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Introducere
Amplificatorul Xltek® EMU40EX™ este un sistem de înregistrare EEG solid și flexibil. Acest dispozitiv
rezistent a fost proiectat cu un aport clinic considerabil pentru a face față fluxului de lucru și pentru
a îndeplini cerințele de aplicații pentru EEG de diagnostic și Monitorizarea pe termen lung (LTM).
EMU40EX înregistrează un total de 46 de canale: 40 de canale EEG referențiale, 4 canale de intrare c.c.
pentru traductoarele de semnal suplimentare, precum și 2 canale SpO2 și Frecvența pulsului de la
pulsoximetrul intern.
Fluxul de date EMU40EX obținut cu ajutorul sistemului amplificatorului EMU40EX este revizuit, analizat
și arhivat prin utilizarea unei stații de lucru Natus NeuroWorks®. Pentru o instalare rapidă și ușoară este
compatibilă conexiunea TCP/IP sau USB standard. Unitatea de bază Natus oferă conexiune TCP/IP
și USB pentru o instalare rapidă și ușoară. Acest dispozitiv rezistent a fost proiectat cu un aport clinic
considerabil pentru a face față fluxului de lucru și pentru a îndeplini cerințele de aplicare ale
laboratoarelor EEG, LTM sau PSG.
Printre caracteristicile EMU40EX se numără următoarele:
•

40 de canale EEG referențiale, 4 canale de intrare c.c. și 2 canale de la pulsoximetru
(SpO2 și Frecvența pulsului)

•

Abilitatea de a iniția un test de impedanță, de a modifica limitele și de a vizualiza rezultatele în
salonul pacientului

•

Modul Ambulator menține achiziția de date la deconectarea de la cablul de date pentru pacient

•

Comutare automată la stocarea internă a datelor cu rezoluție completă pentru maxim două ore

•

Afișajul direct al formelor de undă EEG rămâne disponibil printr-o conexiune Bluetooth sigură
în Modul Ambulator

•

Datele achiziționate pe caseta de conexiuni în Modul Ambulator sunt transferate în mod
transparent și fără probleme la unitatea de bază după reluarea funcționării prin conexiune
prin cablu

•

Conexiune TCP/IP și USB standard la stațiile de lucru Natus NeuroWorks®

•

Intrări c.c. pe unitatea de bază pentru interfațarea unei varietăți largi de traductoare de semnal
auxiliare

•

Două interfețe de comutare pentru butonul evenimentului de pacient: una pe caseta de conexiuni
pentru utilizare de către pacient și una pe unitatea de bază pentru utilizare de către familie sau
personal

•

Interfață stimulator fotic pentru EEG de diagnostic

•

Casetă de conexiuni mică, ușoară, conectată la pacient – 10,0 x 15,8 x 2,3 cm (3,9 x 6,2 x 0,9 in)
și 333 g (0,73 lb)

•

Design rezistent și durabil pentru funcționare fiabilă în medii clinice și de cercetare
AVERTISMENT: Înainte de utilizarea acestui amplificator, vă recomandăm cu tărie să citiți
secțiunea Contraindicații, avertismente și atenționări din acest manual.
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Destinația de utilizare a produsului
Cutia de lansare EEG XLTEK EMU40EX este un electroencefalograf care funcționează împreună cu
software-ul XLTEK NeuroWorks.
Cutia de lansare EEG XLTEK EMU40EX este utilizată pentru achiziția, digitalizarea, stocarea și
transmiterea semnalelor fiziologice (precum semnale EEG, puls și de oximetrie) pentru studiile EEG
în medii de cercetare și clinice.
În cutia de lansare EEG XLTEK EMU40EX, datele trebuie introduse de către utilizatori competenți,
iar rezultatele trebuie analizate și interpretate de către profesioniști din domeniul medical instruiți, care își
vor exercita raționamentul profesional în utilizarea acestor informații.

Componente de sistem
Sistemul amplificatorului EMU40EX este echipat cu componente de sistem opționale. Computerele
sunt destinate exclusiv pentru rularea software-ului NeuroWorks. Camerele sunt concepute pentru
obținerea unei transmisiuni video sincronizate de la pacient în timpul monitorizării pe termen lung.
Transformatoarele de izolare sunt concepute pentru alimentarea cu energie electrică a tuturor
componentelor de sistem în timp ce asigură siguranța operatorilor și a pacienților. Carturile sunt
concepute pentru a susține și facilita utilizarea amplificatorului EMU40EX, asigurând mobilitatea
sistemului. Comutatoarele eveniment pacient sunt comutatoare portabile cu buton cu apăsare, utilizate
de pacient (sau însoțitorul din apropiere), pentru a semnala un eveniment clinic semnificativ (de ex. o
aură sau începutul unei crize).

Performanța esențială
Performanțele esențiale ale amplificatorului EMU40EX sunt identificate în standardul IEC 60601-2-26:2012.
Performanța esențială se referă la calitatea semnalului înregistrat din amplificator. Performanțele
esențiale specifice sunt (1) acuratețea reproducerii semnalului, (2) gama dinamică și tensiunea
diferențială de decalaj, (3) nivelul zgomotului de intrare, (4) răspunsul în frecvență și (5) respingerea
modului comun. Definițiile acestor performanțe esențiale pot fi găsite în standard.
Se aplică și standardul ISO 80601-2-61, deoarece amplificatorul este considerat echipament cu
pulsoximetru fără un sistem de alarmă. Performanța esențială suplimentară necesară pentru amplificator,
după cum se explică în acest standard, include acuratețea SpO2 și a frecvenței pulsului, pentru a fi
verificată de un simulator electronic pentru pacient, precum și indicarea unei funcționări anormale,
incluzând notificarea privind insuficiența semnalului și erorile de sondă. Demonstrarea acurateței SpO2
printr-un studiu de desaturare controlată trebuie efectuată de către producătorul sondei pulsoximetrului
sau al senzorului utilizat.

Degradarea performanței esențiale
Personalul medical profesionist instruit va observa degradarea performanței esențiale care include,
dar nu se limitează la:
•
•
•
•
•
•
•
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Pierderea semnalului/datelor EEG
Indicarea saturației amplificatorului pe monitorul computerului,
Rafale intermitente de zgomot pe derivații EEG aleatorii.
Pierderea comunicațiilor de la computer la baza Natus
Evenimente de deconectare a casetei de derivații. (Quantum)
Întreruperi în transmisia semnalului rezultate din evenimente electromagnetice externe. (de ex:
electrocauterizare, operarea echipamentului wireless în imediata apropiere a amplificatorului etc.)
Orice formă de comportament aleatoriu sau intermitent al sistemului.
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Dacă se observă oricare dintre cele de mai sus sau dacă se observă un comportament neobișnuit al
sistemului, contactați departamentul de asistență tehnică Natus.

Utilizarea manualului
Acest manual oferă informații și instrucțiuni de bază care vă permit configurarea și utilizarea
amplificatorului EMU40EX. Când revizuiți procedurile, vă recomandăm să citiți mai întâi întreaga secțiune,
înainte de a începe o secvență. Vă rugăm să urmați instrucțiunile cu atenție.
Pe lângă citirea acestui manual, vă încurajăm să explorați secțiunea online Asistență pentru a putea
beneficia de toate funcțiile concepute de XLTEK pentru amplificatorul EMU40EX. Instrucțiuni mai
detaliate privind funcționarea și personalizarea sistemului sunt oferite în secțiunea online Asistență.

Convenții în manual
În manual sunt utilizate diferite simboluri și convenții tipografice. Următorul tabel le ilustrează, descriind
semnificațiile și funcțiile acestora.
Simbol/
Convenție

Descriere/Funcție
Acest simbol denotă un avertisment sau o informație importantă care nu ar
trebui omisă. Citiți cu atenție toate avertismentele și atenționările înainte de
a porni sistemul pentru prima dată.

O notă care conține informații suplimentare importante.

Caractere
aldine
Caractere înclinate

Denumirile tastelor de control, ale tastelor funcționale, ale opțiunilor și ale
etichetelor sunt indicate în caractere aldine. Textul în caractere aldine este
utilizat, de asemenea, pentru a accentua denumiri sau idei importante.
Textul în caractere înclinate este utilizat pentru titluri sau descrieri ale imaginilor.
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EMU40EX Conformitatea cu cerințele privind siguranța
și cu standardele
Standarde de conformitate și referințe normative
Sistem amplificator PSG/EEG cu canale multiple, Model EMU40EX, cablu detașabil conectat,
115/230 V c.a. portabil, 50/60 Hz, 30 W.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Tipul de protecție împotriva șocurilor electrice: Clasa I
Gradul de protecție împotriva șocurilor electrice: tip BF
Gradul de protecție împotriva pătrunderii apei: IPX0
Gradul de siguranță a aplicației în prezența unui amestec anestezic inflamabil cu aer sau
cu oxigen sau cu protoxid de azot: Echipamentul nu este corespunzător pentru utilizarea în
prezența unui amestec anestezic inflamabil cu aer sau cu oxigen, sau cu protoxid de azot
Mod de operare: Continuu
Condiții de mediu: Normale: 10 – 40 °C, 30 – 75% UR, 700 – 1.060 hPa

EMU40EX și accesoriile acestuia au fost proiectate pentru a fi conforme cu următoarele standarde
naționale și internaționale.
Tabelul 1 – Standarde de siguranță de conformitate și referințe normative
CAN /CSA-C22.2 Nr. 60601-1:
08 (R2013) + C2:2011

Echipament electric medical – Partea 1: Cerințe generale
pentru siguranța de bază și performanța esențială

ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 +
C1:2009/(R)2012 și A2:2010/(R)2012
IEC 60601-1:2005 + C1:2006 și
C2:2007, a treia ediție
CENELEC EN 60601-1:2006 + A1:2013
IEC 60601-1-6:2010, Ediția 3.0

Echipament electric medical – Partea 1 - 6: Cerințe
generale pentru siguranța de bază și performanța
esențială – Standard colateral: Aplicabilitatea

IEC 62366:2007, Ediția 1.0

Dispozitive medicale – Aplicarea tehnologiei privind
aptitudinile de utilizare la dispozitivele medicale

IEC 60601-2-26:2012, Ediția 3

Echipament electric medical – Partea 2 - 26: Cerințe
particulare pentru siguranța electroencefalografelor

CENELEC EN 60601-2-26L2003,
Ediția 2
EN ISO 80601-2-61:2011, Ediția 1

8

Echipament electric medical – Partea 2 - 61: Cerințe
particulare pentru siguranța de bază și performanța
esențială ale echipamentului pulsoximetru
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Tabelul 2 – Standard CEM de conformitate și referințe normative
IEC 60601-1-2, Ediția 4.0,
1 februarie, 2014

Echipament electric medical – Partea 1 - 2: Cerințe generale
pentru siguranța de bază și performanța esențială – standard
colateral: compatibilitate electromagnetică – cerințe și testări

IEC 61000-4-2:2008, ed 2.0

Compatibilitate electromagnetică (CEM) Partea 4 - 2: Tehnici
de testare și de măsurare – Test de imunitate pentru
descărcarea electrostatică

IEC 61000-4-3 ed 3.0 cu
A1:2007+A2:2010

Compatibilitate electromagnetică (CEM) Partea 4 - 3: Tehnici
de testare și de măsurare – Test de imunitate câmp
electromagnetic, iradiat, de radio-frecvență

IEC 61000-4-4:2012, ed 3.0

Compatibilitate electromagnetică (CEM) Partea 4 - 4: Tehnici
de testare și de măsurare – Test de imunitate impulsuri
electrostatice tranzitorii rapide/în rafale

IEC 61000-4-5:2014, ed 3.0

Compatibilitate electromagnetică (CEM) Partea 4 - 5: Tehnici
de testare și de măsurare – Test de imunitate pentru
supratensiune tranzitorie

IEC 61000-4-6 ed 2.0 cu A1:2004 +
A2:2006

Compatibilitate electromagnetică (CEM) Partea 4 - 6: Tehnici
de testare și de măsurare – Imunitate la perturbații conduse,
indusă de câmpuri de radio-frecvență

IEC 61000-4-8:2009, ed 2.0

Compatibilitate electromagnetică (CEM) Partea 4 - 8: Tehnici
de testare și de măsurare – Test de imunitate privind câmpul
magnetic la frecvența de alimentare

IEC 61000-4-11:2004, ed 2.0

Compatibilitate electromagnetică (CEM) Partea 4 - 11:
Tehnici de testare și de măsurare – Teste de imunitate
privind căderile de tensiune, întreruperile scurte și variațiile
de tensiune

IEC 61000-3-2:2014, ed 4.0

Compatibilitate electromagnetică (CEM) Partea 3 - 2: Limite Limite pentru emisiile de curent armonic

IEC 61000-3-3:2013, ed 3.0

Compatibilitate electromagnetică (CEM) Partea 3 - 3: Limite –
Limitări ale modificărilor de tensiune, ale fluctuațiilor de
tensiune și de flicker în sistemele publice cu alimentare
de joasă tensiune

CISPR 11 ed. 5.0 cu A1:2010

Echipament industrial, științific și medical (ISM) de radio
frecvență – Caracteristici privind perturbațiile
electromagnetice – Limite și metode de măsurare
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Declarație de conformitate pentru IEC 60601-1-2
Tabelul 1 – Emisii electromagnetice
Instrucțiuni și declarația producătorului – emisii electromagnetice
EMU40EX este conceput pentru utilizarea în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul
EMU40EX trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.
Test de emisii
Emisii în RF

Conformitate
Grupa 1

EMU40EX utilizează energia în RF numai pentru
funcția internă a acestuia. Prin urmare, emisiile în RF
ale acestuia sunt foarte scăzute și este puțin probabil
să cauzeze vreo interferență cu echipamentele
electronice din apropiere.

