικού τύπου USB για σύστημα EMU40EX

Σύνδεση τύπου Ethernet
1. Συνδέστε τον υπολογιστή στο δίκτυο LAN (Local Area Network).
2. Συνδέστε τη μονάδα βάσης Natus στο δίκτυο LAN.
3. Εισαγάγετε τον διακόπτη συμβάντος ασθενούς στην υποδοχή σύνδεσης διακόπτη συμβάντος
ασθενούς στη μονάδα βάσης ή στον παρεμβαλλόμενο ενισχυτή.

4. Εάν απαιτείται η χρήση Photic Stimulator, εισαγάγετε το καλώδιο του Photic Stimulator στην
αντίστοιχη υποδοχή σύνδεσης στη μονάδα βάσης.

5. Όταν είστε έτοιμοι να πραγματοποιήσετε μια μελέτη, συνδέστε τα καλώδια των ηλεκτροδίων του
ασθενούς και τους μετατροπείς στον ενισχυτή EMU40EX.
Computer

Patient Event
Switch

Breakout Box

Natus
Base Unit

Patient
Leads

Photic Stimulator
(optional)

Ethernet Cables

Εικόνα 7: Υποδοχές σύνδεσης υλισμικού τύπου Ethernet για σύστημα EMU40EX
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η XLTEK έχει σχεδιάσει τον ενισχυτή EMU40EX για μελέτες ΗΕΓ/LTM.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποίηση μελετών, ανατρέξτε στη
διαδικτυακή Βοήθεια.

Ρύθμιση σύνδεσης για τη μονάδα βάσης
1. Επιβεβαιώστε ότι η μονάδα βάσης είναι προσαρτημένη μέσω του βραχίονα ταχείας αποσύνδεσης
σε μια τροχήλατη βάση του συστήματος ή σε επίτοιχη ράγα.
2. Συνδέστε τη μονάδα βάσης του ενισχυτή στον υπολογιστή καταγραφής χρησιμοποιώντας ένα
δίκτυο ή μέσω USB. Η μονάδα βάσης μπορεί να συνδεθεί σε μια τυπική υποδοχή δικτύου gigabit
τύπου jack με διακόπτη (συνιστάται) ή σε μια δευτερεύουσα κάρτα διεπαφής δικτύου gigabit στον
υπολογιστή καταγραφής.
3. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος, συνδέστε τη μονάδα βάσης στο καλώδιο παρεμβαλλόμενου
ενισχυτή EMU40EX, το καλώδιο συμβάντος ασθενούς και τυχόν άλλα πρόσθετα παρελκόμενα,
όπως απαιτείται.
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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση και η εγκατάσταση του συστήματος ενισχυτή EMU40EX πρέπει
να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό της Natus.
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Ρύθμιση της διεύθυνσης IP
1. Για την ενεργοποίηση της μονάδας βάσης, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ισχύος
Εμφανίζεται η ακόλουθη διεπαφή χρήστη.

2. Πιέστε το κουμπί Settings (Ρυθμίσεις)
Διαμόρφωση IP.

για 3 δευτερόλεπτα.

στην οθόνη αφής για πρόσβαση στην

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ενισχυτής υποστηρίζει διαμόρφωση DHCP και στατικής διεύθυνσης
TCP/IP. Εάν επιλέξετε τη διαμόρφωση DHCP, ο ενισχυτής θα μπορεί να λαμβάνει
αυτόματα διευθύνσεις TCP/IP από τον διακομιστή DHCP.
Το λογισμικό NeuroWorks μπορεί να σαρώσει και να εντοπίσει διαθέσιμους ενισχυτές
για λήψη.
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3. Επιλέξτε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση)για το στοιχείο Audio Alerts (Ηχητικές
ειδοποιήσεις).
4. Επιλέξτε DHCP στην ενότητα Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου). Σε αντίθετη περίπτωση,
ο διακομιστής DNS θα ενεργοποιήσει τη μη αυτόματη καταχώριση του στοιχείου IP address
(Διεύθυνση IP) και του στοιχείου DNS server (Διακομιστής DNS) για τη μονάδα βάσης.

5. Πατήστε Save (Αποθήκευση) για να οριστικοποιήσετε τις αλλαγές στη διαμόρφωση IP.
6. Πατήστε Close (Κλείσιμο) για επιστροφή στην κύρια οθόνη.
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7. Από την κύρια οθόνη, επιβεβαιώστε τη ρύθμιση του συστήματος πιέζοντας το κουμπί Info
(Πληροφορίες)

για να προβάλετε την οθόνη πληροφοριών.

8. Στην οθόνη πληροφοριών, βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο IP address (Διεύθυνση IP) έχει οριστεί όπως
προβλέπεται και ότι οι πληροφορίες σύνδεσης που σχετίζονται με τον παρεμβαλλόμενο ενισχυτή
δείχνουν ότι όλα τα στοιχεία αναγνωρίζονται από το σύστημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν χρησιμοποιήθηκε η διαμόρφωση DHCP, στο στοιχείο
DHCP/STATIC (DHCP/ΣΤΑΤΙΚΟ) θα εμφανίζεται η ένδειξη STATIC (ΣΤΑΤΙΚΟ).
9. Πατήστε Close (Κλείσιμο) για έξοδο από την οθόνη πληροφοριών.
Ο ενισχυτής έχει ρυθμιστεί και είναι έτοιμος για χρήση.
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Εικονίδια οθόνης αφής
Όταν έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί σωστά στον υπολογιστή, η βάση Natus εμφανίζει διάφορα εικονίδια
στο κάτω μέρος της οθόνης αφής, τα οποία υποδεικνύουν την κατάσταση συνδεσιμότητας των κουτιών
παρεμβαλλόμενου ενισχυτή, της κονσόλας ελέγχου και των μονάδων βάσης. Στον παρακάτω πίνακα
παρουσιάζονται οι διαφορετικοί δείκτες κατάστασης σύνδεσης.
Εικονίδιο

Περιγραφή
Δείχνει τον αριθμό των κουτιών παρεμβαλλόμενου ενισχυτή (1) που είναι συνδεδεμένα
στη μονάδα βάσης.
Υποδεικνύει ότι η κονσόλα ελέγχου είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή μέσω USB και
έχει δημιουργήσει μια σύνδεση με το λογισμικό.
Υποδεικνύει ότι η κονσόλα ελέγχου είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή μέσω
καλωδίου Ethernet. Εάν το χρώμα είναι ΜΠΛΕ, το λογισμικό του υπολογιστή είναι
συνδεδεμένο με την κονσόλα ελέγχου και εκτελεί συνήθως μια μελέτη.
Εάν το χρώμα είναι ΜΑΥΡΟ, το καλώδιο Ethernet είναι συνδεδεμένο, αλλά το λογισμικό
δεν έχει συνδεθεί με την κονσόλα ελέγχου.
Εάν είναι ΔΙΑΦΑΝΕΣ, τότε δεν έχει συνδεθεί κανένα καλώδιο δικτύου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείται σύνδεση USB, η παραπάνω σύνδεση θα εμφανιστεί
έως ότου το λογισμικό δημιουργήσει μια άμεση σύνδεση με την κονσόλα ελέγχου,
οπότε και θα αλλάξει σε
. Μια φυσική σύνδεση με καλώδιο USB δεν μπορεί να
εντοπιστεί από το υλισμικό.
Εμφανίζει τις ρυθμίσεις για τη βάση Natus.
Εμφανίζει τις πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του κουτιού παρεμβαλλόμενου
ενισχυτή.
Απενεργοποιεί την οθόνη LCD.
Τερματίζει τη λειτουργία της βάσης Natus.

41

Xltek® EMU40EX™

Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης

Χρήση και λειτουργίες ενισχυτή
Έναρξη
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η τρέχουσα εγγραφή θα επαναληφθεί
με τη χρήση των τελευταίων προγραμματισμένων ρυθμίσεων κατά την αποκατάσταση
της ισχύος.

Θέση του χειριστή και του ασθενούς
Αναμένεται ότι ο χειριστής του συστήματος θα στέκεται ή θα κάθεται μπροστά στον υπολογιστή, αλλά
όχι συνεχώς. Ο ασθενής βρίσκεται συνήθως σε ένα κρεβάτι που βρίσκεται δίπλα στην τροχήλατη βάση
του συστήματος ή στον ενισχυτή και δεν υποστηρίζεται με κανένα τρόπο από τον εξοπλισμό.
Οι μονάδες ενισχυτή φοριούνται από τον ασθενή. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη του κουτιού
παρεμβαλλόμενου ενισχυτή EMU40EX σε ζώνη ή ιμάντα για λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθέτηση
του κουτιού παρεμβαλλόμενου ενισχυτή στον ασθενή.
Κανένας δεν πρέπει να γέρνει προς αυτό ή να στηρίζεται σε αυτό. Ανατρέξτε στην ενότητα
Προδιαγραφές και συντήρηση του συστήματος μεταφοράς για την τοποθέτηση, καθώς και για
λεπτομέρειες και προφυλάξεις για τις διάφορες επιλογές μεταφοράς της τροχήλατης βάσης.
Ανατρέξτε στις αντίστοιχες Οδηγίες χρήσης για όλα τα εξαρτήματα του συστήματος πριν από τη χρήση.
Σε αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής: κάμερες, υπολογιστές, διεγέρτες και λογισμικό.

