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Introduktion
Xltek® EMU40EX™-forstærkeren er et kraftfuldt og fleksibelt EEG-optagelsessystem. Denne robuste
enhed blev designet med omfattende klinisk rådgivning, så den kan leve op til de diagnostiske behov
i forbindelse med EEG og LTM (Long Term Monitoring).
EMU40EX optager i alt 46 kanaler: 40 refererende EEG-kanaler, 4 jævnstrømsindgangskanaler til
supplerende signaltransducere og 2 SpO2- og pulshastighedskanaler fra dens interne pulsoximeter.
EMU40EX-datastrømmen optaget af EMU40EX-forstærkersystemet gennemgås, analyseres og arkiveres
vha. Natus NeuroWorks®-arbejdsstationen. Standard TCP/IP- eller USB-forbindelse understøttes for
hurtig og nem installation. Natus-baseenheden tilbyder TCP/IP- og USB-forbindelse for hurtig og nem
installation. Denne robuste enhed var designet med omfattende klinisk rådgivning, så den kan leve op til
EEG, LTM eller PSG laboratorium-behovene i forbindelse med arbejdsproces og anvendelse.
EMU40EX-funktioner inkluderer:
•

40 refererende kanaler, 4 jævnstrømskanaler og 2 pulsoximeterkanaler (SpO2 og pulshastighed).

•

Mulighed for at indlede en impedanstest, ændre tærsklen og se resultaterne i patientrummet.

•

Ambulant tilstand opretholder dataoptagelsen ved frakobling af patientdatakablet.

•

Automatisk overførsel til intern lagring af data i fuld opløsning i op til to timer.

•

Livevisning af EEG-bølgeformer er fortsat tilgængelig via en sikker Bluetooth-forbindelse under
ambulant tilstand.

•

Data, der er optaget på splitterboksen i ambulant tilstand, overføres transparent og problemfrit til
baseenheden efter genoptagelse af drift i kabeltilstand.

•

Standard TCP/IP- og USB-forbindelse til Natus NeuroWorks®-arbejdsstationer.

•

Jævnstrømsindgange på baseenheden til grænseflade til en lang række hjælpesignaltransducere.

•

Patienthændelseskontakten har to grænseflader: en i splitterboksen til patientbrug og en anden på
baseenheden til familie eller personale.

•

Photic stimulator-grænseflade til diagnostisk EEG.

•

Lille, let patienttilsluttet splitterboks – 10,0 x 15,8 x 2,3 cm (3,9 x 6,2 x 0,9”) og 333 g (0,73 lb)

•

Robust og holdbart design til pålidelig drift i kliniske miljøer og forskningsmiljøer.
ADVARSEL: Vi anbefaler kraftigt, at du læser afsnittet Kontraindikationer, Advarsler og
Sikkerhedsforanstaltninger i denne vejledning, før du anvender forstærkeren.

Tilsigtet anvendelse af produktet
XLTEK EMU40EX EEG-hovedboksen er en elektroencefalograf, der fungerer sammen med XLTEK
NeuroWorks-software.
XLTEK EMU40EX EEG-hovedboksen bruges til at optage, digitalisere, gemme og transmittere fysiologiske
signaler (såsom EEG-, puls- og oximetri-signaler) til EEG-undersøgelser i forskningsmiljøer og kliniske
miljøer.
XLTEK EMU40EX EEG-hovedboksen kræver kompetent brugerinput, og dens output skal gennemgås og
fortolkes af uddannet sundhedspersonale, der skal udøve professionel dømmekraft ved brug af disse
oplysninger.
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Systemkomponenter
EMU40EX-forstærkersystemet er forsynet med valgfrie systemkomponenter. Computerne er beregnet til
udelukkende at køre NeuroWorks-software. Kameraer er beregnet til at optage synkroniseret video af
patienten under langtidsovervågning. Isolationstransformere er beregnet til at levere strøm til alle
systemkomponenter, samtidig med at sikkerheden for brugere og patienter garanteres. Vognene er
beregnet til at støtte og lette anvendelsen af EMU40EX-forstærkeren, samtidig med at systemet holdes
mobilt. Patienthændelseskontakter er håndholdte trykknapkontakter, der bruges af patienten (eller en anden
person tæt på) til at signalere en signifikant klinisk begivenhed (fx en aura eller begyndelsen på et anfald).

Væsentlig ydeevne
EMU40EX-forstærkerens væsentlige ydeevne er identificeret i standarden IEC 60601-2-26:2012.
Væsentlig ydeevne vedrører kvaliteten af signalet, der er optaget fra forstærkeren. Specifikke essentielle
ydeevner er (1) nøjagtighed for reproduktion af signal, (2) dynamisk rækkevidde og differentiel forskudt
spænding, (3) indgangenes støjniveau, (4) frekvensreaktion, og (5) fælles afvisningstilstand. Definitioner
på disse væsentlige præstationer kan findes i standarden.
Standarden ISO 80601-2-61 gælder også, da forstærkeren betragtes som puls-oximeterudstyr uden et
alarmsystem. De øvrige essentielle ydelser, der kræves af forstærkeren som udlagt i denne standard,
omfatter SpO2- og pulshastighedspræcision, der skal verificeres af en elektronisk patientsimulator, samt
indikation af unormal drift, herunder meddelelse om utilstrækkeligt signal og sondefejl. Bekræftelse af
SpO2-præcision via et kontrolleret desaturationsforsøg skal foretages af producenten af den anvendte
pulsoximetersonde eller sensor.

Forringelse af væsentlig ydeevne
Professionelt sundhedsuddannet personale vil observere forringelse af essentiel ydeevne, hvilket
inkluderer, men ikke er begrænset til:
•
•
•
•
•
•
•

Tab af EEG-signal/data
Indikation af forstærkermætning på computermonitoren,
Sporadisk udbrud af støj på tilfældige EEG-ledninger.
Tab af kommunikation fra computeren til Natus-basen
Hændelser, hvor nåleboksen er frakoblet. (Quantum)
Afbrydelser i signaltransmission, som resultat af eksterne elektromagnetiske begivenheder.
(f.eks.: Elektrokauterisering, Drift af trådløst udstyr i nærheden af forstærkeren, osv.)
Enhver form for tilfældig eller sporadisk systemadfærd.

Hvis noget af det ovenfor beskrevne er observeret eller hvis usædvanlig systemadfærd er observeret,
skal du kontakte Natus’ tekniske support.

Anvendelse af vejledningen
Denne vejledning indeholder grundlæggende oplysninger og anvisninger, der gør det muligt for dig at
opsætte og betjene EMU40EX-forstærkeren. Når du gennemgår procedurerne, anbefaler vi, at du læser
hele afsnittet først, inden du starter sekvensen. Følg venligst anvisningerne nøje.
Ud over at læse denne vejledning, opfordrer vi dig til at udforske hjælpen online, så du kan udnytte alt
det, som XLTEK har designet EMU40EX-forstærkeren til at kunne. Mere detaljerede anvisninger
vedrørende betjening og tilpasning af systemet findes i online Hjælp.
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Konventioner i brugervejledningen
Forskellige symboler og typografiske konventioner er brugt i denne brugervejledning. Følgende tabel
illustrerer og beskriver deres betydninger og funktioner.
Symbol/
Konventioner

Beskrivelse/Funktion

Dette symbol beskriver en advarsel eller vigtig information, der ikke må overses.
Læs alle advarsler omhyggeligt, inden du starter systemet første gang.

Et notat, der indeholder vigtige supplerende oplysninger.

Fed skrift
Kursiv

Navne på kontroltaster, funktionstaster, valgmuligheder og mærkater er vist i fed.
Fed skrift er også brugt til at understrege vigtige navne eller idéer.
Kursiv tekst er brugt til overskrifter.
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EMU40EX sikkerheds- og standardoverensstemmelse
Overensstemmelsesstandarder og normative referencer
Flerkanals søvn/EEG-forstærkersystem, model EMU40EX, aftagelig ledning tilsluttet, bærbar 115/230 V
vekselstrøm, 50/60 Hz, 30 W.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Beskyttelsestype i tilfælde af elektrisk stød: Klasse I
Beskyttelsesgrad mod elektrisk stød: Beskyttelsesgrad type BF
Mod indtrængning af vand: IPX0
Sikkerhedsgrad ved anvendelse i nærheden af brændbare narkoseblandinger med luft, oxygen
eller nitrogenoxid: Udstyret er ikke egnet til brug i nærheden af en brændbar anæstetisk
blanding med luft eller med oxygen eller nitrogenoxid.
Driftstilstand: Kontinuerlig
Miljøbetingelser: Normal: 10-40 °C, 30-75 % rH, 700-1.060 hPa

EMU40EX og dens tilbehør er blevet designet til at overholde følgende nationale og internationale
standarder.
Tabel 1 – Sikkerhedsstandard for overholdelse og normative referencer
CAN /CSA-C22.2 Nr. 60601-1:
08(R2013) + C2:2011

Elektromedicinsk udstyr – Del 1: Generelle krav til
grundlæggende sikkerhed og væsentlig ydeevne

ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 +
C1:2009/(R)2012 og A2:2010/(R)2012
IEC 60601-1:2005 + C1:2006 og
C2:2007, 3. udgave
CENELEC EN 60601-1:2006 + A1:2013
IEC 60601-1-6:2010, Udgave 3.0

Elektromedicinsk udstyr – Del 1-6: Generelle krav til
grundlæggende sikkerhed og væsentlig ydeevne Sikkerhedsstandard: Brugervenlighed

IEC 62366:2007, Udgave 1.0

Medicinske enheder – Anvendelse af
brugervenlighedsteknik på medicinske enheder

IEC 60601-2-26:2012, Udgave 3

Elektromedicinsk udstyr – Del 2-26: Særlige krav til
sikkerheden ved elektroencefalografer

CENELEC EN 60601-2-26L2003,
2. udgave
EN ISO 80601-2-61:2011, 1. udgave
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Tabel 2 – EMC-standard for overholdelse og normative referencer
IEC 60601-1-2, Udgave 4.0,
2014-02-01

Elektromedicinsk udstyr – Del 1-2: Generelle krav til
grundlæggende sikkerhed og væsentlig ydeevne –
sikkerhedsstandard: Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav
og Test

IEC 61000-4-2:2008, udgave 2.0

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-2: Test- og
målingsteknikker – Elektrostatisk udladningsimmunitetstest

IEC 61000-4-3 ud. 3.0 med
A1:2007+A2:2010

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-3: Test- og
målingsteknikker – Stråling, radiofrekvens, elektromagnetisk
feltimmunitetstest

IEC 61000-4-4:2012, udgave 3.0

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-4: Test- og
målingsteknikker – Immunitetstest for hurtigt forbigående
elektrisk udladning

IEC 61000-4-5:2014, udgave 3.0

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-5: Test- og
målingsteknikker – Bølgeimmunitetstest

IEC 61000-4-6 udgave 2.0 med A1:2004
+ A2:2006

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-6: Test- og
målingsteknikker – Immunitet for ledede forstyrrelser,
induceret af radiofrekvensfelter

IEC 61000-4-8:2009, udgave 2.0

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-8: Test- og
målingsteknikker – Immunitetstest for strømfrekvens for
magnetfelter

IEC 61000-4-11:2004, udgave 2.0

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-11: Test- og
målingsteknikker – Immunitetstest for spændingsfald, korte
afbrydelser og spændingsvariationer

IEC 61000-3-2:2014, udgave 4.0

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 3-2: Grænser –
Grænser – Grænser for udslip af harmonisk strøm

IEC 61000-3-3:2013, udgave 3.0

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 3-3: Grænser –
Begrænsning af spændingsændringer,
spændingsfluktuationer og flimmer i offentlige
lavspændingsforsyningssystemer

CISPR 11 udgave 5.0 med A1:2010

Industrielt, videnskabeligt og medicinsk udstyr (ISM)
Radiofrekvensudstyr – Elektromagnetiske
forstyrrelsesegenskaber – Grænser og målemetoder
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Overensstemmelseserklæring for IEC 60601-1-2
Tabel 1 – Elektromagnetiske emissioner
Vejledning og producenterklæring – Elektromagnetiske emissioner
EMU40EX er beregnet til at blive brugt i det elektromagnetiske miljø, specificeret nedenunder. Kunden eller
brugeren af EMU40EX skal sikre, at den anvendes i sådan et miljø.
Emissionstest
RF-emissioner

Overensstemmelse
Gruppe 1

EMU40EX bruger kun RF-energi til sin
interne funktion. Derfor er dets RFemissioner meget lave og kan ikke forårsage
forstyrrelser i nærliggende elektronisk udstyr

Klasse A

EMU40EX er velegnet til brug alle andre
steder end private hjem, og steder der er
direkte tilsluttet til det offentlige
lavspændingsnetværk, der forsyner
bygninger, der anvendes til
beboelsesformål.