Clasa A

EMU40EX sunt potrivite pentru utilizarea în toate
imobilele, în afară de imobilele rezidențiale și de cele
conectate direct la rețeaua publică de alimentare cu
curent de joasă tensiune care alimentează clădirile
utilizate în scop locativ.

CISPR 11

Emisii în RF
CISPR 11
Emisii armonice
IEC 61000-3-2

Clasa A

Fluctuații de
tensiune/emisii flicker

Conform

IEC 61000-3-3
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Tabelul 2 – Imunitate electromagnetică
Instrucțiuni și declarația producătorului – imunitate electromagnetică
EMU40EX este conceput pentru utilizarea în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul
EMU40EX trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.
Test de imunitate
Descărcare
electrostatică (ESD)

IEC 60601

Conformitate

Nivel de testare

Nivel

±8 kV contact

Conform

Podelele trebuie să fie fabricate din lemn,
beton sau plăci ceramice. Dacă podelele
sunt acoperite cu material sintetic, umiditatea
relativă ar trebui să fie de cel puțin 30%.

Conform

Calitatea rețelei de alimentare cu energie
electrică ar trebui să fie cea a unui mediu
tipic comercial sau spitalicesc.

Conform

Calitatea rețelei de alimentare cu energie
electrică ar trebui să fie cea a unui mediu
tipic comercial sau spitalicesc.

Conform

Calitatea rețelei de alimentare cu energie
electrică ar trebui să fie cea a unui mediu
tipic comercial sau spitalicesc. Dacă
utilizatorul EMU40EX necesită operarea
continuă în timpul întreruperii alimentării
cu energie electrică, se recomandă ca
EMU40EX să fie alimentat de la o sursă
de alimentare neîntreruptibilă sau de la o
baterie.

Conform

Câmpurile magnetice la frecvența de
alimentare ar trebui să fie la niveluri
caracteristice unei locații tipice dintr-un
mediu tipic comercial sau spitalicesc.

±15 kV aer

IEC 61000-4-2
Impulsuri
electrostatice
tranzitorii
rapide/în rafale

±2 kV, 100 Khz
pentru liniile de
alimentare cu
energie electrică

IEC 61000-4-4

±1 kV, 100 Khz
pentru liniile de
intrare/ieșire

Supratensiune
tranzitorie

±1 kV mod
diferențial

IEC 61000-4-5

±2 kV mod comun

Căderi de tensiune,
întreruperi scurte și
variații de tensiune
la liniile de alimentare
cu energie electrică

<100% cădere,
pentru 0/5 cicluri,
0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°,
315°

Mediu electromagnetic – Indicații

IEC 61000-4-11
100% cădere,
1 ciclu
30% cădere,
25/30 cicluri
40% cădere
pentru 5 cicluri
Frecvență
de alimentare
(50/60 Hz)
câmp magnetic

30 A/m

IEC 61000-4-8
NOTĂ: UT este tensiunea sursei de alimentare cu c.a. înainte de aplicarea nivelului de testare.
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Tabelul 3 – Imunitate electromagnetică – pentru ECHIPAMENTE și SISTEME care nu ASIGURĂ
SUPORT VITAL
Instrucțiuni și declarația producătorului – imunitate electromagnetică
EMU40EX este conceput pentru utilizarea în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul
EMU40EX trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.
Test de imunitate
RF condusă
IEC 61000-4-6
RF radiată
IEC 61000-4-3

IEC 60601
Nivel de testare

Conformitate
Nivel

3 Vrms

3V

între 150 kHz
și 80 MHz

3 V/m

3 V/m
între 80 MHz
și 2,7 GHz

Mediu electromagnetic – Indicații
Echipamentele de comunicație în RF portabile
și mobile nu trebuie să fie utilizate în apropierea
unei componente a EMU40EX, inclusiv a
cablurilor, mai aproape decât distanța de
separare recomandată, calculată din ecuația
aplicabilă frecvenței transmițătorului.
Distanță de separare recomandată
d = 1,2 ×√P

între 150 kHz și 80 MHz

d = 1,2 ×√P

între 80 MHz și 800 MHz

d = 2,3 ×√P

între 800 MHz și 2,5 GHz

unde P este specificația nominală a puterii
maxime de ieșire a transmițătorului în wați (W),
conform producătorului transmițătorului și
d este distanța de separare recomandată
exprimată în metri (m).
Intensitățile câmpului de la transmițătoarele
RF fixe, așa cum sunt determinate de studiul
electromagnetic al locației1 ar trebui să fie
mai scăzute decât nivelul de conformitate
din fiecare interval de frecvență2.
Pot apărea interferențe în apropierea
echipamentelor marcate cu următorul simbol:

NOTĂ 1: La 80 MHz și 800 MHz, se aplică intervalul de frecvență mai ridicat.
NOTĂ 2: Este posibil ca aceste instrucțiuni să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este
afectată de absorbția și reflexia datorate structurilor, obiectelor și persoanelor.

Intensitățile câmpului de la transmițătoarele fixe, cum ar fi stațiile de bază pentru telefoanele radio (celulare/fără fir) și radiourile
mobile terestre, radiourile de amatori, posturile de radio AM și FM și posturile de televiziune nu pot fi estimate în mod teoretic cu
precizie. Pentru a evalua un mediu electromagnetic datorat transmițătoarelor în RF fixe, trebuie luat în considerare un studiu al
locației din punct de vedere electromagnetic. Dacă intensitatea măsurată a câmpului din locația în care este utilizat EMU40EX
depășește nivelul de conformitate RF aplicabil de mai sus, EMU40EX trebuie să fie ținut sub observație pentru a verifica operarea
normală. Dacă se observă o operare anormală, pot fi necesare măsuri suplimentare, cum ar fi reorientarea sau repoziționarea
EMU40EX.
1

2

Peste intervalul de frecvență cuprins între 150 kHz și 80 MHz, intensitățile câmpului ar trebui să fie mai scăzute de 3 V/m.
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Tabelul 4 – Specificații de testare pentru IMUNITATEA PORTULUI DE PROTECȚIE la echipamente
de comunicație RF wireless
Frecvență
de testare

Bandă a)

(MHz)

(MHz)

Serviciu a)

Modulație b)

Modulație a
impulsurilor b)
18 Hz
FM c)
± 5 kHz deviație
1 kHz sinusoidal

Putere
Maximă

Distanță

(W)

(m)

NIVEL DE
TESTARE
A IMUNITĂȚII
(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

Bandă LTE 13,
17

Modulație
a impulsurilor b)
217 Hz

0,2

0,3

9

800 – 960

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

Modulație a
impulsurilor b)
18 Hz

2

0,3

28

1.700 –
1.990

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

Modulație
a impulsurilor b)
217 Hz

2

0,3

28

2.400 –
2.570

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

Modulație
a impulsurilor b)
217 Hz

2

0,3

28

5.100 –
5.800

WLAN
802.11 a/n

Modulație a
impulsurilor b)
217 Hz

0,2

0,3

9

710
745
780
810

870

930
1.720
1.845
1.970

2.450

5.240
5.500

5.785
NOTĂ: Dacă este necesar pentru obținerea NIVELULUI DE TESTARE A IMUNITĂȚII, distanța dintre antena
de transmisie și ECHIPAMENTUL electric medical sau SISTEMUL electric medical poate fi redusă la 1 m. Distanța
de testare de 1 m este permisă de IEC 61000-4-3.
a) Pentru unele servicii, numai frecvențele de legătură sunt incluse.
b) Frecvența purtătoare va fi modulată utilizând un semnal de undă rectangulară la 50% din ciclul de serviciu.
c) Ca o alternativă la modulația FM, poate fi utilizată modulația impulsurilor de 50% la 18 Hz deoarece, î
n timp ce nu
reprezintă modulația actuală, poate fi cel mai rău caz.
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Declarație de conformitate pentru FCC
Notă:

Acest echipament a fost testat și s-a dovedit că respectă limitele pentru un dispozitiv
digital de clasă A, în conformitate cu partea a 15-a a Regulilor FCC. Aceste limitări
au scopul de a oferi o protecție adecvată împotriva interferențelor dăunătoare când
echipamentul este acționat într-un mediu comercial. Acest echipament generează,
utilizează și poate emite energie de radiofrecvență și, în cazul în care nu este instalat și
utilizat în conformitate cu manualul de instrucțiuni, poate provoca interferențe dăunătoare
comunicațiilor radio. Operarea acestui echipament într-o zonă rezidențială predispune la
cauzarea de interferențe dăunătoare, caz în care utilizatorul va fi îndemnat să corecteze
fenomenul de interferență pe cont propriu.

Avertisment:

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de către producător
pot anula autoritatea utilizatorului de a opera acest echipament.
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Contraindicații, avertismente și atenționări
Contraindicații
Xltek EMU40EX cu baza Natus NU trebuie utilizate în următoarele condiții:
NU utilizați sistemul în prezența anestezicelor inflamabile.
Verificați zonele de utilizare pentru a evita utilizarea sistemului în prezența gazelor
inflamabile.
Pentru a se asigura validitatea semnalelor, nu utilizați dispozitivul în apropierea surselor
de interferență electromagnetică.
Sistemele Natus nu sunt clasificate AP sau APG. NU UTILIZAȚI un sistem Natus în
prezența unui amestec anestezic inflamabil cu aer, oxigen sau protoxid de azot.
Xltek EMU40EX cu baza Natus NU este destinat lucrului cu defibrilatoarele. Sistemul
ar putea fi deteriorat când este utilizat cu acest dispozitiv.
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Avertismente și atenționări
Avertismente generale
NOTĂ: Se recomandă ca toate datele să fie stocate utilizând capacități de stocare
suplimentare. Acest lucru poate ajuta la minimizarea pierderii de date în cazul unei
avarii a unității principale.
Utilizarea adecvată a acestui dispozitiv depinde de citirea cu atenție a tuturor instrucțiunilor și
etichetelor care sunt furnizate împreună cu sistemul sau sunt aplicate pe acesta. Măsurătorile
incorecte pot fi cauzate de aplicarea sau de utilizarea incorectă.
Acest echipament/sistem este conceput pentru a fi utilizat de către utilizatori instruiți.
Vă rugăm să citiți acest manual înainte de instalarea oricărui echipament hardware și să
consultați secțiunea corespunzătoare atunci când utilizați, depozitați sau reinstalați sistemul.
Utilizați sistemul EMU40EX numai împreună cu dispozitivele și accesoriile aprobate.
Utilizarea altor cabluri decât a celor specificate sau vândute de către producător pe echipament
poate duce la emisii crescute sau la imunitate scăzută a echipamentului și poate face ca
sistemul să fie neconform cu cerințele IEC 60601-1-2:2007.
Unitatea de bază a amplificatorului este clasificată drept un IPx0 – gradul obișnuit de protecție
împotriva pătrunderii apei conform IEC 60529.
Caseta de conexiuni a amplificatorului este clasificată cum că ar putea fi purtată pe corp și
are o putere nominală IPx1 în timp ce este în interiorul săculețului (-61) și îndeplinește cerința
privind pierderile prin scurgere IEC 60601-2-26 fără săculeț.
Sistemul EMU40EX este clasificat drept un dispozitiv de clasa I în conformitate cu IEC 60601-1.
Computerul utilizat cu un sistem EMU40EX trebuie să fie aprobat de XLTEK și să fie furnizat
ca parte a unui sistem omologat IEC 60601, sau trebuie să fie omologat pentru IEC 60950 sau
similar și menținut în afara mediului pacientului (adică la 1,5 metri de la pacient pe lateral și în
interval de 2,5 metri de la podea în zona ocupată de către pacient).
AVERTISMENT: Software-ul achiziționat de la terți instalat pe computerul de obținere a
datelor poate interfera cu operarea software-ului Natus. Vă rugăm să consultați departamentul
de asistență tehnică Natus înainte de a instala un software achiziționat de la terți pe computer.
Nu utilizați niciodată un echipament care are componente lipsă sau un echipament care
poate conține componente slăbite în interiorul acestuia (adică, în interiorul unei porțiuni închise
a echipamentului). Dacă suspectați că o parte a echipamentului are componente lipsă sau
slăbite, contactați Natus. Verificați de rutină cablurile și componentele sistemului pentru
a vă asigura că nu prezintă uzură obișnuită.
Efectuați acțiunile recomandate de întreținere. Pentru detalii, consultați secțiunea Întreținere,
curățare și eliminare.
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Opriți toate sursele de alimentare ale sistemului și deconectați cablul de alimentare de la
sistem și din perete înainte de a încerca să curățați unitatea. Curățarea trebuie efectuată cu
foarte mare grijă. Nu lăsați lichidul să pătrundă în oricare dintre conectorii sau componentele
electronice interne ale sistemului.
Pentru detalii, consultați secțiunea Întreținere, curățare și eliminare.
EMU40EX nu poate fi curățat de agenții de contaminare biologică. Încercările de îndepărtare
a agenților de contaminare biologică vor deteriora unitatea.
Accesoriile dispozitivului pot include mai multe tipuri de electrozi-ac sterili de unică folosință.
Aceste ace sunt etichetate ca fiind STERILE, iar metoda de sterilizare este documentată
pe ambalaj. Acești electrozi nu trebuie utilizați dacă ambalajul steril a fost deteriorat.
Vânzarea, distribuirea sau utilizarea acestui dispozitiv este limitată la, de către sau în baza
unei prescripții eliberate de un medic.
Imprimantele și/sau echipamentele periferice utilizate cu dispozitivele XLTEK trebuie
marcate și aprobate pentru utilizare în mediul lor corespunzător medical, în conformitate
cu reglementările în vigoare în țara în care sunt utilizate.
Nu încercați să conectați niciun dispozitiv de la terți la caseta de conexiuni pentru pacient
în afara celor aprobate de XLTEK.
Nu eliminați acest produs medical ca deșeu municipal nesortat. La sfârșitul duratei de viață
a EMU40EX, contactați XLTEK la +1-800-303-0306 pentru a dispune livrarea de retur pentru
amplificatorul EMU40EX.
AVERTISMENT: Nu este permisă nicio modificare a acestui echipament.
Operarea acestui echipament cu semnale de intrare ce depășesc un interval de +/-10 mV
poate genera rezultate incorecte.
RISC DE VĂTĂMARE DIN CAUZA UTILIZĂRII REPETITIVE: Utilizarea continuă a acestui
produs fără a considera aspectele ergonomice poate duce la vătămare din cauza utilizării
repetitive.
NU poziționați echipamentul electric medical într-un mod în care operarea dispozitivului
de deconectare este dificilă.

