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Wprowadzenie
Wzmacniacz Xltek® EMU40EX™ jest skutecznym i elastycznym systemem do rejestrowania badań EEG.
To wytrzymałe urządzenie zaprojektowano z wykorzystaniem obszernych danych klinicznych pod kątem
spełnienia potrzeb w zakresie przepływu pracy i diagnostycznych badań EEG oraz długoterminowego
monitorowania (LTM).
Wzmacniacz EMU40EX rejestruje dane łącznie z 46 kanałów: 40 referencyjnych kanałów EEG,
4 kanałów wejściowych DC dla dodatkowych przetworników sygnału oraz 2 kanałów SpO2 i tętna
z wewnętrznego pulsoksymetru.
Strumień danych EMU40EX pozyskany przez system wzmacniacza EMU40EX można przeglądać,
analizować i archiwizować przy użyciu stacji roboczej Natus NeuroWorks®. W celu umożliwienia szybkiej
i łatwej instalacji wzmacniacz obsługuje standardowe funkcje łączności TCP/IP lub USB. Jednostka
bazowa Natus obsługuje łączność TCP/IP i USB ułatwiającą i przyspieszającą instalację. To solidne
urządzenie zaprojektowano z wykorzystaniem obszernych danych klinicznych, aby sprostać potrzebom
związanym z przepływem zadań medycznych oraz zastosowaniem w pracowniach badań EEG, LTM
lub PSG.
Funkcje urządzenia EMU40EX obejmują:
•

40 kanałów referencyjnych, 4 kanały DC i 2 kanały pulsoksymetru (SpO2 i tętno);

•

możliwość inicjowania testu impedancyjnego, zmiany wartości progowych oraz przeglądu
wyników w pokoju pacjenta;

•

tryb ambulatoryjny pozwalający na kontynuowanie pobierania danych po odłączeniu przewodu
danych pacjenta;

•

automatyczne przełączanie na wewnętrzną pamięć masową danych o pełnej rozdzielczości przez
maksymalnie dwie godziny;

•

w trybie ambulatoryjnym wyświetlanie na żywo przebiegów EEG pozostaje dostępne przez
bezpieczne połączenie Bluetooth;

•

dane uzyskane na skrzynce kontrolnej w trybie ambulatoryjnym są w sposób przejrzysty i płynny
przekazywane do jednostki bazowej po wznowieniu pracy w trybie przewodowym;

•

standardowa łączność TCP/IP i USB ze stacjami roboczymi Natus NeuroWorks®;

•

wejścia DC w jednostce bazowej do podłączenia różnych pomocniczych przetworników sygnału;

•

dwa interfejsy przełącznika zdarzeń pacjenta: jeden na skrzynce kontrolnej do użytku pacjenta,
a drugi na jednostce podstawowej do użytku rodziny lub personelu;

•

interfejs stymulatora fotycznego do diagnostycznych badań EEG;

•

niewielka i lekka skrzynka kontrolna podłączana do pacjenta, o wymiarach: 10,0 cm x 15,8 cm x
2,3 cm (3,9 cala x 6,2 cala x 0,9 cala) i masie 333 g (0,73 funta);

•

solidna i trwała konstrukcja zapewniająca niezawodne działanie w środowisku klinicznym
i badawczym.
OSTRZEŻENIE: przed rozpoczęciem korzystania ze wzmacniacza zdecydowanie zalecamy
przeczytanie rozdziału tej instrukcji zatytułowanego Przeciwwskazania, ostrzeżenia
i przestrogi.
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Przeznaczenie wyrobu
Jednostka centralna XLTEK EMU40EX EEG to elektroencefalograf współpracujący z oprogramowaniem
XLTEK NeuroWorks.
Jednostka centralna XLTEK EMU40EX EEG służy do pozyskiwania, digitalizacji, przechowywania
i transmisji sygnałów fizjologicznych (takich jak elektroencefalogramy, dane dotyczące tętna i saturacji
tlenem) na potrzeby badań EEG w środowisku badawczym i klinicznym.
Jednostka centralna XLTEK EMU40EX EEG wymaga obsługi przez kompetentnego użytkownika,
zaś przedstawiane przez nią dane wyjściowe muszą zostać sprawdzone i zinterpretowane przez przeszkolonych
pracowników medycznych kierujących się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zastosowania tych informacji.

Podzespoły systemu
System wzmacniacza EMU40EX jest wyposażony w opcjonalne komponenty systemowe. Komputery
są przeznaczone do wyłącznej obsługi oprogramowania NeuroWorks. Kamery są przeznaczone do
pozyskiwania zsynchronizowanego obrazu wideo pacjenta podczas długoterminowego monitorowania.
Transformatory separacyjne zasilają wszystkie podzespoły systemowe, jednocześnie zapewniając
bezpieczeństwo operatorom i pacjentom. Wózki pomagają w użytkowaniu i wykorzystywaniu
wzmacniacza EMU40EX, zapewniając mobilność systemu. Przełączniki zdarzeń pacjenta to ręczne
przełączniki przyciskowe używane przez pacjenta (lub opiekuna przebywającego w pobliżu) do
sygnalizowania istotnego zdarzenia klinicznego (np. aury lub początku napadu).

Funkcjonowanie zasadnicze
Podstawowe parametry wzmacniacza EMU40EX określono w normie IEC 60601-2-26:2012. Funkcjonowanie
zasadnicze odnosi się do jakości zarejestrowanego sygnału generowanego przez wzmacniacz. Zasadnicze
parametry dotyczą (1) dokładności odtwarzania sygnałów, (2) zakresu dynamicznego i różnicowania napięcia
niezrównoważenia, (3) wyrównywania zakłóceń wejściowych, (4) odpowiedzi częstotliwościowej oraz
(5) tłumienia sygnału współbieżnego. Definicje tych zasadniczych parametrów można znaleźć w normie.
Norma ISO 80601-2-61 ma również zastosowanie, gdy wzmacniacz jest traktowany jako pulsoksymetr
bez systemu alarmowego. Dodatkowe zadania podstawowe wymagane od wzmacniacza, które
zostały podane w tej normie, obejmują pomiar SpO2 oraz badanie szybkości tętna, do weryfikacji przez
elektroniczny stymulator pacjenta oraz wskazanie nieprawidłowego działania, łącznie z powiadomieniem
o wadliwości sygnału oraz błędach sond. Dowód dokładności pomiaru SpO2 wg badania kontrolowanej
desaturacji zostanie dostarczony przez producenta czujnika pulsoksymetrycznego lub użytego czujnika.

Znaczące pogorszenie działania
Przeszkolony personel medyczny może zaobserwować znaczące pogorszenie działania systemu,
które może objawiać się między innymi w następujący sposób:
•
•
•
•
•
•
•

utrata sygnału/danych EEG;
wskazania saturacji wzmacniacza na monitorze komputera;
okresowe zakłócenia na losowych odprowadzeniach EEG;
utrata komunikacji pomiędzy komputerem i jednostką bazową Natus;
zdarzenia związane z rozłączeniem skrzynki złączy. (Quantum);
zakłócenia przesyłu sygnałów wynikające z zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych
(np.: elektrokoagulacja, działanie urządzeń bezprzewodowych w pobliżu wzmacniacza itp.);
wszelkie formy zachowań swobodnych lub przerywanych systemu.

W przypadku zaobserwowania powyższych symptomów lub niestandardowego zachowania systemu
należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Natus.
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Korzystanie z instrukcji
Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje i instrukcje, które umożliwią skonfigurowanie
i obsługę wzmacniacza EMU40EX. Podczas wykonywania kolejnych procedur zalecamy zapoznanie
się najpierw z całą sekcją przed przystąpieniem do wykonania procedury. Należy ściśle przestrzegać
instrukcji.
Poza zapoznaniem się z niniejszą instrukcją zachęcamy do zapoznania się z dokumentami pomocy
online, aby umożliwić wykorzystanie w pełni wszystkich funkcji, w jakie firma XLTEK wyposażyła
wzmacniacz EMU40EX. Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi i dostosowania systemu
można znaleźć w dokumentach pomocy online.

Konwencje zastosowane w instrukcji
W instrukcji zastosowano różne symbole oraz konwencje typograficzne. Przedstawiono je w poniższej
tabeli oraz opisano ich znaczenie i funkcje.
Symbol/
konwencja

Opis/działanie
Ten symbol oznacza ostrzeżenie lub ważne informacje, których nie wolno
przeoczyć. Przed pierwszym uruchomieniem systemu należy uważnie przeczytać
wszystkie ostrzeżenia i przestrogi.

Uwaga zawierająca ważne informacje uzupełniające.

Pogrubiona
czcionka
Kursywa

Nazwy klawiszy sterujących, funkcyjnych, opcji i etykiet zostały zapisane
pogrubioną czcionką. Tekst wytłuszczony jest również stosowany w celu
podkreślenia ważnych nazw lub koncepcji.
Kursywa jest stosowana w podpisach.
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Bezpieczeństwo i zgodność z normami urządzenia
EMU40EX
Standardy zgodności oraz odniesienia do norm
Wielokanałowy system wzmacniacza do badań polisomnograficznych/EEG, model EMU40EX, odłączany
przewód, przenośny, 115/230 V AC, 50/60 Hz, 30 W.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Rodzaj ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: Klasa I
Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: Typ BF
Poziom ochrony przed przenikaniem wody do wnętrza: IPX0
Poziom bezpieczeństwa użytkowania w obecności mieszaniny palnych środków
znieczulających i powietrza lub tlenu bądź tlenku azotu: Urządzenie nie jest przystosowane
do użytku w obecności palnej mieszaniny gazów anestetycznych z powietrzem, tlenem lub
podtlenkiem azotu.
Tryb pracy: Ciągły
Warunki otoczenia: Normalne: 10–40°C, 30–75% wilgotności względnej, 700–1060 hPa

Urządzenie EMU40EX i jego wyposażenie dodatkowe zostały zaprojektowane w taki sposób, aby
spełniały następujące normy krajowe i międzynarodowe.
Tabela 1 — Zgodność z normami bezpieczeństwa i odniesienia do norm
CAN/CSA-C22.2 nr 60601-1:
08(R2013) + C2:2011
ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 +
C1:2009/(R)2012 oraz A2:2010/(R)2012

Medyczne urządzenie elektryczne — Część 1:
Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa
podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego

IEC 60601-1:2005 + C1:2006 oraz
C2:2007, wydanie trzecie
CENELEC EN 60601-1:2006 + A1:2013
IEC 60601-1-6:2010, wydanie 3.0

Medyczne urządzenia elektryczne — Część 1-6:
Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa
podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego —
Norma uzupełniająca: Użyteczność

IEC 62366:2007, wydanie 1.0

Wyroby medyczne — Zastosowanie inżynierii
użyteczności do urządzeń medycznych

IEC 60601-2-26:2012, wydanie 3

Medyczne urządzenia elektryczne — Część 2-26:
Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa
elektroencefalografów

CENELEC EN 60601-2-26L2003,
wydanie 2
EN ISO 80601-2-61:2011, wydanie 1
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Tabela 2 — Zgodność z normami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej i odniesienia
do norm
IEC 60601-1-2, wydanie 4.0,
1 lutego 2014 r.

Medyczne urządzenia elektryczne — Część 1-2: Wymagania
ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz
funkcjonowania zasadniczego — Norma uzupełniająca:
Kompatybilność elektromagnetyczna — Wymagania
i badania

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

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Część 4-2:
Metody badań i pomiarów — Badanie odporności na
wyładowania elektrostatyczne

IEC 61000-4-3 wyd. 3.0 z
A1:2007+A2:2010

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Część 4-3:
Metody badań i pomiarów — Badanie odporności na
promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości
radiowej

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

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Część 4-4:
Metody badań i pomiarów — Badanie odporności na serie
szybkich elektrycznych stanów przejściowych

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

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Część 4-5:
Metody badań i pomiarów — Badanie odporności na udary

IEC 61000-4-6 wyd. 2.0 z A1:2004 +
A2:2006

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Część 4-6:
Metody badań i pomiarów — Odporność na zaburzenia
przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości
radiowej

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

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Część 4-8:
Metody badań i pomiarów — Badanie odporności na pole
magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej

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

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Część 4-11:
Metody badań i pomiarów — Badania odporności na spadki
napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia

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

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Część 3-2:
Poziomy dopuszczalne — Poziomy dopuszczalne emisji
harmonicznych prądu

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

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Część 3-3:
Poziomy dopuszczalne — Ograniczanie zmian napięcia,
wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach
zasilających niskiego napięcia

CISPR 11 wyd. 5.0 z A1:2010

Przemysłowe, medyczne i naukowe (PMN) urządzenia
o częstotliwości radiowej — Charakterystyki zaburzeń
radioelektrycznych — Dopuszczalne poziomy i metody
pomiarów

9

Xltek® EMU40EX™

Podręcznik użytkowania i serwisowania

Deklaracja zgodności z normą IEC 60601-1-2
Tabela 1 — Emisje elektromagnetyczne
Wskazówki i deklaracja producenta — emisje elektromagnetyczne
Urządzenie EMU40EX jest przeznaczone do stosowania w określonym poniżej środowisku pola
elektromagnetycznego. Klient lub użytkownik urządzenia EMU40EX powinien zapewnić jego użytkowanie
w takim środowisku.
Test emisji
Emisje fal radiowych

Zgodność
Grupa 1

System EMU40EX wykorzystuje energię RF
wyłącznie w ramach funkcji wewnętrznych. Z tego
względu emisje fal radiowych są bardzo niskie i nie
powinny powodować żadnych zakłóceń w pracy
pobliskich urządzeń elektrycznych.

Klasa A

Urządzenie EMU40EX może być stosowane we
wszystkich rodzajach pomieszczeń z wyłączeniem
pomieszczeń mieszkalnych i bezpośrednio
podłączonych do publicznej sieci zasilania o niskim
napięciu, zasilającej budynki przeznaczone do celów
mieszkalnych.

CISPR 11

Emisje fal radiowych
CISPR 11
Emisje harmoniczne
IEC 61000-3-2

Klasa A

Fluktuacje napięcia /
migotanie

Spełnia wymagania

IEC 61000-3-3
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Tabela 2 — Odporność elektromagnetyczna
Wskazówki i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna
Urządzenie EMU40EX jest przeznaczone do stosowania w określonym poniżej środowisku pola
elektromagnetycznego. Klient lub użytkownik urządzenia EMU40EX powinien zapewnić jego użytkowanie
w takim środowisku.
Badanie
odporności
Wyładowanie
elektrostatyczne
(ESD)

IEC 60601
Poziom testowy
±8 kV — styk

Poziom
zgodności

±15 kV — powietrze

Spełnia
wymagania

Podłogi powinny być drewniane,
betonowe lub pokryte płytkami
ceramicznymi. Jeżeli podłogi pokryte są
materiałem syntetycznym, wilgotność
względna powinna wynosić co najmniej
30%.