CISPR 11

RF-emissioner
CISPR 11
Harmoniske emissioner
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spændingsfluktuationer/Flimmerudslip

Opfylder

IEC 61000-3-3
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Tabel 2 – Elektromagnetisk immunitet
Vejledning og producenterklæring – elektromagnetisk immunitet

EMU40EX er beregnet til at blive brugt i det elektromagnetiske miljø, specificeret nedenunder. Kunden eller
brugeren af EMU40EX skal sikre, at den anvendes i sådan et miljø.
Immunitetstest

Elektrostatisk
udladning (ESU)

IEC 60601

Overensstemmelses-

Testniveau

niveau

±8 kV-kontakt

Opfylder

Gulvene skal være af træ, beton
eller keramiske fliser. Hvis gulvene
er dækket af syntetisk materiale,
skal den relative luftfugtighed være
på mindst 30 %.

Opfylder

Netspændingskvaliteten skal være
på højde med et normalt erhvervseller hospitalsmiljø.

Opfylder

Netspændingskvaliteten skal være
på højde med et normalt erhvervseller hospitalsmiljø.

Opfylder

Netspændingskvaliteten skal være
på højde med et normalt erhvervseller hospitalsmiljø. Hvis brugeren
af EMU40EX kræver kontinuerlig
drift under strømafbrydelser,
anbefales det, at EMU40EX
tilsluttes en nødstrømsforsyning
eller et batteri.

Opfylder

Strømfrekvens-magnetfelter bør
være på niveauer, der er
karakteristiske for et typisk sted
i et typisk handels- eller
hospitalsmiljø.

±15 kV luft

IEC 61000-4-2

Elektrostatisk hurtigt
forbigående
udladning

±2 kV, 100 Khz for
strømforsyningsledninger

IEC 61000-4-4

±1 kV, 100 Khz for
indgangs/udgangsledninger

Overspænding

±1kV differentialtilstand

IEC 61000-4-5

±2kV almindelig tilstand

Spændingsdyk,
kortvarige
afbrydelser og
variationer i
spænding på
strømforsyningens
indgangsledninger

<100 % drop, 0/5
perioder, 0 °, 45 °,
90 °, 135 °, 180 °, 225 °,
270 °, 315 °

IEC 61000-4-11
Strømfrekvens
(50/60 Hz)
magnetfelt
IEC 61000-4-8

Elektromagnetisk miljø –
Vejledning

100 % dip, 1 periode
30 % dip, 25/30 perioder
40 % dyk for 5 cyklusser
30 A/m

BEMÆRK: UT er vekselstrømsforsyningsspændingen før anvendelse af testniveauet.
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Tabel 3 – Elektromagnetisk immunitet – for UDSTYR og SYSTEMER, der ikke er LIVSREDDENDE
Vejledning og producenterklæring – elektromagnetisk immunitet
EMU40EX er beregnet til at blive brugt i det elektromagnetiske miljø, specificeret nedenunder. Kunden eller
brugeren af EMU40EX skal sikre, at den anvendes i sådan et miljø.
Immunitetstest

Ledet RF IEC
61000-4-6
Udstrålet RF IEC
61000-4-3

IEC 60601
Testniveau

niveau

3 Vrms

3V

150 kHz til
80 MHz

3 V/m

3 V/m
80 MHz til
2,7 GHz

Elektromagnetisk miljø – Vejledning

Overensstemmelses-

Bærbart og mobilt
RF-kommunikationsudstyr må ikke bruges
tættere på nogen del af EMU40EX,
herunder kabler, end den anbefalede
separationsafstand beregnet ud fra
ligningen, der gælder for senderens
frekvens.
Anbefalet separationsafstand
d=1,2 ×√P

150 kHz til 80 MHz

d=1,2 ×√P

80 MHz til 800 MHz

d = 2,3 ×√P

800 MHz til 2,5 GHz

hvor P er senderens maksimalt udsendte
nominelle strøm i watt (W) ifølge
producenten af senderen, og d er den
anbefalede separationsafstand i meter (m).
Feltstyrker fra faste RF-sendere, som
bestemt af et elektromagnetisk sted1,
skal være mindre end
overensstemmelsesniveauet i hver
frekvens2.
Forstyrrelser kan opstå i nærheden af udstyr,
der er mærket med følgende symbol:

BEMÆRK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde.
BEMÆRK 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes
af optagelse og afspejling fra strukturer, genstande og mennesker.

1

Feltstyrker fra faste sendere, som f.eks. basestationer til radio (mobiltelefoner/trådløse) telefoner og landmobilradioer,
amatørradio, AM- og FM-radio-udsendelser og tv-udsendelser kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at anslå det
elektromagnetiske miljø der skyldes faste RF-sendere skal der udføres en elektromagnetisk undersøgelse på stedet. Hvis den målte
feltstyrke på det sted, hvor EMU40EX anvendes, overstiger det gældende RF-overensstemmelsesniveau ovenfor, bør EMU40EX
overvåges for at kontrollere normal drift. Hvis unormal drift observeres, kan der være behov for yderligere foranstaltninger, f.eks.
om-orientering eller flytning af EMU40EX.
2

Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrker være mindre end 3 V/m.
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Tabel 4 – Testspecifikationer for IMMUNITET AF INDKAPSLINGSPORT til trådløst
RF-kommunikationsudstyr
Test
frekvens
(MHz)

Bånd a)

Service a)

Modulation b)

(MHz)
Puls
modulation b)
18 Hz
FM c)
± 5 kHz afvigelse
1 kHz sinus

Maksimum
strøm
(W)

Afstand
(m)

IMMUNITET
TESTNIVEAU
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

385

380-390

TETRA 400

450

430-470

GMRS 460,
FRS 460

704-787

LTE-bånd 13,
17

Pulsmodulation b)
217 Hz

0,2

0,3

9

800-960

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

Pulsmodulation b)
18 Hz

2

0,3

28

1.700-1.990

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

Pulsmodulation b)
217 Hz

2

0,3

28

2.400-2.570

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

Pulsmodulation b) 217
Hz

2

0,3

28

5.100-5.800

WLAN 802.11
a/n

Pulsmodulation b)
217 Hz

0,2

0,3

9

710
745
780
810

870

930
1.720
1.845
1.970

2.450

5.240
5.500

5.785
BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt for at opnå IMMUNITETSTESTNIVEAU, kan afstanden mellem transmissionsantennen
og medicinsk elektrisk UDSTYR eller medicinsk elektrisk SYSTEM reduceres til 1 m. Testafstanden på 1 m er tilladt
i henhold til IEC 61000-4-3.
a)
For nogle tjenester er kun up-link-frekvenserne inkluderet.
b)
Bæreren skal moduleres under anvendelse af et 50 % firkantet arbejdscyklusbølgesignal.
c)
Som et alternativ til FM-modulation kan 50 % pulsmodulation ved 18 Hz anvendes, fordi det er det værste tilfælde,
selvom det ikke repræsenterer en egentlig modulation.
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Overensstemmelseserklæring for FCC
Bemærk:

Dette udstyr er testet og godkendt i overensstemmelse med grænserne for en klasse A
digital enhed, i henhold til del 15 af FCC-reguleringerne. Disse grænser er designet til at
give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret drives i et kommercielt
miljø. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det
ikke installeres og bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, kan det forårsage
skadelig indvirkning på radiokommunikation. Drift af dette udstyr i et beboelsesområde vil
sandsynligvis forårsage skadelig interferens, i hvilket tilfælde brugeren bliver forpligtet til
at rette forstyrrelsen for egen regning.

Advarsel:

Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af fabrikanten, kan
medføre, at brugeren ikke har tilladelse til at betjene udstyret.
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Kontraindikationer, advarsler og sikkerhedsanvisninger
Kontraindikationer
Xltek EMU40EX med Natus-base må IKKE bruges under følgende forhold:
Du må IKKE anvende systemet i nærheden af brændbare narkosemidler.

Tjek anvendelsesområder for at undgå at bruge systemet i nærheden af brændbare luftarter.

For at sikre gyldigheden af signalerne må du ikke betjene enheden i nærheden af kilder,
der kan give elektromagnetiske forstyrrelser.
Natus-systemer er ikke klassificeret som AP eller APG. BRUG IKKE et Natus-system,
hvis der er brændbare narkoseblandinger med luft, ilt eller nitrogenoxid tilstede.
Xltek EMU40EX med Natus-base er IKKE designet til at fungere med defibrillatorer.
Systemet kan blive beskadiget, når disse bruges med denne enhed.
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Advarsler og forholdsregler
Generelle advarsler
BEMÆRK: Det er anbefalet, at alt data bliver opbevaret ved at bruge overflødig lagerevne.
Dette kan hjælpe med at minimere tab af data i tilfældet af fejl på det primære drev.

Korrekt brug af denne enhed vil afhænge af en omhyggelig læsning af alle instruktioner og
etiketter, der følger med systemet. Forkert anvendelse eller brug kan give unøjagtige målinger.
Udstyret/Systemet er beregnet til KUN at blive anvendt af oplært personale. Læs
brugervejledningen, inden du installerer hardware, og læs det relevante afsnit, når du betjener,
opbevarer eller geninstallerer systemet.
Brug kun EMU40EX-systemet sammen med godkendte enheder og tilbehør.
Brug af kabler udover dem, der er angivet eller solgt af producenten af dette udstyr, kan
medføre øget udledning eller nedsat immunitet for dette udstyr, og resultere i, at systemet ikke
overholder kravene for IEC 60601-1-2:2007.
Forstærker-baseenheden er klassificeret som en IPx0 – almindelig beskyttelsesgrad mod
vandindtrængen i henhold til IEC 60529.
Forstærkerens splitter er klassificeret som kropsbåret og har en IPx1-klassificering, mens den er
inden i tasken (-61), og den overholder IEC 60601-2-26-kravene for spild uden tasken.
EMU40EX-systemet er klassificeret som en klasse I enhed i følge IEC 60601-1.
Computeren, der bruges sammen med et EMU40EX-system, skal enten være godkendt af
XLTEK og være leveret som del af et godkendt IEC 60601-system, eller også skal den være
godkendt til IEC 60950 eller lignende og holdes uden for patientmiljøet (dvs. området
1,5 meter fra patienten i sidelæns retning og ikke inden for 2,5 meter fra gulvet i det område,
hvor patienten befinder sig).
ADVARSEL: Tredjepart software installeret på anskaffelsescomputeren kan forstyrre driften af
Natus-softwaren. Kontakt venligst Natus’ tekniske support, før du installerer
tredjepartssoftware på computeren.
Brug aldrig udstyr, der mangler dele, eller udstyr, der kan indeholde løse dele indvendigt (inde
i en lukket del af udstyret). Hvis du mistænker, at et stykke af udstyret mangler, eller at der er
løse dele, skal du kontakte Natus. Udfør rutinemæssig inspektion af systemkablerne og
komponenterne for regelmæssig slid og revner.
Udfør den anbefalede vedligeholdelse. Se afsnittet Vedligeholdelse, rengøring og bortskaffelse
for flere oplysninger.
Sluk for alt strøm til systemet og afbryd strømkablet fra systemet og væggen, før du forsøger
at rengøre enheden. Rengøring skal udføres meget omhyggeligt. Lad ikke væske sive ind
i nogen af stikkene eller ind i systemets interne elektronik.
Se afsnittet Vedligeholdelse, rengøring og bortskaffelse for flere oplysninger.
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EMU40EX kan ikke rengøres for bioforurening. Forsøg på at fjerne bioforurening vil beskadige
enheden.
Tilbehør til systemet kan omfatte forskellige typer sterile nåleelektroder til engangsbrug. Disse
nåle er mærket som STERILE, og steriliseringsmetoden er beskrevet på emballagen. Disse
elektroder må ikke bruges, hvis den sterile emballage er blevet ødelagt.
Enheden må kun bestilles af, sælges til eller bruges på foranledning af en læge.
Printere og/eller eksterne enheder, der bruges sammen med XLTEK-enheder, skal mærkes
og godkendes til brug i de passende medicinske omgivelser i overensstemmelse med reglerne
i det land, hvor de bruges.
Forsøg ikke at tilslutte nogen tredjepartsenheder til patientsplitterboksen end dem, der er
godkendt af XLTEK.
Bortskaf ikke dette medicinske produkt som usorteret husholdningsaffald. Ved afslutningen af
en EMU40EXs levetid bedes du kontakte XLTEK på +1-800-303-0306 for at organisere
returforsendelse af din EMU40EX-forstærker.
ADVARSEL: Det er ikke tilladt at udføre nogen ændring på dette udstyr.