Avertismente și atenționări privind echipamentele electrice
Sistemele XLTEK sunt concepute doar pentru conectarea la o priză electrică cu împământare
corespunzătoare. Asigurați-vă că sistemul amplificatorului EMU40EX este conectat exclusiv
la o priză de curent trifazică, împământată, de ordin spitalicesc.
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Asigurați-vă că sistemul amplificatorului EMU40EX este conectat exclusiv la o priză de curent
trifazică, împământată, de ordin spitalicesc.
Componentele conductoare ale electrozilor și conectorii acestora nu trebuie să intre în contact
cu alte componente conductoare și cu solul.
Nu poziționați PRIZE PORTABILE MULTIPLE (MPSO) pe podea.
Nu conectați MPSO suplimentare sau cabluri prelungitoare la sistemul amplificatorului
EMU40EX.
PERICOL DE ELECTROCUTARE: NU porniți alimentarea sistemului înainte ca toate cablurile
să fi fost conectate, verificate, și inspectate vizual pentru eventuale deteriorări. Neinspectarea
cablurilor poate duce la electrocutare. Verificarea siguranței electrice ar trebui efectuată
zilnic.
PERICOL DE ELECTROCUTARE: NU întreprindeți operațiuni de service ale sistemului.
Pentru service apelați doar la personal calificat. NU utilizați componente reparate fără
o testare corespunzătoare.
Nu utilizați MPSO cu sistemul amplificatorului EMU40EX pentru alimentarea cu energie
electrică a vreunui echipament care nu este parte a sistemului.
PERICOL DE ELECTROCUTARE: NU conectați intrările electrozilor la împământare.
Caseta de conexiuni pentru pacient are simboluri de avertisment care vă reamintesc că aceste
conexiuni sunt destinate doar pentru conexiunile pacientului izolat. Conectarea la un cablu
de împământare poate duce la electrocutare.
PERICOL DE ELECTROCUTARE: NU întreprindeți operațiuni de service ale sistemului.
Pentru service apelați doar la personal calificat. NU utilizați componente reparate fără
o testare corespunzătoare.
Pentru utilizarea unui ELECTROENCEFALOGRAF fără mijloace de protecție în vederea
prevenirii arsurilor cauzate PACIENTULUI, sunt furnizate informații privind amplasarea
ELECTROZILOR.
NU conectați niciun echipament non-medical care a fost furnizat ca parte a sistemului
direct la priza de perete atunci când sistemul este alimentat, prin MPSO, cu un transformator
separator.
Pentru a evita posibile pericole cauzate de însumarea curenților de dispersie atunci când
toate componentele sistemului sunt interconectate, niciun alt echipament decât dispozitivele
conectate la sistemul amplificatorului EMU40EX nu poate fi alimentat de către transformatorul
de izolare.
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Puterea nominală actuală a transformatorului de izolare trebuie să fie suficientă pentru
a acționa toate dispozitivele alimentate de acesta. Consultați puterile nominale actuale ale
transformatorului de izolare și puterea nominală actuală pentru fiecare dispozitiv individual
conectat.
La înlocuirea siguranței pentru EMU40EX, aceasta trebuie înlocuită cu o siguranță de același
tip și cu aceeași putere nominală ca și siguranța originală. Siguranțele de schimb ar trebui
achiziționate direct de la Natus.
Sistemul amplificatorului EMU40EX este clasificat drept un dispozitiv de clasa I în conformitate
cu IEC 60601-1.
AVERTISMENT: PERICOL DE ELECTROCUTARE: NU porniți alimentarea sistemului
înainte ca toate cablurile să fi fost conectate, verificate, și inspectate vizual pentru eventuale
deteriorări. Neinspectarea cablurilor poate duce la electrocutare. Verificarea siguranței
electrice ar trebui efectuată zilnic.

Avertismente și atenționări privind mediul pacientului
NOTĂ: Mediul pacientului este definit drept zona în interval de 1,5 metri de la pacient
pe lateral și în interval de 2,5 metri de la podea în zona ocupată de către pacient.
Conectați toți electrozii pacientului doar la dispozitive complet izolate din punct de vedere
electric. Conectarea electrozilor pacientului la orice alt dispozitiv sau la o priză externă poate
duce la vătămări corporale.
Caseta de conexiuni pentru pacient acceptă numai conectori pentru electrozi cu protecție
împotriva atingerii. NU încercați să utilizați niciun alt tip de conector pentru electrozii pentru
pacient.
Comutatorul eveniment pacient atașat la unitatea de bază sau la caseta de conexiuni NU
este destinat pentru incidente critice legate de siguranța pacientului.
Dacă un computer este situat în mediul pacientului și este conectat la o rețea, TREBUIE
utilizat un izolator de rețea.
NU atingeți în mod simultan nicio componentă metalică accesibilă a sistemului EMU40EX
și pacientul.
NU atingeți în mod simultan nicio componentă împământată a sistemului EMU40EX și
pacientul.
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Conectarea în mod simultan a unui pacient la un echipament chirurgical de înaltă frecvență
și la un echipament de electroencefalografie poate duce la arsuri la locul de amplasare a
electrozilor biopotențiali și poate deteriora amplificatoarele biologice. Vă rugăm să consultați
documentația pentru utilizator a echipamentului chirurgical pentru instrucțiuni privind utilizarea
corespunzătoare a acestuia.
Așa cum este cazul pentru toate echipamentele medicale, există riscul de vătămare în cazul
în care cureaua/centura și săculețul sunt utilizați fără a vă asigura că sunt fixați în mod
corespunzător pe pacient. Pentru detalii, consultați secțiunea Atașarea casetei de conexiuni
EMU40EX la o curea sau o centură.
Sistemul amplificatorului EMU40EX NU include alarme pentru SpO2 sau pentru frecvența
pulsului.
Dacă este prezentă o cameră video în mediul pacientului, aceasta ar trebui conectată prin
Ethernet direct la computer, nu la o rețea.
Utilizatorul nu trebuie să poziționeze echipamentul electric medical într-un asemenea mod
încât să facă dificilă operarea dispozitivului de deconectare.
Nu efectuați operațiuni de service sau întreținere asupra pieselor echipamentului electric
medical în timp ce acesta este folosit la pacient.

Conexiunile pacientului NU sunt destinate contactului direct cu inima.
Direcționați cu grijă cablurile pentru pacient pentru a reduce posibilitatea de încurcare sau
de strangulare a pacientului.
Nu utilizați EMU40EX în apropierea sistemelor de RMN sau TC.

Nu permiteți electrozilor slăbiți să intre în contact cu componente din metal.

Avertismente privind pulsoximetrul
Pulsoximetrul Masimo SET® trebuie utilizat numai de către personal calificat. Înainte de
utilizare, citiți acest manual, instrucțiunile de utilizare ale accesoriilor, toate atenționările
și specificațiile.
Pericol de explozie. Nu utilizați pulsoximetrul cu placă MS în prezența anestezicelor
inflamabile sau a altor amestecuri de substanțe inflamabile cu aer, medii îmbogățite cu
oxigen sau protoxid de azot.
Sistemul amplificatorului EMU40EX NU include alarme pentru SpO2 sau pentru frecvența
pulsului.
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NU utilizați pulsoximetrul ca monitor de apnee.
Pulsoximetrul trebuie considerat drept un dispozitiv de avertizare timpurie. Dacă este
indicată o tendință de dezoxigenare a pacientului, probele de sânge ale acestuia trebuie
analizate cu un CO-oximetru de laborator pentru înțelegerea deplină a stării pacientului.
Nivelurile semnificative de hemoglobină disfuncțională (de exemplu, HbCO sau MetHb) pot
cauza măsurători incorecte.
Substanțele intravasculare de contrast, precum verdele de indocianină sau albastrul
de metilen pot genera măsurători incorecte.
Expunerea la iluminare excesivă poate cauza măsurători incorecte, la fel și pierderea
semnalului de puls.
Mișcările excesive ale pacientului pot cauza măsurători incorecte.

Pulsațiile venoase pot cauza măsurători incorecte.
Carboxihemoglobina poate crește în mod eronat valorile măsurate. Nivelul de creștere este
aproximativ egal cu cantitatea de carboxihemoglobină prezentă. Coloranții și orice substanțe
care conțin coloranți și care schimbă pigmentarea arterială normală pot cauza măsurători
eronate.
Pierderea semnalului de puls poate apărea atunci când pacientul suferă de hipotensiune,
vasoconstricție severă, anemie severă sau hipotermie.
Pierderea semnalului de puls poate apărea atunci când există o ocluzie arterială în apropierea
senzorului.
Pierderea semnalului de puls poate apărea atunci când pacientul se află în stop cardiac sau
în stare de șoc.
Amplasarea incorectă a unui senzor poate produce deteriorarea țesuturilor.
Nu scufundați cablurile pentru pacient în apă, solvenți sau soluții de curățare (conectorii
cablurilor pentru pacient nu sunt rezistenți la apă). Nu sterilizați cablurile pentru pacient
prin iradiere, cu abur sau oxid de etilenă.
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Avertismente privind senzorul pulsoximetrului
Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare ale senzorului LNOP®.
Utilizați numai senzori de oximetrie Masimo pentru măsurătorile SpO2 . Alți traductori (senzori)
de oxigen pot produce performanțe necorespunzătoare ale pulsoximetrului.
Deteriorarea țesuturilor poate fi cauzată de aplicarea sau utilizarea incorectă a unui senzor
LNOP® ; de exemplu, prin strângerea excesivă a senzorului. Inspectați locația de amplasare
a senzorului conform instrucțiunilor de utilizare ale senzorului, pentru a asigura integritatea
pielii, poziționarea corectă și aderența senzorului.
Nu utilizați senzorii de pulsoximetrie Masimo în timpul scanărilor RMN, deoarece acest lucru
ar putea provoca arsuri. Pulsoximetrul Masimo poate afecta imaginea RMN, iar unitatea RMN
poate afecta acuratețea măsurătorilor de oximetrie.
Plasarea unui senzor pe o extremitate pe care există un manșon de tensiune sanguină,
un cateter arterial sau un tub intravascular poate cauza măsurători incorecte.
Atunci când senzorul este prea strâns poate apărea pierderea semnalului de puls.
Consultați indicațiile de curățare din cadrul instrucțiunilor de utilizare ale senzorilor reutilizabili
Masimo LNOP®.
Nu utilizați cabluri pentru pacient deteriorate. Nu scufundați cablurile pentru pacient în apă,
solvenți sau soluții de curățare (conectorii cablurilor pentru pacient nu sunt rezistenți la apă).
Nu sterilizați prin iradiere, cu abur sau oxid de etilenă. Consultați indicațiile de curățare
din cadrul instrucțiunilor de utilizare ale cablurilor pentru pacient reutilizabile Masimo.

Avertismente și atenționări privind opțiunea wireless
Funcția wireless a acestui amplificator/acestei cutii de lansare prezintă o vizualizare pasivă a
semnalului EEG. Această funcție nu înlocuiește alte mijloace de monitorizare și supraveghere
a pacientului.
Ca în cazul oricăror dispozitive wireless, această funcție este limitată în intervalul de operare.
Acest interval va fi, de asemenea, redus considerabil dacă există o interferență fizică între
unitatea de bază și caseta de conexiuni. În oricare dintre aceste situații, datele transmise prin
funcția wireless nu vor fi primite de computerul de achiziție.
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EMU40EX conține ID FCC: SQGBT700 care este în conformitate cu partea a 15-a a Regulilor
FCC. Funcționarea trebuie să respecte următoarele două condiții:
(1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și
(2) Acest dispozitiv trebuie să accepte interferențele primite, inclusiv pe cele
care pot provoca o funcționare defectuoasă.
Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de către partea
responsabilă de conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a opera acest echipament.
EMU40EX conține un modul Bluetooth de Clasa 1 care a trecut procesul de Calificare/Certificare
conform Specificațiilor privind dispozitivele Bluetooth și cerințelor PRD 2.0.
Nu există dispozitive care să perturbe performanța echipamentelor radio wireless din acest
dispozitiv. Cu toate acestea, trebuie luate măsurile de precauție necesare pentru a păstra
dispozitivul EEG la o distanță de siguranță de orice alte produse wireless. Consultați Tabelul 4
din secțiunea Declarație de conformitate pentru IEC 60601-1-2.
Dacă apare interferență cu echipamentele radio wireless din acest dispozitiv, schimbați poziția
dispozitivelor care cauzează problema sau contactați departamentul de asistență tehnică
Natus la +1-800-303-0306 sau OTS@Natus.com.

