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Úvod
Zesilovač Xltek® EMU40EX™ je výkonný a flexibilní záznamový systém EEG. Toto odolné zařízení bylo
zkonstruováno na základě rozsáhlého sběru zdravotnických požadavků, aby uspokojilo nároky
diagnostického EEG a dlouhodobého sledování (LTM), co se týká jeho použití a průběhu práce.
Zařízení EMU40EX zaznamenává celkem 46 kanálů: 40 referenčních kanálů EEG, 4 kanály vstupu
stejnosměrného proudu DC pro dodatečné snímače signálu a 2 kanály SpO2 a tepové frekvence
z interního pulzního oxymetru.
Datový proud zařízení EMU40EX získaný systémem zesilovače EMU40EX je kontrolován, analyzován
a archivován pomocípracovnístanice Natus se softwarem NeuroWorks®. Zařízení podporuje standardní
připojení pomocí protokolu TCP/IP nebo USB pro umožnění rychlé a snadné instalace. Základníjednotka
Natus nabízí připojení prostřednictvím TCP/IP a USB pro rychlou a snadnou instalaci. Toto odolné
zařízení bylo zkonstruováno na základě rozsáhlého sběru zdravotnických požadavků, aby uspokojilo
nároky EEG, LTM či PSG laboratoří na jeho použití a průběh práce.
Zařízení EMU40EX obsahuje následující funkce:
•

40 referenčních kanálů, 4 kanály stejnosměrného proudu a 2 kanály pulzního oxymetru
(SpO2 a tepová frekvence),

•

schopnost zahájit zkoušku impedance, změnit prahovou hodnotu a zobrazit výsledky v pacientově
pokoji,

•

ambulantní režim zachovává získávání údajů i po odpojenídatového kabelu pacienta,

•

automatické ukládání údajů v plném rozlišení do interního úložiště po dobu až dvou hodin v případě
výpadku,

•

zobrazení křivek EEG v reálném čase zůstává v ambulantním režimu k dispozici prostřednictvím
zabezpečeného připojení přes rozhraní Bluetooth,

•

data získaná pomocípropojovacího panelu v ambulantním režimu jsou po obnovení provozu
v režimu s připojením pomocí kabelu transparentně a bezproblémově přenášena do základní
jednotky,

•

standardní připojení k pracovním stanicím Natus se softwarem NeuroWorks® pomocíprotokolu
TCP/IP a USB,

•

vstupy stejnosměrného napětí na základní jednotce umožňující připojení celé řady různých
pomocných snímačů signálu,

•

dvě rozhraní pro připojení signalizačního tlačítka pacienta: jedno na propojovacím panelu určené
pro pacienta a druhé na základní jednotce určené pro rodinu nebo personál,

•

rozhranífotického stimulátoru pro diagnostické EEG,

•

malý, lehký propojovací panel připojovaný k pacientovi – 10,0 x 15,8 x 2,3 cm (3,9 x 6,2 x 0,9 in)
a 333 g (0,73 lb),

•

odolné a robustníprovedenípro spolehlivé fungovánív klinickém a výzkumném prostředí.
VAROVÁNÍ: Důrazně doporučujeme, abyste si před zahájením práce s tímto zesilovačem
přečetli kapitolu Kontraindikace, Varovánía upozornění v tomto manuálu.
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Zamýšlené použití produktu
EEG hlavový modul XLTEK EMU40EX je elektroencefalograf, kterýfunguje ve spojeníse softwarem
XLTEK NeuroWorks.
EEG hlavový modul XLTEK EMU40EX se používá k získávání, digitalizaci, ukládánía přenosu
fyziologických signálů (například signálů EEG, srdečního pulzu a oxymetrických hodnot) pro vyšetření
EEG ve výzkumných a klinických prostředích.
EEG hlavový modul XLTEK EMU40EX vyžaduje vstup kompetentního uživatele a jejívýstup musíbýt
kontrolován a interpretován školenými zdravotnickými pracovníky, kteří při využívání těchto informací
uplatní svůj odborný úsudek.

Součásti sestavy
Systém zesilovače EMU40EX je poskytován s volitelnými systémovými součástmi. Na počítačích má
běžet výhradně software NeuroWorks. K získání synchronizovaného videa pacienta během dlouhodobého
monitorováníjsou určeny kamery. K napájení všech součástí sestavy a zároveň k zajištění bezpečnosti
pracovníků obsluhy i pacientů jsou určeny oddělovací transformátory. K podpoře a usnadnění použití
zesilovače EMU40EX a zároveň k přemisťování sestavy jsou určeny pojízdné stojany. Signalizační
tlačítka pacienta jsou tlačítkové spínače do ruky, které slouží pacientovi (nebo jeho doprovodu)
k signalizaci významné klinické události (např. aury nebo počínajícího záchvatu).

Nezbytná funkčnost
Nezbytná funkčnost zesilovače EMU40EX je popsána v normě IEC 60601-2-26:2012. Nezbytná
funkčnost se vztahuje ke kvalitě signálu zaznamenaného ze zesilovače. Konkrétní nezbytnou funkčností
se rozumí (1) přesnost reprodukce signálu, (2) dynamickýrozsah a vstupní napěťová nesymetrie,
(3) hladina vstupního šumu, (4) kmitočtová odezva a (5) potlačení soufázového signálu. Vysvětlení
těchto nezbytných funkčností je uvedeno v textu normy.
Na zesilovač se rovněž vztahuje norma ISO 80601-2-61, neboť se považuje za zařízení s pulzním
oxymetrem bez výstražné soustavy. Další od zesilovače vyžadovaná nezbytná funkčnost, tak jak je
uvedena v této normě, zahrnuje ověřování přesnosti SpO2 a tepové frekvence elektronickým simulátorem
pacienta a signalizaci odchylek od správného fungování, včetně upozornění na nedostatečnost signálu
a závady sondy. Důkaz o přesnosti SpO2 pomocí řízeného vyšetření desaturace provede výrobce použité
sondy či čidla pulzního oxymetru.

Postupná ztráta nezbytné funkčnosti
Vyškolení zdravotničtí odborníci se setkají s postupnou ztrátou nezbytné funkčnosti, která zahrnuje,
avšak není omezena na:
•
•
•
•
•
•
•

ztrátu signálu/dat EEG,
signalizaci saturace zesilovače na monitoru počítače,
přerušované výboje šumu na náhodných EEG vodičích,
ztrátu komunikace mezi počítačem a základníjednotkou Natus,
události odpojenípropojovacího panelu (Quantum),
přerušovaný přenos signálu v důsledku vnějších elektromagnetických jevů (např.:
elektrokauterizace, provoz bezdrátového vybavení v bezprostřední blízkosti zesilovače atd.),
jakoukoli podobu náhodného nebo občasného chování sestavy.

Pokud zpozorujete některé z výše uvedených chování nebo jakékoli jiné neobvyklé chování sestavy,
obraťte se na technickou podporu společnosti Natus.
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Použití manuálu
V tomto manuálu jsou uvedeny základníinformace a pokyny, které vám umožní nastavení a provozování
zesilovače EMU40EX. Při procházení procedur doporučujeme přečíst si před započetím sekvence
nejprve celou část. Pokyny prosím dodržujte pečlivě.
Doporučujeme vám kromě přečtení tohoto manuálu projít online nápovědu, tak abyste byli schopni využít
všech funkcí, pro které společnost XLTEK zesilovač EMU40EX navrhla. Podrobnější pokyny týkající se
činnosti a přizpůsobení systému jsou uvedeny v online nápovědě.

Značení použité v tomto manuálu
V rámci manuálu se používají různé symboly a typografické značení. V následující tabulce je názorně
ukazujeme a popisujeme jejich významy a funkce.
Symbol/
značení

Popis/funkce
Tento symbol označuje varovánínebo důležitou informaci, kterou byste neměli
přehlédnout. Před prvním spuštěním systému pozorně čtěte všechna varování
a upozornění.

Poznámka obsahující důležité doplňkové informace.

Tučně

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

Kurzíva

Kurzíva se používá v popiscích obrázků a v názvech kapitol v záhlaví.
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Bezpečnost a soulad s normami zařízení EMU40EX
Dodržované normy a normativníreference
Vícekanálový systém spánkového/EEG zesilovače, model EMU40EX, připojovaný odpojitelným kabelem,
přenosný 115/230 V (AC), 50/60 Hz, 30 W.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Typ ochrany proti úrazu elektrickým proudem: Třída I
Stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem: Typ BF
Stupeň ochrany proti pronikání vody: IPX0
Stupeň bezpečnosti použití v přítomnosti hořlavých anestetických směsí se vzduchem nebo
s kyslíkem či oxidem dusným: Zařízení není vhodné pro použití v přítomnosti hořlavých
anestetických směsí se vzduchem nebo s kyslíkem či oxidem dusným
Režim provozu: Nepřetržitý
Okolnípodmínky: Normální: 10–40 °C, 30–75 % rel. vlh., 700–1 060 hPa

Model EMU40EX a jeho příslušenství byly navrženy tak, aby splňovaly následující národní a mezinárodní
normy.
Tabulka 1 – Dodržované bezpečnostní normy a normativníreference
CAN /CSA-C22.2 č. 60601-1:
08(R2013) + C2:2011
ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 +
C1:2009/(R)2012 a A2:2010/(R)2012

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

IEC 60601-1:2005 + C1:2006
a C2:2007, třetí vydání
CENELEC EN 60601-1:2006 + A1:2013
IEC 60601-1-6:2010, vydání3.0

Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1-6: Všeobecné
požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou
funkčnost – přidružená norma: Použitelnost

IEC 62366:2007, vydání1.0

Zdravotnické prostředky – Aplikace stanovení
použitelnosti na zdravotnické prostředky

ČSN EN 60601-2-26:2012, vydání3

Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-26: Zvláštní
požadavky na bezpečnost elektroencefalografů

CENELEC EN 60601-2-26L2003,
vydání2
ČSN EN ISO 80601-2-61:2011,
vydání1
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Tabulka 2 – Dodržované normy EMC a normativníreference
ČSN EN 60601-1-2, vydání4.0,
1. února 2014

Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1-2: Všeobecné
požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost –
přidružená norma: elektromagnetická kompatibilita –
požadavky a zkoušky

ČSN EN 61000-4-2:2008, vyd. 2.0

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 4-2: Zkušební
a měřicí technika – Elektrostatickývýboj – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-3, vyd. 3.0
s A1:2007+A2:2010

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 4-3: Zkušební
a měřicí technika – Vyzařované vysokofrekvenční
elektromagnetické pole – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-4:2012, vyd. 3.0

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 4-4: Zkušební
a měřicí technika – Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny
impulzů – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-5:2014, vyd. 3.0

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 4-5: Zkušební
a měřicí technika – Rázový impulz – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-6, vyd. 2.0 s A1:2004 +
A2:2006

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 4-6: Zkušební
a měřicí technika – Odolnost proti rušením šířeným vedením,
indukovaným vysokofrekvenčními poli

ČSN EN 61000-4-8:2009, vyd. 2.0

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 4-8: Zkušební
a měřicí technika – Magnetické pole síťového kmitočtu –
Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-11:2004, vyd. 2.0

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 4-11: Zkušební
a měřicí technika – Krátkodobé poklesy napětí, krátká
přerušení a pomalé změny napětí – Zkoušky odolnosti

ČSN EN 61000-3-2:2014, vyd. 4.0

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 3-2: Meze –
Meze pro emise harmonického proudu

ČSN EN 61000-3-3:2013, vyd. 3.0

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 3-3: Meze –
Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných
sítích nízkého napětí

CIPR 11 vyd. 5.0 s A1:2010

Průmyslová, vědecká a lékařská (ISM) vysokofrekvenční
zařízení – Charakteristiky rádiového rušení – Meze a metody
měření

9

Xltek® EMU40EX™

Uživatelský a servisní manuál

Prohlášení o shodě s normou ČSN EN 60601-1-2
Tabulka 1 – Elektromagnetické emise
Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise
Zesilovač EMU40EX je určen k použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Zákazník nebo
uživatel EMU40EX by se měl ujistit, že je v takovém prostředí používán.
Splňuje

Test emisí
Radiofrekvenční emise

Skupina 1

Zesilovač EMU40EX používá radiofrekvenční
energii pouze pro svou vnitřní funkci. Proto jsou
jeho radiofrekvenční emise velmi nízké a není
pravděpodobné, že by mohly způsobovat rušení
blízkých elektronických zařízení.

Třída A

Zesilovač EMU40EX je vhodný k použití ve všech
zdravotnických zařízeních kromě domácí péče
a zařízení přímo napojených na veřejnou
nízkonapěťovou síť, která dodává elektřinu
do domácností.

CISPR 11

Radiofrekvenční emise
CISPR 11
Emise harmonických
ČSN EN 61000-3-2

Třída A

Kolísání napětí/emise
flikru

Splňuje

ČSN EN 61000-3-3
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Tabulka 2 – Elektromagnetická odolnost
Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost
Zesilovač EMU40EX je určen k použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Zákazník nebo
uživatel EMU40EX by se měl ujistit, že je v takovém prostředí používán.
Test odolnosti

ČSN EN 60601
Úroveň testu

Elektrostatický
výboj (ESD)

±8 kV při kontaktním
výboji

ČSN EN 61000-4-2

±15 kV při výboji
vzduchovou mezerou

Rychlé
elektrostatické
přechodové
jevy/skupiny impulsů

±2 kV, 100 kHz
u napájecího vedení

ČSN EN 61000-4-4
Rázovýimpuls
ČSN EN 61000-4-5

Úroveň
shody
Splňuje

Podlaha by měla být dřevěná, betonová
nebo z keramických dlaždic. Pokud je
podlaha krytá umělohmotnou krytinou,
musí relativní vlhkost dosahovat alespoň
30 %.