Anvendelse af dette udstyr med indgangssignaler ud over et område på +/-10 mV kan være
skyld i fejlagtige resultater.
FARE FOR SKADE SOM FØLGE AF GENTAGEN BELASTNING: Vedvarende brug af dette
produkt uden ergonomisk hensyn kan resultere i skade som følge af gentagen belastning.

Anbring IKKE medicinsk elektrisk udstyr på en måde, der gør det svært at betjene afbryderen.

Advarsler og forsigtighedsanvisninger om elektricitet
XLTEK-systemer er kun beregnet til tilslutning til en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.
Sørg for, at EMU40EX-forstærkersystemet kun er forbundet til en stikkontakt med tre ledninger
og jordforbindelse af hospitalskvalitet.
Sørg for, at EMU40EX-forstærkersystemet kun er forbundet til en stikkontakt med tre ledninger
og jordforbindelse af hospitalskvalitet.
Ledende dele af elektroder og deres stikforbindelser må ikke være i kontakt med andre
ledende dele eller jorden.
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Placer ikke FLERE TRANSPORTABLE STIKKONTAKTER (MPSO’er) på gulvet.

Du må ikke forbinde ekstra MPSO’er eller forlængerledninger til EMU40EX-forstærkersystemet.
FARE FOR ELEKTRISK STØD: Tænd IKKE for strømmen til systemet, før alle kabler er
tilsluttet, kontrolleret og undersøgt visuelt for at se, om der er skader. Hvis kablerne ikke
undersøges, kan det medføre dødbringende elektrisk stød. Verifikation af elektrisk
sikkerhed skal udføres rutinemæssigt.
FARE FOR ELEKTRISK STØD: Udfør IKKE service på systemet. Sørg for, at service kun
foretages af uddannet personale. Du må IKKE bruge reparerede komponenter uden korrekt
testning.
Du må ikke bruge MPSO med EMU40EX-forstærkersystemet til at levere strøm til udstyr, der
ikke er en del af systemet.
FARE FOR ELEKTRISK STØD: Slut IKKE elektrodeindgange til jordforbindelsen.
Patientsplitterboksen har advarselssymboler, der minder dig om, at tilslutningerne kun er
beregnet til isolerede patienttilslutninger. Tilslutning til en jordforbindelse kan det medføre
dødbringende elektrisk stød.
FARE FOR ELEKTRISK STØD: Udfør IKKE service på systemet. Sørg for, at service kun
foretages af uddannet personale. Du må IKKE bruge reparerede komponenter uden korrekt
testning.
For at forhindre forbrændinger på PATIENTEN ved brug af en ELEKTROENCEFALOGRAF
uden beskyttelsesmidler til, gives der oplysninger om placeringen af ELEKTRODER.
Du må IKKE forbinde ikke-medicinsk udstyr, som er blevet leveret som en del af systemet,
direkte til vægstikkontakten, når systemet er forsynet med en separat transformer via MPSO.
For at undgå mulige farer forårsaget af de samlede lækstrømme, når alle dele af systemet er
forbundet, må intet udstyr udover enheder forbundet til EMU40EX-forstærkersystemet få strøm
af isolationstransformeren.
Isolationstransformerens strømklassificering skal være tilstrækkelig til at anvende alle
enheder, der får leveret strøm fra den. Se strømklassificeringer for isolationstransformeren og
strømklassificering for hver tilsluttede individuelle enhed.
Når du udskifter sikringen til EMU40EX, skal den udskiftes med en sikring af samme type og
klassificering som den originale sikring. Nye sikringer skal købes direkte fra Natus.

EMU40EX-forstærkersystemet er klassificeret som en klasse I enhed i følge IEC 60601-1.
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ADVARSEL: FARE FOR ELEKTRISK STØD: Tænd IKKE for strømmen til systemet, før alle
kabler er tilsluttet, kontrolleret og undersøgt visuelt for at se, om der er skader. Hvis kablerne
ikke undersøges, kan det medføre dødbringende elektrisk stød. Verifikation af elektrisk sikkerhed
skal udføres rutinemæssigt.

Advarsler og forsigtighedsanvisninger om patientmiljø
BEMÆRK: Patientmiljøet er defineret som et område indenfor 1,5 meter af patientens
sideretning og indenfor 2,5 meter af gulvet i området optaget af patienten.

Slut udelukkende patientelektroderne til enheder med fuld elektrisk isolering. Hvis der tilsluttes
patientelektroder til en anden enhed eller en ekstern strømkontakt, kan det medføre personskade.
Patientsplitterboksen accepterer kun elektrodeindgange, der er berøringssikrede. Forsøg
IKKE at bruge en anden slags patientelektrodeindgang.
Patienthændelseskontakten, der er monteret på baseenheden eller splitterboksen er IKKE
beregnet til hændelser, som er kritiske for patientens sikkerhed.
Hvis en computer er placeret i patientmiljøet og er forbundet til et netværk, SKAL en
netværksisolator anvendes.

Du må IKKE røre nogen af EMU40EX-systemets tilgængelige metaldele og patienten samtidig.

Du må IKKE røre nogen af de jordforbundne komponenter på EMU40EX-systemet og
patienten samtidig.
Simultan tilslutning af en patient til høj-frekvens kirurgisk udstyr og elektroencefalografisk
udstyr kan resultere i forbrændinger på stedet for bio-potentiale-elektroder og mulig skade på
de biologiske forstærkere. Konsulter brugervejledningen for det kirurgiske udstyr for instrukser
om korrekt anvendelse.
Ligesom med alt medicinsk udstyr er der risiko for skade, hvis selen/bæltet og tasken/taskerne
anvendes uden at sikre, at de er fastgjort ordentligt til patienten. Se afsnittet Montering af
EMU40EX-splitterboksen på en sele eller et bælte for yderligere oplysninger.
EMU40EX-forstærkersystemet inkluderer IKKE SpO2- eller pulshastighedsalarmer.

Hvis et videokamera er til stede i patientmiljøet, bør det tilsluttes direkte til computeren via
ethernet og ikke til et netværk.
Brugeren må ikke placere medicinsk elektrisk udstyr på en måde, der gør det svært at betjene
afbryderen.
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Ingen dele af det medicinsk elektriske udstyr må serviceres eller vedligeholdes under brug på
en patient.

Patienttilslutninger er IKKE beregnet til direkte hjertekontakt.

Udlæg patientkabler omhyggeligt for at reducere muligheden for patientindvikling eller
kvælning.

Brug ikke EMU40EX i nærheden af MR- eller CT-systemer.

Du må ikke tillade at løse elektroder er i kontakt med metaldele.

Advarsler for pulsoximeter
Masimo SET®-pulsoximeteret må kun betjenes af kvalificeret personale. Denne vejledning,
brugsanvisning til tilbehør, alle forholdsregler og specifikationer skal læses før brug.
Eksplosionsfare. Brug ikke MS-pulsoximeteret i nærheden af brændbare anæstetika eller
andre brændbare stoffer i kombination med luft, iltberigede omgivelser eller nitrogenoxid.

EMU40EX-forstærkersystemet inkluderer IKKE SpO2- eller pulsfrekvensalarmer.

Et pulsoximeter bør IKKE bruges som apnøovervågning.
Et pulsoximeter bør betragtes som en anordning til tidlig varsling. Da en tendens til
deoxygenering af patienter er indikeret, bør blodprøver analyseres af et laboratorie-CO-oximeter
for fuldt ud at forstå patientens tilstand.
Væsentlige niveauer af dysfunktionelle hæmoglobiner (HbCO eller MetHb) kan forårsage
unøjagtige målinger.
Intravaskulære farvestoffer såsom indocyaningrønt eller methylenblåt kan forårsage
unøjagtige målinger.

Overdreven belysning kan forårsage unøjagtige målinger eller tab af pulssignal.

Overdreven patientbevægelse kan forårsage unøjagtige målinger.
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Venøse pulseringer kan forårsage unøjagtige målinger.
Carboxyhæmoglobin kan fejlagtigt øge aflæsningen. Stigningsniveauet er omtrent lig med
mængden af tilstedeværende carboxyhæmoglobin. Farvestoffer eller ethvert stof, der
indeholder farvestoffer, der ændrer sædvanlig arteriel pigmentering, kan forårsage fejlagtige
aflæsninger.
Tab af pulssignal kan forekomme, når patienten har hypotension, svær vasokonstriktion, svær
anæmi eller hypotermi.

Tab af pulssignal kan forekomme, når der er arteriel okklusion tæt på sensoren.

Tab af pulssignal kan forekomme, når patienten er i hjertestop eller er i chok.

Vævsskader kan opstå på grund af forkert placering af sensoren.
Nedsænk ikke patientkabler i vand, opløsningsmidler eller rengøringsmiddelopløsninger
(patientkablets stik er ikke vandtætte). Patientkabler må ikke steriliseres ved bestråling, damp
eller ethylenoxid.

Advarsler vedr. pulsoximetersensor
Før du bruger LNOP®-sensoren, skal du læse brugsanvisningen nøje.

Brug kun Masimo-oximetrisensorer til SpO2-målinger. Andre ilttransducere (sensorer) kan
forårsage forkert pulsoximeterydelse.
Vævsskader kan skyldes forkert påsætning eller brug af en LNOP®-sensor; for eksempel ved
at indpakke sensoren for tæt. Undersøg sensorstedet som anvist i sensorens brugsanvisning
for at sikre at huden er ubeskadiget samt korrekt placering og vedhæftning af sensoren.
Brug ikke Masimo-pulsoximetrisensorer under MR-scanning, da dette potentielt kan forårsage
forbrændinger. Masimo-pulsoximeteret kan påvirke MR-billedet, og MR-enheden kan påvirke
nøjagtigheden af oximetri-målingerne.
Placering af en sensor på en ekstremitet med en blodtryksmanchet, et arteriekateter eller en
intravaskulær linje kan forårsage unøjagtige målinger.

Tab af pulssignal kan opstå, når sensoren er for stram.
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Se rengøringsvejledningen i brugsanvisningen til genanvendelige Masimo LNOP®-sensorer.
Brug ikke beskadigede patientkabler. Nedsænk ikke patientkablerne i vand, opløsningsmidler
eller rengøringsmiddelopløsninger (patientkablets stik er ikke vandtætte). Patientkabler må
ikke steriliseres ved bestråling, damp eller ethylenoxid. Se rengøringsvejledningen
i brugsanvisningen til genanvendelige Masimo-patientkabler.

