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Introduksjon
Xltek® EMU40EX™-forsterkeren er et kraftig og fleksibelt EEG-opptakssystem. Denne robuste enheten
ble designet med omfattende klinisk inngang for å møte arbeidsflyten og applikasjonsbehov for
diagnostisk EEG og LTM (Long Term Monitoring).
EMU40EX registrerer totalt 46 kanaler: 40 refererende EEG-kanaler, 4 DC-inngangskanaler for
supplerende signaltransdusere og 2 SpO2- og pulsfrekvenskanaler fra det interne pulsoksymeteret.
EMU40EX-datastrømmen som hentes av EMU40EX-forsterkersystemet blir gjennomgått, analysert og
arkivert ved hjelp av en Natus NeuroWorks®-arbeidsstasjon. Standard TCP/IP- eller USB-tilkobling
støttes for rask og enkel installasjon. Natus-baseenhet tilbyr TCP/IP og USB-tilkobling for rask og enkel
installasjon. Denne robuste enheten ble designet med omfattende klinisk inngang for å møte arbeidsflyten
og applikasjonsbehovene til EEG, LTM eller PSG Lab.
EMU40EX-funksjonene inkluderer:
•

40 referansekanaler, 4 DC-kanaler og 2 pulsoksymeterkanaler (SpO2 og pulsfrekvens).

•

Muligheter for å starte en impedansprøve, endre terskelen og se resultatene i pasientrommet.

•

Ambulatorisk modus som opprettholder datainnsamling ved frakobling av pasientdatakabelen.

•

Automatisk overgang til intern lagring av fulloppløsningsdata i opptil to timer.

•

Direktevisning av EEG-bølgeformer forblir tilgjengelig over en sikker Bluetooth-tilkobling ved
ambulatorisk modus.

•

Data innhentet på breakoutboksen i ambulatorisk modus overføres transparent og sømløst til
baseenheten etter at kablet modus er gjenopptatt.

•

Standard TCP/IP- og USB-tilkobling til Natus NeuroWorks®-arbeidsstasjoner.

•

DC-innganger på baseenheten som grensesnitt for et bredt utvalg av ekstra signalgivere.

•

To brytergrensesnitt for pasienthendelsesknappen: En i breakoutboksen for pasientbruk og en
annen på baseenheten for familie eller ansatte.

•

Fotostimulatorgrensesnitt for diagnostisk EEG.

•

Liten, lett pasienttilkoblet breakoutboks – 10,0 x 15,8 x 2,3 cm (3,9 x 6,2 x 0,9 tommer) og 333 g
(0,73 lb).

•

Robust og slitesterkt design for pålitelig drift i kliniske miljøer og forskningsmiljøer.
ADVARSEL: Vi anbefaler på det sterkeste at du leser delen Kontraindikasjoner, Advarsler
og forholdsregler i denne håndboken før du bruker denne forsterkeren.

Produktets tiltenkte bruksområde
XLTEK EMU40EX EEG-hodeboksen er en elektroencefalograf som fungerer sammen med XLTEK
NeuroWorks-programvare.
XLTEK EMU40EX EEG-hodeboksen brukes til å tilegne seg, digitalisere, lagre og overføre fysiologiske
signaler (som EEG, puls og oksimetrisignaler) for EEG-studier i forskningsmiljøer og kliniske miljøer.
XLTEK EMU40EX EEG-hodeboksen krever kompetent brukerinngang, og utgangen må gjennomgås og
tolkes av opplæ rt medisinsk fagpersonell som vil utøve faglig skjønn ved bruk av denne informasjonen.
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Systemkomponenter
EMU40EX-forsterkersystemet er utstyrt med valgfrie systemkomponenter. Datamaskiner er ment å kjøre
NeuroWorks-programvaren eksklusivt. Kameraer er ment å hente synkronisert video av pasienten under
langvarig overvåking. Isolasjonstransformatorer er ment å gi strøm til alle systemkomponenter og
samtidig sikre sikkerheten til operatører og pasienter. Vogner er ment å støtte og lette bruken av
EMU40EX-forsterkeren mens systemet holdes mobilt. Pasienthendelsebrytere er håndholdte
trykknappbrytere som brukes av pasienten (eller næ rliggende ledsager) for å signalisere en signifikant
klinisk hendelse (f.eks. en aura eller begynnelsen på et anfall).

Viktig ytelse
Viktige ytelser av EMU40EX-forsterkeren er identifisert i standarden IEC 60601-2-26:2012. Viktig ytelse
relaterer til kvaliteten av signalet som registreres fra forsterkeren. Spesifikke essensielle ytelser er (1)
nøyaktighet av signalgjengivelse, (2) dynamisk område og differensiell offset-spenning, (3) inngangsstøynivå,
(4) frekvensrespons og (5) avvisning av vanlig modus. Definisjonene av disse viktige ytelsene finnes i
standarden.
Standarden ISO 80601-2-61 gjelder også da forsterkeren betraktes som pulsoksymeterutstyr uten
alarmsystem. Den ekstra viktige ytelsen som kreves av forsterkeren som beskrevet i denne standarden
inkluderer SpO2- og pulsfrekvensnøyaktighet, som skal verifiseres av en elektronisk pasientsimulator; og
indikasjon på unormal drift, inkludert melding om signalmangel og sondefeil. Bevis på SpO2-nøyaktighet
ved kontrollert desatureringsstudie som skal dekkes av produsenten av pulsoksymetersonden
eller -sensoren som brukes.

Viktig ytelsesforringelse
Profesjonelt helsepersonell som har fått opplæ ring i helsevesenet, vil observere viktig ytelsesforringelse
som inkluderer, men ikke er begrenset til:
•
•
•
•
•
•
•

Tap av EEG-signal/data.
Forsterkermetningsindikasjon på dataskjermen.
Intermitterende støy på tilfeldige EEG-ledninger.
Tap av kommunikasjon fra datamaskinen til Natus-basen.
Frakoblingshendelser på Pinbox. (Quantum)
Forstyrrelser i signaloverføring som følge av eksterne elektromagnetiske hendelser. (Eks:
Elektrokauteri, betjening av trådløst utstyr i næ rheten av forsterkeren osv.)
Enhver form for tilfeldig eller periodisk systematferd.

Hvis noe av det ovennevnte blir observert, eller hvis uvanlig systematferd blir observert, kontakt Natus
tekniske støtte.

Bruk av håndboken
Denne håndboken gir grunnleggende informasjon og instruksjoner som gjør det mulig å sette opp og
betjene EMU40EX-forsterkeren. Når du går gjennom prosedyrene, anbefaler vi at du leser hele delen
først før du starter sekvensen. Følg instruksjonene nøye.
I tillegg til å lese denne håndboken, oppfordrer vi deg til å utforske den elektroniske hjelpen slik at du kan
dra nytte av alt som XLTEK har designet EMU40EX-forsterkeren til å gjøre. Mer detaljerte instruksjoner
om drift og tilpasning av systemet er gitt i den elektroniske hjelpen.
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Håndbokens konvensjoner
Ulike symboler og typografiske konvensjoner brukes gjennom hele håndboken. Tabellen nedenfor
illustrerer dem og beskriver deres betydning og funksjoner.
Symbol/
konvensjon

Beskrivelse/funksjon
Dette symbolet angir en advarsel eller viktig informasjon som en ikke bør gå
glipp av. Les alle advarsler og forholdsregler nøye før du starter systemet for
første gang.

Et notat som inneholder viktig tilleggsinformasjon.

Fet skrift
Kursiv

Navn på kontrolltaster, funksjonstaster, opsjoner og etiketter vises med fet skrift.
Fet skrift brukes også til å understreke viktige navn eller ideer.
Kursiv skrift brukes til bildetekster.
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EMU40EX – Samsvar med sikkerhet og standarder
Samsvarsstandarder og normgivende referanser
Flerkanals søvn / EEG-forsterkersystem, modell EMU40EX, avtakbar ledning tilkoblet, bæ rbar
115/230Vac, 50/60Hz, 30W.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Beskyttelsestype mot elektrisk støt: Klasse I
Beskyttelsesgrad mot elektrisk sjokk: Type BF
Beskyttelsesgrad mot vanninntrengning: IPX0
Sikkerhetsgrad ved påføring i næ rheten av en brannfarlig anestesiblanding med luft eller med
oksygen eller nitrogenoksid: Utstyr er ikke egnet for bruk i næ rheten av en brannfarlig
anestesiblanding med luft eller med oksygen eller nitrogenoksid.
Driftsmodus: Kontinuerlig
Miljøforhold: Normal: 10–40 °C, 30–75 % rH, 700–1060 hPa

EMU40EX og dets tilbehør er designet for å væ re i samsvar med følgende nasjonale og internasjonale
standarder.
Tabell 1 – Samsvar med sikkerhetsstandard og normgivende referanser
CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1:
08(R2013) + C2:2011

Medisinsk elektrisk utstyr – Del 1: Generelle krav til
grunnleggende sikkerhet og essensiell ytelse

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

Medisinsk elektrisk utstyr – Del 1-6: Generelle krav for
grunnleggende sikkerhet og viktig ytelse –
Sikkerhetsstandard: Brukervennlighet

IEC 62366:2007, utgave 1.0

Medisinske enheter - Anvendelse av brukbar teknikk på
medisinske enheter

IEC 60601-2-26:2012, utgave 3

Medisinsk elektrisk utstyr - Del 2-26: Spesielle krav til
sikkerhet i elektroencefalografer

CENELEC EN 60601-2-26L2003,
utgave 2
EN ISO 80601-2-61:2011, Utgave 1
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Tabell 2 – EMC Samsvarsstandard og normgivende referanser
IEC 60601-1-2, utgave 4.0,
1. februar 2014

Medisinsk elektrisk utstyr – Del 1-2: Generelle krav for
grunnleggende sikkerhet og viktig ytelse –
Sikkerhetsstandard: Elektromagnetisk samsvar – Krav og
tester

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

Elektromagnetisk samsvar (EMC) Del 4-2: Teste- og
målingsteknikker - Elektrostatisk utladning immunitetstest

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

Elektromagnetisk samsvar (EMC) Del 4-3: Test- og
målingsteknikker - Utstrålt, radiofrekvens, elektroteknisk felt
immunitetstest

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

Elektromagnetisk samsvar (EMC) Del 4-4: Test- og
målingsteknikker - Elektrisk hurtig forbigående/eksplosjon
immunitetstest

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

Elektromagnetisk samsvar (EMC) Del 4-5: Teste- og
målingsteknikker - Spenningsavleder immunitetstest

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

Elektromagnetisk samsvar (EMC) Del 4-6: Test- og
målingsteknikker - Immunitet mot ledede forstyrrelser,
indusert av radiofrekvensfelt

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

Elektromagnetisk samsvar (EMC) Del 4-8: Test- og
målingsteknikker - Strømfrekvens magnetisk felt
immunitetstest

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

Elektromagnetisk samsvar (EMC) Del 4-11: Test- og
målingsteknikker - Spenningsfall, korte forstyrrelser og
spenningsvariasjoner immunitetstester

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

Elektromagnetisk samsvar (EMC) Del 3-2: Grenser - Grenser
for harmoniske strømutslipp

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

Elektromagnetisk samsvar (EMC) Del 3-3: Grenser –
Begrensning av spenningsendringer, spenningssvingninger
og flimmer i offentlige lav-spennings forsyningssystemer

CISPR 11 utg. 5.0 med A1:2010

Industrielt, vitenskapelig og medisinsk (ISM)
radiofrekvensutstyr - elektromagnetiske
forstyrrelseskarakteristika - grenser og metoder for måling
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Samsvarserklæ ring for IEC 60601-1-2
Tabell 1 – Elektromagnetiske utslipp
Veiledning og erklæ ring fra produsenten – Elektromagnetiske utslipp
EMU40EX er ment for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er beskrevet nedenfor. Kunden eller brukeren
av EMU40EX bør sørge for at den brukes i et slikt miljø.
Utslippstest
RF-utslipp

Samsvar
Gruppe 1

EMU40EX bruker kun RF-energi til sin interne
funksjon. RF-utslippene er derfor svæ rt lave og det
er liten sannsynlighet for at dette vil forårsake
forstyrrelser i elektronisk utstyr i næ rheten.