Avertismente privind interferența electromagnetică (IEM)
Echipamentul electric medical necesită măsuri speciale de precauție în privința CEM și trebuie
instalat și pus în funcțiune în conformitate cu informațiile privind CEM furnizate în acest
manual și în orice alte documente însoțitoare.
Utilizarea altor accesorii, traductoare și/sau cabluri decât a celor specificate, cu excepția celor
vândute de către producător ca piese de schimb pentru componentele interne poate duce
la emisii crescute sau la imunitate scăzută a echipamentului sau sistemului și poate face ca
sistemul să fie neconform cu cerințele IEC 60601-1-2:2007.
Echipamentul sau sistemul nu trebuie utilizat lângă sau peste un alt echipament, iar dacă este
necesară o utilizare lângă sau peste un alt echipament, echipamentul sau sistemul trebuie
supravegheat pentru a verifica funcționarea normală în configurarea în care va fi utilizat.
Echipamentele de comunicații în RF mobile și portabile pot afecta echipamentul electric
medical.
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Avertisment privind imunitatea condusă
Asigurați-vă că orice platformă, masă, cart sau altă suprafață utilizată în timpul operării,
al transportului sau pentru depozitarea temporară sau permanentă a sistemului și
a componentelor acestuia este corespunzătoare, rezistentă și sigură. Natus nu este
responsabilă pentru nicio vătămare sau daună care poate rezulta din transporturi, carturi
sau suprafețe de operare necorespunzătoare, construite necorespunzător sau care nu sunt
aprobate. Natus nu este răspunzătoare pentru nicio vătămare sau daună care poate rezulta
din depozitarea incorectă a cablurilor în timpul transportului.

Avertismente privind transportul
Asigurați-vă că orice platformă, masă, cart sau altă suprafață utilizată în timpul operării,
al transportului sau pentru depozitarea temporară sau permanentă a sistemului și a
componentelor acestuia este corespunzătoare, rezistentă și sigură. Natus nu este
responsabilă pentru nicio vătămare sau daună care poate rezulta din transporturi, carturi
sau suprafețe de operare necorespunzătoare, construite necorespunzător sau care nu sunt
aprobate. Natus nu este răspunzătoare pentru nicio vătămare sau daună care poate rezulta
din depozitarea incorectă a cablurilor în timpul transportului.
RISC DE RĂSTURNARE: În timpul transportului, utilizatorul trebuie să ghideze cartul utilizând
ambele mâini, asigurându-se că baza cu roți este aliniată astfel încât o singură rotiță să dirijeze
în direcția de deplasare. În cazul în care cartul nu poate fi dirijat cu o singură rotiță, se poate
produce riscul de răsturnare la urcarea sau coborârea treptelor sau a pragurilor.
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Proceduri și avertismente
Gestionarea descărcărilor electrostatice (ESD)
Înainte de a efectua orice procedură de configurare sau de poziționare, citiți precauțiile prezentate în
această secțiune.
AVERTISMENT: Asigurați-vă că luați măsuri de precauție corespunzătoare privind
descărcarea electrostatică (ESD). Deconectați cablurile înainte de a deplasa, de a cabla
sau de a efectua orice procedură de configurare.
Unele dispozitive semiconductoare (în stare solidă) pot fi deteriorate cu ușurință de
electricitatea statică. Astfel de componente sunt denumite în mod obișnuit dispozitive
sensibile electrostatic (ESD). Nu atingeți componentele conductoare accesibile pentru
conectorii marcați cu simbolul ESD.
Urmați aceste tehnici pentru a ajuta la reducerea posibilității de deteriorare a componentelor cauzată
de electricitatea statică:
•

Chiar înainte de manevrarea vreunui ansamblu de componente ale produsului, îndepărtați
încărcătura electrostatică din corpul dumneavoastră atingând o împământare cunoscută.

•

Minimizați mișcările corpului atunci când manevrați dispozitive ESD de schimb care nu sunt
împachetate. Mișcări precum atingerea ușoară a hainelor una de cealaltă sau ridicarea piciorului
de pe o podea acoperită cu un covor pot genera suficientă electricitate statică pentru a deteriora
componentele produsului.

•

Evitați covoarele în zone reci, uscate. Dacă sunt furnizate, lăsați componentele produsului
în ambalajul antistatic al acestora până când sunt pregătite de instalare.

•

Aveți grijă la conectarea sau deconectarea cablurilor. La deconectarea unui cablu, trageți
întotdeauna de conectorul cablului sau de bucla pentru reducerea tensionării, nu de cablul în sine.
AVERTISMENT: Un cablu deteriorat poate cauza un scurtcircuit în circuitul electric.
Împiedicați deteriorarea conectorilor prin alinierea pinilor conectorilor înainte de a
conecta cablul.
AVERTISMENT: Pinii aliniați greșit ai conectorului pot deteriora componentele sistemului
la pornirea alimentării.
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Proceduri și avertismente privind imunitatea condusă
Imunitatea condusă este definită drept abilitatea unui produs electronic de a tolera influența energiei
electrice de la alte produse electronice sau de la fenomene electromagnetice.
Energia electrică de la alte dispozitive electronice poziționate în apropierea echipamentului sunt de
obicei propagate prin cablurile de conectare. Funcționalitatea anumitor dispozitive semiconductoare
și a anumitor amplificatoare de sensibilitate (EEG, EMG, ECG) poate fi afectată de semnalele parazite
induse.
Acest efect poate fi descris ca zgomot și/sau saturare a canalului pe formele de undă EEG, împreună
cu valorile din afara scalei pentru senzorii auxiliari.

Urmați aceste tehnici pentru a ajuta la identificarea surselor și pentru a crește
imunitatea față de zgomotul parazit: o
•
•
•
•
•
•
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Verificați ca sursa de alimentare și toate prizele multiple portabile să nu fie pe podea și să fie
într-o locație uscată.
Dacă este prezent zgomotul parazit pe formele de undă EEG, încercați să identificați posibilii
vinovați prin deconectarea echipamentului din apropiere de la sursa comună de alimentare.
Așezați cablurile de interconectare cât mai departe posibil de cablurile care sunt utilizate
de echipamentul din apropiere.
Verificați integritatea cablului de alimentare. Nu utilizați prize multiple portabile care nu sunt
împământate în mod corespunzător.
Nu utilizați prizele de alimentare fără o împământare de protecție.
Când sunt utilizate transformatoare de izolare, asigurați-vă că sistemul medical este împământat
în mod corespunzător.
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Descrierea simbolurilor
Simbol

Descriere
ATENȚIE:
Consultați documentele însoțitoare
Consultați documentele însoțitoare
Consultați instrucțiunile de utilizare

Este interzisă împingerea

Legare la pământ de protecție (împământare)

Echipament tip BF

Tensiune periculoasă

Curent alternativ

Curent continuu

Pornire

Oprire

Numai pentru UE: A nu se elimina ca deșeu municipal nesortat

Marcaj CE
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Descriere
Echipamente de clasă II (carcasă fără împământare)

Sensibilitate ESD
sau
Sensibilitate statică

Intrări c.c. conector cablu casetă de conexiuni de la 13 la 16

Conector buton eveniment pacient

Bolț echipotențial

Dispozitivul nu este impermeabil

Conexiune LAN

Conexiune USB
Informații privind producătorul

Fragil
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IPX0

Fără protecție împotriva pătrunderii apei în conformitate cu IEC 60529.

IPX1

Protecție împotriva picurării apei de deasupra dispozitivului
pentru cel puțin 10 minute în conformitate cu IEC 60529.
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Specificații: Amplificator EMU40EX
Specificație

Valori

Specificații canale analogice
Canale referențiale

40

Impedanță intrare mod diferențial

> 50 MOhmi

Impedanță intrare mod comun

> 25 MOhmi

Rată de respingere mod comun

116 dB la 60 Hz

Zgomot intrare (vârf-la-vârf)

3,9 µV la 0,1~70 Hz lățime de bandă

Zgomot intrare (RMS)

0,65 μV la 0,1~70 Hz lățime de bandă

Amplificare hardware canal EEG

250

Intrare c.a. diferențială maximă
Înainte de tăiere (referențială)

±10 mV vârf-la-vârf

Decalaj electrod tensiune intrare c.c. operațională
maximă

±200 mV

Curent de polarizare de intrare

< 20 pA

Diafonie canale

-87 dB

Specificații analogice – Canale c.c.
Canale c.c. (Unitatea de bază, c.c. 1 – c.c. 4)

4 izolate

Interval intrare c.c.

±5 V

Interfață gazdă
Interfață rețea
Cablată

TCP/IP (Adresă IP fixă sau DHCP)
Gigabit Ethernet (1000BASE-T, IEEE 802.3ab)

Interfață conexiune directă

USB 2.0

Interfață utilizator
Comandă panou frontal

Ecran tactil LCD unitate de bază

Conexiune buton eveniment pacient

1 pe unitatea de bază, 1 pe caseta de conexiuni

Interfață stimulator fotic

1 Natus Photic Stimulator
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Valori

Specificații digitale
Frecvență de eșantionare

256 Hz, 512, 1.024 Hz

Rezoluție de eșantionare – Canale EEG

16 biți

Cuantizare de eșantionare – Canale EEG

300 nV

Rezoluție de eșantionare – Canale c.c.

16 biți

Cuantizare de eșantionare – Canale c.c.

150 μV

Moduri de operare
Tip și putere nominală ale siguranței unității
de bază

T 1,5 A/250 V

Alimentare cu energie a unității de bază

100 – 230 V, 50/60 Hz

Capacitate de stocare

Card de memorie compact intern de 4 GB

Cerințe sursă de alimentare cu energie
(Unitatea de bază)

100 – 230 V c.a.; 50 – 60 Hz 70 VA

Consum de putere (casetă de conexiuni
EMU40EX)

1 W la 12 V

Baterie

2 baterii reîncărcabile AAA Ni-Mh

Durata de viață a bateriei

între 1 oră și 1,5 ore (depinde de funcțiile activate:
opțiunea wireless, oximetru)

Verificarea impedanței

< 2,5, < 5, < 10, < 25 kOhmi

Semnal test canal

Programabil
Sinusoidal: 5 – 20 Hz, 50 – 200 μV vârf-la-vârf
Rectangular: 0,25 – 1 Hz, 50 – 200 μV vârf-la-vârf

Specificații opțiune wireless
Frecvență de operare

2,400 – 2,4835 GHz

Putere de ieșire RF

Bluetooth Clasa 1 Radio

Interval distanță maximă între transmițător/receptor Până la 30 de metri
(conform condițiilor de mediu CEM).
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Valori

Condiții de mediu pentru utilizare
Limite operaționale ambiante

Temperatură: între 10 °C și 30 °C
Umiditate relativă: 30% – 75%
Presiune atmosferică: între 700 hPa și 1.060 hPa

Interval de temperatură pentru transport
și depozitare

între -25 °C și 60 °C

Interval de umiditate pentru transport și depozitare 10% – 95%
Interval de presiune atmosferică pentru transport
și depozitare

între 500 hPa și 1.060 hPa

Dimensiuni
Dimensiune (lungime x lățime x înălțime)

Greutate

Unitatea de bază
Natus

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

Casetă de
conexiuni
EMU40EX

100 mm x 158 mm x 23 mm

Unitatea de bază
Natus

2,14 kg (4,72 lb)

Casetă de
conexiuni
EMU40EX

333 g (0,73 lb)

(3,94’’ x 6,22’’ x 0,91’’)
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Imagini produs
Sistem EMU40EX

Figura 1: Sistemul EMU40EX: Unitate de bază, casetă de conexiuni și acumulator
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Unitatea de bază

1

Buton alimentare. Etichetat cu

2

Păstrat pentru utilizare ulterioară. Etichetat cu

.
.

Poate fi utilizat pentru a conecta unitatea de bază direct la un PC și/sau un laptop. Etichetat
3
cu

.

4

Poate fi utilizat pentru a conecta unitatea de bază la o rețea TCP/IP. Etichetat cu

5

Terminal echipotențial cu împământare.

6

Conectează unitatea de bază la sursa de alimentare la rețea.

7

Compartiment siguranță. Etichetat cu:
50 – 60 Hz 70 VA.

8

Păstrat pentru utilizare ulterioară. Etichetat cu

9

Poate fi utilizat pentru a conecta semnalele c.c. de la dispozitive externe. Etichetat cu
CC1-CC12. Numai CC1-CC4 sunt disponibile când este conectată caseta de conexiuni EMU40EX.

10

Conector Natus Photic Stimulator. Etichetat cu

11

Conector buton eveniment pacient. Etichetat cu

12

Utilizat pentru a conecta unitatea de bază la caseta de conexiuni a pacientului Quantum.
Nu este disponibil când este conectată caseta de conexiuni EMU40EX.

.

Siguranță: T 0,5 A/250 V; 100 – 230 V c.a.;
.

.
.
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Utilizat pentru a conecta caseta de conexiuni a pacientului la EMU40EX. Etichetat cu
NOTĂ: Trebuie utilizat doar un tip de casetă de conexiuni la un moment dat. Nu puteți utiliza
o casetă de conexiuni EMU40EX împreună cu o altă casetă de conexiuni.