Trådløs mulighed for advarsler og sikkerhedsforanstaltninger
Den trådløse funktion i denne forstærker/hovedboks har en passiv visualisering af EEGsignalet. Denne funktion er ikke en erstatning for andre måder til patientovervågning og -tilsyn.
Ligesom for andre trådløse enheder har denne funktion et begrænset driftsområde.
Rækkevidden reduceres også væsentligt, hvis der er fysisk interferens mellem baseenheden
og splitterboksen. Hvis en af disse situationer opstår, modtages de trådløse data ikke af
optagelsescomputeren.
EMU40EX indeholder FCC ID: SQGBT700, som overholder del 15 af FCC-reglerne. Drift er
underlagt følgende to betingelser:
(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
(2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens der kan
forårsage uønsket drift.
Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig
for overholdelse, kan medføre, at brugeren mister tilladelsen til at betjene udstyret.
EMU40EX indeholder et klasse 1 Bluetooth-modul, der har bestået Bluetooth-kvalificerings/certificeringsprocessen som specificeret i Bluetooth-specifikationerne og efter behov i PRD 2.0.
Der er ingen enheder, der vides at forårsage forstyrrelser i ydelsen af de trådløse radioer
i denne enhed. Der bør dog træffes forholdsregler for at holde EEG-enheden i sikker afstand
fra andre trådløse produkter. Se tabel 4 i afsnittet om overensstemmelseserklæring for
IEC 60601-1-2.
Hvis der opstår interferens med de trådløse radioer i denne enhed, skal du flytte de enheder,
der forårsager problemet, eller kontakte Natus’ tekniske support på +1-800-303-0306 eller
OTS@Natus.com.
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Advarsler om elektromagnetisk interferens (EMI)
Medicinsk elektrisk udstyr kræver særlige forholdsregler vedrørende EMC, og kræver
installation og idriftsættelse i henhold til EMC-oplysningerne, der er beskrevet i denne
brugervejledning og anden ledsagende dokumentation.
Brug af andet tilbehør, andre transducere og/eller kabler end dem, der er angivet, med
undtagelse af dem, der sælges af producenten som reservedele til interne komponenter, kan
medføre øget emission eller nedsat immunitet for udstyret eller systemet og kan få systemet til
at ikke overholde kravene i IEC 60601-1-2:2007
Udstyret eller systemet bør ikke bruges i nærheden af eller stablet med andet udstyr. Hvis
brug i nærhed af eller stablet med andet udstyr ikke kan undgås, bør udstyret eller systemet
observeres for at kontrollere for normal drift i den anvendte konfiguration.
Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke elektrisk medicinsk udstyr.

Advarsler om ledt immunitet
Sørg for, at enhver platform, bord, vogn eller andre overflader brugt under drift, transport,
midlertidig eller permanent opbevaring af systemet og dets komponenter er tilstrækkelig,
robust og sikker. Natus er ikke ansvarlig for nogen skader eller ødelæggelse der kan
forårsages af utilstrækkelig og dårligt konstrueret eller ikke godkendte transportmidler, vogne,
eller anvendte overflader. Natus er ikke ansvarlig for nogen skader eller ødelæggelse
forårsaget af fejlagtig kabelopbevaring under transport.

Transportadvarsler
Sørg for, at enhver platform, bord, vogn eller andre overflader brugt under drift, transport,
midlertidig eller permanent opbevaring af systemet og dets komponenter er tilstrækkelig,
robust og sikker. Natus er ikke ansvarlig for nogen skader eller ødelæggelse der kan
forårsages af utilstrækkelig og dårligt konstrueret eller ikke godkendte transportmidler, vogne,
eller anvendte overflader. Natus er ikke ansvarlig for nogen skader eller ødelæggelse
forårsaget af fejlagtig kabelopbevaring under transport.
VÆLTEFARE: Under transport skal brugeren styre vognen med begge hænder, således at
hjulsoklen peger i bevægelsesretningen med et enkelt styrehjul.
Styres vognen ikke med kun et enkelt hjul, kan der opstå væltefare, når der køres op ad eller
ned ad trin eller tærskler.
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Procedurer og Advarsler
Håndtering af elektrostatisk udladning (ESE)
Før du udfører opsætning eller procedurer for placering, skal du læse forholdsreglerne, der er opsummeret i
denne sektion.

ADVARSEL: Sørg for at tage de passende forholdsregler for elektrostatisk udladning (ESE)
Afbryd kablerne før du flytter, fastgør eller udfører nogen af indstillingsprocedurerne.
Nogle halvledende (fast tilstand) enheder kan nemt blive beskadiget af statisk
elektricitet. Sådanne komponenter kaldes almindeligvis for elektrostatisk følsomme
enheder (ESE). Du må ikke røre de tilgængelige ledende dele for stikforbindelserne
markeret med ESE-symbolet.
Følg disse teknikker for at reducere forekomsten af komponentskade, forårsaget af statisk elektricitet:
•

Umiddelbart før håndtering af produktkomponentenheder, dræn den elektrostatiske ladning fra din
krop ved at berøre et kendt jordforbindelsespunkt.

•

Minimér kropsbevægelser, når du håndterer udpakkede erstatnings-ESE’er Bevægelser såsom at
gnide tøj sammen eller at løfte din fod fra et tæppebelagt gulv kan genere nok statisk elektricitet til at
skade produktkomponenterne.

•

Undgå tæpper i kølige og tørre områder. Hvis de leveres således, skal produktkomponenterne forblive
i deres antistatiske emballage, indtil de er klar til at blive installeret.

•

Vær forsigtig, når du tilslutter eller afbryder kablerne. Når du afbryder kablerne, skal du altid trække
i kabelstikforbindelsen eller i kabelklemmestroppen ikke i selve kablet.
ADVARSEL: Et beskadiget kabel kan forårsage en kortslutning i det elektriske kredsløb.
Undgå skade på tilslutningerne ved at anbringe stikbenene i rette position, før du forbinder
kablet.
ADVARSEL: Stikben, der ikke er i rette position, kan forårsage skade på systemkomponenter,
når der tændes for strømmen.

Ledte immunitetsprocedurer og advarsler
Udført immunitet er defineret som et elektronisk produkts evne til at tolerere elektrisk energi fra andre
elektroniske produkter eller elektromagnetiske fænomener.
Den elektriske energi fra andre elektriske enheder, der er placeret i nærheden af udstyret, føres normalt
videre igennem de forbundne kabler. Funktionaliteten af nogle halvledende enheder og meget følsomme
forstærkere (EEG, EMG EKG) kan blive påvirket af parasitiske signaler.
Denne effekt kan beskrives som støj og/eller kanalmætning på EEG-bølgeformer, sammen med værdier
uden for skalaen for hjælpesensorer.
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Følg disse teknikker for at hjælpe med at identificere kilder og for at øge
immuniteten mod parasitisk støj:
•
•
•
•
•
•

Verificér strømforsyningen, og at alle bærbare multistikkontakter er fjernet fra gulvet og er
placeret et tørt sted.
Hvis parasitisk støj er til stede på EEG-bølgeformene, skal du prøve at identificere mulige årsager
ved at afbryde nærtliggende udstyr fra den fælles strømkilde.
Placer indbyrdes forbindelseskabler så langt væk som muligt fra kablerne, der bruges af
nærtliggende udstyr.
Verificer strømledningens integritet. Du må ikke bruge bærbare multistikkontakter, der ikke er
korrekt jordforbundet.
Du må ikke bruge stikkontakter uden en beskyttende jordforbindelse.
Når isolationstransformerne er brugt, skal du sikre, at det medicinske system er korrekt jordforbundet.
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Beskrivelse af symboler
Symbol

Beskrivelse
BEMÆRK!
Se de medfølgende dokumenter
Se de medfølgende dokumenter
Se betjeningsvejledningen

Forbudt at skubbe

Beskyttelse med jordforbindelse

Type af BF-udstyr

Farlig spænding

Vekselstrøm

Jævnstrøm

Tændt

Slukket

Kun EU: Må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

CE-mærke
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Symbol

Beskrivelse

Klasse II-udstyr (indkapslinger uden jordfornindelse)

ESD-sensitiv
eller
Statisk sensitiv

Jævnstrømsindgange 13 til 16 splitterkabelstik

Patienthændelseskontakt-stik

Potentialeudligningsstift

Ikke-vandtæt enhed

LAN-forbindelse

USB-forbindelse

Oplysninger om producenten

Skrøbelig

IPX0

Ingen beskyttelse mod vandindtrængning i henhold til IEC 60529.

IPX1

Beskyttelse mod dryppende vand fra over enheden i mindst 10 minutter
i henhold til IEC 60529.
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Specifikationer: EMU40EX-forstærker
Specifikation

Værdi(-er)

Analoge specifikationer for kanaler
Henvisende kanaler

40

Differentiel indgangsimpedans

> 50 MOhms

Fælles tilstand for indgangsimpedans

> 25 MOhms

Fælles tilstand for afvisningsforhold

116 dB ved 60 Hz

Indgangsstøj (spids til spids)

3,9 µV ved 0,1~70 Hz båndbredde

Indgangsstøj (RMS)

0,65 µV ved 0,1~70 Hz båndbredde

Forstærkning på EEG-kanalhardware

250

Maksimal differentiel vekselstrømsindgang inden
klipning (reference)

± 10 mV spids-til-spids

Maks. driftmæssig jævnstrøms-indgangsspænding ± 200 mV
elektrodeforskydning
Bias-strøm i indgang

< 20 pA

Kanal Crosstalk

-87 dB

Analoge specifikationer – jævnstrømskanaler
Jævnstrømskanaler (baseenhed, DC1 - DC4)

4 isolerede

Jævnstrømsindgangsområde

±5V

Værtsgrænseflade
Netværksgrænseflade
Med ledning

TCP/IP (fast IP-adresse eller DHCP)
Gigabit Ethernet (1000BASE-T, IEEE 802.3ab)

Interface med direkte forbindelse

USB 2,0

Brugergrænseflade
Frontpanelkontrol

LCD-berøringsskærm på baseenhed

Indgang til patienthændelsesknap

1 på baseenhed, 1 på splitterboks

Photic Stimulator-grænseflade

1 Natus Photic Stimulator
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Specifikation

Værdi(-er)

Digitale specifikationer
Prøvetagningsfrekvens

256 Hz, 512, 1024 Hz

Prøvetagningsopløsning – EEG-kanaler

16 bits

Prøvetagningskvantisering – EEG-kanaler

300 nV

Prøvetagningsopløsning – jævnstrømskanaler

16 bits

Prøvetagningskvantisering – jævnstrømskanaler

150 μV

Driftstilstande
Baseenhed, sikringstype og vurdering

T 1,5 A/250 V

Strømforsyning til baseenhed

100 - 230 V, 50/60 Hz

Lagerkapacitet

4 GB internt Compact Flash-kort

Strømkrav (baseenhed)

100-230 V vekselstrøm; 50-60 Hz 70 VA

Strømforbrug (EMU40EX-splitterboks)

1 W ved 12 V

Batteri

Genopladelige 2 stk. AAA Ni-Mh-batterier

Batterilevetid

1 til 1,5 timer (afhængigt af aktiverede funktioner:
trådløs, oximeter)

Impedanskontrol

< 2,5, < 5, < 10, < 25 KOhms

Kanaltestsignal

Programmerbart
Sinus: 5-20 Hz, 50-200 μV spids-til-spids
Firkant: 0,25-1 Hz, 50-200 μV spids-til-spids

Trådløse specifikationer
Driftsfrekvens

2,400 - 2,4835 GHz

RF-udgangsstrøm

Bluetooth klasse 1 radio

Maksimal afstand mellem sender og modtager
(i henhold til EMC-miljøforhold).

Op til 30 meter

Miljøbetingelser for anvendelse
Miljøbegrænsninger for anvendelse

Temperatur: 10° til 30°C
Relativ luftfugtighed: 30 %-75 %
Atmosfærisk tryk: 700 hPa til 1.060 hPa
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Specifikation

Værdi(-er)

Transport og opbevaring – temperaturinterval

-25 °C til 60 °C

Transport og opbevaring – fugtighedsinterval

10 %-95 %

Transport og opbevaring – interval for atmosfærisk 500 hPa til 1.060 hPa
tryk
Mål
Størrelse (længde x bredde x højde)

Natus-baseenhed

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

EMU40EX splitter

100 mm x 158 mm x 23 mm
(3,94’’ x 6,22’’ x 0,91’’)

Vægt
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2,14 kg (4,72lb)
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Produktbilleder
EMU40EX-system

Figur 1: EMU40EX-system: Baseenhed, splitterboks og batteri
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Baseenhed

1

Tænd/sluk-knap. Mærket med

2

Reserveret til fremtidig brug. Mærket med

.
.

Kan anvendes til at forbinde baseenheden direkte til en pc og/eller en bærbar computer.
3
Mærket med

.