±2 kV, 100 kHz dla linii
zasilających

Spełnia
wymagania

Jakość głównej sieci zasilającej powinna
odpowiadać poziomowi dla typowego
środowiska komercyjnego lub
szpitalnego.

IEC 61000-4-2

Serie szybkich
elektrycznych
stanów
przejściowych

Środowisko elektromagnetyczne —
wskazówki

±1 kV, 100 kHz dla linii
wejściowych/wyjściowych

IEC 61000-4-4
Zaburzenia udarowe

±1 kV w trybie różnicowym

IEC 61000-4-5

±2 kV w trybie wspólnym

Spełnia
wymagania

Jakość głównej sieci zasilającej powinna
odpowiadać poziomowi dla typowego
środowiska komercyjnego lub
szpitalnego.

Zapady napięcia,
krótkie przerwy
i zmiany napięcia
zasilającego
w liniach
zasilających

<100% zapad,
0/5 okresów, 0°, 45°,

Spełnia
wymagania

Jakość głównej sieci zasilającej powinna
odpowiadać poziomowi dla typowego
środowiska komercyjnego lub
szpitalnego. Jeśli użytkownik wymaga
ciągłej pracy urządzenia EMU40EX
podczas przerw w zasilaniu sieciowym,
zaleca się zasilanie urządzenia
EMU40EX za pomocą zasilacza
bezprzerwowego lub akumulatora.

Spełnia
wymagania

Natężenie pól magnetycznych
o częstotliwości sieci energetycznej
powinno utrzymywać się na poziomach
właściwych dla typowej lokalizacji
w typowym środowisku komercyjnym
lub szpitalnym.

IEC 61000-4-11

90°, 135°, 180°, 225°,
270°, 315°
100% zapad, 1 okres
30% zapad,
25/30 okresów
40% zapad przez 5 cykli

Pole magnetyczne o
częstotliwości
sieci energetycznej
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m

UWAGA: UT oznacza napięcie sieciowe prądu przemiennego przed zastosowaniem poziomu testowego.
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Tabela 3 — Odporność elektromagnetyczna — dla URZĄDZEŃ i SYSTEMÓW, które nie służą
do PODTRZYMYWANIA ŻYCIA
Wskazówki i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna
Urządzenie EMU40EX jest przeznaczone do stosowania w określonym poniżej środowisku pola
elektromagnetycznego. Klient lub użytkownik urządzenia EMU40EX powinien zapewnić jego użytkowanie
w takim środowisku.
Badanie
odporności
Przewodzony
sygnał o częstotliw
ości radiowej
IEC 61000-4-6
Emitowany sygnał
o częstotliwości
radiowej
IEC 61000-4-3

IEC 60601
Poziom badania

Poziom
zgodności

3 Vrms

3V

Od 150 kHz
do 80 MHz

3 V/m

3 V/m
Od 80 MHz
do 2,7 GHz

Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki
Przenośne i bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne
wykorzystujące fale radiowe nie powinny być używane
bliżej jakiejkolwiek części urządzenia EMU40EX,
z uwzględnieniem kabli, niż wynosi zalecany odstęp
wyliczony z równania mającego zastosowanie do danej
częstotliwości nadajnika.
Zalecana odległość
d = 1,2 × √P

od 150 kHz do 80 MHz

d = 1,2 × √P

od 80 MHz do 800 MHz

d = 2,3 × √P

od 800 MHz do 2,5 GHz

gdzie P oznacza maksymalną wyjściową
moc znamionową nadajnika w watach (W), podaną
przez producenta nadajnika, a d oznacza zalecaną
odległość w metrach (m).
Natężenia pola ze stałych nadajników radiowych,
określona w drodze pomiaru zakłóceń
elektromagnetycznych terenu1, powinna być niższa
niż poziom zgodności dla każdego zakresu
częstotliwości2.
W pobliżu urządzeń oznaczonych następującym
symbolem mogą wystąpić zakłócenia:

UWAGA 1: przy wartości 80 MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości.
UWAGA 2: niniejsze wytyczne mogą nie obowiązywać w niektórych przypadkach. Na rozchodzenie się fal
elektromagnetycznych ma wpływ pochłanianie i odbijanie fal przez budynki, przedmioty i ludzi.

Nie jest możliwe dokładne teoretyczne określenie siły pola pochodzącego z nadajników stałych, takich jak stacje bazowe dla
telefonii radiowej (komórkowej/bezprzewodowej), oraz lądowych mobilnych nadajników radiowych, amatorskich nadajników
radiowych, nadajników radiowych AM i FM oraz nadajników telewizyjnych. W celu ustalenia warunków elektromagnetycznych
powodowanych przez stałe nadajniki radiowe należy przeprowadzić pomiar poziomu zakłóceń elektromagnetycznych w danej
lokalizacji. Jeśli siła mierzonego pola w lokalizacji urządzenia EMU40EX przekracza powyższe poziomy zgodności, należy
sprawdzić, czy urządzenie EMU40EX działa poprawnie. W przypadku zaobserwowania nietypowego działania konieczne może być
zastosowanie dodatkowych środków, na przykład skierowanie urządzenia EMU40EX w inną stronę lub przemieszczenie go.
1

2

Dla zakresu częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz siła pola powinna być niższa niż 3 V/m.
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Tabela 4 — Specyfikacja testu ODPORNOŚCI PORTU OBUDOWY na oddziaływanie
bezprzewodowego sprzętu do łączności radiowej
Częstotliwość
testowa

Pasmo a)

(MHz)

(MHz)

Przesyłanie a)

Modulacja b)

Modulacja
impulsu b)
18 Hz
FM c)
Odchylenie
±5 kHz
Fala sinusoidalna
1 kHz

Maksymalna
moc

Odległość

(W)

(m)

POZIOM
TESTU
ODPORNOŚCI
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

385

380–390

TETRA 400

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

704–787

Pasmo LTE
13, 17

Modulacja
impulsu b)
217 Hz

0,2

0,3

9

800–960

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

Modulacja
impulsu b)
18 Hz

2

0,3

28

1700–1990

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

Modulacja
impulsu b)
217 Hz

2

0,3

28

2400–2570

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

Modulacja
impulsu b)
217 Hz

2

0,3

28

5100–5800

WLAN 802.11
a/n

Modulacja
impulsu b)
217 Hz

0,2

0,3

9

710
745
780
810

870

930
1720
1845
1970

2450

5240
5500

5785
UWAGA: Jeśli konieczne jest osiągnięcie POZIOMU TESTU ODPORNOŚCI, odległość między anteną nadawczą
i medycznym URZĄDZENIEM elektrycznym lub medycznym SYSTEMEM elektrycznym można zmniejszyć do 1 m.
Odległość testowa 1 m jest dozwolona przez normę IEC 61000-4-3.
a) W przypadku niektórych funkcji przesyłu są uwzględniane tylko częstotliwości łącza nadawczego (uplink).
b) Nośnik musi być modulowany przy użyciu sygnału fali prostokątnej 50% cyklu pracy.
c) Zamiast modulacji FM można zastosować modulację impulsu 50% przy 18 Hz. Nie jest to faktyczna modulacja,
ale byłby to najgorszy przypadek.
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Deklaracja zgodności z zasadami FCC
Uwaga:

To urządzenie zostało poddane testom, które potwierdziły jego zgodność
z ograniczeniami przewidzianymi dla urządzeń cyfrowych klasy A zgodnie z częścią
15 Zasad FCC (Federal Communications Commission — Federalna Komisja Łączności).
Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia rozsądnego poziomu ochrony
przez szkodliwymi zakłóceniami w przypadku korzystania z urządzenia w środowisku
komercyjnym. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię w zakresie
częstotliwości radiowych i, w przypadku instalacji i użytkowania niezgodnego z instrukcją
obsługi, może mieć szkodliwy wpływ na komunikację radiową. Korzystanie z urządzenia
w lokalach mieszkalnych może powodować szkodliwe zakłócenia — w takich
przypadkach użytkownik zobowiązany jest wyeliminować zakłócenia na własny koszt.

Ostrzeżenie:

Zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnej zgody producenta mogą odebrać
użytkownikowi prawo do korzystania z tego urządzenia.
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Przeciwwskazania, ostrzeżenia i środki ostrożności
Przeciwwskazania
Urządzenia Xltek EMU40EX z jednostką bazową Natus NIE można używać w następujących warunkach:
NIE używać systemu, gdy stosowane są łatwopalne środki znieczulające.
Sprawdzić obszar użytkowania, aby nie dopuścić do obsługi systemu w obecności gazów
palnych.
Aby zapewnić poprawność otrzymywanych sygnałów, urządzenia nie należy użytkować
w pobliżu jakichkolwiek źródeł zakłóceń elektromagnetycznych.
Systemy firmy Natus nie są specyfikowane jako zgodne z AP lub APG. NIE UŻYWAĆ
systemu Natus w obecności palnych mieszanin środków znieczulających z powietrzem,
tlenem lub tlenkiem azotu.
Urządzenie Xltek EMU40EX z jednostką bazową Natus NIE jest przeznaczone do pracy
z defibrylatorami. System może zostać uszkodzony podczas pracy z takim urządzeniem.
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Ostrzeżenia i przestrogi
Ostrzeżenia ogólne
UWAGA: Zaleca się, aby wszystkie dane były przechowywane w dodatkowych
urządzeniach magazynujących. Takie postępowanie zminimalizuje ryzyko utrat
danych w przypadku usterki dysku podstawowego.
Poprawne użytkowanie tego urządzenia uzależnione jest od dokładnego przeczytania
wszystkich instrukcji i etykiet dostarczonych wraz z systemem (lub na nim umieszczonych).
Otrzymanie niedokładnych wartości pomiarowych może być spowodowane nieprawidłowym
zastosowaniem systemu lub jego użytkowaniem.
Urządzenie/system jest przeznaczony do użytku przez przeszkolonych użytkowników. Przed
instalacją jakiegokolwiek sprzętu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, zaś podczas
obsługi, przechowywania lub ponownej instalacji systemu należy zapoznać się z odpowiednim
rozdziałem.
Systemu EMU40EX należy używać wyłącznie w połączeniu z zatwierdzonymi urządzeniami
i wyposażeniem dodatkowym.
Stosowanie przewodów innych niż określone lub dostarczone przez producenta niniejszego
urządzenia może skutkować zwiększeniem emisji elektromagnetycznych lub zmniejszeniem
odporności elektromagnetycznej urządzenia oraz działaniem niezgodnym z wymogami normy
IEC 60601-1-2:2007.
Jednostka bazowa wzmacniacza została sklasyfikowana jako IPx0 — standardowy stopień
ochrony przed wnikaniem wody, zgodnie z normą IEC 60529.
Skrzynka kontrolna wzmacniacza została sklasyfikowana jako urządzenie noszone na
ciele i ma klasę IPX1, gdy znajduje się w torebce (-61), oraz spełnia wymagania normy
IEC 60601-2-26 dotyczące wycieku, gdy znajduje się poza torebką.
System EMU40EX został sklasyfikowany jako urządzenie klasy I zgodnie z normą IEC 60601-1.
Komputer używany z systemem EMU40EX musi być zatwierdzony przez firmę XLTEK
i dostarczony jako część systemu zatwierdzonego zgodnie z normą IEC 60601 lub musi
być zatwierdzony zgodnie z normą IEC 60950 bądź podobną i być przechowywany poza
środowiskiem pacjenta (tzn. obszarem w odległości do 1,5 metra od pacjenta w bok i do
2,5 metra od podłogi w obszarze zajmowanym przez pacjenta).
OSTRZEŻENIE: Oprogramowanie innych firm zainstalowane na komputerze akwizycji
może zakłócać działanie oprogramowania Natus. Przed zainstalowaniem na komputerze
oprogramowania innej firmy należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy
Natus.
Nigdy nie należy używać urządzenia z brakującymi częściami lub urządzenia, które może
zawierać luźne części w środku (tzn. w zamkniętej części urządzenia). Jeśli zachodzi
podejrzenie, że brakuje jakiejś części urządzenia lub jakaś część jest luźna, należy
skontaktować się z firmą Natus. Należy rutynowo kontrolować kable i podzespoły systemu pod
kątem zużycia.
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Przeprowadzić zalecane czynności konserwacyjne. Szczegółowe informacje znajdują się
w rozdziale „Konserwacja, czyszczenie i utylizacja”.
Przed rozpoczęciem czyszczenia systemu należy wyłączyć wszystkie systemy zasilania
i odłączyć przewód zasilania. Czyszczenie należy wykonywać bardzo ostrożnie. Nie
wolno dopuścić, by jakakolwiek ciecz przedostała się do któregokolwiek ze złączy lub do
wewnętrznych obwodów elektronicznych systemu.
Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Konserwacja, czyszczenie i utylizacja”.
Systemu EMU40EX nie można oczyścić z zanieczyszczeń biologicznych. Próby usunięcia
zanieczyszczeń biologicznych spowodują uszkodzenie urządzenia.
W skład wyposażenia dodatkowego urządzenia może wchodzić kilka rodzajów jednorazowych,
sterylnych elektrod igłowych. Igły te są oznakowane jako STERYLNE, zaś metodę ich
sterylizacji przedstawiono na opakowaniu. Elektrod nie należy używać w przypadku wykrycia
naruszenia sterylnego opakowania.
Sprzedaż, dystrybucja lub korzystanie z niniejszego urządzenia może odbywać się wyłącznie
dla, przez lub na zlecenie lekarza.
Drukarki i (lub) urządzenia peryferyjne używane z urządzeniami XLTEK powinny być
oznakowane i zatwierdzone do użytku w ich odpowiednim środowisku medycznym zgodnie
z przepisami kraju, w którym są używane.
Nie należy próbować podłączać do skrzynki kontrolnej pacjenta żadnych urządzeń innych firm,
z wyjątkiem zatwierdzonych przez firmę XLTEK.
Nie wolno tego wyrobu medycznego wraz z nieposortowanymi odpadami komunalnymi.
Po zakończeniu eksploatacji systemu EMU40EX należy skontaktować się z firmą XLTEK
pod numerem +1-800-303-0306 w celu zorganizowania odesłania wzmacniacza EMU40EX.
OSTRZEŻENIE: Przeprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji jest niedozwolone.
Obsługa tego systemu przy sygnałach przekraczających zakres +/-10 mV może być przyczyną
błędu w wynikach.
RYZYKO OBRAŻEŃ W WYNIKU POWTARZAJĄCEGO SIĘ NAPIĘCIA: Długotrwałe
korzystanie z tego produktu bez uwzględnienia warunków ergonomicznych może spowodować
obrażenia wynikające z ciągłego napięcia.
Użytkownik NIE może ustawić elektrycznego urządzenia medycznego w taki sposób,
aby utrudniało to jego odłączenie.
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Ostrzeżenia i przestrogi dotyczące instalacji elektrycznej
Systemy firmy XLTEK mogą być podłączane wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazda
sieci elektrycznej. Należy dopilnować, aby system wzmacniacza EMU40EX był podłączany
wyłącznie do trójprzewodowego uziemionego gniazda klasy szpitalnej.
Należy dopilnować, aby system wzmacniacza EMU40EX był podłączany wyłącznie do
trójprzewodowego uziemionego gniazda klasy szpitalnej.
Części przewodzące elektrod i ich złącza nie mogą dotykać innych części przewodzących
i uziemienia.
PRZENOŚNYCH LISTEW WIELOWTYKOWYCH ((MPSO, ang. multiple portable socket
outlet).
Do systemu wzmacniacza EMU40EX nie należy podłączać dodatkowych przenośnych listew
wielowtykowych ani przedłużaczy.
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: NIE włączać zasilania systemu, dopóki
wszystkie przewody nie zostaną podłączone, zweryfikowane i sprawdzone pod kątem
potencjalnych uszkodzeń. Niedopełnienie obowiązku skontrolowania stanu przewodów
skutkować może porażeniem prądem. Weryfikacja bezpieczeństwa elektrycznego
powinna być codziennie przeprowadzana.
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: NIE należy serwisować systemu we
własnym zakresie. Prace serwisowe należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi serwisowemu. NIE używać naprawionych części bez uprzedniego dokładnego
sprawdzenia ich.
Nie używać przenośnych listew wielowtykowych razem z systemem wzmacniacza EMU40EX
do zasilania jakiegokolwiek urządzenia, które nie stanowi części tego systemu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: NIE podłączać wejść elektrody do
przewodu uziemiającego. Na skrzynce kontrolnej pacjenta znajdują się symbole ostrzegawcze
przypominające użytkownikowi, że złącza są przeznaczone wyłącznie do poprowadzenia
izolowanych połączeń z pacjentem. Podczas podłączania przewodu uziemiającego istnieje
ryzyko porażenia prądem.
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: NIE należy serwisować systemu we
własnym zakresie. Prace serwisowe należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi serwisowemu. NIE używać naprawionych części bez uprzedniego dokładnego
sprawdzenia ich.
W przypadku stosowania ELEKTROENCEFALOGRAFU bez środków ochronnych
zapobiegających poparzeniu PACJENTA podaje się informację o lokalizacji ELEKTROD.
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NIE należy podłączać urządzeń niemedycznych zasilanych jako część systemu bezpośrednio
do gniazdka ściennego, gdy system jest zasilany przez przenośną listwę wielowtykową
z transformatorem separacyjnym.
Aby uniknąć możliwego zagrożenia spowodowanego zsumowaniem prądów upływowych,
gdy wszystkie części systemu są połączone, transformator separacyjny nie może zasilać
innych urządzeń niż podłączone do systemu wzmacniacza EMU40EX.
Prąd znamionowy transformatora separacyjnego musi być wystarczający do obsługi
wszystkich urządzeń, które zasila. Należy sprawdzić wartość prądu znamionowego
transformatora separacyjnego oraz poszczególnych podłączonych urządzeń.
Bezpiecznik systemu EMU40EX należy wymienić na bezpiecznik tego samego typu
i klasyfikacji co oryginalny bezpiecznik. Bezpiecznik zapasowy należy zakupić bezpośrednio
od firmy Natus.
System wzmacniacza EMU40EX sklasyfikowano jako urządzenie klasy I zgodnie z normą
IEC 60601-1.
OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: NIE włączać zasilania
systemu, dopóki wszystkie przewody nie zostaną podłączone, zweryfikowane i sprawdzone
pod kątem potencjalnych uszkodzeń. Niedopełnienie obowiązku skontrolowania stanu
przewodów skutkować może porażeniem prądem. Weryfikacja bezpieczeństwa elektrycznego
powinna być codziennie przeprowadzana.

