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Ievads
Xltek® EMU40EX™ pastiprinātājs ir jaudīga un vispusīga EEG ierakstīšanas sistēma. Šī izturīgā ierīce
ir izstrādāta ar mērķi nodrošināt plašu klīnisko funkcionalitāti atbilstoši diagnostikas EEG un ilgtermiņa
uzraudzības (IM) darbplūsmas un lietojuma vajadzībām.
EMU40EX kopumā ieraksta 46 kanālus: 40 atsauces EEG kanālus, 4 līdzstrāvas ievades kanālus papildu
signālu devējiem un 2 SpO2 un pulsa ātruma kanālus no tā iekšējā pulsa oksimetra.
EMU40EX datu plūsma, ko iegūst EMU40EX pastiprinātāja sistēma, tiek pārskatīta, analizēta un arhivēta,
izmantojot Natus NeuroWorks® darbstaciju. Lai nodrošinātu ātru un ērtu uzstādīšanu, ir pieejams
standarta TCP/IP vai USB savienojamības atbalsts. Lai nodrošinātu ātru un ērtu uzstādīšanu, Natus
bāzes ierīce ir aprīkota ar TCP/IP un USB savienojamību. Šī izturīgā ierīce ir izstrādāta ar mērķi
nodrošināt plašu klīnisko funkcionalitāti atbilstoši EEG, IM vai PSG laboratorijas darbplūsmas un
lietojuma vajadzībām.
EMU40EX funkcijas:
•

40 atsauces kanāli, 4 līdzstrāvas kanāli un 2 pulsa oksimetra kanāli (SpO2 un pulsa ātrums);

•

spēja uzsākt pretestības testu, mainīt slieksni un skatīt rezultātus pacienta telpā;

•

ambulatorais režīms ļauj turpināt datu iegūšanu, ja tiek atvienots pacienta datu kabelis;

•

automātiska pilnas izšķirtspējas datu saglabāšana iekšējā krātuvē līdz divām stundām;

•

EEG viļņu formu tiešraides attēlojums joprojām ir pieejams ambulatorā režīma laikā, izmantojot
drošu Bluetooth savienojumu;

•

dati, kas iegūti komutācijas blokā, ambulatorajā režīmā, pēc vadu režīma darbības atsākšanas
tiek pārredzami un ērti pārsūtīti uz bāzes ierīci;

•

standarta TCP/IP un USB savienojamība ar Natus NeuroWorks® darbstacijām;

•

līdzstrāvas ieejas bāzes ierīcei, kas ļauj pieslēgt dažādus papildu signālu devējus;

•

divas pacienta notikuma pogas slēdža saskarnes: viena komutācijas blokā, kas paredzēta
pacientam, un otra bāzes ierīcē, kas paredzēta ģimenes locekļiem vai personālam;

•

fotostimulatora saskarne diagnostikas EEG;

•

mazs, viegls, pacientam pievienojams komutācijas bloks — 10,0 x 15,8 x 2,3 cm
(3,9 x 6,2 x 0,9 collas) un 333 g (0,73 mārciņas);

•

izturīga konstrukcija drošam darbam klīniskajā un pētniecības vidē.
BRĪDINĀJUMS! Pirms pastiprinātāja lietošanas stingri ieteicams izlasīt šīs rokasgrāmatas
nodaļu Kontrindikācijas, brīdinājumi un drošības profilakse.
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Izstrādājuma paredzētais lietojums
XLTEK EMU40EX EEG galvas bloks ir elektroencefalogrāfs, kas darbojas kopā ar programmatūru XLTEK
NeuroWorks.
XLTEK EMU40EX EEG galvas bloku izmanto fizioloģisko signālu (piemēram, EEG, pulsa un oksimetrijas
signālu) iegūšanai, digitalizēšanai, glabāšanai un pārsūtīšanai EEG izmeklējumu vajadzībām pētniecības
un klīniskajā vidē.
XLTEK EMU40EX EEG galvas bloka lietošanai ir nepieciešama kompetenta lietotāja pieredze, un izvades
dati ir jāpārskata un jāinterpretē apmācītiem medicīnas speciālistiem, kuri var pieņemt profesionālus
lēmumus, balstoties uz šo informāciju.

Sistēmas komponenti
EMU40EX pastiprinātāja sistēma ir aprīkota ar vairākiem neobligātiem sistēmas komponentiem. Datori
paredzēti tikai programmatūras NeuroWorks darbināšanai. Kameras ir paredzētas sinhronizēta pacienta
video iegūšanai ilgtermiņa uzraudzības laikā. Atdalītājtransformatoru uzdevums ir nodrošināt strāvas
padevi visiem sistēmas komponentiem, vienlaikus nodrošinot operatoru un pacientu drošību. Ratiņu
uzdevums ir nodrošināt atbalstu un atvieglot EMU40EX pastiprinātāja lietošanu, vienlaikus nodrošinot
sistēmas mobilitāti. Pacienta notikuma slēdži ir rokā turami spiedpogas slēdži, kurus pacients
(vai tuvumā esošs palīgs) izmanto, lai signalizētu par svarīgu klīnisku notikumu (piemēram, auru vai
lēkmes sākšanos).

Būtiskā veiktspēja
EMU40EX pastiprinātāja būtiskā veiktspēja ir raksturota standartā IEC 60601-2-26:2012. Būtiskā
veiktspēja attiecas uz ierakstīto pastiprinātā signālu kvalitāti. Konkrētas būtiskās veiktspējas prasības ir (1)
signāla reproducēšanas precizitāte, (2) dinamiskā diapazona un diferenciālu nobīdes spriegums,
(3) ievades trokšņu/traucējumu līmenis, (4) frekvences reakcija un (5) kopējā slēguma režīma
pavājināšanās koeficients. Šo būtiskās veiktspējas prasību definīcijas ir sniegtas standartā.
Tiek piemērots arī standarts ISO 80601-2-61, jo pastiprinātājs tiek uzskatīts par pulsa oksimetru
bez trauksmes sistēmas. Papildu veiktspējas būtiskās prasības, kas šajā standartā tiek izvirzītas
pastiprinātājam, ietver SpO2 un pulsa ātruma noteikšanas precizitāti, kas jāpārbauda, izmantojot
elektronisko pacienta simulatoru; tāpat arī nenormālas darbības indikāciju, tostarp paziņojumus par signāla
neatbilstību un zondes defektiem. SpO2 precizitātes pierādīšana, izmantojot kontrolētu piesātinātības
mazināšanas izmeklējumu, nodrošina izmantotā pulsa oksimetra zondes vai sensora ražotājs.

Būtiskās veiktspējas pasliktināšanās
Profesionāls veselības aprūpei apmācīts personāls novēros būtisku veiktspējas pasliktināšanos,
kas ietver, bet neaprobežojas ar tālāk minēto:
•
•
•
•
•
•
•

EEG signāla/datu zudums;
pastiprinātāja piesātinājuma indikācija datora monitorā;
periodiski traucējumu impulsi nejaušos EEG vados;
sakaru zaudēšana starp datoru un Natus bāzes ierīci;
Pinbox atvienošanās notikumi (Quantum);
signāla pārraides pārtraukumi, kuru cēlonis ir ārēji elektromagnētiski notikumi (piem., elektrokaustika,
bezvadu iekārtu darbināšanas ļoti tuvu pastiprinātājam un tml.);
jebkāda veida nejauša vai periodiska sistēmas darbība.

Ja tiek novērota kāda no iepriekšminētajām parādībām vai neparasta sistēmas darbība, sazinieties ar
Natus tehniskā atbalsta dienestu.
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Rokasgrāmatas lietošana
Šajā rokasgrāmatā ir sniegta pamatinformācija un instrukcijas EMU40EX pastiprinātāja uzstādīšanai un
lietošanai. Pirms procedūru secīgas izpildes iesakām vispirms izlasīt visu sadaļu. Lūdzam rūpīgi ievērot
instrukcijas.
Papildus šai rokasgrāmatai iesakām pārskatīt tiešsaistes palīdzības lapu, lai jūs varētu izmantot visas
iespējas, kuras ir pieejamas XLTEK EMU40EX pastiprinātājā. Detalizētākas instrukcijas attiecībā uz
sistēmas darbību un pielāgošanu ir sniegtas tiešsaistes palīdzības lapā.

Rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi
Rokasgrāmatā tiek izmantoti dažādi simboli un tipogrāfiski apzīmējumi. Tie ir parādīti nākamajā tabulā,
kur aprakstītas to nozīme un funkcija.
Simbols/
apzīmējums

Apraksts/funkcija
Šis simbols nozīmē brīdinājumu vai svarīgu informāciju, kuru nevajadzētu
ignorēt. Iekams pirmoreiz ieslēgt sistēmu, rūpīgi izlasiet visus brīdinājumus
un drošības profilakses pasākumu aprakstus.

Piezīme satur svarīgu papildu informāciju.

Treknraksts
Slīpraksts

Vadības taustiņi, funkciju taustiņi, opcijas un etiķetes ir atveidotas treknrakstā.
Treknraksts tiek izmantots, lai uzsvērtu svarīgus nosaukumus vai idejas.
Slīpraksts tiek izmantots attēlu virsrakstiem.
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EMU40EX drošība un atbilstība standartiem
Atbilstības standarti un normatīvās atsauces
Daudzkanālu miega/EEG pastiprinātāja sistēma, modelis EMU40EX, ar pievienotu noņemamu vadu,
pārnēsājams, 115/230 V maiņstrāva, 50/60 Hz, 30 W.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Aizsardzības tips pret elektrošoku: I klase
Aizsardzības pakāpe pret elektrošoku: BF
Tips Aizsardzības pakāpe pret ūdens iekļūšanu: IPX0
Lietošanas drošuma pakāpe uzliesmojošu anestēzijas līdzekļu maisījumu ar gaisu, skābekli
vai slāpekļa oksīdu klātbūtnē: iekārta nav piemērota izmantošanai uzliesmojošu anestēzijas
līdzekļu maisījumu ar gaisu, skābekli vai slāpekļa oksīdu klātbūtnē
Darbības režīms: nepārtraukts
Vides apstākļi: normāli: 10–40 °C, 30–75% rH, 700–1060 hPa

EMU40EX un tā piederumi ir izstrādāti, lai tie atbilstu tālāk norādītajiem valsts un starptautiskajiem
standartiem.
1. tabula — atbilstība drošības standartam un normatīvās atsauces
CAN /CSA-C22.2 Nr. 60601-1:
08(R2013) + C2:2011

Medicīniskās elektroiekārtas — 1. daļa: Vispārīgās
prasības attiecībā uz pamatdrošumu un būtisko veiktspēju

ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 +
C1:2009/(R)2012 un A2:2010/(R)2012
IEC 60601-1:2005 + C1:2006 un
C2:2007, trešā redakcija
CENELEC EN 60601-1:2006 + A1:2013
IEC 60601-1-6:2010, red. 3.0

Medicīniskās elektroiekārtas — 1-6. daļa: Vispārīgas
prasības attiecībā uz pamatdrošumu un būtisko
veiktspēju. Papildstandarts: Lietojamība

IEC 62366:2007, red. 1.0

Medicīniskās ierīces — Lietojamības inženierija
medicīniskajām ierīcēm

IEC 60601-2-26:2012, red. 3

Medicīniskās elektroiekārtas — 2-26. daļa: Īpašas
prasības attiecībā uz elektroencefalogrāfu drošumu

CENELEC EN 60601-2-26L2003, red. 2
EN ISO 80601-2-61:2011, red. 1
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2. tabula — atbilstība EMS standartam un normatīvās atsauces
IEC 60601-1-2, red. 4.0,
2014. gada 1. februāris

Medicīniskās elektroiekārtas — 1-2. daļa: Vispārīgās
prasības attiecībā uz pamatdrošumu un būtisko veiktspēju —
papildstandarts: elektromagnētiskā saderība — prasības
un testi

IEC 61000-4-2:2008, red. 2.0

Elektromagnētiskā saderība (EMS) — 4-2. daļa: Pārbaudes
un mērīšanas paņēmieni — elektrostatiskās izlādes
traucējumnoturības tests

IEC 61000-4-3 red. 3.0 ar
A1:2007+A2:2010

Elektromagnētiskā saderība (EMS) — 4-3. daļa: Testēšanas
un mērīšanas metodes — izstarotā, radiofrekvenču,
elektromagnētiskā lauka traucējumnoturības tests

IEC 61000-4-4:2012, red. 3.0

Elektromagnētiskā saderība (EMS) — 4-4. daļa:
Testēšanas un mērīšanas metodes — strauja strāvas
pieauguma/traucējumnoturības pret impulsiem tests

IEC 61000-4-5:2014, red. 3.0

Elektromagnētiskā saderība (EMS) — 4-5. daļa: Testēšana
un mērīšana. Pārsprieguma impulsa noturības tests

IEC 61000-4-6 red. 2.0 ar A1:2004 +
A2:2006

Elektromagnētiskā saderība (EMS) — 4-6. daļa: Testēšanas
un mērīšanas metodes — noturība pret radiofrekvenču lauku
inducētiem konduktīvajiem traucējumiem

IEC 61000-4-8:2009, red. 2.0

Elektromagnētiskā saderība (EMS) — 4-8. daļa: Testēšanas
un mērīšanas metodes — traucējumnoturības tests attiecībā
uz tīkla frekvences magnētisko lauku

IEC 61000-4-11:2004, red. 2.0

Elektromagnētiskā saderība (EMS) — 4-11. daļa: Testēšanas
un mērīšanas metodes — traucējumnoturības testi pret
sprieguma kritumiem, īsiem pārtraukumiem un sprieguma
svārstībām

IEC 61000-3-2:2014, red. 4.0

Elektromagnētiskā saderība (EMS) — 3-2. daļa:
Robežvērtības — augstāko harmoniku strāvu robežvērtības

IEC 61000-3-3:2013, red. 3.0

Elektromagnētiskā saderība (EMS) — 3-3. daļa:
Robežvērtības — sprieguma izmaiņu, sprieguma svārstību
un mirgoņas ierobežošana publisko zemsprieguma
elektroapgādes sistēmu iekārtām

CISPR 11 red. 5.0 ar A1:2010

Rūpnieciskās, zinātniskās un medicīniskās (ISM)
radiofrekvenču iekārtas — elektromagnētisko traucējumu
raksturlielumi — robežvērtības un mērīšanas metodes
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IEC 60601-1-2 atbilstības deklarācija
1. tabula — elektromagnētiskās emisijas
Norādījumi un ražotāja deklarācija — elektromagnētiskās emisijas
EMU40EX pastiprinātāju paredzēts lietot tālāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē. Klientam vai EMU40EX
lietotājam jānodrošina, lai tas tiktu lietots šādā vidē.
Emisiju pārbaude
RF emisijas

Atbilstība
1. grupa

EMU40EX radiofrekvenču (RF) enerģija tiek izmantota
tikai tā iekšējām funkcijām. Tādēļ tās RF emisijas ir ļoti
mazas un tuvumā esošajām elektroniskām iekārtām
traucējumus, jādomā, neradīs.