Klasse A

EMU40EX egner seg for bruk i alle foretak, med
unntak av husholdninger og de som er direkte
tilkoblet til det offentlige lavspenningsstrømnettverket som leverer strøm til bygninger for
husholdningsformål.

CISPR 11

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

Klasse A

Spenningssvingninger/flimmer
utslipp

I overholdelse

IEC 61000-3-3
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Tabell 2 – Elektromagnetisk immunitet

Veiledning og erklæ ring fra produsenten – Elektromagnetisk immunitet
EMU40EX er ment for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er beskrevet nedenfor. Kunden eller brukeren
av EMU40EX bør sørge for at den brukes i et slikt miljø.
Immunitetstest

Elektrostatisk utlading
(ESD)

IEC 60601

Samsvar

Testnivå

Nivå

±8 kV kontakt

I overholdelse

Gulvene bør væ re av tre, betong eller
keramikkfliser. Hvis gulvet er dekket av
syntetisk materiale, bør den relative
fuktigheten væ re minst 30 %.

I overholdelse

Kvaliteten på nettstrømmen må væ re som i et
vanlig kommersielt miljø eller sykehusmiljø.

I overholdelse

Kvaliteten på nettstrømmen må væ re som i et
vanlig kommersielt miljø eller sykehusmiljø.

I overholdelse

Kvaliteten på nettstrømmen må væ re som i et
vanlig kommersielt miljø eller sykehusmiljø.
Hvis brukeren av EMU40EX krever
kontinuerlig drift ved brudd på
nettstrømforsyningen, anbefales det at
EMU40EX får strøm fra en avbruddsfri
strømforsyning eller batteri.

I overholdelse

Strømfrekvensens magnetfelt bør væ re på
nivåer karakteristiske for en typisk lokalitet
i et typisk kommersielt- eller sykehusmiljø.

±15 kV luft

IEC 61000-4-2
Elektrisk rask
forbigående/serie

±2 kV, 100 Khz for
strømledninger

IEC 61000-4-4

±1 kV, 100 Khz for
inngangs/utgangsledninger

Støt

± 1 kV
differensialmodus

IEC 61000-4-5

Elektromagnetisk miljø - Veiledning

± 2 kV alminnelig
modus
Spenningsfall, korte
avbrudd og
spenningsvariasjoner
i strømforsyningens
inngangsledninger
IEC 61000-4-11

<100 % fall, 0/5
perioder, 0°, 45°,
90°, 135°, 180°,
225°, 270°, 315°
100 % fall, 1
periode
30 % fall,
25/30 perioder
40 % fall for
5 sykluser

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

30 A/m

MERK: UT er vekselstrømspenningen før anvendelse av testnivået.
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Tabell 3 – Elektromagnetisk immunitet– for UTSTYR og SYSTEMER som ikke er LIVSSTØTTENDE
Veiledning og erklæ ring fra produsenten - elektromagnetisk immunitet
EMU40EX er ment for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er beskrevet nedenfor. Kunden eller brukeren
av EMU40EX bør sørge for at den brukes i et slikt miljø.
Immunitetstest

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

IEC 60601
Testnivå

Samsvar
Nivå

3 Vrms

3V

150 kHz til
80 MHz

3 V/m

3 V/m
80 MHz til
2,7 GHz

Elektromagnetisk miljø - Veiledning

Bæ rbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr
bør ikke brukes næ rmere noen del av
EMU40EX, inklusive kabler, enn den
anbefalte separasjonsavstanden beregnet av
formelen gjeldende for senderens frekvens.
Anbefalt separasjonsavstand
d = 1,2 × √P

150 kHz til 80 MHz

d = 1,2 × √P

80 MHz til 800 MHz

d = 2,3 × √P

800 MHz til 2,5 GHz

der P er senderens maksimale
utmatingseffekt i watt (W), i henhold til
senderens produsent og d er den anbefalte
separasjonsavstanden i meter (m).
Feltstyrker fra faste RF-sendere, som
bestemt av en elektromagnetisk plassering,1
bør væ re mindre enn samsvarsnivået i hver
frekvens2.
Det kan oppstå støy i næ rheten av utstyr
merket med følgende symbol:

MERKNAD 1: Ved 80 MHz og 800 MHz, gjelder den høyere frekvensrekkevidden.
MERKNAD 2: Disse retningslinjene gjelder ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk utbredelse påvirkes ved
absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker.

1

Feltstyrker fra faste sendere, slik som basestasjoner for radio-(mobile/ledningsløse) telefoner og landmobile radioer, amatørradio,
AM- og FM-radiosendere og TV-sendere kan ikke beregnes teoretisk med nøyaktighet. For å få vurdert det elektromagnetiske
miljøet som skyldes faste RF-sendere, bør det overveies å utføre en elektromagnetisk undersøkelse på stedet. Hvis den målte
feltstyrken på beliggenheten der EMU40EX brukes, overskrider det gjeldende RF-samsvarsnivået ovenfor, bør EMU40EX
observeres for å bekrefte normal drift. Hvis det observeres unormal drift, kan det væ re nødvendig med ytterligere tiltak, slik som
å re-orientere eller omplassere EMU40EX.
2

Over frekvensrekkevidden på 150 kHz til 80 MHz, bør feltstyrkene væ re mindre enn 3 V/m.
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Tabell 4 - Testspesifikasjoner for KAPSLINGSPORT IMMUNITET for RF-trådløst
kommunikasjonsutstyr
Test
frekvens
(MHz)

Bånd a)

Service a)

Modulering b)

(MHz)
Puls
modulering b)
18 Hz
FM c)
±5 kHz avvik
1 kHz sinus

Maksimum
Strøm
(W)

Avstand
(m)

IMMUNITY
TESTNIVÅ
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

385

380–390

TETRA 400

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

704–787

LTE Bånd 13,
17

Puls
modulering b)
217 Hz

0,2

0,3

9

800–960

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

Puls
modulering b)
18 Hz

2

0,3

28

1700–1990

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

Puls
modulering b)
217 Hz

2

0,3

28

2400–2570

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

Puls
modulering b)
217 Hz

2

0,3

28

5100–5800

WLAN 802.11
a/n

Puls
modulering b)
217 Hz

0,2

0,3

9

710
745
780
810

870

930
1720
1845
1970

2450

5240
5500

5785
MERK: Hvis det er nødvendig for å oppnå IMMUNITETSTESTNIVÅET, kan avstanden mellom senderantennen og
medisinsk elektrisk utstyr eller medisinsk elektrisk SYSTEM reduseres til 1 m. Testavstanden på 1 m er tillatt av IEC
61000-4-3.
a) For noen tjenester er bare opplink-frekvenser inkludert.
b) Bæ reren skal moduleres med et 50 % arbeidssyklus firkantbølgesignal.
c) Som et alternativ til FM-modulering, kan 50 % pulsmodulering ved 18 Hz brukes, fordi selv om den ikke
representerer virkelig modulering, vil det væ re verste fall.

13

Xltek® EMU40EX™

Bruker- og servicehåndbok

Samsvarserklæ ring for FCC
MERK:

Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en digital enhet i Klasse B,
i henhold til Del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er laget for å gi akseptabel beskyttelse
mot skadelig interferens når utstyret brukes i et kommersielt miljø. Dette utstyret
genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke er installert og
brukt i samsvar med bruksanvisningen, forårsake skadelig interferens for
radiokommunikasjon. Bruk av dette utstyret i et boligområde kan sannsynligvis forårsake
skadelig interferens, og i så fall vil brukeren måtte korrigere interferensen for egen
kostnad.

Advarsel:

Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av produsenten, kan
ugyldiggjøre brukerens fullmakt til å bruke utstyret.
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Kontraindikasjoner, Advarsler og forholdsregler
Kontraindikasjoner
Xltek EMU40EX med Natus-basen skal IKKE brukes under følgende forhold:
IKKE bruk systemet i næ rheten av brennbare anestetika.

Kontroller bruksområdene for å unngå å bruke systemet i næ rvæ r av brennbare gasser.

Ikke bruk enheten i næ rheten av kilder til elektromagnetisk interferens for å sikre
gyldigheten av signalene.
Natus-systemer er ikke AP- eller APG-klassifisert. IKKE BRUK et Natus-system i
næ rheten av en brannfarlig anestesiblanding med luft, oksygen eller nitrogenoksid.
Xltek EMU40EX med Natus-base er IKKE designet for å fungere med defibrillatorer.
Systemet kan bli skadet når det brukes med denne enheten.
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Advarsler og forholdsregler
Generelle advarsler
MERK: Det anbefales at alle data lagres ved hjelp av overflødige lagringsfunksjoner.
Dette kan bidra til å minimere tap av data i tilfelle feil på primæ rstasjonen.