Splňuje

Kvalita síťového napájení by měla být
typickou pro komerční či nemocniční
prostředí.

Splňuje

Kvalita síťového napájení by měla být
typickou pro komerční či nemocniční
prostředí.

Splňuje

Kvalita síťového napájení by měla být
typickou pro komerční či nemocniční
prostředí. Pokud uživatel zesilovače
EMU40EX vyžaduje nepřetržitý provoz
i při přerušení napájeníz elektrické sítě,
doporučujeme zesilovač EMU40EX
napájet z nepřerušitelného zdroje nebo
z baterie.

Splňuje

Magnetické pole síťového kmitočtu by
mělo být na úrovních typického místa
v typickém komerčním či nemocničním
prostředí.

±1 kV, 100 kHz
u vstupních/výstupních
vodičů
±1 kV protifázový
signál
±2 kV soufázový
signál

Krátkodobé poklesy
napětí, krátká
přerušení a pomalé
změny napětí
napájecích vodičů
ČSN EN 61000-4-11

< 100% pokles,
0/5 period, 0°, 45°,

Elektromagnetické prostředí – pokyny

90°, 135°, 180°, 225°,
270°, 315°
100% pokles,
1 perioda
30% pokles,
25/30 period
40% pokles na 5 cyklů

Magnetické pole
síťového kmitočtu
(50/60 Hz)
ČSN EN 61000-4-8

30 A/m

POZNÁMKA: Hodnota UT je napětím napájení střídavým proudem před uplatněním zkušební úrovně.
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Tabulka 3 – Elektromagnetická odolnost – u ZAŘÍZENÍ A SYSTÉMŮ, které nejsou určené pro
PODPORU ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ
Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost
Zesilovač EMU40EX je určen k použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Zákazník nebo
uživatel EMU40EX by se měl ujistit, že je v takovém prostředí používán.
Test odolnosti

Úroveň testu
ČSN EN 60601

Úroveň
shody

VF rušení šířené
vedením ČSN
EN 61000-4-6

3 Vrms

3V

150 kHz až
80 MHz

3 V/m

Rušení
vyzařovaným VF
elektromagnetickým
polem ČSN
EN 61000-4-3

3 V/m
80 MHz až
2,7 GHz

Elektromagnetické prostředí – pokyny
Přenosná a mobilní radiofrekvenční
komunikační zařízení by neměla být
používána blíže k jakékoli části zesilovače
EMU40EX, včetně kabelů, než je doporučená
vzájemná vzdálenost vypočítaná z rovnice
použitelné na frekvenci vysílače.
Doporučená vzájemná vzdálenost
d=1,2 ×√P

150 kHz až 80 MHz

d=1,2 ×√P

80 MHz až 800 MHz

d=2,3 ×√P

800 MHz až 2,5 GHz

kde P je nejvyšší míra výstupního výkonu
vysílače ve wattech (W), udávaná výrobcem
vysílače, a d je doporučená vzájemná
vzdálenost v metrech (m).
Síly pole z pevných radiofrekvenčních
vysílačů, určené z elektromagnetického
místa1 by měly být menší než úroveň
potřebná pro splnění v každé z frekvencí2.
Rušení může nastat v blízkosti zařízení
označeného následujícím symbolem:

POZNÁMKA 1: Při frekvenci 80 MHz až 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah.
POZNÁMKA 2: Tyto pokyny není možné použít ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno
pohlcováním a odrazy od budov, předmětů a lidí.

Síly pole z pevných vysílačů, jako jsou základní stanice rádiových (mobilních/bezdrátových) telefonů a rádiových pevných linek,
amatérské rádio, AM a FM rádiové vysílánía televiznívysílání, nemohou být s přesností teoreticky předpovězeny. Pro posouzení
elektromagnetického prostředí kvůli fixním radiofrekvenčním vysílačům by měla být zvážena možnost elektromagnetického
výzkumu místa. Pokud naměřená intenzita pole v místě, kde je zesilovač EMU40EX používán, přesáhne příslušnou úroveň
VF záření uvedenou výše, měl by být zesilovač EMU40EX sledován, aby se zjistilo, zda normálně funguje. Pokud je pozorováno
abnormální fungování, je nutné provést další opatření, jako je přemístění či jiná orientace zesilovače EMU40EX.
1

2

Ve frekvenčním rozsahu 150 kHz až 80 MHz by měla být intenzita pole menší než 3 V/m.
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Tabulka 4 – Specifikace testu pro ODOLNOST VSTUPU/VÝSTUPU KRYTU vůči bezdrátovým
radiofrekvenčním komunikačním zařízením
Služba a)

Testovací
frekvence
(MHz)

Pásmo a)

385

380–390

TETRA 400

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

704–787

LTE
pásmo 13, 17

ÚROVEŇ
TESTU
ODOLNOSTI
(V/m)

Maximální
výkon
(W)

Vzdálenost

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Pulzní
modulace b)
217 Hz

0,2

0,3

9

800–960

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

Pulzní
modulace b)
18 Hz

2

0,3

28

1 700–1 990

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

Pulzní
modulace b)
217 Hz

2

0,3

28

2 400–2 570

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

Pulzní
modulace b) 217 Hz

2

0,3

28

5 100–5 800

WLAN 802.11
a/n

Pulzní
modulace b)
217 Hz

0,2

0,3

9

(MHz)

710
745

Modulace b)

780

Pulzní
modulace b)
18 Hz
FM c)
odchylka ±5 kHz
1 kHz sinus.

(m)

810

870

930
1 720
1 845
1 970

2 450

5 240
5 500

5 785
POZNÁMKA: Pokud je nezbytné dosažení ÚROVNĚ TESTU ODOLNOSTI, může být vzdálenost mezi vysílající
anténou a zdravotnickým elektrickým ZAŘÍZENÍM nebo zdravotnickým elektrickým SYSTÉMEM snížena na 1 m.
Norma IEC 61000-4-3 povoluje testovacívzdálenost 1 m.
a) Pro některé služby jsou zahrnuty pouze vzestupné frekvence.
b) Nosný signál by měl být modulován za použití signálu čtvercové vlny s 50% střídou.
c) Jako alternativu k FM modulaci lze použít 50% pulzní modulaci při 18 Hz, protože i když to nepředstavuje
skutečnou modulaci, byl by to nejhorší případ.
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Prohlášení o souladu pro FCC
Poznámka:

Toto zařízení bylo odzkoušeno a podle části 15 pravidel FCC shledáno jako vyhovující
mezím pro třídu A digitálních přístrojů. Tyto meze byly navrženy tak, aby poskytly
rozumnou ochranu proti škodlivému rušení, když je zařízení provozováno v komerčním
prostředí. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí
a pokud neníinstalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může způsobovat
škodlivé rušení rádiových komunikací. Provoz tohoto zařízení v obydlené oblasti bude
pravděpodobně způsobovat škodlivé rušení a v takovém případě bude uživatel nucen
odstranit rušení na své vlastní náklady.

Varování:

Změny a modifikace, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou zneplatnit právo
uživatele provozovat zařízení.
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Kontraindikace, varovánía upozornění
Kontraindikace
Zesilovač Xltek EMU40EX se základní jednotkou Natus NESMÍ být používán v níže uvedených
podmínkách:
Se sestavou NEPRACUJTE v přítomnosti hořlavých anestetik.
Zkontrolujte zamýšlené prostory použití, abyste sestavu nepoužívali v přítomnosti hořlavých
plynů.
Pro zajištění validity signálů nepoužívejte přístroj blízko žádných zdrojů elektromagnetické
interference.
Systémy Natus nemajíhodnoceníAP ani APG. NEPOUŽÍVEJTE sestavu Natus
v přítomnosti směsí hořlavých anestetik se vzduchem, kyslíkem či oxidem dusným.
Zesilovač Xltek EMU40EX se základníjednotkou Natus NENÍnavržen pro fungování
ve spojenís defibrilátory. Při použití s defibrilátory může dojít k poškození systému.
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Varování a upozornění
Obecná varování
POZNÁMKA: Doporučujeme veškerá data ukládat na úložiště s redundancí. Tím
přispějete k podstatnému snížení hrozby ztráty dat v případě závady hlavního
úložného disku.
Podmínkou řádného používání tohoto zařízení je pečlivé pročtení všech pokynů a nálepek,
které jsou součástí balení nebo jsou umístěny na sestavě. Nepřesná měření mohou být
způsobena nesprávnou aplikací nebo použitím.
Toto zařízení/systém je určen k použití školenými uživateli. Před instalací jakéhokoli hardwaru
si přečtěte manuál a při obsluze, skladování nebo opětné instalaci systému si přečtěte
příslušnou část.
Používejte systém EMU40EX pouze ve spojení se schválenými zařízeními a příslušenstvím.
Použití jiných kabelů než těch předepsaných či prodávaných výrobcem tohoto zařízení může
vést ke zvýšení elektromagnetických emisí či snížení elektromagnetické odolnosti tohoto zařízení
a způsobit, že sestava přestane vyhovovat požadavkům směrnice IEC 60601-1-2:2007.
Základní jednotka zesilovače je podle směrnice IEC 60529 klasifikována jako IPx0 – základní
stupeň ochrany proti vniknutí vody.
Propojovací panel zesilovače je klasifikován jako nošený předmět, a když se nachází uvnitř
pouzdra (-61), má přiřazen stupeň krytí IPx1, zatímco bez pouzdra splňuje podmínky směrnice
IEC 60601-2-26 ohledně polití kapalinou.
Systém EMU40EX je klasifikován podle směrnice IEC 60601-1 jako přístroj třídy I.
Počítač používaný se zesilovačem EMU40EX musí být buď schválený firmou XLTEK
a dodaný jako část systému schváleného dle směrnice IEC 60601, nebo musí vyhovovat
směrnici IEC 60950 nebo podobné. a musí být umístěn mimo prostředí pacienta (což je
1,5 metru od pacienta v příčném směru a ne níže než 2,5 metru od podlahy v místě, kde se
pohybuje pacient).
VAROVÁNÍ: Software třetích stran nainstalovaný do počítače určeného k získávání dat může
ovlivňovat fungování softwaru od společnosti Natus. Proto se prosím před nainstalováním
softwaru třetích stran do počítače poraďte s technickou podporou společnosti Natus.
Nikdy nepoužívejte zařízení, jemuž chybí některé části, nebo zařízení, které může mít uvnitř
uvolněné součástky (to znamená v uzavřené části zařízení). Pokud máte podezření, že u části
zařízení chybí součástky nebo že se uvolnily, obraťte se na společnost Natus. Pravidelně
prohlížejte kabely a součásti sestavy, zda nevykazují běžné opotřebení.
Provádějte doporučenou údržbu. Další podrobnosti naleznete v části Údržba, čištění
a likvidace.
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Před zahájením čištění vypněte veškeré napájení sestavy a odpojte napájecíkabel ze sestavy
i ze zdi. Čištění musí být prováděno velmi opatrně. Zabraňte vniknutí jakékoli tekutiny do
kteréhokoli z konektorů nebo do elektronických součástek uvnitř systému.
Další podrobnosti naleznete v části Údržba, čištění a likvidace.
Zesilovač EMU40EX nelze čistit od biologických kontaminujících látek. Při jakémkoli pokusu
o odstranění biologických kontaminujících látek dojde k poškození zařízení.
Doplňky přístroje mohou obsahovat různé druhy jednorázových sterilních jehlových elektrod.
Tyto jehly jsou označeny jako STERILNÍa metoda sterilizace je popsaná na obalu. Tyto
elektrody by neměly být použity, pokud byl sterilní obal porušený.
Prodej, distribuce nebo použití tohoto prostředku je omezeno na lékaře nebo na jeho žádost.
Tiskárny a/nebo periferní zařízení používané společně s prostředky XLTEK musíbýt
označeny a schváleny pro použití v příslušném prostředí zdravotnického zařízení dle předpisů
platných v zemi použití.
Nepokoušejte se k propojovacímu panelu připojit žádné prostředky třetích stran s výjimkou
těch, které jsou schváleny společností XLTEK.
Neodhazujte tento zdravotnický výrobek do netříděného komunálního odpadu. Na konci
životnosti zesilovače EMU40EX se obraťte na společnost XLTEK prostřednictvím telefonního
čísla +1-800-303-0306 a objednejte si svoz zesilovače EMU40EX.
VAROVÁNÍ: Žádné úpravy zařízení nejsou povoleny.
Provoz takovýchto zařízení se vstupními signály přesahujícími rozsah ±10 mV může zapříčinit
nesprávné výsledky.
NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ Z OPAKOVANÉHO NAMÁHÁNÍ: Neustálé používání tohoto
výrobku bez ergonomických opatření může vést k poškození z opakovaného namáhání.

NEUMISŤUJTE zdravotnické elektrické zařízení tak, aby se odpojovací zařízení obtížně
ovládalo.

Elektrická varování a upozornění
Systémy XLTEK jsou určeny pro připojení pouze k řádně uzemněné elektrické zásuvce.
Zajistěte, aby byla sestava zesilovače EMU40EX připojena pouze do třívodičové uzemněné
nemocniční zásuvky.
Zajistěte, aby byla sestava zesilovače EMU40EX připojena pouze do třívodičové uzemněné
nemocniční zásuvky.
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Vodivé části elektrod a jejich konektory se nesmí dotýkat jiných vodivých částí či uzemnění.