A klase

EMU40EX pastiprinātājs ir piemērots izmantošanai
visās iestādēs, izņemot mājsaimniecības un telpas,
kas ir tieši pievienotas sabiedriskiem zemsprieguma
elektriskajiem tīkliem, kas apgādā ar elektrisko strāvu
dzīvojamās ēkas.

CISPR 11

RF emisijas
CISPR 11
Harmoniskās emisijas
IEC 61000-3-2

A klase

Sprieguma
svārstības/mirgoņas
emisijas

Atbilst

IEC 61000-3-3
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2. tabula. Elektromagnētiskā imunitāte
Norādījumi un ražotāja deklarācija – elektromagnētiskā imunitāte
EMU40EX pastiprinātāju paredzēts lietot tālāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē. Klientam vai EMU40EX
lietotājam jānodrošina, lai tas tiktu lietots šādā vidē.
Imunitātes tests
Elektrostatiskā
izlāde (ESD)

IEC 60601

Atbilstības

Testa līmenis

līmenis

±8 kV kontakts

Atbilst

Grīdām jābūt no koka, betona vai keramikas
flīzēm. Ja grīdas ir pārklātas ar sintētisku
materiālu, relatīvajam mitrumam jābūt
vismaz 30%.

Atbilst

Elektriskā tīkla strāvas padeves kvalitātei
jābūt atbilstošai tipiskas komerciālas vai
slimnīcu vides prasībām.

Atbilst

Elektriskā tīkla strāvas padeves kvalitātei
jābūt atbilstošai tipiskas komerciālas vai
slimnīcu vides prasībām.

Atbilst

Elektriskā tīkla strāvas padeves kvalitātei
jābūt atbilstošai tipiskas komerciālas vai
slimnīcu vides prasībām. Ja EMU40EX
lietotājam darbs jāturpina laikā, kad ir notikusi
elektriskā tīkla strāvas padeves pārtrauce,
ieteicams nodrošināt EMU40EX darbināšanu,
izmantojot nepārtrauktas strāvas padeves
avotu vai akumulatoru.

Atbilst

Strāvas frekvences magnētiskajiem laukiem
jābūt līmeņos, kas raksturīgi tipiskām vietām
komerciālās vai slimnīcas vidē.

±15 kV gaiss

IEC 61000-4-2
Elektrostatiska
ātra pāreja/impulss
IEC 61000-4-4

±2 kV, 100 kHz
strāvas padeves
līnijām

Elektromagnētiskā vide — norādes

±1 kV, 100 kHz
ievades/izvades
līnijām
Pārsprieguma
impulss
IEC 61000-4-5

±1 kV
diferenciālais
režīms
±2 kV kopējais
režīms

Sprieguma kritumi,
īslaicīgi pārtraukumi
un sprieguma
izmaiņas strāvas
padeves ievades
līnijās

<100% kritums,
0/5 periodi, 0°,
45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°,
315°

IEC 61000-4-11

100% kritums,
1 periods
30% kritums,
25/30 periodi
40% kritums uz
5 cikliem

Strāvas frekvence
(50/60 Hz)
magnētiskais lauks

30 A/m

IEC 61000-4-8
PIEZĪME. UT ir maiņstrāvas padeves spriegums pirms testa līmeņa piemērošanas.
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3. tabula — elektromagnētiskā imunitāte — IEKĀRTĀM un SISTĒMĀM, kas nav DZĪVĪBAS
UZTURĒŠANAS sistēmas
Norādījumi un ražotāja deklarācija — elektromagnētiskā imunitāte
EMU40EX pastiprinātāju paredzēts lietot tālāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē. Klientam vai EMU40EX
lietotājam jānodrošina, lai tas tiktu lietots šādā vidē.
Imunitātes tests
Vadītā RF
IEC 61000-4-6
Izstarotā RF
IEC 61000-4-3

IEC 60601
Testa līmenis

Atbilstības
līmenis

3 Vrms

3V

No 150 kHz līdz
80 MHz

3 V/m

3 V/m
No 80 MHz līdz
2,7 GHz

Elektromagnētiskā vide — norādes
Pārnēsājamo un mobilo radiofrekvenču (RF)
sakaru aprīkojums jebkādu EMU40EX daļu,
tostarp kabeļu, tuvumā jāizmanto ne tuvāk
par ieteicamo atdalošo attālumu, ko aprēķina,
izmantojot vienādojumu, ko piemēro raidītāja
frekvencei.
Ieteicamais atdalošais attālums
d=1,2 ×√P

No 150 kHz līdz 80 MHz

d=1,2 ×√P

No 80 MHz līdz 800 MHz

d=2,3 ×√P

No 800 MHz līdz 2,5 GHz

kur P ir raidītāja maksimālās izvades jaudas
nomināls vatos (W) atbilstoši raidītāja
ražotāja informācijai, bet d ir ieteicamais
atdalošais attālums metros (m).
Fiksēto RF raidītāju lauku intensitātei,
ko nosaka pēc elektromagnētiskās vietas1,
jābūt mazākai par atbilstības līmeni katrā
frekvencē2.
Var notikt interference tādu iekārtu
tuvumā, kas marķētas ar šādu simbolu:

1. PIEZĪME. Pie 80 MHz un 800 MHz tiek piemērots lielāks frekvenču diapazons.
2. PIEZĪME. Šīs vadlīnijas nav piemērojamas visos gadījumos. Elektromagnētisko viļņu izplatību ietekmē
absorbcija, kā arī atstarošanās no konstrukcijām, priekšmetiem un cilvēkiem.

Fiksēto raidītāju, piemēram, radio (mobilā/bezvadu) tālruņu un sauszemes mobilo radiostaciju bāzes staciju, radioamatieru, vidējo
viļņu un FM radio apraides un TV apraides lauku stiprumu vērtības teorētiski nav iespējams precīzi paredzēt. Fiksēto RF raidītāju
radītās elektromagnētiskās vides novērtēšanai jāapsver elektromagnētiskās vietas izpēte. Ja nomērītais laika stiprums vietā, kurā
tiek lietots pastiprinātājs EMU40EX, pārsniedz iepriekš minēto RF atbilstības līmeni, EMU40EX ir jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka tas
darbojas normāli. Ja tiek novērota neparasta darbība, var būt nepieciešams veikt papildu pasākumus, piemēram, mainīt EMU40EX
orientāciju.
1

2

Frekvenču diapazonā no 150 kHz līdz 80 MHz lauka intensitātei jābūt mazākai par 3 V/m.
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4. tabula — KORPUSA PIESLĒGVIETAS IMUNITĀTES pret RF bezvadu sakaru iekārtām testa
specifikācijas
Testa
frekvence

Josla a)

(MHz)

(MHz)

Serviss a)

Modulācija b)

Impulsa
modulācija b)
18 Hz
FM c)
±5 kHz novirze
1 kHz sinuss

Maksimālā
jauda

Attālums

(W)

(m)

IMUNITĀTES
TESTA
LĪMENIS
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

2

0,3

28

385

380–390

TETRA 400

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

704–787

LTE josla 13,
17

800–960

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

1700–1990

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

Impulsa
modulācija b)
217 Hz

2

0,3

28

2400–2570

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

Impulsa
modulācija b)
217 Hz

2

0,3

28

5100–5800

WLAN 802.11
a/n

Impulsa
modulācija b)
217 Hz

0,2

0,3

9

710
745
780

Impulsa
modulācija b)
217 Hz

810

870

Impulsa
modulācija b)
18 Hz

930
1720
1845
1970

2450

5240
5500

5785
PIEZĪME. Ja nepieciešams panākt IMUNITĀTES TESTA LĪMENI, attālumu starp raidītāja antenu un medicīnas
ELEKTROIEKĀRTU vai medicīnas ELEKTROSISTĒMU var samazināt līdz 1 m. Standartā IEC 61000-4-3 noteiktais
pieļaujamais testa attālums ir 1 m.
a) Dažiem servisiem iekļautas tikai pārraides frekvences.
b) Nesējs jāmodulē, izmantojot 50% slodzes cikla taisnstūrviļņu signālu.
c) Kā alternatīvu FM modulācijai var izmantot 50% impulsa modulāciju pie 18 Hz, jo, lai arī tā neatspoguļo faktisko
modulāciju, tas būtu sliktākais gadījums.
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FCC atbilstības deklarācija
Piezīme

Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu A klases digitālo ierīču noteiktajiem
ierobežojumiem atbilstoši FCC noteikumu 15. sadaļai. Šie ierobežojumi paredzēti,
lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgu interferenci, kad iekārta tiek darbināta
komerciālā vidē. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju un,
ja tā nav uzstādīta un ekspluatēta atbilstoši instrukciju rokasgrāmatā sniegtajiem
norādījumiem, var kaitīgi mijiedarboties ar radio sakariem. Šīs iekārtas darbināšana
dzīvojamā zonā var izraisīt kaitīgu interferenci, kuras gadījumā lietotājam šādu
interferenci nāksies koriģēt uz sava rēķina.

Brīdinājums!

Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav nepārprotami apstiprinājis ražotājs, var anulēt
lietotāja tiesības darbināt iekārtu.
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Kontrindikācijas, brīdinājumi un drošības profilakse
Kontrindikācijas
Xltek EMU40EX ar Natus bāzes ierīci NEDRĪKST izmantot tālāk norādītajos apstākļos.
NEDARBINIET sistēmu viegli uzliesmojošu anestēzijas līdzekļu klātbūtnē.
Pārbaudiet izmantošanas zonas, lai nepieļautu sistēmas darbināšanu viegli uzliesmojošu
gāzu klātbūtnē.
Lai nodrošinātu signālu derīgumu, nelietojiet ierīci nekādu elektromagnētisko traucējumu
avotu tuvumā.
Natus sistēmas nav AP vai APG kategorijas iekārtas. NEDARBINIET Natus sistēmu
viegli uzliesmojošu anestēzijas līdzekļu maisījuma ar gaisu, skābekli vai slāpekļa oksīdu
klātbūtnē.
The Xltek EMU40EX ar Natus bāzes ierīci NAV paredzēts darbam ar defibrilatoriem.
Izmantojot kopā ar šo ierīci, sistēma var tikt bojāta.
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Brīdinājumi un drošības profilakse
Vispārēji brīdinājumi
PIEZĪME. Visus datus ieteicams uzglabāt dublējamās datu krātuvēs. Primārā diska
atteices gadījumos tas var palīdzēt samazināt datu zudumus.
Šīs ierīces pareiza izmantošana ir atkarīga no rūpīgas visu sistēmas komplektācijā esošo
norādījumu izlasīšanas un uz tās esošo marķējumu izpratnes. Nepareiza lietošana var izraisīt
neprecīzus mērījumus.
Šī iekārta/sistēma ir paredzēta tikai apmācītiem lietotājiem. Pirms jebkādas aparatūras
instalēšanas izlasiet rokasgrāmatu un skatiet atbilstošo sadaļu, kad lietojat, glabājat vai
atkārtoti uzstādāt sistēmu.
Izmantojiet EMU40EX sistēmu tikai kopā ar apstiprinātām ierīcēm un piederumiem.
Ja tiek izmantoti kabeļi, ko konkrētajai iekārtai nav norādījis vai pārdevis ražotājs, var būt
paaugstinātu emisiju vai iekārtas imunitātes samazināšanās cēlonis, kā rezultātā sistēma
nebūs atbilstoša standarta IEC 60601-1-2:2007 prasībām.
Pastiprinātāja bāzes ierīce ir klasificēta kā IPx0 klases iekārta — parasta aizsardzības pakāpe
pret ūdens iekļūšanu atbilstoši standartam IEC 60529.
Pastiprinātāja komutācijas bloks tiek klasificēts kā uz ķermeņa nēsājama, IPx1 prasībām
atbilstoša ierīce, kamēr tā atrodas somā (-61), bez somas tā atbilst standartā IEC 60601-2-26
definētajām noplūdes prasībām.
EMU40EX sistēma tiek klasificēta kā I klases ierīce atbilstoši standartam IEC 60601-1.
Datoram, ko izmanto kopā ar EMU40EX sistēmu, jābūt XLTEK apstiprinātam un piegādātam
kā daļai no sistēmas, kas apstiprināta atbilstoši standartam IEC 60601, vai tam jābūt
apstiprinātam atbilstoši standartam IEC 60950 vai līdzīgam standartam, un tas jāglabā
ārpus pacienta vides (tas ir, vismaz 1,5 metru attālumā no pacienta laterāli un ne 2,5 metru
augstuma robežās no grīdas vietā, kur atrodas pacients).
BRĪDINĀJUMS! Datu izgūšanas datorā instalēta trešo pušu programmatūra var mijiedarboties
ar Natus programmatūras darbību. Pirms trešo pušu programmatūras instalēšanas datorā
sazinieties ar Natus tehniskā atbalsta dienestu.
Nekādā gadījumā neizmantojiet iekārtu ar iztrūkstošām daļām vai iekārtu, kuras iekšienē
(tas ir, iekārtas slēgtajā daļā) var būt vaļīgas daļas. Ja rodas aizdomas, ka iekārtai trūkst
vai ir vaļīgas daļas, sazinieties ar Natus. Regulāri pārbaudiet sistēmas kabeļu un sastāvdaļu
nolietojumu un nodilumu.
Veiciet ieteicamās apkopes procedūras. Detalizētu informāciju skatiet nodaļā Apkope, tīrīšana
un utilizēšana.
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Pirms iekārtas tīrīšanas izslēdziet visu sistēmas strāvas padevi un atvienojiet strāvas padeves
vadu no sistēmas un sienas kontakta. Tīrīšana ir jāveic ļoti uzmanīgi. Nepieļaujiet šķidrumu
iekļuvi sistēmas savienotājos vai iekšējās elektroniskajās daļās.
Detalizētu informāciju skatiet nodaļā Apkope, tīrīšana un utilizēšana.
EMU40EX pastiprinātāju nevar attīrīt no bioloģiskā piesārņojuma. Mēģinot notīrīt bioloģisko
piesārņojumu, ierīce tiks sabojāta.
Ierīces piederumu vidū var būt vairāku veidu vienreizlietojami, sterili adatu elektrodi.
Šīs adatas ir marķētas kā STERILAS, un sterilizēšanas metode ir norādīta uz iesaiņojuma.
Šos elektrodus nedrīkst izmantot, ja sterilais iesaiņojums ir bojāts.
Šīs ierīces pārdošana, izplatīšana vai izmantošana ir atļauta tikai ārstam vai pēc ārsta
rīkojuma.
Printeri un/vai perifērijas ierīces, ko lieto kopā ar XLTEK ierīcēm, ir jāmarķē un jāapstiprina
lietošanai attiecīgajā medicīnas vidē saskaņā ar tās valsts noteikumiem, kurā tās tiek lietotas.
Nemēģiniet savienot pacienta komutācijas bloku ar trešo pušu ierīcēm, izņemot tās, kuras
apstiprinājis uzņēmums XLTEK.
Neizmetiet šo medicīnas izstrādājumu kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Pēc
EMU40EX darbmūža beigām sazinieties ar XLTEK pa tālruni +1-800-303-0306, lai vienotos
par EMU40EX pastiprinātāja atpakaļpiegādi.
BRĪDINĀJUMS! Šai iekārtai aizliegts veikt jebkādus pārveidojumus.
Šīs iekārtas darbināšana ar ievada signāliem, kas pārsniedz ±10 mV diapazonu, var radīt
nepareizus rezultātus.
ATKĀRTOTAS SPRIEDZES IEVAINOJUMU BRIESMAS. Ilgstoša šī izstrādājuma lietošana,
neņemot vērā ergonomikas apsvērumus, var būt atkārtotas spriedzes ievainojumu cēlonis.
Nelieciet medicīnas elektroiekārtu tādā veidā, ka tas apgrūtina atvienošanas ierīces
darbināšanu.