Casetă de conexiuni EMU40EX

Figura 3: Casetă de conexiuni EMU40EX
1

10 – 20 intrări standard de canale

2

Conexiune eveniment pacient (pe lateral)

3

Conexiune unitate de bază sau acumulator extern (pe lateral)

4

LED-uri de stare

5

8 canale suplimentare

6
Conexiune pulsoximetru
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Despachetarea
Atunci când despachetați EMU40EX, asigurați-vă că sunt incluse următoarele elemente:
•

Unitatea de bază Natus

•

Casetă de conexiuni EMU40EX

•

Cablu pentru casetă de conexiuni EMU40EX

•

Cablu Ethernet

•

Cablu de alimentare

•

Comutator eveniment pacient

Accesorii opționale:
•

Acumulator EMU40EX

•

Kit accesorii EEG
NOTĂ: Sistemul EMU40EX trebuie utilizat numai cu cablurile, traductoarele, electrozii,
senzorul și comutatoarele furnizate și aprobate de Natus.
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Configurarea
Amplificatorul EMU40EX este conceput pentru a fi utilizat împreună cu un computer XLTEK pe care
rulează baza de date Natus și software-ul EEG NeuroWorks.

Conectarea la computer
Conexiune de tip USB
Pentru conectarea EMU40EX la XLTEK:

1. Utilizați cablul USB 2.0 furnizat pentru conectarea unității de bază Natus la computer.
2. Introduceți Comutatorul eveniment pacient la conexiunea pentru comutatorul eveniment
pacient de pe unitatea de bază sau caseta de conexiuni.

3. Dacă este necesar un Photic Stimulator, introduceți Photic Stimulator în conexiunea Photic
Stimulator de pe unitatea de bază.

4. Când totul este pregătit pentru rularea unui studiu, conectați derivațiile pacientului și traductoarele
la caseta de conexiuni EMU40EX.
Patient
Leads

Breakout Box

Patient Event
Switch
Computer

Natus
Base Unit

Photic Stimulator
(optional)

USB 2.0 Cable

Figura 6: Conexiuni hardware de tip USB pentru un sistem EMU40EX

Conexiune de tip Ethernet
1. Conectați computerul la LAN (rețeaua locală),
2. Conectați unitatea de bază Natus la LAN.
3. Introduceți Comutatorul eveniment pacient la conexiunea pentru comutatorul eveniment pacient
de pe unitatea de bază sau caseta de conexiuni.

4. Dacă este necesar un Photic Stimulator, introduceți cablul Photic Stimulator în conexiunea Photic
Stimulator de pe unitatea de bază.

5. Când totul este pregătit pentru rularea unui studiu, conectați derivațiile pacientului și traductoarele
la EMU40EX.
Computer

Patient Event
Switch

Breakout
Box

Natus
Base Unit

Patient
Leads

Photic Stimulator
(optional)

Ethernet Cables

Figura 7: Conexiuni hardware de tip Ethernet pentru un sistem EMU40EX

36

Manual de utilizare și service

Xltek® EMU40EX™

NOTĂ: XLTEK a conceput amplificatorul EMU40EX pentru studii EEG/LTM. Pentru mai multe
informații privind rularea studiilor, consultați secțiunea online Asistență.

Configurarea conexiunii pentru unitatea de bază
1. Confirmați că unitatea de bază este montată prin Consola de deconectare rapidă fie la un sistem
cu cart, fie la o șină montată pe perete.

2. Conectați unitatea de bază a amplificatorului la computerul pentru obținerea datelor utilizând
o rețea sau prin USB. Unitatea de bază poate fi conectată la o mufă standard de rețea gigabit
comutată (recomandată) sau la un card secundar cu interfață pentru rețeaua gigabit de pe
computerul pentru obținerea datelor.
3. Conectați cablul de alimentare, unitatea de bază la cablul pentru caseta de conexiuni EMU40EX,
comutatorul eveniment pacient și oricare accesoriu suplimentar necesar.
Computer

AC power
Monitor

VGA
AC power
Mains
Power

USB sau
Ethernet

Oximetry Sensor

Derivații
pacient

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.
Buton eveniment
pacient

NOTĂ: Configurarea și instalarea sistemului amplificatorului EMU40EX trebuie efectuate
numai de către personal calificat Natus.
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Setarea adresei IP
1. Pentru pornirea unității de bază, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare
3 secunde. Apare următoarea interfață cu utilizatorul.

2. Apăsați butonul Settings (Setări)

timp de

de pe ecranul tactil pentru a accesa configurarea IP.

NOTĂ: Amplificatorul suportă atât configurarea adresei DHCP, cât și a TCP/IP static.
Selectând DHCP va permite amplificatorului să primească automat adresele TCP/IP
de la serverul DHCP.
Software-ul NeuroWorks poate scana și găsi amplificatoarele disponibile pentru
obținerea datelor.

38

Manual de utilizare și service

Xltek® EMU40EX™

3. Selectați On (Pornit) sau Off (Oprit) pentru Audio Alerts (Alerte audio).
4. Selectați DHCP de la Network Settings (Setări rețea) sau serverul DNS va permite introducerea
manuală a IP address (Adresei IP) și a serverului DNS pentru unitatea de bază.

5. Apăsați Save all (Salvare toate) pentru a finaliza modificările configurării IP.
6. Apăsați Close (Închidere) pentru a reveni la ecranul principal.
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7. Din Ecranul principal, confirmați configurarea sistemului apăsând butonul Info (Informații)
pentru a vizualiza ecranul de informații.

8. Pe ecranul de informații, asigurați-vă că IP address (Adresa IP) este setată după cum doriți și că
informațiile de conectare pentru casetele de conexiuni arată că toate componentele sunt recunoscute
de către sistem.
NOTĂ: Dacă DHCP nu a fost utilizat, elementul DHCP/STATIC va indica STATIC.
9. Apăsați Close (Închidere) pentru a ieși din ecranul de informații.
Amplificatorul este acum configurat și pregătit pentru utilizare.
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Pictograme ecran tactil
Când este instalată și conectată corespunzător la PC, baza Natus afișează mai multe pictograme
în partea de jos a ecranului tactil care indică starea de conectare a casetelor de conexiuni, a cutiei
de lansare și a unităților de bază. Următorul tabel arată diferiții indicatori de stare a conexiunii.
Pictogramă

Descriere
Arată numărul de casete de conexiuni (1) care sunt conectate la unitatea de bază.
Indică faptul că este conectată cutia de lansare la PC prin USB și s-a stabilit o
conexiune cu software-ul.
Indică faptul că este conectată cutia de lansare la PC printr-un cablu Ethernet. În cazul
în care culoarea este ALBASTRU, software-ul PC este conectat la cutia de lansare și
rulează în mod specific un studiu.
În cazul în care culoarea este NEGRU, cablul Ethernet este conectat, dar software-ul
nu a stabilit o conexiune cu cutia de lansare.
Dacă este TRANSPARENT, atunci niciun cablu de rețea nu este introdus.
NOTĂ: Dacă este utilizată o conexiune USB, conexiunea de mai sus va fi afișată
până când software-ul stabilește o conexiune directă la cutia de lansare, punct în
care se va schimba în
. O conexiune fizică la un cablu USB nu poate fi detectată
de echipament.
Afișează setările pentru baza Natus.
Afișează informațiile despre caseta de conexiuni conectată.
Stinge ecranul LCD.
Oprește baza Natus.
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Utilizare și caracteristici amplificator
Introducere
NOTĂ: În cazul unei căderi de curent, la restabilirea alimentării, înregistrarea actuală
va reporni utilizând setările programate ultima dată.

Poziționarea operatorului și a pacientului
Este de așteptat ca operatorul sistemului să stea în picioare sau să stea pe scaun în fața computerului,
dar nu în mod continuu. Pacientul este, de obicei, întins pe un pat poziționat lângă sistemul cu cart sau
lângă amplificator și nu este sub nicio formă susținut de echipament.
Unitățile amplificatorului sunt purtate de pacient. Consultați secțiunea Atașarea casetei de conexiuni
EMU40EX la o curea sau o centură pentru detalii despre poziționarea casetei de conexiuni pe pacient.
Sub nicio formă nu trebuie să vă sprijiniți pe sau să vă lăsați peste sistem. Consultați secțiunea
Specificații și întreținere sistem de transport pentru poziționare, detalii și atenționări privind diferite
opțiuni de transportare cu cartul.
Consultați Instrucțiunile de utilizare corespunzătoare pentru toate componentele sistemului înainte de
utilizare. Acesta trebuie să includă, dar nu este limitat la: camere, computere, stimulatoare și software.

Începerea unui studiu
Odată ce echipamentul a fost instalat de către reprezentantul dumneavoastră calificat Natus și un
pacient a fost conectat la sistemul EMU40EX, poate fi început un studiu nou EEG. Pentru detalii privind
începerea unui nou studiu EEG, consultați manualul NeuroWorks.
NOTĂ: Pentru a înregistra un studiu, unitatea de bază trebuie să fie conectată la un
PC și unitatea de bază trebuie să fie conectată la caseta de conexiuni, așa cum se
descrie în Transmiterea datelor de la caseta de conexiuni EMU40EX la unitatea
de bază.

Oprirea alimentării sistemului
Parcurgeți următorii pași pentru a vă asigura că sistemul dumneavoastră este deconectat de la sursa
de alimentare în mod complet și sigur.
1.
2.
3.
4.

Închideți toate studiile active din software-ul NeuroWorks.
Închideți computerul, asigurându-vă că respectați procedura corespunzătoare de oprire.
Pe LCD-ul de bază apăsați și mențineți apăsat butonul Oprire timp de 3 secunde.
Scoateți cablul de alimentare din priza de perete. Atașarea casetei de conexiuni EMU40EX la o curea
sau o centură.

Amplasarea casetei de conexiuni EMU40EX pe pacient poate fi efectuată folosind configurația pe curea
sau configurația pe centură.
Săculețul și sistemul de curea sau centură trebuie purtate peste hainele sau halatul de spital
ale pacientului.
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Atașarea casetei de conexiuni EMU40EX la o curea sau o centură
Configurație pe curea
Pentru a utiliza configurația pe curea:
1. Atașați săculețul la curea legând cureaua prin spatele săculețului.
2. După atașarea electrozilor la pacient, poziționați caseta de conexiuni în săculeț cu firele electrozilor
ieșind în partea de sus sau pe lateral, după cum este necesar. Dacă se utilizează un acumulator
extern, introduceți-l în săculeț lângă caseta de conexiuni.
3. Închideți fermoarele cât de mult posibil astfel încât caseta de conexiuni să fie fixată.
4. Odată ce caseta de conexiuni este închisă în săculeț, potriviți perfect cureaua în jurul mijlocului
pacientului. Cureaua nu trebuie să fie nici prea strânsă, nici prea slăbită, iar pacientul trebuie să
se simtă confortabil.
5. Introduceți comutatorul eveniment pacient în suportul de pe partea din față a săculețului și adunați
electrozii într-o coadă.
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Configurație pe centură
Pentru a utiliza configurația pe centură:
1. Atașați șnurul la cele două (2) inele de pe spatele săculețului.
2. După atașarea electrozilor la pacient, poziționați caseta de conexiuni în săculeț cu firele electrozilor
ieșind în partea de sus sau pe lateral, după cum este necesar. Dacă se utilizează un acumulator
extern, introduceți-l în săculeț lângă caseta de conexiuni.
3. Închideți fermoarele cât de mult posibil astfel încât caseta de conexiuni să fie fixată în săculeț.
4. Odată ce caseta de conexiuni este închisă în săculeț, poziționați șnurul în jurul gâtului sau umărului
pacientului, sau agățați-l de marginea patului.
5. Introduceți comutatorul eveniment pacient în suportul de pe partea din față a săculețului și adunați
electrozii într-o coadă.

Conductor egalizare potențial
Unitatea de bază furnizează un conductor de egalizare a potențialului pentru utilizare opțională. Pentru
instalare, conectați un cablu de legătură de la conductorul de egalizare a potențialului la bara colectoare
de egalizare a potențialului de pe izolarea electrică din camera unde este utilizat sistemul EMU40EX.
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Descrierea sistemului amplificatorului EMU40EX
Această secțiune prezintă o descriere a sistemului amplificatorului EMU40EX și modurile de operare ale
acestuia.
Sistemul amplificatorului EEG EMU40EX este alcătuit dintr-un set de electrozi pentru pacient, o casetă
de conexiuni și o unitate de bază. Sistemul amplificatorului EMU40EX este conceput pentru a fi utilizat
împreună cu un computer gazdă XLTEK pe care rulează baza de date Natus și software-ul de analiză
și revizuire a datelor NeuroWorks.
Caseta de conexiuni EMU40EX este un amplificator EEG cu 40 de canale cu mufe cu protecție
împotriva atingerii pentru derivațiile electrozilor EEG. Aceasta transformă activitatea electrică a creierului
pacientului într-un sistem de date digitale. Integrează și canale de SpO2 și Frecvența pulsului de la
pulsoximetrul incorporat Masimo SET®, precum și marcaje pentru evenimentele pacientului, transmise
de un comutator cu buton prin apăsare, de tip pandantiv, amplasat la patul pacientului.
Datele formelor de undă EEG digitale sunt transmise la unitatea de bază pentru procesare ulterioară a
semnalului și pentru stocare. Unitatea de bază pune aceste date la dispoziție prin Ethernet sau USB către
o stație de lucru XLTEK NeuroWorks, pentru afișarea în direct a formelor de undă, revizuire ulterioară
și interpretarea clinică a formelor de undă. Unitatea de bază oferă, de asemenea. patru intrări c.c.,
comandă pentru stimulatorul fotic, o altă intrare pentru marcaje de evenimente, precum și comenzi
pentru testarea impedanței electrozilor EEG în salonul pacientului.
Caseta de conexiuni EMU40EX poate fi conectată la unitatea de bază printr-un cablu sau prin wireless,
printr-o conexiune Bluetooth sigură. În cele ce urmează este descrisă utilizarea sistemului amplificatorului
EMU40EX în diferitele moduri de operare.