Korrekt bruk av denne enheten avhenger av nøye lesing av alle instruksjoner og etiketter som
følger med eller på systemet. Unøyaktige målinger kan væ re forårsaket av feil anvendelse
eller bruk.
Utstyret/systemet er ment for bruk av opplæ rte brukere. Les håndboken før du installerer
maskinvaren, og se den aktuelle delen når du bruker, lagrer eller installerer systemet på nytt.
Bruk bare EMU40EX-systemet sammen med godkjente enheter og tilbehør.
Bruk av andre kabler enn de som er spesifisert eller solgt av produsenten på utstyret, kan føre
til økt utslipp eller redusert immunitet for utstyret og kan føre til at systemet ikke overholder
kravene i IEC 60601-1-2:2007.
Forsterkerens baseenhet er klassifisert som en IPx0 – vanlig grad av beskyttelse mot
inntrenging av vann i henhold til IEC 60529.
Forsterkerens breakout er klassifisert for bruk på kroppen og har en IPx1-klassifisering mens
den er inne i posen (-61) og oppfyller IEC 60601-2-26 utslippskrav uten posen.
EMU40EX-systemet er klassifisert som en klasse I-enhet i henhold til IEC 60601-1.
Datamaskinen som brukes med et EMU40EX-system må enten væ re godkjent av XLTEK og
levert som en del av et IEC 60601-godkjent system, eller det må væ re godkjent i henhold til
IEC 60950 eller lignende og oppbevares utenfor pasientmiljøet (det vil si området innenfor 1,5
meter av pasienten lateralt og innen 2,5 meter fra gulvet i det området pasienten okkuperer).
ADVARSEL: Tredjeparts programvare installert på anskaffelsesdatamaskinen kan forstyrre
driften av Natus-programvaren. Ta kontakt med Natus teknisk støtte før du installerer
tredjepartsprogramvare på datamaskinen.
Bruk aldri utstyr som mangler deler eller utstyr som kan inneholde løse deler inni (det vil si
inne i en lukket del av utstyret). Hvis du mistenker at utstyr har manglende eller løse deler,
kontakt Natus. Inspiser systemkabler og komponenter rutinemessig for slitasje.
Utfør anbefalt vedlikehold. Se delen Vedlikehold, rengjøring og avhending for detaljer.
Slå av all systemstrøm og koble strømledningen fra systemet og veggen før du prøver å
rengjøre enheten. Rengjøring må utføres veldig forsiktig. Ikke la væ ske sile inn i noen av
kontaktene eller inn i systemets interne elektronikk.
Se delen Vedlikehold, rengjøring og avhending for detaljer.
EMU40EX kan ikke rengjøres for bioforurensning. Forsøk på å fjerne bioforurensning vil skade
enheten.
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Enhetstilbehør kan omfatte flere typer sterile engangselektroder. Disse nålene er merket som
STERILE, og metoden for sterilisering er dokumentert på emballasjen. Disse elektrodene skal
ikke brukes hvis den sterile emballasjen har blitt tuklet med.
Salg, distribusjon eller bruk av denne enheten er begrenset til, av eller på ordre fra en lege.

Skrivere og/eller eksterne enheter som brukes med XLTEK- enheter, bør merkes og godkjennes
for bruk i passende medisinsk miljø i samsvar med forskriftene i landet de brukes i.
Ikke prøv å koble noen tredjepartsenheter til pasientens breakoutboks unntatt de som er
godkjent av XLTEK.
Ikke avhend dette medisinske produktet som usortert kommunalt avfall. Ta kontakt med
XLTEK på +1 800 303 0306 på slutten av en EMU40EXs levetid for å avtale returfrakt for
EMU40EX-forsterkeren.
ADVARSEL: Ingen modifikasjoner av dette utstyret er tillatt.

Bruk av dette utstyret med inngangssignaler som overstiger et område på +/- 10mV, kan føre
til feil resultater.
FARE FOR BELASTNINGSSKADER: Vedvarende bruk av dette produktet uten ergonomisk
vurdering kan føre til belastningsskader.

IKKE plasser medisinsk elektrisk utstyr på en slik måte at det blir vanskelig å bruke
frakoblingsenheten.

Elektriske advarsler og forholdsregler
XLTEK-systemer er kun ment for tilkobling til en jordet stikkontakt. Forsikre deg om at
EMU40EX-forsterkersystemet kun er koblet til en tre-ledet, jordet stikkontakt.
Forsikre deg om at EMU40EX-forsterkersystemet kun er koblet til en tre-ledet, jordet
stikkontakt.
Ledende deler av elektroder og deres kontakter skal ikke komme i kontakt med andre ledende
deler og jord.

Ikke plasser FLERE BÆ RBARE STIKKONTAKTER (MPSO) på gulvet.

Ikke koble ekstra MPSO-er eller skjøteledninger til EMU40EX-forsterkersystemet.
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FARE FOR ELEKTRISK STØT: IKKE slå på systemstrømmen før alle kabler er koblet til,
verifisert og inspisert visuelt for skader. Unnlatelse av å inspisere kablene kan føre til
elektrisk støt. Verifisering av elektrisk sikkerhet bør utføres rutinemessig.
FARE FOR ELEKTRISK STØT: IKKE utfør service på systemet. Ta kontakt med kvalifisert
personell for sevice. IKKE bruk reparerte komponenter uten riktig testing.
Ikke bruk MPSO med EMU40EX-forsterkersystemet for å levere strøm til utstyr som ikke er en
del av systemet.
FARE FOR ELEKTRISK STØT: IKKE koble elektrodeinngangene til jord. Pasientbreakoutboksen inneholder advarselssymboler som minner deg på at tilkoblingene kun er
ment for isolerte pasientforbindelser. Hvis du kobler til en systemjord, kan det føre til elektrisk
støt.
FARE FOR ELEKTRISK STØT: IKKE utfør service på systemet. Ta kontakt med kvalifisert
personell for sevice. IKKE bruk reparerte komponenter uten riktig testing.
Ved bruk av en ELEKTROENSEFALOGRAF uten beskyttende midler for å forhindre
forbrenning på pasienten, blir det gitt informasjon om plasseringen av ELEKTRODER.
IKKE koble ikke-medisinsk utstyr som er levert som en del av systemet direkte til stikkontakten
når systemet får strøm via MPSO med en skilletransformator.
For å unngå mulige farer forårsaket av summering av lekkasjestrømmer når alle delene av
systemet er sammenkoblet, kan ikke annet utstyr enn enheter som er koblet til EMU40EXforsterkersystemet drives av isolasjonstransformatoren.
Gjeldende vurdering av isolasjonstransformatoren må væ re tilstrekkelig til å betjene alle
enhetene som drives av den. Se gjeldende rangeringer for isolasjonstransformatoren og
gjeldende vurdering for hver enkelt tilkoblet enhet.
Når du bytter ut sikringen til EMU40EX, må den byttes ut med en sikring av samme type og
klassifisering som den originale sikringen. Utskiftningssikringer bør kjøpes direkte fra Natus.

EMU40EX-forsterkersystemet er klassifisert som en klasse I-enhet i henhold til IEC 60601-1.

ADVARSEL: FARE FOR ELEKTRISK STØT: IKKE slå på systemstrømmen før alle kabler er
koblet til, verifisert og inspisert visuelt for skader. Unnlatelse av å inspisere kablene kan føre til
elektrisk støt. Verifisering av elektrisk sikkerhet bør utføres rutinemessig.
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Pasientmiljø – Advarsler og forholdsregler
MERK: Pasientmiljøet er definert som området innenfor 1,5 meter fra pasienten lateralt og
innen 2,5 meter fra gulvet i det området pasienten okkuperer.

Koble bare pasientelektrodene til helt elektrisk isolerte enheter. Tilkobling av pasientelektroder
til andre enheter eller eksternt uttak kan føre til personskade.
Pasient-breakoutboksen godtar bare berøringssikre elektrodeinnganger. IKKE prøv å bruke
noen annen type inngang til pasientelektroder.
Pasienthendelsesbryteren festet til baseenheten eller breakoutboksen er IKKE ment for
kritiske pasientsikkerhetsrelaterte hendelser.
Hvis en datamaskin er plassert i pasientmiljøet og er koblet til et nettverk, MÅ det brukes en
nettverksisolator.

IKKE berør noen tilgjengelige metalldeler på EMU40EX og pasienten samtidig.

IKKE berør noen systemjordede komponenter i EMU40EX-systemet og pasienten samtidig.
Tilkobling av en pasient til høyfrekvent kirurgisk utstyr og elektroencefalografiutstyr samtidig
kan føre til forbrenning på stedet for biopotensielle inngangselektroder og mulig skade på de
biologiske forsterkerne. Se brukerdokumentasjonen til kirurgisk utstyr for instruksjoner om
riktig bruk.
Som med alt medisinsk utstyr, er det fare for skade hvis nøkkelbåndet/beltet og posen(e)
brukes uten å sikre at de er festet riktig til pasienten. For mer informasjon, se delen Legge til
EMU40EX-breakoutboksen i et nøkkelbånd eller belte.
EMU40EX-forsterkersystemet inkluderer IKKE SpO2- eller pulsfrekvensalarmer.

Hvis et videokamera er tilstede i pasientmiljøet, bør det kobles via Ethernet direkte til
datamaskinen, og ikke til et nettverk.
Brukeren skal ikke plassere medisinsk elektrisk utstyr på en slik måte at det blir vanskelig å
betjene frakoblingsenheten.
Ingen deler av det medisinske elektriske utstyret skal vedlikeholdes mens det brukes med en
pasient.

Pasientforbindelser er IKKE ment for direkte hjertekontakt.
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Før pasientkabler forsiktig for å redusere muligheten for pasientforvikling eller kvelning.

Ikke bruk EMU40EX i næ rheten av MR- eller CT-systemer.

Ikke la løse elektroder komme i kontakt med metalldeler.

Advarsler om pulsoksymeter
Masimo SET®-pulsoksymeteret må kun betjenes av kvalifisert personell. Denne håndboken,
bruksanvisningene for tilbehør, alle forholdsregler og spesifikasjoner bør leses før bruk.
Eksplosjonsfare. Ikke bruk MS-pulsoksymeteret i næ rvæ r av brennbare anestetika eller
andre brennbare stoffer i kombinasjon med luft, oksygenberikede omgivelser eller
nitrogenoksid.
EMU40EX-forsterkersystemet inkluderer IKKE SpO2- eller pulsfrekvensalarmer.

Et pulsoksymeter skal IKKE brukes som apnémonitor.
Et pulsoksymeter bør betraktes som en varslingsenhet. Ettersom en trend mot
pasientdioksygenering er indikert, bør blodprøver analyseres med et CO-oksymeter fra
laboratoriet for å forstå pasientens tilstand.
Signifikante nivåer av dysfunksjonelle hemoglobiner (HbCO eller MetHb) kan forårsake
unøyaktige målinger.
Intravaskulæ re fargestoffer som indocyaningrønt eller metylenblått kan forårsake unøyaktige
målinger.

Overdreven belysning kan føre til unøyaktige målinger eller tap av pulssignal.

Overdreven pasientbevegelse kan føre til unøyaktige målinger.

Venøse pulseringer kan forårsake unøyaktige målinger.
Karboksyhemoglobin kan feilaktig øke avlesningene. Økningsnivået er omtrent lik mengden
karboksyhemoglobin som er tilstede. Fargestoffer, eller andre stoffer som inneholder
fargestoffer som endrer vanlig arteriell pigmentering, kan forårsake feilaktige avlesninger.
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Tap av pulssignal kan oppstå når pasienten har hypotensjon, alvorlig vasokonstriksjon, alvorlig
anemi eller hypotermi.

Tap av pulssignal kan oppstå når det forekommer arteriell okklusjon næ r sensoren.

Tap av pulssignal kan oppstå når pasienten opplever hjertestans eller er i sjokk.