Ar elektrību saistīti brīdinājumi un piesardzības pasākumi
XLTEK sistēmas paredzēts savienot tikai ar pareizi iezemētu elektrības kontaktligzdu.
Nodrošiniet, lai EMU40EX pastiprinātāja sistēma būtu pievienota atsevišķai iezemētai
slimnīcas kategorijas trīsdzīslu kontaktligzdai.
Nodrošiniet, lai EMU40EX pastiprinātāja sistēma būtu pievienota atsevišķai iezemētai
slimnīcas kategorijas trīsdzīslu kontaktligzdai.
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Elektrodu un to savienotāju elektrību vadošās daļas nedrīkst saskarties ar citām elektrību
vadošām daļām un zemējumu.
Nenovietojiet uz grīdas PORTATĪVO VAIRĀKU KONTAKTLIGZDU IZVADU BLOKU (MPSO).
Nepievienojiet EMU40EX pastiprinātāja sistēmai papildu portatīvo kontaktligzdu izvadu blokus
(MPSO) vai pagarinātāju kabeļus.
ELEKTROŠOKA BĪSTAMĪBA: NEIESLĒDZIET strāvas padevi sistēmai, kamēr nav pievienoti,
pārbaudīti un vizuāli apskatīti visi kabeļi, lai noteiktu, vai tie nav bojāti. Nepārbaudot kabeļus,
iespējams gūt nāvējošu elektrošoku. Regulāri jāveic elektrodrošības pārbaude.
ELEKTROŠOKA BĪSTAMĪBA: NEAPKALPOJIET sistēmu. Uzticiet apkopes darbus tikai
kvalificētam personālam. NEIZMANTOJIET remontētas daļas bez pienācīgas pārbaudes.
Neizmantojiet EMU40EX pastiprinātāja sistēmas portatīvo kontaktligzdu izvades bloku
(MPSO) strāvas pievadīšanai jebkādam aprīkojumam, kas nav sistēmas daļa.
ELEKTROŠOKA BĪSTAMĪBA: NEPIEVIENOJIET zemējumam elektrodu ievades. Uz
pacienta komutācijas bloka ir brīdinājumu simboli, kas atgādina, ka savienojumi ir paredzēti
tikai izolētiem pacienta savienojumiem. Savienojot ar zemējumu, iespējams gūt nāvējošu
elektrošoku.
ELEKTROŠOKA BĪSTAMĪBA: NEAPKALPOJIET sistēmu. Uzticiet apkopes darbus tikai
kvalificētam personālam. NEIZMANTOJIET remontētas daļas bez pienācīgas pārbaudes.
Lai novērstu PACIENTA apdegumus, lietojot ELEKTROENCEFALOGRĀFU bez
aizsarglīdzekļiem, ir sniegta informācija par ELEKTRODU atrašanās vietu.
NEPIEVIENOJIET nemedicīniskās iekārtas, kas ir piegādātas kā daļa no sistēmas, tieši
sienas kontaktligzdai, ja strāvas padeve sistēmai tiek nodrošināta ar atdalītājtransformatoru,
izmantojot MPSO.
Lai izvairītos no iespējamām briesmām, ko rada noplūdes strāvu summēšanās, kad visas
sistēmas daļas ir savstarpēji savienotas, ir aizliegts pievadīt strāvu jebkādām citām iekārtām,
izņemot EMU40EX pastiprinātāja sistēmai pievienotās ierīces, izmantojot atdalītājtransformatoru.
Atdalītājtransformatora nominālai strāvai jābūt pietiekamai, lai darbinātu visas no tā
darbināmās ierīces. Skatiet atdalītājtransformatora strāvas nominālus un katras atsevišķās
pievienotās ierīces strāvas nominālu.
Ja EMU40EX pastiprinātājam ir jānomaina drošinātājs, tas jāaizstāj ar tāda paša tipa un
nomināla drošinātāju. Rezerves drošinātājus iegādājieties tieši no Natus.
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EMU40EX pastiprinātājs tiek klasificēts kā I klases ierīce atbilstoši standartam IEC 60601-1.

BRĪDINĀJUMS! ELEKTROŠOKA BĪSTAMĪBA: NEIESLĒDZIET strāvas padevi sistēmai,
kamēr nav pievienoti, pārbaudīti un vizuāli apskatīti visi kabeļi, lai noteiktu, vai tie nav bojāti.
Nepārbaudot kabeļus, iespējams gūt nāvējošu elektrošoku. Regulāri jāveic elektrodrošības
pārbaude.

Ar pacienta vidi saistīti brīdinājumi un piesardzības pasākumi
PIEZĪME. Pacienta vide tiek definēta kā laukums līdz 1,5 metru attālumam no pacienta sānu
virzienā un līdz 2,5 metru attālumam pacienta aizņemtās grīdas laukumā.

Savienojiet visus pacienta elektrodus tikai ar pilnībā elektriski izolētām ierīcēm. Pievienojot
pacienta elektrodus jebkādai citai ierīcei vai ārējai kontaktligzdai, iespējams radīt traumas.
Pacienta komutācijas blokam var pievienot tikai skāriendrošas elektrodu ievades.
NEMĒĢINIET izmantot nekāda cita veida pacienta elektrodu ievadi.
Bāzes ierīcei vai komutācijas blokam piesaistītais pacienta notikuma slēdzis nav paredzēts
kritiskiem un ar pacienta drošību saistītiem incidentiem.
Ja dators ir izvietots pacienta vidē un ir pievienots tīklam, OBLIGĀTI jāizmanto tīkla atvienotājs.

NEPIESKARIETIES vienlaikus jebkādām EMU40EX sistēmas metāla daļām un pacientam.
NEPIESKARIETIES vienlaikus nekādiem iezemētiem EMU40EX sistēmas komponentiem un
pacientam.
Pacienta vienlaicīga pievienošana augstfrekvences ķirurģiskajam aprīkojumam un
elektroencefalogrāfijas aprīkojumam var radīt apdegumus biopotenciālu ievada elektrodu
pielikšanas vietās, kā arī iespējamus bioloģisko pastiprinātāju bojājumus. Pareizas lietošanas
instrukcijas lūdzam skatīt ķirurģiskās iekārtas lietotāja dokumentācijā.
Tāpat kā visām medicīnas iekārtām arī šeit pastāv ievainojumu risks, ja saite/siksna un soma
(-as) tiek lietotas bez pienācīgas nostiprināšanas pie pacienta. Detalizētu informāciju skatiet
sadaļā EMU40EX komutācijas bloka piestiprināšana saitei vai siksnai.
EMU40EX pastiprinātāja sistēmā NAV SpO2 vai pulsa ātruma trauksmes.

Ja pacienta vidē ir video kamera, tā, izmantojot Ethernet, jāpievieno tieši datoram, nevis tīklam.
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Lietotājs nedrīkst medicīnas elektroiekārtu uzlikt tādā veidā, ka tas apgrūtina atvienošanas
ierīces darbināšanu.
Nevienu medicīnas elektroiekārtas daļu nedrīkst apkalpot vai apkopt, kamēr tā ir savienota
ar pacientu.
Pacienta savienojumi NAV paredzēti tiešai saskarei ar sirdi.

Rūpīgi izvietojiet pacienta kabeļus, lai samazinātu pacienta sapīšanās vai nožņaugšanās risku.

Nelietojiet EMU40EX MRA vai DT sistēmu tuvumā.

Neļaujiet vaļīgiem elektrodiem nonākt saskarē ar metāla daļām.

Pulsa oksimetra brīdinājumi
Masimo SET® pulsa oksimetru drīkst lietot tikai kvalificēts personāls. Pirms lietošanas ir
jāizlasa šī rokasgrāmata, piederumu lietošanas norādījumi, visa piesardzības informācija
un specifikācijas.
Sprādzienbīstamība. Nelietojiet MS iebūvēto pulsa oksimetru viegli uzliesmojošu anestēzijas
līdzekļu vai citu viegli uzliesmojošu vielu klātbūtnē kombinācijā ar gaisu, ar skābekli bagātinātu
vidi vai slāpekļa oksīdu.
EMU40EX pastiprinātāja sistēmā NAV SpO2 vai pulsa ātruma trauksmes.

Pulsa oksimetru NEDRĪKST lietot kā apnojas monitoru.
Pulsa oksimetrs ir jāuztver kā agrīnas brīdināšanas ierīce. Ja iezīmējas pacienta
deoksigenācijas tendence, jāanalizē asins paraugi, izmantojot laboratorijas CO oksimetru,
lai pilnībā izprastu pacienta stāvokli.
Būtisks disfunkcionālo hemoglobīnu (HbCO vai MetHb) līmenis var izraisīt neprecīzus
mērījumus.
Intravaskulārās krāsvielas, piemēram, indocianīna zaļais vai metilēnzilais, var izraisīt
neprecīzus mērījumus.
Pārmērīgs apgaismojums var izraisīt neprecīzus mērījumus vai pulsa signāla zudumu.
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Pārmērīga pacienta kustība var izraisīt neprecīzus mērījumus.

Venozās pulsācijas var izraisīt neprecīzus mērījumus.
Karboksihemoglobīns var kļūdaini palielināt rādījumus. Palielināšanās līmenis ir aptuveni
vienāds ar klātesošā karboksihemoglobīna daudzumu. Krāsvielas vai jebkura krāsvielu
saturoša viela, kas maina parasto artēriju pigmentāciju, var izraisīt kļūdainus rādījumus.
Ja pacientam ir hipotensija, smaga vazokonstrikcija, smaga anēmija vai hipotermija,
var rasties pulsa signāla zudums.
Ja sensora tuvumā ir artērijas oklūzija, var rasties pulsa signāla zudums.

Ja pacientam ir sirds apstāšanās vai šoks, var rasties pulsa signāla zudums.

Nepareizas sensora ievietošanas dēļ var rasties audu bojājumi.
Nemērciet pacienta kabeļus ūdenī, šķīdinātājos vai tīrīšanas šķīdumos (pacienta kabeļu
savienotāji nav ūdensizturīgi). Nesterilizējiet pacienta kabeļus, izmantojot apstarošanu,
tvaiku vai etilēna oksīdu.

Pulsa oksimetra sensora brīdinājumi
Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet LNOP® sensora lietošanas norādījumus.
SpO2 mērījumiem izmantojiet tikai Masimo oksimetrijas sensorus. Citi skābekļa devēji
(sensori) var izraisīt nepareizu pulsa oksimetra darbību.
Nepareiza LNOP® sensora lietošana, piemēram, pārāk cieša sensora aptīšana, var izraisīt
audu bojājumus. Pārbaudiet sensora vietu, kā norādīts sensora lietošanas norādījumos,
lai pārliecinātos, ka āda ir vesela un sensors ir pareizi novietots un piestiprināts.
Nelietojiet Masimo pulsa oksimetrijas sensorus MRA skenēšanas laikā, jo tas var izraisīt
apdegumus. Masimo pulsa oksimetrs var ietekmēt MRA attēlu, un MRA iekārta var ietekmēt
oksimetrijas mērījumu precizitāti.
Sensora novietošana uz ekstremitātes ar asinsspiediena manšeti, arteriālo katetru vai
intravaskulāro līniju var izraisīt neprecīzus mērījumus.
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Ja sensors ir pārāk ciešs, var rasties pulsa signāla zudums.
Tīrīšanas instrukcijas skatiet atkārtoti lietojamo Masimo LNOP® sensoru lietošanas
norādījumos.
Nelietojiet bojātus pacienta kabeļus. Nemērciet pacienta kabeļus ūdenī, šķīdinātājos vai
tīrīšanas šķīdumos (pacienta kabeļu savienotāji nav ūdensizturīgi). Nesterilizējiet, izmantojot
apstarošanu, tvaiku vai etilēna oksīdu. Tīrīšanas instrukcijas skatiet atkārtoti lietojamo Masimo
pacienta kabeļu lietošanas norādījumos.

Bezvadu opciju brīdinājumi un drošības profilakse
Šī pastiprinātāja/galvas bloka bezvadu funkcija nodrošina pasīvu EEG signāla vizualizāciju.
Šī funkcija neaizstāj citus pacienta monitoringa un uzraudzības līdzekļus.
Tāpat kā citām bezvadu ierīcēm šīs funkcijas darbības diapazons ir ierobežots. Diapazonu
ievērojami samazina arī fiziski šķēršļi starp bāzes ierīci un komutācijas bloku. Jebkurā no šīm
situācijām ieguves dators nesaņem bezvadu datus.
EMU40EX satur FCC ID: SQGBT700, kas atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Uz darbību
attiecas šādi divi nosacījumi:
(1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un
(2) šai ierīcei ir jāpieņem visi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus,
kas var izraisīt nevēlamu darbību.
Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav nepārprotami apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse,
var anulēt lietotāja tiesības darbināt iekārtu.
Pastiprinātājs EMU40EX satur 1. klases Bluetooth moduli, kas atbilst Bluetooth
kvalifikācijas/sertifikācijas procesam, kā izklāstīts Bluetooth specifikācijās un kā noteikts
PRD 2.0.
Nav zināms par ierīcēm, kas varētu traucēt šīs ierīces bezvadu radio darbību. Tomēr ir jāveic
piesardzības pasākumi, lai glabātu EEG ierīci drošā attālumā no citiem bezvadu izstrādājumiem.
Skatiet 4. tabulu sadaļā IEC 60601-1-2 atbilstības deklarācija.
Ja rodas traucējumi šīs ierīces bezvadu radio darbībā, pārvietojiet ierīces, kas izraisa
problēmu, vai sazinieties ar Natus tehniskā atbalsta dienestu pa tālruni +1-800-303-0306
vai rakstot uz adresi OTS@Natus.com.
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Brīdinājumi par elektromagnētiskajiem traucējumiem (EMI)
Medicīnas elektroiekārtai ir nepieciešami speciāli piesardzības pasākumi saistībā ar EMS,
un tai jābūt uzstādītai un nodotai ekspluatācijā, ievērojot šajā rokasgrāmatā un citos
pievienotajos dokumentos sniegto EMS informāciju.
Ja tiek izmantoti citi piederumi, devēji un/vai kabeļi, kas nav norādīti, izņemot tos, ko ražotājs
pārdod kā iekšējo komponentu rezerves daļas, var paaugstināties emisijas vai samazināties
iekārtas vai sistēmas imunitāte, kā rezultātā sistēma neatbilst prasībām, ko nosaka standarts
IEC 60601-1-2:2007.
Iekārtu vai sistēmu nedrīkst izmantot blakus citām ierīcēm vai novietojot uz vai zem tām,
bet, ja no tā nevar izvairīties, iekārta vai sistēma ir jānovēro, lai pārliecinātos, ka tās darbība
lietošanai paredzētajā konfigurācija ir normāla.
Medicīnas elektroiekārtu var ietekmēt pārnēsājamās un mobilās RF sakaru iekārtas.