Ostrzeżenia i przestrogi dotyczące środowiska pacjenta
UWAGA: Obszar pacjenta został określony jako obszar w odległości 1,5 metra od pacjenta
w bok i 2,5 metra podłogi w obszarze zajmowanym przez pacjenta.
Wszystkie elektrody pacjenta należy podłączać wyłącznie do urządzeń całkowicie izolowanych
elektrycznie. Podłączanie elektrod pacjenta do jakiegokolwiek innego urządzenia lub do
zewnętrznego gniazda może skutkować odniesieniem obrażeń ciała.
Do skrzynki kontrolnej pacjenta pasują wyłącznie wtyki elektrod cechujące się niewrażliwością
na dotyk. NIE należy podejmować prób podłączania do urządzenia jakichkolwiek innych
wtyków elektrod pacjenta.
Przełącznik zdarzeń pacjenta podłączony do jednostki bazowej lub skrzynki kontrolnej NIE jest
przeznaczony monitorowania krytycznych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem pacjenta.
Jeśli komputer znajduje się w obszarze pacjenta i jest podłączony do sieci, NALEŻY
KONIECZNIE użyć izolatora sieci.
NIE należy dotykać jednocześnie żadnej dostępnej metalowej części systemu EMU40EX
i pacjenta.
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NIE należy dotykać jednocześnie żadnych uziemionych podzespołów systemu EMU40EX
i pacjenta.
Jednoczesne podłączenie pacjenta do sprzętu chirurgicznego o wysokich częstotliwościach
i do urządzeń elektroencefalograficznych może skutkować poparzeniami w miejscu
stosowania biologicznie potencjalnych elektrod wejściowych oraz możliwym uszkodzeniem
wzmacniaczy biologicznych. Należy sprawdzić dokumentację użytkownika urządzenia
chirurgicznego w celu uzyskania informacji dotyczących odpowiedniego użytkowania.
Jak w przypadku każdego innego urządzenia medycznego, także w tym przypadku
istnieje ryzyko obrażeń ciała, jeśli smycz/pasek i torebka są używane bez upewnienia się, czy
są odpowiednio przymocowane do pacjenta. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale
„Mocowanie skrzynki kontrolnej EMU40EX do smyczy lub paska”.
System wzmacniacza EMU40EX NIE generuje alarmów dotyczących SpO2 i tętna.
Jeśli w obszarze pacjenta znajduje się kamera, należy ją podłączyć do komputera
bezpośrednio przez sieć Ethernet, a nie do sieci.
Użytkownik nie może ustawić elektrycznego urządzenia medycznego w taki sposób,
aby utrudniało to odłączenie urządzenia.
Żadnych części medycznego urządzenia elektrycznego nie należy serwisować ani poddawać
konserwacji podczas ich użytkowania u pacjenta.
Połączenia pacjenta NIE są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu sercowego.
Przewody pacjenta należy poprowadzić w taki sposób, aby zredukować niebezpieczeństwo
zaplątania się pacjenta w nie lub uduszenia.
Nie należy używać systemu EMU40EX w pobliżu systemów do obrazowania MRI lub TK.

Nie wolno dopuścić, aby luźne elektrody dotykały metalowych części.

Ostrzeżenia dotyczące pulsoksymetru
Pulsoksymetr Masimo SET® może być obsługiwany wyłącznie przez wykwalifikowany
personel. Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, instrukcjami
użycia wyposażenia dodatkowego, wszystkimi przestrogami oraz danymi technicznymi.
Zagrożenie wybuchem. Nie używać pulsoksymetru MS w obecności mieszanin łatwopalnych
środków znieczulających ani mieszanin innych substancji palnych z powietrzem, tlenem lub
podtlenkiem azotu.
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System wzmacniacza EMU40EX NIE generuje alarmów dotyczących SpO2 i tętna.

Pulsoksymetru NIE należy używać do monitorowania bezdechu.
Pulsoksymetr należy traktować jako urządzenie wczesnego ostrzegania. W celu uzyskania
pełnego obrazu klinicznego próbkę krwi pacjenta należy poddać laboratoryjnemu badaniu
CO-oksymetrem.
Znaczne poziomy dysfunkcyjnej hemoglobiny (HbCO lub MetHb) mogą powodować
niedokładne pomiary.
Barwniki stosowane wewnątrznaczyniowo, takie jak zieleń indocyjaninowa lub błękit
metylenowy, mogą powodować niedokładne pomiary.
Nadmierne oświetlenie może powodować niedokładne pomiary lub utratę sygnału tętna.

Nadmierny ruch pacjenta może powodować niedokładne pomiary.

Pulsacje żylne mogą powodować niedokładne pomiary.
Karboksyhemoglobina może błędnie zawyżać odczyty. Poziom tego wzrostu odczytów
jest w przybliżeniu równy ilości karboksyhemoglobiny we krwi. Barwniki lub inne substancje
zawierające barwniki zmieniające prawidłową pigmentację krwi tętniczej mogą powodować
błędne odczyty.
Utrata sygnału tętna może nastąpić, gdy u pacjenta występuje hipotensja, ciężkie zwężenie
naczyń, ciężka niedokrwistość lub hipotermia.
Utrata sygnału tętna może nastąpić w przypadku okluzji tętnicy w pobliżu czujnika.
Utrata sygnału tętna może nastąpić, gdy pacjent znajduje się w stanie zatrzymania krążenia
lub jest w stanie wstrząsu.
Nieprawidłowe umieszczenie czujnika może spowodować uszkodzenie tkanki.
Nie należy zanurzać przewodów pacjenta w wodzie, rozpuszczalnikach ani płynach
czyszczących (złącza przewodów pacjenta nie są wodoodporne). Nie należy sterylizować
przewodów pacjenta przez ich napromieniowanie, zastosowanie pary wodnej ani tlenku
etylenu.
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Ostrzeżenia dotyczące czujnika pulsoksymetru
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi czujnika LNOP®.
Do pomiarów SpO2 należy używać tylko czujników pulsoksymetru Masimo. Inne przetworniki
tlenu (czujniki) mogą powodować nieprawidłowe działanie pulsoksymetru.
Nieprawidłowe założenie lub stosowanie czujnika LNOP® może doprowadzić do uszkodzenia
tkanki, na przykład w przypadku zbyt ciasnego owinięcia czujnika. Należy sprawdzić miejsce
założenia czujnika w sposób opisany w instrukcji obsługi, aby zachować ciągłość skóry
i zapewnić prawidłowe umiejscowienie oraz przyleganie czujnika.
Nie należy używać czujników pulsoksymetru Masimo podczas obrazowania metodą rezonansu
magnetycznego (MRI), ponieważ może to potencjalnie spowodować oparzenia. Pulsoksymetr
Masimo może ponadto wpłynąć na jakość obrazu MRI, zaś aparat MRI może obniżyć
dokładność pomiarów saturacji.
Umieszczenie czujnika na kończynie z założonym mankietem ciśnieniowym, cewnikiem
tętniczym lub dojściem wewnątrznaczyniowym może spowodować niedokładne pomiary.
Utrata sygnału tętna może nastąpić, gdy czujnik jest założony zbyt ciasno.
Informacje na temat czyszczenia wielorazowych czujników Masimo LNOP® można znaleźć
w ich instrukcji obsługi.
Nie wolno stosować uszkodzonych przewodów pacjenta. Nie należy zanurzać przewodów
pacjenta w wodzie, rozpuszczalnikach ani płynach czyszczących (złącza przewodów
pacjenta nie są wodoodporne). Nie należy sterylizować przewodów pacjenta przez ich
napromieniowanie, zastosowanie pary wodnej ani tlenku etylenu. Informacje na temat
czyszczenia wielorazowych przewodów pacjenta Masimo można znaleźć w ich instrukcji
obsługi.

Ostrzeżenia i przestrogi dotyczące opcji bezprzewodowej
Funkcja połączenia bezprzewodowego tego wzmacniacza / jednostki centralnej zapewnia
pasywną wizualizację sygnału EEG. Funkcja ta nie zastępuje innych środków monitorowania
pacjenta i nadzoru nad nim.
Podobnie jak w przypadku innych urządzeń bezprzewodowych, działanie tej funkcji jest
ograniczone przez jej zasięg. Zasięg zostanie również znacznie zmniejszony w przypadku
wystąpienia jakichkolwiek fizycznych zakłóceń pomiędzy jednostką bazową i skrzynką
kontrolną. W każdej z tych sytuacji bezprzewodowe dane nie będą odbierane przez komputer
gromadzący dane.
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System EMU40EX zawiera identyfikator FCC, SQGBT700, zgodny z częścią 15 przepisów
FCC. Korzystanie z urządzenia jest uzależnione od spełnienia dwóch następujących
warunków:
(1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
(2) urządzenie musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami
mogącymi powodować jego niepożądane działanie.
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną
za zachowanie zgodności, mogą prowadzić do utraty prawa użytkownika do obsługi
urządzenia.
System EMU40EX zawiera moduł Bluetooth klasy 1, który przeszedł proces
kwalifikacji/certyfikacji Bluetooth zgodnie ze specyfikacją Bluetooth i zgodnie z wymogami
określonymi w programie PRD 2.0.
System nie zawiera urządzeń, o których wiadomo, że mogą powodować zakłócenia
w działaniu zawartych w nim bezprzewodowych radionadajników. Należy jednak zachować
środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczną odległość urządzenia do badań EEG od
wszelkich innych urządzeń bezprzewodowych. Patrz tabela 4 w „Deklaracji zgodności z normą
IEC 60601-1-2”.
W przypadku wystąpienia zakłóceń bezprzewodowych radionadajników w tym urządzeniu
należy zmienić lokalizację urządzeń powodujących problem lub skontaktować się
z działem wsparcia technicznego firmy Natus pod numerem +1-800-303-0306 lub
pod adresem OTS@Natus.com.