4

Kan anvendes til at forbinde baseenheden til et TCP/IP-netværk. Mærket med

5

Jordforbundet ækvipotential terminal.

6

Forbinder baseenheden til netstrømforsyningen.

7

Sikringsrum. Mærket med:

8

Reserveret til fremtidig brug. Mærket med

9

Kan anvendes til at forbinde jævnstrømssignaler fra eksterne enheder. Mærket med DC1DC12. Kun DC1-DC4 er tilgængelig, når EMU40EX-splitterboks er tilsluttet.

10

Stik til Natus Photic Stimulator. Mærket med .

11

Patienthændelseskontaktindgang. Mærket med .

12

Bruges til at forbinde baseenheden til Quantum-patientsplitterboksen. Ikke tilgængelig, når
EMU40EX-splitterboks er tilsluttet.

13

Bruges til at tilslutte patientudsplitterboksen til EMU40EX. Mærket med

.

Sikring: T 0,5 A/250 V; 100-230 VAC; 50-60 Hz 70 VA
.

.

BEMÆRK: Kun én type splitterboks må bruges på et givet tidspunkt. Du kan ikke bruge en
EMU40EX-splitter sammen med en anden splitterboks.
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EMU40EX-splitterboks

Figur 5: EMU40EX-splitterboks
1

Standard 10-20 kanalindgange

2

Patienthændelsesindgang (på siden)

3

Indgang til baseenhed eller eksternt batteri (på siden)

4

Status-LED'er

5

8 ekstra kanaler

6
Tilslutning til pulsoximeter
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Udpakning
Når du pakker EMU40EX ud, skal du sørge for, at pakken indeholder følgende elementer:
•

Natus-baseenhed

•

EMU40EX-splitterboks

•

EMU40EX-splitterkabel

•

Ethernetkabel

•

Strømledning

•

Patienthændelseskontakt

Ekstraudstyr:
•

EMU40EX-batteri

•

EEG-tilbehørssæt
BEMÆRK: EMU40EX-systemet må kun bruges med kabler, transducere, elektroder, sensor og
kontakter, der er leveret eller godkendt af Natus.
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Opsætning
EMU40EX-forstærkeren er designet til at arbejde med et XLTEK-computersystem, der kører Natus
Database- og NeuroWorks-EEG-software.

Tilslutning til computeren
USB-forbindelse
Sådan tilsluttes EMU40EX til XLTEK-computeren:

1. Brug det medfølgende USB 2.0-kabel til at slutte Natus-baseenheden til computeren.
2. Indsæt patienthændelseskontakten i patienthændelsesindgangen på baseenheden eller
splitterboksen.

3. Hvis der er brug for en Photic Stimulator, skal du indsætte Photic Stimulator i Photic Stimulatorstikket på baseenheden.

4. Når du er klar til at gennemføre en undersøgelse, skal du slutte patientledningerne og transducerne
til EMU40EX-splitterboksen.
Patient Event
Switch

Patient
Leads

Breakout Box

Computer

Natus
Base Unit

Photic
Stimulator
(optional)

USB 2.0 Cable

Figur 6: USB-hardwaretilslutninger til et EMU40EX-system

Ethernet-forbindelse
1. Tilslut computeren til LAN (Local Area Network).
2. Tilslut Natus-baseenheden til LAN.
3. Indsæt patienthændelseskontakten i patienthændelsesindgangen på baseenheden eller
splitterboksen.

4. Hvis der er brug for en Photic Stimulator, skal du indsætte Photic Stimulator-kablet i Photic
Stimulator-stikket på baseenheden.

5. Når du er klar til at gennemføre en undersøgelse, skal du slutte patientledningerne og
transducerne til EMU40EX.
Computer

Patient Event
Switch

Breakout Box

Natus
Base Unit
Ethernet Cables

Patient
Leads

Photic
Stimulator
(optional)

Figur 7: Ethernet-hardwaretilslutninger til et EMU40EX-system
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BEMÆRK: XLTEK har designet EMU40EX-forstærkeren til EEG/LTM-undersøgelser. For
yderligere oplysninger om at køre undersøgelser henvises til online Hjælp.

Opsætning af baseenhedens tilslutning
1. Bekræft, at baseenheden er monteret via beslaget til hurtig afmontering på enten en systemvogn
eller en vægmonteret skinne.

2. Tilslut forstærkerens baseenhed til optagelsescomputeren ved at bruge et netværk eller via USB.
Baseenheden kan forbindes til et standard gigabit netværks-jackstik (anbefalet) eller til et
sekundært gigabit netværksinterfacekort på optagelsescomputeren.
3. Tilslut strømkablet, baseenheden til EMU40EX-splitterkablet, patienthændelseskontakten og
eventuelt yderligere tilbehør efter behov.
Computer

AC power
Monitor

VGA
Strøm
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

BEMÆRK: Opsætning og installation af EMU40EX-forstærkersystemet må kun udføres af
kvalificeret personale fra Natus.
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Indstilling af IP-adressen
1. For at tænde for baseenheden skal du holde tænd/sluk-knappen
brugerflade dukker op.

2. Tryk på knappen Setting (Indstillinger)
for at få adgang til IP konfiguration.

nede i 3 sekunder. Følgende

knappen, på den berøringsfølsomme skærm,

BEMÆRK: Forstærkeren støtter både DHCP og statisk TCP/IP-adresse konfiguration.
Valg af DHCP vil tillade, at forstærkeren automatisk modtager TCP/IP-adresser fra
DHCP-serveren.
NeuroWorks-softwaren kan scanne og finde tilgængelige forstærkere til anskaffelse.
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3. Vælg On (Til) eller Off (Fra) for Audio Alerts (Lydadvarsler).
4. Vælg DHCP under Network Settings (Netværksindstillinger), ellers vil DNS-serveren aktivere
manuel indtastning af IP address (IP-adresse) og DNS server for baseenheden.

5. Tryk på Save all (Gem alt) for at afslutte ændringer af IP-konfigurationen.
6. Tryk på Close (Luk) for at vende tilbage til hovedskærmen.
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7. Fra Hovedskærmen skal du bekræfte systemopsætningen ved at trykke på knappen Info
for at se informationsskærmen.

8. På informationsskærmen skal du sikre, at IP address (IP-adressen) er indstillet som tiltænkt, og at
forbindelsesinformationen relateret til splitterboksen viser, at alle komponenter er genkendt af
systemet.
BEMÆRK: Hvis DHCP ikke blev brugt, vil punktet DHCP/STATIC (DHCP/STATISK)
indikere STATIC (STATISK).
9. Tryk CLOSE (LUK) for at forlade infoskærmen.
Forstærkeren er nu indstillet og klar til brug.
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Berøringsskærmens Ikoner
Når Natus-baseenheden er korrekt installeret, viser den flere ikoner i bunden af berøringsskærmen, hvilket
indikerer splitterboksenes, hovedboksens og baseenhedernes forbindelsesstatus. Følgende tabel viser de
forskellige indikatorer for forbindelsesstatus.
Ikon

Beskrivelse
Viser antallet af splitterbokse (1), der er forbundet til baseenheden.
Indikerer at hovedboksen er forbundet til PC via USB og har etableret en forbindelse
med softwaren.
Indikerer at hovedboksen er forbundet til PC’en via et Ethernet-kabel. Hvis farven er
BLÅ, er pc-softwaren forbundet til hovedboksen og kører typisk en undersøgelse.
Hvis farven er SORT, er Ethernet-kablet forbundet, men softwaren har ikke etableret en
forbindelse med hovedboksen.
Hvis den er TRANSPARENT, er der ikke tilsluttet noget netværkskabel.
BEMÆRK: Hvis en USB-forbindelse er brugt, vil den ovennævnte forbindelse blive
vist, indtil softwaren etablerer en direkte forbindelse til hovedboksen, hvilket vil ændre
det til
. En fysisk forbindelse til USB kablet kan ikke opfanges af hardwaren.
Viser indstillingerne for Natus-basen.
Viser informationen om den tilsluttede splitter.
Slukker for LCD-skærmen.
Lukker for Natus-basen.
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Anvendelse af forstærker og funktioner
Kom godt i gang
BEMÆRK: I tilfælde af en strømafbrydelse vil den nuværende optagelse genoptages
ved at bruge de sidste programmerede indstillinger efter genoprettelsen af strøm.

Placering af operatøren og patienten
Det forventes, at operatøren af systemet vil stå eller sidde foran computeren men ikke uafbrudt. Patienten
vil typisk ligge i sengen placeret ved siden af systemvognen eller forstærkeren, og er på ingen måde
støttet af udstyret.
Forstærkerenheder skal sidde på patienter. Se afsnittet Montering af EMU40EX-splitterboksen på en
sele eller et bælte, for detaljer om placeringen af splitterboksen på patienten.
Du bør på intet tidspunkt læne dig op ad, eller hvile på systemet. Se sektionen Transportsystemspecifikationer
og vedligeholdelse for placering, detaljer og forholdsregler for forskellige transportmuligheder for vognen.
Se de tilsvarende Instruktioner for anvendelse for alle systemkomponenter før anvendelse. Dette bør
inkludere, men er ikke begrænset til: kameraer, computere, stimulatorer og software.

Igangsætning af undersøgelse
Når udstyret er blevet installeret af din Natus-kvalificerede repræsentant, og en patient er blevet
forbundet til EMU40EX-systemet, kan du begynde en ny EEG-undersøgelse. For detaljer om
begyndelsen af en ny EEG-undersøgelse skal du konsultere NeuroWorks-manualen.
BEMÆRK: For at optage en undersøgelse skal baseenheden være forbundet til en pc
og baseenheden skal være forbundet til splitterboksen som beskrevet i Datalink fra
EMU40EX-splitterboks til baseenhed.

Slukning af systemet
Anvend følgende trin for at sikre at dit system er helt slukket og sikkert.
1.
2.
3.
4.

Luk alle aktive undersøgelser i NeuroWorks-softwaren.
Sluk for computeren og sørg for at følge den korrekte procedure for lukning.
Tryk og hold Sluk-knappen på base LCD’en nede i 3 sekunder.
Tag ledningen ud af stikkontakten. Monter EMU40EX-splitterboksen på et bælte eller på en sele

Placering af EMU40EX-splitterboksen på patienten kan opnås ved hjælp af enten bæltet eller selen.

Tasken og bælte- eller selesystemet skal bæres oven på patientens tøj eller hospitalsskjorte.
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Komme EMU40EX-splitterboksen på en sele eller et bælte
Opsætning med bælte
Sådan bruges opsætning med bælte:
1. Monter tasken på bæltet ved at føre bæltet gennem bagsiden af tasken.
2. Efter fastgørelsen af elektroderne på patienten skal du placere splitterboksen i tasken så
elektrodeledningerne kommer ud foroven eller på siderne, som påkrævet.Hvis der bruges et eksternt
batteri, skal det sættes ind i tasken ved siden af splitterboksen.
3. Luk lynlåsene så meget som muligt, så splitterboksen holdes på plads.
4. Når splitterboksen er lagt i tasken, så spænd bæltet tæt rundt om livet på patienten. Sørg for, at
bæltet hverken er for stramt eller for løst, og at patienten er komfortabel.
5. Sæt patienthændelseskontakten ind i holderen på forsiden af tasken og saml elektroderne i en
hestehale.
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Opsætning af sele
Sådan bruges opsætning med sele:
1. Fastgør selen til de to (2) ringe på bagsiden af tasken.
2. Efter fastgørelsen af elektroderne på patienten skal du placere splitterboksen i tasken så
elektrodeledningerne kommer ud foroven eller på siderne, som påkrævet. Hvis der bruges et eksternt
batteri, skal det sættes ind i tasken ved siden af splitterboksen.
3. Luk lynlåsene så meget som muligt, så splitterboksen holdes på plads i tasken.
4. Når splitterboksen er lagt i tasken, så anbring selen omkring patientens hals eller skulder, eller hæng
den på sengestolpen.
5. Sæt patienthændelseskontakten ind i holderen på forsiden af tasken og saml elektroderne i en
hestehale.

