®

™

Xltek EMU40EX

su „Natus“ pagrindiniu įrenginiu
(produkto Nr. 016862) (II fazė) ir
EMU40EX skirstomoji dėžutė 028066

Naudotojo ir techninės
priežiūros vadovas

Naudotojo ir techninės priežiūros vadovas

Xltek® EMU40EX™

Leidėjo pranešimas
034051, 02 leidimas
XLTEK EMU40EX su „Natus“ pagrindiniu įrenginiu II fazės
naudotojo ir techninės priežiūros vadovu
Natus Medical Incorporated
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK)
2568 Bristol Circle
Oakville, Ontario, L6H 5S1 Kanada
Tel.: +1 905-829-5300 arba faksas: +1 905-829-5304
Nemokamas numeris (JAV ir Kanada): +1 800-303-0306
Techninės pagalbos el. pašto adresas: OTS@natus.com
Interneto svetainė: www.natus.com

EUROPOS ĮGALIOTASIS ATSTOVAS
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park, Gort,
Co. Galway, Airija

Autorių teisės saugomos © 2020 „Natus Medical Incorporated“.
Išleista 2020 m. vasario mėn.

Visos teisės saugomos. Šiame vadove pateikiama patentuota informacija, kurią saugo autorių teisės ir kurios negalima kopijuoti nei
visos, nei jos dalies, jei iš anksto nėra gautas raštiškas „Natus Medical Incorporated“ leidimas. Autorių teisės ir minėti autorių teisių
naudojimo apribojimai taikomi visoms laikmenoms, kuriose ši informacija saugoma.
Ši Naudotojo vadovo kopija turi būti naudojama tik laikantis „Natus Medical Incorporated“ ar jo platintojų pardavimo sąlygų. „Natus
Medical Incorporated“ šio dokumento atžvilgiu neteikia jokių pareiškimų ir jokių garantijų. „Natus Medical Incorporated“ neatsako už
jokius nuostolius ar žalą, patirtą dėl šio dokumento turėjimo, pardavimo ir (arba) naudojimo.

1

Xltek® EMU40EX™

Naudotojo ir techninės priežiūros vadovas

Turinys
ĮVADAS ......................................................................................................................................................... 5
GAMINIO PASKIRTIS .................................................................................................................................. 6
SISTEMOS KOMPONENTAI .................................................................................................................... 6
ESMINĖS EKSPLOATACINĖS CHARAKTERISTIKOS ........................................................................................ 6
ESMINIŲ EKSPLOATACINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PABLOGĖJIMAS ................................................................ 6
NAUDOJIMASIS INSTRUKCIJOMIS................................................................................................................ 7
VADOVO SUTARTINIAI ŽENKLAI ............................................................................................................. 7
EMU40EX SAUGA IR STANDARTŲ ATITIKTIS ......................................................................................... 8
ATITIKTIES STANDARTAI IR NORMATYVINĖS NUORODOS .............................................................................. 8
IEC 60601-1-2 ATITIKTIES DEKLARACIJA ................................................................................................ 10
FCC ATITIKTIES DEKLARACIJA ................................................................................................................ 14
KONTRAINDIKACIJOS, ĮSPĖJIMAI IR PERSPĖJIMAI ............................................................................ 15
KONTRAINDIKACIJOS .............................................................................................................................. 15
ĮSPĖJIMAI IR PERSPĖJIMAI ....................................................................................................................... 16
BENDRIEJI ĮSPĖJIMAI ......................................................................................................................... 16
ELEKTROS ĮSPĖJIMAI IR PERSPĖJIMAI

................................................................................................. 17

ĮSPĖJIMAI IR PERSPĖJIMAI DĖL PACIENTO APLINKOS ............................................................................ 19
ĮSPĖJIMAI APIE PULSOKSIMETRĄ......................................................................................................... 20

PULSOKSIMETRO JUTIKLIS ĮSPĖJIMAI .................................................................................................. 21
ĮSPĖJIMAI IR ĮSPĖJIMAI APIE BELAIDŽIO RYŠIO GALIMYBES .................................................................... 22
ĮSPĖJIMAI APIE ELEKTROMAGNETINIUS TRUKDŽIUS (EMI) ...................................................................... 22
ĮSPĖJIMAS DĖL TINKAMO PAVIRŠIAUS .................................................................................................. 23

GABENIMO ĮSPĖJIMAI ........................................................................................................................ 23
PROCEDŪROS IR ĮSPĖJIMAI ................................................................................................................... 24
ELEKTROSTATINIO IŠLYDŽIO (ESI) KONTROLĖ .......................................................................................... 24
ATSPARUMO SUKELTIESIEMS TRIKDŽIAMS PROCEDŪROS IR ĮSPĖJIMAI ....................................................... 25
SIMBOLIŲ APRAŠAS ................................................................................................................................ 26
SPECIFIKACIJOS: EMU40EX STIPRINTUVAS........................................................................................ 28

2

Naudotojo ir techninės priežiūros vadovas

Xltek® EMU40EX™

GAMINIO IŠVAIZDA................................................................................................................................... 31
EMU40EX SISTEMA ............................................................................................................................... 31
PAGRINDINIS ĮRENGINYS .......................................................................................................................... 32
EMU40EX SKIRSTOMOJI DĖŽUTĖ ............................................................................................................ 33
IŠPAKAVIMAS ........................................................................................................................................... 34
NUSTATYMAS ........................................................................................................................................... 35
JUNGIMAS PRIE KOMPIUTERIO ................................................................................................................. 35
JUNGIMAS NAUDOJANT USB LAIDĄ .................................................................................................... 35
JUNGIMAS NAUDOJANT ETERNETO LAIDUS .......................................................................................... 35
PAGRINDINIO ĮRENGINIO JUNGIMO SĄRANKA............................................................................................. 36
IP ADRESO NUSTATYMAS .................................................................................................................. 37
JUTIKLINIO EKRANO PIKTOGRAMOS .................................................................................................... 40
STIPRINTUVO NAUDOJIMAS IR FUNKCIJOS ........................................................................................ 41
DARBO PRADŽIA ..................................................................................................................................... 41
OPERATORIAUS IR PACIENTO PADĖTYS .............................................................................................. 41
KAIP PRADĖTI TYRIMĄ ........................................................................................................................ 41
SISTEMOS IŠJUNGIMAS ...................................................................................................................... 41
EMU40EX SKIRSTOMOSIOS DĖŽUTĖS TVIRTINIMAS PRIE JUOSTOS AR DIRŽO .......................................... 42
POTENCIALO VIENODINIMO LAIDININKAS .............................................................................................. 43

EMU40EX STIPRINTUVO SISTEMOS APRAŠAS .................................................................................... 44
EMU40EX VEIKIMO APRAŠAS, IŠJUNGUS BELAIDŽIO RYŠIO PARINKTĮ ........................................................ 45
EMU40EX VEIKIMO APRAŠAS, ĮJUNGUS BELAIDŽIO RYŠIO PARINKTĮ.......................................................... 48
BELAIDŽIO RYŠIO RIBINĖS GALIOS NUSTATYMAS....................................................................................... 51
EMU40EX STIPRINTUVO TIKRINIMAS ....................................................................................................... 51
KALIBRAVIMAS IR PATIKRA ................................................................................................................. 51
KANALŲ TIKRINIMAS

.......................................................................................................................... 52

PILNUTINĖS VARŽOS TIKRINIMAS ........................................................................................................ 53

PULSOKSIMETRAS................................................................................................................................... 54
„MASIMO“ PATENTAI .......................................................................................................................... 54
NUMANOMA LICENCIJA NESUTEIKIAMA ................................................................................................ 54

NAUDOJIMO INDIKACIJOS ........................................................................................................................ 54

3

Xltek® EMU40EX™

Naudotojo ir techninės priežiūros vadovas

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA ....................................................................................................................... 54
KAIP PULSOKSIMETRAS VEIKIA ................................................................................................................ 54
PULSOKSIMETRO PRIEDAI........................................................................................................................ 56
GALIMI OKSIMETRŲ JUTIKLIAI ............................................................................................................. 56
OKSIMETRO SPECIFIKACIJOS ................................................................................................................... 57
MATAVIMAI ............................................................................................................................................. 57
NETIKSLIŲ MATAVIMŲ PRIEŽASTYS ..................................................................................................... 58
PULSO SIGNALO PRARADIMO PRIEŽASTYS ........................................................................................... 58

GABENIMO SISTEMOS SPECIFIKACIJOS IR PRIEŽIŪRA .................................................................... 59
XLTEK STOVO SU RATUKAIS SPECIFIKACIJOS.......................................................................................... 59
„NATUS ERGOJUST“ STOVO SU RATUKAIS SPECIFIKACIJOS ..................................................................... 61
PRIEŽIŪRA .............................................................................................................................................. 61
ĮSPĖJIMAI IR PERSPĖJIMAI ....................................................................................................................... 61
IŠSAMI INFORMACIJA APIE ELEKTROS ĮVESTĮ IR IZOLIACINĮ TRANSFORMATORIŲ .................... 62
PRIEŽIŪRA, VALYMAS IR ŠALINIMAS .................................................................................................... 63
REKOMENDACIJOS .................................................................................................................................. 63
ŠALINIMAS ............................................................................................................................................. 64
TRIKČIŲ ŠALINIMAS ................................................................................................................................. 65
KAIP GAUTI PAGALBOS .......................................................................................................................... 66
PRIEDŲ IR PAKAITINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS.............................................................................................. 67
RODYKLĖ ................................................................................................................................................... 68

4

Naudotojo ir techninės priežiūros vadovas

Xltek® EMU40EX™

Įvadas
„Xltek® EMU40EX™“ stiprintuvas yra galinga ir lanksti EEG įrašymo sistema. Šis patikimas prietaisas buvo
sukurtas pasinaudojant didele klinikine patirtimi, kad atitiktų diagnostinės EEG ir ilgalaikio stebėjimo
darbo eigą ir taikymo poreikius.
EMU40EX iš viso įrašo 46 kanalus: 40 referencinių EEG kanalų, 4 nuolatinės srovės įėjimo kanalus
papildomiems signalo keitikliams ir 2 SpO2 ir pulso dažnio kanalus iš vidinio pulsoksimetro.
EMU40EX stiprintuvų sistemos gautas EMU40EX duomenų srautas yra peržiūrimas, analizuojamas ir
archyvuojamas naudojant „Natus NeuroWorks®“ darbo stotį. Kad būtų galima greitai ir lengvai prijungti,
šis prietaisas turi standartinę TCP / IP arba USB jungtis. „Natus“ pagrindinis blokas turi TCP / IP ir USB
jungtis, kad būtų galima greitai ir lengvai prijungti. Šis patikimas prietaisas buvo sukurtas pasinaudojant
didele klinikine patirtimi, kad atitiktų diagnostinės EEG, ilgalaikio stebėjimo ir PSG laboratorijų darbo eigą
ir taikymo poreikius.
EMU40EX funkcijos:
•

40 referencinių kanalų, 4 nuolatinės srovės kanalai ir 2 pulsoksimetro kanalai (SpO2 ir pulso
dažnis);

•

galimybė pradėti impedanso tyrimą, pakeisti slenkstį ir peržiūrėti rezultatus paciento patalpoje;

•

ambulatorinis režimas palaiko duomenų rinkimą atjungus paciento duomenų kabelį;

•

automatinis visos raiškos duomenų saugojimas vidinėje atmintyje iki dviejų valandų;

•

ambulatoriniu režimu naudojant saugų „Bluetooth“ ryšį galimas tiesioginis EEG bangos formų
rodymas;

•

duomenys, gauti į skirstomąją dėžutę naudojant ambulatorinį režimą, skaidriai ir sklandžiai
perduodami į pagrindinį įrenginį atnaujinus laidinio režimo veikimą;

•

standartinės TCP / IP ir USB jungtys, suderinamos su „Natus NeuroWorks®“ darbo stotimis;

•

nuolatinės srovės įėjimai pagrindiniame įrenginyje, kad būtų galima prijungti įvairius pagalbinius
signalų keitiklius;

•

dvi paciento įvykių jungiklio sąsajos: viena ant skirstomosios dėžutės yra skirta naudoti
pacientams, o kita ant pagrindinio įrenginio yra skirta šeimos nariams ar personalui;

•

fotostimuliatoriaus sąsaja diagnostinei EEG;

•

maža, lengva prie paciento jungiama skirstomoji dėžutė – 3,9 x 6,2 x 0,9 col. (10,0 x 15,8 x 2,3 cm)
ir 0,73 svaro (333 g);

•

tvirtas ir patvarus korpusas, užtikrinantis patikimą veikimą klinikinėse ir tyrimų aplinkose.
ĮSPĖJIMAS. Primygtinai rekomenduojame prieš pradedant naudoti šį stiprintuvą perskaityti
šio vadovo skyrių Kontraindikacijos, įspėjimai ir perspėjimai.
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Gaminio paskirtis
XLTEK EMU40EX EEG jungiamoji dėžutė yra elektroencefalografas, veikiantis kartu su „XLTEK
NeuroWorks“ programine įranga.
XLTEK EMU40EX EEG jungiamoji dėžutė yra naudojama fiziologiniams signalams (pvz., EEG, pulso ir
oksimetrijos signalams) gauti, skaitmeninti, kaupti ir perduoti EEG tyrimams tyrimų ir klinikinėje aplinkoje.
XLTEK EMU40EX EEG jungiamąją dėžutę turi nustatyti kompetentingas naudotojas, o jos rezultatus turi
peržiūrėti ir interpretuoti išmokyti medicinos specialistai, kurie naudodami šią informaciją priims
profesionalius sprendimus.

Sistemos komponentai
EMU40EX stiprintuvo sistemoje yra papildomų sistemos komponentų. Kompiuteriai skirti naudoti tik
„NeuroWorks“ programinei įrangai. Kameros skirtos sinchronizuotam paciento vaizdo įrašui gauti ilgalaikio
stebėjimo metu. Izoliaciniai transformatoriai skirti tiekti energiją visiems sistemos komponentams, tuo
pačiu užtikrinant operatorių ir pacientų saugumą. Stovai su ratukais yra pritaikyti naudoti EMU40EX
stiprintuvą, todėl lengviau išlaikyti sistemos mobilumą. Paciento įvykių jungikliai yra rankiniai
paspaudžiami jungikliai, kuriuos pacientas (ar šalia esantis palydovas) naudoja pranešti apie reikšmingą
klinikinį įvykį (pvz., numatomą priepuolį ar jo pradžią).

Esminės eksploatacinės charakteristikos
Esminės EMU40EX stiprintuvo eksploatacinės charakteristikos yra nustatytos standarte IEC 60601-2-26:
2012. Esminės eksploatacinės charakteristikos yra susijusios su signalo, įrašyto iš stiprintuvo, kokybe.
Esminės eksploatacinės charakteristikos yra 1) signalo atkūrimo tikslumas, 2) dinaminis diapazonas ir
diferencinė poslinkio įtampa, 3) įėjimo triukšmo lygis, 4) dažnio atsakas ir 5) nesimetrinis silpninimas.
Šių esminių eksploatacinių charakteristikų apibrėžimus galima rasti standarte.
Taip pat taikomas standartas ISO 80601-2-61, nes stiprintuvas laikomas pulsoksimetru be signalizacijos
sistemos. Papildomos esminės stiprintuvo eksploatacinės charakteristikos, kaip nustatyta šiame standarte,
apima SpO2 ir pulso dažnio tikslumą, kurį turi patikrinti elektroninis paciento simuliatorius; nenormalaus
veikimo indikacija, įskaitant pranešimą apie signalo netinkamumą ir zondo gedimus. SpO2 tikslumo
įrodymas atlikus kontroliuojamą desaturacijos tyrimą, kurį turi pateikti naudojamo pulsoksimetro zondo ar
jutiklio gamintojas.

Esminių eksploatacinių charakteristikų pablogėjimas
Profesionalus sveikatos priežiūros išmokytas personalas turi stebėti, ar neblogėja esminės
charakteristikos. Į tai įeina (bet tuo neapsiribojama):
•
•
•
•
•
•
•

EEG signalo / duomenų praradimas;
stiprintuvo prisotinimo rodmuo kompiuterio monitoriuje;
nutrūkstantys triukšmo protrūkiai atsitiktiniuose EEG laiduose su elektrodais;
kompiuterio ryšio su „Natus“ pagrindiniu įrenginiu praradimas;
„Pinbox“ atsijungimo įvykiai (Quantum);
signalo perdavimo sutrikimai, atsirandantys dėl išorinių elektromagnetinių įvykių
(pvz.: elektrokaustikos, belaidžio įrenginio veikimas arti stiprintuvo ir kt.);
bet kokia atsitiktinio, pertraukiamo, neįprasto sistemos veikimo forma.