Έναρξη μιας μελέτης
Μόλις ο εξοπλισμός εγκατασταθεί από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Natus και ένας ασθενής
συνδεθεί με το σύστημα EMU40EX, μπορεί να ξεκινήσει μια νέα μελέτη ΗΕΓ. Για λεπτομέρειες σχετικά με
την έναρξη μιας νέας μελέτης ΗΕΓ, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του NeuroWorks.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εγγράψετε μια μελέτη, η μονάδα βάσης πρέπει να συνδεθεί με
έναν υπολογιστή και με το κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή όπως περιγράφεται στην
ενότητα Σύνδεση δεδομένων κουτιού παρεμβαλλόμενου ενισχυτή EMU40EX με τη
μονάδα βάσης.
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Απενεργοποίηση του συστήματος
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διασφαλίσετε ότι το σύστημά σας έχει απενεργοποιηθεί
πλήρως και με ασφάλεια.
1. Κλείστε τις ενεργές μελέτες στο λογισμικό NeuroWorks.
2. Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή, διασφαλίζοντας ότι ακολουθείτε τη σωστή διαδικασία
τερματισμού λειτουργίας.
3. Στην οθόνη LCD της μονάδας βάσης, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί τερματισμού λειτουργίας για
3 δευτερόλεπτα.
4. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τον τοίχο. Προσθήκη του κουτιού παρεμβαλλόμενου
ενισχυτή EMU40EX σε ιμάντα ή αναδέτη.
Η τοποθέτηση του κουτιού παρεμβαλλόμενου ενισχυτή EMU40EX στον ασθενή γίνεται είτε μέσω της
διαμόρφωσης με ιμάντα είτε μέσω της διαμόρφωσης με αναδέτη.
Το σύστημα με τη θήκη και τον ιμάντα ή τον αναδέτη πρέπει να φοριέται επάνω από τα
ρούχα του ασθενούς ή επάνω από τη νοσοκομειακή του ρόμπα.

Προσθήκη του κουτιού παρεμβαλλόμενου ενισχυτή EMU40EX σε αναδέτη
ή ιμάντα
Διαμόρφωση με ιμάντα
Για χρήση της διαμόρφωσης με ιμάντα:
1. Προσαρτήστε τη θήκη στον ιμάντα περνώντας τον ιμάντα μέσα από το πίσω μέρος της θήκης.
2. Μετά την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων στον ασθενή, τοποθετήστε το κουτί παρεμβαλλόμενου
ενισχυτή στη θήκη με τα καλώδια ηλεκτροδίων να εξέρχονται από πάνω ή από τις πλευρές, όπως
απαιτείται. Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερική συστοιχία μπαταριών, τοποθετήστε την μέσα στη θήκη
δίπλα στο κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή.
3. Κλείστε τα φερμουάρ όσο το δυνατόν περισσότερο, έτσι ώστε το κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή
να ασφαλίσει στη θέση του.
4. Όταν το κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή τοποθετηθεί πλήρως μέσα στη θήκη, εφαρμόστε τον
ιμάντα σφιχτά γύρω από τη μέση του ασθενούς. Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας δεν είναι ούτε πολύ
σφιχτός ούτε πολύ χαλαρός και ότι ο ασθενής αισθάνεται άνετα.
5. Εισαγάγετε τον διακόπτη συμβάντος ασθενούς στη βάση συγκράτησης στο μπροστινό μέρος της
θήκης και μαζέψτε τα ηλεκτρόδια όπως θα δένατε τα μαλλιά σε «αλογοουρά».
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Διαμόρφωση με αναδέτη
Για χρήση της διαμόρφωσης με αναδέτη:

1. Προσαρτήστε τον αναδέτη στους δύο (2) δακτυλίους στο πίσω μέρος της θήκης.
2. Μετά την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων στον ασθενή, τοποθετήστε το κουτί παρεμβαλλόμενου
ενισχυτή στη θήκη με τα καλώδια ηλεκτροδίων να εξέρχονται από πάνω ή από τις πλευρές, όπως
απαιτείται. Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερική συστοιχία μπαταριών, τοποθετήστε την μέσα στη θήκη
δίπλα στο κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή.
3. Κλείστε τα φερμουάρ όσο το δυνατόν περισσότερο, έτσι ώστε το κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή
να ασφαλίσει στη θέση του μέσα στη θήκη.
4. Μόλις το κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή τοποθετηθεί πλήρως μέσα στη θήκη, περάστε τον
αναδέτη γύρω από το λαιμό ή τον ώμο του ασθενούς ή κρεμάστε το στον ορθοστάτη του κρεβατιού.
5. Εισαγάγετε τον διακόπτη συμβάντος ασθενούς στη βάση συγκράτησης στο μπροστινό μέρος της
θήκης και μαζέψτε τα ηλεκτρόδια όπως θα δένατε τα μαλλιά σε «αλογοουρά».

Αγωγός ισοστάθμισης δυναμικού
Η μονάδα βάσης παρέχει έναν αγωγό ισοστάθμισης δυναμικού για προαιρετική χρήση. Για να
τον εγκαταστήσετε, συνδέστε ένα καλώδιο bus από τον αγωγό ισοστάθμισης δυναμικού στον ζυγό
ισοστάθμισης δυναμικού της ηλεκτρικής μόνωσης στον χώρο όπου χρησιμοποιείται το σύστημα
EMU40EX.
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Περιγραφή συστήματος ενισχυτή EMU40EX
Σε αυτήν την ενότητα παρέχεται μια περιγραφή του συστήματος ενισχυτή EMU40EX και των τρόπων
λειτουργίας του.
Το σύστημα ενισχυτή ΗΕΓ EMU40EX αποτελείται από ένα σετ ηλεκτροδίων ασθενούς, ένα κουτί
παρεμβαλλόμενου ενισχυτή και μια μονάδα βάσης. Το σύστημα ενισχυτή EMU40EX έχει σχεδιαστεί για
να λειτουργεί με σύστημα υπολογιστή υπηρεσίας της XLTEK στο οποίο εκτελείται η βάση δεδομένων
της Natus και το λογισμικό ελέγχου και ανάλυσης δεδομένων NeuroWorks.
Το κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή EMU40EX είναι ένας ενισχυτής ΗΕΓ 40 καναλιών με υποδοχές
ανθεκτικές στην αφή (touch-proof) για τα καλώδια των ηλεκτροδίων ΗΕΓ. Μετατρέπει την ηλεκτρική
δραστηριότητα του εγκεφάλου του ασθενούς σε μια ψηφιακή ροή δεδομένων. Περιλαμβάνει επίσης τα
κανάλια SpO2 και ρυθμού παλμών από το ενσωματωμένο παλμικό οξύμετρο Masimo SET®, καθώς τους
δείκτες συμβάντος ασθενούς από έναν κρεμαστό πιεστικό διακόπτη, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στην κλίνη
του ασθενούς.
Τα δεδομένα της ψηφιακής κυματομορφής ΗΕΓ μεταδίδονται στη μονάδα βάσης για περαιτέρω
επεξεργασία και αποθήκευση των σημάτων. Η μονάδα βάσης παρέχει αυτά τα δεδομένα μέσω Ethernet
ή USB σε έναν σταθμό εργασίας XLTEK NeuroWorks όπου είναι δυνατή η προβολή της κυματομορφής
σε πραγματικό χρόνο, ο έλεγχος των δεδομένων σε μεταγενέστερο χρόνο και η κλινική ερμηνεία των
κυματομορφών. Η μονάδα βάσης διαθέτει επίσης τέσσερις εισόδους DC, ένα στοιχείο ελέγχου του
φωτοδιεγέρτη, μια επιπλέον είσοδο δείκτη συμβάντων και στοιχεία ελέγχου για τις δοκιμές σύνθετης
αντίστασης στα ηλεκτρόδια ΗΕΓ στην αίθουσα του ασθενούς.
Το κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή EMU40EX μπορεί να συνδεθεί στη μονάδα βάσης με ένα καλώδιο
ή ασύρματα μέσω μιας ασφαλούς σύνδεσης Bluetooth. Η χρήση του συστήματος ενισχυτή EMU40EX
στους διάφορους τρόπους λειτουργίας του περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω.