Ostrzeżenia dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych (EMI)
Medyczne urządzenie elektryczne wymaga szczególnych środków ostrożności dotyczących
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i powinno być zainstalowane oraz oddane do
użytku zgodnie z informacjami dotyczącymi EMC zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi
i wszelkiej dołączonej dokumentacji.
Stosowanie akcesoriów, przetworników i (lub) przewodów innych niż wymienione,
z wyjątkiem produktów dostarczanych przez producenta jako części zamienne podzespołów
wewnętrznych, może powodować zwiększenie emisji lub zmniejszenie odporności
urządzenia lub systemu oraz może skutkować niezgodnością systemu z wymogami normy
IEC 60601-1-2:2007.
Urządzenie lub system nie może przylegać do innych urządzeń, ani stać na lub pod nimi,
gdy jest używane. Jeśli jednak taka konfiguracja jest niezbędna, urządzenie lub system należy
poddać obserwacji w celu zweryfikowania poprawnego działania w ustawieniu, w jakim będzie
używany.
Przenośny sprzęt komunikacyjny wykorzystujący częstotliwości radiowe może wpływać na
działanie medycznych urządzeń elektrycznych.
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Ostrzeżenia dotyczące odporności na przewodzenie
Należy upewnić się, że każda platforma, stół, wózek lub każda inna powierzchnia używana
w czasie pracy, transportu, tymczasowego lub stałego przechowywania systemu i jego
części jest odpowiednia, mocna i bezpieczna. Firma Natus nie ponosi odpowiedzialności
za żadne odniesione obrażenia ciała lub uszkodzenia, które mogą wynikać z korzystania
z nieodpowiednich, źle skonstruowanych lub niezatwierdzonych środków transportu, wózków
lub powierzchni roboczych. Firma Natus nie ponosi odpowiedzialności za żadne obrażenia
ciała lub uszkodzenia, które mogą wynikać z nieodpowiedniego przechowywania przewodu
podczas transportu.

Ostrzeżenia dotyczące transportu
Należy upewnić się, że każda platforma, stół, wózek lub każda inna powierzchnia używana
w czasie pracy, transportu, tymczasowego lub stałego przechowywania systemu i jego
części jest odpowiednia, mocna i bezpieczna. Firma Natus nie ponosi odpowiedzialności
za żadne odniesione obrażenia ciała lub uszkodzenia, które mogą wynikać z korzystania
z nieodpowiednich, źle skonstruowanych lub niezatwierdzonych środków transportu, wózków
lub powierzchni roboczych. Firma Natus nie ponosi odpowiedzialności za żadne obrażenia
ciała lub uszkodzenia, które mogą wynikać z nieodpowiedniego przechowywania przewodu
podczas transportu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWRÓCENIA: podczas transportu użytkownik powinien
prowadzić wózek obiema rękami, mając pewność, że podstawa z kółkami jest wyrównana,
tak aby jedno kółko nadawało kierunek ruchu. Prowadzenie wózka w inny sposób może
spowodować niebezpieczeństwo przewrócenia podczas wchodzenia lub schodzenia po
stopniach lub progach.
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Procedury i ostrzeżenia
Postępowanie z wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)
Przed wykonaniem jakiekolwiek procedury konfiguracji lub ustawieniem systemu należy zapoznać się ze
środkami ostrożności opisanymi w niniejszym rozdziale.
OSTRZEŻENIE: Należy się upewnić, czy zastosowano odpowiednie środki ostrożności
dotyczące wyładowań elektrostatycznych (ESD). Przed przeniesieniem, podłączeniem
przewodów lub wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z uruchomieniem systemu
należy odłączyć wszystkie przewody.
Niektóre półprzewodnikowe urządzenia (stan stały) mogą łatwo ulec zniszczeniu
przez elektryczność statyczną. Takie podzespoły są często nazywane urządzeniami
wrażliwymi na wyładowania elektrostatyczne (ESD). Nie dotykać dostępnych części
przewodzących złączy oznaczonych symbolem ESD.
Należy stosować się do tych metod, aby ograniczyć zakres uszkodzenia podzespołu systemu
spowodowanego elektrycznością statyczną:
•

Bezpośrednio przed obsługą jakichkolwiek podzespołów systemu należy odprowadzić ładunek
elektrostatyczny ze swojego ciała, dotykając znanego uziemienia.

•

Ograniczyć ruchy ciała podczas obsługi rozpakowanych części zamiennych będących
urządzeniami ESD. Ruchy, takie jak pocieranie o siebie ubrań lub podnoszenie stopy z podłogi
pokrytej wykładziną, mogą wytwarzać elektryczność statyczną wystarczającą do uszkodzenia
podzespołów systemu.

•

Unikać dywanów w chłodnych, suchych obszarach. Pozostawić podzespoły systemu w ich
antystatycznym opakowaniu, jeśli zostały dostarczone w takim opakowaniu, aż będą gotowe
do montażu.

•

Należy zachować ostrożność w trakcie podłączania i odłączania przewodów. Odłączając przewód,
zawsze należy ciągnąć za wtyczkę kabla lub pętlę odciążającą, a nie za sam przewód.
OSTRZEŻENIE: Uszkodzony przewód może spowodować zwarcie w obwodzie elektrycznym.
Należy zapobiegać uszkodzeniu złączy, wyrównując styki złącza przed podłączeniem
przewodu.
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wyrównanie styków złącza może spowodować uszkodzenie
podzespołów systemu podczas włączania zasilania.
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Procedury i ostrzeżenia dotyczące odporności na przewodzenie
Odporność na przewodzenie zdefiniowano jako tolerancję urządzenia elektronicznego na wpływ energii
elektrycznej z innych urządzeń elektronicznych lub zjawisk elektromagnetycznych.
Energia elektryczna z innych urządzeń elektronicznych znajdujących się w pobliskich urządzeniach jest
zwykle emitowana przez przewody połączeniowe. Na działanie niektórych urządzeń półprzewodnikowych
i wzmacniaczy o wysokiej czułości (EEG, EMG, EKG) mogą mieć wpływ indukowane sygnały
pasożytnicze.
Efekt ten można opisać jako zakłócenie i (lub) nasycenie kanału na przebiegach fal EEG wraz
z wartościami poza skalą dla czujników pomocniczych.

Należy postępować zgodnie z tymi technikami, aby pomóc w identyfikacji źródeł
energii i zwiększyć odporność na szum pasożytniczy:
•
•

•
•
•
•
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Sprawdzić, czy zasilacz i wszystkie przenośne listwy wielowtykowe znajdują się w suchym
miejscu nad podłogą.
Jeśli na przebiegach fal EEG występuje szum pasożytniczy, należy spróbować zidentyfikować
jego potencjalne przyczyny, odłączając znajdujące się w pobliżu urządzenia od wspólnego źródła
zasilania.
Ułożyć przewody połączeniowe jak najdalej od kabli używanych przez znajdujące się w pobliżu
urządzenia.
Sprawdzić integralność przewodu zasilania. Nie używać przenośnych listew wielowtykowych,
które nie są właściwie uziemione.
Nie używać gniazd bez uziemienia ochronnego.
Jeśli używa się transformatora separacyjnego, system medyczny musi być prawidłowo uziemiony.
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Opis symboli
Symbol

Opis
UWAGA:
Zapoznać się z dołączoną dokumentacją
Zapoznać się z dołączoną dokumentacją
Sprawdzić w instrukcji obsługi

Popychanie zabronione

Uziemienie ochronne

Urządzenie typu BF

Niebezpieczne napięcie

Prąd przemienny

Prąd stały

Zasilanie włączone

Zasilanie wyłączone

Tylko w UE: Nie usuwać jako nieposortowane odpady komunalne

Znak CE
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Opis
Sprzęt klasy II (obudowa nieuziemiona)
Urządzenie wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne
lub
elektryczność statyczną

Złącze przewodu skrzynki kontrolnej, wejścia od 13 do 16 DC

Złącze przycisku zdarzeń pacjenta

Bolec ekwipotencjalny

Urządzenie niewodoodporne

Złącze sieci LAN

Złącze USB

Dane producenta

Obchodzić się ostrożnie
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Brak zabezpieczenia przed wtargnięciem wody zgodnie z normą IEC 60529.

IPX1

Zgodnie z normą IEC 60529 czas ochrony urządzenia przed
wodą kapiącą z góry wynosi co najmniej 10 minut.
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Dane techniczne: Wzmacniacz EMU40EX
Dane techniczne

Wartości

Analogowe dane techniczne kanałów
Kanały referencyjne

40

Różnicowa impedancja wejścia

>50 megaomów.

Impedancja wejścia w trybie wspólnym

>25 megaomów.

Współczynnik tłumienia w trybie wspólnym

116 dB przy 60 Hz.

Zakłócenia wejściowe (od szczytu do szczytu)

3,9 µV przy szerokości pasma 0,1~70 Hz

Zakłócenia wejściowe (RMS)

0,65 μV przy szerokości pasma 0,1~70 Hz

Wzmocnienie sprzętowe kanału EEG

250

Maksymalne napięcie AC wejścia różnicowego
Przed przycięciem (referencyjne)

±10 mV (od szczytu do szczytu)

Maksymalne operacyjne przesunięcie napięcia
wejściowego DC elektrody

±200 mV

Wejściowy prąd polaryzacji

<20 pA

Przesłuchy międzykanałowe

-87 dB

Analogowe dane techniczne — kanały DC
Kanały DC (jednostka bazowa, DC1–DC4)

4 izolowane

Zakres wejściowy DC

±5 V

Interfejs hosta
Interfejs sieci
Przewodowa

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

Interfejs połączenia bezpośredniego

USB 2.0

Interfejs użytkownika
Opcje sterowania na przednim panelu

Ekran dotykowy LCD jednostki bazowej

Złącze przycisku zdarzenia pacjenta

1 na jednostce bazowej, 1 na skrzynce kontrolnej

Interfejs stymulatora fotycznego

1 stymulator Natus Photic Stimulator
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Wartości

Cyfrowe dane techniczne
Częstotliwość próbkowania

256 Hz, 512 Hz, 1024 Hz

Rozdzielczość próbkowania — kanały EEG

16 bitów

Kwantyzacja próbowania — kanały EEG

300 nV

Rozdzielczość próbkowania — kanały DC

16 bitów

Kwantyzacja próbowania — kanały DC

150 µV

Tryby pracy
Typ i moc bezpiecznika jednostki bazowej

T 1,5 A / 250 V

Zasilanie jednostki bazowej

100–230 V, 50/60 Hz

Pojemność pamięci masowej

Wewnętrzna karta Compact Flash o pojemności 4 GB

Zasilanie sieciowe (jednostka bazowa)

100–230 V AC; 50-60 Hz 70 VA

Zużycie energii (skrzynka kontrolna EMU40EX)

1 W przy 12 V

Bateria

2 x akumulator Ni-Mh AAA

Żywotność baterii

od 1 do 1,5 godz. (w zależności od włączonych funkcji:
bezprzewodowy, oksymetr)

Kontrola impedancji

<2,5, <5, <10, <25 kiloomów

Sygnał testowy kanału

Programowalny
Fala sinusoidalna: 5–20 Hz, 50–200 μV (od szczytu
do szczytu)
Fala prostokątna: 0,25–1 Hz, 50–200 μV (od szczytu
do szczytu)

Dane techniczne połączenia bezprzewodowego
Częstotliwość robocza

2,400–2,4835 GHz

Moc wyjściowa RF

Nadajnik radiowy Bluetooth klasy 1

Maksymalny zasięg odległości pomiędzy
nadajnikiem i odbiornikiem (w zależności od
warunków środowiskowych EMC).

Do 30 m
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Wartości

Warunki otoczenia do użytkowania
Ograniczenia środowiskowe eksploatacji

Temperatura: 10–30°C
Wilgotność względna: 30–75%
Ciśnienie atmosferyczne: 700–1060 hPa

Zakres temperatury w trakcie transportu
i przechowywania

-25–60°C

Zakres poziomu wilgotności w trakcie transportu
i przechowywania

10–95%

Zakres poziomu ciśnienia atmosferycznego
w trakcie transportu i przechowywania

500–1060 hPa

Wymiary
Rozmiar (długość × szerokość × wysokość)

Masa

Jednostka
bazowa Natus

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

Skrzynka
kontrolna
EMU40EX

100 mm x 158 mm x 23 mm

Jednostka
bazowa Natus

2,14 kg (4,72 funta)

Skrzynka
kontrolna
EMU40EX

333 g (0,73 funta)

(3,94 cala x 6,22 cala x
0,91 cala)
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Ilustracje produktu
System EMU40EX

Ilustracja 1: System EMU40EX: jednostka bazowa, skrzynka kontrolna i zestaw akumulatorów

32

Podręcznik użytkowania i serwisowania

Xltek® EMU40EX™

Jednostka bazowa

1

Przycisk zasilania. Oznaczony jako

2

Zarezerwowane do wykorzystania w przyszłości. Oznaczone jako

.
.

Można użyć do podłączenia jednostki bazowej Natus bezpośrednio do komputera
3
stacjonarnego lub laptopa. Oznaczone jako

.

4

Można użyć do podłączenia jednostki bazowej Natus do sieci TCP/IP. Oznaczone jako

5

Złącze uziemienia wyrównawczego.

6

Służy do podłączenia jednostki bazowej do zasilania sieciowego.

7

Komora bezpieczników. Oznaczona jako:
50-60 Hz 70 VA.

8

Zarezerwowane do wykorzystania w przyszłości. Oznaczone jako

9

Można użyć do podłączenia sygnałów DC z urządzeń zewnętrznych. Oznaczone jako DC1–
DC12. Tylko złącza DC1–DC4 są dostępne po podłączeniu skrzynki kontrolnej EMU40EX.

10

Złącze stymulatora Natus Photic Stimulator. Oznaczone jako

11

Złącze przycisku zdarzenia pacjenta. Oznaczone jako

12

Służy do podłączenia jednostki bazowej do skrzynki kontrolnej pacjenta Quantum.
Niedostępne po podłączeniu skrzynki kontrolnej EMU40EX.

13

Służy do podłączania skrzynki kontrolnej pacjenta do systemu EMU40EX. Oznaczone jako

.

Bezpiecznik: T 0,5 A / 250 V; 100–230 V AC;
.

.

.

.

UWAGA: w danym momencie należy używać tylko jednego typu skrzynki kontrolnej.
Nie można używać skrzynki kontrolnej EMU40EX w połączeniu z inną skrzynką kontrolną.
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Skrzynka kontrolna EMU40EX

Ilustracja 5: Skrzynka kontrolna EMU40EX
1

Standardowe 10–20 wejść kanałów

2

Podłączenie rejestratora zdarzeń pacjenta (z boku)

3

Podłączenie jednostki bazowej lub zewnętrznego zestawu baterii (z boku)

4

Diody LED stanu

5

8 kanałów dodatkowych

6
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Rozpakowywanie
Podczas rozpakowywania systemu EMU40EX należy sprawdzić, czy zestaw zawiera następujące elementy:
•

jednostka bazowa Natus,

•

skrzynka kontrolna EMU40EX,

•

przewód skrzynki kontrolnej EMU40EX,

•

przewód Ethernet,

•

przewód zasilania,

•

przełącznik zdarzeń pacjenta.