Jei pastebite bet kurį iš aukščiau išvardytų dalykų arba pastebite neįprastą sistemos veikimą, susisiekite
su „Natus“ techninės pagalbos skyriumi.
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Naudojimasis instrukcijomis
Šiame vadove pateikiama pagrindinė informacija ir instrukcijos, kaip nustatyti ir valdyti EMU40EX
stiprintuvą. Atliekant procedūras, prieš pradedant vykdyti instrukcijas, rekomenduojame perskaityti visą
skyrių. Atidžiai vykdykite nurodymus.
Raginame ne tik perskaityti šį vadovą, bet ir išnagrinėti internetinį žinyną, kad galėtumėte pasinaudoti
visomis XLTEK sukurto EMU40EX stiprintuvo funkcijomis. Išsamesnės instrukcijos, susijusios su
sistemos veikimu ir pritaikymu, pateikiamos internetiniame žinyne.

Vadovo sutartiniai ženklai
Visame vadove naudojami įvairūs simboliai ir tipografiniai sutartiniai ženklai. Ši lentelė juos iliustruoja ir
apibūdina jų reikšmes bei funkcijas.
Simbolis /
sutartinis ženklas

Aprašymas / funkcija
Šis simbolis žymi įspėjimą ar svarbią informaciją, kurios negalima praleisti.
Prieš pirmą kartą paleisdami sistemą, atidžiai perskaitykite visus įspėjimus ir
perspėjimus.

Pastaba, kurioje pateikiama svarbi papildoma informacija.

Paryškinta
Pasvirasis šriftas

Valdymo klavišų, funkcinių klavišų, parinkčių ir etikečių pavadinimai rodomi
paryškinti. Paryškintas tekstas taip pat naudojamas svarbiems pavadinimams ar
idėjoms pabrėžti.
Pasviruoju šriftu parašytos antraštės.
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EMU40EX sauga ir standartų atitiktis
Atitikties standartai ir normatyvinės nuorodos
Daugiakanalė miego / EEG stiprintuvo sistema, EMU40EX modelis, prijungiama atjungiamu laidu,
nešiojamoji, 115 / 230 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz, 30 W.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Apsaugos nuo elektros smūgio tipas: I klasė
Apsaugos nuo elektros smūgio laipsnis: BF
Tipas Apsaugos nuo vandens pateikimo laipsnis: IPX0
Prietaiso apsaugos laipsnis, esant degiam anesteziniam mišiniui su oru, deguonimi arba azoto
oksidu: įranga netinkama naudoti esant degiam anesteziniam mišiniui su oru, deguonimi arba
azoto oksidu
Veikimo režimas: nepertraukiamas
Aplinkos sąlygos: normalios: 10–40 °C, 30–75 % SD, 700–1 060 hPa

EMU40EX ir jo priedai sukurti laikantis šių nacionalinių ir tarptautinių standartų.
1 lentelė. Saugos atitikties standartai ir normatyvinės nuorodos
CAN /CSA-C22.2 Nr. 60601-1:
08(R2013) + C2:2011
ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 +
C1:2009/(R)2012 ir A2:2010/(R)2012

Elektrinė medicinos įranga. 1 dalis. Bendrieji būtinosios
saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų
reikalavimai.

IEC 60601-1:2005 + C1:2006 ir
C2:2007, trečias leidimas
CENELEC EN 60601-1:2006 + A1:2013
IEC 60601-1-6:2010, 3.0 leidimas

Elektrinė medicinos įranga. 1-6 dalis. Bendrieji būtinosios
saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų
reikalavimai. Gretutinis standartas. Taikomumas.

IEC 62366:2007, 1.0 leidimas

Medicinos priemonės. Panaudojamumo inžinerijos
taikymas medicinos priemonėms.

IEC 60601-2-26:2012, 3 leidimas

Elektrinė medicinos įranga. 2-26 dalis. Specialieji saugos
reikalavimai, keliami elektroencefalografams.

CENELEC EN 60601-2-26L2003,
2 leidimas
EN ISO 80601-2-61:2011, 1-as leidimas
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2 lentelė. EMS atitikties standartai ir normatyvinės nuorodos
IEC 60601-1-2, 4.0 leidimas, 2014 m.
vasario 1 d.

Elektrinė medicinos įranga. 1-2 dalis. Bendrieji būtinosios
saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai.
Gretutinis standartas. Elektromagnetinis suderinamumas.
Reikalavimai ir bandymai.

IEC 61000-4-2:2008, 2.0 leidimas

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-2 dalis.
Bandymų ir matavimo metodai. Atsparumo elektrostatinei
iškrovai bandymas.

IEC 61000-4-3 3.0 leidimas su
A1:2007+A2:2010

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-3 dalis.
Bandymų ir matavimo metodai. Atsparumo spinduliuojamam
elektromagnetiniam radijo dažnių laukui bandymas.

IEC 61000-4-4:2012, 3.0 leidimas

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-4 dalis.
Bandymų ir matavimo metodai. Atsparumo elektriniam
sparčiajam pereinamajam vyksmui arba impulsų vorai
bandymas.

IEC 61000-4-5:2014, 3.0 leidimas

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-5 dalis.
Bandymų ir matavimo metodai. Atsparumo viršįtampiams
bandymas.

IEC 61000-4-6 2.0 leidimas su
A1:2004+A2:2006

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-6 dalis.
Bandymų ir matavimo būdai. Atsparumas radijo dažnio
laukų indukuotiems laidininkais sklindantiems trikdžiams.

IEC 61000-4-8:2009, 2.0 leidimas

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-8 dalis.
Bandymų ir matavimo metodai. Tinklo dažnio magnetinio
lauko atsparumo bandymas.

IEC 61000-4-11:2004, 2.0 leidimas

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-11 dalis.
Bandymų ir matavimo metodai. Atsparumo įtampos kryčiams,
trupiesiems trūkiams ir pokyčiams bandymai.

IEC 61000-3-2:2014, 4.0 leidimas

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 3-2 dalis.
Ribinės spinduliavimo vertės. Ribinės harmoninių srovių
spinduliuojamos energijos vertės.

IEC 61000-3-3:2013, 3.0 leidimas

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 3-3 dalis. Ribinės
vertės. Ribinės bendrųjų žemosios įtampos maitinimo
sistemų įtampos pokyčių, svyravimų ir mirgėjimo vertės.

CISPR 11 5.0 leidimas su A1:2010

Pramonės, mokslo ir medicinos (ISM) radijo dažnio įranga.
Elektromagnetinių trikdžių charakteristikos. Ribinės vertės ir
matavimo metodai.
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IEC 60601-1-2 atitikties deklaracija
1 lentelė. Elektromagnetinė emisija
Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinė emisija
EMU40EX prietaisas yra skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Klientas arba
EMU40EX naudotojas turi užtikrinti, kad prietaisas būtų naudojamas nurodytoje aplinkoje.
Emisijos bandymas
RD emisija

Atitiktis
1 grupė

EMU40EX naudoja RD energiją tik savo vidinėms
funkcijoms. Todėl sistemos RD emisija yra labai maža
ir nėra tikėtina, kad ji galėtų trikdyti šalia esančios
elektroninės įrangos veikimą.

A klasė

EMU40EX prietaisas tinkamas naudoti visose
patalpose, įskaitant gyvenamąsias, bei patalpose,
tiesiogiai prijungtose prie viešojo žemos įtampos
maitinimo tinklo, kurio elektros energija tiekiama
gyvenamosios paskirties pastatams.

CISPR 11

RD emisija
CISPR 11
Harmoninės emisijos
IEC 61000-3-2

A klasė

Įtampos svyravimai /
mirgėjimo emisija

Atitinka

IEC 61000-3-3
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2 lentelė. Elektromagnetinis atsparumas
Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinis atsparumas
EMU40EX prietaisas yra skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Klientas arba
EMU40EX naudotojas turi užtikrinti, kad prietaisas būtų naudojamas nurodytoje aplinkoje.
Atsparumo
bandymas
Elektrostatinė
iškrova (ESD)

IEC 60601

Atitiktis

Bandymo lygis

Lygis

±8 kV kontaktas

Atitinka

Grindys turi būti medinės, cementinės ar iš
keraminių plytelių. Jei grindis dengia sintetinė
medžiaga, santykinis drėgnumas turėtų būti
bent 30 %.

Atitinka

Maitinimo šaltinio kokybė turi būti tokia kaip
tipinėje komercinėje ar ligoninės aplinkoje.

Atitinka

Maitinimo šaltinio kokybė turi būti tokia kaip
tipinėje komercinėje ar ligoninės aplinkoje.

Atitinka

Maitinimo šaltinio kokybė turi būti tokia kaip
tipinėje komercinėje ar ligoninės aplinkoje.
Jeigu naudotojas nori ir toliau naudoti
EMU40EX net nutrūkus maitinimo tiekimui
iš maitinimo šaltinio, rekomenduojama
EMU40EX naudoti nepertraukiamu maitinimo
šaltiniu ar akumuliatoriumi.

Atitinka

Maitinimo dažnio magnetinio lauko lygis
turi atitikti tipinei vietai tipinėje komercinėje
ar ligoninės aplinkoje būdingą lygį.

±15 kV oras

IEC 61000-4-2
Elektrostatinis
±2 kV, 100 kHz
spartusis pereinamasis energijos tiekimo
vyksmas / impulsų vora linijoms
IEC 61000-4-4

±1 kV, 100 kHz
įvesties / išvesties
linijoms

Viršįtampis

±1 kV diferenciniu
režimu

IEC 61000-4-5

Elektromagnetinė aplinka –
rekomendacijos

±2 kV įprastu
režimu
Įtampos kritimai,
trumpi pertrūkiai ir
įtampos pokyčiai
maitinimo įėjimo
linijose
IEC 61000-4-11

< 100 %
sumažėjimas,
0/5 periodo, 0°,
45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°,
315°
100 %
sumažėjimas,
1 periodas
30 %
sumažėjimas,
25/30 periodų
40 %
sumažėjimas per
5 ciklus

Maitinimo dažnis
(50/60 Hz) magnetinis
laukas

30 A/m

IEC 61000-4-8
PASTABA. UT yra kintamosios srovės maitinimo įtampa prieš taikant bandymo lygį.
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3 lentelė. Elektromagnetinis atsparumas. Ne GYVYBĘ PALAIKANTI ĮRANGA ir SISTEMOS
Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinis atsparumas
EMU40EX prietaisas yra skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Klientas arba
EMU40EX naudotojas turi užtikrinti, kad prietaisas būtų naudojamas nurodytoje aplinkoje.
Atsparumo
bandymas
Praleistas RD
IEC 61000-4-6
Spinduliuojamas RD
IEC 61000-4-3

IEC 60601
Bandymo lygis

Atitiktis
Lygis

3 Vrms

3V

nuo 150 kHz iki
80 MHz

3 V/m

3 V/m
nuo 80 MHz iki
2,7 GHz

Elektromagnetinė aplinka –
rekomendacijos
Nešiojamoji ir mobili RD ryšio įranga turi
būti naudojama ne arčiau visų EMU40EX
sistemos dalių, įskaitant kabelius, negu
rekomenduojamas mažiausias atstumas,
apskaičiuotas taikant formulę, pritaikytą
siųstuvo dažniui.
Rekomenduojamas mažiausias atstumas
d=1,2 ×√P

Nuo 150 kHz iki 80 MHz

d=1,2 ×√P

Nuo 80MHz iki 800MHz

d=2,3 ×√P

Nuo 800 MHz iki 2,5 GHz

kur P yra maksimali siųstuvo išvesties
nominali galia vatais (W), nurodyta siųstuvo
gamintojo, o d yra rekomenduojamas
mažiausias atstumas metrais (m).
Fiksuotųjų RD siųstuvų lauko stipris,
nustatytas elektromagnetinėje aplinkoje1,
turi būti mažesnis nei kiekvieno dažnio ruožo
atitikties lygis2.
Netoli įrangos, pažymėtos toliau
nurodytu ženklu, gali atsirasti trukdžių:

1 PASTABA. Esant 80 MHz ir 800 MHz dažniui, taikomas aukštesnio dažnio diapazonas.
2 PASTABA. Šios rekomendacijos galioja ne visomis aplinkybėmis. Elektromagnetinį sklidimą veikia sugertis
ir atspindžiai nuo įvairių konstrukcijų, objektų ir žmonių.

Fiksuotųjų siųstuvų, tokių kaip bazinės stotys, skirtos radijo (mobiliesiems arba belaidžiams) telefonams, mobiliajam radijui,
mėgėjiškam radijui, radijo transliacijoms AM ir FM bangomis bei televizijos transliacijoms, sukuriamo lauko stiprio teorinėmis
priemonėmis tiksliai prognozuoti neįmanoma. Norint įvertinti fiksuotųjų radijo dažnio siųstuvų elektromagnetinę aplinką, reikėtų atlikti
elektromagnetinį įrengimo vietos tyrimą. Jeigu vietoje, kurioje ketinama naudoti EMU40EX prietaisą, išmatuotas lauko stipris viršija
pirmiau nurodytą taikytiną RD atitikties lygį, būtina stebėti, ar EMU40EX prietaisas veikia normaliai. Jeigu pastebima nukrypimų nuo
normos, gali tekti imtis papildomų priemonių, pavyzdžiui, pakeisti EMU40EX kryptį arba perkelti jį į kitą vietą.
1

2

150 kHz–80 MHz dažnio ruože lauko stipris neturėtų viršyti 3 V/m.
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4 lentelė. KORPUSO PRIEVADO ATSPARUMO radijo dažnio belaidei ryšio įrangai bandymo
specifikacijos
Bandomas
dažnis

Juosta a)

(MHz)

(MHz)

Paslaugos
teikėjas a)

Moduliacija b)

Impulso
moduliacija b)
18 Hz
FM c)
± 5 kHz nuokrypis
1 kHz, sinusinis
Impulso

Maksimali
galia

Atstumas

(W)

(m)

ATSPARUMO
BANDYMO
LYGIS
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

2

0,3

28

385

380–390

TETRA 400

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

704–787

LTE 13,
17 juosta

800–960

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

1 700–1 990

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

Impulso
moduliacija b)
217 Hz

2

0,3

28

2 400–2 570

„Bluetooth“,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE 7 ruožas

Impulso
moduliacija b)
217 Hz

2

0,3

28

5 100–5 800

WLAN
802.11 a/n

0,2

0,3

9

710
745
780

moduliacija b)
217 Hz

810

870

Impulso
moduliacija b)
18 Hz

930
1 720
1 845
1 970

2 450

Impulso

5 240
5 500
5 785

moduliacija b)
217 Hz

PASTABA. Jeigu reikia pasiekti ATSPARUMO BANDYMO LYGĮ, atstumas nuo siųstuvo iki elektrinės medicinos
ĮRANGOS arba elektrinės medicinos SISTEMOS gali būti sumažinamas iki 1 m. 1 m bandymo atstumas leidžiamas,
kaip numatyta IEC 61000-4-3.
Kai kuriais atvejais nurodytas tik ryšio dažnis.
Nešiklis turi būti moduliuojamas, taikant 50 % darbo ciklo stačiakampės bangos signalą.
c) Vietoje FM moduliacijos galima taikyti 50 % impulso moduliaciją esant 18 Hz, nes nors tai ir nėra faktinė moduliacija,
tačiau tai yra blogiausias atvejis.
a)
b)
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FCC atitikties deklaracija
Pastaba.

Ši įranga išbandyta ir atitinka A klasės skaitmeninio prietaiso ribines vertes, kaip nurodyta
FCC taisyklių 15 dalyje. Šios ribinės vertės yra sukurtos taip, kad užtikrintų pagrįstą
apsaugą nuo kenksmingų trukdžių, kai įranga naudojama komercinėje aplinkoje. Ši įranga
generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, o jei ji sumontuota ir
naudojama nesilaikant instrukcijų vadovo reikalavimų, gali sukelti kenksmingus radijo
ryšio trukdžius. Tikėtina, kad naudojantis šia įranga gyvenamojoje vietovėje galima sukelti
kenksmingų trukdžių, tokiu atveju naudotojas turės ištaisyti trukdžius savo sąskaita.