Σύνδεση δεδομένων κουτιού παρεμβαλλόμενου ενισχυτή EMU40EX
με τη μονάδα βάσης
Το κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή EMU40EX επικοινωνεί με τη μονάδα βάσης μέσω μιας ενσύρματης
σύνδεσης αμφίδρομης κατεύθυνσης 4 Mbit/s. Αυτή η σύνδεση χρησιμοποιείται για την αποστολή των
κυματομορφών ΗΕΓ πλήρους ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο, καθώς και των σχετικών σημάτων τους
στη μονάδα βάσης.
Επιπλέον, το κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή και η μονάδα βάσης μπορούν να συνδέονται ασύρματα
μέσω μιας προαιρετικής μονοκατευθυντικής ασύρματης σύνδεσης 230,4 Kbit/s. Με αυτήν την επιλογή,
το κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή αποθηκεύει τα δεδομένα στη μνήμη flash του και αποστέλλει
δεδομένα των κυματομορφών ΗΕΓ με μειωμένο ρυθμό δειγματοληψίας στη μονάδα βάσης, η οποία στη
συνέχεια προωθεί τα δεδομένα στον υπολογιστή NeuroWorks για προβολή των κυματομορφών ΗΕΓ σε
πραγματικό χρόνο.
Λάβετε υπόψη σας ότι η μονάδα βάσης μπορεί να αποστέλλει δεδομένα/εντολές για τη διαμόρφωση και
τον έλεγχο του κουτιού παρεμβαλλόμενου ενισχυτή EMU40EX μόνο μέσω της ενσύρματης σύνδεσης.
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Η προαιρετική ασύρματη λειτουργία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Απαιτούνται
δύο βήματα για τη χρήση αυτής της επιλογής. Πρώτα, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η λειτουργία
ενεργοποιείται στο εργοστάσιο. Στη συνέχεια, ο χρήστης πρέπει να ενεργοποιήσει τη λειτουργία στο
λογισμικό NeuroWorks προτού χρησιμοποιήσει την ασύρματη λειτουργία μέσω Bluetooth.
Στις δύο ενότητες που ακολουθούν περιγράφεται ο τρόπος χρήσης του ενισχυτή EMU40EX όταν η επιλογή
ασύρματης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένη και όταν η επιλογή ασύρματης λειτουργίας είναι ενεργοποιημένη.

Περιγραφή της λειτουργίας του ενισχυτή EMU40EX με την επιλογή
ασύρματης λειτουργίας απενεργοποιημένη
Όταν η μονάδα βάσης είναι ενσύρματα συνδεδεμένη με το κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή, δηλαδή,
με το καλώδιο δεδομένων του κουτιού παρεμβαλλόμενου ενισχυτή, ο ενισχυτής EMU40EX βρίσκεται
στην τρόπο λειτουργίας φυσικής σύνδεσης. Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, τα δεδομένα
μεταδίδονται μέσω της ενσύρματης σύνδεσης στη μονάδα βάσης, η οποία στη συνέχεια μεταδίδει
τα δεδομένα στον υπολογιστή.
Το λογισμικό του υπολογιστή θα εμφανίζει και θα αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα (βλ. Εικόνα 8).
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Εικόνα 8: Τρόπος λειτουργίας φυσικής σύνδεσης με την
επιλογή ασύρματης λειτουργίας απενεργοποιημένη
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Όταν η μονάδα βάσης αποσυνδέεται ενσύρματα από το κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή, ο ενισχυτής
EMU40EX βρίσκεται στην τρόπο λειτουργίας φυσικής αποσύνδεσης. Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας,
το κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή χρησιμοποιεί τη μνήμη flash για την αποθήκευση των δεδομένων
των μελετών (βλ. Εικόνα 9).
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Εικόνα 9 – Τρόπος λειτουργίας φυσικής αποσύνδεσης
με την επιλογή ασύρματης λειτουργίας απενεργοποιημένη
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Όταν το κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή επανασυνδεθεί με τη μονάδα βάσης, ο ενισχυτής EMU40EX
βρίσκεται στην κατάσταση φυσικής επανασύνδεσης. Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, τα δεδομένα που
είναι αποθηκευμένα στο κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή μεταφέρονται στον υπολογιστή μέσω της
μονάδας βάσης και συγχωνεύονται με την εγγεγραμμένη μελέτη (βλ. Εικόνα 10).
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Εικόνα 10 – Τρόπος λειτουργίας φυσικής επανασύνδεσης
με την επιλογή ασύρματης λειτουργίας απενεργοποιημένη

Αφού μεταφερθούν στον υπολογιστή όλα τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη flash του
κουτιού παρεμβαλλόμενου ενισχυτή, το κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή επιστρέφει στον τρόπο
λειτουργίας φυσικής σύνδεσης.
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Περιγραφή της λειτουργίας του ενισχυτή EMU40EX με την επιλογή
ασύρματης λειτουργίας ενεργοποιημένη
Η επιλογή ασύρματης λειτουργίας δεν επηρεάζει την ενσύρματη λειτουργία.
Στην τρόπο λειτουργίας φυσικής σύνδεσης, τα δεδομένα μεταδίδονται μέσω της ενσύρματης
σύνδεσης στη μονάδα βάσης και, στη συνέχεια, μεταδίδονται στον υπολογιστή. Το λογισμικό του
υπολογιστή εμφανίζει και αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα (βλ. Εικόνα 11).
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Εικόνα 11 – Τρόπος λειτουργίας φυσικής σύνδεσης
με την επιλογή ασύρματης λειτουργίας ενεργοποιημένη
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Όταν η μονάδα βάσης αποσυνδέεται ενσύρματα από το κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή, το κουτί
παρεμβαλλόμενου ενισχυτή χρησιμοποιεί τη μνήμη flash για την αποθήκευση των δεδομένων της μελέτης
και μεταδίδει ταυτόχρονα μια έκδοση αυτών των δεδομένων με χαμηλότερο ρυθμό δειγματοληψίας μέσω
της ασύρματης σύνδεσης (βλ. Εικόνα 12).
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Εικόνα 12 – Τρόπος λειτουργίας φυσικής αποσύνδεσης
με την επιλογή ασύρματης λειτουργίας ενεργοποιημένη
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Τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω της ασύρματης σύνδεσης χρησιμοποιούνται από το λογισμικό
NeuroWorks για την παρουσίαση μιας παθητικής οπτικοποίησης των σημάτων ΗΕΓ. Δεν είναι δυνατό να
εκτελεστεί καμία ενέργεια στα σήματα που παρουσιάζονται από το λογισμικό (παθητική αναπαράσταση
σημάτων). Τα δεδομένα που αποστέλλονται μέσω της ασύρματης σύνδεσης δεν αποθηκεύονται.
Με την επανασύνδεση, τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή
μεταφέρονται στον υπολογιστή μέσω της μονάδας βάσης και συγχωνεύονται με την εγγεγραμμένη μελέτη
(βλ. Εικόνα 13).
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Εικόνα 13 – Τρόπος λειτουργίας φυσικής επανασύνδεσης
με την επιλογή ασύρματης λειτουργίας ενεργοποιημένη
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Ρύθμιση του επιπέδου ασύρματης ισχύος
Η μονάδα ραδιοσυχνοτήτων Bluetooth στον ενισχυτή EMU40EX διαθέτει ρυθμιζόμενα επίπεδα ισχύος.
Μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να επιτρέπει ένα τυπικό ή εκτεταμένο εύρος ασύρματης ισχύος
ή μπορεί και να απενεργοποιηθεί πλήρως. Κάθε κονσόλα ελέγχου EMU40EX μπορεί να διαμορφωθεί
ξεχωριστά με τη χρήση του βοηθητικού προγράμματος από ένα CD του λογισμικού NeuroWorks.
Η επιλεγμένη διαμόρφωση θα διατηρηθεί σε μια μνήμη μόνιμης αποθήκευσης μέχρι να αλλαχθεί εκουσίως.
Για τη ρύθμιση της ασύρματης ισχύος, εκτελέστε την εφαρμογή EMU40EX.exe από ένα CD του λογισμικού
NeuroWorks. Εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο:

Εικόνα 14: Χρήση του βοηθητικού προγράμματος EMU40EX.exe για τη ρύθμιση της ασύρματης ισχύος
Κάντε κλικ στην επιλογή [Open] (Άνοιγμα) για να δημιουργήσετε μια σύνδεση με τον ενισχυτή. Εάν
ο ενισχυτής EMU40EX είναι συνδεδεμένος μέσω Ethernet (IP), εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του ενισχυτή
(την ίδια διεύθυνση που εμφανίζεται στη διαμόρφωση του ενισχυτή NeuroWorks). Όταν ο ενισχυτής
EMU40EX συνδεθεί, στο αρχείο καταγραφής θα εμφανίζεται η κατάσταση επιτυχημένης σύνδεσης
και ο χρήστης θα μπορεί να ρυθμίσει την ασύρματη ισχύ κάνοντας κλικ στην επιλογή [Extended]
(Εκτεταμένο) ή [Standard] (Τυπικό).