Vevsskade kan oppstå på grunn av feil plassering av sensoren.

Ikke senk pasientkablene i vann, løsemidler eller rengjøringsløsninger (pasientkabelkontaktene er
ikke vanntette). Ikke steriliser pasientkablene ved bestråling, damp eller etylenoksid.

Pulsoksymetersensor Advarsler
Les LNOP®-sensorens bruksanvisning nøye før bruk.

Bruk kun oksimetrisensorer fra Masimo for SpO2 -målinger. Andre oksygentransdusere
(sensorer) kan forårsake uriktig ytelse på pulsoksymeter.
Vevsskade kan forårsakes av feil bruk av en LNOP®-sensor, for eksempel ved å pakke inn
sensoren for tett. Inspiser sensorstedet som angitt i sensorens bruksanvisning, for å sikre
hudens integritet samt riktig plassering og vedheft av sensoren.
Ikke bruk pulsoksymetrisensorer fra Masimo under MR-skanning, da dette potensielt kan
forårsake brannsår. Pulsoksymeteret fra Masimo kan påvirke MR-bildet, og MR-enheten kan
påvirke nøyaktigheten til oksimetrimålingene.
Plassering av en sensor på en ekstremitet med en blodtrykksmansjett, arteriekateter eller
intravaskulæ r linje kan føre til unøyaktige målinger.

Tap av pulssignal kan oppstå når sensoren er for stram.

Se rengjøringsinstruksjonene i bruksanvisningen for gjenbrukbare Masimo LNOP®-sensorer.
Ikke bruk skadede pasientkabler. Ikke senk pasientkablene i vann, løsemidler eller
rengjøringsløsninger (pasientkabelkontaktene er ikke vanntette). Ikke steriliser ved bestråling,
damp eller etylenoksid. Se rengjøringsinstruksjonene i bruksanvisningen for gjenbrukbare
pasientkabler fra Masimo.
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Advarsler og forholdsregler for trådløst alternativ
Denne forsterkeren/hodekassen har en trådløs funksjon som presenterer en passiv
visualisering av EEG-signalet. Denne funksjonen er ikke en erstatning for andre typer
pasientovervåking og tilsyn.
Som på andre trådløse enheter er denne funksjonen begrenset i rekkevidde. Rekkevidden vil
også reduseres betydelig hvis det er fysisk forstyrrelse mellom baseenheten og
breakoutboksen. Trådløse data vil ikke mottas av anskaffelsesdatamaskinen i noen av disse
situasjonene.
EMU40EX inneholder FCC ID: SQGBT700 som overholder del 15 av FCC-reglene. Driften er
underlagt de følgende to betingelsene:
(1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og
(2) Denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert interferens
som kan forårsake uønsket drift.
Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er ansvarlig for
overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens fullmakt til å bruke utstyret.
EMU40EX inneholder en Bluetooth-modul i klasse 1 som har bestått Bluetooth-kvalifiserings-/
sertifiseringsprosessen som spesifisert i Bluetooth-spesifikasjonene og som krevd i PRD 2.0.
Det finnes ingen enheter som er kjent for å forstyrre ytelsen til de trådløse radioene i denne
enheten. Imidlertid bør det tas forholdsregler for å holde EEG-enheten på sikker avstand fra
andre trådløse produkter. Se tabell 4 i samsvarserklæ ringen seksjon IEC 60601-1-2.
Hvis det skulle oppstå forstyrrelser på de trådløse radioene i denne enheten, kan du flytte
enhetene som forårsaker problemet, eller kontakte Natus teknisk støtte på +1-800-303-0306
eller OTS@Natus.com.

Elektromagnetisk forstyrrelse (EMI) advarsler
Medisinsk elektronisk utstyr krever spesielle forholdsregler når det gjelder EMC og må
installeres og tas i bruk i henhold til EMC-informasjonen som følger med denne håndboken og
alle andre medfølgende dokumenter.
Bruk av tilbehør, transdusere og/eller kabler annet enn de som er spesifisert, med unntak av
de som selges av produsenten som erstatningsdeler for interne komponenter, kan føre til økt
utslipp eller redusert immunitet på utstyret eller systemet og kan føre til at systemet ikke
samsvarer med kravene i IEC 60601-1-2:2007.
Utstyret eller systemet bør ikke brukes ved siden av eller oppå annet utstyr. Hvis dette er
absolutt nødvendig, bør utstyret eller systemet observeres for å bekrefte normal drift i
konfigurasjonen det skal brukes i.
Bæ rbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke medisinsk elektronisk utstyr.
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Advarsel om gjennomført immunitet
Sørg for at alle plattformer, bord, vogner eller andre overflater som brukes under drift, transport
eller midlertidig eller permanent lagring av systemet og dets komponenter er tilstrekkelig, solid
og sikker. Natus er ikke ansvarlig for skader som kan oppstå på grunn av utilstrekkelig, dårlig
konstruert eller ikke godkjent transport, vogner eller bruksflater. Natus er ikke ansvarlig for
personskade eller produktskade som kan oppstå på grunn av feil kabellagring under transport.

Transportadvarsler
Sørg for at alle plattformer, bord, vogner eller andre overflater som brukes under drift, transport
eller midlertidig eller permanent lagring av systemet og dets komponenter er tilstrekkelig, solid
og sikker. Natus er ikke ansvarlig for skader som kan oppstå på grunn av utilstrekkelig, dårlig
konstruert eller ikke godkjent transport, vogner eller bruksflater. Natus er ikke ansvarlig for
personskade eller produktskade som kan oppstå på grunn av feil kabellagring under transport.
VELTEFARE: Under transport bør brukeren lede vognen med begge hender, og sørge for at
hjulbasen er justert slik at et enkelt hjul leder med bevegelsesretningen. Unnlatelse av å lede
vognen med ett hjul kan føre til veltefare ved stigning eller nedstigning av trinn eller terskler.
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Prosedyrer og advarsler
Håndtering av elektrostatisk utladning (ESD)
Før du utfører noen oppsetts- eller plasseringsprosedyrer, må du lese forholdsreglene beskrevet i dette
avsnittet.

ADVARSEL: Sørg for å ta passende forholdsregler for elektrostatisk utladning (ESD). Koble
fra kablene før du flytter, kabler eller utfører oppsettsprosedyrer.
Noen halvlederapparater (solid state) kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Slike
komponenter kalles ofte elektrostatisk følsomme enheter (ESD). Ikke berør de
tilgjengelige ledende delene for kontaktene merket med ESD-symbolet.
Følg disse teknikkene for å redusere forekomsten av komponentskader forårsaket av
statisk elektrisitet:
•

Umiddelbart før du håndterer montering av produktkomponenter, tøm den elektrostatiske
ladningen fra kroppen din ved å berøre en kjent jordingsflate.

•

Minimer kroppsbevegelser når du håndterer utpakkede erstatnings ESDer. Bevegelser som å gni
sammen klæ r eller løfte foten fra et teppebelagt gulv kan generere nok statisk elektrisitet til å
skade produktkomponentene.

•

Unngå tepper i kjølige, tørre områder. La produktkomponentene væ re i deres antistatiske
emballasje, hvis inkludert, til de er klare til å installeres.

•

Væ r forsiktig når du kobler til eller fra kabler. Når du kobler fra en kabel, må du alltid trekke i
kabelkontakten eller strekkavlastningssløyfen, ikke i kabelen selv.
ADVARSEL: En skadet kabel kan føre til kortslutning i den elektriske kretsen. Forhindre skade
på kontaktene ved å justere kontaktstiftene før du kobler til kabelen.
ADVARSEL: Feiljusterte kontaktstifter kan forårsake skade på systemkomponenter ved
oppstart.

Prosedyrer og advarsler for ledet immunitet
Ledet immunitet er definert som evnen et elektronisk produkt har til å tåle påvirkning av elektrisk energi
fra andre elektroniske produkter eller elektromagnetiske fenomener.
Den elektriske energien fra andre elektroniske enheter som befinner seg i næ rliggende utstyr, forplantes
vanligvis gjennom tilkoblingskablene. Funksjonaliteten i enkelte halvlederenheter og forsterkere med høy
følsomhet (EEG, EMG EKG) kan påvirkes av induserte parasittiske signaler.
Denne effekten kan beskrives som støy og/eller kanalmetning på EEG-bølgeformene, sammen med
verdier som er utenfor skalaen for hjelpesensorer.
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Følg disse teknikkene for å identifisere kildene og for å øke immuniteten mot
parasittstøy:
•
•
•
•
•
•

Kontroller at strømforsyningen og alle bæ rbare stikkontakter er plassert unna gulvet og på et tørt
sted.
Hvis parasittstøy finnes på EEG-bølgeformene, kan du prøve å identifisere mulige årsaker ved å
koble næ rliggende utstyr fra den delte strømkilden.
Strekk ut sammenkoblingskablene så langt som mulig fra kablene som brukes av næ rliggende
utstyr.
Bekreft funksjonaliteten til strømledningen. Ikke bruk bæ rbare stikkontakter med flere utløp som
ikke er jordet riktig.
Ikke bruk stikkontakter uten beskyttende jord.
Når isolasjonstransformatorer brukes, må du forsikre deg om at det medisinske systemet er riktig
jordet.
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Symbolbeskrivelse
Symbol

Beskrivelse
MERK:
Se medfølgende dokumenter
Se medfølgende dokumenter
Se bruksanvisningen

Skyving forbudt

Beskyttende jording

Type BF-utstyr

Farlig spenning

Vekselstrøm

Likestrøm

Strøm på

Strøm av

Bare EU: Ikke kast som usortert kommunalt avfall

CE-merking
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Symbol

Beskrivelse

Utstyr i Klasse II (ikke-jordet kabinett)

ESD-følsom
eller
Statisk følsom

DC-innganger 13 til 16 Breakout-kabelkontakt

Knappkontakt for pasienthendelser

Ekvipotensiell stender

Ikke-vanntett enhet

LAN-tilkobling

USB-tilkobling

Produsentinformasjon

Forsiktig

IPX0

Ingen beskyttelse mot inntrenging av vann i henhold til IEC 60529.