Įspėjimas.

Pakeitimai arba modifikacijos, kuriuos atlikti nėra suteiktas aiškus gamintojo leidimas,
gali panaikinti naudotojui suteiktą įgaliojimą naudoti įrangą.
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Kontraindikacijos, įspėjimai ir perspėjimai
Kontraindikacijos
„Xltek EMU40EX“ su „Natus“ pagrindiniu įrenginiu NEGALI būti naudojamas šiomis sąlygomis:
NENAUDOKITE sistemos esant degių anestetikų.

Tikrinkite naudojimo vietą, kad išvengtumėte sistemos naudojimo esant degiųjų dujų.
Norėdami užtikrinti signalų teisingumą, nenaudokite prietaiso šalia jokių elektromagnetinių
trukdžių šaltinių.
Natus sistemos nėra įvertintos AP ar APG. NENAUDOKITE „Natus“ sistemos esant
degiam anesteziniam mišiniui su oru, deguonimi arba azoto oksidu.
„Xltek EMU40EX“ su „Natus“ pagrindiniu įrenginiu NĖRA sukurtas naudoti su
defibriliatoriais. Naudojant šį įrenginį, sistema gali būti pažeista.

15
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Įspėjimai ir perspėjimai
Bendrieji įspėjimai
PASTABA. Visus duomenis rekomenduojama saugoti naudojant papildomas
saugojimo priemones. Tai gali padėti sumažinti duomenų praradimą sugedus
pagrindiniam diskui.
Norint tinkamai naudoti šį prietaisą, reikia atidžiai perskaityti visas instrukcijas ir etiketes,
pateikiamas kartu su sistema. Netinkamai taikant ar naudojant gali būti gaunami netikslūs
matavimai.
Įranga / sistema skirta naudoti išmokytiems naudotojams. Prieš montuodami bet kokią
aparatinę įrangą, perskaitykite vadovą ir perskaitykite atitinkamą skyrių, kai naudojate,
saugote ar iš naujo įdiegiate sistemą.
EMU40EX sistemą naudokite tik kartu su patvirtintais prietaisais ir priedais.
Naudojant laidus, išskyrus tuos, kuriuos gamintojas nurodo ar parduoda su prietaisu,
gali padidėti radiacija arba sumažėti prietaiso atsparumas ir sistema gali neatitikti standarto
IEC 60601-1-2: 2007 reikalavimų.
Stiprintuvo pagrindinis įrenginys yra klasifikuojamas kaip IPx0 – įprastas apsaugos nuo
vandens patekimo laipsnis pagal IEC 60529.
Stiprintuvo skirstomoji dėžutė klasifikuojama kaip ant kūno nešiojamas IPx1 klasės prietaisas,
kai jis yra dėkle (-61), ir atitinka IEC 60601-2-26 reikalavimus dėl išsiliejimo, kai be dėklo.
EMU40EX sistema yra klasifikuojama kaip I klasės prietaisas pagal IEC 60601-1.
Kompiuteris, naudojamas su EMU40EX sistema, turi būti arba patvirtintas XLTEK ir tiekiamas
kaip IEC 60601 patvirtintos sistemos dalis, arba jis turi būti patvirtintas pagal IEC 60950 ar
panašų standartą ir laikomas ne paciento aplinkoje (paciento aplinka laikoma 1,5 metro
atstumas į paciento šonus ir 2,5 metro į aukštį nuo grindų).
ĮSPĖJIMAS. Rinkimo kompiuteryje įdiegta trečiosios šalies programinė įranga gali trukdyti
„Natus“ programinės įrangos veikimui. Prieš diegdami trečiosios šalies programinę įrangą
į kompiuterį, pasitarkite su „Natus“ techninės pagalbos atstovu.
Niekada nenaudokite įrangos, jei trūksta jos dalių arba jos viduje (t. y. korpuse) yra
atsilaisvinusių dalių. Jei įtariate, kad trūksta kokios nors įrangos dalies arba ji atsilaisvinusi,
susisiekite su „Natus“. Reguliariai tikrinkite, ar sistemos laidai ir komponentai nėra nusidėvėję.
Atlikite rekomenduojamus techninės priežiūros veiksmus. Išsamesnės informacijos ieškokite
skyriuje Priežiūra, valymas ir šalinimas.
Prieš bandydami valyti įrenginį, išjunkite visą sistemos maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą
nuo sistemos ir sieninio lizdo. Valyti reikia labai atsargiai. Neleiskite skysčiams patekti į jokias
jungtis ir ant sistemos vidinės elektronikos.
Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Priežiūra, valymas ir šalinimas.
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EMU40EX biologinių nešvarumų valyti negalima. Bandymai pašalinti biologinius teršalus
sugadins įrenginį.
Prietaiso prieduose gali būti kelių rūšių vienkartinių, sterilių adatų elektrodų. Šios adatos yra
pažymėtos etikete STERILIOS, o sterilizacijos būdas nurodytas ant pakuotės. Šie elektrodai
neturėtų būti naudojami, jei sterilioji pakuotė buvo sugadinta.
Prietaisus parduoti, platinti ir naudoti leidžiama tik gydytojams arba gydytojo nurodymu.
Spausdintuvai ir (arba) išoriniai įrenginiai, naudojami kartu su XLTEK prietaisais, turėtų būti
pažymėti ir patvirtinti naudoti tinkamoje medicinos aplinkoje pagal šalies, kurioje jie naudojami,
taisykles.
Nebandykite prie paciento skirstomosios dėžutės jungti jokių trečiųjų šalių prietaisų, išskyrus
tuos, kuriuos patvirtino XLTEK.
Neišmeskite šio medicinos gaminio į nerūšiuotų buitinių atliekų konteinerius. Pasibaigus
EMU40EX eksploatavimo laikui, susisiekite su XLTEK telefonu +1-800-303-0306 ir susitarkite
dėl EMU40EX stiprintuvo grąžinimo.
ĮSPĖJIMAS. Šios įrangos keisti negalima.
Naudojant šią įrangą, kai įvesties signalai viršija +/- 10 mV diapazoną, gali būti gauti neteisingi
rezultatai.
KARTOTINIS POVEIKIO ŽALOS PAVOJUS. Ilgai naudojant šį gaminį neatsižvelgiant
į ergonomiškumą, galima patirti pakartotinę žalą.
NEPADĖKITE elektrinės medicinos įrangos taip, kad būtų sunku ją išjungti.

Elektros įspėjimai ir perspėjimai
XLTEK sistemos yra skirtos prijungti tik prie tinkamai įžeminto elektros lizdo. Įsitikinkite, kad
EMU40EX stiprintuvo sistema yra prijungta tik prie trijų laidų, įžeminto, ligoninės lygio lizdo.
Įsitikinkite, kad EMU40EX stiprintuvo sistema yra prijungta tik prie trijų laidų, įžeminto,
ligoninės lygio lizdo.
Laidžiosios elektrodų dalys ir jų jungtys neturi liestis su kitomis laidžiomis dalimis ir žeme.

Nedėkite ant grindų KILNOJAMŲJŲ KELIŲ LIZDŲ ŠAKOTUVŲ.
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Prie EMU40EX stiprintuvo sistemos nejunkite papildomų kilnojamųjų kelių lizdų šakotuvų
ar ilgintuvų.
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS: NEJUNKITE sistemos maitinimo, kol neprijungti visi
kabeliai, patikrinti ir apžiūrėti, ar nėra pažeidimų. Neapžiūrėjus laidų galimas elektros
smūgis. Elektros sauga turi būti reguliariai tikrinama.
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS: NEREMONTUOKITE sistemos. Remonto darbus paskirkite
atlikti tik kvalifikuotiems remonto darbuotojams. NENAUDOKITE pataisytų komponentų
neatlikę tinkamų jų išbandymų.
Nenaudokite kilnojamųjų kelių lizdų šakotuvų kartu su EMU40EX stiprintuvo sistema įrangai,
kuri nėra sistemos dalis, maitinimui tiekti.
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS: NEJUNKITE elektrodų įvadų į įžeminimą. Ant paciento
skirstomosios dėžutės yra įspėjamųjų simbolių, primenančių, kad jungtys yra skirtos tik
izoliuotoms paciento jungtims. Prijungus prie įžeminimo, galimas elektros smūgis.
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS. NEREMONTUOKITE sistemos. Remonto darbus paskirkite
atlikti tik kvalifikuotiems remonto darbuotojams. NENAUDOKITE pataisytų komponentų
neatlikę tinkamų jų išbandymų.
Jei norite naudoti ELEKTROENCEFALOGRAFĄ be apsauginių priemonių, kad būtų išvengta
PACIENTO nudeginimo. Pateikiama informacija apie ELEKTRODŲ vietą.
NEJUNKITE ne medicinos įrangos, tiekiamos kaip sistemos dalis, tiesiai prie sieninio lizdo,
kai sistema maitinama kilnojamuoju kelių lizdų šakotuvu su izoliaciniu transformatoriumi.
Siekiant išvengti galimų pavojų, atsirandančių dėl nuotėkio srovių, kai visos sistemos dalys yra
sujungtos, jokia kita įranga, išskyrus prietaisus, prijungtus prie EMU40EX stiprintuvo sistemos,
negali būti maitinama izoliaciniu transformatoriumi.
Izoliacinio transformatoriaus vardinė srovė turi būti pakankama, kad veiktų visi juo maitinami
prietaisai. Žr. izoliacinio transformatoriaus vardinę srovę ir kiekvieno prijungto prietaiso
vardinę srovę.
Keičiant EMU40EX saugiklį turi būti naudojamas tokio paties tipo ir kategorijos saugiklis kaip
ir originalusis. Pakaitinius saugiklius reikia įsigyti tiesiogiai iš „Natus“.

EMU40EX stiprintuvo sistema yra klasifikuojama kaip I klasės prietaisas pagal IEC 60601-1.

ĮSPĖJIMAS. ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS: NEJUNKITE sistemos maitinimo, kol
neprijungti visi kabeliai, patikrinti ir apžiūrėti, ar nėra pažeidimų. Neapžiūrėjus laidų galimas
elektros smūgis. Elektros sauga turi būti reguliariai tikrinama.
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Įspėjimai ir perspėjimai dėl paciento aplinkos
PASTABA. Paciento aplinka apibrėžiama kaip plotas, esantis 1,5 metro atstumu į paciento
šonus ir 2,5 metro atstumu nuo grindų.

Visus paciento elektrodus prijunkite tik prie visiškai elektriškai izoliuotų prietaisų. Prijungdami
paciento elektrodus prie bet kurio kito prietaiso ar išorinio lizdo, galite sužeisti žmogų.
Paciento skirstomoji dėžutė priima tik lietimui atsparias elektrodų įvestis. NEBANDYKITE
naudoti kitokių pacientų elektrodų įvesčių.
Paciento įvykių jungiklis, pritvirtintas prie pagrindinio įrenginio ar skirstomosios dėžutės, NĖRA
skirtas su paciento sauga susijusiems kritiniams atvejams.
Jei kompiuteris yra paciento aplinkoje ir yra prijungtas prie tinklo, BŪTINA naudoti tinklo
izoliatorių.
NELIESKITE jokių EMU40EX sistemos metalinių dalių ir paciento tuo pačiu metu.

NELIESKITE jokių EMU40EX sistemos įžeminimo komponentų ir paciento tuo pačiu metu.
Paciento prijungimas prie aukšto dažnio chirurginės įrangos ir elektroencefalografijos įrangos
vienu metu gali sukelti nudegimus biologinio potencialo įvesties elektrodų vietoje ir galimą
biologinių stiprintuvų sugadinimą. Perskaitykite chirurginės įrangos naudotojo dokumentaciją,
kaip ją tinkamai naudoti.
Kaip ir naudojant bet kurią kitą medicininę įrangą, kyla pavojus susižeisti, jei juosta / diržas ir
dėklas (-ai) naudojami neužtikrinant, kad jie būtų tinkamai pritvirtinti prie paciento. Išsamesnės
informacijos žr. skyriuje EMU40EX skirstomosios dėžutės tvirtinimas prie juostos ar diržo.
EMU40EX stiprintuvo sistemoje NĖRA SpO2 ar pulso dažnio įspėjamųjų signalų.
Jei paciento aplinkoje yra vaizdo kamera, ji turėtų būti prijungta per eternetą tiesiai prie
kompiuterio, o ne prie tinklo.
Naudotojas negali laikyti elektrinės medicinos įrangos taip, kad būtų sunku ją išjungti.
Jokia elektrinės medicinos įrangos dalis negali būti remontuojama ar valoma, kai įranga
naudojama pacientui.
Paciento jungtys NĖRA skirtos tiesioginiam kontaktui su širdimi.
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Rūpestingai nutieskite paciento laidą, kad sumažintumėte paciento įsipainiojimo ar
pasismaugimo galimybę.
Nenaudokite EMU40EX šalia MRT ar KT sistemų.

Neleiskite laisviems elektrodams liestis su metalinėmis dalimis.

Įspėjimai apie pulsoksimetrą
„Masimo SET®“ pulsoksimetrą gali valdyti tik kvalifikuotas personalas. Prieš naudojimą reikia
perskaityti šį vadovą, priedų naudojimo instrukcijas, visą saugos informaciją ir specifikacijas.
Sprogimo pavojus. Nenaudokite „Masimo SET“ plokštės pulsoksimetro esant degiam
anesteziniam ar kitų degių medžiagų mišiniui su oru, deguonimi ar azoto oksidu.
EMU40EX stiprintuvo sistemoje NĖRA SpO2 ar pulso dažnio įspėjamųjų signalų.

Pulsoksimetro NEGALIMA naudoti kaip apnėjos stebėjimo priemonės.
Pulsoksimetras turi būti laikomas išankstinio perspėjimo įtaisu. Kadangi rodoma
paciento deguonies mažėjimo tendencija, kraujo mėginiai turi būti analizuojami laboratoriniu
CO-oksimetru, kad būtų galima tinkamai įvertinti paciento būklę.
Didelis disfunkcinių hemoglobinų (HbCO arba MetHb) kiekis gali lemti netikslius rodmenis.
Intravaskuliniai dažai, tokie kaip indocianino žaliasis arba metileno mėlynasis, gali lemti
netikslius rodmenis.
Pernelyg didelis apšvietimas gali lemti netikslius rodmenis arba gali būti prarastas pulso
signalas.
Pernelyg didelis paciento judėjimas gali lemti netikslius rodmenis.

Dėl venų pulsacijų išmatuota gali būti netiksliai.
Karboksihemoglobinas gali klaidingai padidinti rodmenis. Padidėjimo lygis yra maždaug lygus
esamo karboksihemoglobino kiekiui. Dažikliai arba bet kokia medžiaga, kurioje yra dažiklių,
kurie keičia įprastą arterijų pigmentaciją, gali lemti klaidingus rodmenis.
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Pulso signalas gali būti prarastas, kai pacientui yra hipotenzija, sunki vazokonstrikcija, sunki
anemija ar hipotermija.
Pulso signalas gali būti prarastas, kai arti jutiklio yra arterijos okliuzija.

Pulso signalas gali būti prarastas, kai paciento širdis sustojusi arba jis patyrė šoką.

Audiniai gali būti pažeisti dėl netinkamo jutiklio uždėjimo.
Nemerkite paciento laidų į vandenį, tirpiklius ar valymo tirpalus (paciento laidų jungtys nėra
atsparios vandeniui). Nesterilizuokite paciento laidų švitindami, garais ar etileno oksidu.