Nepokládejte VÍCENÁSOBNÉ PŘENOSNÉ ZÁSUVKY na podlahu.
Nepřipojujte k systému zesilovače EMU40EX další vícenásobné přenosné zásuvky ani
prodlužovací kabely.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Dokud jste nepřipojili a neprověřili
všechny kabely a zrakem nezkontrolovali, zda nejsou poškozené, sestavu NEZAPÍNEJTE.
Selhání kontroly kabelů může vést k úrazu elektrickým proudem. Ověřování elektrické
bezpečnosti je třeba provádět neustále.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: NEOPRAVUJTE systém. Nechte
servis na kvalifikovaných pracovnících. Opravené součásti NEPOUŽÍVEJTE bez řádného
odzkoušení.
Nepoužívejte vícenásobné přenosné zásuvky se systémem zesilovače EMU40EX k napájení
jakéhokoli zařízení, které není součástí systému.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: NEPŘIPOJUJTE vstupy elektrod
k uzemnění. Propojovací panel pacienta obsahuje varovné symboly připomínající, že připojení
jsou zamýšlena pouze pro izolovaná připojení pacienta. Připojení k uzemnění může vést
k úrazu nebo smrti elektrickým proudem.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: NEOPRAVUJTE systém. Nechte servis
na kvalifikovaných pracovnících. Opravené součásti NEPOUŽÍVEJTE bez řádného
odzkoušení.
Pro případ použití ELEKTROENCEFALOGRAFU bez ochranných prostředků pro ochranu
PACIENTA před popálením jsou poskytnuty informace o umístění ELEKTROD.
NEPŘIPOJUJTE elektrická nezdravotnická zařízení, která byla dodána jako součást sestavy,
přímo do zásuvky ve zdi, pokud je sestava vybavena odděleným transformátorem a napájena
z něj prostřednictvím vícenásobné přenosné zásuvky.
Abyste zabránili možnému nebezpečí způsobenému součtem svodových proudů za situace,
kdy jsou všechny části systému propojené, nesmí být žádná jiná zařízení než přístroje
připojené k systému zesilovače EMU40EX napájena oddělovacím transformátorem.
Jmenovitý proud oddělovacího transformátoru musí být dostatečný k obsloužení všech
přístrojů, které jsou z něj napájeny. Viz jmenovitý proud oddělovacího transformátoru
a jmenovité proudy všech jednotlivých připojených přístrojů.
Pokud u zesilovače EMU40EX vyměňujete pojistku, musíte ji nahradit pojistkou totožného typu
a jmenovitého proudu. Náhradní pojistky si je třeba zakupovat přímo u společnosti Natus.
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Systém zesilovače EMU40EX je klasifikován podle směrnice IEC 60601-1 jako přístroj třídy I.

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Dokud jste nepřipojili
a neprověřili všechny kabely a zrakem nezkontrolovali, zda nejsou poškozené, sestavu
NEZAPÍNEJTE. Selháníkontroly kabelů může vést k úrazu elektrickým proudem. Ověřování
elektrické bezpečnosti je třeba provádět neustále.

Varovánía upozornění týkající se prostředí pacienta
POZNÁMKA: Pacientův prostor je stanoven jako prostor do vzdálenosti 1,5 metru od
pacienta v bočním směru a do 2,5 metru od podlahy v místě, kde se pacient nachází.
Všechny elektrody určené pro pacienty připojujte pouze k elektricky zcela izolovaným
prostředkům. Připojení elektrod určených pro pacienty k jakémukoliv jinému přístroji nebo
externímu napájení může způsobit zranění osob.
Propojovacípanel pacienta je pouze na elektrodové vstupy izolované proti dotyku.
NE pokoušejte se používat žádný jiný styl vstupu elektrod určených pro pacienty.
Signalizační tlačítko pacienta připojené k základníjednotce nebo propojovacímu panelu NENÍ
určeno pro kritické události ohrožující bezpečnost pacienta.
Pokud se počítač nachází v pacientově prostoru a je připojen k síti, je NUTNÉ použít síťový
izolátor.
NEDOTÝKEJTE se jakýchkoli přístupných kovových částí systému zesilovače EMU40EX
a zároveň pacienta.
NEDOTÝKEJTE se jakýchkoli uzemněných součástí systému zesilovače EMU40EX a zároveň
pacienta.
Současné připojení pacienta k vysokofrekvenčnímu chirurgickému nástroji
a elektroencefalografickému vybavení může mít za následek popálenív místě dotyku
vstupních biopotenciálových elektrod a případně i poškození biologických zesilovačů.
Po pokyny k řádnému používání chirurgického vybavení si pročtěte jeho uživatelskou
dokumentaci.
Pokud používáte závěsný popruh/opasek a pouzdro/pouzdra, aniž byste je řádně pacientovi
připevnili, hrozí jako u jakéhokoli jiného zdravotnického vybavení nebezpečí zranění.
Podrobné informace naleznete v části Přidání propojovacího panelu EMU40EX k závěsnému
popruhu nebo opasku.
Systém zesilovače EMU40EX NEOBSAHUJE výstrahy SpO2 nebo tepové frekvence.
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Pokud je v pacientově prostoru přítomna kamera, měla by být připojena prostřednictvím sítě
Ethernet přímo do počítače, a nikoli do sítě.
Uživatel nesmí zdravotnické elektrické zařízení umísťovat tak, aby se odpojovací zařízení
obtížně ovládalo.
Žádné součásti zdravotnického elektrického zařízení nesmí být opravovány ani udržovány
v době, kdy jsou používány u pacienta.
Připojení pacientů NE ní určeno pro přímý kontakt se srdcem.
Při vedení kabeláže postupujte opatrně, abyste omezili možnost zamotání nebo uškrcení
pacienta.
Nepoužívejte zesilovač EMU40EX v blízkosti systémů MR nebo CT.

Nedovolte, aby se nepřipevněné elektrody dotýkaly kovových částí.

Výstrahy pulzního oxymetru
Pulzníoxymetr Masimo SET® smí být obsluhován pouze kvalifikovanými pracovníky. Před
použitím je nutné si přečíst tento manuál, návod k použití příslušenství, všechny bezpečnostní
informace a specifikace.
Nebezpečí výbuchu. Nepoužívejte pulzní oxymetr s deskou MS v přítomnosti hořlavých
anestetik nebo jiných hořlavých látek v kombinaci s kyslíkem, prostředím obohaceným
kyslíkem nebo oxidem dusným.
Systém zesilovače EMU40EX NEOBSAHUJE výstrahy SpO2 nebo tepové frekvence.

Pulzníoxymetr NESMÍbýt používán jako monitor apnoe.
Pulzní oxymetr je třeba považovat za prostředek včasného varování. V případě indikace
trendu snižování hladiny kyslíku v krvi pacienta je nutné analyzovat vzorky krve pomocí
laboratorního CO-oxymetru pro úplné porozumění stavu pacienta.
Významné hladiny dysfunkčních hemoglobinů (HbCO nebo MetHb) mohou způsobovat
nepřesnosti měření.
Intravaskulární barviva, například indokyanová zeleň nebo methylenová modř, mohou
způsobovat nepřesnosti měření.
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Nadměrné osvětlení může způsobovat nepřesnosti měření nebo ztrátu signálu pulzu.

Nadměrné pohyby pacienta mohou způsobovat nepřesnosti měření.

Žilní pulzace mohou způsobovat nepřesnosti měření.
Karboxyhemoglobin může chybně zvyšovat naměřené hodnoty. Úroveň zvýšení je přibližně
shodná s množstvím přítomného karboxyhemoglobinu. Barviva nebo jakékoli látky obsahující
barviva, která mění obvyklou arteriální pigmentaci, mohou způsobovat chybné hodnoty.
Při sníženém tlaku, silné vazokonstrikci, těžké anémii nebo hypotermii pacienta může dojít ke
ztrátě signálu srdečního pulzu.
Ke ztrátě signálu srdečního pulzu může dojít také v případě arteriální okluze v blízkosti čidla.
Ke ztrátě signálu srdečního pulzu může dojít také při srdeční zástavě nebo pokud je pacient
v šoku.
Nesprávné umístění čidla může způsobit poškození tkáně.
Neponořujte kabely pacienta do vody, rozpouštědel ani čisticích roztoků (konektory kabelu
pacienta nejsou vodotěsné). Nesterilizujte kabely pacienta zářením, parou ani ethylenoxidem.

Varování čidla pulzního oxymetru
Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití snímače LNOP®.
K měření SpO2 používejte pouze oxymetrická čidla Masimo. Jiné snímače (čidla) hladiny
kyslíku mohou způsobovat nesprávnou funkci pulzního oxymetru.
Při nesprávné aplikaci nebo použití snímače LNOP®, například při přílišném utažení snímače,
může dojít k poškození tkáně. Zkontrolujte místo umístění snímače dle pokynů v návodu
k použití snímače, abyste se ujistili o celistvosti pokožky a správném umístění a přilnutí
snímače.
Nepoužívejte snímače Masimo pro pulzní oxymetrii během vyšetření magnetickou rezonancí
(MR), protože může dojít k popálení. Pulzníoxymetr Masimo může ovlivnit snímek MR a MR
zařízení může ovlivnit přesnost oxymetrických měření.
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Umístění snímače na končetinu s manžetou pro měření krevního tlaku, cévním katetrem nebo
intravaskulární kanylou může způsobit nepřesnosti měření.
Je-li snímač příliš utažen, může dojít ke ztrátě signálu pulzu.
Přečtěte si pokyny k čištění v návodu k použití opakovaně použitelných snímačů Masimo
LNOP®.
Nepoužívejte poškozené kabely pacienta. Neponořujte kabely pacienta do vody, rozpouštědel
ani čisticích roztoků (konektory kabelu pacienta nejsou vodotěsné). Nesterilizujte zářením,
parou ani ethylenoxidem. Přečtěte si pokyny k čištění v návodu k použití opakovaně
použitelných kabelů pacienta značky Masimo.

Výstrahy a upozornění k bezdrátovému připojení
Bezdrátová funkce tohoto zesilovače / hlavového modulu zajišťuje pasivní vizualizaci signálu
EEG. Tato funkce nenahrazuje jiné prostředky monitorování a dohledu nad pacienty.
Stejně jako u jiných bezdrátových zařízení je tato funkce omezena v provozním rozsahu.
Rozsah bude také podstatně omezen, dojde-li k jakémukoli fyzickému rušení mezi základní
jednotkou a propojovacím panelem. V kterékoli z těchto situací nebudou počítačem sloužícím
k pořizování dat přijímána bezdrátově přenášená data.
Zesilovač EMU40EX obsahuje identifikační číslo FCC ID: SQGBT700, které odpovídá části
15 předpisů FCC. Provoz zařízení podléhá dvěma podmínkám uvedeným níže:
(1) Tento prostředek nesmí způsobovat škodlivé rušení a
(2) Tento prostředek musí být odolný vůči jakémukoli vnějšímu rušení, včetně rušení,
které může způsobovat nechtěnou činnost.
Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování
předpisů, mohou zneplatnit právo uživatele provozovat zařízení.
Zesilovač EMU40EX obsahuje Bluetooth modul třídy 1, který prošel procesem
schvalování/certifikace dle standardu Bluetooth uvedeného ve specifikacích technologie
Bluetooth a vyžadovaného v PRD 2.0.
Neexistují žádné známé prostředky, které by způsobovaly narušení fungování bezdrátových
vysílacích zařízení v tomto prostředku. Je však třeba uplatňovat opatření v podobě
umístění EEG zařízení do bezpečné vzdálenosti od jakýchkoli jiných bezdrátových produktů.
Viz tabulku 4 v části Prohlášení o shodě s normou ČSN EN 60601-1-2.
V případě, že dojde ke vzájemnému rušení s bezdrátovými vysílacími zařízeními v tomto
prostředku, přemístěte zařízení způsobující tento problém nebo se obraťte na technickou
podporu společnosti Natus prostřednictvím telefonního čísla +1-800-303-0306 nebo
e-mailové adresy OTS@Natus.com.
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Varování před elektromagnetickým rušením (EMI)
Zdravotnická elektrická zařízení vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření týkající se
elektromagnetické kompatibility a musíbýt instalována a uvedena do provozu podle informací
o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) uvedených v tomto manuálu a všech dalších
doplňujících dokumentech.
Použití jiného příslušenství, snímačů a/nebo kabelů, než je uvedeno, s výjimkou těch,
které jsou prodávány výrobcem jako náhradní díly pro vnitřní součásti, může vést ke zvýšení
elektromagnetických emisí či snížení elektromagnetické odolnosti tohoto zařízení a způsobit,
že sestava přestane vyhovovat požadavkům směrnice IEC 60601-1-2:2007.
Zařízení nebo systém nesmí být používány v těsné blízkosti nebo položené na jiném zařízení
či pod ním a v případě nutnosti takového použití je třeba zařízení nebo systém sledovat
a kontrolovat normálnífungovánív konfiguraci, ve které bude používán.
Zdravotnické elektrické zařízení může být ovlivněno přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními
komunikačními zařízeními.

Výstrahy souvisejícís odolností proti rušením šířeným vedením
Zajistěte, aby byly jakýkoli stůl, pojízdný stojan, deska či jiný povrch použité při provozu,
přepravě nebo dočasném či trvalém uskladnění sestavy a jejích součástí přiměřené, bytelné
a bezpečné. Společnost Natus není zodpovědná za jakákoli zranění nebo poškození
způsobená nedostatečnými, špatně zkonstruovanými či neschválenými přepravními
prostředky, pojízdnými stojany nebo provozními povrchy. Společnost Natus není zodpovědná
za jakákoli zranění nebo poškození způsobená nevhodným uložením kabelů během přepravy.