Δοκιμή του ενισχυτή EMU40EX
Ο ενισχυτής EMU40EX έχει συναρμολογηθεί, δοκιμαστεί και βαθμονομηθεί πλήρως προτού σας
αποσταλεί. Ωστόσο, στις παρακάτω ενότητες περιγράφονται ορισμένες δοκιμές που μπορείτε να
εκτελέσετε για να επαληθεύσετε την απόδοση του ενισχυτή EMU40EX.

Βαθμονόμηση και επαλήθευση
Δεν χρειάζεται να βαθμονομήσετε το λογισμικό του ενισχυτή EMU40EX. Όλες οι εργασίες βαθμονόμησης
έχουν εκτελεστεί στο εργοστάσιο πριν από την αποστολή του συστήματος. Για να επαληθεύσετε τη
σωστή βαθμονόμηση του EMU40EX, εκτελέστε την παρακάτω διαδικασία:

1.
2.
3.
4.
5.

Συνδέστε τη μονάδα βάσης σε έναν υπολογιστή XLTEK και ενεργοποιήστε το σύστημα.
Εκκινήστε τη βάση δεδομένων της Natus.
Για να ξεκινήσετε μια νέα μελέτη, κάντε κλικ στην επιλογή New EEG (Νέο ΗΕΓ) ή Sleep (Ύπνος).
Επιλέξτε Edit (Επεξεργασία) > Settings (Ρυθμίσεις) > Acquisition (Λήψη).
Στην καρτέλα Acquisition (Λήψη), θέστε την επιλογή Reference Electrode (Ηλεκτρόδιο αναφοράς)
σε Common (Κοινό).
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6. Σχεδιάστε τέσσερα διπολικά μοντάζ με τη διαφορά παρακείμενων καναλιών, για παράδειγμα,
C3 CZ, C4 T4, T5 P3 κ.λπ.

7. Εφαρμόστε ένα ημιτονοειδές κύμα 50 microvolt με εύρος από κορυφή σε κορυφή, 10 Hz σε όλα
τα κανάλια της ομάδας χρησιμοποιώντας μια γεννήτρια σημάτων. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει φορτίο
50 Ohm στην έξοδο της γεννήτριας εάν η γεννήτρια είναι σχεδιασμένη για την παροχή του
καθορισμένου επιπέδου σε αυτό το φορτίο.
8. Θέστε το φίλτρο LFF σε 0,1, το φίλτρο HFF στο OFF (Απενεργοποίηση), και το φίλτρο Notch
(Εγκοπή) στο OFF (Απενεργοποίηση).
9. Βεβαιωθείτε ότι κανένα ημιτονοειδές κύμα δεν υπερβαίνει τα 50 microvolt από κορυφή σε κορυφή.
Τα 50 microvolt αντιπροσωπεύουν αντιστοιχία κέρδους 1%.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση ενός μοντάζ, συμβουλευτείτε
τη διαδικτυακή Βοήθεια.

Δοκιμή καναλιών
Στον τρόπο λειτουργίας Acquisition (Λήψη) μπορεί να εκτελεστεί μια δοκιμή καναλιών για να ελεγχθεί
κατά πόσον πραγματοποιείται σωστή επεξεργασία ενός σήματος από τον ενισχυτή στην οθόνη.
Στο πλαίσιο της δοκιμής καναλιών εφαρμόζεται ένα δοκιμαστικό σήμα σε όλα τα κανάλια. Αυτό σας
επιτρέπει να εξετάσετε τις κυματομορφές στην οθόνη για να δείτε εάν λειτουργούν όλα τα κανάλια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δοκιμή καναλιών δεν επαληθεύει τη σύνδεση από το ηλεκτρόδιο ασθενούς στην
είσοδο του ενισχυτή.

Για την εκτέλεση μιας δοκιμής καναλιών

1. Επιλέξτε Controls (Έλεγχοι) > Channel Test Signal (Δοκιμαστικό σήμα καναλιών). Η γραμμή
εργαλείων Channel Test (Δοκιμή καναλιών) εμφανίζεται πάνω από το παράθυρο κυματομορφής.

2. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων Channel Test (Δοκιμή καναλιών) για να επιλέξετε το
επιθυμητό σχήμα, εύρος και συχνότητα για τα κύματα.

3. Για να διακόψετε τη δοκιμή καναλιών και να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις, κάντε κλικ
στην επιλογή Ολοκλήρωση.
Έλεγχος δοκιμαστικού σήματος καναλιών
Ο έλεγχος Channel Test Signal (Έλεγχος δοκιμαστικού σήματος καναλιών) ενεργοποιείται στο δοκιμαστικό
σήμα καναλιών σύμφωνα με τις πιο πρόσφατα αποθηκευμένες ρυθμίσεις και εμφανίζεται μια γραμμή
εργαλείων Channel Test Signal (Δοκιμαστικό σήμα καναλιών). Η γραμμή εργαλείων Channel Test Signal
(Δοκιμαστικό σήμα καναλιών) βρίσκεται επάνω από την οθόνη παρακολούθησης. Η γραμμή εργαλείων
περιλαμβάνει στοιχεία ελέγχου για το σχήμα, το εύρος και τη συχνότητα του δοκιμαστικού σήματος.
Shape

Amplitude

Frequency

Εικόνα 15 – Γραμμή εργαλείων Channel Test (Δοκιμή καναλιών)
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Έλεγχος σύνθετης αντίστασης
O έλεγχος σύνθετης αντίστασης εκτελείται για να διασφαλιστεί ότι η επαφή του ηλεκτροδίου με τον
ασθενή είναι ικανοποιητική. Μπορείτε να εκτελέσετε έναν έλεγχο σύνθετης αντίστασης ανά πάσα στιγμή
κατά τη διάρκεια μιας μελέτης.
Εκτέλεση ελέγχου σύνθετης αντίστασης από το λογισμικό
Όταν ξεκινήσει ένας έλεγχος σύνθετης αντίστασης, το λογισμικό εκτελεί σάρωση σε όλα τα κανάλια
(σε τρόπο λειτουργίας αυτόματης σάρωσης).
Για...

Κάντε το εξής...

Έναρξη του ελέγχου σύνθετης αντίστασης

Επιλέξτε Controls (Έλεγχοι) > Impedance Check
(Έλεγχος σύνθετης αντίστασης)

Κλείδωμα σε ένα κανάλι

Κάντε κλικ στην επιλογή Lock Channel (Κλείδωμα
καναλιού). Στη συνέχεια, κάντε ρυθμίσεις στη σύνδεση
ηλεκτροδίων έως ότου επιτευχθούν ικανοποιητικά επίπεδα

Συνέχεια στην εκτέλεση πλήρους ελέγχου
σύνθετης αντίστασης

Κάντε κλικ στη επιλογή Release Lock (Ξεκλείδωμα)

Τερματισμός του ελέγχου σύνθετης
αντίστασης

Κάντε κλικ στην επιλογή End (Τέλος)

Αποθήκευση του ελέγχου σύνθετης
αντίστασης ως μέρος της μελέτης

Κάντε κλικ στην επιλογή End and Start Recording
(Τέλος και έναρξη εγγραφής)

Ένας έλεγχος σύνθετης αντίστασης εμφανίζει ραβδογραφήματα που δείχνουν την αντίσταση κάθε
σύνδεσης ηλεκτροδίου. Μια πράσινη ράβδος υποδηλώνει ότι η ένδειξη είναι πάνω από το καθορισμένο
όριο. Μια κόκκινη ράβδος καθορίζει ότι η ένδειξη είναι πάνω από το όριο. Για να καθορίσετε το όριο
σύνθετης αντίστασης, κάντε κλικ σε ένα από τα κουμπιά Threshold (Όριο) στο πλαίσιο Threshold
Group (Ομάδα ορίων) στη δεξιά πλευρά του πλαισίου Check Impedance (Έλεγχος σύνθετης
αντίστασης).
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Παλμικό οξύμετρο
Στα παρακάτω θέματα παρατίθενται οι προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από τον FDA στο πλαίσιο του
K990966 για την πλακέτα Masimo SET® που είναι ενσωματωμένη στον ενισχυτή EMU40EX. Η πλακέτα
συνδέεται σε αισθητήρες και παρέχει πληροφορίες για τον κορεσμό του οξυγόνου, τον ρυθμό παλμών,
την κυματομορφή παλμών και άλλες πληροφορίες εξόδου μέσω του λογισμικού NeuroWorks. Ο ενισχυτής
EMU40EX τροφοδοτεί και απομονώνει την πλακέτα από την τροφοδοσία ηλεκτρικού δικτύου και από τη
γείωση. Το λογισμικό NeuroWorks/SleepWorks παρέχει προς το παρόν δύο τύπους δεδομένων SpO2:
έναν μέσο ρυθμό παλμών 4 παλμών με βάση τους προηγούμενους τέσσερις συνεχείς αποδεκτούς
ρυθμούς παλμών και έναν ρυθμό παλμών παλμό προς παλμό που υπολογίζεται βάσει του
προηγούμενου παλμού.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας Masimo
Αυτή η συσκευή καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα. U.S.A. Patents: 5,758,644;
5,823,950; 6,011,986; 6,157,850; 6,263,222; 6,501,975, διεθνή ισοδύναμα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
ή ένα ή περισσότερα από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αναφέρονται στη διεύθυνση στο
www.masimo.com/patents. Εκκρεμούν και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ, καθώς και
διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Χωρίς σιωπηρή άδεια χρήσης
Η κατοχή ή η αγορά αυτής της συσκευής δεν συνεπάγεται την παροχή καμίας ρητής ή σιωπηρής άδεια
χρήσης της συσκευής με ανταλλακτικά τα οποία, μόνα τους ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό με αυτήν τη
συσκευή, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ενός ή περισσότερων από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που
σχετίζονται με αυτήν τη συσκευή.