Pulsoksimetro jutiklis įspėjimai
Prieš naudodami atidžiai perskaitykite LNOP® jutiklio naudojimo instrukcijas.
SpO2 matavimams naudokite tik „Masimo“ oksimetrijos jutiklius. Kiti deguonies keitikliai
(jutikliai) gali sukelti netinkamą pulsoksimetro veikimą.
Audinių pažeidimus gali sukelti neteisingas LNOP® jutiklio uždėjimas ar naudojimas,
pavyzdžiui, per stipriai suvyniojant jutiklį. Patikrinkite jutiklio vietą, kaip nurodyta jutiklio
naudojimo instrukcijose, kad įsitikintumėte, jog oda po juo lygi ir jis teisingai uždėtas bei gerai
sukibęs.
Atliekant MRT nenaudokite „Masimo“ pulsoksimetrijos jutiklių, nes jie gali sukelti nudegimus.
„Masimo“ pulsoksimetras gali paveikti MRT vaizdą, o MRT įrenginys – oksimetrijos rodmenų
tikslumą.
Jutiklį uždėjus ant galūnės su kraujospūdžio aparato rankogaliu, arteriniu kateteriu ar
intravaskuline linija, rodmenys gali būti netikslūs.
Impulsinis signalas gali būti prarastas, kai jutiklis yra per stipriai įtemptas.

Daugkartinių „Masimo LNOP®“ jutiklių naudojimo instrukcijose ieškokite valymo instrukcijų.
Nenaudokite pažeistų paciento laidų. Nemerkite paciento laidų į vandenį, tirpiklius ar valymo
tirpalus (paciento laidų jungtys nėra atsparios vandeniui). Nesterilizuokite švitindami, garais
ar etileno oksidu. Daugkartinių „Masimo“ paciento laidų naudojimo instrukcijose ieškokite
valymo instrukcijų.
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Įspėjimai ir įspėjimai apie belaidžio ryšio galimybes
Šio stiprintuvo / jungiamosios dėžutės funkcija suteikia pasyvaus EEG signalo vaizdavimo
galimybę. Ši funkcija nepakeičia kitų paciento stebėjimo ir priežiūros priemonių.
Kaip ir kitų belaidžių įrenginių, šios funkcijos veikimo diapazonas yra ribotas. Atstumas taip
pat smarkiai sumažės, jei tarp pagrindinio įrenginio ir skirstomosios dėžutės bus kokių nors
fizinių trukdžių. Tokiose situacijose rinkimo kompiuteris belaidžio ryšio duomenų negaus.
EMU40EX yra FCC ID: SQGBT700, kuris atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Naudojimui taikomos
šios dvi sąlygos:
1) šis prietaisas negali sukelti kenksmingų trukdžių ir
2) šis prietaisas turi priimti bet kokius gautus trukdžius, įskaitant trukdžius,
kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.
Pakeitimai arba modifikacijos, kuriuos atlikti nėra suteiktas aiškus atsakingos už atitiktį šalies
leidimas, gali panaikinti naudotojui suteiktą įgaliojimą naudoti įrangą.
EMU40EX yra 1 klasės „Bluetooth“ modulis, kuris išlaikė „Bluetooth“ kvalifikacijos /
sertifikavimo procesą, kaip nurodyta „Bluetooth“ specifikacijose ir kaip reikalaujama PRD 2.0.
Nėra jokių žinomų įrenginių, kurie galėtų sutrikdyti belaidžio radijo veikimą šiame įrenginyje.
Vis dėlto reikia imtis atsargumo priemonių, kad EEG įrenginys būtų saugiai nutolęs nuo kitų
belaidžių gaminių. Žiūrėkite atitikties deklaracijos IEC 60601-1-2 skyriuje esančią 4 lentelę.
Jei kyla trukdžių su šiame įrenginyje esančiu belaidžiu radiju, problemą keliantį prietaisą
perkelkite į kitą vietą arba kreipkitės į „Natus“ techninės pagalbos skyrių +1-800-303-0306
arba OTS@Natus.com.

Įspėjimai apie elektromagnetinius trukdžius (EMI)
Naudojant elektrinę medicinos įrangą reikia imtis tam tikrų atsargumo priemonių, susijusių su
EMS, todėl ją reikia sumontuoti ir pradėti naudoti pagal šiame vadove ir kituose papildomuose
dokumentuose pateiktą EMS informaciją.
Naudojant nenurodytus priedus, keitiklius ir (arba) laidus, išskyrus tuos, kuriuos gamintojas
parduoda kaip pakaitines vidinių komponentų dalis, gali padidėti įrangos ar sistemos emisija
arba sumažėti jų atsparumas, dėl to sistema gali neatitikti IEC 60601-1-2:2007 reikalavimų.
Įranga arba sistema negali būti naudojama šalia kitos įrangos, dedama ant jos ar po ja. Jei
būtina naudoti greta arba dėti į rietuvę, reikia stebėti, ar įranga arba sistema veikia tinkamai
taikant tą konfigūraciją, kokia ji bus naudojama.
Kilnojamoji ir mobilioji RD ryšio įranga gali paveikti elektrinę medicinos įrangą.
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Įspėjimas dėl tinkamo paviršiaus
Užtikrinkite, kad bet kokia platforma, stalas, stovas su ratukais ar kitas paviršius, ant kurio
sistema ir jos komponentai naudojami, gabenami ar laikomi trumpai arba visą laiką, yra
tinkamas, tvirtas bei saugus. „Natus“ neatsako už jokius sužalojimus ar pažeidimus, kurių gali
kilti dėl netinkamų, blogai sukonstruotų ar nepatvirtintų gabenimo priemonių, sovų su ratukais
arba darbinio paviršiaus. „Natus“ neatsako už jokius sužalojimus ar pažeidimus, kurių gali kilti
dėl netinkamai padėto laido gabenant.

Gabenimo įspėjimai
Užtikrinkite, kad bet kokia platforma, stalas, stovas su ratukais ar kitas paviršius, ant kurio
sistema ir jos komponentai naudojami, gabenami ar laikomi trumpai arba visą laiką, yra
tinkamas, tvirtas bei saugus. „Natus“ neatsako už jokius sužalojimus ar pažeidimus, kurių gali
kilti dėl netinkamų, blogai sukonstruotų ar nepatvirtintų gabenimo priemonių, sovų su ratukais
arba darbinio paviršiaus. „Natus“ neatsako už jokius sužalojimus ar pažeidimus, kurių gali kilti
dėl netinkamai padėto laido gabenant.
APVIRTIMO PAVOJUS. Stovą su ratukais naudotojas turi stumti abiem rankomis ir tarpuašį
sulygiuoti taip, kad vienas ratukas judėtų važiavimo kryptimi. Jei stumdami nenukreipiate vieno
ratuko, stovas su ratukais gali apvirsti kylant ar leidžiantis laiptais arba važiuojant per kliūtis.
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Procedūros ir įspėjimai
Elektrostatinio išlydžio (ESI) kontrolė
Prieš atlikdami bet kokias sąrankos ar įrengimo procedūras, perskaitykite šiame skyriuje nurodytas
atsargumo priemones.
ĮSPĖJIMAS. Būtinai laikykitės atitinkamų atsargumo priemonių, susijusių su elektrostatiniu
išlydžiu (ESI). Prieš perkeldami, tiesdami laidus ar atlikdami bet kokias nustatymo
procedūras, atjunkite laidus.
Kai kuriuos puslaidininkinius (kietojo kūno) įtaisus gali lengvai sugadinti statinė elektra.
Tokie komponentai paprastai vadinami elektrostatikai jautriais įtaisais (ESI). Nelieskite
pasiekiamų laidžiųjų dalių jungtyse, pažymėtose ESI simboliu.
Taikykite toliau nurodytus metodus, padedančius apsaugoti komponentus nuo
kenksmingo statinės elektros poveikio.
•

Prieš naudodami bet kokius gaminio komponentų blokus, pašalinkite savo kūno elektrostatinį
krūvį, paliesdami elementą, kuris tikrai yra įžemintas.

•

Imdami neišpakuotus pakaitinius ESI įtaisus, judėkite kuo mažiau. Dėl judesių, pvz., drabužių
trynimosi ar kojos pakėlimo nuo kiliminės dangos, gali susidaryti pakankamai stipri statinė elektra,
galinti sugadinti gaminio komponentus.

•

Geriau netiesti kilimų vėsiose, sausose vietose. Jei gaminio komponentai pristatomi antistatinėse
pakuotėse, neišimkite jų, kol būsite pasirengę montuoti komponentus.

•

Atsargiai prijunkite ir atjunkite laidus. Atjungdami laidą visada traukite suėmę už laido jungties
arba įtempio mažinimo kilpos, o ne laido.
ĮSPĖJIMAS. Pažeistas laidas gali sukelti trumpąjį jungimą elektros grandinėje. Apsaugokite
jungtis nuo pažeidimo: prieš jungdami laidą, sulygiuokite jungties kaiščius.
ĮSPĖJIMAS. Netinkamai sulygiuoti jungties kaiščiai jungiant gali sugadinti sistemos
komponentus.
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Atsparumo sukeltiesiems trikdžiams procedūros ir įspėjimai
Atsparumas sukeltiesiems trikdžiams apibrėžiamas kaip elektroninio gaminio gebėjimas toleruoti kitų
elektroninių gaminių elektros energijos poveikį ar elektromagnetinius reiškinius.
Kitų elektroninių prietaisų, esančių netoliese esančioje įrangoje, elektros energija paprastai sklinda per
jungiamuosius laidus. Sukelti trukdantieji signalai gali paveikti kai kurių puslaidininkių įtaisų ir labai jautrių
stiprintuvų (EEG, EMG EKG) funkcionalumą.
Šį efektą galima apibūdinti kaip triukšmą ir (arba) EEG kreivių formų kanalo prisotinimą, kartu pagalbinių
jutiklių vertėms nukrypstant nuo skalės.

Taikydami toliau nurodytus metodus nustatysite trikdžių šaltinius ir sustiprinsite
atsparumą trukdančiajam triukšmui.
•
•
•
•
•
•

Patikrinkite, ar maitinimo šaltinis bei visi kilnojamieji kelių lizdų šakotuvai padėti ne ant grindų ir
sausoje vietoje.
Jei EEG kreivių formose yra trukdančiojo triukšmo, jų šaltinį galbūt pavyks nustatyti atjungiant
šalia esančią įrangą nuo bendro maitinimo šaltinio.
Vidinio jungimo laidus tieskite kuo toliau nuo laidų, kuriuos naudoja šalia esanti įranga.
Patikrinkite, ar maitinimo laidas vientisas. Nenaudokite kilnojamųjų kelių lizdų šakotuvų, kurie
nėra tinkamai įžeminti.
Nenaudokite maitinimo lizdų be apsauginio įžeminimo.
Jei naudojami izoliaciniai transformatoriai, įsitikinkite, kad medicinos sistema tinkamai įžeminta.
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Simbolių aprašas
Simbolis

Aprašas
DĖMESIO!
Žr. pridedamus dokumentus
Žr. pridedamus dokumentus
Žr. naudojimo instrukciją

Draudžiama stumti

Apsauginis įžeminimas

BF tipo įranga

Pavojinga įtampa

Kintamoji srovė

Nuolatinė srovė

Maitinimas įjungtas

Maitinimas išjungtas

Tik ES: neišmeskite su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis

CE ženklas
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Aprašas
II klasės įranga (neįžemintas korpusas)

Jautrus ESI
arba
jautrus statinei elektrai

Nuolatinės srovės 13–16 įėjimų skirstomojo laido jungtis

Paciento įvykių mygtuko jungtis

Vienodo potencialo spraustukas

Vandeniui neatsparus prietaisas

LAN jungtis

USB jungtis
Informacija apie gamintoją

Trapus

IPX0

Neapsaugota nuo vandens patekimo pagal IEC 60529.

IPX1

Bent 10 minučių apsaugota nuo vandens lašų,
krintančių ant prietaiso, pagal IEC 60529.
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Specifikacijos: EMU40EX stiprintuvas
Specifikacijos

Vertė (-ės)

Kanalų analoginės specifikacijos
Referenciniai kanalai

40

Diferencinė įėjimo pilnutinė varža

> 50 omų

Nesimetrinė įėjimo pilnutinė varža

> 25 omai

Nesimetrinis silpninimo koeficientas

116 dB, esant 60 Hz

Įėjimo triukšmas (dvipusė amplitudė)

3,9 µV, esant 0,1–70 Hz juostos pločiui

Įėjimo triukšmas (efektinė srovė)

0,65 µV, esant 0,1–70 Hz juostos pločiui

EEG kanalo aparatinės įrangos stiprinimo
koeficientas

250

Didžiausia diferencinė kintamosios srovės
įvestis prieš apribojant (referencinė)

± 10 mV abipusė amplitudė

Didžiausias darbinio nuolatinės srovės
įėjimo įtampos elektrodo poslinkis

± 200 mV

Įėjimo priešįtampio srovė

< 20 pA

Abipusiai kanalo trukdžiai

–87 dB

Nuolatinės srovės kanalų analoginės specifikacijos
Nuolatinės srovės kanalai
(pagrindinis įrenginys, DC1–DC4)

4 izoliuoti

Nuolatinės srovės įėjimo intervalas

±5 V

Pagrindinio procesoriaus sąsaja
Tinklo sąsaja
Naudojant laidus

TCP / IP (fiksuotasis IP adresas arba DHCP)
„Gigabit Ethernet“ (1000BASE-T, IEEE 802.3ab)

Tiesioginio ryšio sąsaja

USB 2.0

Naudotojo sąsaja
Priekinio skydelio valdiklis

Pagrindinio įrenginio skystųjų kristalų jutiklinis ekranas

Paciento įvykių mygtuko jungtis

1 ant pagrindinio įrenginio, 1 ant skirstomosios dėžutės

Fotostimuliatoriaus sąsaja

1 „Natus Photic Stimulator“
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Vertė (-ės)

Skaitmeninės specifikacijos
Diskretizavimo dažnis

256, 512, 1 024 Hz

EEG kanalų diskretizavimo skyra

16 bitų

EEG kanalų diskretizavimo kvantavimas

300 nV

Nuolatinės srovės kanalų diskretizavimo skyra

16 bitų

Nuolatinės srovės kanalų diskretizavimo
kvantavimas

150 μV

Darbiniai ypatumai
Pagrindinio įrenginio saugiklio tipas ir vardinė
srovė

T 1,5 A / 250 V

Pagrindinio įrenginio maitinimas

100–230 V, 50 / 60 Hz

Atmintinės talpa

4 GB vidinė kompaktiška atmintinės kortelė

Maitinimo šaltiniui keliami reikalavimai
(pagrindinis įrenginys)

100–230 V kint. sr., 50–60 Hz, 70 VA

Energijos sąnaudos (EMU40EX skirstomoji
dėžutė)

1 W, esant 12 V

Maitinimo elementai

2 įkraunamieji AAA dydžio Ni-Mh maitinimo elementai

Maitinimo elementų naudojimo laikotarpis

1–1,5 val. (priklauso nuo įjungtų funkcijų, pvz., belaidžio
ryšio, oksimetro)

Pilnutinės varžos tikrinimas

< 2,5, < 5, < 10, < 25 omai

Kanalų tikrinimo signalas

Programuojamas
Sinusinis: 5–20 Hz, 50–200 μV abipusė amplitudė
Stačiakampis: 0,25–1 Hz, 50–200 μV abipusė amplitudė

Belaidžio ryšio specifikacijos
Darbinis dažnis

2 400–2 4835 GHz

RD išėjimo galia

1 klasės „Bluetooth“ radijas

Didžiausias atstumas tarp siųstuvo ir imtuvo
(pagal EMS aplinkos sąlygas)

Iki 30 metrų
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Naudojimo aplinkos sąlygos
Darbinei aplinkai taikomi apribojimai

Temperatūra: 10–30 °C
Santykinė drėgmė: 30–75 %
Atmosferos slėgis: 700–1 060 hPa

Gabenimo ir saugojimo aplinkos temperatūros
intervalas

Nuo –25 °C iki 60 °C

Gabenimo ir saugojimo aplinkos drėgmės
intervalas

10–95 %

Atmosferos slėgio intervalas gabenimo ir
saugojimo aplinkoje

500–1 060 hPa

Matmenys
Dydis (ilgis x plotis x aukštis)

Svoris

30

„Natus“ pagrindinis
įrenginys

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

EMU40EX
skirstomoji dėžutė

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

„Natus“ pagrindinis
įrenginys

2,14 kg (4,72 sv.)

EMU40EX
skirstomoji dėžutė

333 g (0,73 sv.)
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Gaminio išvaizda
EMU40EX sistema

1 pav. EMU40EX sistema: pagrindinis įrenginys, skirstomoji dėžutė ir akumuliatoriaus blokas
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Pagrindinis įrenginys

1

Maitinimo mygtukas. Pažymėtas simboliu

2

Rezervuota naudoti ateityje. Pažymėta simboliu

.
.