Přepravní varování
Zajistěte, aby byly jakýkoli stůl, pojízdný stojan, deska či jiný povrch použité při provozu,
přepravě nebo dočasném či trvalém uskladnění sestavy a jejích součástí přiměřené, bytelné
a bezpečné. Společnost Natus není zodpovědná za jakákoli zranění nebo poškození
způsobená nedostatečnými, špatně zkonstruovanými či neschválenými přepravními
prostředky, pojízdnými stojany nebo provozními povrchy. Společnost Natus není zodpovědná
za jakákoli zranění nebo poškození způsobená nevhodným uložením kabelů během přepravy.
NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ: Během přepravy by měl uživatel pojízdný stojan řídit oběma
rukama takovým způsobem, aby byl podvozek natočen pouze jediným rejdovacím kolečkem
ve směru pohybu. Pokud nebudete pojízdný stojan řídit s jedním kolečkem směřujícím vpřed,
hrozí nebezpečí jeho převrácení při jízdě do či se schodů nebo přes prahy.
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Postupy a varování
Zacházenís elektronikou z hlediska elektrostatických výbojů (ESD)
Před zahájením jakýchkoli postupů nastavení či rozmístění elektroniky si přečtěte opatření uvedená v této
kapitole.
VAROVÁNÍ: Nezapomeňte přijmout vhodná bezpečnostní opatření ohledně elektrostatických
výbojů (ESD). Před přesunem, připojením k pacientovi či prováděním jakýchkoli
nastavovacích postupů odpojte kabely.
Statická elektřina dokáže některé polovodičové přístroje snadno poškodit. Takové
součásti se běžně nazývají elektrostaticky citlivá zařízení (ESD). Nedotýkejte se
přístupných vodivých částí konektorů označených symbolem ESD.
Dodržováním následujících postupů přispějete ke snížení výskytu poškození součástek
statickou elektřinou:
•

Těsně před nakládáním s jakoukoli součástí výrobku si dotykem vám známého místa uzemnění
vybijte elektrostatickýnáboj z těla.

•

Při nakládání s vybalenými náhradními elektrostaticky citlivými zařízeními se co nejméně pohybujte.
Pohyby, jako například vzájemné tření látek oděvu nebo zvedání chodidla z koberce na podlaze,
mohou vytvářet dostatek statické elektřiny k poškození součástí výrobku.

•

Vyhýbejte se kobercům v chladných suchých prostorech. Pokud jsou součásti výrobku zabaleny
v antistatickém obalu, ponechejte je v něm až do okamžiku jejich montáže.

•

Při zapojování a odpojování kabelů buďte opatrní. Při odpojování kabelu tahejte za jeho konektor
nebo smyčku proti napínání, a nikoli za samotnýkabel.
VAROVÁNÍ: Poškozený kabel může způsobit zkrat v elektrickém obvodu. Aby nedocházelo
k poškození konektorů, zarovnejte správně před připojením kabelu jejich kolíky.
VAROVÁNÍ: Nesprávně vyrovnané kolíky mohou při zapnutí napájení poškodit součásti
sestavy.

Postupy a výstrahy souvisejícís odolností rušením šířeným vedením
Odolností rušením šířeným vedením se rozumí schopnost elektronického výrobku tolerovat vlivy
elektrické energie z ostatních elektronických výrobků či elektromagnetických jevů.
Elektrická energie z ostatních elektronických součástí nacházejících se uvnitř blízkých přístrojů se
obvykle šíří propojovacími kabely. Funkčnost některých polovodičových přístrojů a vysoce citlivých
zesilovačů (EEG, EMG ECG) mohou ovlivnit vyvolané parazitické signály.
Tento jev lze popsat jako šum a/nebo nasycení kanálu na křivkách EEG, s meze překračujícími
hodnotami pomocných čidel.
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Dodržování následujících postupů vám pomůže rozpoznat jejich zdroje a zvýšit
odolnost vůči parazitickému šumu:
•
•
•
•
•
•

Ověřte si, že zdroj napájení ani žádná z vícenásobných přenosných zásuvek neleží na zemi a že
se nacházejí na suchém místě.
Pokud se v EEG křivkách nachází parazitický šum, zkuste odhalit jeho možného původce
odpojováním blízkých zařízení od společného zdroje napájení.
Propojovací kabely veďte pokud možno co nejdále od kabelů používaných blízkými zařízeními.
Ověřte si, že je napájecí kabel neporušený. Nepoužívejte vícenásobné přenosné zásuvky, které
nejsou řádně uzemněné.
Nepoužívejte elektrické zásuvky bez ochranného uzemnění.
Pokud používáte oddělovací transformátory, zajistěte, aby byla sestava lékařských přístrojů
řádně uzemněna.
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Popis symbolů
Značka

Popis
POZOR:
Přečtěte si přiložené dokumenty.
Přečtěte si přiložené dokumenty.
Přečtěte si návod k obsluze

Zakázáno tlačení

Ochranné uzemnění

Zařízení typu BF

Nebezpečné napětí

Střídavý proud

Stejnosměrný proud

Zapnuté napájení

Vypnuto

Pouze EU: Nelikvidovat jako netříděný komunální odpad

Značka CE
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Popis
Zařízení třídy II (neuzemněný kryt)
Elektrostaticky citlivé zařízení (ESD)
nebo
Staticky citlivé

Konektor kabelu vstupů stejnosměrného
napětí 13 až 16 propojovacího panelu

Konektor signalizačního tlačítka pacienta

Kolík pro vyrovnánípotenciálů

Zařízení není vodotěsné

Připojení přes LAN

Připojení přes USB

Informace o výrobci

Křehké

IPX0

Žádná ochrana proti vniknutí vody dle normy IEC 60529.

IPX1

Ochrana proti kapající vodě shora na toto zařízení po dobu alespoň
10 minut odpovídá normě ČSN EN 60529.

27

Xltek® EMU40EX™

Uživatelský a servisní manuál

Specifikace: Zesilovač EMU40EX
Specifikace

Hodnota/hodnoty

Specifikace analogových kanálů
Referenční kanály

40

Vstupníimpedance, protifázovýsignál

> 50 MΩ

Vstupníimpedance, soufázovýsignál

> 25 MΩ

Míra potlačení soufázového signálu

116 dB při 60 Hz

Vstupní šum (mezi vrcholy)

3,9 µV při vlnovém rozsahu 0,1~70 Hz

Vstupní šum (RMS)

0,65 μV při vlnovém rozsahu 0,1~70 Hz

Hardwarovýzisk kanálu EEG

250

Maximální diferenciální vstup střídavého proudu
Před ořezáním (referenční)

±10 mV mezi vrcholy

Maximální provozní odchylka elektrody napětí
vstupu stejnosměrného proudu

±200 mV

Vstupníklidový proud

< 20 pA

Přeslech kanálů

-87 dB

Analogové specifikace – kanály stejnosměrného napětí
Kanály stejnosměrného napětí
(základníjednotka, DC1–DC4)

4 izolované

Rozsah vstupu stejnosměrného napětí

±5 V

Hostitelské rozhraní
Síťové rozhraní
Kabelové

TCP/IP (pevná IP adresa nebo DHCP)
GigabitovýEthernet (1000BASE-T, IEEE 802.3ab)

Rozhranís přímým připojením

USB 2.0

Uživatelské rozhraní
Ovládánípředního panelu

Dotykový LCD displej základníjednotky

Přípojka signalizačního tlačítka pacienta

1 na základníjednotce, 1 na propojovacím panelu

Rozhranífotického stimulátoru

1 stimulátor Natus Photic Stimulator
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Xltek® EMU40EX™
Hodnota/hodnoty

Digitálníspecifikace
Vzorkovacífrekvence

256 Hz, 512, 1 024 Hz

Rozlišení vzorkování – kanály EEG

16 bitů

Kvantovánívzorkování– kanály EEG

300 nV

Rozlišení vzorkování – kanály stejnosměrného
napětí

16 bitů

Kvantovánívzorkování– kanály stejnosměrného
napětí

150 μV

Provozní režimy
Typ a jmenovitýproud pojistky základníjednotky

T 1,5 A / 250 V

Napájenízákladníjednotky

100–230 V, 50/60 Hz

Úložná kapacita

Vnitřní karta Compact Flash 4 GB

Požadavky na napájení ze sítě (základní jednotka) 100–230 V (AC); 50–60 Hz 70 VA
Spotřeba energie (propojovací panel EMU40EX)

1 W při 12 V

Baterie

2 x dobíjecíNi-Mh baterie typu AAA

Doba provozu na baterii

1 až 1,5 hod. (v závislosti na aktivovaných funkcích:
bezdrátové funkce, oxymetr)

Kontrola impedance

< 2,5, < 5, < 10, < 25 kΩ

Testovacísignál kanálu

Programovatelný
Sinusový průběh: 5–20 Hz, 50–200 μV, mezi vrcholy
Čtvercový průběh: 0,25–1 Hz, 50–200 μV, mezi vrcholy

Specifikace bezdrátového přenosu
Provoznífrekvence

2,400–2,4835 GHz

VýstupníVF výkon

Bezdrátové zařízení Bluetooth třídy 1

Maximální vzdálenost mezi vysílačem/přijímačem Do 30 metrů
(podle podmínek okolního prostředí s ohledem na
elektromagnetickou kompatibilitu).
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Hodnota/hodnoty

Okolní podmínky používání
Provoznímeze okolí

Teplota: 10 až 30 °C
Relativnívlhkost: 30–75 %
Atmosférický tlak: 700 až 1 060 hPa

Teplotní rozsah při přepravě a uskladnění

-25 °C až 60 °C

Rozsah vlhkosti při přepravě a uskladnění

10–95 %

Rozsah tlaku vzduchu při přepravě a skladování

500 až 1 060 hPa

Rozměry
Velikost (délka x šířka x výška)

Hmotnost

30

Základníjednotka
Natus

292,5 mm x 266,6 mm x
51,5 mm (11,52” x 10.5” x 2.03”)

Propojovacípanel
EMU40EX

100 mm x 158 mm x 23 mm

Základníjednotka
Natus

2,14 kg (4,72 lb)

Propojovacípanel
EMU40EX

333 g (0,73 lb)

(3,94’’ x 6,22’’ x 0,91’’)

Uživatelský a servisní manuál

Xltek® EMU40EX™

Obrázky výrobku
Systém EMU40EX

Obrázek 1: Systém EMU40EX: Základníjednotka, propojovacípanel a bateriovýmodul
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Základníjednotka

1

Tlačítko napájení. Označené

2

Vyhrazeno pro budoucí použití. Označené

3

Lze použít pro přímé připojení základníjednotky k počítači a/nebo notebooku. Označené

4

Lze použít pro připojení základní jednotky k síti s protokolem TCP/IP. Označené

5

Koncovka ekvipotenciálního uzemnění.

6

Připojuje základní jednotku k síťovému napájení.

7

Přihrádka pojistek. Označení:

8

Vyhrazeno pro budoucí použití. Označené

9

Lze použít k připojení stejnosměrných signálů z vnějších zařízení. Označené DC1-DC12.
Je-li připojen propojovací panel EMU40EX, jsou dostupné pouze kanály DC1–DC4.

10

Konektor stimulátoru Natus Photic Stimulator. Označené

11

Konektor signalizačního tlačítka pacienta. Označené

12

Používá se pro připojení základní jednotky k propojovacímu panelu pacienta Quantum.
Je-li připojen propojovací panel EMU40EX, není k dispozici.

13

.
.
.
.

Pojistka: T 0,5 A /250 V; 100–230 V (AC); 50–60 Hz 70 VA
.

.

.

Používá se pro připojení propojovacího panelu pacienta pro zesilovač EMU40EX. Označení
.
POZNÁMKA: V jednom okamžiku je možné použít pouze jeden typ propojovacího panelu.
Nelze použít propojovací panel EMU40EX ve spojení s jiným propojovacím panelem.

32

Uživatelský a servisnímanuál

Xltek® EMU40EX™

Propojovacípanel EMU40EX

Obrázek 5: Propojovacípanel EMU40EX
1

Standardní vstupy kanálů 10–20

2

Připojení signalizačního tlačítka pacienta (z boku)

3

Připojení základní jednotky nebo externího bateriového modulu (z boku)

4

Stavové LED indikátory

5

8 doplňkových kanálů

6

Připojení pulzního oxymetru
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Vybalení
Při vybalování zesilovače EMU40EX se ujistěte, že balení obsahuje níže uvedené položky:
•

Základníjednotka Natus

•

Propojovacípanel EMU40EX

•

Propojovacíkabel EMU40EX

•

Ethernetovýkabel

•

Napájecíkabel

•

Signalizační tlačítko pacienta

Volitelné příslušenství:
•

Bateriovýmodul EMU40EX

•

Sada příslušenstvíEEG
POZNÁMKA: Systém EMU40EX smí být používán pouze s kabely, snímači, elektrodami,
čidlem a spínači dodávanými nebo schválenými společností Natus.
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Sestavení
Zesilovač EMU40EX je zkonstruován k použití s počítačovým systémem společnosti XLTEK, ve kterém je
provozován EEG software Natus Database a NeuroWorks.

Připojení k počítači
Připojení přes USB
Připojení zařízení EMU40EX k počítači XLTEK:

1.
2.
3.
4.