IPX1

Beskyttelse mot dryppende vann fra oversiden av enheten i minst 10
minutter i henhold til IEC 60529.
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Spesifikasjoner: EMU40EX-forsterker
Spesifikasjon

Verdi(er)

Analoge spesifikasjonskanaler
Referansekanaler

40

Differensiell inngangsimpedans

>50 MOhm

Standard modus inngangsimpedans

>25 MOhm

Standard modus avvisningsforhold

116 dB ved 60 Hz

Inngangsstøy (topp til topp)

3,9 µV ved 0,1~70 Hz båndbredde

Inngangsstøy (RMS)

0,65 µV ved 0,1~70 Hz båndbredde

EEG Channel Hardware Gain

250

AC-inngang med maksimal differensial før klipping ±10 mV pk-til-pk
(referanse)
Maksimal forskyvning av DCinngangsspenningselektrode

±200 mV

Inngangsstrøm

<20 pA

Kanaloverhør

-87 dB

Analoge spesifikasjoner - DC-kanaler
DC-kanaler (baseenhet, DC1 - DC4)

4 isolerte

DC-inngangsområde

±5 V

Vertsgrensesnitt
Nettverksgrensesnitt
Kablet

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

Grensesnitt for direkte tilkobling

USB 2,0

Brukergrensesnitt
Kontroll av frontpanelet

LCD berøringsskjerm for baseenhet

Knappkontakt for pasienthendelser

1 på baseenhet, 1 på utbrytningsboks

Grensesnitt for fotisk stimulator

1 Natus Photic Stimulator
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Spesifikasjon

Verdi(er)

Digitale spesifikasjoner
Prøvetakingsfrekvens

256 Hz, 512, 1024 Hz

Prøvetakingsoppløsning - EEG-kanaler

16 biter

Prøvetakingskvantisering - EEG-kanaler

300 nV

Prøvetakingsoppløsning - DC-kanaler

16 biter

Prøvetakingskvantisering - DC-kanaler

150 nV

Driftsmoduser
Sikringstype og klassifisering av baseenhet

T 1,5A / 250V

Basenhetens strømforsyning

100–230V, 50/60Hz

Lagringskapasitet

4 GB internt kompakt flashkort

Krav for strømnett (baseenhet)

100–230VAC; 50–60Hz 70VA

Strømforbruk (EMU40EX utbrytningsboks)

1 W @12 V

Batteri

Oppladbart 2 x AAA Ni-Mh batteri

Batteritid

1 til 1,5 timer. (avhengig av funksjoner som er
aktivert: trådløs, oksimeter)

Impedanskontroll

<2,5, <5, <10, <25 kOhm

Kanaltestsignal

Programmerbar
Sinus: 5–20 Hz, 50–200 μV pk-til-pk
Kvadrat: 0,25–1 Hz, 50–200 μV pk-til-pk

Trådløse spesifikasjoner
Driftsfrekvens

2,400–2,4835 GHz

RF-utgangseffekt

Bluetooth-radio klasse 1

Maksimalt avstandsområde mellom sender /
mottaker (i henhold til EMC-miljøbetingelser).

Opptil 30 meter

Miljøbetingelser for bruk
Grenser for driftsmiljø

Temperatur: 10 °til 30 °C
Relativ fuktighet: 30 %-75 %
Atmosfæ risk trykk: 700 hPa til 1060 hPa
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Spesifikasjon

Verdi(er)

Temperaturområde for transport og lagring

-25 °C til 60 °C

Luftfuktighetsområde for transport og lagring

10 %-95 %

Atmosfæ risk trykkområde for transport og lagring

500 hPa til 1060 hPa

Mål
Størrelse (lengde x bredde x høyde)

Vekt

30

Natus baseenhet

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

EMU40EX
Utbrytning

100mm x 158mm x 23mm

Natus baseenhet

2,14kg (4,72lb)

EMU40EX
Utbrytning

333g (0,73lb)

(3,94” x 6,22” x 0,91”)
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Produktbilder
EMU40EX-systemet

Figur 1: EMU40EX-systemet: Baseenhet, utbrytningsboks og batteripakke
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Baseenhet

1

Av/på-knapp Merket med

2

Reservert for fremtidig bruk. Merket med

3

Kan brukes til å koble baseenheten direkte til en PC og/eller laptop. Merket med

4

Kan brukes til å koble baseenheten direkte til en TCP og/eller laptop. Merket med

5

Ekvipotensiell terminal til jord.

6

Kobler baseenheten til hovedstrømforsyningen.

7

Sikringsrom. Merket med:

8

Reservert for fremtidig bruk. Merket med

9

Kan brukes for å koble til DC-signaler fra eksterne enheter. Merket med DC1-DC12. Bare
DC1-DC4 er tilgjengelig når EMU40EX utbrytningsboksen er tilkoblet.

10

Natus Photic Stimulator-kontakt. Merket med

11

Knappkontakt for pasienthendelser. Merket med

12

Brukes for å koble baseenheten til pasientens Quantum-breakoutboks. Ikke tilgjengelig når
EMU40EX-breakoutboks er tilkoblet.

13

Brukes for å koble pasientens breakoutboks til EMU40EX. Merket med

.
.
.
.

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

.
.

MERK: Bare en type breakoutboks skal brukes på et gitt tidspunkt. Du kan ikke bruke en
EMU40EX-breakout sammen med en annen breakoutboks.
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EMU40EX-breakoutboks

Figur 5: EMU40EX-breakoutboks
1

Standard 10–20 kanalinnganger

2

Pasienthendelsestilkobling (på siden)

3

Baseenhet eller ekstern batteripakkeforbindelse (på siden)

4

Status LED-lys

5

8 tilleggskanaler

6
Pulsoksymetertilkobling
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Utpakking
Når du pakker ut EMU40EX, må du sørge for at følgende ting er inkludert:
•

Natus baseenhet

•

EMU40EX-breakoutboks

•

EMU40EX-breakoutkabel

•

Ethernet-kabel

•

Strømledning

•

Pasienthendelsebryter

Valgfritt tilbehør:
•

EMU40EX-batteripakke

•

EEG tilbehørssett
MERK: EMU40EX- systemet skal bare brukes med kabler, transdusere, elektroder, sensorer
og brytere som leveres eller er godkjent av Natus.
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Oppsett
EMU40EX-forsterkeren er designet for å fungere med et XLTEK- datasystem som kjører Natus
Database og NeuroWorks EEG-programvare.

Tilkobling til datamaskinen
USB-tilkobling
Slik kobler du EMU40EX til XLTEK-datamaskinen:

1. Bruk den medfølgende USB 2.0- kabelen til å koble Natus Base Unit til datamaskinen.
2. Sett pasienthendelsesbryteren inn i pasienthendelsestilkoblingen på baseenheten eller
breakout.

3. Hvis du trenger en Photic Stimulator, setter du Photic Stimulator inn i Photic Stimulatortilkoblingen på baseenheten.

4. Når du er klar til å utføre en studie, kobler du pasientledninger og transdusere til EMU40EXbreakoutboksen.
Patient Event
Switch

Breakout Box

Patient Leads

Computer

Natus
Base Unit

Photic
Stimulator
(optional)

USB 2.0 Cable

Figur 6: USB-type maskinvarekoblinger for et EMU40EX- system

Ethernet-type tilkobling
1.
2.
3.
4.

Koble datamaskinen til LAN (Local Area Network).
Koble Natus Base Unit til LAN.
Sett pasienthendelsesbryteren inn i pasienthendelsestilkoblingen på baseenheten eller breakout.
Hvis du trenger en Photic Stimulator, setter du Photic Stimulator-kabelen inn i Photic Stimulatortilkoblingen på baseenheten.
5. Når du er klar til å utføre en studie, kobler du pasientledninger og transdusere til EMU40EX.
Computer

Patient Event
Switch

Breakout Box

Natus
Base Unit
Ethernet Cables

Patient
Leads

Photic
Stimulator
(optional)

Figur 7: Ethernet-type maskinvarekoblinger for et EMU40EX- system
MERK: XLTEK har designet EMU40EX-forsterkeren for EEG/LTM-studier. For mer informasjon
om å utføre studier, se elektronisk hjelp.
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Tilkoblingsoppsett for baseenheten
1. Bekreft at baseenheten er montert via hurtigkoblingsbraketten til enten systemvogn eller
veggmonteringsspor.

2. Koble forsterkerbasenheten til anskaffelsesdatamaskinen ved hjelp av et nettverk eller via USB.
Basisenheten kan kobles til en standard kablet gigabit nettverkskontakt (anbefales) eller til et
sekundæ rt gigabit nettverkskort på anskaffelsesdatamaskinen.
3. Koble strømkabelen, baseenheten til EMU40EX Breakout-kabelen, pasienthendelsesbryteren og
eventuelt ekstra tilbehør etter behov.
Computer

AC power
Monitor

VGA
AC power
Mains
Power

USB eller
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

MERK: Oppsett og installasjon av EMU40EX-forsterkeranlegget skal kun utføres av kvalifisert
personell fra Natus.
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Angi IP-adresse
1. For å slå på baseenheten, trykk og hold inne strømknappen
brukergrensesnitt vises.

2. Trykk på Settings (Innstillinger)
konfigurasjonen.

i 3 sekunder. Følgende

på berøringsskjermen for å få tilgang til IP-

MERK: Forsterkeren støtter både DHCP og statisk TCP/IP-adressekonfigurasjon. Ved
å velge DHCP vil forsterkeren motta TCP/IP-adresser automatisk fra DHCP-serveren.
NeuroWorks-programvaren kan skanne og finne tilgjengelige forsterkere for
anskaffelse.
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3. Velg On (På) eller Off (Av) for Audio Alerts (lydvarsler).
4. Velg DHCP under Network Settings (Nettverksinnstillinger), ellers vil DNS-serveren aktivere manuell
oppføring av IP address (IP-adressen) og DNS server (DNS-serveren) for basisenheten.

5. Trykk på Save All (Lagre alt) for å fullføre endringene i IP-konfigurasjonen.
6. Trykk på Close (Lukk) for å gå tilbake til hovedskjermen.
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7. Fra hovedskjermen, bekreft systemoppsettet ved å trykke på Info- knappen
informasjonskjermen.

Xltek® EMU40EX™

for å se

8. På informasjonsskjermen må du sørge for at IP address (IP-adressen) er angitt slik den er tiltenkt, og
at tilkoblingsinformasjonen knyttet til Breakout viser at alle komponenter gjenkjennes av systemet.
MERK: Hvis DHCP ikke ble brukt, vil DHCP/STATIC (DHCP/STATISK) elementet
indikere STATIC (STATISK).
9. Trykk på Close (Lukk) for å lukke infoskjermen.
Forsterkeren er nå satt opp og klar til bruk.
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Berøringsskjermikoner
Når den er riktig installert og koblet til PC-en, viser Natus Base flere ikoner nederst på berøringsskjermen
som indikerer tilkoblingsstatus for breakoutboksene, hodeboksene og baseenhetene. Tabellen nedenfor
viser de forskjellige tilkoblingsstatusindikatorene.
Ikon

Beskrivelse
Viser antall breakoutbokser (1) som er koblet til baseenheten.
Indikerer at hodeboksen er koblet til PC-en via USB og har opprettet en forbindelse
med programvaren.
Indikerer at hodeboksen er koblet til PC-en via en Ethernet-kabel. Hvis fargen er BLÅ,
er PC-programvaren koblet til head-boksen og kjører vanligvis en studie.
Hvis fargen er SVART, er Ethernet-kabelen koblet til, men programvaren har ikke
opprettet en forbindelse med hodeboksen.
Hvis den er gjennomsiktig, er ingen nettverkskabel koblet til.