Galima naudoti pagrindiniam įrenginiui tiesiogiai prijungti prie stalinio ir (arba) nešiojamojo
3
kompiuterio. Pažymėta simboliu

.

4

Galima naudoti pagrindiniam įrenginiui prijungti prie TCP / IP tinklo. Pažymėta simboliu

5

Įžeminimo vienodo potencialo gnybtas.

6

Naudojama pagrindiniam įrenginiui prijungti prie maitinimo šaltinio.

7

Saugiklių skyrius. Pažymėtas taip:
„Fuse: T 0,5A / 250V; 100–230 VAC; 50-60Hz
70VA“ (saugiklis: T 0,5 A / 250 V, 100–230 V kintamoji srovė, 50–60 Hz, 70 VA).

8

Rezervuota naudoti ateityje. Pažymėta simboliu

9

Galima naudoti norint prijungti nuolatinės srovės signalus iš išorinių prietaisų. Pažymėta užrašu
„DC1-DC12“. Tik DC1–DC4 gali būti naudojami, prijungus EMU40EX skirstomąją dėžutę.

10

„Natus Photic Stimulator“ jungtis. Pažymėta simboliu

11

Paciento įvykių mygtuko jungtis. Pažymėta simboliu

12

Naudojama pagrindiniam įrenginiui prijungti prie „Quantum“ paciento skirstomosios dėžutės.
Neveikia, kai prijungta EMU40EX skirstomoji dėžutė.
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Naudojama norint prijungti EMU40EX skirtą paciento skirstomąją dėžutę. Pažymėta simboliu
.
PASTABA. Tam tikru metu gali būti naudojami tik vieno tipo skirstomoji dėžutė. EMU40EX
skirstomosios dėžutės negalite naudoti su kita skirstomąja dėžute.

EMU40EX skirstomoji dėžutė

5 pav. EMU40EX skirstomoji dėžutė
1

Standartiniai 10–20 kanalų įėjimai

2

Paciento įvykių jungtis (šone)

3

Pagrindinio įrenginio arba išorinio akumuliatoriaus bloko jungtis (šone)

4

Būsenos šviesos diodai

5

8 papildomi kanalai

6
pulsoksimetro jungtis
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Išpakavimas
Išpakuodami EMU40EX patikrinkite, ar pakuotėje yra:
•

„Natus“ pagrindinis įrenginys;

•

EMU40EX skirstomoji dėžutė;

•

EMU40EX skirstomasis laidas;

•

eterneto laidas;

•

maitinimo laidas;

•

paciento įvykių jungiklis.

Papildomi priedai:
•

EMU40EX akumuliatoriaus blokas;

•

EEG priedų rinkinys.
PASTABA. EMU40EX sistema turi būti naudojama tik su Natus tiekiamais arba patvirtintais
laidais, keitikliais, elektrodais, jutikliu ir jungikliais.
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Nustatymas
EMU40EX stiprintuvas turi būti naudojamas su XLTEK kompiuterine sistema, kurioje veikia
„Natus“ duomenų bazė ir „NeuroWorks“ EEG programinė įranga.

Jungimas prie kompiuterio
Jungimas naudojant USB laidą
Norėdami EMU40EX prijungti prie XLTEK kompiuterio:

1. Pateiktu USB 2.0 laidu „Natus“ pagrindinį įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
2. Paciento įvykių jungiklį įkiškite į paciento įvykių jungtį, esančią pagrindiniame įrenginyje arba
skirstomojoje dėžutėje.

3. Jei reikalingas „Photic Stimulator“, įstumkite „Photic Stimulator“ į pagrindiniame įrenginyje
esančią „Photic Stimulator“ jungtį.

4. Kai būsite pasirengę atlikti tyrimą, paciento laidus su elektrodais ir keitiklius prijunkite prie
EMU40EX skirstomosios dėžutės.
Patient
Leads

Breakout
Box

Patient Event
Switch
Computer

Natus
Base Unit

Photic
Stimulator
(optional)

USB 2.0 Cable

6 pav. EMU40EX sistemos aparatinės įrangos jungimas naudojant USB laidą

Jungimas naudojant eterneto laidus
1. Prijunkite kompiuterį prie LAN (vietinio tinklo).
2. „Natus“ pagrindinį įrenginį prijunkite prie LAN.
3. Paciento įvykių jungiklį įkiškite į paciento įvykių jungtį, esančią pagrindiniame įrenginyje arba
skirstomojoje dėžutėje.

4. Jei reikalingas „Photic Stimulator“, „Photic Stimulator“ laidą įkiškite į pagrindiniame įrenginyje
esančią „Photic Stimulator“ jungtį.

5. Kai būsite pasirengę atlikti tyrimą, paciento laidus su elektrodais ir keitiklius prijunkite prie EMU40EX.
Computer

Patient Event
Switch

Breakout
Box

Natus
Base Unit

Patient
Leads

Photic
Stimulator
(optional)

Ethernet Cables

7 pav. EMU40EX sistemos aparatinės įrangos jungimas naudojant eterneto laidus
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PASTABA. EMU40EX stiprintuvą XLTEK sukūrė EEG / ilgalaikio stebėjimo tyrimams.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie tyrimų atlikimą, peržiūrėkite internetinį žinyną.

Pagrindinio įrenginio jungimo sąranka
1. Patvirtinkite, kad pagrindinis įrenginys, naudojant sparčiai atjungiamą laikiklį, pritvirtintas prie
sistemos stovo su ratukais arba sieninės montavimo juostos.

2. Stiprintuvo pagrindinį įrenginį prie rinkimo kompiuterio prijunkite per tinklą arba USB jungtį.
Pagrindinį įrenginį galima jungti prie standartinio perjungiamojo gigabito tinklo lizdo
(rekomenduojama) arba prie antrinio gigabito tinklo sąsajos kortelės, esančios rinkimo
kompiuteryje.
3. Sujunkite maitinimo laidą, pagrindinį įrenginį, EMU40EX skirstomąjį laidą, paciento įvykių jungiklį
ir visus papildomus priedus, kaip reikia.
Computer

AC power
Monitor

VGA
AC power
Mains
Power

USB or
Ethernet

Oximetry Sensor

Patient
Leads

Isolation
Transformer

Natus Base Unit
AC power*

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

PASTABA. Tik kvalifikuoti „Natus“ darbuotojai gali nustatyti ir įrengti EMU40EX stiprintuvo
sistemą.
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IP adreso nustatymas
1. Norėdami įjungti pagrindinį įrenginį, 3 sekundes laikykite paspaudę maitinimo mygtuką
Parodomas toliau pateiktas naudotojo sąsajos langas.

2. Paspauskite jutiklinio ekrano mygtuką Settings (nuostatos)
konfigūraciją.

.

, kad pasiektumėte IP

PASTABA. Stiprintuvas palaiko ir DHCP, ir statinio TCP / IP adreso konfigūracijas.
Pasirinkus DHCP, stiprintuvas automatiškai gauna TCP / IP adresus iš DHCP serverio.
„NeuroWorks“ programinė įranga gali ieškoti stiprintuvų, kurie gali būti naudojami
duomenims rinkti, ir juos rasti.
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3. Pasirinkite nuostatos Audio Alerts (garso įspėjimai) parinktį On (įjungta) arba Off (išjungta).
4. Dalyje Network Settings (tinklo nuostatos) pasirinkite DHCP, kitu atveju DNS serveris įgalins rankinį
pagrindinio įrenginio IP address (IP adreso) ir DNS serverio įvedimą.

5. Norėdami užbaigti IP konfigūracijos keitimą, paspauskite Save all (išsaugoti).
6. Kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną, paspauskite Close (uždaryti).
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7. Pagrindiniame ekrane patvirtinkite sistemos sąranką: paspauskite mygtuką Info (informacija)
ir peržiūrėkite informacijos ekraną.

8. Informacijos ekrane patikrinkite, ar nuostata IP address (IP adresas) tinkama, ar skirstomosios
dėžutės prijungimo informacija nurodo, kad sistema atpažino visus komponentus.
PASTABA. Jei DHCP nenaudojamas, prie elemento DHCP/STATIC (DHCP / statinis)
bus rodoma STATIC (statinis).
9. Jei norite išeiti iš informacijos ekrano, paspauskite Close (uždaryti).
Stiprintuvo sąranka baigta, jis paruoštas naudoti.
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Jutiklinio ekrano piktogramos
Tinkamai įrengus ir prijungus prie kompiuterio, „Natus“ pagrindinio įrenginio jutiklinio ekrano apačioje
rodomos kelios piktogramos, informuojančios apie skirstomųjų dėžučių, jungiamosios dėžutės ir
pagrindinių įrenginių prijungimo būseną. Tolesnėje lentelėje pateikti skirtingos prijungimo būsenos
indikatoriai.
Piktograma

Aprašas
Nurodo prie pagrindinio įrenginio prijungtų skirstomųjų dėžučių (1) skaičių.
Nurodo, kad jungiamoji dėžutė prie kompiuterio prijungta USB laidu ir užmezgė ryšį su
programine įranga.
Nurodo, kad jungiamoji dėžutė prie kompiuterio prijungta eterneto laidu. Jei piktograma
MĖLYNA, kompiuterio programinė įranga užmezgė ryšį su jungiamąja dėžute ir įprastai
atlieka tyrimą.
Jei piktograma JUODA, prijungtas eterneto laidas, tačiau programinė įranga
neužmezgė ryšio su jungiamąja dėžute.
Jei piktograma PERMATOMA, tinklo laidas neprijungtas.
PASTABA. Jei naudojamas USB laidas, pirmiau nurodytas ryšys rodomas, kol
programinė įranga užmezga tiesioginį ryšį su jungiamąja dėžute. Tada piktograma
pasikeičia į
. Aparatinė įranga negali nustatyti, ar USB laidas prijungtas fiziškai.
Parodomos „Natus“ pagrindinio įrenginio nuostatos.
Pateikiama informacija apie prijungtą skirstomąją dėžutę.
Išjungiamas skystųjų kristalų ekranas.
Išjungiamas „Natus“ pagrindinis įrenginys.
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Stiprintuvo naudojimas ir funkcijos
Darbo pradžia
PASTABA. Atkūrus nutrūkusį maitinimą, esamas įrašymas bus tęsiamas taikant
pastarąsias užprogramuotas nuostatas.

Operatoriaus ir paciento padėtys
Numatyta, kad sistemos operatorius stovės ar sėdės priešais kompiuterį, bet ne nuolatos. Pacientas
paprastai guli lovoje šalia sistemos vežimėlio ar stiprintuvo, jis jokiu būdu negali remtis į įrangą.
Stiprintuvo įrenginys pritvirtinamas prie paciento kūno. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip skirstomąją
dėžutę pritvirtinti prie paciento kūno, rasite skyriuje EMU40EX skirstomosios dėžutės tvirtinimas prie
juostos ar diržo.
Jokiomis aplinkybėmis negalima atsišlieti ar atsiremti į sistemą. Skyriuje Gabenimo sistemos
specifikacijos ir priežiūra rasite informacijos apie išdėstymą, taip pat duomenų bei perspėjimų,
susijusių su gabenimu skirtingais vežimėliais.
Prieš naudodami bet kokius sistemos komponentus, perskaitykite atitinkamas naudojimo instrukcijas.
Tai taikoma kameroms, kompiuteriams, stimuliatoriams ir programinei įrangai, bet tuo neapsiribojama.

Kaip pradėti tyrimą
Kai įrangą sumontuos „Natus“ kvalifikuotas atstovas ir pacientas bus prijungtas prie EMU40EX sistemos,
galėsite pradėti naują EEG tyrimą. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip pradėti naują EEG tyrimą,
ieškokite „NeuroWorks“ vadove.
PASTABA. Norint įrašyti tyrimą, pagrindinis įrenginys turi būti prijungtas prie
kompiuterio bei skirstomosios dėžutės, kaip aprašyta skyriuje EMU40EX
skirstomosios dėžutės ir pagrindinio įrenginio duomenų perdavimo linija.

Sistemos išjungimas
Norėdami saugiai išjungti visą sistemą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. „NeuroWorks“ programinėje įrangoje uždarykite visus aktyvius tyrimus.
2. Išjunkite kompiuterį, atlikdami tinkamą išjungimo procedūrą.
3. Išjungimo mygtuką, esantį pagrindinio įrenginio skystųjų kristalų ekrane, laikykite paspaudę
3 sekundes.
4. Iš sieninio lizdo ištraukite maitinimo laido kištuką. EMU40EX skirstomosios dėžutės tvirtinimas prie
juostos ar diržo.
EMU40EX skirstomąją dėžutę prie paciento kūno galima pritvirtinti naudojant diržą arba juostą.
Dėklas, juosta ar diržas turi būti dėvimi ant paciento drabužių arba ligoninėje dėvimos
aprangos.
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EMU40EX skirstomosios dėžutės tvirtinimas prie juostos ar diržo
Diržo naudojimas
Norėdami naudoti diržą:
1. Pritvirtinkite dėklą prie diržo: perverkite diržą per dėklo galinėje pusėje esančią kilpą.
2. Pritvirtinę elektrodus prie paciento, skirstomąją dėžutę įdėkite į dėklą taip, kad elektrodo laidai išlįstų
viršuje arba šonuose, kaip reikia. Jei naudojamas išorinis akumuliatoriaus blokas, įdėkite jį į dėklą prie
skirstomosios dėžutės.
3. Tiek, kiek galite užtraukite užtrauktukus, kad įtvirtintumėte skirstomąją dėžutę.
4. Skirstomąją dėžutę įdėję į dėklą, diržu tvirtai sujuoskite paciento liemenį. Įsitikinkite, kad diržas nei
per daug įtemptas, nei pernelyg laisvas ir nekelia pacientui nepatogumų.
5. Paciento įvykių jungiklį įdėkite į laikiklį dėklo priekyje, ir susekite elektrodus į vieną pluoštą.
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Juostos naudojimas
Norėdami naudoti juostą:
1. Juostą pritvirtinkite prie dviejų (2) žiedų dėklo galinėje pusėje.
2. Pritvirtinę elektrodus prie paciento, skirstomąją dėžutę įdėkite į dėklą taip, kad elektrodo laidai išlįstų
viršuje arba šonuose, kaip reikia. Jei naudojamas išorinis akumuliatoriaus blokas, įdėkite jį į dėklą prie
skirstomosios dėžutės.
3. Tiek, kiek galite užtraukite užtrauktukus, kad dėkle įtvirtintumėte skirstomąją dėžutę.
4. Skirstomąją dėžutę įdėję į dėklą, juostą užkabinkite ant paciento kaklo ar peties arba pakabinkite ant
prie lovos pastatyto strypo.
5. Paciento įvykių jungiklį įdėkite į laikiklį dėklo priekyje ir susekite elektrodus į vieną pluoštą.

Potencialo vienodinimo laidininkas
Pagrindiniame įrenginyje yra potencialo vienodinimo laidininkas, kurį galima naudoti pasirinktinai.
Potencialo vienodinimo laidininko magistralės laidą prijunkite prie potencialo vienodinimo šynos,
priklausančios elektros izoliavimo įtaisui patalpoje, kurioje naudojama EMU40EX sistema.
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EMU40EX stiprintuvo sistemos aprašas
Šiame skyriuje aprašyta EMU40EX stiprintuvo sistema ir jos darbo režimai.
EMU40EX EEG stiprintuvo sistemą sudaro paciento elektrodų rinkinys, skirstomoji dėžutė ir pagrindinis
įrenginys. EMU40EX stiprintuvo sistema skirta naudoti su XLTEK pagrindinio kompiuterio sistema, kurioje
veikia „Natus“ duomenų bazė ir „NeuroWorks“ duomenų peržiūros bei analizės programinė įranga.
EMU40EX skirstomoji dėžutė – tai 40 kanalų EEG stiprintuvas su uždarais lizdais, skirtais EEG laidams
su elektrodais. Ji paciento smegenų elektrinį aktyvumą paverčia skaitmeninių duomenų srautu. Taip pat
integruojami SpO2 ir pulso dažnio kanalai iš įmontuoto „Masimo SET®“ pulsoksimetro bei paciento įvykių
žymekliai iš mygtukinio jungiklio, kabančio prie lovos.
Skaitmeniniai EEG kreivės formos duomenys perduodami į pagrindinį įrenginį, kuriame signalai
apdorojami ir saugomi. Pagrindinis įrenginys per eterneto arba USB laidą šiuos duomenis perduoda
į „XLTEK NeuroWorks“ darbo stotį, kad kreivės forma būtų rodoma tiesiogiai ir vėliau būtų galima
peržiūrėti bei kliniškai interpretuoti kreivių formas. Pagrindiniame įrenginyje taip pat yra keturi nuolatinės
srovės įėjimai, fotostimuliatoriaus valdiklis, dar vienas įvykių žymeklio įėjimas ir valdikliai, skirti EEG
elektrodų pilnutinei varžai patikrinti paciento patalpoje.
EMU40EX skirstomąją dėžutę prie pagrindinio įrenginio galima prijungti laidu arba belaidžiu ryšiu,
naudojant saugų „Bluetooth“ saitą. EMU40EX stiprintuvo sistemos naudojimas įvairiais darbo režimais
išsamiai aprašytas toliau.