Pro připojení základníjednotky Natus k počítači použijte kabel USB 2.0 dodaný k zařízení.
Zasuňte signalizační tlačítko pacienta do zásuvky na základníjednotce nebo propojovacím panelu.
Je-li zapotřebí Photic Stimulator, zasuňte jej do zásuvky pro Photic Stimulator na základníjednotce.
Jste-li připraveni spustit test, připojte vodiče pacienta a snímače k propojovacímu panelu
zesilovače EMU40EX.
Patient Event
Switch

Breakout Box

Patient
Leads

Computer

Natus
Base Unit

Photic
Stimulator
(optional)

USB 2.0 Cable

Obrázek 6: USB připojení hardwaru pro systém EMU40EX

Připojení přes Ethernet
1. Připojte počítač k síti LAN (Local Area Network).
2. Připojte základníjednotku Natus k síti LAN.
3. Zasuňte signalizační tlačítko pacienta do zásuvky na základní jednotce nebo propojovacím
panelu.

4. Je-li zapotřebí Photic Stimulator , zasuňte jeho kabel do zásuvky pro Photic Stimulator na
základníjednotce.

5. Jste-li připraveni spustit test, připojte vodiče pacienta a snímače k zesilovači EMU40EX.
Computer

Patient Event
Switch

Breakout Box

Natus
Base Unit
Ethernet Cables

Patient
Leads

Photic
Stimulator
(optional)

Obrázek 7: Ethernetové připojení hardwaru pro systém EMU40EX
POZNÁMKA: Společnost XLTEK navrhla zesilovač EMU40EX pro EEG vyšetření / dlouhodobé
sledování (LTM). Další informace o provádění testů naleznete v online nápovědě.
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Vytvoření připojení základní jednotky
1. Ověřte si, že je základní jednotka pomocí rychloupínací konzoly osazena buď na pojízdný stojan
sestavy, nebo na vodicí lištu na zdi.

2. Základní jednotku zesilovače připojte prostřednictvím sítě nebo USB k počítači určenému k získávání
dat. Základníjednotku lze zapojit do standardní zásuvky přepínané gigabitové sítě (doporučeno)
nebo do sekundární karty rozhraní gigabitové sítě na počítači určeném k získávánídat.
3. Připojte napájecí kabel, kabel mezi základní jednotku a propojovacípanel EMU40EX, signalizační
tlačítko pacienta a veškeré dodatečné příslušenství dle potřeby.
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

POZNÁMKA: Sestavenía instalaci systému zesilovače EMU40EX smí provádět pouze
kvalifikovaní pracovníci společnosti Natus.
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NastaveníIP adresy
1. Pro spuštění napájení základní jednotky stiskněte tlačítko napájení
Objeví se následující uživatelské rozhraní.

2. Stisknutím tlačítka Setting (Nastavení)

a podržte jej po dobu 3 sekund.

na dotykové obrazovce otevřete konfiguraci IP.

POZNÁMKA: Zesilovač podporuje konfiguraci jak DHCP, tak statické TCP/IP adresy.
Výběr možnosti DHCP umožní zesilovači získávat TCP/IP adresu automaticky z DHCP
serveru.
Software NeuroWorks dokáže vyhledávat a nalézt dostupné zesilovače pro získávání dat.
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3. Zvolte možnost On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto) pro nabídku Audio Alerts (Zvukové výstrahy).
4. Zvolte možnost DHCP v nabídce Network Settings (Nastavení sítě), jinak DNS server povolí ruční
zadání položek IP address (IP adresa) a DNS server (DNS server) pro základníjednotku.

5. Stisknutím tlačítka Save all (Uložit vše) dokončíte změny konfigurace IP.
6. Stisknutím tlačítka Close (Zavřít) se vrátíte na hlavní obrazovku.

38

Uživatelský a servisní manuál

Xltek® EMU40EX™

7. Na hlavní obrazovce si nastavení systému ověřte stisknutím tlačítka Info (Informace)
a následným otevřením obrazovky s informacemi.

8. Na obrazovce informací se ujistěte, že je položka IP address (IP adresa) nastavena dle vašich
představ a že se v údajích o připojení souvisejících s propojovacím panelem ukazují všechny
součásti jako rozpoznané systémem.
POZNÁMKA: Pokud jste nepoužili DHCP, bude se v položce DHCP/STATIC
(DHCP/Statická) zobrazovat možnost STATIC (STATICKÁ).
9. Stisknutím tlačítka Close (Zavřít) obrazovku s informacemi opustíte.
Zesilovač je nyní nastaven a připraven k použití.
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Ikony na dotykové obrazovce
Jakmile je základní jednotka Natus řádně nainstalovaná a připojená k počítači, zobrazuje se na spodním
okraji dotykové obrazovky několik ikon ukazujících stav připojení propojovacích panelů, hlavového
modulu a základních jednotek. Následujícítabulka obsahuje jednotlivé ukazatele stavu připojení.
Ikona

Popis
Ukazuje počet propojovacích panelů (1) připojených k základníjednotce.
Oznamuje, že je hlavový modul připojen k počítači pomocí USB a že navázal spojení
se softwarem.
Oznamuje, že je hlavový modul připojen k počítači pomocí ethernetového kabelu.
Pokud má MODROU barvu, software počítače je připojen k hlavovému modulu
a obvykle běží vyšetření.
Pokud má ČERNOU barvu, je ethernetový kabel připojen, avšak software nenavázal
spojenís hlavovým modulem.
Pokud je PRŮHLEDNÁ, pak není žádný síťový kabel zapojen.
POZNÁMKA: Jestliže používáte USB připojení, bude se výše uvedená ikona připojení
zobrazovat, dokud software nenaváže přímé spojení s hlavovým modulem. Následně
se změní v
. Hardware nedokázal rozpoznat fyzické připojení USB kabelu.
Zobrazuje nastavenípro základníjednotku Natus.
Zobrazuje údaje o připojeném propojovacím panelu.
Vypíná LCD displej.
Vypíná základníjednotku Natus.

40

Uživatelský a servisní manuál

Xltek® EMU40EX™

Použití a funkce zesilovače
Zahájení
POZNÁMKA: V případě výpadku napájení se aktuální zaznamenávání po obnově
napájeníznovu spustís využitím posledních naprogramovaných nastavení.

Rozmístění obsluhy a pacienta
Předpokládá se, že obsluha sestavy bude stát nebo sedět před počítačem, nikoli však nepřetržitě.
Pacient obvykle leží na posteli umístěné vedle pojízdného stojanu sestavy nebo zesilovače a zařízení jej
nijak nepodpírá.
Zesilovače se upevňují na tělo pacienta. Podrobnosti o umístění propojovacího panelu na těle pacienta
naleznete v části Přidání propojovacího panelu EMU40EX k postroji nebo opasku.
Za žádných okolností se o sestavu neopírejte nebo na ni nepokládejte žádnou část těla. Pro umístění,
podrobnosti a upozornění vztahující se k jednotlivým možnostem přepravy pojízdného stojanu viz kapitola
Specifikace a údržba přepravních prostředků.
Před použitím si přečtěte příslušné Návody k použití všech součástí sestavy. Týká se to především,
avšak nikoli pouze: kamer, počítačů, stimulátorů a softwaru.

Zahájení vyšetření
Poté, co bylo zařízení namontováno způsobilým zástupcem společnosti Natus a pacient byl připojen
k systému EMU40EX, lze zahájit nové EEG vyšetření. Podrobnosti o zahájení nového EEG vyšetření
naleznete v manuálu k softwaru NeuroWorks.
POZNÁMKA: Aby mohlo být vyšetření zaznamenáno, musí být základní jednotka
připojena k počítači a propojovacímu panelu, jak je popsáno v části Datové spojení
mezi propojovacím panelem EMU40EX a základníjednotkou.

Vypínánísestavy
Pro úplné a bezpečné vypnutí sestavy podnikněte následující kroky.
1.
2.
3.
4.

V softwaru NeuroWorks zavřete všechna spuštěná vyšetření.
Vypněte počítač; dbejte na dodržování správného postupu vypínání.
Na LCD základní jednotky stiskněte a po dobu 3 sekund podržte tlačítko Vypnout.
Odpojte napájecí kabel ze zdi. Přidání propojovacího panelu EMU40EX k opasku nebo závěsnému
popruhu.

Umístění propojovacího panelu EMU40EX na tělo pacienta může být provedeno pomocíopasku nebo
závěsného popruhu.
Pouzdro a opasek nebo závěsný popruh musí být umístěn na oděvu pacienta nebo
nemocničním oděvu.
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Přidání propojovacího panelu EMU40EX k závěsnému popruhu nebo opasku
Sestava opasku
Použití sestavy opasku:
1. Připevněte pouzdro k opasku protažením opasku zadní stranou pouzdra.
2. Po připojení elektrod k pacientovi vložte propojovací panel do pouzdra tak, aby z něj vodiče elektrod
vycházely dle potřeby nahoru nebo do strany. Pokud používáte externí bateriový modul, vložte jej do
pouzdra vedle propojovacího panelu.
3. Aby byl propojovací panel bezpečně usazen, zapněte zipy, nakolik je to možné.
4. Jakmile je propojovací panel vložen do pouzdra, upevněte opasek pohodlně okolo pasu pacienta.
Dbejte, aby opasek nebyl ani příliš utažený, ani příliš volný a pacient se cítil pohodlně.
5. Vložte signalizační tlačítko pacienta do držáku na přední straně pouzdra a stáhněte vodiče elektrod
do „koňského ohonu“.
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Sestavení závěsného popruhu
Použití sestavy závěsného popruhu:
1. Připojte popruh ke dvěma (2) kroužkům na zadní straně pouzdra.
2. Po připojení elektrod k pacientovi vložte propojovací panel do pouzdra tak, aby z něj vodiče elektrod
vycházely dle potřeby nahoru nebo do strany. Pokud používáte externí bateriový modul, vložte jej do
pouzdra vedle propojovacího panelu.
3. Aby byl propojovací panel v pouzdru bezpečně usazen, zapněte jeho zipy nakolik je to možné.
4. Jakmile je propojovací panel uzavřen v pouzdru, zavěste popruh pacientovi kolem krku či přes
rameno, případně jej zavěste u postele.
5. Vložte signalizační tlačítko pacienta do držáku na přední straně pouzdra a stáhněte vodiče elektrod
do „koňského ohonu“.

Vodič pro vyrovnávání potenciálů
Základníjednotka je k volitelnému použití vybavena vodičem pro vyrovnávání potenciálů. Pro jeho
montáž připojte sběrnicový kabel vodiče pro vyrovnávání potenciálů k ekvipotenciální přípojnici elektrické
izolace v místnosti, v níž se bude systém EMU40EX používat.
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Popis systému zesilovače EMU40EX
V této části je uveden popis systému zesilovače EMU40EX a jeho režimy provozu.
Systém EEG zesilovače EMU40EX se skládá ze sady elektrod pro pacienta, propojovacího panelu
a základní jednotky. Systém zesilovače EMU40EX je navržen tak, aby fungoval se systémem
hostitelského počítače XLTEK, na kterém je provozován software pro kontrolu a analýzu dat Natus
Database a NeuroWorks.
Propojovacípanel EMU40EX je 40kanálový EEG zesilovač s konektory izolovanými proti dotyku pro
přívodní vodiče EEG elektrod. Převádí elektrickou aktivitu mozku pacienta na tok digitálních dat. Jsou do
něj integrovány také kanály SpO2 a tepové frekvence z vestavěného pulzního oxymetru Masimo SET®
a označovače událostí pacienta ze závěsného signalizačního tlačítka u postele.
Digitální data křivek EEG jsou přenášena do základní jednotky k dalšímu zpracování signálu a uložení.
Základní jednotka tato data zpřístupňuje prostřednictvím Ethernetu nebo USB pracovnístanici XLTEK se
softwarem NeuroWorks pro zobrazení křivek v reálném čase, pozdější kontrolu a klinickou interpretaci.
Základní jednotka také poskytuje čtyři vstupy stejnosměrného napětí, ovládání fotického stimulátoru,
další označovač událostí a ovládánítestováníimpedance EEG elektrody v místnosti pacienta.
Propojovacípanel EMU40EX může být připojen k základní jednotce pomocí kabelu nebo může být
připojen bezdrátově prostřednictvím zabezpečeného spojení přes rozhraní Bluetooth. Použití systému
zesilovače EMU40EX v různých provozních režimech je podrobně popsáno níže.

Datové spojenímezi propojovacím panelem EMU40EX a základní
jednotkou
Propojovacípanel EMU40EX komunikuje se základní jednotkou prostřednictvím obousměrného
kabelového připojení s propustností4 Mbit/s. Toto spojení slouží k odesílání digitalizovaných EEG křivek
v reálném čase a plném rozlišení a přidružených signálů do základní jednotky.
Kromě toho lze propojovacípanel a základní jednotku propojit bezdrátově pomocí volitelného jednosměrného
spojenís propustností230,4 kbit/s. V případě zvolení této možnosti propojovací panel ukládá data do flash
paměti a odesílá data EEG křivek převzorkovaná na nižší frekvenci do základní jednotky, která je přeposílá
do počítače se softwarem NeuroWorks, který EEG křivky zobrazuje v reálném čase.
Upozorňujeme, že základní jednotka může odesílat data/příkazy pro konfiguraci a ovládánípropojovacího
panelu EMU40EX pouze prostřednictvím kabelového připojení.
Na žádost zákazníka je k dispozici volitelná funkce bezdrátového připojení. Použití této možnosti
vyžaduje provedení dvou kroků. Nejprve je tato funkce na žádost zákazníka aktivována u výrobce. Poté
musí uživatel tuto funkci povolit v softwaru NeuroWorks, aby mohl využívat režim bezdrátového připojení
pomocírozhraníBluetooth.
V následujících dvou částech je popsáno, jakým způsobem je možné používat zesilovač EMU40EX při
deaktivované volbě bezdrátového připojení a kdy je volba bezdrátového připojení aktivována.
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Popis funkce zesilovače EMU40EX s deaktivovanou funkcí
bezdrátového připojení
Je-li základní jednotka fyzicky připojena k propojovacímu panelu, tj. pomocídatového kabelu
propojovacího panelu, zesilovač EMU40EX se nacházív režimu fyzického připojení. V tomto režimu
se data přenášejí kabelovým připojením do základní jednotky, která je následně odešle do počítače.
Počítačový software tato data zobrazí a uloží (viz obrázek 8).