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe:
•

zestaw baterii EMU40EX,

•

zestaw wyposażenia dodatkowego do badania EEG.
UWAGA: systemu EMU40EX należy używać tylko z przewodami, przetwornikami, elektrodami,
czujnikami i przełącznikami dostarczanymi lub zatwierdzonymi przez firmę Natus.
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Konfigurowanie
Wzmacniacz EMU40EX jest przeznaczony do użytkowania z systemem komputerowym XLTEK z bazą
danych Natus i oprogramowaniem NeuroWorks do badań EEG.

Podłączanie do komputera
Złącze typu USB
Aby podłączyć system EMU40EX do komputera XLTEK:

1. Do podłączenia jednostki bazowej Natus do komputera należy użyć dołączonego do zestawu
przewodu USB 2.0.

2. Podłączyć przełącznik zdarzeń pacjenta do złącza zdarzeń pacjenta na jednostce bazowej lub
skrzynce kontrolnej.

3. Jeżeli konieczny jest stymulator Photic Stimulator, podłączyć go do złącza Photic Stimulator na
jednostce bazowej.

4. Kiedy użytkownik będzie gotowy do przeprowadzenia badania, podłączyć odprowadzenia
pacjenta i przetworniki do skrzynki kontrolnej EMU40EX.
Patient
Leads

Breakout
Box

Patient Event
Switch
Computer

Natus Base
Unit

Photic Stimulator
(optional)

USB 2.0 Cable

Ilustracja 6: Połączenia sprzętowe typu USB systemu EMU40EX

Połączenie typu Ethernet
1. Podłączyć komputer do sieci LAN (lokalnej sieci komputerowej).
2. Podłączyć jednostkę bazową Natus do sieci LAN.
3. Podłączyć przełącznik zdarzeń pacjenta do złącza zdarzeń pacjenta na jednostce bazowej lub
skrzynce kontrolnej.

4. Jeżeli konieczny jest stymulator Photic Stimulator, podłączyć go do złącza Photic Stimulator na
jednostce bazowej.

5. Kiedy użytkownik będzie gotowy do przeprowadzenia badania, podłączyć odprowadzenia
pacjenta i przetworniki do systemu EMU40EX.
Computer

Patient Event
Switch

Breakout
Box

Natus
Base Unit
Ethernet Cables

Ilustracja 7: Połączenia sprzętowe typu Ethernet systemu EMU40EX
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UWAGA: firma XLTEK zaprojektowała wzmacniacz EMU40EX do wykonywania badań
EEG/LTM. Więcej informacji na temat wykonywania badań można znaleźć w dokumentach
pomocy online.

Konfiguracja połączeń jednostki bazowej
1. Należy sprawdzić, czy jednostka bazowa jest podłączona przez uchwyt szybkozłącza do wózka
systemowego lub toru ściennego.

2. Podłączyć jednostkę bazową Natus do komputera do akwizycji badań za pośrednictwem sieci
lub przez złącze USB. Jednostkę bazową można podłączyć do standardowego przełączanego
gniazda sieciowego Gigabit Ethernet (zalecane) lub do dodatkowej karty interfejsu sieciowego
Gigabit Ethernet na komputerze do akwizycji badań.
3. Podłączyć przewód zasilania, przewód łączący jednostkę bazową ze skrzynką kontrolną
EMU40EX, przełącznik zdarzeń pacjenta oraz wszelkie wymagane wyposażenie dodatkowe.
Computer

AC power
Monitor

VGA
AC power
Mains
Power

USB or
Ethernet
Oximetry Sensor

Patient
Leads

Isolation
Transformer

Natus Base Unit
AC power*

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

UWAGA: konfigurację i instalację systemu wzmacniacza EMU40EX powinien przeprowadzać
wyłącznie wykwalifikowany personel firmy Natus.
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Konfigurowanie adresu IP
1. Aby włączyć jednostkę bazową, należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk zasilania
Pojawi się następujący interfejs użytkownika.

2. Nacisnąć przycisk Settings (Ustawienia)
do konfiguracji adresu IP.

na ekranie dotykowym, aby uzyskać dostęp

UWAGA: wzmacniacz obsługuje zarówno konfigurację DHCP, jak i statycznego
adresu TCP/IP. Wybranie DHCP pozwoli wzmacniaczowi automatycznie otrzymywać
adresy TCP/IP z serwera DHCP.
Oprogramowanie NeuroWorks może skanować i znajdować dostępne wzmacniacze do
akwizycji badań.
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3. Wybrać opcję On (Wł.) lub Off (Wył.) ustawienia Audio Alerts (Alarmy dźwiękowe).
4. W obszarze Network Settings (Ustawienia sieci) wybrać opcję DHCP, w przeciwnym razie
serwer DNS umożliwi ręczne wprowadzenie wartości w polu IP address (Adres IP) i DNS server
(Serwer DNS) dla jednostki bazowej.

5. Nacisnąć przycisk Save all (Zapisz wszystko), aby sfinalizować zmiany w konfiguracji adresu IP.
6. Nacisnąć przycisk Close (Zamknij), aby powrócić do ekranu głównego.
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7. Potwierdzić konfigurację systemu z poziomu ekranu głównego, naciskając przycisk Info (Informacje)
, aby wyświetlić ekran informacji.

8. Na ekranie informacji sprawdzić, czy wartość w polu IP address (Adres IP) została skonfigurowana
prawidłowo oraz czy informacje o połączeniu dotyczące skrzynki kontrolnej wskazują, że wszystkie
podzespoły są rozpoznawane przez system.
UWAGA: jeśli opcja protokołu DHCP nie została użyta, pozycja DHCP/STATIC
(DHCP/ADRES STATYCZNY) będzie miała wartość STATIC (ADRES STATYCZNY).
9. Nacisnąć przycisk Close (Zamknij), aby wyjść z ekranu informacji.
Wzmacniacz jest teraz skonfigurowany i gotowy do użycia.
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Ikony ekranu dotykowego
Po prawidłowym zainstalowaniu i podłączeniu do komputera w dolnej części ekranu dotykowego
jednostki bazowej Natus będą wyświetlane różne ikony wskazujące na stan połączenia ze skrzynkami
kontrolnymi, jednostką centralną i jednostkami bazowymi. Poniższa tabela pokazuje wskaźniki stanu
połączenia różnych podzespołów.
Ikona

Opis
Pokazuje liczbę skrzynek kontrolnych (1), które są podłączone do jednostki bazowej.
Wskazuje, że jednostka centralna jest podłączona do komputera stacjonarnego przez
port USB oraz że ustanowiono połączenie z oprogramowaniem.
Wskazuje, że jednostka centralna jest podłączona do komputera stacjonarnego
przez przewód Ethernet. Jeśli ikona ma kolor NIEBIESKI, oprogramowanie komputera
stacjonarnego jest podłączone do jednostki centralnej i zazwyczaj jest używane
do przeprowadzania badania.
Jeśli ikona ma kolor CZARNY, przewód Ethernet jest podłączony, ale oprogramowanie
nie nawiązało połączenia z jednostką centralną.
Jeśli ikona jest PRZEZROCZYSTA, żaden przewód nie jest podłączony.
UWAGA: jeśli jest używane połączenie USB, powyższe połączenie będzie wyświetlane,
dopóki oprogramowanie nie ustanowi bezpośredniego połączenia z jednostką
centralną, kiedy to ikona zmieni się na
. Fizyczne połączenie przy użyciu przewodu
USB nie może zostać wykryte przez sprzęt.
Wyświetla ustawienia jednostki bazowej Natus.
Wyświetla informacje o podłączonej skrzynce kontrolnej.
Wyłącza ekran LCD.
Wyłącza jednostkę bazową Natus.
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Zastosowanie i funkcje wzmacniacza
Rozpoczynanie pracy
UWAGA: w przypadku awarii zasilania bieżące zapisy zostaną wznowione po
przywróceniu zasilania z wykorzystaniem ostatnio zaprogramowanych ustawień.

Umiejscowienie operatora i pacjenta
Oczekuje się, ze operator systemu będzie stał lub siedział przed komputerem, jednak nie przez cały czas.
Pacjent zwykle leży na łóżku obok wózka systemu lub wzmacniacza i w żaden sposób nie opiera się na
systemie.
Wzmacniacz jest zakładany pacjentowi. Szczegółowe informacje na temat zakładania skrzynki kontrolnej
pacjentowi można znaleźć w rozdziale Mocowanie skrzynki kontrolnej EMU40EX do uprzęży lub
paska.
W żadnym wypadku nie wolno opierać się o system. Informacje dotyczące umiejscowienia systemu,
szczegółowe informacje oraz przestrogi dotyczące różnych opcji transportu systemu na wózku można
znaleźć w rozdziale Specyfikacje i konserwacja systemu transportowego.
Przed użyciem jakichkolwiek podzespołów systemu należy zapoznać się z ich instrukcjami obsługi.
Dotyczy to między innymi kamer, komputerów, stymulatorów i oprogramowania.

Rozpoczynanie badania
Po zainstalowaniu systemu EMU40EX przez wykwalifikowanego przedstawiciela firmy Natus
i podłączeniu pacjenta można rozpocząć nowe badanie EEG. Szczegółowe informacje na temat
rozpoczynania nowego badania EEG znajdują się w podręczniku oprogramowania NeuroWorks.
UWAGA: aby zarejestrować badanie, jednostka bazowa musi być podłączona do
komputera stacjonarnego oraz do skrzynki kontrolnej przy użyciu przewodu pacjenta,
jak opisano w rozdziale Łącze danych między skrzynką kontrolną EMU40EX
i jednostką bazową.

Wyłączanie systemu
Wykonać poniższe kroki, aby zapewnić całkowite i bezpieczne wyłączenie systemu.
1. Zamknąć wszystkie aktywne badania w oprogramowaniu NeuroWorks.
2. Wyłączyć komputer, pamiętając o przestrzeganiu prawidłowej procedury wyłączania.
3. Na ekranie LCD jednostki bazowej nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk wyłączenia
zasilania.
4. Odłączyć przewód zasilania od gniazda ściennego. Mocowanie skrzynki kontrolnej EMU40EX
do paska lub smyczy
Skrzynkę kontrolną EMU40EX można założyć pacjentowi przy użyciu paska lub smyczy.
Torebka zamocowana do paska lub smyczy powinna być noszona przez pacjenta na ubraniu
lub odzieży szpitalnej.

42

Podręcznik użytkowania i serwisowania

Xltek® EMU40EX™

Mocowanie skrzynki kontrolnej EMU40EX do smyczy lub paska
Pasek
Aby użyć paska:
1. Przymocować torebkę do paska, przeciągając pasek przez tylną część torebki.
2. Po przymocowaniu elektrod do pacjenta włożyć skrzynkę kontrolną do torebki z przewodami elektrod
wychodzącymi z torebki u góry lub po bokach, w zależności od potrzeb. Jeśli używa się
zewnętrznego zestawu baterii, należy go włożyć do torebki obok skrzynki kontrolnej.
3. Jak najdalej zasunąć zamki błyskawiczne, aby skrzynka kontrolna była bezpiecznie zamknięta
w torebce.
4. Po umieszczeniu skrzynki kontrolnej w torebce dopasować pasek wokół tułowia pacjenta. Upewnić
się, że pasek nie jest ani za ciasny, ani za luźny, a pacjentowi jest wygodnie.
5. Włożyć przełącznik zdarzeń pacjenta do uchwytu z przodu torebki i zebrać elektrody w wiązkę.
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Smycz
Aby użyć smyczy:
1. Przymocować smycz do dwóch (2) pierścieni z tyłu torebki.
2. Po przymocowaniu elektrod do pacjenta włożyć skrzynkę kontrolną do torebki z przewodami
elektrod wychodzącymi z torebki u góry lub po bokach, w zależności od potrzeb. Jeśli używa się
zewnętrznego zestawu baterii, należy go włożyć do torebki obok skrzynki kontrolnej.
3. Jak najdalej zasunąć zamki błyskawiczne, aby skrzynka kontrolna była bezpiecznie zamknięta
w torebce.
4. Po umieszczeniu skrzynki kontrolnej w torebce założyć smycz wokół szyi lub ramienia pacjenta lub
powiesić ją na stojaku przy łóżku.
5. Włożyć przełącznik zdarzeń pacjenta do uchwytu z przodu torebki i zebrać elektrody w wiązkę.

Przewód wyrównania potencjału
Jednostka bazowa Natus jest wyposażona w przewód wyrównania potencjału do opcjonalnego użytku.
Aby go zainstalować, należy podłączyć przewód magistrali od przewodu wyrównania potencjałów do
szyny wyrównania potencjałów izolacji elektrycznej w pomieszczeniu, w którym jest używany system
EMU40EX.
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Opis systemu wzmacniacza EMU40EX
W tym rozdziale przedstawiono opis systemu wzmacniacza EMU40EX i jego trybów pracy.
System wzmacniacza EMU40EX EEG składa się z zestawu elektrod pacjenta, skrzynki kontrolnej
i jednostki bazowej. System wzmacniacza EMU40EX jest przeznaczony do współpracy z systemami
komputerowymi XLTEK z zainstalowaną bazą danych Natus oraz oprogramowaniem do przeglądania
i analizy danych NeuroWorks.
Skrzynka kontrolna EMU40EX jest 40-kanałowym wzmacniaczem sygnałów EEG z niewrażliwymi
na dotyk gniazdami do podłączenia odprowadzeń elektrod EEG. Jego zadaniem jest przekształcanie
aktywności elektrycznej mózgu pacjenta w strumień danych cyfrowych. Skrzynka kontrolna wyposażona
jest również w kanał pomiaru SpO2 i tętna z wbudowanym pulsoksymetrem Masimo SET®, a także
w funkcję znaczników zdarzeń pacjenta generowanych przy użyciu wiszącego przy łóżku przełącznika
przyciskowego.
Cyfrowe dane przebiegów fal EEG są przesyłane do jednostki bazowej w celu dalszego przetwarzania
i przechowywania sygnału. Jednostka bazowa udostępnia te dane za pośrednictwem sieci Ethernet
lub połączenia USB do stacji roboczej XLTEK NeuroWorks w celu wyświetlania przebiegów fal na żywo
oraz umożliwienia ich późniejszego przeglądania i interpretacji klinicznej. Jednostka bazowa jest
także wyposażona w cztery wejścia DC, funkcję sterowania stymulatorem fotycznym, kolejne wejście
znaczników zdarzeń oraz funkcje sterowania umożliwiające sprawdzanie impedancji elektrod EEG
w pokoju pacjenta.
Skrzynkę kontrolną EMU40EX można podłączać do jednostki bazowej za pośrednictwem przewodu lub
bezprzewodowo przy użyciu bezpiecznego łącza Bluetooth. Poniżej opisano szczegółowo korzystanie
z systemu wzmacniacza EMU40EX w różnych trybach pracy.