EMU40EX skirstomosios dėžutės ir pagrindinio įrenginio duomenų
perdavimo kanalas
EMU40EX skirstomoji dėžutė ryšį su pagrindiniu įrenginiu palaiko per dvikryptę 4 Mbit/s laidinę jungtį.
Ši jungtis naudojama realiojo laiko, visos skyros skaitmenintoms EEG kreivių formoms ir susijusiems
signalams siųsti į pagrindinį įrenginį.
Be to, skirstomoji dėžutė ir pagrindinis įrenginys gali būti sujungti belaidžiu būdu, užmezgant neprivalomą
vienkryptį 230,4 Kbit/s ryšį. Tokiu atveju skirstomoji dėžutė duomenis įrašo į atmintuką ir siunčia
sumažinto diskretizavimo EEG kreivės formos duomenis į pagrindinį įrenginį, kuris savo ruožtu
persiunčia juos „NeuroWorks“ kompiuteriui, kad EEG kreivės formos būtų rodomas realiuoju laiku.
Atkreipkite dėmesį, kad pagrindinis įrenginys duomenis arba komandas, kuriais konfigūruojama ir
valdoma EMU40EX skirstomoji dėžutė, gali siųsti tik per prijungtą laidą.
Kliento pageidavimu galima įjungti papildomą belaidžio ryšio funkciją. Norint naudoti šį variantą, turi būti
atlikti du veiksmai. Pirma, kliento pageidavimu ši funkcija įjungiama gamykloje. Antra, prieš naudodamas
„Bluetooth“ belaidį režimą, naudotojas turi įjungti šią funkciją „NeuroWorks“ programinėje įrangoje.
Tolesniuose dviejuose skyriuose aprašoma, kaip EMU40EX naudojama, kai belaidžio ryšio funkcija
išjungta ir įjungta.
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EMU40EX veikimo aprašas, išjungus belaidžio ryšio parinktį
Kai pagrindinis įrenginys fiziškai prijungtas prie skirstomosios dėžutės, t. y. naudojamas skirstomosios
dėžutės duomenų kabelis, EMU40EX veikia fizinio prijungimo režimu. Veikiant šiam režimui, duomenys
laidais perduodami į pagrindinį įrenginį, kuris tada juos nusiunčia į kompiuterį.
Kompiuterio programinė įranga šiuos duomenis rodo ir išsaugo (žr. 8 pav.).

Breakout
Box
WiFi Disabled

Data

Base Unit to Breakout Cable

WiFi
Disabled

Commands

IP
Commands

Recording

Data
USB
Desktop Computer
Data
Base Unit

8 pav. Fizinio prijungimo režimas, išjungus belaidžio ryšio parinktį
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Kai pagrindinis įrenginys fiziškai atjungtas nuo skirstomosios dėžutės, EMU40EX veikia fizinio atjungimo
režimu. Veikiant šiam režimui, skirstomoji dėžutė tyrimo duomenis saugo nedideliame atmintuke
(žr. 9 pav.).

Breakout
Box

Data
Flash
Memory

WiFi Disabled

WiFi
Disabled

IP
Headbox
Disconnected

USB
Desktop Computer

Base Unit

9 pav. Fizinio atjungimo režimas, išjungus belaidžio ryšio parinktį
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Skirstomąją dėžutę vėl prijungus prie pagrindinio įrenginio, EMU40EX veikia pakartotinio fizinio
prijungimo režimu. Veikiant šiam režimui, visi skirstomojoje dėžutėje saugomi duomenys per pagrindinį
įrenginį perkeliami į kompiuterį ir sujungiami su įrašytu tyrimu (žr. 10 pav.).

Flash Memory

Breakout
Box
WiFi Disabled

Stored + Live Data

Base Unit to Breakout Cable

Commands
WiFi
Disabled
IP
Commands

Recording

Stored + Live Data

USB
Desktop Computer
Data

Base Unit

10 pav. Pakartotinio fizinio prijungimo režimas, išjungus belaidžio ryšio parinktį

Visus skirstomosios dėžutės atmintuke saugomus duomenis perkėlus į kompiuterį, skirstomoji dėžutė vėl
ima veikti fizinio prijungimo režimu.
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EMU40EX veikimo aprašas, įjungus belaidžio ryšio parinktį
Belaidžio ryšio parinktis neturi įtakos veikimui prijungus laidus.
Veikiant fizinio prijungimo režimui, duomenys laidais perduodami į pagrindinį įrenginį, o tada
nusiunčiami į kompiuterį. Kompiuterio programinė įranga šiuos duomenis rodo ir išsaugo (žr. 11 pav.).

Breakout
Box
WiFi Enabled

Data

Base Unit to Breakout Cable

WiFi
Enabled

Commands

IP
Commands

Recording

Data

USB
Desktop Computer
Data

Base Unit

11 pav. Fizinio prijungimo režimas, įjungus belaidžio ryšio parinktį
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Kai pagrindinis įrenginys fiziškai atjungtas nuo skirstomosios dėžutės, ši tyrimo duomenis išsaugo
nedideliame atmintuke ir tuo pačiu metu belaidžiu ryšiu perduoda šių duomenų sumažinto diskretizavimo
versiją (žr. 12 pav.).

Breakout
Box

Data
Flash
Memory

WiFi Enabled
Down
Sampler

Data
WiFi
Enabled

IP
Headbox
Wireless
Data

USB
Desktop Computer

Base Unit

Data

12 pav. Fizinio atjungimo režimas, įjungus belaidžio ryšio parinktį
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„NeuroWorks“ programinė įranga naudoja belaidžiu ryšiu perduotus duomenis, kad galėtų pasyviai
atvaizduoti EEG signalus. Negalima atlikti jokių veiksmų su programinės įrangos pateikiamais signalais
(signalų atvaizdavimas yra pasyvus). Belaidžiu ryšiu siunčiami duomenys neišsaugomi.
Prijungus pakartotinai, visi skirstomojoje dėžutėje saugomi duomenys per pagrindinį įrenginį perkeliami
į kompiuterį ir sujungiami į įrašytą tyrimą (žr. 13 pav.).

Flash Memory

Breakout
Box
WiFi Enabled

Stored + Live Data

Base Unit to Breakout Cable

WiFi
Enabled

Commands

IP
Commands

Recording

Stored + Live Data
USB
Desktop Computer
Data

Base Unit

13 pav. Pakartotinio fizinio prijungimo režimas, įjungus belaidžio ryšio parinktį
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Belaidžio ryšio ribinės galios nustatymas
Galima reguliuoti EMU40EX esančio „Bluetooth“ radijo modulio galios lygį. Jis gali būti sukonfigūruotas
taip, kad būtų leidžiama taikyti standartinį ar išplėstinį belaidžio ryšio intervalą, arba gali būti visiškai
išjungtas. Kiekvieną EMU40EX jungiamąją dėžutę galima konfigūruoti atskirai, naudojant
„NeuroWorks“ kompaktiniame diske esančią paslaugų programą. Pasirinkta konfigūracija saugoma
neišliekamojoje atmintinėje, kol bus atlikti aiškūs pakeitimai.
Norėdami reguliuoti belaidžio ryšio galią, paleiskite programą EMU40EX.exe, esančią
„NeuroWorks“ kompaktiniame diske. Parodomas toliau pateiktas langas.

14 pav. Paslaugų programos EMU40EX.exe naudojimas norint reguliuoti belaidžio ryšio galią
Spustelėkite [Open] (atidaryti), kad būtų užmegztas ryšys su stiprintuvu. Jei EMU40EX stiprintuvas
prijungtas eterneto laidu (IP), įveskite stiprintuvo IP adresą (tą patį, kuris rodomas
„NeuroWorks“ stiprintuvo sąrankos duomenyse). Kai [EMU40EX] prisijungia, žurnale rodoma, kad ryšys
sėkmingai užmegztas, ir naudotojas gali reguliuoti belaidžio ryšio galią spustelėdamas [Extended]
(išplėstinis) arba [Standard] (standartinis).

EMU40EX stiprintuvo tikrinimas
Prieš išsiunčiant jums EMU40EX stiprintuvas visiškai surenkamas, patikrinamas ir sukalibruojamas.
Vis dėlto tolesniuose skyriuose aprašyti keli būdai, kuriais galima patikrinti EMU40EX stiprintuvo veikimą.

Kalibravimas ir patikra
Nereikia kalibruoti programinės įrangos ar EMU40EX stiprintuvo. Kalibravimo procedūra atliekama
gamykloje prieš išsiunčiant sistemą. Norėdami patikrinti, ar EMU40EX stiprintuvas tinkamai sukalibruotas,
atlikite šią procedūrą:
Pagrindinį įrenginį prijunkite prie XLTEK kompiuterio ir įjunkite sistemą.
Paleiskite „Natus“ duomenų bazę.
Norėdami pradėti naują tyrimą, spustelėkite New EEG (naujas EEG) arba Sleep (miego režimas).
Pasirinkite Edit (redaguoti) > Settings (nuostatos) > Acquisition (rinkimas).
Skirtuke „Acquisition“ (rinkimas) pasirinkite nuostatos Reference Electrode (lyginamasis elektrodas)
parinktį Common (bendra).
6. Sukurkite keturis dvipolius montažus, kurie apimtų gretimų kanalų skirtumą, pvz., C3 CZ, C4 T4,
T5 P3 ir kt.

1.
2.
3.
4.
5.
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7. Naudodami signalų generatorių, visiems grupės kanalams pritaikykite sinusinę kreivę
(50 mikrovoltų, dvipusė amplitudė, 10 Hz). Įsitikinkite, kad generatoriaus išėjimą veikia 50 omų
apkrova, jei generatorius suprojektuotas perduoti nurodytą lygį esant šiai apkrovai.
8. Nustatykite LFF (žemųjų dažnių filtro) parinktį 0,1, HFF (aukštųjų dažnių filtro) parinktį OFF
(išjungta) ir „Notch“ (trukdžių) filtro parinktį OFF (išjungta).
9. Patikrinkite, ar nė viena sinusinė kreivė nėra didesnė kaip 50 mikrovoltų dvipusėje amplitudėje.
50 mikrovoltų atitinka 1 % stiprinimą.

PASTABA. Daugiau informacijos apie montažo nustatymą ieškokite internetiniame žinyne.

Kanalų tikrinimas
Veikiant režimui Acquisition (rinkimas), galima patikrinti kanalus ir sužinoti, ar signalas tinkamai
apdorojamas perduodant iš stiprintuvo į ekraną. Tikrinant kanalus, tikrinimo signalas taikomas visiems
kanalams. Taip galite ištirti kreivių formas ekrane ir sužinoti, ar visi kanalai veikia.
PASTABA. Tikrinant kanalus nepatvirtinama, kad paciento elektrodas prijungtas prie
stiprintuvo įėjimo.

Norėdami patikrinti kanalus:

1. Pasirinkite Controls (valdikliai) > Channel Test Signal (kanalų tikrinimo signalas). Virš kreivės
formos lango atsiranda įrankių juosta Channel Test (kanalų tikrinimas).
2. Norėdami pasirinkti pageidaujamą kreivės formą, amplitudę ir dažnį, naudokite įrankių juostą
„Channel Test“ (kanalų tikrinimas).
3. Spustelėdami Done (atlikta), galite sustabdyti kanalų tikrinimą ir išsaugoti esamas nuostatas.
Kanalų tikrinimo signalo valdiklis
Valdiklis „Channel Test Signal“ (kanalų tikrinimo signalas) įjungia kanalų tikrinimo signalą, pritaikydamas
paskutines išsaugotas nuostatas, ir parodo įrankių juostą „Channel Test Signal“ (kanalų tikrinimas
signalas). Įrankių juosta Channel Test Signal (kanalų tikrinimo signalas) yra virš pėdsakų rodinio. Įrankių
juostoje yra tikrinimo signalo formos, amplitudės ir dažnio valdikliai.

Shape

Amplitude

Frequency

15 pav. Įrankių juosta „Channel Test“ (kanalų tikrinimas)
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Pilnutinės varžos tikrinimas
Pilnutinė varža tikrinama siekiant užtikrinti, kad ant paciento uždėto elektrodo kontaktas patenkinamas.
Pilnutinę varžą galite patikrinti bet kuriuo metu, kai atliekamas tyrimas.
Pilnutinės varžos tikrinimo įjungimas naudojant programinę įranga
Inicijavus pilnutinės varžos tikrinimą, programinė įranga nuskaito visus kanalus (automatinio nuskaitymo
režimu).
Tikslas

Atliktinas veiksmas

Paleisti pilnutinės varžos tikrinimą

Pasirinkite Controls (valdikliai) > Impedance Check
(pilnutinės varžos tikrinimas).

Užfiksuoti kanalą

Spustelėkite Lock Channel (užfiksuoti kanalą). Tada galite
reguliuoti ryšį su elektrodu, kol jis bus patenkinamas.

Pereiti prie viso pilnutinės varžos tikrinimo

Spustelėkite Release Lock (panaikinti fiksavimą).

Užbaigti pilnutinės varžos tikrinimą

Spustelėkite End (baigti).

Išsaugoti pilnutinės varžos tikrinimą
kaip tyrimo dalį

Spustelėkite End and Start Recording (baigti ir pradėti
įrašymą).

Pilnutinės varžos tikrinimo rezultatai rodomi kaip stulpelinės diagramos, kuriose atvaizduojamas kiekvieno
ryšio su elektrodu pilnutinė varža. Žalias stulpelis nurodo, kad rodmuo nesiekia nustatyto slenksčio.
Raudonas stulpelis reiškia, kad rodmuo viršija slenkstį. Norėdami nustatyti pilnutinės varžos slenkstį,
spustelėkite vieną iš mygtukų Threshold (slenkstis), esančių laukelyje Threshold Group (slenksčių
grupė), laukelio Check Impedance (pilnutinės varžos tikrinimas) dešiniojoje pusėje.
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Pulsoksimetras
Toliau pateikiamos EMU40EX įmontuotos plokštės „Masimo SET®“ specifikacijos, kurias FDA patvirtino
dokumentu K990966. Plokštė prijungta prie jutiklių, per „NeuroWorks“ programinę įrangą ji pateikia
informacijos apie prisotinimą deguonimi, pulso dažnį, pulso kreivės formą ir kitų išvesties duomenų.
EMU40EX teikia maitinimą ir izoliuoja plokštę nuo maitinimo šaltinio ir įžeminimo įtaiso.
„NeuroWorks“ arba „SleepWorks“ programinė įranga šiuo metu pateikia dviejų tipų SpO2 duomenis –
4 dūžių vidutinį pulso dažnį, apskaičiuotą remiantis ankstesnių keturių nepertraukiamų priimtinų pulso
dažnių vertėmis, ir pulso dažnio nuo dūžio iki dūžio vertę, apskaičiuotą remiantis ankstesniu dūžiu.

„Masimo“ patentai
Šiam prietaisui taikomas vienas ar daugiau šių U.S.A. Patents: 5,758,644; 5,823,950; 6,011,986;
6,157,850; 6,263,222; 6,501,975, taip pat tarptautiniai atitikmenys ir vienas ar daugiau patentų, nurodytų
svetainėje www.masimo.com/patents. Laukiama, kol bus patvirtinti kiti JAV ir tarptautiniai patentai.