Breakout
Box
WiFi Disabled

Data

Base Unit to Breakout Cable

WiFi
Disabled

Commands

IP
Commands

Recording

Data
USB
Desktop Computer
Data

Base Unit

Obrázek 8: Režim fyzického připojení bez možnosti bezdrátového připojení
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Je-li základní jednotka fyzicky odpojena od propojovacího panelu, zesilovač EMU40EX se nachází
v režimu fyzického odpojení. V tomto režimu propojovací panel využívá paměťovou kartu Compact
Flash k ukládání dat vyšetření (viz obrázek 9).
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Obrázek 9 – režim fyzického odpojení bez možnosti bezdrátového připojení
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Je-li propojovací panel znovu připojen k základní jednotce, zesilovač EMU40EX se nacházív režimu
obnovení fyzického připojení. V tomto režimu jsou všechna data uložená v propojovacím panelu
přenesena do počítače prostřednictvím základní jednotky a sloučena se zaznamenaným vyšetřením
(viz obrázek 10).
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Obrázek 10 – Režim obnovení fyzického připojení bez možnosti bezdrátového připojení

Po přenesení všech dat uložených ve flash paměti propojovacího panelu do počítače se propojovací
panel vrátí do režimu fyzického připojení.
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Popis funkce zesilovače EMU40EX s volbou bezdrátového připojení
Volba bezdrátového připojení nemá žádný vliv na fungování kabelového připojení.
V režimu fyzického připojení jsou data přenášena přes kabelové připojení do základní jednotky a poté
jsou přenesena do počítače. Počítačový software tato data zobrazí a uloží (viz obrázek 11).
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Obrázek 11 – Režim fyzického připojení s volbou bezdrátového připojení
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Je-li základní jednotka fyzicky odpojena od propojovacího panelu, propojovací panel použije kartu
Compact Flash k uložení dat vyšetření a současně přenáší verzi těchto dat převzorkovanou na nižší
frekvenci prostřednictvím bezdrátového připojení (viz obrázek 12).
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Obrázek 12 – Režim fyzického odpojenís volbou bezdrátového připojení
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Data přenášená prostřednictvím bezdrátového připojení jsou využívána softwarem NeuroWorks
k prezentaci pasivní vizualizace EEG signálů. Software neumožňuje na prezentovaných signálech
provádět žádné operace (pasivní reprezentace signálu). Data odesílaná prostřednictvím bezdrátového
připojení nejsou ukládána.
Po opětném připojení jsou všechna data uložená v propojovacím panelu přenesena do počítače
prostřednictvím základní jednotky a sloučena se zaznamenaným vyšetřením (viz obrázek 13).
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Obrázek 13 – Režim obnovení fyzického připojení s volbou bezdrátového připojení

50

Uživatelský a servisní manuál

Xltek® EMU40EX™

Nastavení omezení výkonu bezdrátového připojení
Bluetooth bezdrátový modul v zesilovači EMU40EX umožňuje nastavení úrovní výkonu. Je možné
jej nakonfigurovat tak, aby umožňoval standardní (Standard) nebo rozšířený (Extended) rozsah
bezdrátového připojení nebo může být zcela deaktivován. Každý hlavový modul EMU40EX může
být samostatně nakonfigurován pomocí obslužného programu uloženého na CD disku softwaru
NeuroWorks. Vybraná konfigurace bude uchována v energeticky nezávislé paměti, dokud nebude
explicitně změněna.
Pro nastavení výkonu bezdrátového připojení spusťte aplikaci EMU40EX.exe z CD disku softwaru
NeuroWorks. Objevíse následujícíokno:

Obrázek 14: Použití obslužného programu EMU40EX.exe k nastavení výkonu bezdrátového připojení
Kliknutím na [Open] (Otevřít) vytvoříte připojení k zesilovači. Je-li zesilovač EMU40EX připojen
prostřednictvím Ethernetu (IP), zadejte IP adresu zesilovače (stejnou adresu, jaká je zobrazená
v nastavení zesilovače v softwaru NeuroWorks). Jakmile je zesilovač EMU40EX připojen, v protokolu je
uvedeno úspěšné připojení a uživatel bude moci nastavit výkon bezdrátového připojení kliknutím na volbu
[Extended] (Rozšířený) nebo [Standard] (Standardní).

Testování zesilovače EMU40EX
Předtím, než vám jej zašleme, je zesilovač EMU40EX kompletně sestaven, otestován a kalibrován.
Avšak v následujících částech jsou popsány některé testy, které můžete provést pro ověření fungování
zesilovače EMU40EX.

Kalibrace a ověření
Software ani zesilovač EMU40EX nevyžaduje kalibraci. Veškerá kalibrace se provádí u výrobce před
odesláním systému. Chcete-li ověřit, zda je zesilovač EMU40EX správně kalibrován, proveďte následující
postup:

1.
2.
3.
4.
5.

Připojte základní jednotku k počítači XLTEK a spusťte systém.
Spusťte software Natus Database.
Pro zahájení nového vyšetření klikněte na New EEG (Nové EEG) nebo Sleep (Spánek).
Zvolte Edit (Upravit) > Settings (Nastavení) > Acquisition (Získávánídat).
Na kartě Acquisition (Získávání dat) nastavte možnost Reference Electrode (Referenční
elektroda) na Common (Společná).
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6. Navrhněte čtyři dvoupólové montáže, které snímají rozdíl vedlejších kanálů; například C3 CZ,
C4 T4, T5 P3 atd.

7. Aplikujte sinusovou vlnu s napětím 50 mikrovoltů, mezi vrcholy amplitudy, 10 Hz na všechny
kanály skupiny pomocígenerátoru signálu. Ujistěte se, že na výstupu generátoru je zátěž
50 ohmů, je-li generátor navržen tak, aby poskytoval určenou úroveň pro tuto zátěž.
8. Nastavte filtr LFF na 0,1, filtr HFF na OFF (Vypnuto) a filtr Notch (Pásmová zádrž) na OFF
(Vypnuto).
9. Ověřte, zda žádná sinusová vlna není větší než 50 mikrovoltů mezi vrcholy amplitudy.
50 mikrovoltů představuje nastavení vstupní citlivosti na 1 %.

POZNÁMKA: Další informace o sestavení montáže zjistíte v online nápovědě.

Test kanálu
V režimu Acquisition (Získávánídat) je možné provést test kanálu, pomocí kterého lze zkontrolovat,
zda je správně zpracováván signál jdoucí ze zesilovače do displeje. Test kanálů použije testovacísignál
ve všech kanálech. Tím vám umožní zkoumání křivek na obrazovce a zjištění, zda všechny kanály fungují.

POZNÁMKA: Test kanálů neověřuje připojení elektrody pacienta ke vstupu zesilovače.

Provedení testu kanálů

1. Zvolte možnost Controls (Ovládání) > Channel Test Signal (Testovacísignál kanálu).
Nad oknem křivek se zobrazí panel nástrojů Channel Test (Test kanálů).
2. Pomocí panelu nástrojů Channel Test (Test kanálů) vyberte požadovaný tvar, amplitudu
a frekvenci vln.
3. Chcete-li zastavit test kanálů a uložit aktuální nastavení, klikněte na Done (Hotovo).
Ovládánítestovacího signálu kanálu
Ovládánísignálu Channel Test Signal (Testovacísignál kanálu) zapíná testovacísignál kanálu podle
posledních uložených nastavení a zobrazuje panel nástrojů Channel Test Signal (Testovacísignál
kanálu). Panel nástrojů Channel Test Signal (Testovacísignál kanálu) je umístěn nad zobrazením stopy.
Na tomto panelu nástrojů jsou umístěny ovládací prvky pro tvar, amplitudu a frekvenci testovacího
signálu.

Shape

Amplitude

Frequency

Obrázek 15 – Panel nástrojů Channel Test (Test kanálů)
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Kontrola impedance
Kontrola impedance se provádí, aby se zajistil dostatečný kontakt elektrod s pacientem. Kdykoli v průběhu
vyšetření můžete provést kontrolu impedance.
Spuštění kontroly impedance ze softwaru
Když se zahájí kontrola impedance, software skenuje všechny kanály (v módu automatického skenování).
Pro…

Proveďte…

Spuštění kontroly impedance

Zvolte možnost Controls (Ovládání) > Impedance Check
(Kontrola impedance)

Zamknutíkanálu

Klikněte na Lock Channel (Zamknout kanál). Poté
proveďte úpravy připojení elektrody, dokud nejsou
dosaženy uspokojivé úrovně

Přechod na úplnou kontrolu impedance

Klikněte na Release Lock (Uvolnit zámek)

Ukončení kontroly impedance

Klikněte na End (Ukončit)

Uložení kontroly impedance jako součásti
vyšetření

Klikněte na End and Start Recording (Konec a začátek
záznamu)

Kontrola impedance zobrazí sloupcové grafy, které ukazují impedanci spojení každé elektrody. Zelený
sloupec označuje, že je naměřená hodnota pod nastavenou prahovou hodnotou. Červený sloupec
označuje, že je naměřená hodnota nad prahovou hodnotou. Pro nastavení prahové hodnoty impedance
klikněte na jedno z tlačítek Threshold (Prahová hodnota) v okně Threshold Group (Skupina prahových
hodnot) na pravé straně od obrazovky Check Impedance (Kontrola impedance).
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Pulzníoxymetr
Následující témata uvádějí seznam specifikací povolených organizací FDA pod číslem K990966 pro
desku Masimo SET®, která je vestavěná do zařízení EMU40EX. Deska se připojuje ke snímačům
a poskytuje údaje o nasycení krve kyslíkem, tepové frekvenci, křivce pulzu a další výstupní informace
prostřednictvím softwaru NeuroWorks. Zařízení EMU40EX poskytuje napájenía odděluje desku od
napájení ze sítě a uzemnění. Software NeuroWorks/SleepWorks v současnosti nabízí dva druhy dat
SpO2: čtyřtepovou zprůměrovanou tepovou frekvenci založenou na předchozích čtyřech po sobě jdoucích
přípustných tepových frekvencí a hodnotu okamžité tepové frekvence vypočítanou na základě
předchozího tepu.

Patenty společnosti Masimo
Tento prostředek je chráněn jedním nebo více níže uvedenými patenty udělenými U.S.A. Patents:
5,758,644; 5,823,950; 6,011,986; 6,157,850; 6,263,222; 6,501,975, mezinárodníekvivalenty nebo jedním
či více patentů uvedených na stránce www.masimo.com/patents. Jiné přihlášené patenty v USA
a mezinárodní přihlášené patenty.

Žádná předpokládaná licence
Vlastnictví nebo zakoupení tohoto zařízení neznamená získání jakékoli výslovné nebo předpokládané
licence k používání zařízení s náhradními díly, které by samostatně nebo v jakékoli kombinaci s tímto
zařízením spadaly pod jeden nebo více patentů týkajících se tohoto zařízení.

Indikace použití
Pulzníoxymetr a příslušenství jsou indikovány pro nepřetržité neinvazivní monitorování funkční saturace
arteriálního hemoglobinu kyslíkem (SpO2) a tepové frekvence (měřené snímačem SpO2). Pulzníoxymetr
Masimo SET® a příslušenství jsou indikovány pro použití u dospělých, pediatrických a novorozených
pacientů v pohyblivém i nepohyblivém stavu a u pacientů s dobrým i špatným prokrvením, kteří se
nacházejív nemocnicích, zařízeních nemocničního typu, mobilních zařízeních i v domácím ošetřování.

Návod k použití
Signalizace nedostatečnosti signálu a/nebo závady sondy u čidla SpO2 se coby výstraha vyšle softwarem
Neuroworks 9.0 a zobrazí se na monitoru počítače. Pokud je během monitorování zaznamenána
mimořádná událost, zhoršení signálu nebo závada sondy, bude software signalizovat následující:
1.
2.
3.
4.
5.

Událost týkajícíse oxymetru, zaznamená a uloží se čas události
Událost týkajícíse tepové frekvence, zaznamená a uloží se čas události
Signalizace „Channel Off“ (Kanál vypnut)
Nízká kvalita
Signalizace „-----“, pokud není sonda řádně seřízena nebo pokud nepřijímá žádný signál

Jak funguje pulzníoxymetr
Pulzníoxymetr Masimo SET® je založen na třech principech:

1. Oxyhemoglobin a deoxyhemoglobin se vzájemně liší svojí schopností pohlcování červeného
a infračerveného světla (spektrofotometrie).