Łącze danych między skrzynką kontrolną EMU40EX i jednostką
bazową
Skrzynka kontrolna EMU40EX komunikuje się z jednostką bazową przy użyciu dwukierunkowego
połączenia przewodowego 4 Mbit/s. To połączenie służy do przesyłania do jednostki bazowej cyfrowych
danych przebiegów fal EEG w pełnej rozdzielczości i związanych z nimi sygnałów w czasie rzeczywistym.
Ponadto skrzynka kontrolna i jednostka bazowa mogą łączyć się bezprzewodowo za pomocą
opcjonalnego jednokierunkowego połączenia bezprzewodowego 230,4 Kbit/s. W przypadku używania
tej opcji skrzynka kontrolna przechowuje dane w swojej pamięci flash i wysyła próbkowane w dół dane
przebiegów fal EEG do jednostki bazowej, która z kolei przekazuje je do komputera z oprogramowaniem
NeuroWorks w celu wyświetlenia przebiegów fal EEG w czasie rzeczywistym.
Należy pamiętać, że jednostka bazowa może wysyłać dane/polecenia umożliwiające konfigurowanie
skrzynki kontrolnej EMU40EX i sterowanie nią wyłącznie przy użyciu połączenia przewodowego.
Opcjonalna funkcja łączności bezprzewodowej jest dostępna na życzenie klienta. Aby można było
korzystać z tej opcji, konieczne są dwa kroki. Po pierwsze, funkcja musi zostać włączona fabrycznie na
życzenie klienta. Po drugie, użytkownik musi włączyć tę funkcję w oprogramowaniu NeuroWorks przed
rozpoczęciem korzystania z trybu bezprzewodowego połączenia Bluetooth.
W dwóch poniższych sekcjach opisano, jak należy używać systemu EMU40EX, gdy opcja łączności
bezprzewodowej jest wyłączona oraz gdy jest włączona.
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Opis funkcji systemu EMU40EX z wyłączoną opcją łączności
bezprzewodowej
Gdy jednostka bazowa jest fizycznie połączona ze skrzynką kontrolną przy użyciu przewodu danych
skrzynki kontrolnej, system EMU40EX jest określany jako znajdujący się w trybie połączenia fizycznego.
W tym trybie dane są przesyłane za pośrednictwem połączenia przewodowego z jednostką bazową, która
następnie przesyła dane do komputera.
Oprogramowanie na komputerze umożliwia wyświetlanie i przechowywanie odebranych danych
(zob. ilustracja 8).
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Ilustracja 8: Tryb połączenia fizycznego bez opcji łączności bezprzewodowej
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Gdy jednostka bazowa jest fizycznie odłączona od skrzynki kontrolnej, system EMU40EX jest określany
jako znajdujący się w trybie rozłączenia fizycznego. W tym trybie skrzynka kontrolna wykorzystuje
pamięć Compact Flash do przechowywania danych badania (patrz ilustracja 9).
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Ilustracja 9 — Tryb rozłączenia fizycznego bez opcji łączności bezprzewodowej

47

Xltek® EMU40EX™

Podręcznik użytkowania i serwisowania

Po ponownym podłączeniu skrzynki kontrolnej do jednostki bazowej system EMU40EX jest określany
jako znajdujący w trybie ponownego połączenia fizycznego. W tym trybie wszelkie dane przechowywane
w skrzynce kontrolnej są przesyłane do komputera za pośrednictwem jednostki bazowej i łączone
z zarejestrowanym badaniem (patrz ilustracja 10).
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Ilustracja 10 — Fizyczny tryb ponownego połączenia bez opcji łączności bezprzewodowej

Po przeniesieniu wszystkich danych zapisanych w pamięci flash skrzynki kontrolnej do komputera
skrzynka kontrolna powróci do trybu połączenia fizycznego.

48

Podręcznik użytkowania i serwisowania

Xltek® EMU40EX™

Opis funkcji systemu EMU40EX z opcją łączności bezprzewodowej
Opcja łączności bezprzewodowej nie ma wpływu na pracę w trybie połączenia przewodowego.
W trybie połączenia fizycznego dane są przesyłane za pośrednictwem połączenia przewodowego do
jednostki bazowej, a następnie do komputera. Oprogramowanie na komputerze wyświetla i przechowuje
te dane (patrz ilustracja 11).
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Ilustracja 11 — Tryb połączenia fizycznego z opcją łączności bezprzewodowej
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Po fizycznym odłączeniu jednostki bazowej od skrzynki kontrolnej skrzynka kontrolna wykorzystuje
pamięć Compact Flash do przechowywania danych z badania i jednocześnie przesyła próbkowaną
w dół wersję tych danych za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego (patrz ilustracja 12).
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Ilustracja12 — Tryb odłączenia fizycznego z opcją łączności bezprzewodowej
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Dane przesyłane za pomocą połączenia bezprzewodowego są używane przez oprogramowanie
NeuroWorks do pasywnej wizualizacji sygnałów EEG. Nie ma możliwości wykonywania żadnych działań
na sygnałach prezentowanych przez oprogramowanie (pasywna reprezentacja sygnału). Dane
przesyłane za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego nie są zapisywane.
Po ponownym podłączeniu wszelkie dane przechowywane w skrzynce kontrolnej są przesyłane do
komputera za pośrednictwem jednostki bazowej i włączane do zarejestrowanego badania (patrz
ilustracja 13).
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Ilustracja 13 — Tryb ponownego połączenia fizycznego z opcją łączności bezprzewodowej
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Konfigurowanie limitu mocy łączności bezprzewodowej
Moduł radiowy Bluetooth w systemie EMU40EX ma regulowane poziomy mocy. Można go skonfigurować
tak, aby zezwalał na standardowy lub rozszerzony zasięg sieci bezprzewodowej; można go też
całkowicie wyłączyć. Każdą jednostkę centralną EMU40EX można skonfigurować indywidualnie przy
użyciu narzędzia dostępnego na płycie CD z oprogramowaniem NeuroWorks. Wybrana konfiguracja
zostanie zachowana w pamięci nieulotnej do momentu jej jednoznacznej zmiany.
Aby wyregulować moc łączności bezprzewodowej, należy uruchomić aplikację EMU40EX.exe z płyty CD
z oprogramowaniem NeuroWorks. Zostanie wyświetlone następujące okno:

Ilustracja 14: Używanie narzędzia EMU40Ex.exe do regulowania mocy łączności bezprzewodowej
Należy kliknąć przycisk [Open] (Otwórz), aby nawiązać połączenie ze wzmacniaczem. Jeśli wzmacniacz
EMU40EX jest podłączony za pośrednictwem sieci Ethernet (adresu IP), należy wpisać adres IP
wzmacniacza (ten sam adres, który jest wyświetlany w konfiguracji wzmacniacza w oprogramowaniu
NeuroWorks). Po nawiązaniu połączenia z systemem EMU40EX w dzienniku zostanie wyświetlona
informacja o pomyślnym połączeniu i użytkownik będzie mógł regulować moc łączności bezprzewodowej
przy użyciu przycisku [Extended] (Rozszerzony) lub [Standard] (Standardowy).

Testowanie wzmacniacza EMU40EX
Wzmacniacz EMU40EX jest w pełni zmontowany, przetestowany i skalibrowany przed wysyłką do klienta.
Jednakże w poniższych sekcjach opisano pewne testy, które można wykonać w celu sprawdzenia
działania wzmacniacza EMU40EX.

Kalibracja i weryfikacja
Nie ma potrzeby kalibrowania oprogramowania ani wzmacniacza EMU40EX. Wszystkie kalibracje
są wykonywane fabrycznie przed wysyłką systemu. Aby sprawdzić, czy wzmacniacz EMU40EX jest
prawidłowo skalibrowany, należy wykonać poniższą procedurę:

1. Podłączyć jednostkę bazową do komputera XLTEK i włączyć system.
2. Uruchomić bazę danych Natus.
3. Aby rozpocząć nowe badanie, kliknąć przycisk New EEG (Nowe badanie EEG) lub Sleep
(Badanie snu).

4. Wybrać opcję Edit (Edycja) > Settings (Ustawienia) > Acquisition (Akwizycja).
5. Na karcie Acquisition (Akwizycja) ustawić dla ustawienia Reference Electrode (Elektroda
referencyjna) wartość Common (Wspólna).
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6. Zaprojektować cztery montaże dwubiegunowe, które uwzględniają różnice pomiędzy sąsiednimi
kanałami, na przykład C3 CZ, C4 T4, T5 P3 itd.

7. Zastosować falę sinusoidalną o napięciu 50 mikrowoltów, z amplitudą od szczytu do szczytu,
10 Hz dla wszystkich kanałów grupy przy użyciu generatora sygnału. Upewnić się, że obciążenie
na wyjściu generatora wynosi 50 omów, jeśli generator został zaprojektowany tak, aby
dostarczać określony poziom do tego obciążenia.
8. Ustawić wartość filtra LFF (Filtr niskich częstotliwości) na 0,1, filtra HFF (Filtr wysokich
częstotliwości) na OFF (Wył.), a filtra Notch (Filtr środkowozaporowy) na OFF (Wył.).
9. Upewnić się, że żadna fala sinusoidalna nie przekracza 50 mikrowoltów od szczytu do szczytu.
50 mikrowoltów oznacza dopasowanie wzmocnienia do 1%.
UWAGA: więcej informacji na temat konfigurowania montażu można znaleźć w dokumentach
pomocy online.

Test kanałów
W trybie Acquisition (Akwizycja) można przeprowadzić test kanałów w celu sprawdzenia, czy sygnał jest
prawidłowo przetwarzany ze wzmacniacza do wyświetlacza. Test kanałów polega na zastosowaniu
sygnału testowego we wszystkich kanałach. Umożliwia to zbadanie przebiegów fal na ekranie w celu
sprawdzenia, czy wszystkie kanały działają.
UWAGA: test kanałów nie służy do potwierdzenia połączenia między elektrodą pacjenta
i wejściem wzmacniacza.

Przeprowadzenie testu kanałów

1. Wybierz pozycje Controls (Elementy sterowania) > Channel Test Signal (Sygnał testowy
kanałów). Nad oknem przebiegu pojawi się pasek narzędzi Channel Test (Test kanałów).

2. Na pasku narzędzi Channel Test (Test kanałów) wybierz żądany kształt fali, amplitudę
i częstotliwość.

3. Aby zatrzymać test kanałów i zapisać bieżące ustawienia, kliknij przycisk Done (Gotowe).
Sterowanie sygnałem sygnału testowego kanałów
Element sterowania Channel Test Signal (Sygnał testowy kanałów) włącza sygnał testowy kanałów
zgodnie z ostatnimi zapisanymi ustawieniami i wyświetla pasek narzędzi Channel Test Signal (Sygnał
testowy kanałów). Pasek narzędzi Channel Test Signal (Sygnał testowy kanałów) znajduje się nad
wyświetlaczem śladu. Pasek narzędzi jest wyposażony w elementy sterowania kształtem, amplitudą
i częstotliwością sygnału testowego.

Shape

Amplitude

Frequency

Ilustracja 15 — Pasek narzędzi testu kanałów
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Kontrola impedancji
Kontrola impedancji ma na celu upewnienie się, że kontakt elektrody z ciałem pacjenta jest zadowalający.
Kontrolę impedancji można przeprowadzić w każdej chwili podczas badania.
Przeprowadzanie kontroli impedancji z poziomu oprogramowania
Po zainicjowaniu kontroli impedancji oprogramowanie skanuje wszystkie kanały (w trybie automatycznego
skanowania).
Aby...

Należy...

Rozpocząć procedurę kontroli impedancji

Wybrać pozycje Controls (Elementy sterowania) >
Impedance Check (Kontrola impedancji)

Zablokować system na konkretnym kanale

Kliknąć przycisk Lock Channel (Zablokuj kanał). Następnie
można wyregulować połączenie elektrody aż do osiągnięcia
zadowalających poziomów wartości

Przejść do pełnej kontroli impedancji

Kliknąć przycisk Release Lock (Zwolnij blokadę)

Zakończyć procedurę kontroli impedancji

Kliknąć przycisk End (Koniec)

Zapisać kontrolę impedancji w ramach
badania

Kliknąć przycisk End and Start Recording (Zakończ
i zacznij rejestrowanie)

Procedura kontroli impedancji skutkuje wyświetleniem wykresów słupkowych przedstawiających
impedancję każdego połączenia elektrody. Zielony pasek oznacza, że wartość odczytu jest poniżej
ustawionej wartości progowej. Czerwony pasek wskazuje, że wartość odczytu jest powyżej wartości
progowej. Aby ustawić próg impedancji, kliknąć jeden z przycisków Threshold (Wartość progowa) w polu
Threshold Group (Grupa wartości progowych) po prawej stronie pola Check Impedance (Kontrola
impedancji).
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Pulsoksymetr
W poniższych sekcjach podano dane techniczne płytki Masimo SET® wbudowanej w system EMU40EX,
dopuszczone przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) pod numerem K990966.
Płytka łączy się z czujnikami i dostarcza informacji o saturacji krwi tlenem, tętnie, przebiegu tętna i innych
danych wyjściowych za pośrednictwem oprogramowania NeuroWorks. System EMU40EX zapewnia
zasilanie i izoluje płytkę od zasilania sieciowego i uziemienia. Oprogramowanie NeuroWorks/SleepWorks
dostarcza obecnie dwa rodzaje danych dotyczących SpO2: uśrednioną częstość tętna z 4 uderzeń na
podstawie poprzednich czterech ciągłych częstości tętna oraz wartość tętna między uderzeniami, która
jest obliczana na podstawie poprzedniego uderzenia.

Patenty firmy Masimo
Niniejsze urządzenie jest objęte co najmniej jednym z następujących patentów U.S.A. Patents: 5,758,644;
5,823,950; 6,011,986; 6,157,850; 6,263,222; 6,501,975, ich międzynarodowymi odpowiednikami lub co
najmniej jednym z patentów wymienionych na stronie www.masimo.com/patents. Zgłoszono również inne
wnioski patentowe w USA i w innych krajach.

Brak domniemanej licencji
Posiadanie lub zakup tego urządzenia nie zapewnia jawnej ani domniemanej licencji na używanie tego
urządzenia z częściami zamiennymi, które osobno lub w połączeniu z urządzeniem są objęte jednym lub
większą liczbą patentów związanych z tym urządzeniem.