Potentiel udligningsleder
Baseenheden har en potentialudligningsleder, som man kan vælge at bruge. For at installere den skal du
forbinde et buskabel fra potentialudligningslederen med potentialudligningssamleskinnen til den elektroniske
isolation i rummet, hvor EMU40EX-systemet bruges.
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Beskrivelse af EMU40EX-forstærkersystemet
Dette afsnit indeholder en beskrivelse af EMU40EX-forstærkersystemet og dets forskellige funktionsmåder.
EMU40EX EEG-forstærkersystemet består af et patientelektrodesæt, en splitterboks og en baseenhed.
EMU40EX-forstærkersystemet er designet til at arbejde med et XLTEK-computerværtssystem, der kører
Natus Database- og NeuroWorks-datagennemgangs- og analysesoftware.
EMU40EX-splitterboksen er en 40-kanals EEG-forstærker med berøringssikre stik til EEGelektrodeledninger. Det omdanner den elektriske aktivitet i patientens hjerne til en digital datastrøm.
Det har også SpO2- og pulshastighedskanaler fra det indbyggede Masimo SET®-pulsoximeter, samt
patienthændelsesmarkører fra en trykknapkontakt ved sengen.
De digitale EEG-bølgeformsdata transmitteres til baseenheden til yderligere signalbehandling og lagring.
Baseenheden stiller disse data til rådighed via Ethernet eller USB til en XLTEK NeuroWorksarbejdsstation til live bølgeformsvisning, senere gennemgang og klinisk fortolkning af bølgeformerne.
Baseenheden har også fire jævnstrømsindgange, Photic Stimulator-styring, en anden
hændelsesmarkørindgang og styring til EEG-elektrodeimpedanstest i patientrummet.
EMU40EX-splitterboksen kan tilsluttes baseenheden med et kabel eller kan tilsluttes trådløst via et sikkert
Bluetooth-link. Brug af EMU40EX-forstærkersystemet i dets forskellige driftstilstande er beskrevet
nærmere nedenfor.

Datalink fra EMU40EX-splitterboks til baseenhed
EMU40EX-splitterboksen kommunikerer med baseenheden via en tovejs 4 Mbit/s kabelforbindelse.
Denne forbindelse bruges til at sende digitaliserede EEG-bølgeformer i realtid med fuld opløsning og
tilknyttede signaler til baseenheden.
Derudover kan splitterboksen og baseenheden oprette forbindelse trådløst ved hjælp af en ekstra envejs
230,4 Kbit/s trådløs forbindelse. Med denne mulighed gemmer splitterboksen dataene i sin flashhukommelse og sender nedsamplet EEG-bølgeformdata til baseenheden, som igen videresender
dataene til NeuroWorks-computeren til realtidsvisning af EEG-bølgeformer.
Bemærk, at baseenheden kun kan sende data/kommandoer for at konfigurere og styre EMU40EXsplitterboksen via kabelforbindelsen.
Den ekstra trådløse funktion er tilgængelig på anmodning fra kunden. Der er to trin, der kræves for at
bruge denne mulighed. For det første, at denne funktion på kundens anmodning er aktiveret fra fabrikken.
For det andet skal brugeren aktivere denne funktion i NeuroWorks-softwaren, inden den trådløse
Bluetooth-tilstand bruges.
De følgende to afsnit beskriver, hvordan du bruger EMU40EX, når den trådløse funktion er deaktiveret,
og når den trådløse funktion er aktiveret.

44

Xltek® EMU40EX™

Bruger- og servicevejledning

Beskrivelse af EMU40EX med trådløs funktion deaktiveret
Når baseenheden er fysisk tilsluttet splitterboksen, dvs. med splitterboksens datakabel, siger man, at
EMU40EX er i fysisk forbundet tilstand. I denne tilstand vil data blive transmitteret over
ledningsforbindelsen til baseenheden, som overfører data til computeren.
Denne computer software vil vise og gemme data (se figur 8).

Breakout
Box
WiFi Disabled

Data

Base Unit to Breakout Cable

WiFi
Disabled

Commands

IP
Commands

Recording

Data
USB
Desktop Computer
Data

Base Unit

Figur 8: Fysisk forbundet tilstand uden trådløs mulighed
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Når baseenheden er fysisk afbrudt fra splitterboksen, siger man, at EMU40EX er i fysisk afbrudt
tilstand. I denne tilstand bruger splitterboksen kompakt flash-hukommelse til at gemme
undersøgelsesdataene (se figur 9).

Breakout
Box

Data
Flash
Memory

WiFi Disabled

WiFi
Disabled
IP
Headbox
Disconnected

USB
Desktop Computer

Base Unit

Figur 9 – Fysisk afbrudt tilstand uden trådløs mulighed
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Når splitterboksen igen tilsluttes til baseenheden, siger man, at EMU40EX er i fysisk gentilsluttet tilstand.
I denne tilstand overføres data, der er gemt i splitterboksen til computeren via baseenheden og
sammenflettes med den optagne undersøgelse (se figur 10).

Flash Memory

Breakout
Box
WiFi Disabled

Stored + Live Data

Base Unit to Breakout Cable

WiFi
Disabled

Commands

IP
Commands

Recording

Stored + Live Data

USB
Desktop Computer

Base Unit

Data

Figur 10 – Fysisk gentilsluttet tilstand uden trådløs mulighed

Efter at alle data, der er gemt i flash-hukommelsen i splitterboksen, er overført til computeren, vender
splitterboksen tilbage til tilstanden fysisk forbundet.
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Beskrivelse af EMU40EX med trådløs funktion
Den trådløse mulighed har ingen effekt på drift med ledning.
Under fysisk forbundet tilstand vil data blive transmitteret over ledningsforbindelsen til baseenheden,
som overfører data til computeren. Denne computersoftware viser og gemmer data (se figur 11).
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Figur 11 – Fysisk forbundet tilstand med trådløs mulighed
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Når baseenheden er fysisk afbrudt fra splitterboksen, bruger splitterboksen kompakt flash-hukommelse til
at gemme undersøgelsesdataene og overfører samtidig en down-samplet version af disse data over den
trådløse forbindelse (se figur 12).
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Figur 12 – Fysisk frakoblet tilstand med trådløs mulighed
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De data, der overføres via den trådløse forbindelse, bruges af NeuroWorks-softwaren til at præsentere
en passiv visualisering af EEG-signalerne. Det er ikke muligt at udføre nogen handling på de signaler, der
præsenteres af softwaren (passiv signalrepræsentation). Dataene, der sendes via den trådløse
forbindelse, gemmes ikke.
Når der igen oprettes forbindelse, overføres de data, der er gemt i splitterboksen, til computeren via
baseenheden og sammenflettes med den optagne undersøgelse (se figur 13).
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Figur 13 – Fysisk gentilsluttet tilstand med trådløs mulighed
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Indstilling af den trådløse effektgrænse
Bluetooth-radiomodulet i EMU40EX har justerbare effektniveauer. Det kan konfigureres til at tillade
standard eller udvidet trådløs rækkevidde, eller det kan deaktiveres helt. Hver EMU40EX-hovedboks kan
konfigureres individuelt ved hjælp af hjælpeprogrammet fra en NeuroWorks-cd. Den valgte konfiguration
bevares i ikke-flygtig hukommelse, indtil den eksplicit ændres.
For at justere den trådløse effekt skal du køre programmet EMU40EX.exe fra en NeuroWorks cd. Følgende
vindue vises:

Figur 14: Brug af EMU40EX.exe-hjælpeprogrammet til at justere trådløs effekt
Klik på [Open] (Åbn) for at oprette en forbindelse til forstærkeren. Hvis EMU40EX-forstærkeren er
tilsluttet via Ethernet (IP), skal du indtaste forstærkerens IP-adresse (den samme adresse, der vises
i NeuroWorks-forstærkeropsætning). Når EMU40EX opretter forbindelse, vil loggen angive at der er
forbindelse, og brugeren vil kunne justere den trådløse effekt ved at klikke på [Extended] (Udvidet) eller
[Standard] (Standard).

Testning af EMU40EX-forstærkeren
EMU40EX-forstærkeren er blevet fuldstændig samlet, testet og kalibreret inden den sendes til dig. De
følgende afsnit beskriver dog nogle tests, du kan udføre for at verificere EMU40EX-forstærkerens ydelse.

Kalibrering og verificering
Der er ikke behov for at kalibrere softwaren eller EMU40EX-forstærkeren. Al kalibrering udføres på
fabrikken, inden systemet sendes. For at kontrollere, at EMU40EX-forstærkeren er korrekt kalibreret, skal
du udføre følgende procedure:

1.
2.
3.
4.
5.

Tilslut baseenheden til en XLTEK-computer, og tænd systemet.
Start Natus-databasen.
Klik på New EEG (Ny EEG) eller Sleep (Søvn) for at starte en ny undersøgelse.
Vælg Edit (Rediger) > Settings (Indstillinger) > Acquisition (Indsamling).
I fanen Acquisition (Optagelse) skal du indstille Reference Electrode (Referenceelektroden) til
Common (Fælles).
6. Design fire bipolære montager, der tager forskellen mellem tilstødende kanaler; for eksempel C3
CZ, C4 T4, T5 P3 osv.
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7. Påfør en sinusbølge på 50 mikrovolt, spids-til-spids amplitude, 10 Hz til alle kanaler i gruppen ved
hjælp af en signalgenerator. Sørg for, at der er 50 Ohm belastning på generatorens udgang, hvis
generatoren er designet til at levere det specificerede niveau til denne belastning.
8. Indstil LFF filter (LFF-filter) til 0,1, HFF filter (HFF-filter) til OFF (fra) og Notch filter (Notch-filteret)
til OFF (fra).
9. Kontroller, at ingen sinusbølger er større end 50 mikrovolt spids-til-spids. 50 mikrovolt repræsenterer
forstærkning svarende til 1 %.

BEMÆRK: For mere information om opsætning af en montage, se online Hjælp.

Kanaltest
I tilstanden Acquisition (Optagelse) kan der udføres en kanaltest for at kontrollere, om et signal behandles
korrekt fra forstærkeren til displayet. En kanaltest anvender et testsignal på alle kanaler. Dette giver dig
mulighed for at undersøge bølgeformerne på skærmen for at se, om alle kanalerne fungerer.
BEMÆRK: En kanaltest validerer ikke forbindelsen fra patientelektroden til
forstærkerindgangen.

For at køre en kanaltest

1. Vælg Controls (Kontroller) > Channel Test Signal (Kanaltestsignal). Værktøjslinjen Channel
Test (kanaltest) dukker op over bølgeformsvinduet.

2. Brug værktøjslinjen Channel Test (Kanaltest) til at vælge den ønskede bølges shape (Form),
amplitude (Amplitude) og frequency (Frekvens).

3. Klik på Done (Udført) for at stoppe kanaltesten og gemme de aktuelle indstillinger.
Kontrol af kanaltestsignal
Kontrol af Channel Test Signal (Kanaltestsignal) tænder kanaltestsignalet i henhold til de sidst gemte
indstillinger og viser værktøjslinjen Channel Test Signal (Kanaltestsignal). Værktøjslinjen Channel Test
Signal (kontrol af kanaltestsignal) findes over sporingsdisplayet. Værktøjslinjen har kontroller for form,
amplitude og frekvens af testsignalet.

Shape

Amplitude

Frequency

Figur 15 – Værktøjslinjen Channel Test (Kanaltest)
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Impedanskontrol
Formålet med at udføre en impedanskontrol er at sikre, at elektrodekontakten med patienten er
tilfredsstillende. Du kan udføre en impedanskontrol når som helst under en undersøgelse.
Afvikling af en impedanskontrol fra softwaren
Når en impedanskontrol startes, scanner softwaren alle kanaler (i tilstanden automatisk scanning).
For at …

Gør dette …

Starte impedanskontrollen

Vælg Controls (Kontroller) > Impedance Check
(Impedanskontrol)

Lås fast på en kanal

Klik på Lock Channel (Lås kanal). Justér derefter
elektrodeforbindelsen indtil niveauerne er tilfredsstillende

Gå videre til en fuld impedanskontrol

Klik på Release Lock (Lås op)

Afslutte impedanskontrollen

Klik på End (Afslut).