2. Objem arteriálníkrve v tkáni (a tím i pohlcování světla touto krví) se v průběhu pulzu mění
(pletyzmografie).

3. Arterio-venózní shunty jsou velmi proměnlivé a tato měnící se pohltivost venózníkrve je hlavní
složkou šumu vznikajícího během pulzu.
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Pulzníoxymetr Masimo SET® a také tradiční pulzní oxymetry určují hodnotu SpO2 prosvěcováním
kapilárního řečiště červeným a infračerveným světlem a měřením změn absorpce světla během cyklu
pulzu. Diody emitující červené a infračervené světlo (LED) umístěné v oxymetrických snímačích slouží
jako zdroje světla a jako snímač slouží fotodioda.
Tradiční pulzní oxymetrie předpokládá, že všechny pulzace v signálu získaném pohlcováním světla jsou
způsobeny oscilací objemu arteriální krve. To předpokládá, že krev v oblasti umístění snímače proudí
celým kapilárním řečištěm namísto jakýchkoli arterio-venózních shuntů. Tradiční pulzní oxymetr
vypočítává poměr pulzatilní absorbance (AC) a střední absorbance (DC) při obou vlnových délkách,
660 nm a 905 nm:
S(660) = AC(660)/DC(660)
S(905) = AC(905)/DC(905)
Oxymetr poté vypočítá poměr těchto dvou signálů absorbance s přičteným arteriálním pulzem:
R = S(660)/S(905)
Tato hodnota R se používá k nalezenísaturace SpO2 ve vyhledávací tabulce vložené do softwaru
oxymetru. Hodnoty ve vyhledávací tabulce jsou založeny na vyšetřeních zkoumajících lidskou krev
a porovnánís laboratorním oxymetrem u zdravých dospělých dobrovolníků ve vyšetřeních založených na
indukované hypoxii.
Pulzníoxymetr Masimo SET® předpokládá, že shunty jsou velmi proměnlivé a tato měnící se pohltivost
venózní krve je hlavní složkou šumu vznikajícího během pulzu. Pulzní oxymetr Masimo SET® rozkládá
S(660) a S(905) na arteriálnísignál a šumovou složku a vypočítává poměr arteriálních signálů bez šumu:
S(660) = S1 + N1
S(905) = S2 + N2
R = S1/S2
Hodnota R je opět poměr dvou signálů absorbance s přidanou složkou arteriálního pulzu a používá se
k vyhledánísaturace SpO2 v empiricky odvozené rovnici do softwaru pulzního oxymetru. Hodnoty v empiricky
odvozené rovnici jsou založeny na vyšetřeních zkoumajících lidskou krev a porovnánís laboratorním
oxymetrem u zdravých dospělých dobrovolníků ve vyšetřeních založených na indukované hypoxii.
Výše uvedené rovnice jsou kombinovány a je určena referenční hodnota šumu (N’):
N’ = S(660) - S(905) x R
Není-li přítomen žádný šum N’ = 0: potom platí S(660) = S(905) x R, což je stejný vztah jako pro tradiční
pulzníoxymetr.
Rovnice pro referenční hodnotu šumu je založena na hodnotě R, která se zjišťuje pro stanovení SpO2.
Software pulzního oxymetru prochází možné hodnoty R, které odpovídají hodnotám SpO2 mezi
1 a 100 %, a generuje hodnotu N’ pro každou z těchto hodnot R. Signály S(660) a S(905) jsou
zpracovávány s každou možnou referenční hodnotou šumu N’ prostřednictvím součásti adaptive
correlation canceler (ACC), která získává výstupní výkon pro každou možnou hodnotu R (tj. každé možné
SpO2 z rozsahu 1 až 100 %). Výsledkem je graf Discrete Saturation Transform (DST™) relativního
výstupního výkonu versus možná hodnota SpO2, jak je znázorněno na následujícím obrázku, kde
R odpovídá SpO2 = 97 %:
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Discrete Saturation Transform
DST

%SpO2
Graf Discrete Saturation Transform (DST™)
Graf DST má dva vrcholy: vrchol odpovídající vyšší saturaci je vybrán jako hodnota SpO2. Celá tato
sekvence je opakována jednou za dvě sekundy v rámci posledních čtyř sekund nezpracovaných dat.
Hodnota SpO2 pulzního oxymetru Masimo SET® proto odpovídá klouzavému průměru saturace
arteriálního hemoglobinu, který je aktualizován jednou za dvě sekundy.

Příslušenství pulzního oxymetru
Sériový kabel pro připojení k počítači: Připojuje modul pulzního oxymetru k oxymetrickým snímačům.
Přenáší napájecí napětí k LED diodám oxymetrických snímačů z pulzního oxymetru. Pulzníoxymetr
přijímá detekční signál z oxymetrického snímače prostřednictvím kabelu řady PC.
Oxymetrické snímače řady LNCS®: Snímače opatřené kabelem s nízkým šumem (LNCS) a integrované
kabely jsou navrženy tak, aby poskytovaly optimální výkon při pulzní oxymetrii. Tyto snímače poskytují
dodatečnou ochranu proti tekutinám a zvýšenou odolnost proti vlhkosti a fungují přesně při pohybu, nízké
perfuzi a intenzivním okolním světle. Snímače LNCS® mohou být používány se všemi pulzními oxymetry
Masimo SET®.

Dostupné snímače oxymetru
Číslo modelu

Popis

008775

Sada pro oxymetrii EMU40EX Masimo LNCS

1006 (PC-12)

KABEL PACIENTA MASIMO 12' – UMOŽŇUJE PŘIPOJENÍ KE VŠEM SNÍMAČŮM
PULZNÍCH OXYMETRŮ MASIMO

2013

Kabel pacienta Masimo LNCS pro opakované použití 14 ft

2653

Masimo LNCS DBI měkký pro dospělé, pro opakované použití, s kabelem 3 ft

1859

Masimo LNCS jednorázový snímač pro dospělé s kabelem 18 in
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Číslo modelu

Popis

1863

Masimo LNCS DCI opakované použitelný snímač na prst pro dospělé s kabelem 3 ft

1864

Masimo LNCS DCIP opakovaně použitelný snímač na prst pro pediatrické pacienty
s kabelem 3 ft

2258

Masimo LNCS Y1 opakovaně použitelný snímač pro umístění na více míst
Vyžaduje použití jednorázových obvazů, k dispozici malá a standardnívelikost

Specifikace oxymetru
Optický výstupnívýkon
Zářivý tok při 50 mA, pulzní

≤ 15 mW

Rozsah vlnové délky optiky
LED

Vlnová délka

Červené světlo

660 nm

Infračervené světlo

905 nm

Zobrazované specifikace
Zobrazený rozsah saturace kyslíkem (SpO2)

0 až 100 %

Zobrazený rozsah tepové frekvence

25 až 240 tepů za minutu (BPM)

Je garantován maximální optický výstupní výkon menší nebo rovný 15 mW/11,7 dBm s rozsahem
vlnových délek 660 nm a 905 nm.
POZNÁMKA: Přesnost monitoru pulzního oxymetru nebo sondy pulzního oxymetru nelze určit
pomocí funkčního testovacího zařízení.

Měření
Pokud se přesnost jakéhokoli měření zdá jako nepřiměřená, zkontrolujte vitální projevy pacienta jiným
způsobem. Poté zkontrolujte správnou funkci pulzního oxymetru.
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Příčiny nepřesností měření
•

Nesprávná aplikace nebo použití snímače.

•

Významné hladiny dysfunkčních hemoglobinů (např. karboxyhemoglobinu nebo methemoglobinu).

•

Intravaskulární barviva, například indokyanová zeleň nebo methylenová modř.

•

Expozice nadměrně intenzivnímu světlu, například z chirurgických lamp (především s xenonovými
světelnými zdroji), bilirubinových lamp, zářivek, infračervených zahřívacích lamp nebo přímého
slunečního svitu. Expozice nadměrně intenzivnímu světlu může být potlačena přikrytím snímače
tmavým nebo neprůsvitným materiálem.

•

Nadměrný pohyb pacienta.

•

Venóznípulzace.

•

Umístění snímače na končetinu s manžetou pro měření krevního tlaku, cévním katetrem nebo
intravaskulárníkanylou.

Příčiny ztráty signálu srdečního pulzu
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•

Snímač je příliš utažený.

•

Nadměrné osvětlení zdroji světla, například chirurgickými lampami, bilirubinovými lampami nebo
sluncem.

•

Manžeta pro měření krevního tlaku je nafouknuta na stejné končetině, na které je upevněn snímač
SpO2.

•

Pacient trpí hypotenzí, závažnou vazokonstrikcí, závažnou anémií nebo hypotermií.

•

V blízkosti snímače došlo k arteriálníokluzi.

•

Pacient prodělává srdeční zástavu nebo šok.
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Specifikace a údržba přepravních prostředků
Před použitím si přečtěte příslušné Návody k použití všech součástí sestavy. Týká se to především,
avšak nikoli pouze: kamer, počítačů, stimulátorů a softwaru.
POZNÁMKA: Nastavenía montáž přepravních prostředků by měli provádět pouze způsobilí
pracovníci společnosti Natus.

Specifikace vozíku XLTEK

Místo
osazení
A1*
A2*
B
C
D
E
F
G
H

Obvyklé zařízení
Videokamera
Infračervené
osvětlovací těleso
Konzola monitoru
Pracovníplocha
Ukládací přihrádka
Zásuvka na klávesnici
Úchyt fotického
stimulátoru Natus
Podstavec pro počítač
určený k získávání dat
Oddělovací transformátor

Hmotnost
zařízení
[lb]
1
2

Nejvyšší
možné
zatížení [lb]
(včetně
zařízení)
3
2

10
0
0
3
5

10
10
10
5
5

20

50

22

60

Hmotnost samotného pojízdného
stojanu

100

Celková hmotnost
* Volitelné položky

163

255
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Specifikace pojízdného stojanu Neurowand (bez počítače)

Místo
osazení
A1*
A2*
B
C
D

60

Obvyklé zařízení
Videokamera
Infračervené
osvětlovací těleso
Konzola zesilovače
Ukládací přihrádka
Oddělovací transformátor

Hmotnost
zařízení
[lb]
4
2

Nejvyšší
možné
zatížení [lb]
(včetně
zařízení)
4
2

5
0
23

5
10
40

Hmotnost samotného pojízdného
stojanu

48

Celková hmotnost
* Volitelné položky

82
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Specifikace pojízdného stojanu Natus ErgoJust
Specifikace a podrobnosti k pojízdnému stojanu ErgoJust naleznete v příručce Osazení a funkčnost
stojanu Natus ErgoJust (p/n: 019667).

Údržba
1. Pravidelně vozík prohlížejte, abyste si ověřili, že jsou rejdovací kolečka, šrouby, konzoly na osazení
zařízení a závěsy přihrádek vždy řádně upevněny.
2. Pravidelně prohlížejte všechny vodiče a kabely, zda nejsou naříznuté či poškozené.
3. Pravidelně prohlížejte veškeré elektrické zástrčky, zda jsou pevně zasunuty do svých zásuvek.

Varovánía upozornění
VAROVÁNÍ: Na vozíku / pojízdném stojanu používejte pouze zařízení schválená
společností XLTEK. Neschválená zařízení mohou narušit funkci a bezpečnost sestavy.
Zajistěte, aby byly jakýkoli stůl, pojízdný stojan, deska či jiný povrch použité při provozu,
přepravě nebo dočasném či trvalém uskladnění sestavy a jejích součástí přiměřené,
bytelné a bezpečné. Společnost Natus není zodpovědná za jakákoli zranění nebo
poškození způsobená nedostatečnými, špatně zkonstruovanými či neschválenými
přepravními prostředky, pojízdnými stojany nebo provozními povrchy. Společnost Natus
není zodpovědná za jakákoli zranění nebo poškození způsobená nevhodným uložením
kabelů během přepravy.
VAROVÁNÍ: Nenaklánějte vozík/stojan o více než 10 °, neboť tím ohrozíte jeho stabilitu.
NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ: Během přepravy by měl uživatel pojízdný stojan řídit oběma
rukama takovým způsobem, aby byl podvozek natočen pouze jediným rejdovacím
kolečkem ve směru pohybu. Pokud nebudete pojízdný stojan řídit s jedním kolečkem
směřujícím vpřed, hrozí nebezpečí jeho převrácení při jízdě do či se schodů nebo přes
prahy.
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Podrobnosti o elektrickém vstupu a oddělovacím
transformátoru
EU
Elektrický vstup

200–240 V (AC), 2,24 A při 50 Hz

Oddělovací transformátor

Powervar ABC500-22MED

SeverníAmerika
Elektrický vstup

120 V (AC), 3,10 A při 60 Hz

Oddělovací transformátor

Powervar ABC300-11MED

Japonsko
Elektrický vstup

100–120 V (AC), 8,0 A, 50/60 Hz

Oddělovací transformátor

Powertronix D1CSWFCNOE2
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Údržba, čištění a likvidace
Abyste udrželi zesilovač EMU40EX v dobrém provozním stavu, provádějte preventivní údržbu podle
určeného harmonogramu. Pravidelná preventivní údržba nezahrnuje přístup dovnitř zesilovače EMU40EX
a jeho součástí. V případě problémů se servisem vyžadujících údržbu spojenou s opravami a/nebo servis
vnitřních součástí volejte technickou podporu společnosti Natus na čísle +1-800-303-0306 nebo se
obraťte na místního zástupce společnosti XLTEK.
Pravidelně kontrolujte kabelové přípojky a elektrody, zda nejsou poškozené či opotřebované. Prohlížejte
kabely, zda nemají ohnuté kolíky. Roztřepené či opotřebované kabely vyměňte. Rovněž pravidelně
prohlížejte a čistěte všechny součásti sestavy, včetně:
•

konektorů a zásuvek,

•

základníjednotky, propojovacího panelu a kabelu USB 2.0,

•

elektrod a doplňků

Stejně jako jakékoli jiné vybavení, i zesilovač EMU40EX je vystaven opotřebení při každodenním
používání. Základní péče o systém a ochrana před extrémním fyzickým namáháním pomáhá prodloužit
životnost zesilovače EMU40EX.