Wskazania do stosowania
Pulsoksymetr i wyposażenie dodatkowe są przeznaczone do ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania
funkcjonalnego wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (SpO2) i częstości tętna (mierzonej przez
czujnik SpO2). Pulsoksymetr Masimo SET® wraz z wyposażeniem dodatkowym jest przeznaczony do
stosowania u osób dorosłych, dzieci i noworodków, zarówno w warunkach braku ruchu, jak i w ruchu,
a także u pacjentów z dobrą lub słabą perfuzją w warunkach szpitalnych, typu szpitalnego, podróży lub
domowych.

Instrukcja obsługi
Informacja o niedostatecznym sygnale i (lub) uszkodzeniu sondy czujnika SpO2 jest przekazywana przez
oprogramowanie NeuroWorks 9.0 i wyświetlana na monitorze komputera. Oprogramowanie wyświetli
następujące informacje, jeśli podczas monitorowania zostanie zaobserwowana anomalia, degradacja
sygnału lub uszkodzenie sondy:
1.
2.
3.
4.
5.

zdarzenie pulsoksymetru, rejestrowane wraz z czasem wystąpienia zdarzenia;
zdarzenie częstości tętna, rejestrowane wraz z czasem wystąpienia zdarzenia;
wskazanie „Channel Off” (Kanał wyłączony);
niska jakość;
wskazanie „-----”, jeśli sonda jest źle ustawiona lub nie odbiera sygnału.
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Zasady działania pulsoksymetru
Działanie pulsoksymetru Masimo SET® opiera się na trzech zasadach:

1. Oksyhemoglobina i deoksyhemoglobina różnią się stopniem pochłaniania światła czerwonego
i podczerwonego (spektrofotometria).

2. Objętość krwi tętniczej w tkance (a tym samym stopień pochłaniania światła przez krew) zmienia
się w trakcie faz tętnienia (pletyzmografia).

3. Przetoki tętniczo-żylne odznaczają się dużą zmiennością, zaś zmienna absorpcja przez krew
żylną jest głównym składnikiem szumu podczas tętnienia.
Pulsoksymetr Masimo SET® oraz tradycyjne metody pulsoksymetrii określają wartość SpO2 przez
podawanie światła czerwonego i podczerwonego do sieci naczyń włosowatych oraz pomiar zmian
w pochłanianiu światła podczas cyklu pracy serca. Diody emitujące światło czerwone i podczerwone (LED)
w czujnikach pulsoksymetrycznych służą jako źródła światła, zaś fotodioda pełni funkcję fotodetektora.
Tradycyjna pulsoksymetria zakłada, że wszystkie pulsacje w sygnale pochłaniania światła są
spowodowane przez oscylacje w objętości krwi tętniczej. Zakłada się, że przepływ krwi w okolicy czujnika
odbywa się w całości przez sieć naczyń włosowatych, a nie przez jakiekolwiek przetoki tętniczo-żylne.
Tradycyjny pulsoksymetr oblicza stosunek absorbancji pulsacyjnej (AC) do średniej absorbancji (DC)
dla każdej z dwóch długości fal, 660 nm i 905 nm:
S(660) = AC(660)/DC(660)
S(905) = AC(905)/DC(905)
Następnie pulsoksymetr oblicza stosunek tych dwóch tętniczych sygnałów absorpcji z uwzględnieniem
tętnienia:
R = S(660)/S(905)
Wartość R służy do odnajdywania wartości wysycenia SpO2 w tabeli porównawczej wbudowanej
w oprogramowanie oksymetru. Wartości podane w tabeli porównawczej opierają się na badaniach
krwi ludzkiej wykonanych przy użyciu laboratoryjnego CO-oksymetru z udziałem zdrowych dorosłych
ochotników w badaniach dotyczących indukowanej hipoksji.
Pulsoksymetr Masimo SET® zakłada, że przetoki tętniczo-żylne są bardzo zmienne i że głównym
składnikiem szumu podczas tętnienia jest zmienna absorpcja przez krew żylną. Pulsoksymetr Masimo
SET® rozkłada wartości S(660) i S(905) na sygnał tętniczy plus składnik szumu i oblicza współczynnik
sygnałów tętniczych bez szumu:
S(660) = S1 + N1
S(905) = S2 + N2
R = S1/S2
Wartość R jest stosunkiem dwóch tętniczych sygnałów absorpcji z uwzględnieniem tętnienia i jest
używana do ustalenia wysycenia SpO2 w empirycznym równaniu przez oprogramowanie pulsoksymetru.
Wartości w empirycznym równaniu opierają się na badaniach krwi ludzkiej wykonanych przy użyciu
laboratoryjnego CO-oksymetru z udziałem zdrowych dorosłych ochotników w badaniach dotyczących
indukowanej hipoksji.
Powyższe równania są połączone i umożliwiają ustalenie wartości odniesienia szumu (N'):
N' = S(660) - S(905) x R
Jeśli szum nie występuje (N' = 0), wtedy S(660) = S(905) x R, co jest tą samą zależnością, jak
w przypadku tradycyjnego pulsoksymetru.
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Równanie dla wartości odniesienia szumu opiera się na wartości R, która jest wartością szukaną do
określenia SpO2. Oprogramowanie pulsoksymetru przeszukuje możliwe wartości R, które odpowiadają
wartościom SpO2 od 1% do 100% i generuje wartość N' dla każdej z tych wartości R. Sygnały S(660)
i S(905) są przetwarzane z każdą możliwą wartością odniesienia szumu N' za pomocą funkcji
adaptacyjnej redukcji szumu (ACC), co pozwala uzyskać moc wyjściową dla każdej możliwej wartości R
(tj. każdej możliwej wartości wysycenia SpO2 od 1% do 100%). Wynikiem jest wykres Discrete Saturation
Transform (DST™) przedstawiający względną moc wyjściową w stosunku do możliwej wartości SpO2,
jak pokazano na poniższej ilustracji, gdzie R odpowiada SpO2 = 97%:
Discrete Saturation Transform
DST

%SpO2
Wykres Discrete Saturation Transform (DST™)
Wykres DST ma dwa szczyty: szczyt odpowiadający wyższemu wysyceniu jest wybierany jako
wartość SpO2. Cała sekwencja jest powtarzana co dwie sekundy na ostatnich czterech sekundach
nieprzetworzonych danych. Dlatego wartość SpO2 uzyskana przy użyciu pulsoksymetru Masimo SET®
odpowiada bieżącej średniej kroczącej saturacji tlenem hemoglobiny tętniczej, aktualizowanej co dwie
sekundy.

Wyposażenie dodatkowe pulsoksymetru
Przewód PC: służy do podłączenia modułu pulsoksymetru do czujników oksymetrycznych. Przekazuje
moc diod LED do czujników oksymetrycznych z pulsoksymetru. Pulsoksymetr otrzymuje sygnał detektora
z czujnika oksymetrycznego za pośrednictwem przewodu PC.
Czujniki oksymetryczne LNCS®: niskoszumowe czujniki przewodowe (LNCS) oraz zintegrowane
przewody zaprojektowano z myślą o zapewnieniu optymalnego działania pulsoksymetru. Czujniki
odznaczają się dodatkową ochroną przed cieczami i zwiększoną odpornością na wilgoć oraz zapewniają
precyzyjne działanie w ruchu, przy niskiej perfuzji i w intensywnym świetle otoczenia. Czujniki LNCS®
można stosować ze wszystkimi pulsoksymetrami Masimo SET®.
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Dostępne czujniki oksymetryczne
Numer
modelu

Opis

008775

Zestaw czujników oksymetrycznych EMU40EX Masimo LNCS

1006 (PC-12)

PRZEWÓD PACJENTA MASIMO DŁUGOŚCI 12 STÓP — MOŻE BYĆ
PODŁĄCZANY DO WSZYSTKICH CZUJNIKÓW PULSOKSYMETRU MASIMO

2013

Przewód pacjenta Masimo LNCS wielokrotnego użytku, długość 14 stóp

2653

Miękki czujnik Masimo LNCS DBI wielokrotnego użytku dla dorosłych, z przewodem
o długości 3 stóp

1859

Jednorazowy czujnik Masimo LNCS dla dorosłych, z przewodem o długości 18 cali

1863

Nakładany na palec czujnik Masimo LNCS DCI wielokrotnego użytku dla dorosłych,
z przewodem o długości 3 stóp

1864

Nakładany na palec czujnik Masimo LNCS DCIP Wielokrotnego dla dzieci,
z przewodem o długości 3 stóp

2258

Uniwersalny czujnik Masimo LNCS Y1 wielokrotnego użytku
Wymaga jednorazowych owijek, dostępnych w rozmiarach standardowych i małych

Dane techniczne pulsoksymetru
Optyczna moc wyjściowa
Moc promieniowania przy 50 mA, impulsowa

≤15 mW

Zakres długości fali optycznej
Dioda LED

Długość fali

Światło czerwone

660 nm

Światło podczerwone

905 nm

Wyświetlane parametry
Wyświetlany zakres wysycenia tlenem (SpO2)

Od 0 do 100%

Wyświetlany zakres wartości tętna

Od 25 do 240 uderzeń na minutę (BPM)

Maksymalna optyczna moc wyjściowa jest gwarantowana na poziomie co najmniej 15 mW / 11,7 dBm
przy zakresie długości fali 660 nm i 905 nm.
UWAGA: dokładności monitora pulsoksymetru lub sondy pulsoksymetru nie można określić
przy użyciu testera funkcjonalnego.
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Pomiary
Jeśli dokładność jakiegokolwiek pomiaru nie wydaje się wiarygodna, należy sprawdzić parametry życiowe
pacjenta przy użyciu innych metod, a następnie należy sprawdzić prawidłowe działanie pulsoksymetru.

Przyczyny niedokładnych pomiarów
•

Nieprawidłowe założenie lub użycie czujnika.

•

Znaczne poziomy dysfunkcyjnych hemoglobin (np. karboksyhemoglobiny lub methemoglobiny).

•

Barwniki stosowane wewnątrznaczyniowo, takie jak zieleń indocyjaninowa lub błękit metylenowy.

•

Ekspozycja na nadmierne oświetlenie, takie jak lampy chirurgiczne (zwłaszcza z ksenonowym
źródłem światła), lampy bilirubinowe, świetlówki, lampy ogrzewające na podczerwień lub
bezpośrednie światło słoneczne. Ekspozycję na nadmierne oświetlenie można skorygować
poprzez przykrycie czujnika ciemnym lub nieprzezroczystym materiałem.

•

Nadmierne ruchy pacjenta.

•

Pulsacje żylne.

•

Umieszczenie czujnika na kończynie z założonym mankietem ciśnieniowym, cewnikiem tętniczym
lub dojściem wewnątrznaczyniowym.

Przyczyny utraty sygnału tętna
•

Zbyt ciasno założony czujnik.

•

Nadmierne oświetlenie ze źródeł światła, takich jak lampa chirurgiczna, lampa bilirubinowa lub
światło słoneczne.

•

Mankiet ciśnieniowy założony i napompowany na kończynie z założonym czujnikiem SpO2.

•

Pacjent z nadciśnieniem, ciężkim zwężeniem naczyń, ciężką anemią lub hipotermią.

•

Okluzja tętnicza występująca proksymalnie w stosunku do czujnika.

•

Pacjent w stanie zatrzymania akcji serca lub wstrząsu.
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Dane techniczne i konserwacja systemu
transportowego
Przed użyciem jakichkolwiek podzespołów systemu należy zapoznać się z ich instrukcjami obsługi.
Dotyczy to między innymi kamer, komputerów, stymulatorów i oprogramowania.
UWAGA: konfigurację i montaż systemu transportowego powinien wykonywać wyłącznie
wykwalifikowany personel firmy Natus.

Dane techniczne wózka XLTEK

Miejsce
montażu
A1*
A2*
B
C
D
E
F
G
H

60

Domyślny sprzęt
Kamera wideo
Iluminator podczerwieni
Wspornik monitora
Powierzchnia robocza
Pojemnik do przechowywania
Półka na klawiaturę
Wspornik stymulatora
Natus Photic Stimulator
Półka na system akwizycji
danych
Transformator separacyjny

Waga
sprzętu
[funty]
1
2
10
0
0
3
5

Maksymalne
obciążenie
[funty]
(łącznie ze
sprzętem)
3
2
10
10
10
5
5

20

50

22

60

Waga podstawy wózka

100

Łączna waga
* Elementy opcjonalne

163

255
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Dane techniczne wózka Neurowand (bez komputera)

Miejsce
montażu
A1*
A2*
B
C
D

Domyślny sprzęt
Kamera wideo
Iluminator podczerwieni
Wspornik wzmacniacza
Pojemnik do
przechowywania
Transformator separacyjny

Waga
sprzętu
[funty]
4
2
5
0

Maksymalne
obciążenie
[funty]
(łącznie ze
sprzętem)
4
2
5
10

23

40

Waga podstawy wózka

48

Łączna waga
* Elementy opcjonalne

82

109
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Dane techniczne wózka Natus ErgoJust
Więcej informacji dotyczących wózka Natus ErgoJust można znaleźć w Przewodniku instalacji i
funkcjonalności Natus ErgoJust (nr kat.: 019667).

Konserwacja
1. Należy regularnie sprawdzać wózek, aby mieć pewność, że kółka, śruby, wsporniki sprzętu i łączniki
półek są zawsze mocno dokręcone.
2. Należy regularnie sprawdzać wszystkie przewody i kable pod kątem przecięć i uszkodzeń.
3. Należy regularnie sprawdzać wszystkie wtyczki elektryczne, aby mieć pewność, że są bezpiecznie
podłączone do odpowiednich gniazd.