Brīdinājums par konduktīvo imunitāti
Pārliecinieties, ka visas platformas, galdi, ratiņi un citas virsmas, ko izmanto sistēmas un tās
sastāvdaļu darbināšanai, transportēšanai, pagaidu vai pastāvīgai uzglabāšanai, ir piemēroti,
izturīgi un droši. Natus neuzņemas nekādu atbildību par ievainojumiem vai kaitējumu, kura
cēlonis ir neatbilstoši, nekvalitatīvi konstruēti vai neapstiprināti transportēšanas līdzekļi,
ratiņi vai darbināšanas virsmas. Natus neuzņemas atbildību par jebkādiem ievainojumiem
vai kaitējumu, kura cēlonis ir nepareiza kabeļu uzglabāšana transportēšanas laikā.

Brīdinājumi par transportēšanu
Pārliecinieties, ka visas platformas, galdi, ratiņi un citas virsmas, ko izmanto sistēmas un tās
sastāvdaļu darbināšanai, transportēšanai, pagaidu vai pastāvīgai uzglabāšanai, ir piemēroti,
izturīgi un droši. Natus neuzņemas nekādu atbildību par ievainojumiem vai kaitējumu, kura
cēlonis ir neatbilstoši, nekvalitatīvi konstruēti vai neapstiprināti transportēšanas līdzekļi,
ratiņi vai darbināšanas virsmas. Natus neuzņemas atbildību par jebkādiem ievainojumiem
vai kaitējumu, kura cēlonis ir nepareiza kabeļu uzglabāšana transportēšanas laikā.
APGĀŠANĀS BRIESMAS. Transportēšanas laikā lietotājam ratiņi jāvada ar abām rokām,
nodrošinot, lai riteņu bāze būtu izlīdzināta tā, lai viens ritenis būtu vērsts kustības virzienā.
Ja ratiņi netiek vadīti ar vienu riteni, pārvietojoties augšup vai lejup pa kāpnēm vai uz sliekšņa,
tas var radīt apgāšanās risku.

23

Xltek® EMU40EX™

Lietošanas un apkopes rokasgrāmata

Procedūras un brīdinājumi
Elektrostatiskās izlādes (ESD) novēršana
Iekams veikt jebkādas uzstādīšanas vai novietošanas procedūras, izlasiet šajā nodaļā sniegto profilakses
pasākumu aprakstu.
BRĪDINĀJUMS! Noteikti veiciet piemērotus elektrostatiskās izlādes (ESD) profilakses
pasākumus. Pirms pārvietošanas, kabeļu izvietošanas vai jebkādas uzstādīšanas procedūras
veikšanas noteikti atvienojiet kabeļus.
Statiskā elektrība var viegli sabojāt dažas pusvadītāju (cietvielu) ierīces. Šādas
daļas parasti tiek sauktas par elektrostatiski jutīgām ierīcēm (ESD). Nepieskarieties
pieejamām savienotāju strāvu vadošām daļām, kas ir marķētas ar ESD simbolu.
Ievērojiet aprakstīto tehniku, lai mazinātu statiskās elektrības radītos daļu bojājumus:
•

Tieši pirms rīkoties ar jebkādām izstrādājuma daļām, novadiet no ķermeņa elektrostatisko lādiņu,
pieskaroties zināmam zemējumam.

•

Rīkojoties ar neizpakotām rezerves ESD daļām, līdz minimumam samaziniet ķermeņa kustības.
Kustības, piemēram, drēbju tīrīšana ar suku vai kājas pacelšana no paklāja grīdas, var ģenerēt
pietiekami lielu statiskās elektrības lādiņu, lai sabojātu izstrādājuma daļas.

•

Izvairieties no paklājiem aukstās un sausās telpās. Atstājiet izstrādājuma daļas antistatiskajā
iepakojumā, ja tie tādā ir piegādāti, līdz tas ir gatavs uzstādīšanai.

•

Pievienojot vai atvienojot kabeļus, esiet uzmanīgi. Atvienojot kabeli, vienmēr velciet to aiz kabeļa
savienotāja vai deformācijas cilpas, un nevis aiz paša kabeļa.
BRĪDINĀJUMS! Bojāts kabelis var izraisīt elektriskās ķēdes īssavienojumu. Iekams pievienot
kabeli, novērsiet savienotāju bojājumu iespēju, savietojot savienotāju kontaktu tapas.
BRĪDINĀJUMS! Ieslēdzot iekārtu, nepareizi savietotas tapas var radīt sistēmas daļu
bojājumus.

Konduktīvās imunitātes procedūras un brīdinājumi
Konduktīvā imunitāte tiek definēta kā elektroniska izstrādājuma spēja paciest citu elektronisku
izstrādājumu radītās elektriskās enerģijas vai elektromagnētisko parādību ietekmi.
Elektriskā enerģija no citām elektroniskām ierīcēm, kas atrodas iekārtas tuvumā, parasti izplatās pa
savienojošajiem kabeļiem. Ierosinātie parazītiskie signāli var ietekmēt dažu pusvadītāju ierīču un augstas
jutības pastiprinātāju (EEG, EMG EKG) funkcionalitāti.
Šo efektu var aprakstīt kā troksni un/vai kanāla piesātināšanos EEG viļņu formās, turklāt papildu sensoru
vērtības var pārsniegt maksimālās robežas.

24

Lietošanas un apkopes rokasgrāmata

Xltek® EMU40EX™

Izmantojiet šos paņēmienus, lai noteiktu avotus un palielinātu imunitāti pret
parazītisko troksni:
Pārbaudiet strāvas padevi un pārliecinieties, vai visi portatīvie vairāku
kontaktligzdu izvadu bloki atrodas uz grīdas un sausā vietā.
•
•
•
•
•

Ja EEG viļņu formās parādās parazītiskais troksnis, pamēģiniet noteikt iespējamos cēloņus,
atvienojot no kopējā strāvas avota tuvumā esošās ierīces.
Ierīkojiet starpsavienojuma kabeļus iespējami tālāk no kabeļiem, ko izmanto līdzās esošās ierīces.
Pārbaudiet, vai nav bojāts strāvas padeves vads. Neizmantojiet portatīvos vairāku kontaktligzdu
izvadu blokus, ja tie nav pienācīgi zemēti.
Neizmantojiet strāvas kontaktligzdas bez aizsargzemējuma.
Ja tiek izmantoti atdalītājtransformatori, nodrošiniet, lai medicīnas sistēma būtu pienācīgi
iezemēta.
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Simbolu apraksts
Simbols

Apraksts
UZMANĪBU!
Skatīt pavaddokumentus
Skatīt pavaddokumentus
Skatīt lietošanas instrukciju

Aizliegts stumt

Aizsargzemējums

BF tipa iekārta

Bīstams spriegums

Maiņstrāva

Līdzstrāva

Ieslēgšana

Izslēgšana

Tikai ES: nelikvidēt kā nešķirotus sadzīves atkritumus.

CE zīme
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Apraksts
II klases iekārta (neiezemēts korpuss)
Jutīgs pret ESD
vai
statisko izlādi

Līdzstrāvas ieeju 13–16 komutācijas kabeļa savienotājs

Pacienta notikuma pogas savienotājs

Potenciālu izlīdzināšanas spraudnis

Ierīce nav ūdensizturīga

LAN savienojums

USB savienojums
Informācija par ražotāju

Trausls

IPX0

Nav aizsardzības pret ūdens iekļūšanu saskaņā ar IEC 60529.

IPX1

Aizsardzība pret vertikāli pilošu ūdeni vismaz 10 minūtes
atbilstoši IEC 60529.
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Specifikācijas: EMU40EX pastiprinātājs
Specifikācija

Vērtība(-as)

Analogo specifikāciju kanāli
Atsauces kanāli

40

Diferenciālā ieejas pretestība

>50 megaomi

Kopējā slēguma režīma ieejas pretestība

>25 megaomi

Kopējā slēguma režīma vājināšanas koeficients

116 dB pie 60 Hz

Ieejas troksnis (no maksimuma līdz maksimumam)

3,9 µV pie 0,1~70 Hz joslas platums

Ieejas troksnis (RMS)

0,65 µV pie 0,1~70 Hz joslas platums

EEG kanāla aparatūras pieaugums

250

Maksimālā diferenciālā maiņstrāvas ieeja pirms
apgriešanas (atsauce)

±10 mV no maks. līdz maks.

Maksimālā darba līdzstrāvas ieejas sprieguma
elektroda nobīde

±200 mV

Ievades nobīdes strāva

<20 pA

Kanāla šķērsruna

-87 dB

Analogās specifikācijas — līdzstrāvas kanāli
Līdzstrāvas kanāli (bāzes ierīce, DC1–DC4)

4 izolēti

Līdzstrāvas ieejas diapazons

±5 V

Resursdatora interfeiss
Tīkla saskarne
Vadu

TCP/IP (fiksēta IP adrese vai DHCP)
Gigabitu Ethernet (1000BASE-T, IEEE 802.3ab)

Tiešā savienojuma saskarne

USB 2.0

Lietotāja saskarne
Priekšējā paneļa vadība

Bāzes ierīces LCD skārienekrāns

Pacienta notikuma spiedpogas savienojums

1 uz bāzes ierīces, 1 uz komutācijas bloka

Fotostimulatora saskarne

1 Natus Photic Stimulator
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Vērtība(-as)

Digitālās specifikācijas
Paraugu ņemšanas frekvence

256 Hz, 512, 1024 Hz

Paraugu izšķirtspēja — EEG kanāli

16 biti

Paraugu kvantēšana — EEG kanāli

300 nV

Paraugu izšķirtspēja — līdzstrāvas kanāli

16 biti

Paraugu kvantēšana — līdzstrāvas kanāli

150 μV

Darbības režīmi
Bāzes ierīces drošinātāja tips un nomināls

T 1,5 A/250 V

Bāzes ierīces strāvas padeve

100–230 V, 50/60 Hz

Krātuves ietilpība

4 GB iekšējā kompaktā zibatmiņas karte

Strāvas padeves tīkla prasības (bāzes ierīce)

100–230 V maiņstrāva; 50–60 Hz 70 VA

Enerģijas patēriņš (EMU40EX komutācijas bloks)

1 W pie 12 V

Akumulators

Uzlādējams 2 x AAA Ni-Mh akumulators

Akumulatora darbības laiks

1–1,5 stundas (atkarībā no iespējotajām funkcijām:
bezvadu funkcija, oksimetrs)

Pretestības pārbaude

<2,5, <5, <10, <25 kiloomi

Kanālu testa signāls

Programmējams
Sinuss: 5–20 Hz, 50–200 μV maks.–maks.
Kvadrāts: 0,25–1 Hz, 50–200 μV maks.–maks.

Bezvadu specifikācijas
Darbības frekvence

2,400–2,4835 GHz

RF izvades jauda

1. klases Bluetooth radio

Maksimālais attāluma diapazons starp
raidītāju/uztvērēju (atbilstoši EMS vides
nosacījumiem)

Līdz 30 metriem
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Vērtība(-as)

Lietošanas vides nosacījumi
Darbināšanas vides ierobežojumi

Temperatūra: No 10 °C līdz 30 °C
Relatīvais mitrums: 30–75%
Atmosfēras spiediens: 700–1060 hPa

Transportēšanas un uzglabāšanas temperatūras
diapazons

No -25 °C līdz 60 °C

Transportēšanas un uzglabāšanas relatīvā mitruma 10–95%
diapazons
Transportēšanas un uzglabāšanas atmosfēras
spiediena diapazons

500–1060 hPa

Izmēri
Izmērs (garums x platums x augstums)

Svars
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Natus bāzes
ierīce

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

EMU40EX
komutācijas bloks

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

Natus bāzes
ierīce

2,14 kg (4,72 mārc.)

EMU40EX
komutācijas bloks

333 g (0,73 mārc.)

Lietošanas un apkopes rokasgrāmata
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Izstrādājuma attēli
EMU40EX sistēma

1. attēls. EMU40EX sistēma: bāzes ierīce, komutācijas bloks un akumulatora bloks
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Bāzes ierīce

1

Strāvas poga. Apzīmējums:

2

Rezervēts lietošanai nākotnē. Apzīmējums:

.
.

Var izmantot, lai bāzes ierīci pievienotu tieši galddatoram un/vai klēpjdatoram. Apzīmējums:
3
.
4

Var izmantot, lai bāzes ierīci pievienotu TCP/IP tīklam. Apzīmējums:

5

Zemējuma ekvipotenciālais termināls.

6

Savieno bāzes ierīci ar strāvas padeves tīklu.

7

Drošinātāju nodalījums. Apzīmējums:
50–60 Hz 70 VA.

8

Rezervēts lietošanai nākotnē. Apzīmējums:

9

Var izmantot, līdzstrāvas signālu pievienošanai no ārējām ierīcēm. Marķēts ar DC1–DC12.
Kad ir pievienots EMU40EX komutācijas bloks, ir pieejama tikai DC1–DC4.

10

Natus Photic Stimulator savienotājs. Apzīmējums:

11

Pacienta notikuma pogas savienotājs. Apzīmējums:

12

Izmanto, lai savienotu bāzes ierīci bloku ar Quantum pacienta komutācijas bloku.
Nav pieejama, kad ir pievienots EMU40EX komutācijas bloks.

13

Izmanto, lai pievienotu EMU40EX pacienta komutācijas bloku. Apzīmējums:

.

Drošinātājs: T 0,5 A/250 V; 100–230 V maiņstrāva;
.

.
.

.

PIEZĪME. Vienlaikus var izmantot tikai viena komutācijas bloka tipu. Nevar izmantot EMU40EX
komutāciju kopā ar citu komutācijas bloku.
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EMU40EX komutācijas bloks

5. attēls. EMU40EX komutācijas bloks
1

Standarta 10–20 kanālu ieejas

2

Pacienta notikuma savienojums (sānā)

3

Bāzes ierīces vai ārējā akumulatora bloka savienojums (sānā)

4

Statusa gaismas diodes

5

8 papildu kanāli

6
pulsa oksimetra savienojums
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Izpakošana
Izpakojot EMU40EX, pārbaudiet, vai ir piegādāti tālāk minētie vienumi.
•

Natus bāzes ierīce

•

EMU40EX komutācijas bloks

•

EMU40EX komutācijas kabelis

•

Ethernet kabelis

•

Strāvas padeves kabelis

•

Pacienta notikuma slēdzis

Papildpiederumi:
•

EMU40EX akumulatora bloks

•

EEG piederumu komplekts
PIEZĪME. EMU40EX sistēma ir jāizmanto tikai ar tiem kabeļiem, devējiem, elektrodiem,
sensoriem un slēdžiem, ko piegādājis vai apstiprinājis uzņēmums Natus.
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Uzstādīšana
EMU40EX pastiprinātājs ir paredzēts darbam ar XLTEK datorsistēmu, kurā darbojas Natus datubāze
un NeuroWorks EEG programmatūra.