Numanoma licencija nesuteikiama
Šio prietaiso turėjimas ar pirkimas nesuteikia jokios aiškios ar numanomos licencijos naudoti prietaisą
su pakaitinėmis dalimis, kurios atskirai arba kartu su šiuo prietaisu patektų į vieno ar daugiau su šiuo
prietaisu susijusių patentų taikymo sritį.

Naudojimo indikacijos
Pulsoksimetras ir priedai yra skirti nuolat neinvaziniu būdu stebėti arterinio kraujo hemoglobino funkcinį
prisotinimą deguonimi (SpO2) ir pulso dažnį (matuojamą SpO2 jutikliu). „Masimo SET®“ pulsoksimetras ir
priedai skirti naudoti suaugusiesiems, vaikams ir naujagimiams tiek jiems judant, tiek nejudant, taip pat
pacientams, kurie yra gerai arba prastai perfuzuoti ligoninėse, ligoninių tipo įstaigose, pervežimo ir namų
aplinkoje.

Naudojimo instrukcija
Įspėjamieji signalai apie signalo netinkamumą ir (arba) SpO2 jutiklio zondo gedimus pateikiami naudojant
„Neuroworks“ 9.0 versijos programinę įrangą ir rodomi kompiuterio monitoriuje. Jei stebint nustatoma
anomalija, pablogėjęs signalas arba zondo gedimas, programinė įranga rodo:
1.
2.
3.
4.
5.

Su oksimetru susijusį įvykį, užregistruojamas įvykio laikas ir įvykis įrašomas.
Su pulso dažniu susijusį įvykį, užregistruojamas įvykio laikas ir įvykis įrašomas.
Kanalo išjungimo rodmenį.
Prastą kokybę.
„-----“ rodmenį, jei zondas sulygiuotas netinkamai arba negauna signalo.

Kaip pulsoksimetras veikia
„Masimo SET®“ pulsoksimetro veikimas pagrįstas trimis principais:

1. Skirtinga oksihemoglobino ir deoksihemoglobino raudonos ir infraraudonos šviesos absorbcija
(spektrofotometrija).
2. Arterinio kraujo tūris audiniuose (vadinasi, ir krauju sklindančios šviesos absorbcija) esant pulsui
kinta (pletizmografija).
3. Arterinis-veninis šuntavimas yra labai nevienodas, o svyruojanti veninio kraujo absorbcija yra
pagrindinis triukšmo komponentas esant pulsui.
„Masimo SET®“ pulsoksimetras, kaip ir įprastinė pulsoksimetrija, SpO2 nustato siųsdamas raudonos ir
infraraudonos šviesos bangas į kapiliarų tinklą ir išmatuodamas šviesos absorbcijos pokyčius per
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pulsuojantį ciklą. Raudoną ir infraraudoną šviesą spinduliuojantys diodai (LED) oksimetrijos jutikliuose
naudojami kaip šviesos šaltiniai, o fotodiodas – kaip fotodetektorius.
Taikant įprastinę pulsoksimetriją, daroma prielaida, kad visas šviesos absorbcijos signalo pulsacijas
sukelia arterinio kraujo tūrio svyravimai. Tai reiškia, kad jutiklio srityje kraujo tėkmė visiškai prateka per
kapiliarų tinklą, o ne per bet kokius arterinius-veninius šuntus. Įprastinis pulsoksimetras apskaičiuoja
pulsuojančios absorbcijos (AC) ir vidutinės absorbcijos (DC) santykį, naudodamas du bangos ilgius –
660 nm ir 905 nm:
S(660) = AC(660)/DC(660)
S(905) = AC(905)/DC(905)
Tada oksimetras apskaičiuoja šių dviejų absorbcijos, atsižvelgiant į arterinį pulsą, signalų santykį:
R = S(660)/S(905)
Ši R vertė naudojama norint rasti prisotinimo SpO2 vertę peržvalgos lentelėje, integruotoje į oksimetro
programinę įrangą. Peržvalgos lentelės vertės yra pagrįstos žmogaus kraujo tyrimais, naudojant
laboratorinį CO-oksimetrą sveikiems suaugusiems savanoriams dirbtinės hipoksijos tyrimuose.
Naudojant „Masimo SET®“ pulsoksimetrą, daroma prielaida, kad arterinis-veninis šuntavimas yra labai
nevienodas, o svyruojanti veninio kraujo absorbcija yra pagrindinis triukšmo komponentas esant pulsui.
„Masimo SET®“ pulsoksimetras suskaido S(660) ir S(905) į arterinį signalą bei triukšmo komponentą ir
apskaičiuoja arterinių signalų santykį be triukšmo:
S(660) = S1 + N1
S(905) = S2 + N2
R = S1/S2
Ir šiuo atveju R yra dviejų absorbcijos, atsižvelgiant į arterinį pulsą, signalų santykis. Ši vertė naudojama
siekiant nustatyti prisotinimo SpO2 vertę empirinėje lygtyje pulsoksimetro programinėje įrangoje.
Empirinės lygties vertės yra pagrįstos žmogaus kraujo tyrimais, naudojant laboratorinį CO-oksimetrą
sveikiems suaugusiems savanoriams dirbtinės hipoksijos tyrimuose.
Anksčiau nurodytos lygtys sujungiamos ir nustatomas triukšmo atskaitos dydis (N’):
N’ = S(660) - S(905) x R
Jei triukšmo nėra (N’= 0): tada S(660) = S(905) x R, tai tas pats santykis kaip ir įprastiniame
pulsoksimetre.
Triukšmo atskaitos dydžio lygtis pagrįsta R verte – verte, kurios ieškoma siekiant nustatyti SpO2 vertę.
Pulsoksimetro programinė įranga peržiūri galimas R vertes, kurios atitinka SpO2 vertes nuo 1 % iki 100 %,
ir sukuria N’ vertę kiekvienai iš šių R verčių. S(660) ir S(905) signalai apdorojami taikant
kiekvieną įmanomą N’ triukšmo atskaitos dydį, naudojant adaptyviąją koreliacijos panaikinimo priemonę
(angl. „adaptive correlation canceler“, ACC), kuri užtikrina išvesties galią kiekvienai galimai R vertei
(t. y. kiekvienai galimai SpO2 vertei nuo 1 % iki 100 %). Rezultatas yra „Discrete Saturation
Transform“ (DST™) diagrama, kurioje nurodoma santykinė išvesties galia ir galima SpO2 vertė, kaip
parodyta toliau pateiktame paveiksle, kur R atitinka SpO2 = 97 %:

55

Xltek® EMU40EX™

Naudotojo ir techninės priežiūros vadovas
Discrete Saturation Transform
DST

%SpO2
„Discrete Saturation Transform“ (DST™) diagrama
DST diagramoje yra dvi smailės: didžiausią prisotinimą atitinkanti smailė pasirenkama kaip SpO2 vertė.
Visa ši seka kartojama kas dvi sekundes, naudojant naujausio keturių sekundžių laikotarpio neapdorotus
duomenis. Todėl SpO2 vertė „Masimo SET®“ pulsoksimetre atitinka arterinio kraujo hemoglobino
prisotinimo slankųjį vidurkį, kuris atnaujinamas kas dvi sekundes.

Pulsoksimetro priedai
PC serijos laidas: prijungia pulsoksimetro modulį prie oksimetrijos jutiklių. Perduoda LED įrenginio galią
oksimetrijos jutikliams pulsoksimetre. Iš oksimetrijos jutiklio pulsoksimetras per PC serijos laidą gauna
detektoriaus signalą.
LNCS® serijos oksimetrijos jutikliai: Mažatriukšmiai laidiniai jutikliai (angl. „Low Noise Cabled Sensors“,
LNCS) ir integruoti laidai sukurti optimalioms pulsoksimetrijos eksploatacinėms charakteristikoms užtikrinti.
Šie jutikliai, suteikiantys papildomą apsaugą nuo skysčių ir būdami labiau atsparūs drėgmei, tiksliai veikia
pacientui judant, esant silpnai perfuzijai ir intensyviam aplinkos apšvietimui. LNCS® jutiklius galima
naudoti su visais „Masimo SET®“ pulsoksimetrais.

Galimi oksimetrų jutikliai
Modelio
numeris

Aprašas

008775

EMU40EX „Masimo“ LNCS oksimetrijos rinkinys

1006 (PC-12)

„MASIMO“ 12 COLIŲ PACIENTO LAIDAS – JUNGIAMAS PRIE VISŲ
„MASIMO“ PULSOKSIMETRO JUTIKLlŲ

2013

„Masimo“ LNCS daugkartinis 14 pėdų paciento laidas

2653

„Masimo“ LNCS DBI, daugkartinis, skirtas suaugusiesiems, lankstus, su 3 pėdų laidu

1859

„Masimo“ LNCS vienkartinis suaugusiesiems skirtas jutiklis su 18 colių laidu

1863

„Masimo“ LNCS DCI daugkartinis suaugusiųjų pirštų spaustuko jutiklis su 3 pėdų laidu

56

Naudotojo ir techninės priežiūros vadovas

Xltek® EMU40EX™

Modelio
numeris

Aprašas

1864

„Masimo“ LNCS DCIP daugkartinis vaikų pirštų spaustuko jutiklis su 3 pėdų laidu

2258

„Masimo“ LNCS Y1 daugkartinis kelių vietų jutiklis
Reikalingos vienkartinės įvyniojimo priemonės, gali būti standartinių ir miniatiūrinių
dydžių

Oksimetro specifikacijos
Optinė išvesties galia
Spinduliavimo galia, esant 50 mA impulsams

≤ 15mW

Optinės bangos ilgio diapazonas
Šviesos diodas

Bangos ilgis

Raudona

660 nm

Infraraudona

905 nm

Rodomos specifikacijos
Rodomas prisotinimo deguonimi diapazonas
(SpO2)

Nuo 0 iki 100 %

Rodomas pulso dažnio diapazonas

Nuo 25 iki 240 dūžių per minutę (BPM)

Garantuojama didžiausia optinė išvesties galia – mažesnė arba lygi 15 mW / 11,7 dBm, kai bangos ilgio
diapazonas yra 660 nm ir 905 nm.
PASTABA. Pulsoksimetro monitoriaus arba pulsoksimetro zondo tikslumo negalima nustatyti
naudojant funkcijų patikros įtaisą.

Matavimai
Jei bet kurio matavimo tikslumas neatrodo priimtinas, paciento gyvybinių funkcijų požymius tikrinkite
kitomis priemonėmis. Tada patikrinkite, ar tinkamai veikia pulsoksimetras.
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Netikslių matavimų priežastys
•

Netinkamas jutiklio taikymo ar naudojimo būdas.

•

Didelis disfunkcinių hemoglobinų kiekis (pvz., karboksihemoglobino arba methemoglobino).

•

Intravaskuliniai dažai, tokie kaip indocianino žaliasis arba metileno mėlynasis.

•

Poveikis dėl pernelyg didelio apšvietimo, pvz., operacinių lempų (ypač su ksenono šviesos
šaltiniu), bilirubino lempų, fluorescencinių lempų, infraraudonųjų spindulių šildymo lempų arba
tiesioginių saulės spindulių. Pernelyg didelį apšvietimą galima pakoreguoti, uždengiant jutiklį
tamsia arba nepermatoma medžiaga.

•

Pernelyg didelis paciento judėjimas.

•

Venų pulsacijos.

•

Jutiklio uždėjimas ant galūnės su kraujospūdžio aparato rankogaliu, arteriniu kateteriu arba
intravaskuline linija.

Pulso signalo praradimo priežastys
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•

Jutiklis per daug prigludęs.

•

Pernelyg didelis apšvietimas, kai naudojami tokie šviesos šaltiniai kaip operacinės lempa,
bilirubino lempa arba šviečia saulė.

•

Kraujospūdžio aparato rankogalis pripučiamas uždėjus ant tos pačios galūnės, prie kurios yra
pritvirtintas SpO2 jutiklis.

•

Pacientui yra hipotenzija, sunki vazokonstrikcija, sunki anemija arba hipotermija.

•

Arterijos okliuzija arti jutiklio.

•

Pacientui sustojusi širdis arba jis patiria šoką.
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Gabenimo sistemos specifikacijos ir priežiūra
Prieš naudodami bet kokius sistemos komponentus, perskaitykite atitinkamas naudojimo instrukcijas.
Tai taikoma kameroms, kompiuteriams, stimuliatoriams ir programinei įrangai, bet tuo neapsiribojama.

PASTABA. Gabenimo sistemą turi paruošti ir įrengti tik kvalifikuoti „Natus“ darbuotojai.

XLTEK stovo su ratukais specifikacijos

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

Numatytoji įranga
Vaizdo kamera
Infraraudonųjų spindulių
šviestuvas
Monitoriaus laikiklis
Darbinis paviršius
Dėtuvė
Klaviatūros padėklas
„Natus Photic
Stimulator“ laikiklis
Padėklas, skirtas rinkimo
sistemos DT
Izoliacinis transformatorius

Įrangos
svoris
(svar.)
1
2

Didžiausia
apkrova
(svar.)
(įskaitant
įrangą)
3
2

10
0
0
3
5

10
10
10
5
5

20

50

22

60

Pagrindinio stovo su ratukais svoris

100

Bendras svoris
* Pasirinktiniai komponentai

163

255

59

Xltek® EMU40EX™

Naudotojo ir techninės priežiūros vadovas

„Neurowand“ stovo su ratukais (be kompiuterio) specifikacijos

Montavimo
vieta
A1*
A2*
B
C
D

60

Numatytoji įranga
Vaizdo kamera
Infraraudonųjų spindulių
šviestuvas
Stiprintuvo laikiklis
Dėtuvė
Izoliacinis transformatorius

Įrangos
svoris
(svar.)
4
2

Didžiausia
apkrova
(svar.)
(įskaitant
įrangą)
4
2

5
0
23

5
10
40

Pagrindinio stovo su ratukais svoris

48

Bendras svoris
* Pasirinktiniai komponentai

82
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„Natus ErgoJust“ stovo su ratukais specifikacijos
„ErgoJust“ stovo su ratukais specifikacijas ir išsamią informaciją rasite „Natus ErgoJust“ įrengimo ir
funkcijų vadove (produkto Nr. 019667).

Priežiūra
1. Reguliariai apžiūrėkite stovą su ratukais, kad įsitikintumėte, jog ratukai, varžtai, įrangos montavimo
ir lentynų tvirtinimo elementai gerai pritvirtinti.
2. Reguliariai apžiūrėkite visus laidus, ar nėra įpjovimų ir pažeidimų.
3. Reguliariai tikrinkite visus elektros kištukus, kad įsitikintumėte, jog jie yra saugiai įkišti į atitinkamus
lizdus.

Įspėjimai ir perspėjimai
ĮSPĖJIMAS. Ant stovo su ratukais naudokite tik XLTEK patvirtintą įrangą. Nepatvirtinta
įranga gali pakenkti sistemos funkcijoms ir saugai.
Užtikrinkite, kad bet kokia platforma, stalas, stovas su ratukais ar kitas paviršius, ant kurio
sistema ir jos komponentai naudojami, gabenami ar laikomi trumpai arba visą laiką, yra
tinkamas, tvirtas bei saugus. „Natus“ neatsako už jokius sužalojimus ar pažeidimus, kurių
gali kilti dėl netinkamų, blogai sukonstruotų ar nepatvirtintų gabenimo priemonių, sovų su
ratukais arba darbinio paviršiaus. „Natus“ neatsako už jokius sužalojimus ar pažeidimus,
kurių gali kilti dėl netinkamai padėto laido gabenant.
ĮSPĖJIMAS. Nepaverskite stovo su ratukais daugiau kaip 10°, nes tai pakenks stovo su
ratukais stabilumui.
APVIRTIMO PAVOJUS. Stovą su ratukais naudotojas turi stumti abiem rankomis ir tarpuašį
sulygiuoti taip, kad vienas ratukas judėtų važiavimo kryptimi. Jei stumdami nenukreipiate
vieno ratuko, stovas su ratukais gali apvirsti kylant ar leidžiantis laiptais arba važiuojant per
kliūtis.
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Išsami informacija apie elektros įvestį ir izoliacinį
transformatorių
ES
Elektros įvestis

200–240 V kintamoji srovė, 2,24 A, esant 50 Hz

Izoliacinis transformatorius

„Powervar“ ABC500-22MED

Šiaurės Amerika
Elektros įvestis

120 V kintamoji srovė, 3,10 A, esant 60 Hz

Izoliacinis transformatorius

„Powervar“ ABC300-11MED

Japonija
Elektros įvestis

100–120 V kintamoji srovė, 8,0 A, esant 50 / 60 Hz

Izoliacinis transformatorius

„Powertronix“ D1CSWFCNOE2
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Priežiūra, valymas ir šalinimas
Kad EMU40EX stiprintuvas būtų geros darbinės būklės, laikykitės reguliaraus profilaktinės priežiūros grafiko.
Reguliariai atliekant profilaktinę priežiūrą nereikia pasiekti EMU40EX stiprintuvo vidaus ir komponentų. Jei
iškilo techninės priežiūros problemų ir reikalinga korekcinė priežiūra ir (arba) vidinių komponentų techninė
priežiūra, skambinkite „Natus“ techninės pagalbos skyriui telefonu +1-800-303-0306 arba susisiekite su
vietiniu XLTEK atstovu.
Periodiškai tikrinkite, ar laidų jungtys ir elektrodai nėra pažeisti ir nesusidėvėję. Apžiūrėkite, ar nesulenkti
laidų kaiščiai. Pakeiskite sudilusius ar susidėvėjusius laidus. Be to, reguliariai apžiūrėkite ir išvalykite
visus sistemos komponentus, įskaitant nurodytus toliau:
•

Jungtys ir lizdo prievadai

•

Pagrindinis įrenginys, skirstomoji dėžutė ir USB 2.0 laidas

•

Elektrodai ir priedai

Kaip ir bet kuri įrangos dalis, EMU40EX kasdien vis labiau nusidėvi. Vykdant pagrindinę sistemos
priežiūrą ir vengiant stiprių fizinių veiksmų, tai prisideda prie ilgesnio EMU40EX eksploatavimo laiko.