Ostrzeżenia i przestrogi
OSTRZEŻENIE: na wózkach można używać jedynie urządzeń zatwierdzonych przez firmę
XLTEK. Niezatwierdzone urządzenia mogą zagrozić działaniu i bezpieczeństwu systemu.
Należy upewnić się, że każda platforma, stół, wózek lub każda inna powierzchnia używana
w czasie pracy, transportu, tymczasowego lub stałego przechowywania systemu i jego
części jest odpowiednia, mocna i bezpieczna. Firma Natus nie ponosi odpowiedzialności
za żadne odniesione obrażenia ciała lub uszkodzenia, które mogą wynikać z korzystania
z nieodpowiednich, źle skonstruowanych lub niezatwierdzonych środków transportu,
wózków lub powierzchni roboczych. Firma Natus nie ponosi odpowiedzialności za żadne
obrażenia ciała lub uszkodzenia, które mogą wynikać z nieodpowiedniego przechowywania
przewodu podczas transportu.
OSTRZEŻENIE: nie przechylać wózka pod kątem większym niż 10°, ponieważ zagraża
to jego stabilności.
NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWRÓCENIA: podczas transportu użytkownik powinien
prowadzić wózek obiema rękami, mając pewność, że podstawa z kółkami jest wyrównana,
tak aby jedno kółko nadawało kierunek ruchu. Prowadzenie wózka w inny sposób może
spowodować niebezpieczeństwo przewrócenia podczas wchodzenia lub schodzenia po
stopniach lub progach.
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Dane wejścia elektrycznego i transformatora
separacyjnego
UE
Wejście elektryczne

200–240 V AC, 2,24 A przy 50 Hz

Transformator separacyjny

Powervar ABC500-22MED

Ameryka Północna
Wejście elektryczne

120 V AC, 3,10 A przy 60 Hz

Transformator separacyjny

Powervar ABC300-11MED

Japonia
Wejście elektryczne

100–120 V AC, 8,0 A, 50/60 Hz

Transformator separacyjny

Powertronix D1CSWFCNOE2
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Konserwacja, czyszczenie i utylizacja
Aby zapewnić dobry stan techniczny wzmacniacza EMU40EX, należy przestrzegać harmonogramu
regularnej konserwacji zapobiegawczej. Regularna konserwacja zapobiegawcza nie wymaga dostępu
do wnętrza wzmacniacza EMU40EX i jego podzespołów. W przypadku problemów z serwisowaniem
sprzętu wymagających konserwacji naprawczej i (lub) serwisowania wewnętrznego podzespołu należy
skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Natus pod numerem +1-800-303-0306 bądź
z lokalnym przedstawicielem firmy XLTEK.
Należy okresowo sprawdzać przewody połączeniowe i elektrody pod kątem uszkodzeń i zużycia.
Kontrolować przewody pod kątem wygiętych styków. Wymienić wystrzępione lub zużyte przewody.
Należy również kontrolować i czyścić wszystkie podzespoły systemu, w tym:
•

złącza i gniazda;

•

jednostkę bazową, skrzynkę kontrolną i przewód USB 2.0;

•

elektrody i wyposażenie dodatkowe.

Jak każde urządzenie system EMU40EX jest narażony na zwiększone codzienne zużycie.
Przestrzeganie podstawowych zasad dbałości o system EMU40EX i unikanie narażania go na
ekstremalne obciążenia fizyczne może wydłużyć czas jego eksploatacji.

Zalecenia
Przed przystąpieniem do wycierania systemu EMU40EX należy odłączyć od niego wszystkie
przewody. Używać niestrzępiącej się szmatki. Do czyszczenia podzespołów systemu nie
należy używać żadnych środków czyszczących.
Zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się żadnej cieczy do wewnętrznych
podzespołów elektronicznych systemu.
Podczas transportu systemu nie zostawiać wzmacniacza podłączonego do komputera.
Wzmacniacza NIE należy autoklawować, sterylizować ciśnieniowo ani gazowo. Nie jest
możliwe oczyszczenie wzmacniacza z zanieczyszczeń biologicznych.

Nie moczyć ani nie zanurzać wzmacniacza w żadnej cieczy.

Zaleca się stosowanie roztworu czyszczącego w postaci 70-procentowego alkoholu
izopropylowego.
Roztworu czyszczącego należy używać oszczędnie. Nadmierna ilość roztworu może
przedostać się do wnętrza wzmacniacza i spowodować uszkodzenie jego podzespołów
wewnętrznych.
NIE dotykać, nie naciskać ani nie pocierać ekranu LCD ściernymi środkami czyszczącymi,
narzędziami, szczotkami, materiałami o szorstkiej powierzchni ani nie narażać go na kontakt
ze środkami, które mogłyby zarysować panel.
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NIE używać do czyszczenia wzmacniacza roztworów na bazie ropy naftowej, acetonu ani
innych agresywnych rozpuszczalników. Takie substancje oddziałują agresywnie na materiały,
z których wykonano urządzenie, i mogą doprowadzić do jego awarii.

Utylizacja
Podczas utylizacji wzmacniacza EMU40EX i jego podzespołów pod koniec przewidywanego okresu
eksploatacji zaleca się przestrzeganie przepisów federalnych, stanowych i lokalnych w celu właściwego
zutylizowania płytek drukowanych, tworzyw sztucznych i części metalowych. W przypadku utylizacji
wyposażenia dodatkowego niepochodzącego od firmy Natus należy postępować zgodnie z instrukcjami
dołączonymi do tych wyrobów.
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Rozwiązywanie problemów
W przypadku wystąpienia problemów zaleca się wypróbowanie rozwiązań opisanych poniżej.

Lista kontrolna rozwiązywania problemów
Poprosić pacjenta, aby się rozluźnił.
Sprawdzić przewody.
Upewnić się, że wszystkie przewody między systemem EMU40EX i komputerem są prawidłowo
podłączone. W przypadku korzystania z sieci LAN upewnić się, że sprzęt i oprogramowanie są
prawidłowo skonfigurowane.
Upewnić się, że elektrody są podłączone do prawidłowego kanału w skrzynce kontrolnej.
Upewnić się, że elektrody pacjenta są dopasowane do skrzynki kontrolnej (nie są obluzowane).
Upewnić się, że nie ma widocznych przerw w odprowadzeniach elektrod pacjenta.
Czy jakieś elektrody się stykają? Jeśli tak, może to powodować zwarcie i występowanie
artefaktów.
Zainstalować uziemienie klasy medycznej, aby zapewnić, że klinika ma prawidłowo uziemiony
układ elektryczny.
Przeprowadzić kontrolę impedancji.
Odłączyć wszelkie inne urządzenia w tym samym obwodzie, takie jak drukarki, łóżka mechaniczne,
odkurzacze lub inne potencjalne źródła zakłóceń.
Sprawdzić ustawienia wzmocnienia i podstawy czasowej, aby upewnić się, czy są odpowiednie
dla bieżącego testu. Można także sprawdzić ustawienia filtrów LFF (Filtr niskiej częstotliwości),
HFF (Filtr wysokiej częstotliwości) i Notch (Filtr środkowozaporowy). Wybrać opcję Edit
(Edycja) > Settings (Ustawienia) > Montage (Montaż). Kliknąć prawym przyciskiem myszy
komórkę w odpowiedniej kolumnie i wybrać wartość.
Wyłączyć i włączyć jednostkę bazową. Spowoduje to zresetowanie systemu.
Wyłączyć system na co najmniej 10 sekund. Następnie należy skonfigurować test od początku.
Wyłączenie i ponowne uruchomienie komputera czasami rozwiązuje problem.
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Uzyskiwanie pomocy
Firma Natus dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom wsparcie techniczne pozwalające im
użytkować wzmacniacz EMU40EX z łatwością i pewnością siebie. W razie sytuacji wymagającej pomocy
należy wykonać następujące czynności, aby znaleźć rozwiązanie:

Krok 1: Udokumentować zdarzenie
Starannie udokumentować zdarzenie. W miarę możliwości zanotować komunikaty o błędach, nazwy
okien dialogowych i czynności wykonane przed wystąpieniem problemu.

Krok 2: Przeszukać dokumentację online oprogramowania NeuroWorks
Aby uzyskać dostęp do plików pomocy, należy wybrać pozycje Help (Pomoc) > NeuroWorks Database
Help (Pomoc dotycząca bazy danych programu NeuroWorks) lub Help (Pomoc) > NeuroWorks EEG
Help (Pomoc dotycząca funkcji badań EEG w oprogramowaniu NeuroWorks) (w zależności od aplikacji).
Alternatywnie dokumentację pomocy można znaleźć za pomocą menu Start systemu Windows:

1. Kliknąć przycisk Start na pasku zadań systemu Windows.
2. Przejść do folderu Excel Tech | Documentation (Excel Tech | Dokumentacja).

Krok 3: Wyłączyć i ponownie włączyć komputer.
W wielu przypadkach ponowne uruchomienie komputera rozwiązuje problem.

1.
2.
3.
4.

Zamknąć wszystkie aplikacje.
Kliknąć przycisk Start na pasku zadań systemu Windows.
Wybrać opcję Shut Down… (Wyłącz...) z menu Start.
Wybrać opcję Restart the computer (Uruchom ponownie) i kliknąć przycisk Yes (Tak).

Krok 4: Wyłączyć komputer
W pewnych sytuacjach rozwiązanie problemu wymaga całkowitego wyłączenia komputera.

1.
2.
3.
4.

Kliknąć przycisk Start na pasku zadań systemu Windows.
Wybrać opcję Shut Down… (Wyłącz...) z menu Start.
Wybrać opcję Shut Down (Wyłącz) i kliknąć przycisk Yes (Tak).
Odłączyć zasilanie od jednostki. Odczekać 10 sekund. Włączyć zasilanie ponownie.

Krok 5: Skontaktować się z działem wsparcia technicznego
Najpierw zapisać numer seryjny komputera (znajdujący się z tyłu) oraz numer seryjny wzmacniacza
EMU40EX. Następnie należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy XLTEK lub działem
wsparcia technicznego firmy Natus pod numerem +1-800-303-0306 lub adresem OTS@Natus.com.
Bardzo nam zależy na opiniach i sugestiach dotyczących wzmacniacza EMU40EX oraz wszelkich
aspektów naszych systemów i oprogramowania SleepWorks lub NeuroWorks, pomocy online,
wyposażenia dodatkowego i usług wsparcia.
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Lista akcesoriów i części zamiennych
Następujące akcesoria są kompatybilne:
Numer katalogowy

Opis

016862

Jednostka bazowa Natus (faza II)

028066

Skrzynka kontrolna EMU40EX

Patrz katalog
wyposażenia
dodatkowego do badań
neurologicznych
firmy Natus

Zestaw wyposażenia dodatkowego do badania EEG

W6438H

Przewód pacjenta EMU40EX od skrzynki kontrolnej do jednostki bazowej,
10 m

002874

Zestaw baterii EMU40EX

W6232H

Przełącznik zdarzeń medycznych EMU40EX, 8 stóp

10440

Natus Photic Stimulator

008775

Zestaw czujników oksymetrycznych EMU40EX Masimo LNCS — informacje
na temat dodatkowego wyposażenia do oksymetrii znajdują się w sekcji
Dostępne czujniki oksymetryczne w niniejszej instrukcji.

105295

Zestaw montażowy EMU40EX Cyclops

10368

Zestaw do montażu ściennego EMU40EX

A1011X

Przewód zasilania, 6 stóp

W8194X

Przewód USB 2.0 6 stóp (Hi Speed Gold)

W8128F

Przewód sieciowy, 15 stóp

004893

Modułowa torebka EMU40EX

103664

Smycz na skrzynkę kontrolną, 36 cali

010863

Medyczny separator sieciowy

015162

Transformator separacyjny (UE)

015163

Transformator separacyjny (NA)

PSM-22318

Transformator separacyjny (JA)

015170

Bezpiecznik zapasowy, jednostka bazowa Natus

015170

Bezpiecznik szklany 1,5 A 250 V AC 5x20 mm, powolny

Wyposażenie dodatkowe do badań EEG, które może być używane z systemem wzmacniacza EMU40EX,
jest dostępne w katalogu wyposażenia dodatkowego firmy Natus do badań neurologicznych na stronie
www.natus.com lub w dziale sprzedaży i wsparcia technicznego Natus pod numerem +1-800-303-0306.
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Indeks
A
Adres IP
Konfigurowanie

37

Ilustracje
Skrzynka kontrolna
Wzmacniacz EMU40EX
Instalacja elektryczna
Ostrzeżenia i przestrogi

C
Czujnik pulsoksymetru
Ostrzeżenia
Czyszczenie
Zalecenia

Jednostka bazowa
Konfiguracja połączeń
Konfigurowanie adresu IP
Jednostka centralna EMU40EX

D

28
29
28
28
29
30
28
13
9

Konfiguracja
Adres IP
Ikony ekranu dotykowego
Konfigurowanie
Konfigurowanie limitu mocy łączności bezprzewodowej
Konserwacja
Wózek
Zalecenia
Konserwacja wózka
Konwencje zastosowane w instrukcji
Korzystanie z instrukcji

Limit mocy łączności bezprzewodowej
Konfigurowanie

48
45
54
51
51
53
51

Moc łączności bezprzewodowej
Konfigurowanie limitu

24

Normy bezpieczeństwa
Normy EMC

F

51
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51
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7
7

O
4

I
Ikony
Ekran dotykowy
Ikony ekranu dotykowego

37
40
35
51
63
61
63
61
6
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L
9

Funkcje urządzenia EMU40EX

36
37
44

K

E
Emisje elektromagnetyczne
EMU40EX
Łączność bezprzewodowa
Włączona
Wyłączona
Pulsoksymetr
Testowanie
Kalibracja
Kontrola impedancji
Weryfikacja
ESD
Procedury postępowania

17

J
21
63
63

Dane techniczne
Analogowe
Kanały DC
Cyfrowe
Interfejs użytkownika
Kanały analogowe
Tryby pracy
Warunki otoczenia do użytkowania
Wzmacniacz EMU40EX
Deklaracja zgodności FCC
Deklaracja zgodności z normą IEC 60601-1-2

33
31

Odniesienia do norm
Odporność elektromagnetyczna
URZĄDZENIA i SYSTEMY, które NIE służą
do PODTRZYMYWANIA ŻYCIA

7

12

40
40
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Odporność na przewodzenie
Ostrzeżenia
Procedury
Opcja bezprzewodowa
Ostrzeżenia i przestrogi
Ostrzeżenia
Czujnik pulsoksymetru
ESD
Instalacja elektryczna
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Środowisko pacjenta
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Podłączanie do komputera
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Rozpakowanie
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System transportowy
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41
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Dane techniczne
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Wózek XLTEK
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Zastosowanie i funkcje
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Analogowe
Kanały DC
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Kompleksowe rozwiązanie serwisowe
Za każdym produktem XLTEK stoi firma Natus Medical Incorporated, innowator produktów i usług
medycznych o międzynarodowej renomie.
Nasze systemy do badań neurologicznych są wspierane przez wewnętrzny zespół wsparcia, złożony
z ekspertów technicznych i klinicznych, usługi wsparcia 24/7, zdalne usługi wsparcia przez WebEx
lub VPN, największą sieć wsparcia klinicznego i technicznego w dziedzinie neurologii/snu oraz
niestandardowe umowy serwisowe, które obejmują wizyty konserwacyjne i aktualizacje komputera.

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