Savienojuma izveide ar datoru
USB tipa savienojums
Lai savienotu EMU40EX ar XLTEK datoru, veiciet tālāk uzskaitītās darbības.

1. Izmantojiet komplektācijā iekļauto USB 2.0 kabeli, lai savienotu Natus bāzes ierīci ar datoru.
2. Pievienojiet pacienta notikuma slēdzi pie bāzes ierīces vai komutācijas bloka pacienta notikuma
savienojuma.

3. Ja ir nepieciešams Photic Stimulator, pievienojiet Photic Stimulator pie bāzes ierīces Photic
Stimulator savienojuma.

4. Kad varat sākt izmeklējumu, pievienojiet pacienta pievadus un devējus pie EMU40EX komutācijas bloka.
Patient Event
Switch

Patient
Leads

Breakout Box

Computer

Natus
Base Unit

Photic
Stimulator
(optional)

USB 2.0 Cable

6. attēls. USB tipa aparatūras savienojumi EMU40EX sistēmai

Ethernet tipa savienojums
1. Pievienojiet datoru LAN (lokālajam tīklam).
2. Pievienojiet Natus bāzes ierīci LAN.
3. Pievienojiet pacienta notikuma slēdzi pie bāzes ierīces vai komutācijas bloka pacienta notikuma
savienojuma.

4. Ja ir nepieciešams Photic Stimulator, pievienojiet Photic Stimulator kabeli pie bāzes ierīces
Photic Stimulator savienojuma.

5. Kad varat sākt izmeklējumu, pievienojiet pacienta pievadus un devējus pie EMU40EX.
Computer

Patient Event
Switch

Breakout
Box

Natus
Base Unit

Patient
Leads

Photic
Stimulator
(optional)

Ethernet Cables

7. attēls. Ethernet tipa aparatūras savienojumi EMU40EX sistēmai
PIEZĪME. Uzņēmums XLTEK ir izstrādājis EMU40EX pastiprinātāju EEG/IM izmeklējumiem.
Plašāku informāciju par izmeklējumu veikšanu skatiet tiešsaistes palīdzības lapā.
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Bāzes ierīces savienojuma iestatīšana
1. Pārliecinieties, ka bāzes ierīce ir uzstādīta uz sistēmas ratiņiem vai sienas sliedes, izmantojot ātri
atvienojamo kronšteinu.

2. Izmantojot tīklu vai USB savienojumu, pievienojiet Natus bāzes ierīci pie ieguves datora. Bāzes
ierīci var pievienot pie ieguves datora tīkla standarta komutējama gigabitu tīkla pieslēgvietas
(ieteicams) vai sekundārās gigabitu tīkla saskarnes kartes.
3. Pievienojiet strāvas padeves kabeli, bāzes ierīces un EMU40EX komutācijas kabeli, pacienta
slēdzi un visus nepieciešamos papildpiederumus.
Computer

AC power
Monitor

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

PIEZĪME. EMU40EX pastiprinātāja sistēmas uzstādīšanu un instalēšanu drīkst veikt tikai Natus
kvalificēti speciālisti.
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IP adreses iestatīšana
1. Lai ieslēgtu bāzes ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu
Parādās tālāk redzamā lietotāja saskarne.

un turiet to 3 sekundes.

2. Lai piekļūtu IP konfigurācijas sadaļai, skārienekrānā nospiediet pogu Settings (Iestatījumi)

.

PIEZĪME. Pastiprinātājs atbalsta gan DHCP, gan statiskās TCP/IP adreses
konfigurāciju. DHCP atlasīšana ļauj pastiprinātājam automātiski saņemt TCP/IP
adreses no DHCP servera.
NeuroWorks programmatūra var skenēt un atrast datu ieguvei pieejamos
pastiprinātājus.
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3. Atlasiet On (Ieslēgt) vai Off (Izslēgt) sadaļā Audio Alerts (Skaņas brīdinājumi).
4. Atlasiet DHCP sadaļā Network Settings (Tīkla iestatījumi), pretējā gadījumā DNS serveris ļauj
manuāli ievadīt bāzes ierīces IP address (IP adresi) un DNS serveri.

5. Nospiediet Save (Saglabāt), lai apstiprinātu izmaiņas IP konfigurācijā.
6. Lai atgrieztos galvenajā ekrānā, nospiediet pogu Close (Aizvērt).
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7. Galvenajā ekrānā apstipriniet sistēmas iestatījumus, nospiežot pogu Info (Informācija)
lai skatītu informācijas ekrānu.

,

8. Informācijas ekrānā pārliecinieties, ka IP address (IP adrese) ir iestatīta kā paredzēts un ka
savienojuma informācija attiecībā uz komutāciju norāda, ka sistēma ir atpazinusi visas daļas.
PIEZĪME. Ja DHCP netiek izmantots, vienums DHCP/STATIC rāda statusu STATIC
(STATISKS).
9. Lai izietu no informācijas ekrāna, nospiediet pogu Close (Aizvērt).
Pastiprinātājs tagad ir iestatīts un gatavs darbam.
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Skārienekrāna ikonas
Ja sistēma ir pareizi uzstādīta un pievienota datoram, Natus bāzes ierīces skārienekrāna apakšdaļā
tiek rādītas vairākas ikonas, kas norāda komutācijas bloku, galvas bloku un bāzes ierīču savienojamības
statusu. Nākamajā tabulā parādīti dažādu savienojuma statusu indikatori.
Ikona

Apraksts
Parāda bāzes ierīcei pievienoto komutācijas bloku (1) skaitu.
Norāda, ka galvas bloks ir pievienots datoram, izmantojot USB, un izveidots
savienojums ar programmatūru.
Norāda, ka galvas bloks ir pievienots datoram, izmantojot Ethernet kabeli. Ja krāsa ir
ZILA, datora programmatūra ir savienota ar sadales bloku un parasti veic izmeklējumu.
Ja krāsa ir MELNA, Ethernet kabelis ir pievienots, bet programmatūra nav izveidojusi
savienojumu ar galvas bloku.
Ja tā ir CAURSPĪDĪGA, tīkla kabelis nav pievienots.
PIEZĪME. Ja tiek izmantots USB savienojums, tiek rādīts iepriekšminētais savienojums,
līdz programmatūra izveido tiešu savienojumu ar galvas bloku, un šajā brīdī tas tiek
nomainīts uz
. Fizisku savienojumu ar USB kabeli aparatūra nevar noteikt.
Parāda Natus bāzes ierīces iestatījumus.
Parāda informāciju par pievienoto komutācijas bloku.
Izslēdz LCD ekrānu.
Izslēdz Natus bāzes ierīci.
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Pastiprinātāja lietojums un funkcijas
Darba sākšana
PIEZĪME. Strāvas padeves atteices gadījumā pašreizējais ierakstīšanas process
pēc strāvas padeves atjaunošanas tiek atsākts, izmantojot pēdējos ieprogrammētos
iestatījumus.

Operatora un pacienta atrašanās vieta
Paredzams, ka sistēmas operators stāvēs vai sēdēs pie datora, taču neatradīsies pie tā nepārtraukti.
Parasti pacients guļ gultā, kas atrodas līdzās sistēmas ratiņiem vai pastiprinātājam, un aprīkojums
viņu nekādā veidā neatbalsta.
Pastiprinātāji tiek savienoti ar pacientu. Detalizētu informāciju par komutācijas bloku izvietošanu
uz pacienta skatiet sadaļā EMU40EX komutācijas bloka piestiprināšana saitei vai siksnai.
Nekādā gadījumā pret sistēmu nedrīkst atspiesties vai atbalstīties. Informāciju par izvietošanu, detaļām
un piesardzības pasākumiem attiecībā uz dažādām ratiņu transportēšanas opcijām skatiet nodaļā
Transportēšanas sistēmas specifikācijas un apkope.
Pirms lietošanas skatiet visu sistēmas komponentu lietošanas instrukcijas. Tas attiecas uz šādām daļām
(bet ne tikai): kameras, datori, stimulatori un programmatūra.

Izmeklējuma uzsākšana
Kad Natus kvalificēts pārstāvis ir uzstādījis iekārtu un pacients ir pievienots EMU40EX sistēmai, var sākt
jaunu EEG izmeklējumu. Detalizētu informāciju par jauna EEG izmeklējuma sākšanu skatiet NeuroWorks
rokasgrāmatā.
PIEZĪME. Lai ierakstītu izmeklējumu, bāzes ierīce ir jāsavieno ar datoru, un bāzes
ierīcei jābūt savienotai ar komutācijas bloku, kā aprakstīts sadaļā EMU40EX
komutācijas bloka un bāzes ierīces datu savienojums.

Sistēmas strāvas padeves izslēgšana
Lai pilnībā un droši izslēgtu strāvas padevi sistēmai, veiciet tālāk aprakstītās darbības.
1.
2.
3.
4.

NeuroWorks programmatūrā aizveriet visus aktīvos izmeklējumus.
Izslēdziet datoru; nodrošiniet, lai izslēgšanas procedūra tiktu izpildīta pareizi.
Bāzes ierīces LCD ekrānā uz 3 sekundēm nospiediet izslēgšanas pogu.
Atvienojiet strāvas padeves vadu no sienas kontakta. EMU40EX komutācijas bloka piestiprināšana
siksnai vai saitei.

EMU40EX komutācijas bloku pacientam var piestiprināt, izmantojot siksnu vai saiti.
Somas un siksnas vai saites sistēma ir jāvalkā virs pacienta apģērba vai slimnīcas halāta.
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EMU40EX komutācijas bloka pievienošana saitei vai siksnai
Pievienošana, izmantojot siksnu
Lai pievienotu, izmantojot siksnu, veiciet tālāk norādītās darbības.
1. Piestipriniet somu pie siksnas, izvelkot siksnu caur somas aizmuguri.
2. Kad pacientam ir pievienoti elektrodi, ievietojiet komutācijas bloku somā ar elektrodu vadiem, ko pēc
vajadzības izvada caur augšpusi vai uz sāniem. Ja tiek izmantots ārējā akumulatora bloks, ievietojiet
to somā līdzās komutācijas blokam.
3. Cik tālu iespējams, aizvelciet rāvējslēdzējus, lai nostiprinātu komutācijas bloku.
4. Kad komutācijas bloks ir ievietots somā, cieši pievelciet siksnu pacientam ap vidu. Pārliecinieties,
ka siksna nav ne pārāk cieša, ne pārāk vaļīga un ka pacients jūtas ērti.
5. Pacienta notikuma slēdzi ievietojiet turētājā somas priekšpusē, bet elektrodus savāciet kopā zirgastes
veida saišķī.
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Pievienošana, izmantojot saiti
Lai pievienotu, izmantojot saiti, veiciet tālāk norādītās darbības.
1. Iestipriniet saiti somas aizmugurē esošajos divos (2) gredzenos.
2. Kad pacientam ir pievienoti elektrodi, ievietojiet komutācijas bloku somā ar elektrodu vadiem, ko pēc
vajadzības izvada caur augšpusi vai uz sāniem. Ja tiek izmantots ārējā akumulatora bloks, ievietojiet
to somā līdzās komutācijas blokam.
3. Cik tālu iespējams, aizvelciet rāvējslēdzējus, lai nostiprinātu komutācijas bloku somā.
4. Kad komutācijas bloks ir ievietots somā, aplieciet siksnu ap pacienta kaklu vai plecu, vai arī pakariniet
to uz gultas sānos esošā stieņa.
5. Pacienta notikuma slēdzi ievietojiet turētājā somas priekšpusē, bet elektrodus savāciet kopā zirgastes
veida saišķī.

Potenciālu izlīdzināšanas vadītājs
Natus bāzes ierīce ir aprīkota ar potenciālu izlīdzināšanas vadītāju, ko izmanto pēc izvēles. Lai to
uzstādītu, telpā, kurā EMU40EX sistēma tiek izmantota, pievienojiet potenciālu izlīdzināšanas vadītāja
šinas kabeli pie elektroizolācijas potenciālu izlīdzināšanas kopnes.
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EMU40EX pastiprinātāja sistēmas apraksts
Šajā sadaļā ir aprakstīta EMU40EX pastiprinātāja sistēma un tās darbības režīmi.
EMU40EX EEG pastiprinātāja sistēma sastāv no pacienta elektrodu komplekta, komutācijas bloka un
bāzes ierīces. EMU40EX pastiprinātāja sistēma ir paredzēta darbam ar XLTEK resursdatora sistēmu,
kurā darbojas Natus datubāze un NeuroWorks datu pārskatīšanas un analīzes programmatūra.
EMU40EX komutācijas bloks ir 40 kanālu EEG pastiprinātājs ar skāriendrošām ligzdām, kas paredzētas
EEG elektrodu pievadiem. Tas pārveido pacienta smadzeņu elektriskos signālus digitālā datu plūsmā.
Tas arī integrē SpO2 un pulsa ātruma kanālus no iebūvētā Masimo SET® pulsa oksimetra, kā arī pacienta
notikumu marķierus no kulonaveida spiedpogas slēdža, kas atrodas pie gultas.
Digitālie EEG viļņu formu dati tiek nosūtīti uz bāzes ierīci turpmākai signālu apstrādei un glabāšanai.
Bāzes ierīce padara šos datus pieejamus, izmantojot Ethernet vai USB savienojumu ar XLTEK
NeuroWorks darbstaciju, lai attēlotu viļņu formas tiešraidē, vēlāk tās pārskatītu un veiktu to klīnisko
interpretāciju. Bāzes ierīcei ir četras līdzstrāvas ieejas, fotostimulatora vadības funkcija, papildu notikuma
marķiera ieeja un vadīklas EEG elektrodu pretestības testēšanai pacienta telpā.
EMU40EX komutācijas bloku var savienot ar bāzes ierīci, izmantojot kabeli, vai arī to var savienot
bezvadu režīmā, izmantojot drošu Bluetooth saiti. EMU40EX pastiprinātāja sistēmas izmantošana
dažādos darbības režīmos ir detalizēti aprakstīta tālāk.