Ενδείξεις χρήσης
Το παλμικό οξύμετρο και τα παρελκόμενα ενδείκνυνται για τη συνεχή, μη επεμβατική παρακολούθηση
του λειτουργικού κορεσμού σε οξυγόνο της αρτηριακής αιμοσφαιρίνης (SpO2) και του ρυθμού παλμών
(μέτρηση από έναν αισθητήρα SpO2). Το παλμικό οξύμετρο Masimo SET® και τα παρελκόμενα
ενδείκνυνται για χρήση σε ενήλικες, παιδιατρικούς και νεογνικούς ασθενείς, τόσο σε συνθήκες ακινησίας
όσο και σε συνθήκες κίνησης, καθώς και για χρήση σε ασθενείς με καλή ή ανεπαρκή διήθηση
σε νοσοκομεία, νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και κινητά και οικιακά περιβάλλοντα.

Οδηγίες χρήσης
Η ένδειξη ανεπάρκειας σήματος ή/και βλάβης ανιχνευτή για τον αισθητήρα SpO2 ηχεί μέσω του
λογισμικού Neuroworks 9.0 και εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή. Το λογισμικό θα υποδείξει
τα ακόλουθα εάν παρατηρηθεί ανωμαλία, υποβάθμιση σήματος ή σφάλμα ανιχνευτή κατά την
παρακολούθηση:

1.
2.
3.
4.
5.
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Συμβάν οξυμέτρου – σημειώνει την ώρα του συμβάντος και εγγράφεται
Συμβάν παλμού – σημειώνει την ώρα του συμβάντος και εγγράφεται
Ένδειξη «Απενεργοποιημένο κανάλι»
Χαμηλή ποιότητα
Ένδειξη «-----» εάν ο αισθητήρας δεν έχει ευθυγραμμιστεί σωστά ή δεν λαμβάνει σήμα

Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης

Xltek® EMU40EX™

Τρόπος λειτουργίας του παλμικού οξυμέτρου
Το παλμικό οξύμετρο Masimo SET® βασίζεται σε τρεις αρχές:

1. Η οξυαιμοσφαιρίνη και η δεοξυαιμοσφαιρίνη διαφέρουν ως προς την απορρόφηση του ερυθρού
και υπέρυθρου φωτός (φασματοφωτομετρία).

2. Ο όγκος του αρτηριακού αίματος στους ιστούς (και, κατά συνέπεια, η απορρόφηση του φωτός
από το αίμα αυτό) μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του παλμού (πληθυσμογραφία).

3. Η αρτηριοφλεβική διαφυγή παρουσιάζει υψηλή διακύμανση και η μεταβαλλόμενη απορρόφηση
από το φλεβικό αίμα αποτελεί σημαντική συνιστώσα του θορύβου κατά τη διάρκεια του παλμού.
Το παλμικό οξύμετρο Masimo SET® και το συμβατικό παλμικό οξύμετρο προσδιορίζουν το SpO2 με τη
διέλευση ερυθρού και υπέρυθρου φωτός από ένα τριχοειδικό δίκτυο και τη μέτρηση των μεταβολών
στην απορρόφηση του φωτός κατά τη διάρκεια του παλμικού κύκλου. Οι δίοδοι εκπομπής ερυθρού
και υπέρυθρου φωτός (LED) στους αισθητήρες του οξυμέτρου λειτουργούν ως πηγές φωτός, ενώ μια
φωτοδίοδος λειτουργεί ως φωτοανιχνευτής.
Το συμβατικό παλμικό οξύμετρο θεωρεί ότι όλοι οι παλμοί στο σήμα απορρόφησης φωτός προκαλούνται
από ταλαντώσεις στον όγκο του αρτηριακού αίματος. Λαμβάνεται ως υπόθεση ότι η ροή του αίματος
στην® περιοχή του αισθητήρα διέρχεται πλήρως από το τριχοειδικό δίκτυο και όχι από αρτηριοφλεβικές
διαφυγές. Το συμβατικό παλμικό οξύμετρο υπολογίζει τον λόγο της παλμικής απορρόφησης (AC) προς
τη μέση απορρόφηση (DC) σε καθένα από δύο μήκη κύματος, 660 nm και 905 nm:
S(660) = AC(660)/DC(660)
S(905) = AC(905)/DC(905)
Στη συνέχεια, το οξύμετρο υπολογίζει τον λόγο αυτών των δύο σημάτων απορρόφησης με προσθήκη
αρτηριακού παλμού:
R = S(660)/S(905)
Η τιμή R χρησιμοποιείται για την εύρεση του κορεσμού SpO2 σε έναν πίνακα αναζήτησης που είναι
ενσωματωμένος στο λογισμικό του οξυμέτρου. Οι τιμές στον πίνακα αναζήτησης βασίζονται σε μελέτες
ανθρώπινου αίματος με βάση ένα εργαστηριακό φασματοφωτομετρικό οξύμετρο αίματος (co-oximeter) σε
υγιείς ενήλικες εθελοντές σε μελέτες επαγόμενης υποξίας.
Το παλμικό οξύμετρο Masimo SET® θεωρεί ότι η αρτηριοφλεβική διαφυγή παρουσιάζει υψηλή
διακύμανση και ότι η μεταβαλλόμενη απορρόφηση από το φλεβικό αίμα αποτελεί σημαντική συνιστώσα
του θορύβου κατά τη διάρκεια του παλμού. Το παλμικό οξύμετρο Masimo SET® αποσυνθέτει το S(660)
και το S(905) σε ένα αρτηριακό σήμα συν μια συνιστώσα θορύβου και υπολογίζει τον λόγο των
αρτηριακών σημάτων χωρίς τον θόρυβο:
S(660) = S1 + N1
S(905) = S2 + N2
R = S1/S2
Και πάλι, R είναι ο λόγος δύο σημάτων απορρόφησης με προσθήκη αρτηριακού παλμού και η τιμή του
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κορεσμού SpO2 σε μια εμπειρικά προκύπτουσα εξίσωση στο
λογισμικό του παλμικού οξυμέτρου. Οι τιμές στην εμπειρικά προκύπτουσα εξίσωση βασίζονται σε μελέτες
ανθρώπινου αίματος με βάση ένα εργαστηριακό φασματοφωτομετρικό οξύμετρο αίματος (co-oximeter) σε
υγιείς ενήλικες εθελοντές σε μελέτες επαγόμενης υποξίας.
Οι παραπάνω εξισώσεις συνδυάζονται και προσδιορίζεται ένας θόρυβος αναφοράς (Ν’):
N’ = S(660) - S(905) x R
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Εάν δεν υπάρχει θόρυβος N’ = 0: τότε ισχύει ότι S(660) = S(905) x R, η ίδια, δηλαδή, σχέση που ισχύει
για το συμβατικό παλμικό οξύμετρο.
Η εξίσωση για τον θόρυβο αναφοράς βασίζεται στην τιμή του R, δηλαδή στην τιμή που είναι απαραίτητη
για τον υπολογισμό του SpO2. Το λογισμικό του παλμικού οξυμέτρου σαρώνει πιθανές τιμές R που
αντιστοιχούν σε τιμές SpO2 από 1% έως 100% και δημιουργεί μια τιμή N’ για καθεμία από αυτές τις
τιμές R. Τα σήματα S(660) και S(905) υποβάλλονται σε επεξεργασία με κάθε πιθανή τιμή θορύβου
αναφοράς N’ μέσω ενός προσαρμόσιμου ακυρωτή συσχέτισης (ACC), ο οποίος παρέχει μια ισχύ εξόδου
για κάθε πιθανή τιμή R (δηλαδή, για κάθε πιθανό SpO2 από 1% έως 100%). Το αποτέλεσμα είναι ένα
γράφημα Discrete Saturation Transform (DST™) σχετικής ισχύος εξόδου σε σχέση με την πιθανή τιμή
SpO2, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, όπου το R αντιστοιχεί σε SpO2 = 97%:
Discrete Saturation Transform
DST

%SpO2
Γράφημα Discrete Saturation Transform (DST™)
Το γράφημα DST έχει δύο κορυφές: η κορυφή που αντιστοιχεί στην υψηλότερη τιμή κορεσμού επιλέγεται
ως τιμή SpO2. Ολόκληρη η ακολουθία επαναλαμβάνεται κάθε δύο δευτερόλεπτα στα τελευταία τέσσερα
δευτερόλεπτα των ακατέργαστων δεδομένων. Συνεπώς, το SpO2 στο παλμικό οξύμετρο Masimo SET®
αντιστοιχεί σε έναν κινητό μέσο όρο κορεσμού αρτηριακής αιμοσφαιρίνης που ενημερώνεται κάθε
δύο δευτερόλεπτα.