Transmiterea datelor de la caseta de conexiuni EMU40EX la unitatea
de bază
Caseta de conexiuni EMU40EX comunică cu unitatea de bază printr-o conexiune cablată bidirecțională
de 4 Mbit/s. Această conexiune este utilizată pentru a transmite formele de undă EEG digitalizate în timp
real și la rezoluție completă, precum și semnalele asociate, către unitatea de bază.
În plus, caseta de conexiuni și unitatea de bază se pot conecta wireless, printr-o conexiune wireless
opțională unidirecțională de 230,4 Kbit/s. Cu această opțiune, caseta de conexiuni stochează datele
în memoria flash și trimite datele formelor de undă EEG infraeșantionate către unitatea de bază, care le
transmite mai departe către computerul NeuroWorks pentru afișarea în direct a formelor de undă EEG.
Rețineți faptul că unitatea de bază poate trimite date/comenzi pentru configurarea și controlul casetei
de conexiuni EMU40EX numai printr-o conexiune prin cablu.
Funcția opțională wireless este disponibilă la cererea clientului. Pentru a utiliza această opțiune, este
necesară parcurgerea a două etape. În prima etapă, la cererea clientului, această funcție este activată
în fabrică. În a doua etapă, clientul trebuie să activeze această funcție în software-ul NeuroWorks înainte
de a utiliza modul wireless Bluetooth.
Următoarele două secțiuni descriu modul de utilizare a EMU40EX atunci când opțiunea wireless este
dezactivată, precum și atunci când opțiunea wireless este activată.
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Funcționarea EMU40EX cu opțiunea wireless dezactivată
Atunci când unitatea de bază este conectată fizic la caseta de conexiuni, adică prin cablul de date al
casetei de conexiuni, EMU40EX este în modul de conectare fizică. În acest mod, datele sunt transmise
prin conexiunea cablată la unitatea de bază, care transmite apoi datele către computer.
Software-ul computerului va afișa și stoca aceste date (consultați Figura 8).
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Figura 8: Modul de conectare fizică fără opțiunea wireless
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Atunci când unitatea de bază este deconectată fizic de la caseta de conexiuni, EMU40EX este în modul
de deconectare fizică. În cadrul acestui mod, caseta de conexiuni utilizează memoria compactă flash
pentru a stoca datele de studiu (consultați Figura 9).
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Figura 9 – Modul de deconectare fizică fără opțiunea wireless

47

Xltek® EMU40EX™

Manual de utilizare și service

Atunci când caseta de conexiuni se reconectează la unitatea de bază, EMU40EX este în modul de
reconectare fizică. În cadrul acestui mod, toate datele stocate în caseta de conexiuni sunt transferate
către computer prin unitatea de bază și fuzionate cu studiul înregistrat (consultați Figura 10).
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USB
Desktop Computer
Data
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Figura 10 – Modul de reconectare fizică fără opțiunea wireless

După ce toate datele stocate în memoria flash a casetei de conexiuni sunt transferate către computer,
caseta de conexiuni revine în modul de conectare fizică.
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Funcționarea EMU40EX cu opțiunea wireless
Opțiunea wireless nu are niciun efect asupra operării prin cablu.
În modul de conectare fizică, datele sunt transmise prin conexiunea prin cablu către unitatea de bază,
după care sunt transmise către computer. Software-ul computerului afișează și stochează aceste date
(consultați Figura 11).
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Figura 11 – Modul de conectare fizică cu opțiunea wireless
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Atunci când unitatea de bază este deconectată fizic de la caseta de conexiuni, caseta de conexiuni
utilizează memoria compactă flash pentru a stoca datele de studiu și a transmite în mod simultan
o versiune infraeșantionată a acestor date prin conexiunea wireless (consultați Figura 12).
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Figura 12 – Modul de deconectare fizică cu opțiunea wireless
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Datele transmise prin conexiunea wireless sunt utilizate de software-ul NeuroWorks pentru a prezenta o
vizualizare pasivă a semnalelor EEG. Nu se poate efectua nicio acțiune asupra semnalelor prezentate de
software (reprezentare pasivă a semnalelor). Datele transmise prin conexiunea wireless nu sunt stocate.
La reconectare, toate datele stocate în caseta de conexiuni sunt transferate către computer prin unitatea
de bază și fuzionate în studiul înregistrat (consultați Figura 13).
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Figura 13 – Modul de reconectare fizică cu opțiunea wireless
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Setarea limitei de putere wireless
Modulul radio Bluetooth din EMU40EX conține niveluri ajustabile de putere. Acesta poate fi configurat
pentru a permite o limită wireless standard sau extinsă, sau poate fi dezactivat complet. Fiecare cutie
de lansare EMU40EX poate fi configurată individual cu ajutorul utilitarului de pe CD-ul NeuroWorks.
Configurația selectată va fi reținută pe o memorie nevolatilă până când este modificată în mod explicit.
Pentru a ajusta puterea wireless, rulați aplicația EMU40EX.exe de pe un CD NeuroWorks. Se afișează
fereastra următoare:

Figura 14: Folosirea utilitarului EMU40EX.exe pentru ajustarea puterii wireless
Faceți clic pe [Open] (Deschidere) pentru a stabili o conexiune cu amplificatorul. Dacă amplificatorul
EMU40EX este conectat prin Ethernet (IP), introduceți adresa IP a amplificatorului (aceeași adresă care
este afișată în configurarea amplificatorului NeuroWorks). Atunci când EMU40EX se conectează, jurnalul
va indica o conexiune reușită, iar utilizatorul va putea ajusta puterea wireless făcând clic pe [Extended]
(Extins) sau [Standard].

Testarea amplificatorului EMU40EX
Amplificatorul EMU40EX este complet asamblat, testat și calibrat înainte de a fi livrat. Cu toate acestea,
următoarele secțiuni descriu anumite teste pe care le puteți efectua pentru a verifica performanța
amplificatorului EMU40EX.

Calibrarea și verificarea
Nu este nevoie să calibrați software-ul sau amplificatorul EMU40EX. Calibrarea necesară este efectuată
în fabrică înainte de livrarea sistemului. Pentru a verifica dacă amplificatorul EMU40EX este corect
calibrat, efectuați următoarea procedură:
Conectați unitatea de bază la un computer XLTEK și porniți sistemul.
Porniți baza de date Natus.
Pentru a începe un studiu nou, faceți clic pe New EEG (EEG nou) sau pe Sleep (Somn).
Alegeți Edit (Editare) > Settings (Setări) > Acquisition (Achiziție).
Din fila Acquisition (Achiziție), setați Reference Electrode (Electrod de referință) la Common
(Comun).
6. Configurați patru montaje bipolare care preiau diferența dintre canalele adiacente; de exemplu,
C3 CZ, C4 T4, T5 P3 etc.

1.
2.
3.
4.
5.
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7. Aplicați o undă sinusoidală de 50 de microvolți, amplitudine vârf-la-vârf, 10 Hz pe toate canalele
din grup, utilizând un generator de semnale. Asigurați-vă că la ieșirea generatorului este o
sarcină de 50 Ohm, dacă generatorul este conceput să asigure nivelul specificat în această
sarcină.
8. Setați filtrul LFF (Fluctuații de joasă frecvență) la 0,1, filtrul HFF (Fluctuații de înaltă frecvență)
la OFF (OPRIT), iar filtrul Notch (Oprește bandă) la OFF (OPRIT).
9. Verificați ca nicio undă sinusoidală să nu depășească 50 de microvolți vârf-la-vârf. 50 de
microvolți reprezintă corespondentul amplificării la 1%.
NOTĂ: Pentru mai multe informații privind configurarea unui montaj, consultați secțiunea online
Asistență.

Testarea canalelor
În modul Acquisition (Achiziție) poate fi efectuată o testare a canalelor, pentru a verifica dacă semnalele
sunt procesate corect de către amplificator pe afișaj. O testare a canalelor aplică un semnal de test pe
toate canalele. Acest lucru vă permite să examinați formele de undă de pe ecran pentru a vedea dacă
funcționează toate canalele.
NOTĂ: O testare a canalelor nu validează conexiunea dintre electrodul pacientului și intrarea
amplificatorului.

Efectuarea unei testări a canalelor

1. Alegeți Controls (Comenzi) > Channel Test Signal (Semnal testare canale). Deasupra
ferestrei formelor de undă apare bara de instrumente Channel Test (Testarea canalelor).

2. Utilizați bara de instrumente Channel Test (Testarea canalelor) pentru a seta forma,
amplitudinea și frecvența dorită pentru unde.

3. Pentru a opri testarea canalelor și salvarea setărilor curente, faceți clic pe Efectuat.
Comanda pentru semnalul de testare a canalelor
Comanda pentru Channel Test Signal (Semnalul de testare a canalelor) pornește semnalul de testare
a canalelor în funcție de ultimele setări salvate și afișează o bară de instrumente Channel Test Signal
(Semnalul de testare a canalelor). Bara de instrumente Channel Test Signal (Semnalul de testare a
canalelor) este poziționată deasupra afișajului pentru traseu. Bara de instrumente are comenzi pentru
forma, amplitudinea și frecvența semnalului de testate.

Shape

Amplitude

Frequency

Figura 15 – Bara de instrumente Channel Test (Testarea canalelor)
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Verificarea impedanței
Verificarea impedanței se realizează pentru a se asigura că există un contact satisfăcător între electrod
și pacient. Puteți efectua o verificare a impedanței în orice moment în timpul unui studiu.
Efectuarea unei verificări a impedanței din software
Când se inițiază o verificare a impedanței, software-ul scanează toate canalele (în modul scanare
automată).
Pentru...

Efectuați următoarele...

A porni verificarea impedanței

Alegeți Controls (Comenzi) > Impedance Check
(Verificare impedanță)

A bloca un canal

Faceți clic pe Lock Channel (Blocare canal). Apoi efectuați
reglaje ale conexiunii electrodului până când se obțin
niveluri satisfăcătoare.

A efectua o verificare completă a
impedanței

Faceți clic pe Release Lock (Deblocare).

A încheia verificarea impedanței

Faceți clic pe End (Încheiere).

A salva verificarea impedanței ca parte
a studiului

Faceți clic pe End and Start Recording (Încheiere și
pornire înregistrare).

O verificare a impedanței afișează grafice de bare care arată impedanța fiecărei conexiuni a electrozilor.
O bară verde indică faptul că valoarea citită se situează sub valorile limită setate. O bară roșie indică
faptul că valoarea citită se situează peste valorile limită setate. Pentru a seta valorile limită pentru
impedanță, faceți clic pe unul dintre butoanele Threshold (Valori limită) din caseta Threshold Group
(Grup valori limită) din partea dreaptă a casetei Check Impedance (Verificare impedanță).
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Pulsoximetru
Următoarele secțiuni prezintă specificațiile impuse de FDA sub K990966 pentru placa Masimo SET®
incorporată în EMU40EX. Aceasta se conectează la senzori și oferă informații privind saturația cu oxigen,
frecvența pulsului, forma de undă a pulsului și alte informații, prin software-ul NeuroWorks. EMU40EX
alimentează cu energie și izolează placa de alimentarea de la rețea și împământare. Software-ul
NeuroWorks/SleepWorks furnizează în mod curent două tipuri de date SpO2: o frecvență a pulsului
cu o medie de 4 bătăi bazată pe cele patru frecvențe anterioare acceptabile continue ale pulsului
și o valoare a frecvenței pulsului bătaie cu bătaie care este calculată pe baza bătăii anterioare.

Brevete Masimo
Acest dispozitiv este protejat de unul sau mai multe dintre următoarele U.S.A. Patents: 5,758,644;
5,823,950; 6,011,986; 6,157,850; 6,263,222; 6,501,975, echivalente internaționale sau unul sau mai
multe brevete publicate la adresa www.masimo.com/patents. Alte brevete S.U.A. și internaționale în
curs de înregistrare.

Nicio licență implicită
Posesia sau achiziția acestui dispozitiv nu conferă nicio licență explicită sau implicită privind utilizarea
dispozitivului cu piese de schimb care, separat sau în combinație cu acest dispozitiv, intră în domeniul
de aplicare al unuia sau mai multora dintre brevetele aplicabile acestui dispozitiv.

Indicații de utilizare
Pulsoximetrul și accesoriile sunt indicate pentru monitorizarea continuă neinvazivă a saturației cu oxigen
a hemoglobinei arteriale (SpO2) și a frecvenței pulsului (măsurată de un senzor SpO2). Pulsoximetrul
Masimo SET® și accesoriile sunt indicate pentru utilizarea la pacienți adulți și pediatrici, precum și la
nou-născuți, în stare imobilă sau în condiții de mișcare, precum și pentru pacienții cu perfuzie bună sau
insuficientă, în spitale, în medii de tip spitalicesc, în medii mobile sau la domiciliu.

Instrucțiuni de utilizare
O insuficiență a semnalului și/sau erorile de sondă pentru senzorul SpO2 sunt indicate printr-o alarmă
cu ajutorul software-ului NeuroWorks 9.0 și afișate pe monitorul computerului. Software-ul va indica
următoarele informații în cazul în care este observată o anomalie, o degradare a semnalului sau o eroare
de sondă în timpul monitorizării:
1.
2.
3.
4.
5.