EMU40EX komutācijas bloka un bāzes ierīces datu saite
EMU40EX komutācijas bloks sazinās ar bāzes ierīci, izmantojot divvirzienu 4 Mbit/s vadu savienojumu.
Šis savienojums tiek izmantots, lai reāllaikā nosūtītu digitalizētas pilnas izšķirtspējas EEG viļņu formas un
saistītos signālus uz bāzes ierīci.
Turklāt komutācijas bloks un bāzes ierīce var izveidot bezvadu savienojumu, izmantojot papildu
vienvirziena 230,4 Kbit/s bezvadu savienojumu. Izmantojot šo opciju, komutācijas bloks saglabā datus
zibatmiņas kartē un nosūta samazinātus EEG viļņu formu datus uz bāzes ierīci, kas savukārt pārsūta
datus uz NeuroWorks datoru, lai reāllaikā parādītu EEG viļņu formas.
Ņemiet vērā, ka bāzes ierīce var nosūtīt datus/komandas, lai konfigurētu un vadītu EMU40EX
komutācijas bloku tikai caur kabeļa savienojumu.
Pēc klienta pieprasījuma ir pieejama neobligāta bezvadu funkcija. Lai izmantotu šo opciju, jāveic divas
darbības. Pirmkārt, pēc klienta pieprasījuma šī funkcija tiek iespējota rūpnīcā. Otrkārt, pirms Bluetooth
bezvadu režīma izmantošanas lietotājam ir jāiespējo šī funkcija NeuroWorks programmatūrā.
Nākamajās divās sadaļās ir aprakstīts, kā izmantot EMU40EX, kad bezvadu opcija ir atspējota un kad
bezvadu opcija ir iespējota.
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Funkcijas EMU40EX apraksts ar atspējotu bezvadu opciju
Kad bāzes ierīce ir fiziski savienota ar komutācijas bloku, t. i., izmantojot komutācijas bloka datu kabeli,
EMU40EX pastiprinātājs ir fiziskā savienojuma režīmā. Šajā režīmā dati tiek pārraidīti caur vadu
savienojumu uz bāzes ierīci, kas datus pārraida uz datoru.
Datora programmatūra parāda un saglabā šos datus (8. attēls).
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8. attēls. Fiziskā savienojuma režīms bez bezvadu opcijas
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Kad bāzes ierīce ir fiziski atvienota no komutācijas bloka, EMU40EX pastiprinātājs ir fiziski atvienotā
režīmā. Šajā režīmā komutācijas bloks izmeklējumu datu saglabāšanai izmanto kompakto zibatmiņas
karti (skatiet 9. attēlu).
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9. attēls. Fiziski atvienotais režīms bez bezvadu opcijas
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Kad komutācijas bloks atkal ir savienots ar bāzes ierīci, EMU40EX pastiprinātājs ir atkārta fiziskā
savienojuma režīmā. Šajā režīmā visi dati, kas ir saglabāti komutācijas blokā, tiek pārsūtīti uz datoru,
izmantojot bāzes ierīci, un tiek apvienoti ar ierakstīto izmeklējumu (skatiet 10. attēlu).
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10. attēls. Atjaunota fiziskā savienojuma režīms bez bezvadu opcijas

Pēc tam, kad visi komutācijas blokā zibatmiņas kartē saglabātie dati ir pārsūtīti uz datoru, komutācijas
bloks atgriežas fiziskā savienojuma režīmā.
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Funkcijas EMU40EX apraksts ar bezvadu opciju
Bezvadu opcija neietekmē vadu režīma darbību.
Fiziskā savienojuma režīmā dati tiek pārraidīti caur vadu savienojumu uz bāzes ierīci un pēc tam
pārsūtīti uz datoru. Datora programmatūra parāda un saglabā šos datus (11. attēls).

Breakout
Box
WiFi Enabled

Data

Base Unit to Breakout Cable

WiFi
Enabled

Commands

IP
Commands

Recording

Data

USB
Desktop Computer
Data

Base Unit

11. attēls. Fiziskā savienojuma režīms ar bezvadu opciju
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Kad bāzes ierīce ir fiziski atvienota no komutācijas bloka, komutācijas bloks izmeklējumu datu
saglabāšanai izmanto kompakto zibatmiņas karti un vienlaikus nosūta šo datu samazinātu versiju,
izmantojot bezvadu savienojumu (skatiet 12. attēlu).
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12. attēls. Fiziski atvienotais režīms ar bezvadu opciju
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Datus, kas pārsūtīti, izmantojot bezvadu savienojumu, NeuroWorks programmatūra izmanto, lai parādītu
EEG signālu pasīvo vizualizāciju. Ar programmatūras attēlotajiem signāliem nav iespējams veikt nekādas
darbības (pasīvā signālu attēlošana). Dati, kas nosūtīti, izmantojot bezvadu savienojumu, netiek saglabāti.
Atjaunojot savienojumu, visi dati, kas ir saglabāti komutācijas blokā, tiek pārsūtīti uz datoru, izmantojot
bāzes ierīci, un tiek integrēti ierakstītajā izmeklējumā (skatiet 13. attēlu).
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13. attēls. Atjaunota fiziskā režīma režīms ar bezvadu opciju

50

Lietošanas un apkopes rokasgrāmata

Xltek® EMU40EX™

Bezvadu jaudas ierobežojuma iestatīšana
EMU40EX Bluetooth radio modulim ir regulējams jaudas līmenis. To var konfigurēt, lai iespējotu standarta
vai paplašinātu bezvadu diapazonu, vai arī to var pilnībā atspējot. Katru EMU40EX galvas bloku var
konfigurēt atsevišķi, izmantojot NeuroWorks kompaktdiskā atrodamo utilītu. Atlasītā konfigurācija tiek
saglabāta atmiņā nemainīga, līdz tā tiek īpaši izmainīta.
Lai pielāgotu bezvadu jaudu, palaidiet EMU40EX.exe lietojumprogrammu no NeuroWorks kompaktdiska.
Tiek parādīts tālāk redzamais ziņojums.

14. attēls. EMU40EX.exe utilītas izmantošana, lai pielāgotu bezvadu jaudu
Noklikšķiniet uz [Open] (Atvērt), lai izveidotu savienojumu ar pastiprinātāju. Ja EMU40EX pastiprinātājs
ir pievienots, izmantojot Ethernet (IP), ievadiet pastiprinātāja IP adresi (to pašu adresi, kas redzama
NeuroWorks pastiprinātāja iestatījumos). Kad EMU40EX izveido savienojumu, žurnālā tiek norādīts, ka
savienojums ir sekmīgs, un lietotājs var pielāgot bezvadu jaudu, noklikšķinot uz [Extended] (Paplašināts)
vai [Standard] (Standarta).

EMU40EX pastiprinātāja testēšana
Pirms nosūtīšanas EMU40EX pastiprinātājs tiek pilnībā samontēts, testēts un kalibrēts. Tomēr nākamajās
sadaļās aprakstīti daži testi, kurus varat veikt, lai pārbaudītu EMU40EX pastiprinātāja veiktspēju.

Kalibrēšana un verificēšana
Programmatūru vai EMU40EX pastiprinātāju nav nepieciešams kalibrēt. Kalibrēšana tiek veikta rūpnīcā
pirms sistēmas nosūtīšanas. Lai pārbaudītu, vai EMU40EX pastiprinātājs ir pareizi kalibrēts, veiciet tālāk
norādītās darbības.
Pievienojiet bāzes ierīci XLTEK datoram un ieslēdziet sistēmu.
Palaidiet Natus datubāzi.
Lai sāktu jaunu izmeklējumu, noklikšķiniet uz New EEG (Jauna EEG) vai Sleep (Miega režīms).
Izvēlieties Edit (Rediģēt) > Settings (Iestatījumi) > Acquisition (Ieguve).
Cilnē Acquisition (Ieguve) iestatiet Reference Electrode (Atsauces elektrods) opciju Common
(Kopējais).
6. Izstrādājiet četras bipolāras montāžas, kas ņem vērā blakus esošo kanālu atšķirību, piemēram,
C3 CZ, C4 T4, T5 P3 utt.

1.
2.
3.
4.
5.
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7. Piemērojiet 50 mikrovoltu sinusa vilni no maksimuma līdz maksimumam, 10 Hz, visiem grupas
kanāliem, izmantojot signālu ģeneratoru. Pārliecinieties, ka ģeneratora izejas slodze ir 50 omi,
ja ģenerators ir paredzēts norādītā līmeņa pievadei šajā slodzē.
8. Iestatiet LFF filtram vērtību 0,1, HFF filtram opciju OFF (Izslēgts) un Notch filtram opciju OFF
(Izslēgts).
9. Pārliecinieties, ka neviens sinusa vilnis nav lielāks par 50 mikrovoltiem no maksimuma līdz
maksimumam. 50 mikrovolti atspoguļo pieaugumu 1% apmērā.

PIEZĪME. Plašāku informāciju par montāžas iestatīšanu meklējiet tiešsaistes palīdzības lapā.

Kanālu tests
Režīma Acquisition (Ieguve) laikā var veikt kanālu testu, lai pārbaudītu, vai signāls tiek pareizi
apstrādāts no pastiprinātāja uz displeju. Kanālu testa laikā testa signāls tiek nosūtīts visiem kanāliem.
Tādējādi varat pārbaudīt viļņu formas ekrānā, lai redzētu, vai visi kanāli darbojas.
PIEZĪME. Ar kanālu testu nevar pārbaudīt savienojumu no pacienta elektroda uz pastiprinātāja
ieeju.

Kanālu testa veikšana

1. Izvēlieties Controls (Vadīklas) > Channel Test Signal (Kanālu testa signāls). Virs viļņu formas
loga parādās rīkjosla Channel Test (Kanālu tests).
2. Izmantojiet rīkjoslu Channel Test (Kanālu tests), lai atlasītu vēlamo viļņu formu, amplitūdu un
frekvenci.
3. Lai apturētu kanālu testu un saglabātu pašreizējos iestatījumus, noklikšķiniet uz Done (Gatavs).
Kanālu testa signāla vadība
Vadīkla Channel Test Signal (Kanālu testa signāls) ļauj ieslēgt kanālu testa signālu atbilstoši pēdējiem
saglabātajiem iestatījumiem un parāda rīkjoslu Channel Test Signal (Kanālu testa signāls). Rīkjosla
Channel Test Signal (Kanālu testa signāls) atrodas virs izsekošanas displeja. Rīkjoslā ir testa signāla
formas, amplitūdas un frekvences vadīklas.

Shape

Amplitude

Frequency

15. attēls — rīkjosla Channel Test (Kanālu tests)
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Pretestības pārbaude
Pretestības pārbaudi veic, lai pārliecinātos, ka elektroda saskare ar pacientu ir apmierinoša. Pretestības
pārbaudi var veikt jebkurā izmeklējuma brīdī.
Pretestības pārbaudes veikšana no programmatūras
Sākot pretestības pārbaudi, programmatūra skenē visus kanālus (automātiskās skenēšanas režīmā).
Lai paveiktu šo...

Rīkojieties šādi…

Lai sāktu pretestības pārbaudi

Atlasiet Controls (Vadīklas) > Impedance Check
(Pretestības pārbaude).

Lai nofiksētos uz kanāla

Noklikšķiniet uz Lock Channel (Bloķēt kanālu). Pēc tam
regulējiet elektrodu savienojumu, līdz sasniegts apmierinošs
līmenis.

Lai pārietu uz pilnu pretestības pārbaudi

Noklikšķiniet uz Release Lock (Atvienot fiksatoru).

Lai beigtu pretestības pārbaudi

Noklikšķiniet uz End (Beigt).

Lai saglabātu pretestības pārbaudi
kā izmeklējuma daļu

Noklikšķiniet uz End and Start Recording (Beigt un sākt
ierakstīšanu).

Pretestības pārbaude parāda joslu diagrammas, kurās redzama katra elektroda savienojuma pretestība.
Zaļa josla norāda, ka rādījums ir zem iestatītās sliekšņvērtības. Sarkana josla norāda, ka rādījums ir
virs sliekšņvērtības. Lai iestatītu pretestības sliekšņvērtību, noklikšķiniet uz vienas no pogām Threshold
(Sliekšņvērtība) lodziņā Threshold Group (Sliekšņvērtību grupa) ekrāna Check Impedance (Pārbaudīt
pretestību) labajā pusē.
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Pulsa oksimetrs
Šajās tēmās ir uzskaitītas specifikācijas, kuras FDA ir apstiprinājusi EMU40EX pastiprinātājā
iebūvētajai Masimo SET® shēmai ar numuru K990966. Shēma savieno sensorus un nodrošina skābekļa
piesātinājumu, pulsa ātrumu, pulsa viļņu formu un citu izvades informāciju, izmantojot NeuroWorks
programmatūru. EMU40EX nodrošina strāvu un izolē shēmu no tīkla strāvas un zemējuma.
NeuroWorks/SleepWorks programmatūra pašlaik nodrošina divu veidu SpO2 datus: 4 bitu vidējā pulsa
ātrumu, balstoties uz iepriekšējo četru pastāvīgi akceptējamu pulsa ātrumu vērtībām, un sirdsdarbības
intervālu vērtību, ko aprēķina, balstoties uz iepriekšējo ritmu.

Masimo patenti
Uz šo ierīci attiecas viens vai vairāki no šiem U.S.A. Patents: 5,758,644; 5,823,950; 6,011,986; 6,157,850;
6,263,222; 6,501,975, starptautiskie ekvivalenti vai viens vai vairāki patenti, uz kuriem ir atsauce vietnē
www.masimo.com/patents. Citi ASV un starptautiskie patenti tiek izskatīti.

Bez netiešās licences
Turot šo ierīci īpašumā vai iegādājoties, netiek piešķirta nekāda tieša vai netieša licence izmantot ierīci
kopā ar rezerves daļām, kas atsevišķi vai jebkādā kombinācijā ar šo ierīci ietilpst viena vai vairāku ar
šo ierīci saistīto patentu tvērumā.

Lietošanas norādījumi
Pulsa oksimetrs un piederumi ir paredzēti nepārtrauktai neinvazīvai arteriālā hemoglobīna (SpO2)
funkcionālā skābekļa piesātinājuma un pulsa ātruma (mērot ar SpO2 sensoru) kontrolei. Masimo SET®
pulsa oksimetrs un piederumi ir paredzēti lietošanai slimnīcās, slimnīcas veida iestādēs, mobilās
un mājas vidēs pieaugušiem pacientiem, bērniem un jaundzimušiem pacientiem, esot gan nekustīgā,
gan kustīgā stāvoklī, kā arī pacientiem, kuriem ir laba vai slikta apasiņošana.

Lietošanas norādījumi
SpO2 sensora signāla neatbilstības un/vai zondes kļūdu rādījumi, tiek noraidīti trauksmes veidā ar
Neuroworks 9.0 programmatūras starpniecību un parādīti datora ekrānā. Ja monitoringa laikā tiek
noteikta anomālija, signāla pasliktināšanās vai zondes defekts, programma to parādīs šādi:
1.
2.
3.
4.
5.

Oximeter Event (oksimetra notikums), fiksē notikuma laiku, un tas tiek ierakstīts.
Pulse rate Event (pulsa ātruma notikums), fiksē notikuma laiku, un tas tiek ierakstīts.
Parāda paziņojumu „Channel Off“ (Kanāls izslēgts).
Low Quality (Slikta kvalitāte).
Parāda „-----“, ja zonde ir nobīdījusies vai nesaņem signālu.

Pulsa oksimetra darbība
Masimo SET® pulsa oksimetra darbības pamatā ir trīs tālāk norādītie principi.