Παρελκόμενα παλμικού οξυμέτρου
Καλώδιο σειράς PC: Συνδέει τη μονάδα του παλμικού οξυμέτρου με τους αισθητήρες του οξυμέτρου.
Μεταφέρει την ισχύ μετάδοσης LED στους αισθητήρες οξυμετρίας από το παλμικό οξύμετρο. Το παλμικό
οξύμετρο λαμβάνει το σήμα του ανιχνευτή από τον αισθητήρα οξυμετρίας μέσω του καλωδίου σειράς PC.
Αισθητήρες οξυμετρίας σειράς LNCS®: Οι ενσύρματοι αισθητήρες χαμηλού θορύβου (LNCS) και τα
ενσωματωμένα καλώδια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν βέλτιστη απόδοση παλμικής οξυμετρίας.
Αυτοί οι αισθητήρες, οι οποίοι παρέχουν πρόσθετη προστασία από υγρά και έχουν βελτιωμένη αντοχή
στην υγρασία, χαρακτηρίζονται από απόδοση υψηλής ακρίβειας σε συνθήκες κίνησης, χαμηλής διήθησης
και έντονου περιβαλλοντικού φωτισμού. Οι αισθητήρες LNCS® μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλα τα
παλμικά οξύμετρα Masimo SET®.
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Διαθέσιμοι αισθητήρες οξυμετρίας
Αριθμός
μοντέλου

Περιγραφή

008775

Κιτ οξυμετρίας EMU40EX Masimo LNCS

1006 (PC-12)

ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ MASIMO 12' – ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
ΤΩΝ ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ MASIMO

2013

Επαναχρησιμοποιήσιμο καλώδιο ασθενούς Masimo LNCS 14 ft

2653

Επαναχρησιμοποιήσιμος μαλακός αισθητήρας Masimo LNCS DBI για ενήλικες,
με καλώδιο 3 ft

1859

Αισθητήρας μίας χρήσης Masimo LNCS για ενήλικες, με καλώδιο 18"

1863

Επαναχρησιμοποιήσιμος αισθητήρας Masimo LNCS DCI για ενήλικες, με κλιπ
δακτύλου και καλώδιο 3 ft

1864

Επαναχρησιμοποιήσιμος αισθητήρας Masimo LNCS DCIP για παιδιά, με κλιπ
δακτύλου και καλώδιο 3 ft

2258

Επαναχρησιμοποιήσιμος αισθητήρας Masimo LNCS Y1 πολλαπλών σημείων τοποθέτησης
Απαιτεί ιμάντες στερέωσης μίας χρήσης (διατίθενται σε τυπικό και μικρό μέγεθος)

Προδιαγραφές οξυμέτρου
Ισχύς οπτικής εξόδου
Παλμική ροή ακτινοβολίας στα 50 mA

≤ 15 mW

Εύρος οπτικού μήκους κύματος
LED

Μήκος κύματος

Ερυθρό

660 nm

Υπέρυθρο

905 nm

Εμφανιζόμενες προδιαγραφές
Εμφανιζόμενο εύρος κορεσμού οξυγόνου (SpO2)

0 έως 100%

Εμφανιζόμενο εύρος ρυθμού παλμού

25 έως 240 παλμοί ανά λεπτό (bpm)

Διασφαλίζεται ότι η μέγιστη ισχύς οπτικής εξόδου θα είναι μικρότερη από ή ίση με 15 mW/11,7 dBm με
εύρος μήκους κύματος 660 nm και 905 nm.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ακρίβεια του μόνιτορ ή του ανιχνευτή του παλμικού οξυμέτρου δεν μπορεί να
καθοριστεί με τη χρήση μιας διάταξης ελέγχου λειτουργίας.
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Μετρήσεις
Εάν η ακρίβεια κάποιας μέτρησης δεν φαίνεται λογική, ελέγξτε τα ζωτικά σημεία του ασθενούς με
εναλλακτικά μέσα. Στη συνέχεια, ελέγξτε ότι το παλμικό οξύμετρο λειτουργεί σωστά.

Αιτίες ανακριβών μετρήσεων
•

Εσφαλμένη τοποθέτηση ή χρήση αισθητήρα.

•

Υψηλά επίπεδα δυσλειτουργικών αιμοσφαιρινών (π.χ. ανθρακυλαιμοσφαιρίνης ή μεθεμοσφαιρίνης).

•

Ενδοαγγειακές χρωστικές όπως το πράσινο ινδοκυανίνης ή το μπλε του μεθυλενίου.

•

Έκθεση σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα φωτισμού, όπως σε χειρουργικούς λαμπτήρες (ειδικά
σε λαμπτήρες με πηγή φωτός xenon), λαμπτήρες μείωσης του επιπέδου της χολερυθρίνης,
λαμπτήρες φθορισμού, λαμπτήρες υπερύθρων θέρμανσης ή άμεσο ηλιακό φως. Μπορείτε να
διορθώσετε την έκθεση σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα φωτισμού καλύπτοντας τον αισθητήρα
με ένα σκούρο ή αδιαφανές υλικό.

•

Υπερβολική κινητικότητα ασθενούς.

•

Φλεβικοί παλμοί.

•

Τοποθέτηση ενός αισθητήρα σε ένα άκρο στο οποίο υπάρχει περιβραχιόνιο μέτρησης της
αρτηριακής πίεσης, αρτηριακός καθετήρας ή ενδοαγγειακή γραμμή.

Αιτίες απώλειας παλμικού σήματος
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•

Ο αισθητήρας είναι πολύ σφιχτός.

•

Υπερβολικά υψηλό επίπεδο φωτισμού από πηγές φωτός, όπως από χειρουργικό λαμπτήρα,
λαμπτήρα μείωσης του επιπέδου της χολερυθρίνης ή ηλιακό φως.

•

Το περιβραχιόνιο αρτηριακής πίεσης έχει διογκωθεί στο άκρο στο οποίο έχει τοποθετηθεί
ο αισθητήρας SpO2.

•

Ο ασθενής έχει υπόταση, σοβαρού βαθμού αγγειοσύσπαση, σοβαρού βαθμού αναιμία
ή υποθερμία.

•

Απόφραξη αρτηρίας εγγύς στον αισθητήρα.

•

Ο ασθενής έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή ή βρίσκεται σε κατάσταση καταπληξίας.

Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης
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Προδιαγραφές και συντήρηση του συστήματος
μεταφοράς
Ανατρέξτε στις αντίστοιχες Οδηγίες χρήσης για όλα τα εξαρτήματα του συστήματος πριν από τη χρήση.
Σε αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής: κάμερες, υπολογιστές, διεγέρτες και λογισμικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση και η εγκατάσταση του συστήματος μεταφοράς πρέπει
να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό της Natus.

Προδιαγραφές τροχήλατης βάσης XLTEK
Μέγιστο
φορτίο
[λίβρες]
Βάρος
(συμπεριλαμβΤοποθεσία
Προεπιλεγμένος εξοπλισμού ανομένου του
προσάρτησης
εξοπλισμός
[λίβρες]
εξοπλισμού)
A1*
Βιντεοκάμερα
1
3
A2*
Φωτιστικό IR
2
2
B
Θέση
10
10
προσάρτησης
οθόνης
C
Επιφάνεια
0
10
εργασίας
D
Κάδος
0
10
αποθήκευσης
E
Δίσκος
3
5
πληκτρολογίου
F
Βάση στερέωσης
5
5
Natus Photic
Stimulator
G
Δίσκος για
20
50
καταγραφή DT
H
Μετασχηματιστής
22
60
απομόνωσης
Βάρος βάσης
100
τροχήλατης βάσης
Συνολικό βάρος
* Προαιρετικά στοιχεία

163

255
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Προδιαγραφές τροχήλατης βάσης Neurowand (χωρίς υπολογιστή)

Τοποθεσία
προσάρτησης
A1*
A2*
B
C
D
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Προεπιλεγμένος
εξοπλισμός
Βιντεοκάμερα
Φωτιστικό IR
Βάση στερέωσης
ενισχυτή
Κάδος
αποθήκευσης
Μετασχηματιστής
απομόνωσης

Βάρος
εξοπλισμού
[λίβρες]
4
2
5

Μέγιστο φορτίο
[λίβρες]
(συμπεριλαμβανομένου
του εξοπλισμού)
4
2
5

0

10

23

40

Βάρος βάσης τροχήλατης βάσης

48

Συνολικό βάρος
* Προαιρετικά στοιχεία

82
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Προδιαγραφές τροχήλατης βάσης Natus ErgoJust
Για τις προδιαγραφές και τις λεπτομέρειες της τροχήλατης βάσης ErgoJust, ανατρέξτε στον οδηγό
εγκατάστασης και λειτουργιών του Natus ErgoJust (α/ε: 019667).