Eveniment oximetru, notează ora evenimentului și este înregistrat
Eveniment frecvență puls, notează ora evenimentului și este înregistrat
Indicare „Canal Oprit”
Calitate scăzută
Semnul „-----” dacă o sondă este aliniată greșit sau dacă nu primește niciun semnal

Modul de funcționare al pulsoximetrului
Pulsoximetrul Masimo SET® se bazează pe trei principii:

1. Oxihemoglobina și deoxihemoglobina diferă în ceea ce privește absorbția de lumină roșie
și infraroșie (spectrofotometrie).

2. Volumul sângelui arterial din țesut (și prin urmare, lumina absorbită de sânge) se schimbă
în timpul pulsului (pletismografie).

3. Șuntarea arterio-venoasă prezintă variații semnificative, iar absorbanța fluctuantă a sângelui
venos este o componentă majoră a zgomotului în timpul pulsului.
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Pulsoximetrul Masimo SET® la fel ca pulsoximetria convențională, determină SpO2 trecând lumină roșie
și infraroșie printr-un strat capilar și măsurând schimbările absorbției luminii în timpul ciclului pulsatil.
Diodele emițătoare de lumină (LED) roșie și infraroșie din senzorii de oximetrie servesc ca surse
de lumină, iar o fotodiodă servește drept fotodetector.
Pulsoximetria convențională presupune că toate pulsațiile din semnalul de absorbanță a luminii sunt
cauzate de oscilații în volumul sângelui arterial. Aceasta presupune ca circulația sanguină din regiunea
senzorului să treacă în întregime prin stratul capilar, mai degrabă decât prin orice șunturi arterio-venoase.
Pulsoximetrul convențional calculează raportul dintre absorbanța pulsatilă (AC) și absorbanța medie (DC)
la fiecare dintre cele două lungimi de undă, 660 nm și 905 nm:
S(660) = AC(660)/DC(660)
S(905) = AC(905)/DC(905)
Apoi, oximetrul calculează raportul dintre cele două semnale de absorbanță arteriale cu impulsuri
adăugate:
R = S(660)/S(905)
Această valoare a lui R este folosită pentru a găsi saturația SpO2 într-un tabel de căutare încorporat în
software-ul oximetrului. Valorile din tabelul de căutare se bazează pe studii asupra sângelui uman și
sunt verificate cu ajutorul unui co-oximetru de laborator pe voluntari adulți sănătoși, în cadrul unor studii
asupra hipoxiei induse.
Pulsoximetrul Masimo SET® presupune că șuntarea arterio-venoasă prezintă variații semnificative și
că absorbanța fluctuantă a sângelui venos este componenta majoră a zgomotului în timpul pulsului.
Pulsoximetrul Masimo SET® descompune S(660) și S(905) într-un semnal arterial plus o componentă
de zgomot și calculează raportul semnalelor arteriale fără zgomot:
S(660) = S1 + N1
S(905) = S2 + N2
R = S1/S2
Din nou, R este raportul dintre două semnale de absorbanță arterială cu puls adăugat, iar valoarea sa
este utilizată pentru a găsi saturația SpO2 într-o ecuație derivată empiric în software-ul pulsoximetrului.
Valorile din ecuația derivată empiric se bazează pe studii asupra sângelui uman și sunt verificate cu
ajutorul unui co-oximetru de laborator pe voluntari adulți sănătoși, în cadrul unor studii asupra hipoxiei
induse.
Ecuațiile de mai sus sunt combinate și se determină o referință de zgomot (N'):
N’ = S(660) – S(905) x R
Dacă nu există zgomot, N '= 0; atunci, S(660) = S(905) x R – o relație identică cu cea din pulsoximetria
convențională.
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Ecuația pentru referința de zgomot se bazează pe valoarea R, valoarea căutată pentru a determina SpO2.
Software-ul pulsoximetrului caută printre posibilele valori ale R care corespund valorilor SpO2 între 1%
și 100% și generează o valoare N' pentru fiecare dintre aceste valori R. Semnalele S(660) și S(905) sunt
procesate cu fiecare referință de zgomot N' posibilă printr-un anulator de corelații adaptive (adaptive
correlation canceler – ACC), care produce o putere de ieșire pentru fiecare valoare posibilă a R (respectiv,
fiecare valoare posibilă a SpO2 de la 1% la 100%). Rezultatul este o reprezentare grafică Discrete
Saturation Transform (DST™), a puterii de ieșire relativă în raport cu valorile posibile ale SpO2 în modul
indicat în figura de mai jos, unde R corespunde cu SpO2 = 97%:
Discrete Saturation Transform
DST

%SpO2
Reprezentare grafică Discrete Saturation Transform (DST™)
Graficul DST are două vârfuri: vârful corespunzător saturației superioare este selectat ca valoare a SpO2.
Întreaga secvență se repetă o dată la două secunde în cele mai recente patru secunde de date brute.
Prin urmare, pulsoximetrul Masimo SET® SpO2 corespunde unei medii mobile a saturației hemoglobinei
arteriale, actualizată la fiecare două secunde.

Accesorii pulsoximetru
Cablu de serie PC: Conectează modulul pulsoximetrului la senzorii de oximetrie. Transferă puterea
de acționare a LED-urilor la senzorii de oximetrie din pulsoximetru. Pulsoximetrul primește semnalul
detectorului de la senzorul de oximetrie prin cablul de serie PC.
Senzorii de oximetrie seria LNCS®: Senzorii prin cablu de zgomot redus (LNCS) și cablurile integrate
sunt concepute pentru a oferi performanță optimă de pulsoximetrie. Acești senzori oferă protecție
suplimentară la lichide și rezistență îmbunătățită la umiditate, asigurând o performanță de precizie
la mișcare, perfuzare slabă și lumină ambientală intensă. Senzorii LNCS® pot fi utilizați cu toate
pulsoximetrele Masimo SET®.
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Senzori de oximetrie disponibili
Număr model

Descriere

008775

Kit de oximetrie EMU40EX Masimo LNCS

1006 (PC-12)

CABLU PENTRU PACIENT MASIMO 12' – ASIGURĂ CONECTAREA LA TOȚI
SENZORII PULSOXIMETRULUI MASIMO

2013

Cablu pentru pacient Masimo LNCS reutilizabil 14 ft

2653

Senzor moale adulți, reutilizabil, DBI Masimo LNCS. cu cablu de 3 ft

1859

Senzor adulți de unică folosință Masimo LNCS cu cablu de 18"

1863

Senzor clemă deget adulți, reutilizabil DCI Masimo LNCS cu cablu de 3 ft

1864

Senzor clemă deget copii, reutilizabil. DCIP Masimo LNCS cu cablu de 3 ft

2258

Senzor amplasări multiple Y1 reutilizabil Masimo LNCS
Necesită ambalare de unică folosință, dimensiune standard și mică disponibilă

Specificații oximetru
Putere de ieșire optică
Putere radiantă la 50 mA cu impulsuri

≤15 mW

Interval lungime de undă optică
LED

Lungime de undă

Roșu

660 nm

Infraroșu

905 nm

Specificații afișate
Interval afișat de saturație a oxigenului (SpO2)

Între 0 și 100%

Interval afișat al frecvenței pulsului

Între 25 și 240 de bătăi pe minut (BPM)

Puterea de ieșire optică maximă este garantată la maximum 15 mW/11,7 dBm, cu un interval pentru
lungimea de undă de 660 nm și 905 nm.
NOTĂ: Acuratețea monitorului pulsoximetrului sau sondei pulsoximetrului nu poate fi
determinată utilizând un tester funcțional.
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Măsurători
Dacă aveți îndoieli privind acuratețea vreunei măsurători, verificați semnele vitale ale pacientului prin
mijloace alternative. Apoi, asigurați-vă că pulsoximetrul funcționează corect.

Cauze ce pot duce la măsurători incorecte
•

Aplicarea sau utilizarea incorectă a senzorului.

•

Niveluri semnificative de hemoglobină disfuncțională (de exemplu, carboxihemoglobină sau
methemoglobină).

•

Substanțele intravasculare de contrast, precum verdele de indocianină sau albastrul de metilen.

•

Expunerea la iluminare excesivă, cum ar fi cea a lămpilor chirurgicale (în special cele cu sursă
de lumină cu xenon), a lămpilor de bilirubină, a lămpilor fluorescente, a lămpilor de încălzire cu
infraroșu sau a luminii directe a soarelui. Expunerea la iluminare excesivă poate fi corectată prin
acoperirea senzorului cu un material întunecat sau opac.

•

Mișcările excesive ale pacientului.

•

Pulsațiile venoase.

•

Plasarea unui senzor pe o extremitate pe care există un manșon de tensiune sanguină,
un cateter arterial sau un tub intravascular.

Cauzele de pierdere a semnalului de puls
•

Senzorul este prea strâns.

•

Iluminare excesivă de la sursele de lumină precum lămpile chirurgicale, lămpile de bilirubină sau
lumina soarelui.

•

Manșonul de tensiune arterială este umflat pe aceeași extremitate la care este atașat senzorul
de SpO2.

•

Pacientul suferă de hipotensiune, vasoconstricție severă, anemie severă sau hipotermie.

•

Există o ocluzie arterială în apropierea senzorului.

•

Pacientul se află în stop cardiac sau în stare de șoc.
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Specificații și întreținere sistem de transport
Consultați Instrucțiunile de utilizare corespunzătoare pentru toate componentele sistemului înainte de
utilizare. Acesta trebuie să includă, dar nu este limitat la: camere, computere, stimulatoare și software.
NOTĂ: Configurarea și instalarea sistemului de transport trebuie efectuate numai de către
personalul calificat Natus.

Specificații cărucior XLTEK

Locație
pentru
montare
A1*
A2*
B
C
D
E
F
G
H

60

Echipament implicit
Cameră video
Iluminator IR
Suport monitor
Suprafață de lucru
Coș de depozitare
Tavă pentru tastatură
Suport Natus Photic
Stimulator
Tavă pentru obținerea DT
Transformator de izolare

Încărcare
Greutate
maximă [lbs]
echipament
(inclusiv
[lbs]
echipamentul)
1
3
2
2
10
10
0
10
0
10
3
5
5
5
20
22

Greutate cart bază

100

Greutate totală
* Elemente opționale

163

50
60

255
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Specificații cart Neurowand (Fără PC)

Locație
pentru
montare
A1*
A2*
B
C
D

Echipament implicit
Cameră video
Iluminator IR
Suport amplificator
Coș de depozitare
Transformator de izolare

Încărcare
Greutate
maximă [lbs]
echipament
(inclusiv
[lbs]
echipamentul)
4
4
2
2
5
5
0
10
23
40

Greutate cart bază

48

Greutate totală
* Elemente opționale

82

109
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Specificații cart Natus ErgoJust
Pentru specificații și detalii privind cartul ErgoJust, vă rugăm să consultați Ghidul de instalare și
funcționalitate Natus ErgoJust (p/n: 019667).

Întreținere
1. Verificați cu regularitate căruciorul pentru a vă asigura că rotițele, șuruburile, suporturile pentru
echipamente și dispozitivele de fixare a rafturilor sunt fixate bine în orice moment.
2. Verificați cu regularitate toate firele și cablurile pentru tăieturi și deteriorări.
3. Verificați cu regularitate toate ștecărele electrice pentru a vă asigura că acestea sunt introduse bine
în prizele corespunzătoare ale acestora.

Avertismente și atenționări
AVERTISMENT: Utilizați numai un echipament aprobat de XLTEK pe cărucior/cart.
Echipamentul care nu a fost aprobat poate compromite funcționarea și siguranța sistemului.
Asigurați-vă că orice platformă, masă, cart sau altă suprafață utilizată în timpul operării,
al transportului sau pentru depozitarea temporară sau permanentă a sistemului și
a componentelor acestuia este corespunzătoare, rezistentă și sigură. Natus nu este
responsabilă pentru nicio vătămare sau daună care poate rezulta din transporturi, carturi
sau suprafețe de operare necorespunzătoare, construite necorespunzător sau care nu sunt
aprobate. Natus nu este răspunzătoare pentru nicio vătămare sau daună care poate rezulta
din depozitarea incorectă a cablurilor în timpul transportului.
AVERTISMENT: Nu înclinați căruciorul/cartul la mai mult de 10° deoarece acest lucru
va compromite stabilitatea căruciorului/cartului.
RISC DE RĂSTURNARE: În timpul transportului, utilizatorul trebuie să ghideze cartul
utilizând ambele mâini, asigurându-se că baza cu roți este aliniată astfel încât o singură
rotiță să dirijeze în direcția de deplasare. În cazul în care cartul nu poate fi dirijat cu o
singură rotiță, se poate produce riscul de răsturnare la urcarea sau coborârea treptelor
sau a pragurilor.