Gemme impedanskontrollen som del
af undersøgelsen

Klik på End and Start Recording (Afslut og start optagelse)

En impedanskontrol viser søjlediagrammer, der angiver impedansen for hver enkelt elektrodeforbindelse.
En grøn søjle angiver, at læsningen er under den indstillede grænseværdi. En rød søjle angiver, at
læsningen er over grænseværdien. Hvis du vil indstille grænseværdien for impedansen, skal du klikke på
en af knapperne Threshold (Tærskel) i boksen Threshold Group (Tærskelgruppe) til højre for boksen
Check Impedance (Kontroller impedans).
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Pulsoximeter
De følgende emner viser de specifikationer, som er godkendt af FDA under K990966 for Masimo SET ®kort, der er indbygget i EMU40EX. Kortet forbinder til sensorer og giver iltmætning, pulshastighed
pulsbølgeform og anden outputinformation via NeuroWorks-softwaren. EMU40EX leverer strøm og
isolerer kortet fra netstrømmen og jordforbindelsen. NeuroWorks/SleepWorks-softwaren leverer på
nuværende tidspunkt to typer SpO2-data: En gennemsnitspulshastighed på fire slag baseret på de
forudgående fire kontinuerlige, acceptable pulshastigheder, og en slag-til-slag-pulshastighedsværdi, som
beregnes ud fra det forudgående slag.

Masimo-patenter
Denne enhed er dækket af et eller flere af følgende U.S.A.-patenter: 5,758,644; 5,823,950; 6,011,986;
6,157,850; 6,263,222; 6,501,975, internationale ækvivalenter eller et eller flere af de patenter, der
henvises til på www.masimo.com/patents. Andre amerikanske og internationale patenter er verserende.

Ingen underforstået licens
Besiddelse eller køb af denne enhed overfører ikke nogen udtrykkelig eller underforstået licens til at
bruge enheden med reservedele, der alene eller i en kombination med denne enhed falder inden for
rammerne af et eller flere patenter, der vedrører denne enhed.

Anvendelse
Pulsoximeteret og tilbehøret er indikeret til kontinuerlig ikke-invasiv overvågning af funktionel iltmætning
i arterielt hæmoglobin (SpO2) og pulsfrekvens (målt med en SpO2-sensor). Masimo SET®-pulsoximeter og
tilbehøret er indikeret til brug hos voksne, pædiatriske og neonatale patienter både under forhold med og
uden bevægelse, og til patienter, der er godt eller dårligt perfunderet på hospitaler, hospitalslignende
faciliteter, mobile og almindelige hjemmemiljøer.

Brugervejledning
Indikationen af en signalutilstrækkelighed og/eller sondefejl for SpO2-sensoren alarmeres gennem
Neuroworks 9.0-softwaren og vises på computerskærmen. Software vil indikere følgende, hvis en
anomali, en signalforringelse, eller en sondefejl bemærkes under overvågning:
1.
2.
3.
4.
5.

Oximeterhændelse, noterer tidspunktet for hændelsen og bliver optaget
Pulshastighedshændelse, noterer tidspunktet for hændelsen og bliver optaget
”Kanal Fra”-indikation
Lav kvalitet
”-----” indikation hvis sonden sidder skævt eller ikke modtager et signal

Sådan fungerer pulsoximeteret
Masimo SET®-pulsoximeteret er baseret på tre principper:

1. Oxyhæmoglobin og deoxyhæmoglobin adskiller sig ved deres absorption af rødt og infrarødt lys
(spektrofotometri).
2. Mængden af arterielt blod i væv (og dermed dette blods lysabsorption) ændres under pulsen
(plethsymografi).
3. Den arterio-venøse shunting er meget variabel, og den svingende absorbans af venøst blod er en
vigtig støjkomponent under puls.
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Masimo SET®-pulsoximeteret fungerer både som traditionel pulsoximetri og bestemmer SpO2 ved at føre
rødt og infrarødt lys ind i et kapillærleje og måle ændringer i lysabsorptionen under pulscyklussen. Røde
og infrarøde lysdioder (LED'er) i oximetri-sensorer er lyskilder og en fotodiode fungerer som fotodetektor.
Traditionel pulsoximetri antager, at alle pulsationer i det lysabsorberende signal er forårsaget af
svingninger i den arterielle blodvolumen. Dette antager, at blodgennemstrømningen i sensorområdet
udelukkende passerer gennem kapillærlejet snarere end gennem arterio-venøse shunter. Det traditionelle
pulsoximeter beregner forholdet mellem pulsers absorbans (AC) og middelabsorbans (DC) ved hver af to
bølgelængder, 660 nm og 905 nm:
S(660) = AC(660)/DC(660)
S(905) = AC(905)/DC(905)
Oximeteret beregner derefter forholdet mellem disse to arterielle puls-tilføjede absorbanssignaler:
R = S(660)/S(905)
Denne R-værdi bruges til at finde SpO2-mætningen i en opslagstabel indbygget i oximeterets software.
Værdierne i opslagstabellen er baseret på humane blodundersøgelser sammenlignet med et laboratorieco-oximeter på raske voksne frivillige i inducerede hypoxi-undersøgelser.
Masimo SET®-pulsoximeteret antager, at den arterio-venøse shunting er meget variabel og den
svingende absorbans af venøst blod er en vigtig støjkomponent under puls. Masimo SET®-pulsoximeteret
nedbryder S(660) og S(905) til et arterielt signal plus en støjkomponent, og beregner forholdet mellem
arterielle signaler uden støj:
S(660) = S1 + N1
S(905) = S2 + N2
R = S1/S2
Igen er R forholdet mellem to arterielle puls-tilføjede absorbanssignaler, og dens værdi bruges til at finde
mætningen SpO2 i en empirisk afledt ligning i pulsoximeterets software. Værdierne i den empirisk afledte
ligning er baseret på humane blodundersøgelser sammenlignet med et laboratorie-co-oximeter på raske
voksne frivillige i inducerede hypoxi-undersøgelser.
Ovenstående ligninger kombineres, og en støjreference (N') bestemmes:
N’ = S(660) - S(905) x R
Hvis der ikke er nogen støj N’= 0: så er S(660) = S(905) x R, som er det samme forhold som for det
traditionelle pulsoximeter.
Ligningen for støjreference er baseret på værdien af R, som er den værdi, der søges for at bestemme
SpO2. Pulsoximeterets software fejer gennem mulige værdier af R, der svarer til SpO2-værdier på mellem
1 % og 100 % og genererer en N’-værdi for hver af disse R-værdier. S(660)- og S(905)-signalerne
behandles med hver mulig N'-støjreference ved hjælp af en adaptiv korrelationsannullering (ACC), som
giver en udgangseffekt for hver mulige værdi af R (dvs. hver mulig SpO2 fra 1 % til 100 %). Resultatet er
et plot for Discrete Saturation Transform (DST™) med relativ udgangseffekt sammenlignet med mulig
SpO2-værdi som vist i den følgende figur, hvor R svarer til SpO2 = 97 %:
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Discrete Saturation Transform
DST

%SpO2
Plot med Discrete Saturation Transform (DST™)
DST-plottet har to toppe: toppen der svarer til den højere mætning vælges som SpO2-værdi. Hele denne
sekvens gentages en gang hvert andet sekund på de seneste fire sekunders rådata. Masimo SET®pulsoximeterets SpO2 svarer derfor til et løbende gennemsnit af arteriel hæmoglobinmætning, der
opdateres hvert andet sekund.

Tilbehør til pulsoximeter
PC-seriekabel: Forbinder pulsoximetermodulet til oximetrisensorerne. Overfører LED-drivkraft til
oximetrisensorer fra pulsoximeteret. Pulsoximeteret modtager detektorsignalet fra oximetrisensoren
gennem pc-seriekablet.
Oximetrisensorer i LNCS®-serien: Sensorer med lav støjledning (LNCS) og integrerede kabler er
designet til at give optimal pulsoximetriydelse. Disse sensorer tilbyder ekstra beskyttelse mod væsker og
forbedret fugtmodstand, og de fungerer præcist med bevægelse, lav perfusion og intenst omgivende lys.
LNCS®-sensorer kan bruges med alle Masimo SET®-pulsoximetre.

Tilgængelige Oximeter-sensorer
Modelnummer

Beskrivelse

008775

EMU40EX Masimo LNCS-oximetrisæt

1006 (PC-12)

MASIMO PATIENTKABEL 12' – FORBINDER TIL ALLE MASIMOPULSOXIMETERSENSORER

2013

Masimo LNCS genanvendeligt 14 fod patientkabel

2653

Masimo LNCS DBI blødt, genanvendeligt kabel på 3 fod til voksne

1859

Masimo LNCS engangssensor til voksne med 18" kabel

1863

Masimo LNCS DCI genanvendelig fingerklemmesensor til voksne med 3 fod kabel

1864

Masimo LNCS DCIP genanvendelig fingerklemme til pædiatrisk brug med 3 fod kabel
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Modelnummer

Beskrivelse

2258

Masimo LNCS Y1 genanvendelig multisite-sensor
Kræver engangsindpakning, fås i standard og små størrelser

Oximeterspecifikationer
Optisk udgangseffekt
Strålingseffekt ved 50 mA pulserende

≤ 15 mW

Optisk bølgelængdeinterval
LED

Bølgelængde

Rød

660 nm

Infrarød

905 nm

Viste specifikationer
Vist oxygenmætningsinterval (SpO2)

0 til 100 %

Vist pulshastighedsinterval

25 til 240 slag i minuttet (BPM)

Det er garanteret, at den maksimale optiske udgangseffekt er mindre end eller lig med 15 mW/11,7 dBm
med et bølgelængdeinterval på 660 nm og 905 nm.
BEMÆRK: Nøjagtigheden af pulsoximeterovervågningen eller pulsoximetersonden kan ikke
bestemmes ved hjælp af en funktionel tester.

Mål
Hvis nøjagtigheden af en måling ikke virker rimelig, skal du kontrollere patientens vitale tegn på en
alternativ måde. Kontroller derefter, at pulsoximeteret fungerer korrekt.

Årsager til unøjagtige målinger
•

Forkert sensorpåføring eller brug.

•

Væsentlige niveauer af dysfunktionelle hæmoglobiner (f.eks. carboxyhæmoglobin eller
methæmoglobin).

•

Intravaskulære farvestoffer såsom indocyaningrønt eller methylenblåt.

•

Eksponering for overdreven belysning, såsom kirurgiske lamper (især dem med en xenon-lyskilde),
bilirubinlamper, lysstofrør, infrarøde varmelamper eller direkte sollys. Eksponering for overdreven
belysning kan korrigeres ved at dække sensoren med et mørkt eller uigennemsigtigt materiale.

•

Overdreven patientbevægelse.

•

Venøse pulsationer.

•

Placering af en sensor på en ekstremitet med en blodtryksmanchet, et arteriekateter eller en
intravaskulær linje.
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Årsager til tab af pulssignal
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•

Sensoren er for stram.

•

Overdreven belysning fra lyskilder, såsom en kirurgisk lampe, en bilirubinlampe eller sollys.

•

Blodtryksmanchetten oppustes på samme ekstremitet som den, hvor en SpO2-sensor er tilsluttet.

•

Patienten har hypotension, svær vasokonstriktion, svær anæmi eller hypotermi.

•

Arteriel okklusion i nærheden af sensoren.

•

Patienten har hjertestop eller er i chok.
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Transportsystemets specifikationer og vedligeholdelse
Se de tilsvarende Instruktioner for anvendelse for alle systemkomponenter før anvendelse. Dette bør
inkludere, men er ikke begrænset til: kameraer, computere, stimulatorer og software.
BEMÆRK: Transportsystemopsætning og -installation må kun udføres af kvalificeret Natuspersonale.