Συντήρηση
1. Ελέγχετε τακτικά την τροχήλατη βάση για να βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί, τα μπουλόνια, η τοποθέτηση
του εξοπλισμού και τα συνδετικά των ραφιών είναι σταθερά ασφαλισμένα ανά πάσα στιγμή.
2. Ελέγχετε τακτικά όλα τα σύρματα και τα καλώδια για κοψίματα και ζημιές.
3. Ελέγχετε τακτικά όλα τα ηλεκτρικά βύσματα για να βεβαιωθείτε ότι είναι καλά τοποθετημένα στις
αντίστοιχες υποδοχές.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις προσοχής
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο εξοπλισμό της XLTEK στην
τροχήλατη βάση. Σε περίπτωση χρήσης μη εγκεκριμένου εξοπλισμού, μπορεί να
διακυβευτούν η λειτουργία και η ασφάλεια του συστήματος.
Βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε πλατφόρμα, τραπέζι, τροχήλατη βάση ή άλλη επιφάνεια που
χρησιμοποιείται κατά τη λειτουργία, τη μεταφορά ή την προσωρινή ή μόνιμη αποθήκευση
του συστήματος και των εξαρτημάτων του είναι επαρκής, ανθεκτική και ασφαλής. Η Natus
δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από
τη χρήση ακατάλληλων, ανεπαρκώς κατασκευασμένων ή μη εγκεκριμένων μέσων
μεταφοράς, τροχήλατων βάσεων ή επιφανειών χειρισμού. Η Natus δεν είναι υπεύθυνη για
οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή ζημιά που μπορεί να προκύψει λόγω ακατάλληλης
αποθήκευσης καλωδίων κατά τη μεταφορά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε την τροχήλατη βάση υπό κλίση μεγαλύτερη από 10°,
καθώς θα διακυβευτεί η σταθερότητα της τροχήλατης βάσης.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ: Κατά τη μεταφορά, ο χρήστης θα πρέπει να καθοδηγεί
την τροχήλατη βάση και με τα δύο χέρια, εξασφαλίζοντας ότι η βάση των τροχών είναι
ευθυγραμμισμένη έτσι ώστε ένας μοναδικός τροχός να οδηγεί προς την κατεύθυνση της
κίνησης. Η παράλειψη καθοδήγησης της τροχήλατης βάσης με έναν τροχό μπορεί να
οδηγήσει σε κίνδυνο ανατροπής κατά την άνοδο ή κάθοδο σε σκαλοπάτια ή κατώφλια.
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Λεπτομέρειες ηλεκτρικής εισόδου και μετασχηματιστή
απομόνωσης
ΕΕ
Ηλεκτρική είσοδος

200-240 V AC, 2,24 A στα 50 Hz

Μετασχηματιστής
απομόνωσης

Powervar ABC500-22MED

Βόρεια Αμερική
Ηλεκτρική είσοδος

120 V AC, 3,10 A στα 60 Hz

Μετασχηματιστής
απομόνωσης

Powervar ABC300-11MED

Ιαπωνία
Ηλεκτρική είσοδος

100V-120 V AC, 8,0 A, 50/60 Hz

Μετασχηματιστής
απομόνωσης

Powertronix D1CSWFCNOE2
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Συντήρηση, καθαρισμός και απόρριψη
Για να διατηρείτε τον ενισχυτή EMU40EX σε καλή κατάσταση λειτουργίας, πρέπει να ακολουθείτε ένα
τακτικό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης. Η τακτική προληπτική συντήρηση δεν περιλαμβάνει
πρόσβαση στο εσωτερικό του ενισχυτή EMU40EX και των εξαρτημάτων του. Για προβλήματα
συντήρησης που απαιτούν διορθωτική συντήρηση ή/και συντήρηση εσωτερικών εξαρτημάτων, καλέστε
το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης στον αριθμό +1-800-303-0306 ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
της XLTEK της περιοχής σας.
Ελέγχετε περιοδικά τις καλωδιακές συνδέσεις και τα ηλεκτρόδια για ζημιές και φθορά. Επιθεωρείτε
τα καλώδια για λυγισμένες ακίδες. Αντικαθιστάτε τα γδαρμένα ή φθαρμένα καλώδια. Επίσης, ελέγχετε
τακτικά και καθαρίζετε όλα τα εξαρτήματα του συστήματος, όπως:
•

Συνδετήρες και θύρες τύπου jack

•

Μονάδα βάσης, κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή και καλώδιο USB 2.0

•

Ηλεκτρόδια και παρελκόμενα

Όπως κάθε εξοπλισμός, ο ενισχυτής EMU40EX υπόκειται σε αυξημένη φθορά σε καθημερινή βάση.
Η εκτέλεση βασικών εργασιών φροντίδας του συστήματος και η αποφυγή της υπερβολικής φυσικής
κατάχρησης συμβάλλουν στην παράταση της διάρκειας ζωής του ενισχυτή EMU40EX.

Συστάσεις
Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από τον ενισχυτή EMU40EX πριν από τον καθαρισμό.
Χρησιμοποιήστε ένα πανί που δεν χνούδι. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά σε κανένα
εξάρτημα του συστήματος.
Προσέχετε ώστε να μην εισχωρήσουν υγρά στα εσωτερικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα του
συστήματος.
ΜΗΝ αφήνετε τον ενισχυτή συνδεδεμένο στον υπολογιστή κατά τη μεταφορά της μονάδας.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτόκαυστο και μην αποστειρώνετε με πίεση ή αέριο αυτόν τον ενισχυτή.
Δεν υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού παραγόντων βιολογικής μόλυνσης από τον ενισχυτή.

ΜΗΝ μουλιάζετε ή βυθίζετε τον ενισχυτή σε οποιοδήποτε υγρό.

Συνιστάται ένα διάλυμα καθαρισμού 70% ισοπροπυλικής αλκοόλης.

Χρησιμοποιείτε το καθαριστικό διάλυμα με φειδώ. Υπερβολική ποσότητα διαλύματος μπορεί
να εισρεύσει στον ενισχυτή και να προκαλέσει βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα.
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ΜΗΝ αγγίζετε, μην πιέζετε και μην τρίβετε την οθόνη LCD με λειαντικές ενώσεις καθαρισμού,
εργαλεία, βούρτσες, υλικά με τραχιά επιφάνεια και μην φέρνετε την οθόνη σε επαφή με
οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει γρατσουνιές.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διαλύματα με βάση το πετρέλαιο ή ακετόνη ή άλλους σκληρούς
διαλύτες για τον καθαρισμό του ενισχυτή. Οι ουσίες αυτές αλλοιώνουν τα υλικά της συσκευής
και μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την αστοχία της.

Απόρριψη
Στο τέλος της αναμενόμενης διάρκειας ζωής της συσκευής, κατά τη απόρριψη του ενισχυτή EMU40EX
και των εξαρτημάτων του, συνιστάται να τηρούνται οι ομοσπονδιακοί, εθνικοί και τοπικοί νόμοι για
την ορθή απόρριψη πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων, πλαστικών και μεταλλικών εξαρτημάτων.
Για την απόρριψη παρελκομένων που δεν έχουν κατασκευαστεί από τη Natus, τηρείτε τις οδηγίες που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα, δοκιμάστε τις λύσεις που παρουσιάζονται παρακάτω.