1. Oksihemoglobīna un dezoksihemoglobīna atšķirība ir sarkanās un infrasarkanās gaismas
absorbcija (spektrofotometrija).
2. Arteriālo asiņu tilpums audos (un līdz ar to arī gaismas absorbcija šajās asinīs) pulsa laikā
mainās (pletizmogrāfija).
3. Arteriovenozā šuntēšana ir ļoti mainīga, un svārstīgā venozo asiņu absorbcija ir galvenā trokšņa
sastāvdaļa pulsa laikā.
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Masimo SET® pulsa oksimetrs, kā arī tradicionālā pulsa oksimetrija nosaka SpO2, novadot sarkano un
infrasarkano gaismu kapilārajā tīklā un mērot gaismas absorbcijas izmaiņas pulsa cikla laikā. Sarkanās
un infrasarkanās gaismas diodes (LED) oksimetrijas sensoros kalpo kā gaismas avoti, fotodiode —
kā fotodetektors.
Tradicionālajā pulsa oksimetrijā tiek pieņemts, ka visas gaismas absorbcijas signāla pulsācijas izraisa
arteriālo asiņu tilpuma svārstības. Tiek pieņemts, ka asins plūsma sensora reģionā pilnībā iet cauri
kapilāru tīklam, nevis caur jebkādiem arteriovenoziem šuntiem. Tradicionālais pulsa oksimetrs aprēķina
pulsējošās absorbcijas (AC) un vidējās absorbcijas (DC) attiecību katrā no diviem viļņu garumiem —
660 nm un 905 nm:
S(660) = AC(660)/DC(660)
S(905) = AC(905)/DC(905)
Pēc tam oksimetrs aprēķina šo divu arteriālo impulsu pievienoto absorbcijas signālu attiecību:
R = S(660)/S(905)
Iegūto R vērtību izmanto, lai atrastu SpO2 piesātinājumu oksimetra programmatūrā iebūvētajā uzskaites
tabulā. Uzskaites tabulas vērtības ir balstītas uz cilvēka asiņu pētījumiem, pretstatot laboratoriskiem
izmeklējumiem ar oksimetru veseliem brīvprātīgiem pieaugušajiem inducētās hipoksijas pētījumos.
Masimo SET® pulsa oksimetrs pieņem, ka arteriovenozā šuntēšana ir ļoti mainīga un ka svārstīgā venozo
asiņu absorbcija ir galvenā trokšņa sastāvdaļa pulsa laikā. Masimo SET® pulsa oksimetrs sadala S(660)
un S(905) arteriālajā signālā plus trokšņa komponentā un aprēķina arteriālo signālu attiecību bez trokšņa:
S(660) = S1 + N1
S(905) = S2 + N2
R = S1/S2
Iegūtā R vērtība atkal ir divu arteriālo impulsu pievienoto absorbcijas signālu attiecība, un tā
vērtību izmanto, lai atrastu piesātinājumu SpO2 empīriski atvasinātā vienādojumā pulsa oksimetra
programmatūrā. Vērtības empīriski atvasinātajā vienādojumā ir balstītas uz cilvēka asiņu pētījumiem,
pretstatot laboratoriskiem izmeklējumiem ar oksimetru veseliem brīvprātīgiem pieaugušajiem inducētās
hipoksijas pētījumos.
Iepriekš minētie vienādojumi tiek apvienoti un tiek noteikta trokšņa atskaites vērtība (N’):
N’= S(660) - S(905) x R
Ja trokšņa atskaites vērtības nav, tas ir, N’ = 0, tad S(660) = S(905) x R, kas ir tāda pati attiecība
tradicionālajam pulsa oksimetram.
Trokšņa atskaites vienādojums ir balstīts uz R vērtību, kura tiek meklēta, lai noteiktu SpO2. Pulsa
oksimetra programmatūra izvērš iespējamās R vērtības, kas atbilst SpO2 vērtībām no 1% līdz 100%,
un katrai no šīm R vērtībām ģenerē N’ vērtību. S(660) un S(905) signāli tiek apstrādāti ar katru iespējamo
N’ trokšņa atskaiti, izmantojot adaptīvo korelācijas atcelšanas ierīci (ACC), kas dod izejas jaudu katrai
iespējamai R vērtībai (t. i., katram iespējamam SpO2 no 1% līdz 100%). Rezultāts ir Discrete Saturation
Transform (DST™) diagramma, kur attēlota relatīvā izejas jauda un iespējamās SpO2 vērtības,
kā parādīts nākamajā attēlā, kur R vērtība atbilst SpO2 = 97%:
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Discrete Saturation Transform
DST

%SpO2
Discrete Saturation Transform (DST™) diagramma
DST diagrammai ir divas virsotnes: maksimālā vērtība, kas atbilst augstākajam piesātinājumam, ir atlasīta
kā SpO2 vērtība. Visa secība tiek atkārtota vienu reizi ik pēc divām sekundēm, izmantojot pēdējo četru
sekunžu laikā iegūtos neapstrādātos datus. Tāpēc Masimo SET® pulsa oksimetra noteiktais SpO2 atbilst
arteriālā hemoglobīna piesātinājuma vidējam rādītājam, kas tiek atjaunināts ik pēc divām sekundēm.

Pulsa oksimetra piederumi
PC sērijas kabelis. Savieno pulsa oksimetra moduli ar oksimetrijas sensoriem. Pārsūta LED piedziņas
jaudu oksimetrijas sensoriem no pulsa oksimetra. Pulsa oksimetrs saņem detektora signālu no
oksimetrijas sensora caur PC sērijas kabeli.
LNCS® sērijas oksimetrijas sensori. Zema trokšņa vadu sensori (LNCS) un integrētie kabeļi ir paredzēti,
lai nodrošinātu optimālu impulsa oksimetrijas veiktspēju. Sniedzot papildu aizsardzību pret šķidrumu
iekļūšanu un uzlabotu mitruma izturību, šie sensori nodrošina precīzu darbību kustībā, zemas perfūzijas
gadījumā un intensīvas apkārtējās gaismas apstākļos. LNCS® sensorus var izmantot ar visiem Masimo
SET® pulsa oksimetriem.

Pieejamie oksimetrijas sensori
Modeļa
numurs

Apraksts

008775

EMU40EX Masimo LNCS oksimetrijas komplekts

1006 (PC-12)

MASIMO PACIENTA KABELIS 12 PĒDAS — VAR IZVEIDOT SAVIENOJUMU AR
VISIEM MASIMO PULSA OKSIMETRIJAS SENSORIEM

2013

Masimo LNCS atkārtoti lietojams 14 pēdas garš pacienta kabelis

2653

Masimo LNCS DBI atkārtoti lietojams, pieaugušajiem, mīksts, ar 3 pēdas garu kabeli

1859

Masimo LNCS vienreizlietojamais sensors pieaugušajiem ar 18 collas garu kabeli
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Modeļa
numurs

Apraksts

1863

Masimo LNCS DCI atkārtoti lietojams, pieaugušajiem, pirkstu saspraudes sensors,
ar 3 pēdas garu kabeli

1864

Masimo LNCS DCIP atkārtoti lietojams, bērniem, pirkstu saspraudes sensors,
ar 3 pēdas garu kabeli

2258

Masimo LNCS Y1 atkārtoti lietojams daudzvietņu sensors
Nepieciešami vienreizējās lietošanas apvalki, pieejami standarta un mazie izmēri

Oksimetra specifikācijas
Optiskā izejas jauda
Izstarotā jauda pie 50 mA impulsa

≤15mW

Optiskā viļņa garuma diapazons
Gaismas diode

Viļņa garums

Sarkana

660 nm

Infrasarkanais

905 nm

Parādītās specifikācijas
Parādītais skābekļa piesātinājuma
diapazons (SpO2)

no 0 līdz 100%

Parādītais pulsa ātruma diapazons

no 25 līdz 240 sitieniem minūtē (BPM)

Tiek garantēta, ka maksimālā optiskās izejas jauda ir mazāka vai vienāda ar 15 mW/11,7 dBm ar viļņu
garumu diapazonu 660 nm un 905 nm.
PIEZĪME. Pulsa oksimetra monitora vai pulsa oksimetra zondes precizitāti nevar noteikt,
izmantojot funkcionālu pārbaudes ierīci.

Mērījumi
Ja kāda mērījuma precizitāte nešķiet pareiza, pārbaudiet pacienta dzīvībai svarīgos parametrus
ar alternatīviem līdzekļiem. Pēc tam pārbaudiet, vai pulsa oksimetrs darbojas pareizi.
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Nepareizu mērījumu cēloņi
•

Nepareiza sensora piestiprināšana vai lietošana.

•

Ievērojams disfunkcionālo hemoglobīnu līmenis (piemēram, karboksihemoglobīns
vai methemoglobīns).

•

Intravaskulāras krāsvielas, piemēram, indocianīna zaļš vai metilēnzilais.

•

Pārmērīga apgaismojuma, piemēram, ķirurģisko lampu (īpaši ar ksenona gaismas avotu),
bilirubīna lampu, dienasgaismas spuldžu, infrasarkano staru apsildes lampu vai tiešu saules
staru iedarbība. Pārmērīga apgaismojuma iedarbību var pielāgot, pārklājot sensoru ar tumšu vai
necaurspīdīgu materiālu.

•

Pārmērīga pacienta kustība.

•

Venozās pulsācijas.

•

Sensora novietošana uz ekstremitātes ar asinsspiediena manšeti, arteriālo katetru vai
intravaskulāru līniju.

Pulsa signāla zuduma cēloņi
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•

Sensors ir pārāk ciešs.

•

Pārmērīgs apgaismojums no gaismas avotiem, piemēram, ķirurģiskām lampām, bilirubīna
lampām vai saules gaismas.

•

Asinsspiediena manšete tiek uzpildīta ar gaisu uz tās pašas ekstremitātes, uz kuras atrodas SpO2
sensors.

•

Pacientam ir hipotensija, smaga vazokonstrikcija, smaga anēmija vai hipotermija.

•

Sensora tuvumā ir arteriālā oklūzija.

•

Pacientam ir miokarda infarkts vai iestājies šoka stāvoklis.
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Transportēšanas sistēmas specifikācijas un apkope
Pirms lietošanas skatiet visu sistēmas komponentu lietošanas instrukcijas. Tas attiecas uz šādām daļām
(bet ne tikai): kameras, datori, stimulatori un programmatūra.
PIEZĪME. Transportēšanas sistēmas iestatīšanu un uzstādīšanu drīkst veikt tikai Natus
kvalificēti speciālisti.

XLTEK ratiņu specifikācijas

Uzstādīšanas
vieta
A1*
A2*
B
C
D
E
F
G
H

Noklusējuma
aprīkojums
Videokamera
IR avots
Monitora stiprinājums
Darba virsma
Glabātavas tvertne
Tastatūras paplāte
Natus Photic
Stimulator stiprinājums
Izguves DT paplāte
Atdalītājtransformators

Aprīkojuma
svars
[mārc.]
1
2
10
0
0
3
5

Maksimālā
slodze
[mārc.] (ar
aprīkojumu)
3
2
10
10
10
5
5

20
22

50
60

Pamata ratiņu svars

100

Kopējais svars
* Papildaprīkojums

163

255
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Neurowand ratiņu specifikācijas (bez datora)

Uzstādīšanas
Noklusējuma
vieta
aprīkojums
A1*
Videokamera
A2*
IR avots
B
Pastiprinātāja
stiprinājums
C
Glabātavas tvertne
D
Atdalītājtransformators

60

Aprīkojuma
svars
[mārc.]
4
2
5

Maksimālā
slodze
[mārc.] (ar
aprīkojumu)
4
2
5

0
23

10
40

Pamata ratiņu svars

48

Kopējais svars
* Papildaprīkojums

82
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Natus ErgoJust ratiņu specifikācijas
ErgoJust ratiņu specifikācijas un detalizētu aprakstu lūdzam skatīt Natus ErgoJust uzstādīšanas un
funkcionalitātes pamācībā (daļas Nr. 019667).

Apkope
1. Regulāri pārbaudiet ratiņus, lai nodrošinātu, ka riteņi, skrūves, iekārtu stiprinājumi un plaukta fiksatori
vienmēr būtu cieši nostiprināti.
2. Regulāri pārbaudiet visus vadus un kabeļus, vai tiem nav griezumu un bojājumu.
3. Regulāri pārbaudiet visus elektriskos spraudņus, lai nodrošinātu, ka tie ir droši ievietoti tiem
atbilstošās spraudligzdās.

Brīdinājumi un drošības profilakse
BRĪDINĀJUMS. Ratiņiem izmantojiet tikai XLTEK apstiprinātu aprīkojumu. Neapstiprināts
aprīkojums var apdraudēt sistēmas darbību un drošību.
Pārliecinieties, ka visas platformas, galdi, ratiņi un citas virsmas, ko izmanto sistēmas
un tās sastāvdaļu darbināšanai, transportēšanai, pagaidu vai pastāvīgai uzglabāšanai,
ir piemēroti, izturīgi un droši. Natus neuzņemas nekādu atbildību par ievainojumiem
vai kaitējumu, kura cēlonis ir neatbilstoši, nekvalitatīvi konstruēti vai neapstiprināti
transportēšanas līdzekļi, ratiņi vai darbināšanas virsmas. Natus neuzņemas atbildību
par jebkādiem ievainojumiem vai kaitējumu, kura cēlonis ir nepareiza kabeļu uzglabāšana
transportēšanas laikā.
BRĪDINĀJUMS. Nesasveriet ratiņus vairāk par 10°, jo tas pasliktinās ratiņu stabilitāti.
APGĀŠANĀS BRIESMAS. Transportēšanas laikā lietotājam ratiņi jāvada ar abām rokām,
nodrošinot, lai riteņu bāze būtu izlīdzināta tā, lai viens ritenis būtu vērsts kustības virzienā.
Ja ratiņi netiek vadīti ar vienu riteni, pārvietojoties augšup vai lejup pa kāpnēm vai uz
sliekšņa, tas var radīt apgāšanās risku.
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Elektriskās ieejas un atdalītājtransformatora dati
ES
Elektriskā ieeja

200–240 V maiņstrāva, 2,24 A pie 50 Hz

Atdalītājtransformators

Powervar ABC500-22MED

Ziemeļamerika
Elektriskā ieeja

120 V maiņstrāva, 3,10 A pie 60 Hz

Atdalītājtransformators

Powervar ABC300-11MED

Japāna
Elektriskā ieeja

100 V–120 V maiņstrāva, 8,0 A, 50/60 Hz

Atdalītājtransformators

Powertronix D1CSWFCNOE2
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Apkope, tīrīšana un utilizēšana
Lai EMU40EX pastiprinātāju uzturētu labā darba stāvoklī, ievērojiet lietotājam veicamo regulāro apkopju
grafika norādījumus. Lietotāja veicamā regulārā apkope neietver piekļuvi EMU40EX pastiprinātāja un
tā daļu iekšienei. Ja radušās ar apkopi saistītas problēmas, kuru novēršanai nepieciešama korektīva
apkope un/vai iekšējo komponentu apkalpe, zvaniet Natus tehniskā atbalsta dienestam pa tālruni
+1-800-303-0306 vai sazinieties ar vietējo XLTEK pārstāvi.
Periodiski pārbaudiet kabeļu savienojumus un elektrodus, vai tie nav bojāti vai nodiluši. Pārbaudiet,
vai kabeļiem nav salocītas kontaktu tapas. Nomainiet nodriskātos vai nodilušos kabeļus. Tāpat regulāri
pārbaudiet un notīriet visas sistēmas daļas, tostarp:
•

savienotājus un spraudņu pieslēgvietas;

•

bāzes ierīci, komutācijas bloku un USB 2.0 kabeli;

•

elektrodus un piederumus.