XLTEK-trækvogn – specifikationer

Monteringssted
A1*
A2*
B
C
D
E
F
G
H

Standardudstyr
Videokamera
IR-illuminator
Monitormontering
Arbejdsoverflade
Opbevaringskasse
Tastaturbakke
Montering af Natus
Photic Stimulator
Bakke til
anskaffelses-DT
Isoleringstransformer

Udstyrsvægt
[lbs]
1
2
10
0
0
3
5

Maksimal last
[lbs] (inklusiv
udstyr)
3
2
10
10
10
5
5

20

50

22

60

Basisvognvægt

100

Totalvægt
*Valgfrie elementer

163

255

59

Xltek® EMU40EX™

Bruger- og servicevejledning

Specifikationer for Neurowand-vogn (uden pc)

Monteringssted
A1*
A2*
B
C
D

60

Udstyrsvægt
Standardudstyr
[lbs]
Videokamera
4
IR-Illuminator
2
Forstærkermontering
5
Opbevaringskasse
0
Isoleringstransformer
23

Basisvognvægt

48

Totalvægt
*Valgfrie elementer

82

Maksimal last
[lbs] (inklusiv
udstyr)
4
2
5
10
40
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Natus ErgoJust-vognspecifikationer
For specifikationer og detaljer om ErgoJust-vognen, se venligt Natus ErgoJust-installations- og
funktionsguiden (p/n: 019667).

Vedligeholdelse
1. Undersøg regelmæssigt trækvognen, for at sikre at styrehjul, bolte, udstyrsmontering og hyldebeslag
altid sidder godt fast.
2. Undersøg regelmæssigt alle ledninger og kabler for revner og skader.
3. Undersøg regelmæssigt alle elektriske stik for at sikre, at de er sikkert indført i deres passende
indgange.

Advarsler og forholdsregler
ADVARSEL: Brug kun udstyr til trækvognen/vognen, der er godkendt af XLTEK. Ikkegodkendt udstyr kan kompromittere funktionen og sikkerheden for systemet.
Sørg for, at enhver platform, bord, vogn eller andre overflader brugt under drift, transport,
midlertidig eller permanent opbevaring af systemet og dets komponenter er tilstrækkelig,
robust og sikker. Natus er ikke ansvarlig for nogen skader eller ødelæggelse der kan
forårsages af utilstrækkelig og dårligt konstrueret eller ikke godkendte transportmidler,
vogne, eller anvendte overflader. Natus er ikke ansvarlig for nogen skader eller
ødelæggelse forårsaget af fejlagtig kabelopbevaring under transport.
ADVARSEL: Du må ikke tippe trækvognen/vognen med mere end en 10° hældning, da
dette vil kompromittere stabiliteten for trækvognen/vognen.
FARE FOR AT VÆLTE: Under transport vil brugeren skulle guide vognen ved at bruge
begge hænder for at sikre, at akselafstanden er justeret, så et enkelt styrehjul leder
i retningen af bevægelse. Fejlagtigt forsøg på at lede vognen med ét hjul kan resultere i,
at der er fare for at den vælter, når den føres op eller ned ad trapper eller tærskler.
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Oplysninger vedrørende elektriske værdier og
isoleringstransformeren
EU
Elektriske værdier

200-240 V vekselstrøm, 2,24 A @ 50 Hz

Isoleringstransformer

Powervar ABC500-22MED

Nordamerika
Elektriske værdier

120 V vekselstrøm, 3,10 A @ 60 Hz

Isoleringstransformer

Powervar ABC300-11MED

Japan
Elektriske værdier

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

Isoleringstransformer

Powertronix D1CSWFCNOE2
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Vedligeholdelse, rengøring og bortskaffelse
For at holde EMU40EX-forstærkeren i god funktionstilstand skal du følge et regelmæssigt skema for
forebyggende vedligeholdelse. Regelmæssig forebyggende vedligeholdelse indebærer ikke adgang til de
indre dele af EMU40EX-forstærkeren og komponenterne. For serviceproblemer, der kræver udbedrende
vedligeholdelse og/eller service af interne komponenter, bedes du ringe til Natus’ tekniske support på
+1-800-303-0306 eller kontakte din lokale XLTEK-repræsentant.
Tjek kabelforbindelserne og elektroderne periodisk for skade og slid. Undersøg kablerne for bøjede
stikben. Erstat flossede eller slidte kabler. Du skal også regelmæssigt undersøge og rengøre alle
systemkomponenter, herunder:
•

Stikforbindelser og stikporte

•

Baseenhed, splitterboks og USB 2.0-kabel

•

Elektroder og tilbehør

Som ethvert udstyr er EMU40EX udsat for daglig slitage. Hvis du passer på systemet og undgår ekstreme
fysiske overgreb, hjælper det med at forlænge levetiden for EMU40EX.

Anbefalinger
Afbryd alle kabler fra EMU40EX før rengøring. Brug en fnugfri klud. Brug ikke rengøringsmidler på
nogen af systemkomponenterne.
Vær omhyggelig med ikke at tillade, at væske kan sive ind i systemets interne elektriske
komponenter.

Efterlad IKKE forstærkeren koblet til computeren, når enheden transporteres.

Du må ikke autoklavere, tryksterilisere eller gassterilisere denne forstærker. Det er ikke muligt
at rense bioforureningen fra forstærkeren.

Du må ikke gennembløde eller nedsænke forstærkeren i nogen væske.

En rengøringsopløsning på 70 % isopropanyl-alkohol anbefales.

Brug rengøringsopløsning sparsomt. Overskydende opløsning kan flyde ind i forstærkeren og
forårsage skade på interne komponenter.
Du må IKKE røre, trykke eller gnide på LCD-skærmen med slibende rengøringsmidler,
instrumenter, børster, materialer med ru overflade eller lade skærmen komme i kontakt med
noget, der kan ridse panelet.
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Du må IKKE bruge råolie-baserede eller acetone-blandinger eller hårde opløsningsmidler til
at rengøre forstærkeren. Disse stoffer angriber enhedens materialer, hvilket kan medføre at
den bliver ramt af fejl.

Bortskaffelse
Ved afslutningen af den forventede levetid, når EMU40EX-forstærkeren og dens komponenter
bortskaffes, anbefales det, at nationale og lokale love følges for korrekt bortskaffelse af printkort, plast og
metaldele. For bortskaffelse af tilbehør, der ikke er fra Natus, skal du følge instruktionerne, der følger med
disse elementer.
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Fejlfinding
Hvis du oplever problemer, kan du prøve nedenstående løsninger.

Tjekliste for fejlfinding
Bed patienten om at slappe af.
Undersøg dine kabler.
Sørg for, at alle kabler er tilsluttet korrekt mellem EMU40EX og computeren. Hvis du bruger et
LAN, skal du sørge for, at hardware og software er konfigureret korrekt.
Sørg for, at patientelektroderne er forbundet til de korrekte kanaler i splitterboksen.
Sørg for, at patientelektroderne sidder godt fast i splitterboksen (ikke løst).
Sørg for, at der ikke er tydelige brud i patientelektrodekablerne.
Er der nogen af elektroderne, der rører ved hinanden? Hvis det er tilfældet, forårsager det en
kortslutning og der vil opstå en artefakt.
Installer en jordforbindelse af medicinsk kvalitet for at sikre, at din klinik har et ordentligt
jordforbundet elektrisk system.
Kontroller impedansen.
Træk stikket fra andre enheder i samme kredsløb såsom printere, mekaniske senge, støvsugere
eller andre potentielle kilder til interferens ud.
Tjek forstærkningen og de tidsbaserede indstillinger for at sikre, at de er passende til den
igangværende undersøgelse. Du bør også tjekke LFF-, HFF- og Notch-filterindstillingerne. Vælg
Edit (Rediger) > Settings (Indstillinger) > Montage. Højreklik på en celle i den relevante kolonne,
og vælg en værdi.
Sluk og tænd baseenheden. Dette vil nulstille systemet.
Sluk i mindst 10 sekunder. Opsæt derefter testen igen fra begyndelsen. Lukning af computeren
og genstart løser undertiden problemet.
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Få hjælp
Natus er fast indstillet på at levere support, så du kan anvende EMU40EX-forstærkeren med sindsro og
tillidsfuldt. Hvis du har brug for hjælp, skal du følge disse trin for at finde en løsning:

Trin 1: Dokumentér hændelsen
Dokumentér omhyggeligt hændelsen. Hvis det er muligt, skal du nedskrive fejlmeddelelser, navne på
dialogbokse og hvad du gjorde, før problemet opstod.

Trin 2: Søg i NeuroWorks Online-dokumentation
For at få adgang til hjælpfilen skal du vælge enten Help (Hjælp) > NeuroWorks Database Help (Hjælp til
NeuroWorks-database) eller Help (Hjælp) > NeuroWorks EEG Help (Hjælp til NeuroWorks EEG) (afhængigt
af anvendelsen).
Alternativt kan hjælpedokumentationen findes ved at bruge Windows Start Menu (startmenuen):

1. Klik på knappen Start på proceslinjen i Windows.
2. Naviger til folderen Excel Tech | Documentation (teknik | Dokumentation)

Trin 3: Genstart computeren
En genstart af computeren løser ofte et problem.

1.
2.
3.
4.

Luk alle programmer.
Klik på knappen Start på proceslinjen i Windows.
Vælg Shut Down… (Luk ned) fra Startmenuen.
Vælg Restart the computer (Genstart computeren), og klik på Yes (Ja).

Trin 4: Luk computeren
Nogle gange er det nødvendigt at lukke computeren helt ned for at få løst et problem.

1.
2.
3.
4.

Klik på knappen Start på proceslinjen i Windows.
Vælg Shut Down… (Luk ned) fra Startmenuen.
Vælg Shut Down (Luk ned) og klik på Yes (Ja).
Sluk for strømmen til enheden. Vent i 10 sekunder. Tænd så for strømmen igen.

Trin 5: Kontakt teknisk support
Skriv først din computers serienummer (placeret på bagsiden) og din EMU40EX-forstærkers
serienummer ned. Kontakt derefter din lokale XLTEK-distributør eller Natus’ tekniske support på
+1-800-303-0306 eller OTS@Natus.com.
Du må meget gerne sende os din feedback og dine forslag om alt vedrørende EMU40EX-forstærkeren og alle
aspekter af vores SleepWorks- eller NeuroWorks-systemer og -software, -onlinehjælp, -tilbehørsudvalg og supporttjenester.
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Tilbehør og liste over reservedele
Følgende er kompatibelt tilbehør:
Delnummer

Beskrivelse

016862

Natus-baseenhed (fase II)

028066

EMU40EX-splitterboks

Se Natus-kataloget med
neurologisk tilbehør

EEG-tilbehørssæt

W6438H

EMU40EX-patientkabel fra splitterboks til baseenhed, 10 m

002874

EMU40EX-batteri

W6232H

EMU40EX-patienthændelseskontakt, 8'

10440

Natus Photic Stimulator

008775

EMU40EX Masimo LNCS-oximetrisæt – For yderligere oximetri-tilbehør, se
afsnittet Tilgængelige oximetrisensorer i denne vejledning.

105295

EMU40EX Cyclops-monteringssæt

10368

EMU40EX-vægmonteringssæt

A1011X

Strømledning 6’

W8194X

USB 2.0 6 fods kabel (Hi Speed Gold)

W8128F

Netværkskabel, 15 fod

004893

EMU40EX modulopbygget taske

103664

Sele til splitterboks, 36”

010863

Medicinsk netværksisolator

015162

Isoleringstransformer (EU)

015163

Isoleringstransformer (NA)

PSM-22318

Isoleringstransformer (JA)

015170

Reservesikring, Natus-baseenhed

015170

Sikring, glas 1,5 A 250 V vekselstrøm 5X20 mm langsom

EEG-tilbehør, der kan bruges med EMU40EX-forstærkersystemet, er tilgængeligt i Natus Neurotilbehørskataloget online på www.natus.com eller ved at ringe til salgs- og supportafdelingen hos Natus på
+1-800-303-0306.
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En samlet serviceløsning
Natus Medical Incorporated, en internationalt anerkendt innovatør af medicinske produkter og tjenester,
står bag hvert enkelt XLTEK-produkt.
Vores neurologisystemer støttes af et internt supportteam bestående af tekniske og kliniske eksperter,
der yder support døgnet rundt, i form af fjernsupport via WebEx eller VPN, med det største kliniske og
tekniske feltsupportnetværk inden for neurologi/søvn samt kundetilpassede servicekontrakter, der
omfatter forebyggende vedligeholdelsesbesøg og computeropgraderinger.

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