Λίστα ελέγχου για την αντιμετώπιση προβλημάτων
Ζητήστε από τον ασθενή να χαλαρώσει.
Ελέγξτε τα καλώδια.
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα μεταξύ του ενισχυτή EMU40EX και
του υπολογιστή. Εάν χρησιμοποιείτε δίκτυο LAN, βεβαιωθείτε ότι το υλισμικό και το λογισμικό
είναι σωστά διαμορφωμένα.
Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρόδια του ασθενούς είναι συνδεδεμένα στα σωστά κανάλια στο κουτί
παρεμβαλλόμενου ενισχυτή.
Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρόδια του ασθενούς εφαρμόζουν σωστά στο κουτί παρεμβαλλόμενου
ενισχυτή (δεν πρέπει να εφαρμόζουν χαλαρά).
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμφανή σπασίματα στα καλώδια των ηλεκτροδίων του ασθενούς.
Υπάρχουν ηλεκτρόδια που έρχονται σε επαφή μεταξύ τους; Εάν ναι, προκαλούν βραχυκύκλωμα
και θα δημιουργήσουν τεχνούργημα.
Τοποθετήστε μια γείωση ιατρικής ποιότητας για να βεβαιωθείτε ότι η κλινική σας διαθέτει σωστά
γειωμένο ηλεκτρικό σύστημα.
Ελέγξτε τη σύνθετη αντίσταση.
Αποσυνδέστε οποιαδήποτε άλλη συσκευή από το ίδιο κύκλωμα, όπως εκτυπωτές, μηχανικά
κρεβάτια, ηλεκτρικές σκούπες ή άλλες πιθανές πηγές παρεμβολών.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις κέρδους και χρονικής βάσης για να βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλες για
την τρέχουσα δοκιμή. Μπορεί επίσης να πρέπει να ελέγξετε τις ρυθμίσεις φίλτρων LFF, HFF και
Notch (Εγκοπή). Επιλέξτε Edit (Επεξεργασία) > Settings (Ρυθμίσεις) > Montage (Μοντάζ). Κάντε
δεξί κλικ σε ένα κελί στην κατάλληλη στήλη και επιλέξτε μια τιμή.
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη μονάδα βάσης. Η ενέργεια αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα
την επαναφορά του συστήματος.
Τερματίστε τη λειτουργία του συστήματος για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια,
διαμορφώστε ξανά τη δοκιμή από την αρχή. Ορισμένες φορές, το πρόβλημα επιλύεται με τον
τερματισμό της λειτουργίας του υπολογιστή και την επανεκκίνησή του.
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Πώς να λάβετε βοήθεια
Η Natus δεσμεύεται να σας παρέχει υποστήριξη ώστε να μπορείτε να χειρίζεστε τον ενισχυτή EMU40EX
με ευκολία και σιγουριά. Εάν χρειάζεστε βοήθεια, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να βρείτε μια λύση:

Βήμα 1: Καταγράψτε το περιστατικό
Καταγράψτε προσεκτικά το περιστατικό. Εάν είναι δυνατόν, σημειώστε τα μηνύματα σφαλμάτων,
τα ονόματα των πλαισίων διαλόγου και τι κάνατε πριν εμφανιστεί το πρόβλημα.

Βήμα 2: Αναζητήστε τη διαδικτυακή τεκμηρίωση του NeuroWorks
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο βοήθειας, επιλέξτε είτε Help (Βοήθεια) > NeuroWorks
Database Help (Βοήθεια βάσης δεδομένων NeuroWorks) ή Help (Βοήθεια) > NeuroWorks EEG Help
(Βοήθεια ΗΕΓ NeuroWorks) (ανάλογα με την εφαρμογή).
Εναλλακτικά, μπορείτε να εντοπίσετε την τεκμηρίωση βοήθειας χρησιμοποιώντας το μενού Start (Έναρξη)
των Windows:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη) στη γραμμή εργασιών των Windows.
2. Περιηγηθείτε στον φάκελο Excel Tech | Documentation (Tech | Τεκμηρίωση).

Βήμα 3: Επανεκκινήστε τον υπολογιστή
Συχνά, η επανεκκίνηση του υπολογιστή επιλύει το πρόβλημα.

1.
2.
3.
4.

Κλείστε όλες τις εφαρμογές.
Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη) στη γραμμή εργασιών των Windows.
Επιλέξτε Shut Down... (Τερματισμός λειτουργίας...) από το μενού Start (Έναρξη).
Επιλέξτε Restart the computer (Επανεκκίνηση του υπολογιστή) και κάντε κλικ στο Yes (Ναι).

Βήμα 4: Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή
Μερικές φορές πρέπει να τερματίσετε εντελώς τη λειτουργία του υπολογιστή για να επιλύσετε κάποιο
πρόβλημα.

1.
2.
3.
4.

Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη) στη γραμμή εργασιών των Windows.
Επιλέξτε Shut Down... (Τερματισμός λειτουργίας...) από το μενού Start (Έναρξη).
Επιλέξτε Shut Down (Τερματισμός λειτουργίας) του υπολογιστή και κάντε κλικ στο Yes (Ναι).
Απενεργοποιήστε τη μονάδα. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

Βήμα 5: Επικοινωνία με το τμήμα Τεχνικής υποστήριξης
Αρχικά, σημειώστε τον σειριακό αριθμό του υπολογιστή σας (βρίσκεται στην πίσω πλευρά) και τον
σειριακό αριθμό του ενισχυτή EMU40EX. Κατόπιν, επικοινωνήστε με τον διανομέα της XLTEK της
περιοχής σας ή με το τμήμα Τεχνικής υποστήριξης της Natus στον αριθμό +1-800-303-0306 ή στείλτε
email στη διεύθυνση OTS@Natus.com.
Τα σχόλια και οι προτάσεις σας σχετικά με τον ενισχυτή EMU40EX και οποιαδήποτε πτυχή των
συστημάτων και του λογισμικού SleepWorks ή NeuroWorks, τη διαδικτυακή βοήθεια, τη σειρά των
παρελκομένων και τις υπηρεσίες υποστήριξης είναι ευπρόσδεκτα.
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Λίστα παρελκομένων και ανταλλακτικών
Τα παρακάτω είναι συμβατά παρελκόμενα:
Αριθμός εξαρτήματος

Περιγραφή

016862

Μονάδα βάσης Natus (Φάση II)

028066

Κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή EMU40EX

Βλ. τον κατάλογο
παρελκομένων
νευρολογικών
εφαρμογών της Natus

Κιτ παρελκομένων ΗΕΓ

W6438H

Καλώδιο ασθενούς από το κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή προς τη μονάδα
βάσης EMU40EX, 10 m

002874

Συστοιχία μπαταριών EMU40EX

W6232H

Διακόπτης συμβάντος ασθενούς EMU40EX, 8'

10440

Natus Photic Stimulator

008775

Κιτ οξυμετρίας Masimo LNCS EMU40EX – Για πρόσθετα παρελκόμενα οξυμετρίας,
ανατρέξτε στη ενότητα Διαθέσιμοι αισθητήρες οξυμετρίας σε αυτό το εγχειρίδιο.

105295

Κιτ στερέωσης Cyclops EMU40EX

10368

Κιτ επίτοιχης στερέωσης EMU40EX

A1011X

Καλώδιο τροφοδοσίας, 6'

W8194X

Καλώδιο USB 2.0 6 ft (Υψηλής ταχύτητας, χρυσό)

W8128F

Καλώδιο δικτύου, 15 ft

004893

Πολυμορφική θήκη EMU40EX

103664

Αναδέτης για το κουτί παρεμβαλλόμενου ενισχυτή, 36''

010863

Ιατρικός απομονωτής δικτύου

015162

Μετασχηματιστής απομόνωσης (ΕΥΡΩΠΗ)

015163

Μετασχηματιστής απομόνωσης (ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ)

PSM-22318

Μετασχηματιστής απομόνωσης (ΙΑΠΩΝΙΑ)

015170

Ανταλλακτική ασφάλεια, μονάδα βάσης Natus

015170

Ασφάλεια, Γυαλί 1,5 A 250 V AC 5 x 20 mm, βραδείας τήξης

Τα παρελκόμενα ΗΕΓ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το σύστημα ενισχυτή EMU40EX είναι διαθέσιμα
στον κατάλογο παρελκομένων νευρολογικών εφαρμογών της Natus, στη διεύθυνση www.natus.com
ή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Υποστήριξης της Natus στον αριθμό +1-800-303-0306.
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Μια ολοκληρωμένη λύση εξυπηρέτησης
Πίσω από κάθε προϊόν XLTEK βρίσκεται η Natus Medical Incorporated, μια διεθνώς αναγνωρισμένη
καινοτόμος επιχείρηση ιατρικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Τα συστήματα που διαθέτουμε στο πεδίο της νευρολογίας υποστηρίζονται από μια εσωτερική ομάδα
υποστήριξης που στελεχώνεται από τεχνικούς και κλινικούς εμπειρογνώμονες, υποστήριξη σε 24ωρη
βάση, απομακρυσμένη υποστήριξη μέσω WebEx ή VPN, το μεγαλύτερο κλινικό και τεχνικό δίκτυο
υποστήριξης στον τομέα της νευρολογίας / ιατρικής ύπνου και προσαρμοσμένες συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών που περιλαμβάνουν επισκέψεις προληπτικής συντήρησης και αναβαθμίσεις υπολογιστών.

Natus Medical Incorporated
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK)
2568 Bristol Circle
Oakville, Ontario
L6H 5S1 Καναδάς
Τηλ.: +1 905.829.5300
Φαξ: +1 905.829.5304
www.natus.com
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