Tāpat kā jebkura cita iekārta, arī EMU40EX pastiprinātājs ir pakļauts paaugstinātai ikdienas nolietošanai. Pamata
rūpes par sistēmu un izvairīšanās no ārkārtējas fiziskas ietekmes sekmē EMU40EX darbības laika pagarināšanu.

Ieteikumi
Pirms tīrīšanas atvienojiet no EMU40EX pastiprinātāja visus kabeļus. Izmantojiet
neplūksnājošu drānu. Sistēmas daļu tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
Uzmanieties, lai sistēmas iekšējos elektroniskajos komponentos neiekļūtu lieks šķidrums.

Iekārtas transportēšanas laikā NEATSTĀJIET pastiprinātāju pievienotu datoram.
Šo pastiprinātāju AIZLIEGTS apstrādāt autoklāvā, sterilizēt ar spiedienu, kā arī sterilizēt
ar gāzi. No pastiprinātāja nav iespējams iztīrīt bioloģisko piesārņojumu.

NEDRĪKST mērkt pastiprinātāju jebkādos šķidrumos.

Ieteicams izmantot 70% izopropilspirta tīrīšanas šķīdumu.

Tīrīšanas šķīdumu izmantojiet taupīgi. Pārmērīgi lietojot šķīdumu, tas var iekļūt pastiprinātājā
un izraisīt iekšējo daļu bojājumus.
NEAIZTIECIET, NESPIEDIET un NEBERZIET LCD displeju ar abrazīviem tīrīšanas
līdzekļiem, instrumentiem, sukām, rupjas virsmas materiāliem un nepieļaujiet to saskari
ar jebko, kas varētu saskrāpēt paneli.
Pastiprinātāja tīrīšanai NEIZMANTOJIET šķīdumus uz petrolejas bāzes, acetona šķīdumus vai
citus kodīgus šķīdums. Šīs vielas bojā ierīces materiālus, un tas var izraisīt ierīces kļūmes.
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Utilizēšana
Paredzētā kalpošanas laika beigās, atbrīvojoties no EMU40EX pastiprinātāja un tā komponentiem,
ieteicams ievērot federālos, štata un vietējos likumus, lai pareizi iznīcinātu iespiedshēmas plates,
plastmasu un metāla daļas. Lai iznīcinātu piederumus, kas nav Natus ražoti piederumi, lūdzu, izpildiet
norādījumus, kas pievienoti šiem priekšmetiem.

Traucējummeklēšana
Ja rodas problēmas, izmēģiniet tālāk norādītos risinājumus.

Traucējummeklēšanas kontrolsaraksts
Palūdziet pacientu atslābināties.
Pārbaudiet kabeļus.
Nodrošiniet, lai visi kabeļi starp EMU40EX un datoru ir pareizi savienoti. Ja izmantojat LAN,
pārliecinieties, vai aparatūra un programmatūra ir pareizi konfigurētas.
Nodrošiniet, lai pacienta elektrodi būtu pievienoti pie pareizajiem komutācijas bloka kanāliem.
Nodrošiniet, lai pacienta elektrodi būtu pienācīgi iestiprināti komutācijas blokā (nebūtu vaļīgi).
Nodrošiniet, lai pacienta elektrodu kabeļiem nav redzamu pārrāvumu.
Vai elektrodi kaut kur nesaskaras? Ja tas ir noticis, tas var izraisīt īssavienojumu un veidosies
izkropļojums.
Ierīkojiet medicīniskās kategorijas zemējumu, lai nodrošinātu, ka jūsu klīnikā ir pienācīgi iezemēta
elektriskā sistēma.
Pārbaudiet pretestību.
Atvienojiet no attiecīgās ķēdes visas pārējās ierīces, piemēram, printerus, mehāniskās gultas,
putekļu sūcējus un citus iespējamos traucējumu avotus.
Pārbaudiet pastiprināšanas un laika atskaites sistēmas iestatījumus, lai nodrošinātu, ka tie ir
piemēroti pašreizējam testam. Varat pārbaudīt arī LFF, HFF un šaurjoslas filtra iestatījumus.
Izvēlieties Edit (Rediģēt) > Settings (Iestatījumi) > Montage (Montāža). Ar peles labo pogu
noklikšķiniet uz šūnas attiecīgajā kolonnā un atlasiet vērtību.
Izslēdziet un ieslēdziet bāzes ierīci. Tas atiestatīs sistēmu.
Izslēdziet vismaz uz 10 sekundēm. Pēc iestatiet testu no sākuma. Datora izslēgšana un restartēšana
dažreiz atrisina problēmu.
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Palīdzības saņemšana
Uzņēmums Natus ir apņēmies sniegt atbalstu, lai jūs viegli un ar pārliecību varētu darbināt EMU40EX
pastiprinātāju. Ja ir vajadzīga palīdzība, veiciet tālāk aprakstītās darbības, lai rastu risinājumu:

1. darbība. Dokumentējiet incidentu
Rūpīgi dokumentējiet incidentu. Ja iespējams, pierakstiet kļūdu paziņojumus, dialoglodziņu nosaukumus
un jūsu veiktās darbības pirms problēmas rašanās.

2. darbība. Sameklējiet NeuroWorks tiešsaistes dokumentāciju
Lai piekļūtu palīdzības failam, izvēlieties Help (Palīdzība) > NeuroWorks Database Help (NeuroWorks
datu bāzes palīdzība) vai Help (Palīdzība) > NeuroWorks EEG Help (NeuroWorks EEG palīdzība)
(atkarībā no lietojumprogrammas).
Alternatīvi palīdzības dokumentāciju var atrast, izmantojot Windows izvēlni Start (Sākums):

1. Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz pogas Start (Sākums).
2. Pārejiet uz mapi Excel Tech | Documentation (Excel tehnoloģijas | Dokumentācija).

3. darbība. Restartējiet datoru
Bieži vien datora restartēšana atrisina problēmu.

1.
2.
3.
4.

Aizveriet visas lietojumprogrammas.
Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz pogas Start (Sākums).
Izvēlnē Start (Sākums) izvēlieties Shut Down… (Izslēgt).
Atlasiet Restart the computer (Restartēt datoru) un noklikšķiniet uz Yes (Jā).

4. darbība. Izslēdziet datoru
Lai atrisinātu problēmu, dažreiz nepieciešams izslēgt datoru pavisam.

1.
2.
3.
4.

Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz pogas Start (Sākums).
Izvēlnē Start (Sākums) izvēlieties Shut Down… (Izslēgt).
Atlasiet vienumu Shut Down the computer (Izslēgt datoru) un noklikšķiniet Yes (Jā).
Izslēdziet strāvas padevi iekārtai. Pagaidiet 10 sekundes. Atkal ieslēdziet strāvas padevi.

5. darbība. Sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu
Vispirms pierakstiet jūsu datora (atrodas aizmugurē) un EMU40EX pastiprinātāja sērijas numuru. Pēc
tam sazinieties ar XLTEK izplatītāju vai Natus tehniskā atbalsta dienestu pa tālruni +1-800-303-0306 vai
rakstot uz e-pasta adresi OTS@natus.com.
Mēs labprāt gaidām jūsu atsauksmes un ieteikumus par EMU40EX pastiprinātāju un visiem mūsu
SleepWorks vai NeuroWorks sistēmu un programmatūras, tiešsaistes palīdzības, piederumu līnijas
un atbalsta dienestu aspektiem.
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Piederumu un rezerves daļu saraksts
Tālāk uzskaitīti saderīgie piederumi.
Daļas numurs

Apraksts

016862

Natus bāzes ierīce (II fāze)

028066

EMU40EX komutācijas bloks

Skatiet Natus neiroloģijas EEG piederumu komplekts
piederumu katalogu
W6438H

EMU40EX pacienta kabelis no komutācijas bloka līdz bāzes ierīcei, 10 m

002874

EMU40EX akumulatora bloks

W6232H

EMU40EX pacienta notikuma slēdzis, 8 pēdas

10440

Natus Photic Stimulator

008775

EMU40EX Masimo LNCS oksimetrijas komplekts — papildu oksimetrijas
piederumus skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļā Pieejamie oksimetrijas sensori.

105295

EMU40EX Cyclops stiprinājuma komplekts

10368

EMU40EX sienas stiprinājuma komplekts

A1011X

Strāvas vads, 6 pēdas

W8194X

USB 2.0 6 pēdas garš kabelis (ātrgaitas zelta)

W8128F

Tīkla kabelis, 15 pēdas

004893

EMU40EX moduļu maisiņš

103664

Komutācijas bloka siksna, 36 collas

010863

Tīkla medicīniskais izolators

015162

Atdalītājtransformators (ES)

015163

Atdalītājtransformators (Ziemeļamerika)

PSM-22318

Atdalītājtransformators (Japāna)

015170

Rezerves drošinātājs, Natus bāzes ierīce

015170

Drošinātājs, stikls 1,5 A 250 V maiņstrāva, 5X20 mm, lēns

Jums pieejamos EEG piederumus, ko var lietot kopā ar Natus EMU40EX pastiprinātāja sistēmu,
skatiet Natus neiroloģijas piederumu katalogā tiešsaistē šādā tīmekļa adresē www.natus.com
vai zvaniet Natus tirdzniecības un klientu atbalsta dienestam pa tālruni +1-800-303-0306.
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Alfabētiskais rādītājs
A
Apkope
Ieteikumi
Ratiņi
Atbilstība drošības standartiem un normatīvās atsauces
Atbilstības standarti
Atdalītājtransformators
Attēli
EMU40EX pastiprinātājs
Komutācijas bloks

62
62
60
7
7
61
30
32

B
Bāzes ierīce
IP adreses iestatīšana
Savienojuma iestatīšana
Bezvadu jauda
Ierobežojuma iestatīšana
Bezvadu jaudas ierobežojuma iestatīšana
Bezvadu jaudas ierobežojums
Iestatīšana
Bezvadu opcija
Brīdinājumi un drošības profilakse
Brīdinājumi
Bezvadu opcija
Elektrība
Elektrostatiskā izlāde
ESD
Konduktīvā imunitāte
Pacienta vide
Pulsa oksimetra sensors
Pulsa oksimetrs
Ratiņi
Vispārēji

36
35
50
50
50
21
15
21
16
23
23
23
18
20
19
60
15

D
Drošības standarti

23
7

44
47
53
50
50
52
50
4
43
32
30
30
28
27
27
27
27
28
28
50
50
52
23

F
FCC atbilstības deklarācija

13

I
7

E
Elektrība
Brīdinājumi un drošības profilakse
Elektriskā ieeja
Elektromagnētiskā imunitāte
IEKĀRTAS un SISTĒMAS, kas nav DZĪVĪBAS
UZTURĒŠANAS sistēmas
Elektromagnētiskās emisijas

Elektrostatiskā izlāde
Novēršanas procedūras
EMC standarti
EMU40EX
Bezvadu
Atspējots
Iespējots
Pulsa oksimetrs
Testēšana
Kalibrēšana
Pretestības pārbaude
Verificēšana
EMU40EX funkcijas
EMU40EX galvas bloks
EMU40EX komutācijas bloks
EMU40EX pastiprinātājs
Sistēmas attēli
EMU40EX pastiprinātājs
Izstrādājuma attēli
Lietošanas vides nosacījumi
Lietotāja saskarnes specifikācijas
Specifikācijas
Analogie kanāli
Analogs
Līdzstrāvas kanāli
Darbības režīmi
Digitāls
EMU40EX testēšana
Kalibrēšana un verificēšana
Pretestības pārbaude
ESD
Novēršanas procedūras

16
61

12
9

IEC 60601-1-2 atbilstības deklarācija
Iestatīšana
IP adrese
Skārienekrāna ikonas
Ikonas
Skārienekrāns
IP adrese
Iestatīšana
Izpakošana

9
36
39
39
36
33
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K
Komutācijas bloks
Piestiprināšana saitei
Piestiprināšana siksnai
Pievienošana, izmantojot siksnu
Konduktīvā imunitāte
Brīdinājumi
Procedūras

40
40
41, 42
23
23

N
Natus ErgoJust ratiņi
Specifikācijas
Neurowand ratiņi
Normatīvās atsauces

59
58
7

O
Operatora atrašanās vieta

40

P
Pacienta atrašanās vieta
Pacienta vide
Brīdinājumi un drošības profilakse
Palīdzība
Palīdzības saņemšana
Paredzētais lietojums
Pastiprinātājs
Lietojums un funkcijas
Piederumi
Piesardzības pasākumi
Bezvadu opcija
Elektrība
Pacienta vide
Ratiņi
Pievienošana, izmantojot siksnu
Procedūras
Elektrostatiskā izlāde
ESD
Konduktīvā imunitāte
Pulsa oksimetra sensors
Brīdinājumi
Pulsa oksimetrs
Brīdinājumi
Darbības pamati
Lietošanas norādījumi
Mērījumi
Neprecīzi mērījumi
Cēloņi
Pulsa signāla zudums
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40
18
65
65
4
40
66
15
21
16
18
60
41, 42
23
23
23
20
53
19
53
53
56
56
57

Neprecīzi mērījumi
Cēloņi
Piederumi
Pulsa signāla zudums
Cēloņi

56
55
57

R
Ratiņi
Ratiņu apkope
Rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi
Rokasgrāmatā izmantotie simboli
Rokasgrāmatas lietošana

58
60
6
6
5

S
Savienojuma izveide ar datoru
Ethernet
USB
Simboli
Apraksti
Skārienekrāna ikonas
Specifikācijas
Analogie kanāli
Analogs
Līdzstrāvas kanāli
Darbības režīmi
Digitāls
EMU40EX pastiprinātājs
Lietošanas vides nosacījumi
Lietotāja saskarne

34
34
34
25
39
27
27
28
28
27
28
27

T
Tabula
Elektromagnētiskā imunitāte
IEKĀRTAS un SISTĒMAS, kas nav DZĪVĪBAS
UZTURĒŠANAS sistēmas
Elektromagnētiskās emisijas
Tīrīšana
Ieteikumi
Transportēšanas sistēma
Apkope
Atdalītājtransformators
Elektriskā ieeja
Natus ErgoJust ratiņi
Neurowand ratiņi (bez datora)
Specifikācijas
XLTEK ratiņi
Traucējummeklēšana
Kontrolsaraksts

12
9
62
62
58
58, 60
61
61
59
58
58
58
64
64

Lietošanas un apkopes rokasgrāmata

Xltek® EMU40EX™

U
Utilizēšana
Uzstādīšana

X
62, 63
34

XLTEK ratiņi

58

69

Absolūts servisa risinājums
Ikviena XLTEK produkta izstrādi nodrošina uzņēmums Natus Medical Incorporated, kas ir starptautiski
atzīts inovatīvas medicīnas produkcijas un pakalpojumu piegādātājs.
Atbalstu mūsu neiroloģijas sistēmām nodrošina uzņēmuma iekšējā atbalsta komanda, kurā strādā
tehniskie un klīniskie eksperti, sniedzot diennakts atbalstu, attālinātu atbalstu ar WebEx vai VPN sistēmu
starpniecību, izmantojot lielāko Neuro/Sleep sistēmu klīniskā un tehniskā atbalsta tīklu, kā arī pielāgotus
servisa līgumus, kas ietver profilaktiskās apkopes komandējumus un datoru jauninājumus.

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