MERK: Hvis det brukes en USB-tilkobling, vises tilkoblingen ovenfor til programvaren
oppretter en direkte forbindelse til hodeboksen, på hvilket tidspunkt den blir endret til
. En fysisk tilkobling til en USB-kabel kan ikke oppdages av maskinvaren.
Viser innstillingene for Natus Base.
Viser informasjonen om tilkoblet breakout.
Slår av LCD-skjermen.
Slår av Natus Base.
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Forsterkerbruk og funksjoner
Komme i gang
MERK: I tilfelle strømbrudd vil gjeldende opptak fortsette med de sist programmerte
innstillingene etter gjenoppretting av strøm.

Plassering av operatør og pasient
Det forventes at operatøren av systemet vil stå eller sitte foran datamaskinen, men ikke kontinuerlig.
Pasienten ligger vanligvis i en seng plassert ved siden av systemvognen eller forsterkeren og er på ingen
måte støttet av utstyret.
Forsterkerenhetene er pasientbrukte. Se avsnittet Legge til EMU40EX-breakoutboksen i en sele eller
belte for detaljer om plasseringen av breakoutboks på pasienten.
På intet tidspunkt skal man lene seg mot eller hvile på systemet. Se avsnittet om spesifikasjoner og
vedlikehold av transportsystemet for plassering, detaljer og forholdsregler for de forskjellige
transportalternativene.
Se den tilsvarende bruksanvisningen for alle systemkomponenter før bruk. Dette bør omfatte, men er ikke
begrenset til: kameraer, datamaskiner, stimulatorer og programvare.

Begynn en studie
Når utstyret er installert av din Natus-kvalifiserte representant og en pasient er koblet til EMU40EXsystemet, kan en ny EEG-studie startes. For detaljer om å starte en ny EEG-studie, se NeuroWorks håndboken.
MERK: For å ta opp en undersøkelse må baseenheten væ re koblet til en PC og
baseenheten må væ re koblet til breakoutboks som beskrevet i EMU40EXbreakoutboks til Baseenhet Data Link.

Slå av systemet
Bruk følgende trinn for å sikre at systemet slås fullstendig av på en trygg måte.
1.
2.
3.
4.

Lukk alle aktive studier i NeuroWorks- programvaren.
Slå av datamaskinen; sørg for å følge riktig nedleggelsesprosedyre.
Trykk og hold nede på Shutdown-knappen i 3 sekunder på LCD-basen.
Koble strømledningen fra veggen. Legg EMU40EX-breakoutboksen i et belte eller et nøkkelbånd.

Plassering av EMU40EX-breakoutboksen på pasienten kan oppnås ved å bruke enten beltet eller
nøkkelbåndoppsettet.
Lommen og beltet eller nøkkelbåndsystemet må brukes over toppen av pasientens klæ r eller
sykehusplagg.
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Legge til EMU40EX-breakoutboksen i et nøkkelbånd eller belte
Belteoppsett
Slik bruker du belteoppsettet:
1. Fest posen til beltet ved å trekke beltet gjennom baksiden av posen.
2. Etter å ha festet elektrodene til pasienten, plasserer du breakoutboksen i posen med
elektrodetrådene som kommer ut øverst eller på sidene, etter behov. Hvis det brukes en ekstern
batteripakke, setter du den inn i posen ved siden av breakoutboksen.
3. Lukk glidelåsene så mye som mulig slik at breakoutboksen er sikret.
4. Når breakoutboksen er lukket i posen, må du montere beltet tett rundt pasientens midtdel. Forsikre
deg om at beltet ikke er for stramt eller for løst og at pasienten er komfortabel.
5. Sett pasienthendelsebryteren inn i holderen på forsiden av posen, og samle elektrodene i en
hestehale.
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Nøkkelbåndoppsett
Bruk av nøkkelbåndoppsettet:
1. Fest nøkkelbåndet til de to (2) ringene på baksiden av posen.
2. Etter å ha festet elektrodene til pasienten, plasserer du breakoutboksen i posen med
elektrodetrådene som kommer ut øverst eller på sidene, etter behov. Hvis det brukes en ekstern
batteripakke, setter du den inn i posen ved siden av breakoutboksen.
3. Lukk glidelåsene så mye som mulig slik at breakoutboksen er sikret i posen.
4. Når breakoutboksen er lukket i posen, må du sette nøkkelbåndet rundt pasientens nakke eller skulder,
eller henge det på sengekanten.
5. Sett pasienthendelsebryteren inn i holderen på forsiden av posen, og samle elektrodene i en
hestehale.

Potensiell utjevningsleder
Basisenheten gir en potensiell utjevningsleder for valgfri bruk. For å installere, koble en busskabel fra
potensialutjevningslederen til potensialutjevningsskinnen til den elektriske isolasjonen i rommet der
EMU40EX-systemet brukes.
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EMU40EX-forsterker systembeskrivelse
Denne delen presenterer en beskrivelse av EMU40EX-forsterkeranlegget og dets driftsmåter,
EMU40EX EEG-forsterkersystemet består av et pasientelektrodesett, breakoutboks og baseenhet.
EMU40EX-forsterkersystemet er designet for å fungere med et XLTEK- datasystem som kjører Natus
Database og NeuroWorks EEG-programvare.
EMU40EX-breakoutboksen er en 40-kanals EEG-forsterker med berøringssikre kontakter for ledningene
til EEG-elektroden. Den konverterer den elektriske aktiviteten i pasientens hjerne til en digital datastrøm.
Den integrerer også SpO2 og pulsfrekvenskanaler fra dens innebygde Masimo SET® pulsoksymeter, samt
pasienthendelsesmarkører fra en trykknappbryter ved sengekanten.
De digitale EEG-bølgeformdataene overføres til baseenheten for videre signalbehandling og lagring.
Basisenheten gjør disse dataene tilgjengelige over Ethernet eller USB til en XLTEK NeuroWorks
arbeidsstasjon for live bølgeformvisning, senere gjennomgang og klinisk tolkning av bølgeformene.
Basisenheten har også fire DC-innganger, fotostimulatorkontroll, en annen hendelsesmarkørinngang og
kontroller for EEG-elektrodeimpedanstesting i pasientrommet.
EMU40EX-breakoutboksen kan kobles til baseenheten med en kabel, eller kan kobles trådløst gjennom
en sikker Bluetooth-kobling. Bruken av EMU40EX-forsterkeranlegget i de forskjellige driftsmodusene er
beskrevet i detalj nedenfor.

EMU40EX-breakoutboks til Baseenhet Data Link
EMU40EX-breakoutboksen kommuniserer med baseenheten via en toveis kablet 4 Mbit/s-tilkobling.
Denne forbindelsen brukes til å sende digitaliserte EEG-bølgeformer i sanntid i full oppløsning og
tilhørende signaler til baseenheten.
I tillegg kan breakoutboksen og Baseenheten koble seg trådløst med en valgfri enveis 230,4 Kbit/s
trådløs tilkobling. Med dette alternativet lagrer breakoutboksen dataene i flashminnet og sender
nedsamplet EEG wafeform-data til baseenheten, som igjen videresender dataene til NeuroWorksdatamaskinen for sanntidsvisning av EEG-bølgeformene.
Merk at baseenheten bare kan sende data/kommandoer for å konfigurere og kontrollere EMU40EXbreakoutboksen gjennom kabelforbindelsen.
Den valgfrie trådløse funksjonen er tilgjengelig på kundens forespørsel. Det er to trinn som kreves for å
bruke dette alternativet. For det første kan denne funksjonen aktiveres fra fabrikken, på brukerens
forespørsel. For det andre må brukeren aktivere denne funksjonen i NeuroWorks-programvaren, før den
trådløse Bluetooth-modusen kan brukes.
De følgende to avsnittene beskriver hvordan du bruker EMU40EX når det trådløse alternativet er
deaktivert, og når det trådløse alternativet er aktivert.
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Funksjonsbeskrivelse av EMU40EX med trådløs opsjon deaktivert
Når baseenheten er fysisk koblet til breakoutboksen, dvs. med breakoutboks-datakabelen, blir EMU40EX
referert til som i fysisk tilkoblingsmodus. I denne modusen overføres dataene via den kablede
forbindelsen til baseenheten, som deretter overfører dataene til datamaskinen.
Dataprogramvaren viser og lagrer disse dataene (se figur 8).

Breakout
Box
WiFi Disabled

Data

Base Unit to Breakout Cable

WiFi
Disabled

Commands

IP
Commands

Recording

Data
USB
Desktop Computer
Data

Base Unit

Figur 8: Fysisk tilkoblingsmodus uten trådløst alternativ
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Når baseenheten er fysisk koblet til breakoutboksen, dvs. med breakoutboks-datakabelen, blir EMU40EX
referert til som i fysisk frakoblingsmodus. I denne modusen bruker breakoutboksen kompakt
flashminne til å lagre studiedataene (se figur 9).

Breakout
Box

Data
Flash
Memory

WiFi Disabled
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IP
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USB
Desktop Computer

Base Unit

Figur 9 - Fysisk frakoblingsmodus uten trådløst alternativ
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Når breakoutboksen er fysisk koblet til baseenhet, dvs. med breakoutboks-datakabelen, blir
EMU40EX referert til som i fysisk gjenkoblingsmodus. I denne modusen overføres data som er lagret
i breakoutboksen til datamaskinen via baseenheten og slås sammen med den registrerte studien (se
figur 10).

Flash Memory

Breakout
Box
WiFi Disabled

Stored + Live Data

Base Unit to Breakout Cable

WiFi
Disabled

Commands

IP
Commands

Recording

Stored + Live Data

USB
Desktop Computer
Data

Base Unit

Figur 10 - Fysisk frakoblingsmodus uten trådløst alternativ

Etter at alle data som er lagret i flash-minnet i breakoutboksen er overført til datamaskinen, går Breakout
tilbake til fysisk tilkoblingsmodus.
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Funksjonsbeskrivelse av EMU40EX med trådløs opsjon
Det trådløse alternativet har ingen innvirkning på kablet drift.
I fysisk tilkoblet modus overføres dataene via den kablede forbindelsen til baseenheten, som deretter
overfører dataene til datamaskinen. Dataprogramvaren viser og lagrer disse dataene (se figur 11).
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Figur 11 - Fysisk tilkoblingsmodus med trådløst alternativ
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Når baseenheten kobles fysisk fra breakoutboksen, bruker breakoutboksen kompakt flashminne til å lagre
studiedataene og overfører samtidig en ned-samplet versjon av disse dataene over den trådløse
tilkoblingen (se figur 12).
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Data
Flash
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Figur 12 - Fysisk frakoblingsmodus med trådløst alternativ
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Dataene som overføres via den trådløse forbindelsen brukes av NeuroWorks-programvaren til å
presentere en passiv visualisering av EEG-signalene. Det er ikke mulig å utføre noen handling på
signalene som presenteres av programvaren (passiv signalrepresentasjon). Dataene som sendes over
den trådløse tilkoblingen lagres ikke.
Ved gjenkobling overføres data som er lagret i breakoutboksen til datamaskinen via baseenheten og slås
sammen med den registrerte studien (se figur 13).
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Figur 13 - Fysisk gjenkoblingsmodus med trådløst alternativ
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Angi den trådløse strømgrensen
Bluetooth-radiomodulen i EMU40EX har justerbare effektnivåer. Den kan konfigureres for å tillate
standard eller utvidet trådløs rekkevidde, eller den kan deaktiveres helt. Hver EMU40EX-hodeboks kan
konfigureres individuelt ved hjelp av verktøyet fra en NeuroWorks CD. Den valgte konfigurasjonen
beholdes i ikke-flyktig minne til den endres eksplisitt.
For å justere den trådløse strømmen, kjør applikasjonen EMU40EX.exe fra en NeuroWorks CD.
Følgende vindu vises:

Figur 14: Bruk EMU40EX.exe-verktøyet for å justere den trådløse effekten
Klikk på [Åpne] for å opprette en forbindelse til forsterkeren. Hvis EMU40EX-forsterkeren er koblet til via
Ethernet (IP), angir du IP-adressen til forsterkeren (den samme adressen som vises i NeuroWorks
forsterkeroppsettet). Når EMU40EX kobles til, vil loggen indikere vellykket tilkobling, og brukeren vil
kunne justere den trådløse effekten ved å klikke [Extended] (Utvidet) eller [Standard].