62

Manual de utilizare și service

Xltek® EMU40EX™

Detalii privind puterea nominală și transformatorul
de izolare
UE
Putere nominală

200 – 240 V c.a., 2,24 A la 50 Hz

Transformator de izolare

Powervar ABC500-22MED

America de Nord
Putere nominală

120 V c.a., 3,10 A la 60 Hz

Transformator de izolare

Powervar ABC300-11MED

Japonia
Putere nominală

100 V – 120 V c.a., 8,0 A, 50/60 Hz

Transformator de izolare

Powertronix D1CSWFCNOE2

63

Xltek® EMU40EX™

Manual de utilizare și service

Întreținere, curățare și eliminare
Pentru a păstra amplificatorul EMU40EX în condiții bune de funcționare, respectați un program regulat al
întreținerii preventive. Întreținerea regulată preventivă nu presupune accesul în interiorul amplificatorului
EMU40EX și al componentelor. Pentru probleme de service care necesită întreținere corectivă și/sau
depanarea componentelor interne, contactați departamentul de asistență tehnică Natus la numărul
+1-800-303-0306, sau contactați reprezentantul local XLTEK.
Verificați în mod periodic conexiunile cablului și electrozii pentru urme de deteriorare și uzură. Verificați
cablurile să nu aibă pini îndoiți. Înlocuiți cablurile rupte sau uzate. De asemenea, verificați și curățați în
mod regulat toate componentele sistemului, incluzând:
•

Conectorii și porturile mufelor

•

Unitatea de bază, caseta de conexiuni și cablul USB 2.0

•

Electrozii și accesoriile

Ca orice alt echipament, EMU40EX este supus unei uzuri zilnice crescute. Durata de viață a EMU40EX
poate fi prelungită prin îngrijirea de bază a sistemului și evitarea abuzului fizic extrem.

Recomandări
Înainte de curățare, deconectați toate cablurile de la EMU40EX. Utilizați o lavetă care nu lasă
scame. Nu utilizați agenți de curățare pe nicio componentă a sistemului.
Aveți grijă să nu permiteți pătrunderea lichidelor în componentele electronice interne ale
sistemului.
NU lăsați amplificatorul conectat la computer în timpul transportării unității.
NU introduceți în autoclavă, nu sterilizați sub presiune și nu sterilizați cu gaz acest
amplificator. Nu este posibilă curățarea amplificatorului de agenții de contaminare biologică.

NU înmuiați sau scufundați amplificatorul în lichide.

Se recomandă folosirea unei soluții de curățare cu 70% alcool izopropilic.

Utilizați soluția de curățare cu măsură. Soluția excesivă poate curge în amplificator și poate
cauza deteriorarea componentelor interne.
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NU atingeți, apăsați sau frecați LCD-ul cu compuși de curățare abrazivi, instrumente,
perii, materiale cu suprafețe aspre și evitați contactul cu orice poate zgâria panoul.
NU utilizați soluții pe bază de petrol sau acetonă sau alți solvenți abrazivi pentru a curăța
amplificatorul. Aceste substanțe atacă materialele dispozitivului și pot duce la deteriorarea
acestuia.

Eliminare
La sfârșitul duratei de viață preconizate, atunci când eliminați amplificatorul EMU40EX și componentele
acestuia, se recomandă respectarea legislației federale, de stat și locală pentru eliminarea corespunzătoare
a plăcilor cu circuite imprimate, materialelor din plastic și pieselor metalice. Pentru eliminarea accesoriilor
care nu sunt furnizate de Natus, respectați instrucțiunile furnizate împreună cu acestea.
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Depanare
Dacă întâmpinați probleme, încercați soluțiile prezentate mai jos.

Listă de verificat pentru depanare
Rugați pacientul să se relaxeze.
Verificați cablurile.
Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corespunzător între EMU40EX și computer.
Dacă utilizați o rețea LAN, asigurați-vă că echipamentele hardware și software-ul sunt configurate
corect.
Asigurați-vă că electrozii pacientului sunt conectați la canalele corecte din caseta de conexiuni.
Asigurați-vă că electrozii pacientului se potrivesc corespunzător în caseta de conexiuni (nu sunt
slăbiți).
Asigurați-vă că nu există rupturi aparente la cablurile electrozilor pacientului.
Se atinge vreun electrod unul de celălalt? Dacă da, aceștia provoacă un scurtcircuit și vor duce
la crearea unui artefact.
Instalați o împământare specifică medicală pentru a vă asigura că în clinica dumneavoastră
există un sistem electric împământat corespunzător.
Verificați impedanța.
Scoateți din priză toate celelalte dispozitive de pe același circuit precum imprimante, paturi
mecanice, aspiratoare sau alte surse posibile de interferență.
Verificați setările de amplificare și de temporizare pentru a vă asigura că sunt corespunzătoare
pentru testarea curentă. Puteți încerca, de asemenea, să verificați setările LFF, HFF și ale filtrului
Notch (Oprește bandă). Alegeți Edit (Editare) > Settings (Setări) > Montage (Montaj). Faceți clic
dreapta pe o celulă din coloana corespunzătoare și selectați o valoare.
Opriți și porniți unitatea de bază. Astfel, sistemul va fi resetat.
Opriți computerul timp de cel puțin 10 secunde. Apoi configurați din nou testul de la început.
Uneori oprirea și repornirea computerului rezolvă problema.
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Solicitarea asistenței
Natus își ia angajamentul de a vă furniza asistență astfel încât să puteți utiliza cu ușurință și încredere
amplificatorul EMU40EX. Dacă aveți nevoie de ajutor, urmați acești pași pentru a găsi o soluție:

Pasul 1: Documentați incidentul
Documentați cu atenție incidentul. Dacă este posibil, notați mesajele de eroare, denumirile casetelor
de dialog și ceea ce ați făcut înainte de apariția problemei.

Pasul 2: Căutați documentația NeuroWorks disponibilă online
Pentru a accesa fișierul de ajutor, alegeți fie Help (Asistență) > NeuroWorks Database Help
(Asistență bază de date NeuroWorks), fie Help (Asistență) > NeuroWorks EEG Help (Asistență EEG
NeuroWorks) (în funcție de aplicație).
În mod alternativ, documentația pentru ajutor poate fi localizată utilizând meniul Start (Pornire) Windows:

1. Faceți clic pe butonul Start (Pornire) de pe bara de activități Windows.
2. Navigați către dosarul Excel Tech | Documentation (Excel Tech | Documentație).

Pasul 3: Reporniți computerul
Deseori, repornirea computerului va rezolva o problemă.

1.
2.
3.
4.

Închideți toate aplicațiile.
Faceți clic pe butonul Start (Pornire) de pe bara de activități Windows.
Alegeți Shut Down… (Închidere…) din meniul Start (Pornire).
Selectați Restart the computer (Repornire computer) și faceți clic pe Yes (Da).

Pasul 4: Închideți computerul
Uneori este nevoie să opriți computerul complet pentru a rezolva o problemă.

1.
2.
3.
4.

Faceți clic pe butonul Start (Pornire) de pe bara de activități Windows.
Alegeți Shut Down… (Închidere…) din meniul Start (Pornire).
Selectați Shut Down (Închidere) și faceți clic pe Yes (Da).
Opriți alimentarea cu energie a unității. Așteptați 10 secunde. Porniți din nou alimentarea.

Pasul 5: Contactați departamentul de asistență tehnică
Mai întâi, scrieți numărul de serie al computerului dumneavoastră (situat pe partea din spate) și numărul
de serie al amplificatorului EMU40EX. Apoi contactați distribuitorul dumneavoastră local XLTEK sau
departamentul de asistență tehnică Natus la +1-800-303-0306 sau la adresa OTS@Natus.com.
Așteptăm opiniile și sugestiile dvs. cu privire la amplificatorul EMU40EX și la orice aspecte privind
sistemele și software-ul nostru SleepWorks sau NeuroWorks, secțiunea online Asistență, linia de
accesorii și serviciile de asistență.
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Listă accesorii și componente de schimb
Următoarele sunt accesorii compatibile:
Număr componentă

Descriere

016862

Unitate de bază Natus (Faza II)

028066

Casetă de conexiuni EMU40EX

Consultați catalogul
cu accesorii de
neurologie Natus

Kit accesorii EEG

W6438H

Cablu pacient EMU40EX de la caseta de conexiuni la unitatea de bază, 10 m

002874

Acumulator EMU40EX

W6232H

Comutator eveniment pacient EMU40EX, 8'

10440

Natus Photic Stimulator

008775

Kit oximetrie EMU40EX Masimo LNCS – Pentru accesorii suplimentare de
oximetrie, consultați secțiunea Senzori de oximetrie disponibili din aceste
manual.

105295

Kit montaj EMU40EX Cyclops

10368

Kit de montare pe perete EMU40EX

A1011X

Cablu de alimentare, 6’

W8194X

Cablu USB 2.0 6 ft (Hi Speed Gold)

W8128F

Cablu de rețea, 15 ft

004893

Săculeț modular EMU40EX

103664

Centură pentru caseta de conexiuni, 36”

010863

Izolator medical de rețea

015162

Transformator de izolare (UE)

015163

Transformator de izolare (NA)

PSM-22318

Transformator de izolare (JA)

015170

Siguranță de schimb, unitatea de bază Natus

015170

Siguranță, Sticlă 1,5 A 250 V c.a. 5X20 mm Lent

Accesoriile EEG care pot fi utilizate cu sistemul amplificatorului EMU40EX sunt disponibile pentru
dumneavoastră și le puteți căuta în catalogul de accesorii pentru neurologie Natus disponibil online la
www.natus.com sau puteți contacta departamentul de vânzări și asistență Natus la +1-800-303-0306.
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Electric
ESD
Imunitate condusă
Mediul pacientului
Opțiunea wireless
Pulsoximetru
Senzor pulsoximetru

67
37
66
31
30
31
28
28
28
29
29
28
15
61
16
18
21
15
15
61
24
16
24
24
18
21
19
21

C
Caracteristici EMU40EX
Cart
Cart Natus ErgoJust
Specificații
Cart Neurowand
Cărucior
Cărucior XLTEK
Casetă de conexiuni
Atașarea la centură
Atașarea la curea
Configurație pe curea
Casetă de conexiuni EMU40EX

4
59
60
59
59
59
41
41
42, 43
33

Conectarea la computer
Ethernet
USB
Configurare
Adresă IP
Pictograme ecran tactil
Configurarea
Configurație pe curea
Convenții în manual
Curățare
Recomandări
Cutia de lansare EMU40EX

35
35
35
37
40
35
42, 43
6
63
63
44

D
Declarație de conformitate FCC
Depanare
Listă de verificat
Descărcare electrostatică
Proceduri de gestionare
Despachetarea
Destinația de utilizare

13
65
65
24
34
5

E
Electric
Avertismente și atenționări
Eliminare
Emisii electromagnetice
EMU40EX
Pulsoximetru
Testare
Calibrare
Verificare
Verificarea impedanței
Wireless
Activată
Dezactivat
ESD
Proceduri de gestionare

16
63, 64
9
54
51
51
51
53
48
45
24

I
IEC 60601-1-2 Declarație de conformitate
Imagini
Amplificator EMU40EX
Casetă de conexiuni
Imunitate condusă
Avertismente
Proceduri

9
31
33
24
24
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Imunitate electromagnetică
ECHIPAMENTE și SISTEME care nu ASIGURĂ SUPORT
VITAL
Întreținere
Cărucior/cart
Recomandări
Întreținere cărucior/cart

R
12
63
61
63
61

L
Limita de putere wireless
Setare

51

M
Mediul pacientului
Avertismente și atenționări

18

O
Opțiunea wireless
Avertismente și atenționări

21

P
Pictograme
Ecran tactil
Pictograme ecran tactil
Poziționarea operatorului
Poziționarea pacientului
Proceduri
Descărcare electrostatică
ESD
Imunitate condusă
Pulsoximetru
Accesorii
Avertismente
Indicații de utilizare
Măsurători
Măsurători incorecte
Cauze
Pierderea semnalului de puls
Măsurători incorecte
Cauze
Mod de funcționare
Pierderea semnalului de puls
Cauze
Putere nominală
Putere wireless
Setare limită

70

40
40
41
41
24
24
24
54
56
19
54
57
57
58
57
54
58
62
51

Referințe normative

7

S
Senzor pulsoximetru
Avertismente
21
Setarea limitei de putere wireless
51
Simboluri
Descrieri
26
Simboluri în manual
6
Sistem de transport
59
Cart Natus ErgoJust
60
Cart Neurowand fără PC
59
Cărucior XLTEK
59
Întreținere
59, 61
Specificații
59
Sistem de transport
Putere nominală
62
Transformator de izolare
62
Solicitarea asistenței
66
Specificații
Amplificator EMU40EX
28
Analog
Canale c.c.
28
Canale analogice
28
Condiții de mediu pentru utilizare
30
Digital
29
Interfață utilizator
28
Moduri de operare
29
Standarde CEM
7
Standarde de conformitate
7
Standarde de siguranță
7
Standarde de siguranță de conformitate și referințe
normative
7

T
Tabel
Emisii electromagnetice
9
Imunitate electromagnetică
ECHIPAMENTE și SISTEME care nu ASIGURĂ SUPORT
VITAL
12
Testarea EMU40EX
51
Calibrare și verificare
51
Verificarea impedanței
53
Transformator de izolare
62

Manual de utilizare și service

Xltek® EMU40EX™

U
Unitatea de bază
Configurarea conexiunii

36

Setarea adresei IP
Utilizare
și caracteristici amplificator
Utilizarea manualului

37
41
6
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O soluție cu servicii totale
În spatele fiecărui produs XLTEK stă Natus Medical Incorporated, un inovator de produse și servicii
medicale respectat pe plan internațional.
Sistemele noastre pentru neurologie sunt susținute de o echipă proprie de asistență, cu experți tehnici
și clinici, asistență 24/7, asistență de la distanță prin WebEx sau VPN, cea mai mare rețea de asistență
din domeniul clinic și tehnic pentru Neuro/Sleep și contracte de service personalizate care includ vizite
de întreținere preventivă și îmbunătățiri ale computerelor.

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

P/N 034050, REV 02