Rekomendacijos
Prieš valydami EMU40EX, nuo jo atjunkite visus laidus. Naudokite šluostę be pūkelių. Jokiam
sistemos komponentui nenaudokite valiklių.
Būkite atsargūs ir neleiskite jokiam skysčiui patekti į vidinius sistemos elektroninius
komponentus.
Gabendami įrenginį, nepalikite stiprintuvo prijungto prie kompiuterio.
Šio stiprintuvo NEGALIMA autoklavuoti, sterilizuoti taikant slėgį ar dujas. Stiprintuve
neįmanoma išvalyti biologinių teršalų.

NEPANARDINKITE stiprintuvo į jokį skystį.

Rekomenduojama naudoti valymo tirpalą, kuriame yra 70 % izopropilo alkoholio.

Valymo tirpalą naudokite saikingai. Esant per dideliam tirpalo kiekiui, jis gali patekti
į stiprintuvą ir sugadinti vidinius komponentus.
NELIESKITE, NESPAUSKITE IR NETRINKITE skystųjų kristalų ekrano abrazyviniais valymo
mišiniais, įrankiais, šepečiais, šiurkščiomis medžiagomis ir NELIESKITE niekuo, kas galėtų
subraižyti skydelį.
Stiprintuvui valyti nenaudokite tirpalų naftos pagrindu ar acetono tirpalų arba kitų stiprių
tirpiklių. Šios medžiagos kenkia prietaiso medžiagoms ir jis gali sugesti.
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Šalinimas
Pasibaigus numatytam eksploatavimo laikui, šalinant EMU40EX stiprintuvą ir jo komponentus,
rekomenduojama laikytis federalinių, valstijos ir vietos įstatymų, kad būtų tinkamai pašalintos
spausdintinės plokštės, plastikai ir metalinės dalys. Norėdami šalinti ne „Natus“ priedus, laikykitės
instrukcijų, pateiktų su šiais komponentais.
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Trikčių šalinimas
Jei susiduriate su problemomis, išbandykite toliau pateiktus sprendimus.

Kontrolinis trikčių šalinimo sąrašas
Paprašykite paciento atsipalaiduoti.
Apžiūrėkite laidus.
Įsitikinkite, kad visi laidai tarp EMU40EX ir kompiuterio yra tinkamai prijungti. Jei naudojate LAN,
įsitikinkite, kad aparatinė ir programinė įranga sukonfigūruota tinkamai.
Įsitikinkite, kad paciento elektrodai prijungti prie reikiamų kanalų skirstomojoje dėžutėje.
Įsitikinkite, kad paciento elektrodai gerai įkišti į skirstomąją dėžutę (ne per laisvi).
Įsitikinkite, kad paciento elektrodų laiduose nėra akivaizdžių lūžių.
Ar kuris nors iš elektrodų liečiasi? Jei taip, tai sukelia trumpąjį jungimą ir bus sukurtas artefaktas.
Įrenkite medicinos klasės įžeminimą, kad įsitikintumėte, jog jūsų klinikoje yra tinkamai įžeminta
elektros sistema.
Patikrinkite pilnutinę varžą.
Atjunkite bet kokius kitus tos pačios grandinės prietaisus, pvz., spausdintuvus, mechanines lovas,
dulkių siurblius ar kitus galimus trukdžių šaltinius.
Patikrinkite stiprinimo ir laikmačio nuostatas, kad įsitikintumėte, jog jos tinkamos atliekant
dabartinį tikrinimą. Taip pat galite patikrinti LFF (žemųjų dažnių filtro), HFF (aukštųjų dažnių filtro)
ir „Notch Filter“ (trukdžių filtro) nuostatas. Pasirinkite Edit (redaguoti) > Settings (nustatymai) >
Montage (montažas). Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite langelį atitinkamame stulpelyje
ir pasirinkite vertę.
Išjunkite ir įjunkite pagrindinį įrenginį. Taip sistema bus nustatyta iš naujo.
Išjungę palaukite bent 10 sekundžių. Tada tikrinimą pradėkite iš naujo. Kartais problema
išsprendžiama išjungus kompiuterį ir paleidus iš naujo.
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Kaip gauti pagalbos
Natus yra įsipareigojusi teikti jums pagalbą, kad galėtumėte lengvai ir užtikrintai naudoti EMU40EX
stiprintuvą. Jei jums reikia pagalbos, atlikite šiuos veiksmus, kad rastumėte sprendimą:

1 veiksmas. Dokumentuokite incidentą
Kruopščiai dokumentuokite incidentą. Jei įmanoma, atkreipkite dėmesį į klaidų pranešimus, dialogo langų
pavadinimus ir tai, ką darėte prieš susidurdami su problema.

2 veiksmas. Ieškokite „NeuroWorks“ internetinėje dokumentacijoje
Norėdami pasiekti žinyno failą, pasirinkite Help (žinynas) > NeuroWorks Database Help
(„NeuroWork“ duomenų bazės žinynas) arba Help (žinynas) > NeuroWorks EEG Help
(„NeuroWork“ EEG žinynas) (priklauso nuo programos).
Arba žinyno dokumentaciją galite rasti naudodami „Windows“ meniu „Start“ (pradžia):

1. „Windows“ užduočių juostoje spustelėkite mygtuką Start (pradžia).
2. Eikite į aplanką Excel Tech | Documentation („Excel Tech“ | dokumentacija).

3 veiksmas. Paleiskite kompiuterį iš naujo
Kompiuterio paleidimas iš naujo dažnai padeda išspręsti problemą.

1.
2.
3.
4.

Uždarykite visas programas.
„Windows“ užduočių juostoje spustelėkite mygtuką Start (pradžia).
Meniu „Start“ (pradžia) pasirinkite Shut Down… (išjungti…).
Pasirinkite Restart the computer (perkrauti kompiuterį) ir spustelėkite Yes (taip).

4 veiksmas. Išjunkite kompiuterį
Kartais norint visiškai išspręsti problemą, tenka visiškai išjungti kompiuterį.

1.
2.
3.
4.

„Windows“ užduočių juostoje spustelėkite mygtuką Start (pradžia).
Meniu „Start“ (pradžia) pasirinkite Shut Down… (išjungti…).
Pasirinkite Shut Down (išjungti) ir spustelėkite Yes (taip).
Išjunkite įrenginio maitinimą. Palaukite 10 sekundžių. Vėl įjunkite maitinimą.

5 veiksmas. Susisiekite su techninės pagalbos skyriumi
Pirmiausia užsirašykite savo kompiuterio serijos numerį (esantį gale) ir EMU40EX stiprintuvo serijos
numerį. Tada susisiekite su vietiniu XLTEK platintoju arba „Natus“ techninės pagalbos skyriumi telefonu
+1-800-303-0306 arba el. paštu OTS@Natus.com.
Laukiame jūsų atsiliepimų ir pasiūlymų, susijusių su visais EMU40EX stiprintuvo ir mūsų
„SleepWorks“ arba „NeuroWorks“ sistemų aspektais, programine įranga, internetiniu žinynu, priedų linija ir
pagalbos teikimo paslaugomis.
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Priedų ir pakaitinių dalių sąrašas
Toliau nurodyti suderinami priedai:
Dalies numeris

Aprašas

016862

„Natus“ pagrindinis įrenginys (II fazė)

028066

EMU40EX skirstomoji dėžutė

Žr.
„Natus“ neurologijos
priedų katalogą

EEG priedų rinkinys

W6438H

EMU40EX paciento laidas nuo skirstomosios dėžutės iki pagrindinio įrenginio,
10 m

002874

EMU40EX akumuliatoriaus blokas

W6232H

EMU40EX paciento įvykių jungiklis, 8 pėdų

10440

„Natus Photic Stimulator“

008775

EMU40EX „Masimo“ LNCS oksimetrijos rinkinys – informaciją apie papildomus
oksimetrijos priedus rasite šio vadovo skyriuje Galimi oksimetrijos jutikliai

105295

EMU40EX „Cyclops“ montavimo rinkinys

10368

EMU40EX sieninio montavimo rinkinys

A1011X

Maitinimo laidas, 6 pėdų

W8194X

USB 2.0 laidas (didelės spartos, aukso spalvos), 6 pėdų

W8128F

Tinklo laidas, 15 pėdų

004893

EMU40EX modulio dėklas

103664

Skirstomosios dėžutės juosta, 36 colių

010863

Tinklo medicinos klasės izoliatorius

015162

Izoliacinis transformatorius (ES)

015163

Izoliacinis transformatorius (Š. A.)

PSM-22318

Izoliacinis transformatorius (JA)

015170

„Natus“ pagrindinio įrenginio pakaitinis saugiklis

015170

Saugiklis, stiklinis, 1,5 A, 250 V kintamoji srovė, 5X20 mm, lėto perdegimo

EEG priedus, kuriuos galima naudoti su EMU40EX stiprintuvo sistema, galite rasti „Natus
Neuro“ internetiniame priedų kataloge adresu www.natus.com arba galite kreiptis į „Natus“ pardavimo ir
pagalbos skyrių telefonu +1-800-303-0306.
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Rodyklė
A
Atitikties standartai
Atsparumas sukeltiesiems trikdžiams
Įspėjimai
Procedūros

7
23
23

B
Belaidis maitinimas
Ribos nustatymas
Belaidžio ribinės galios nustatymas
Belaidžio ryšio funkcija
Įspėjimai ir perspėjimai
Belaidžio ryšio ribinė galia
Nustatymas

50
50
21

EMU40EX stiprintuvas
Gaminio išvaizda
Naudojimo aplinkos sąlygos
Naudotojo sąsajos specifikacijos
Specifikacijos
Analoginės
Nuolatinės srovės kanalai
Analoginiai kanalai
Darbiniai ypatumai
Skaitmeninės
EMU40EX tikrinimas
Kalibravimas ir patikra
Pilnutinės varžos tikrinimas
ESI
Kontrolės procedūros

30
29
27
27
27
27
28
28
50
50
52
23

50

F
D
Diržo naudojimas

FCC atitikties deklaracija

13

41, 42

G
E
Elektrinė
Įspėjimai ir perspėjimai
Elektromagnetinė emisija
Elektromagnetinis atsparumas
Ne GYVYBĘ PALAIKANTI ĮRANGA ir SISTEMOS
Elektros įvestis
Elektrostatinis išlydis
Kontrolės procedūros
EMS standartai
EMU40EX
Belaidis ryšys
Įjungtas
Išjungta
Pulsoksimetras
Tikrinimas
Kalibravimas
Patikra
Pilnutinės varžos tikrinimas
EMU40EX funkcijos
EMU40EX jungiamoji dėžutė
EMU40EX skirstomoji dėžutė
EMU40EX stiprintuvas
Sistemos išvaizda
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50
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50
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4
43
32
30

Gabenimo sistema
Elektros įvestis
Izoliacinis transformatorius
Priežiūra
Specifikacijos
XLTEK stovas su ratukais
Gabenimo sistema:

58
61
61
58, 60
58
58
58, 59

I
IEC 60601-1-2 atitikties deklaracija
IP adresas
Nustatymas
Išpakavimas
Įspėjimai
Atsparumas sukeltiesiems trikdžiams
Belaidžio ryšio funkcija
Bendra
Elektrinė
Elektrostatinis išlydis
ESI
Paciento aplinka
Pulsoksimetras
Pulsoksimetro jutiklis
Stovas su ratukais

9
36
33
15
23
21
15
16
23
23
18
19
20
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J
Jungimas prie kompiuterio
Eternetas
USB
Jutiklinio ekrano piktogramos

34
34
34
39

K
Kaip gauti pagalbos
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L
Lentelė
Elektromagnetinė emisija
Elektromagnetinis atsparumas
Ne GYVYBĘ PALAIKANTI ĮRANGA ir SISTEMOS

9
12

N
Naudojimasis instrukcijomis
Normatyvinės nuorodos
Nustatymas

O
40

P
Paciento aplinka
Įspėjimai ir perspėjimai
Paciento padėtis
Pagalba
Pagrindinis įrenginys
IP adreso nustatymas
Jungimo sąranka
Paskirtis
Perspėjimai
Belaidžio ryšio funkcija
Elektrinė
Paciento aplinka
Stovas su ratukais
Piktogramos
Jutiklinis ekranas
Priedai

62
62
60
23
23
23
53
19
53
56
56
57
53
56
55
57
20

S
5
7
34

Operatoriaus padėtis

Priežiūra
Rekomendacijos
Stovas su ratukais
Procedūros
Atsparumas sukeltiesiems trikdžiams
Elektrostatinis išlydis
ESI
Pulsoksimetras
Įspėjimai
Kaip jis veikia
Matavimai
Netikslūs matavimai
Priežastys
Pulso signalo praradimas
Naudojimo indikacijos
Netikslūs matavimai
Priežastys
Priedai
Pulso signalo praradimas
Priežastys
Pulsoksimetro jutiklis
Įspėjimai
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40
65
36
35
4
15
21
16
18
60
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Šalinimas
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Sąranka
IP adresas
36
Jutiklinio ekrano piktogramos
39
Saugos atitikties standartai ir normatyvinės nuorodos
7
Saugos standartai
7
Simboliai
Aprašai
25
Skirstomoji dėžutė
Diržo naudojimas
41, 42
Tvirtinimas prie diržo
40
Tvirtinimas prie juostos
40
Specifikacijos
Analoginės
Nuolatinės srovės kanalai
27
Analoginiai kanalai
27
Darbiniai ypatumai
28
EMU40EX stiprintuvas
27
Naudojimo aplinkos sąlygos
29
Naudotojo sąsaja
27
Skaitmeninės
28
Stiprintuvas
Naudojimas ir funkcijos
40
Stovas su ratukais
58
Stovo su ratukais priežiūra
60
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T
Trikčių šalinimas
Kontrolinis sąrašas

64
64
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6
62
62

X

V
Vadovo simboliai

Vadovo sutartiniai ženklai
Valymas
Rekomendacijos

XLTEK stovas su ratukais
6

58

Bendras paslaugų sprendimas
Kiekvienam XLTEK gaminiui atstovauja „Natus Medical Incorporated“ – pasaulyje pripažinta medicinos
gaminių ir paslaugų novatorė.
Mūsų neurologijos sistemas palaiko vidinė palaikymo komanda, kurioje dirba technikai ir klinikiniai
ekspertai, nuotolinę pagalbą teikiantys visą parą per „WebEx“ arba VPN. Tai didžiausias „Neuro“ /
„Sleep“ sistemoms skirtas klinikinės ir techninės pagalbos tinklas ir individualizuotos paslaugų sutartys,
apimančios profilaktinės priežiūros apsilankymus ir kompiuterių atnaujinimus.

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