Testing av EMU40EX-forsterkeren
EMU40EX-forsterkeren er ferdigmontert, testet og kalibrert før den sendes til deg. Imidlertid beskriver de
følgende avsnittenenoen tester du kan utføre for å verifisere ytelsen til EMU40EX-forsterkeren.

Kalibrering og verifisering
Det er ikke nødvendig å kalibrere programvaren eller EMU40EX-forsterkeren. All kalibrering utføres fra
fabrikken før systemet sendes. For å bekrefte at EMU40EX-forsterkeren er riktig kalibrert, gjør du
følgende:

1.
2.
3.
4.
5.

Koble baseenheten til en XLTEK datamaskin og slå på systemet.
Start Natus Database.
For å starte en ny studie, klikk New EEG (Ny EEG) eller Sleep (Søvn).
Velg Edit (Rediger) > Settings (Innstillinger) > Acquisition (Anskaffelse).
I kategorien Acquisition (Anskaffelse) setter du Reference Electrode (Referanseelektrode)
Common (Vanlig).
6. Design fire bipolare montasjer som tar forskjellen på tilstøtende kanaler; for eksempel C3 CZ, C4
T4, T5 P3, etc.
7. Påfør en sinusbølge på 50 mikrovolt, topp-til-topp-amplitude, 10 Hz til alle kanalene i gruppen ved
hjelp av en signalgenerator. Forsikre deg om at det er 50 Ohm belastning på generatorens
utgang hvis generatoren er designet for å levere det spesifiserte nivået til denne belastningen.
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8. Sett LFF (Lavfrekvent filtrering)-filteret til 0,1, HFF (Høyfrekvent filtrering)-filteret til OFF (AV) og
Notch (Hakk)-filteret til OFF (AV).

9. Kontroller at ingen sinusbølger er større enn 50 mikrovolt topp-til-topp. 50 mikrovolter
representerer forsterkning til 1%.

MERK: For mer informasjon om å sette opp en montasje, se online Hjelp.

Kanaltest
I Acquisition (Anskaffelse) modus kan det utføres en kanaltest for å kontrollere om et signal blir
behandlet riktig fra forsterkeren til skjermen. En kanaltest bruker et testsignal på alle kanaler. Dette lar
deg undersøke bølgeformene på skjermen for å se om alle kanaler fungerer.

MERK: En kanaltest validerer ikke forbindelsen fra pasientelektroden til forsterkerinngangen.

Å kjøre en kanaltest

1. Velg Controls (Kontroller) > Channel Test Signal (Kanaltestsignal). Channel Test (Kanaltest)verktøylinjen vises over bølgeformvinduet.

2. Bruk Channel Test (Kanaltest)-verktøylinjen for å velge ønsket bølgeform,amplitude og
frekvens.

3. For å stoppe kanaltesten og lagre gjeldende innstillinger, klikk på Done.
Kanaltestsignalkontroll
Channel Test Signal (Kanaltestsignal)-kontrollen slår på kanaltestssignalet i henhold til de siste lagrede
innstillingene og viser en Channel Test Signal (Kanaltestsignal)-verktøylinje. Channel Test Signal
(Kanaltestsignal)- verktøylinjen er plassert over sporingsskjermen. Verktøylinjen har kontroller for form,
amplitude og frekvens av testsignalet.

Shape

Amplitude

Frequency

Figur 15 - Channel Test (Kanaltest)-verktøylinje
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Impedanskontroll
Det blir utført en impedanskontroll for å sikre at elektrodekontakten med pasienten er tilfredsstillende. Du
kan utføre en impedanskontroll når som helst i løpet av en studie.
Kjøre en impedanskontroll fra programvaren
Når en impedanskontroll startes, skanner programvaren alle kanaler (i automatisk skannemodus).
Til---

Gjør dette...

Start impedanskontrollen

Velg Controls (Kontroller) > Impedance Check
(Impedanskontroll)

Lås på en kanal

Klikk på Lock Channel (Lås kanal). Gjør deretter
justeringer av elektrodetilkoblingen til tilfredsstillende nivåer
oppnås

Fortsett til en full impedanskontroll

Klikk på Release Lock (Frigi lås)

Avslutt impedanskontrollen

Klikk End (Avslutt)

Lagre impedanskontrollen som en del av
studien

Klikk End and Start Recording (Avslutt og start opptak)

En impedanskontroll viser stolpediagrammer som viser impedansen til hver elektrodetilkobling. En grønn
linje indikerer at avlesningen er under den angitte terskelen. En rød linje indikerer at avlesningen er under
den angitte terskelen. For å stille impedansterskelen, klikker du på en av Threshold (Terskel)-knappene i
Threshold Group (Terskelgruppe)-boksen på høyre side av Check Impedance (Kontroller impedans)boksen.
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Pulsoksymeter
Følgende emner viser spesifikasjonene som FDA har godkjent under K990966 for Masimo SET®-kort
som er innebygd i EMU40EX. Brettet kobles til sensorer og gir oksygenmetning, pulsfrekvens,
pulsbølgeform og annen utdatainformasjon via NeuroWorks-programvaren. EMU40EX gir strøm og
isolerer kortet fra hovedstrømmen og bakken. NeuroWorks/SleepWorks-programvaren tilbyr for
øyeblikket to typer SpO2-data: en 4-takt gjennomsnittlig pulsfrekvens basert på de forrige fire
kontinuerlige akseptable pulsfrekvensene, og en beat-to-beat-pulsfrekvensverdi som beregnes basert på
forrige beat.

Masimo patenter
Denne enheten er dekket av ett eller flere av følgende U.S.A. Patents: 5,758,644; 5,823,950; 6,011,986;
6,157,850; 6,263,222; 6,501,975, internasjonale ekvivalenter, eller en eller flere av patentene det er
referert til på www.masimo.com/patents. Andre amerikanske og internasjonale patenter venter.

Ingen underforstått lisens
Besittelse eller kjøp av denne enheten overfører ikke noen uttrykkelig eller underforstått lisens til å bruke
enheten med erstatningsdeler som alene, eller i en hvilken som helst kombinasjon med denne enheten,
faller innenfor omfanget av ett eller flere patenter knyttet til denne enheten.

Indikasjoner for bruk
Pulsoksymeteret og tilbehør er indikert for kontinuerlig ikke-invasiv overvåking av funksjonell
oksygenmetning av arterielt hemoglobin (SpO2) og pulsfrekvens (målt med en SpO2-sensor). Masimo
SET® pulsoksymeter og tilbehør er indisert for bruk hos voksne, barn og nyfødte pasienter både under
bevegelse og bevegelsesforhold, og for pasienter som er godt eller dårlig perfusert på sykehus,
sykehusfasiliteter, mobile og hjemmemiljøer.

Bruksanvisning
Indikasjonen for signalfeil og/eller probefeil for SpO2-sensoren blir alarmert gjennom Neuroworks 9.0programvaren og vises på dataskjermen. Programvaren vil indikere følgende hvis det oppdages en avvik,
signalforringelse eller sondefeil under overvåking:
1.
2.
3.
4.
5.

Oksymeterhendelse, noterer tidspunktet for arrangementet og blir registrert
Pulse rate Event, noterer tidspunktet for arrangementet og blir registrert
"Channel Off"-indikasjon
Lav kvalitet
"-----" indikasjon hvis sonden er feiljustert eller ikke mottar et signal

Hvordan pulsoksymeteret fungerer
Masimo SET® pulsoksymeter er basert på tre prinsipper:

1. Oksyhemoglobin og deoksyhemoglobin er forskjellige i deres absorpsjon av rødt og infrarødt lys
(spektrofotometri).
2. Volumet av arterielt blod i vevet (og dermed lysabsorpsjonen av det blodet) endres under pulsen
(pletsymografi).
3. Den arterio-venøse shuntingen er svæ rt variabel, og den svingende absorbansen av venøst blod
er en hovedkomponent av støy under puls.
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Masimo SET® pulsoksymeter så vel som tradisjonell pulsoksymetri bestemmer SpO2 ved å føre rødt og
infrarødt lys inn i et kapillæ rlag og måle endringer i lysabsorpsjon under den pulserende syklusen. Røde
og infrarøde lysdioder (LED) i oksimetrisensorer fungerer som lyskilder, en fotodiode fungerer som
fotodetektor.
Tradisjonell pulsoksimetri forutsetter at alle pulsasjoner i lysabsorbanssignalet er forårsaket av
svingninger i det arterielle blodvolumet. Dette forutsetter at blodstrømmen i området til sensoren passerer
helt gjennom kapillæ rsjiktet i stedet for gjennom arteriovenøse shunter. Det tradisjonelle pulsoksymeteret
beregner forholdet mellom pulserende absorbans (AC) og gjennomsnittlig absorbans (DC) ved hver av to
bølgelengder, 660 nm og 905 nm:
S(660)=AC(660)/DC(660)
S(905)=AC(905)/DC(905)
Oksimeteret beregner deretter forholdet mellom disse to arterielle pulstilførte absorbanssignalene:
R = S(660)/S(905)
Denne verdien av R brukes til å finne metningen SpO2 i en ook-opp-tabell innebygd i oksimeterets
programvare. Verdiene i oppslagstabellen er basert på humane blodstudier mot et laboratoriekooksimeter på friske voksne frivillige i induserte hypoksi-studier.
Masimo SET® pulsoksymeteret forutsetter at den arterio-venøse shuntingen er svæ rt variabel og den
svingende absorbansen av venøst blod er en hovedkomponent av støy under puls. Masimo SET®
pulsoksymeteret nedbryter S(660) og S(905) til et arterielt signal pluss en støykomponent og beregner
forholdet mellom arterielle signaler uten støy:
S(660) = S1 + N1
S(905) = S2 + N2
R = S1/S2
Igjen er R forholdet mellom to arterielle puls-tilførte absorbanssignaler, og verdien brukes til å finne
metningen SpO2 i en empirisk avledet ligning i pulsoksymeterets programvare. Verdiene i den empiriske
avledede ligningen er basert på humane blodstudier mot et laboratorie-kooksimeter på friske voksne
frivillige i induserte hypoksi-studier.
Ovennevnte ligninger kombineres og en støyreferanse (N') bestemmes:
N’ = S(660) - S(905) x R
Hvis det ikke er støy N’ = 0: så er S(660) = S(905) x R som er det samme forholdet for det tradisjonelle
pulsoksymeteret.
Ligningen for støyreferansen er basert på verdien av R, verdien som blir søkt for å bestemme SpO2.
Pulsoksymeterets programvare sveiper gjennom mulige verdier av R som tilsvarer SpO2- verdier mellom
1 % og 100 % og genererer en N'-verdi for hver av disse R-verdiene. S(660) og S(905) signaler blir
prosessert med hver mulige N' støyreferanse gjennom en adaptiv korrelasjonsutlignings (ACC) som gir
en utgangseffekt for hver mulig verdi av R (dvs. hver mulige SpO2 fra 1 % til 100 %). Resultatet er et plott
av Discrete Saturation Transform (DST™) av relativ utgangseffekt versus mulig SpO2- verdi som vist i
følgende figur der R tilsvarer SpO2 = 97 %:
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Discrete Saturation Transform
DST