Doporučení
Před čištěním odpojte od zařízení EMU40EX všechny kabely. Používejte hadřík bez žmolků.
Na žádnou součástku systému nepoužívejte čističe.
Dbejte na to, abyste zabránili vniknutí kapaliny do vnitřních elektronických součástek systému.

Při přepravě NENECHÁVEJTE zesilovač připojený k počítači.
Tento zesilovač v ŽÁDNÉM případě neautoklávujte a nesterilizujte tlakem ani plynem.
Zesilovač nelze čistit od biologických kontaminujících látek.

NENAMÁČEJTE ani NEPONOŘUJTE zesilovač do žádné kapaliny.

Doporučujeme čisticí roztok 70% izopropylalkoholu.

Čisticí prostředek používejte střídmě. Přebytečný roztok by mohl zatéct do zesilovače
a způsobit poškození vnitřních součástí.
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NEDOTÝKEJTE SE, netlačte ani netřete LCD displej pomocí abrazivních čisticích přípravků,
nástrojů, kartáčů ani materiálů s hrubým povrchem a zabraňte jejich kontaktu s jakýmkoli
předmětem, který by mohl panel poškrábat.
K čištění zesilovače NEPOUŽÍVEJTE roztoky na bázi petroleje či acetonu nebo jiná silná
rozpouštědla. Tyto látky narušují materiály zařízení a mohou způsobit jeho selhání.

Likvidace
Při likvidaci zesilovače EMU40EX a jeho součástí na konci jejich předpokládané životnosti se doporučuje
zajistit řádnou likvidaci tištěných spojů, plastů a kovových součástí v souladu s federálními, státními
a místními zákony. Při likvidaci příslušenství od jiného dodavatele než společnosti Natus postupujte
dle pokynů poskytnutých k těmto položkách.
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Řešení potíží
Setkáte-li se s problémy, vyzkoušejte řešení uvedená níže.

Seznam řešení potíží
Požádejte pacienta, aby se uvolnil.
Prohlédněte kabely.
Ujistěte se, že jsou správně připojeny všechny kabely mezi zesilovačem EMU40EX a počítačem.
V případě použití sítě LAN zkontrolujte správnou konfiguraci hardwaru a softwaru.
Dbejte, aby elektrody pacienta byly připojeny ke správným kanálům v propojovacím panelu.
Dbejte, aby byly elektrody pacienta správně zasunuté do propojovacího panelu (nebyly volné).
Dbejte, aby nebyly kabely elektrod pacienta nikde viditelně přerušené.
Nedotýkají se některé elektrody? Pokud ano, způsobují zkrat, a tím vznikne artefakt měření.
Namontujte uzemnění splňující požadavky pro zdravotnická zařízení, aby mělo vaše zdravotnické
zařízení řádně uzemněnou elektroinstalaci.
Zkontrolujte impedanci.
Odpojte jakékoli přístroje zapojené do téhož elektrického obvodu, jako jsou tiskárny, mechanická
lůžka, vysavače či jiné možné zdroje rušení.
Kontrolou nastavenízesílenía časové základny zajistěte, aby byly vhodné pro aktuální vyšetření.
Rovněž zkontrolujte nastavení filtru LFF, HFF a pásmové zádrže. Vyberte Edit (Úpravy) >
Settings (Nastavení) > Montage (Montáž). Klikněte pravým tlačítkem myši na buňku
v příslušném sloupci a vyberte hodnotu.
Vypněte a znovu zapněte základní jednotku. Dojde k resetu systému.
Vypněte zařízení na dobu alespoň 10 sekund. Poté znovu nastavte test od úplného začátku.
Vypnutí počítače a jeho opětné spuštění v některých případech vede k vyřešení problému.

65

Xltek® EMU40EX™

Uživatelský a servisní manuál

Získání nápovědy
Společnost Natus se zavazuje poskytovat podporu, tak abyste mohli zesilovač EMU40EX snadno
a s důvěrou používat. Pokud potřebujete pomoc, pokuste se nalézt řešení provedením následujících kroků:

Krok 1: Zaznamenejte potíže
Pečlivě zaznamenejte potíže. Pokud možno zaznamenejte chybové zprávy, jména dialogových oken a co
jste dělali předtím, než se potíže objevily.

Krok 2: Prohledejte online dokumentaci k softwaru NeuroWorks
Pro přístup k souboru nápovědy zvolte buďto možnost Help (Nápověda) > NeuroWorks Database Help
(Nápověda k databázi softwaru NeuroWorks), nebo možnost Help (Nápověda) > NeuroWorks EEG Help
(Nápověda k EEG NeuroWorks) (v závislosti na aplikaci).
Případně můžete dokumentaci s nápovědou nalézt pomocí nabídky Start ve Windows:

1. Klikněte na tlačítko Start na Windows liště s úkoly.
2. Přejděte do adresáře Excel Tech | Documentation (Dokumentace).

Krok 3: Restartujte počítač
Restartování počítače často vyřeší problém.

1.
2.
3.
4.

Zavřete všechny aplikace.
Klikněte na tlačítko Start na Windows liště s úkoly.
V nabídce Start vyberte možnost Shut Down (Vypnout)….
Vyberte Restart the computer (Restartovat počítač) a klikněte na Yes (Ano).

Krok 4: Vypněte počítač
K vyřešení problému je někdy třeba úplně vypnout počítač.

1.
2.
3.
4.

Klikněte na tlačítko Start na Windows liště s úkoly.
V nabídce Start vyberte možnost Shut Down (Vypnout)….
Vyberte položku Shut Down (Vypnout) a klikněte na Yes (Ano).
Vypněte napájení jednotky. Počkejte 10 sekund. Opět zdroj zapněte.

Krok 5: Kontaktujte technickou podporu
Nejprve si zapište sériové číslo svého počítače (nacházející se na jeho zadní straně) a sériové číslo
zesilovače EMU40EX. Poté se obraťte na svého místního distributora XLTEK nebo na technickou
podporu společnosti Natus na čísle +1-800-303-0306 či na adrese OTS@Natus.com.
Uvítáme vaši zpětnou vazbu nebo návrhy týkající se zesilovače EMU40EX a jakýchkoliv aspektů našich
systémů SleepWorks nebo NeuroWorks, softwaru, online nápovědy, řady příslušenství a služeb podpory.
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Seznam příslušenství a náhradních dílů
Toto je seznam kompatibilního příslušenství:
Číslo dílu

Popis

016862

Základníjednotka Natus (fáze II)

028066

Propojovacípanel EMU40EX

Viz katalog neurologického Sada příslušenství EEG
příslušenství Natus
W6438H

Kabel pacienta EMU40EX pro připojení propojovacího panelu k základní
jednotce, 10 m

002874

Bateriový modul EMU40EX

W6232H

EMU40EX, signalizační tlačítko pacienta, 2,44 m (8 ft)

10440

Photic Stimulator Natus

008775

Sada pro oxymetrii EMU40EX Masimo LNCS – Informace o doplňkovém
příslušenství pro oxymetrii naleznete v části Dostupné oxymetrické snímače
v tomto manuálu.

105295

EMU40EX, upevňovací sada „Cyclops“

10368

EMU40EX, sada k upevnění na stěnu

A1011X

Napájecíkabel, 6 ft

W8194X

Kabel USB 2.0, 6 ft (vysokorychlostnízlatý)

W8128F

Síťový kabel, 15 ft

004893

EMU40EX, modulárnípouzdro

103664

Závěsný popruh propojovacího panelu, 36 in

010863

Síťový zdravotnický izolátor

015162

Oddělovací transformátor (EU)

015163

Oddělovací transformátor (SA)

PSM-22318

Oddělovací transformátor (JA)

015170

Náhradnípojistka, základníjednotka Natus

015170

Pojistka, skleněná 1,5 A 250 V (AC) 5 X 20 mm, pomalá

Máte k dispozici EEG příslušenství, které může být použito se systémem zesilovače EMU40EX.
Je možné jej vyhledat online v katalogu neurologického příslušenství společnosti Natus na adrese
www.natus.com nebo prostřednictvím oddělení prodeje a podpory společnosti Natus na čísle
+1-800-303-0306.
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Rejstřík
B
Bezdrátové připojení
Varovánía upozornění
Bezpečnostní normy

F
22
8

FCC prohlášení o souladu
Funkce zařízení EMU40EX

H

C
Čidlo pulzního oxymetru
Varování
Čištění
Doporučení
ČSN EN 60601-1-2 Prohlášení o shodě

Hlavový modul EMU40EX
21
63
63
10

D
Dodržované bezpečnostní normy a normativníreference 8
Dodržované normy
8

E
Elektrické
Varovánía upozornění
Elektrický vstup
Elektromagnetická odolnost
ZAŘÍZENÍ a SYSTÉMY, které nejsou určené pro
PODPORU ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ
Elektromagnetické emise
Elektrostatický výboj
Postupy manipulace
EMU40EX
Bezdrátové připojení
Aktivováno
Deaktivováno
Pulzníoxymetr
Testování
Kalibrace
Kontrola impedance
Ověření
ESD
Postupy manipulace

14
5

44

I
Ikony
Dotyková obrazovka
Ikony na dotykové obrazovce
IP adresa
Sestavení

13
10
24

48
45
54
51
51
53
51
24

37

L
Likvidace

17
62

40
40

63, 64

N
Nápověda
Nastavení
Ikony na dotykové obrazovce
IP adresa
Nastavení omezení výkonu bezdrátového připojení
Normativníreference
Normy EMC (elektromagnetická kompatibilita)
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40
37
51
8
8

O
Oddělovací transformátor
Odolnost proti rušením šířeným vedením
Postupy
Varování
Odstraňování potíží
Seznam
Omezení výkonu bezdrátového připojení
Nastavení

62
24
24
65
65
51

P
Pojízdný stojan
Pojízdný stojan Natus ErgoJust
Specifikace
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Pojízdný stojan Neurowand
Postupy
Elektrostatický výboj
ESD
Odolnost proti rušením šířeným vedením
Použití manuálu
Přepravní prostředky
Elektrický vstup
Oddělovací transformátor
Pojízdný stojan Natus ErgoJust
Pojízdný stojan Neurowand (bez počítače)
Specifikace
Údržba
Vozík XLTEK
Připojení k počítači
Ethernet
USB
Příslušenství
Propojovacípanel
Přidání k opasku
Přidání k postroji
Sestava opasku
Propojovacípanel EMU40EX
Prostředí pacienta
Varovánía upozornění
Pulzníoxymetr
Indikace použití
Jak funguje
Měření
Nepřesná měření
Příčiny
Ztráta signálu srdečního pulzu
Nepřesná měření
Příčiny
Příslušenství
Varování
Ztráta signálu srdečního pulzu
Příčiny

Xltek® EMU40EX™
59
24
24
24
7
59
62
62
61
59
59
59, 61
59
35
35
35
67

29
28
28
26
7

T
Tabulka
Elektromagnetická odolnost
ZAŘÍZENÍ a SYSTÉMY, které nejsou určené pro
PODPORU ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ
Elektromagnetické emise
Testování zesilovače EMU40EX
Kalibrace a ověření
Kontrola impedance

13
10
51
51
53

U
41
41
42, 43
33
19
54
54
54
57
58
58

Údržba
Doporučení
Vozík / pojízdný stojan
Údržba vozíku / pojízdného stojanu
Umístění obsluhy
Umístění pacienta
Upozornění
Bezdrátové připojení
Elektrické
Prostředí pacienta
Vozík / pojízdný stojan

63
63
61
61
41
41
16
22
17
19
61

V
58
56
20
58

S
Sestava opasku
Sestavení
Snímky
Propojovacípanel
Zesilovač EMU40EX
Specifikace
Analogové
kanály stejnosměrného napětí
Analogové kanály
Digitální
Okolní podmínky používání

Provozní režimy
Uživatelské rozhraní
Zesilovač EMU40EX
Symboly
Popisy
Symboly použité v manuálu

42, 43
35
33
31

28
28
29
30

Varování
Bezdrátové připojení
Čidlo pulzního oxymetru
Elektrické
Elektrostatický výboj
ESD
Odolnost proti rušením šířeným vedením
Prostředí pacienta
Pulzníoxymetr
Vozík / pojízdný stojan
Všeobecné
Vozík
Vozík XLTEK
Vybalení
Výkon bezdrátového připojení
Nastavit omezení

16
22
21
17
24
24
24
19
20
61
16
59
59
34
51

69
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Z
Základníjednotka
NastaveníIP adresy
Vytvoření připojení
Zamýšlené použití
Zesilovač
Použití a funkce
Zesilovač EMU40EX
Snímky systému
Zesilovač EMU40EX
Obrázky výrobku

70

37
36
6
41
31
31

Okolní podmínky používání
Specifikace
Analogové
kanály stejnosměrného napětí
Analogové kanály
Digitální
Provozní režimy
Specifikace uživatelského rozhraní
Získání nápovědy
Značení použité v tomto manuálu

30
28
28
28
29
29
28
66
7

Úplné servisní řešení
Za každým výrobkem XLTEK stojí společnost Natus Medical Incorporated, mezinárodně uznávaný
průkopník na poli zdravotnických výrobků a služeb.
Naše neurologické sestavy se mohou opřít o vnitropodnikový tým podpory složený z technických
a zdravotnických odborníků, čtyřiadvacetihodinovou podporu sedm dní v týdnu, dálkovou podporu
prostřednictvím WebEx či VPN, nejrozsáhlejší síť zdravotnické a technické podpory na místě v celém
oboru neurologie/spánku a servisní smlouvy na míru zahrnující návštěvy za účelem preventivní údržby
a aktualizace počítačů.

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