%SpO2
Discrete Saturation Transform (DST™) plott
DST-plottet har to topper: toppen som tilsvarer høyere metning er valgt som SpO2-verdien. Hele denne
sekvensen gjentas en gang hvert annet sekund på de siste fire sekundene med rådata. Masimo SET®
pulsoksymeter SpO2 tilsvarer derfor et løpende gjennomsnitt av arteriell hemoglobinmetning som
oppdateres hvert annet sekund.

Tilbehør til pulsoksymeter
PC-seriekabel: Kobler pulsoksymetermodulen til oksimetrisensorene. Overfører LED-drivkraft til
oksimetrisensorene fra pulsoksymeteret. Pulsoksymeteret mottar detektorsignalet fra oksimetrisensoren
gjennom PC-seriekabelen.
LNCS® Serie oksimetrisensorer: Sensorer med lavt støy (LNCS) og integrerte kabler er designet for å gi
optimal pulsoksymetriytelse. Disse sensorene gir ekstra beskyttelse mot væ sker og forbedret
fuktmotstand, og yter nøyaktig med bevegelse, lav perfusjon og intenst lys. LNCS®-sensorer kan brukes
med alle Masimo SET®-pulsoksymetre.

Tilgjengelig oksimetersensorer
Modellnummer

Beskrivelse

008775

EMU40EX Masimo LNCS oksimetrisett

1006 (PC-12)

MASIMO PASIENTKABEL 12’ - KOBLER TIL ALLE MASIMO
PULSOXIMETERSENSORER

2013

Masimo LNCS gjenbrukbar 14ft pasientkabel

2653

Masimo LNCS DBI gjenbrukbar voksen myk med 3ft kabel

1859

Masimo LNCS engangssensor for voksne med 18” kabel

1863

Masimo LNCS DCI gjenbrukbar fingerklemmesensor for voksne med 3ft kabel
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Modellnummer

Beskrivelse

1864

Masimo LNCS DCIP gjenbrukbar fingerklemmesensor for barn med 3ft kabel

2258

Masimo LNCS Y1 gjenbrukbar multisite-sensor krever engangsinnpakninger,
standard og små størrelser tilgjengelig

Oksimeter-spesifikasjoner
Optisk utgangseffekt
Stråle-effekt ved 50 mA pulserende

≤15 mW

Optisk bølgelengdeområde
LED

Bølgelengde

Rød

660 nm

Infrarød

905 nm

Viste spesifikasjoner
Vist oksygenmetningsområde (SpO2)

0 til 100 %

Vist pulsfrekvensområde

25 til 240 slag per minutt (BPM)

Maksimal optisk utgangseffekt er garantert mindre enn eller lik 15 mW/11,7 dBm med et
bølgelengdeområde på 660 nm og 905 nm.
MERK: Nøyaktigheten til pulsoksymeterovervåkeren eller pulsoksymetersonden kan ikke
bestemmes ved hjelp av en funksjonstester.

Målinger
Hvis nøyaktigheten av en måling ikke virker rimelig, må du sjekke pasientens vitale tegn på alternativ
måte. Kontroller deretter at pulsoksymeteret fungerer som det skal.

Årsaker til unøyaktige målinger
•

Feil applikasjon eller bruk av sensoren.

•

Signifikante nivåer av dysfunksjonelle hemoglobiner (f.eks. karboksyhemoglobin eller
metemoglobin).

•

Intravaskulæ re fargestoffer som indocyaningrønt eller metylenblått.

•

Eksponering for overdreven belysning, for eksempel kirurgiske lamper (spesielt de med en
xenon-lyskilde), bilirubinlamper, lysrør, infrarøde varmelamper eller direkte sollys. Eksponering
for overdreven belysning kan korrigeres ved å dekke sensoren med et mørkt eller ugjennomsiktig
materiale.

•

Overdreven pasientbevegelse.
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•

Venøse pulsasjoner.

•

Plassering av en sensor på en ekstremitet med en blodtrykksmansjett, arteriekateter eller
intravaskulæ r linje.

Årsaker til tap av pulssignal
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•

Sensoren er for stram.

•

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

•

Blodtrykksmansjetten blåses opp på samme ekstremitet som den med en SpO2- sensor festet.

•

Pasienten har hypotensjon, alvorlig vasokonstriksjon, alvorlig anemi eller hypotermi.

•

Arteriell okklusjon er proksimal til sensoren.

•

Pasienten er i hjertestans eller er i sjokk.
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Transportsystemets spesifikasjoner og vedlikehold
Se den tilsvarende bruksanvisningen for alle systemkomponenter før bruk. Dette bør omfatte, men er ikke
begrenset til: kameraer, datamaskiner, stimulatorer og programvare.
MERK: Installasjon og oppsett av transportsystemet skal kun utføres av kvalifisert personell fra
Natus.

XLTEK Trolley spesifikasjoner

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

Standardutstyr
Videokamera
IR Illuminator
Skjermmontering
Arbeidsflate
Oppbevaringskasse
Tastaturskuff
Natus Photic
Stimulator-feste
Skuff for anskaffelse
DT
Isolasjonstransformator

Maksimal
belastning
Utstyrsvekt [lbs] (inkludert
[lbs]
utstyr)
1
3
2
2
10
10
0
10
0
10
3
5
5
5
20

50

22

60

Vekt på basevogn

100

Total vekt
* Valgfrie gjenstander

163

255
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Neurowand Vogn (Ingen PC) spesifikasjoner

Maksimal
belastning
Utstyrsvekt [lbs] (inkludert
Monteringssted
Standardutstyr
[lbs]
utstyr)
A1*
Videokamera
4
4
A2*
IR Illuminator
2
2
B
Forsterkermontering
5
5
C
Oppbevaringskasse
0
10
D
Isolasjonstransformator
23
40

60

Vekt på basevogn

48

Total vekt
* Valgfrie gjenstander

82

109
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Spesifikasjoner for Natus ErgoJust Vogn
For spesifikasjoner og detaljer om ErgoJust-vognen, se Natus ErgoJust Installasjons- og
funksjonsveiledning (p/n: 019667).

Vedlikehold
1. Undersøk regelmessig vognen for å sikre at hjul, bolter, utstyrsmontering og hyllefester er tette til
enhver tid.
2. Undersøk regelmessig alle ledninger og kabler for kutt og skader.
3. Undersøk regelmessig alle elektriske plugger for å sikre at de er satt ordentlig inn i parringskontakten.

Advarsler og forholdsregler
ADVARSEL: Bruk kun XLTEK-godkjent utstyr på vognen. Ikke-godkjent utstyr kan
kompromittere funksjonen og sikkerheten til systemet.
Sørg for at alle plattformer, bord, vogner eller andre overflater som brukes under drift,
transport eller midlertidig eller permanent lagring av systemet og dets komponenter er
tilstrekkelig, solid og sikker. Natus er ikke ansvarlig for skader som kan oppstå på grunn av
utilstrekkelig, dårlig konstruert eller ikke godkjent transport, vogner eller bruksflater. Natus
er ikke ansvarlig for personskade eller produktskade som kan oppstå på grunn av feil
kabellagring under transport.
ADVARSEL: Ikke vipp vognen mer enn 10°i stigning, da dette kompromitterer stabiliteten
til vognen.
VELTEFARE: Under transport bør brukeren lede vognen med begge hender, og sørge for
at hjulbasen er justert slik at et enkelt hjul leder med bevegelsesretningen. Unnlatelse av å
lede vognen med ett hjul kan føre til veltefare ved stigning eller nedstigning av trinn eller
terskler.
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Elektriske transformatordetaljer for inngang og
isolasjon
EU
Elektrisk inngang

200–240 V AC, 2,24 A @ 50 Hz

Isolasjonstransformator

Powervar ABC500-22MED

Nord Amerika
Elektrisk inngang

120 V AC, 3,10 A ved 60 Hz

Isolasjonstransformator

Powervar ABC300-11MED

Japan
Elektrisk inngang

100V–120 V AC, 8,0 A, 50/60 Hz

Isolasjonstransformator

Powertronix D1CSWFCNOE2
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Vedlikehold, rengjøring og avhending
For å holde EMU40EX-forsterkeren i god stand, følg en vanlig tidsplan for forebyggende vedlikehold.
Regelmessig forebyggende vedlikehold innebæ rer ikke tilgang til det indre av EMU40EX-forsterkeren og
komponentene. For serviceproblemer som krever korrigerende vedlikehold og/eller intern komponenttjeneste,
ring Natus teknisk support på +1-800-303-0306, eller kontakt din lokale XLTEK-representant.
Sjekk kabelforbindelser og elektroder med jevne mellomrom for skader og slitasje. Undersøk kablene for
bøyde pinner. Bytt ut slitte kabler. Inspiser og rengjør også regelmessig alle systemkomponenter, inkludert:
•

Kontakter og jackporter

•

Baseenhet, breakoutboks og USB 2.0-kabel

•

Elektroder og tilbehør

Som med alt utstyr er EMU40EX utsatt for økt daglig slitasje. Ta vare på systemet og unngå ekstreme
fysiske slitasjer, dette bidrar til å forlenge levetiden til EMU40EX.

Anbefalinger
Koble alle kabler fra EMU40EX før du tørker den. Bruk en lofri klut. Ikke bruk
rengjøringsmidler på noen systemkomponenter.

Væ r forsiktig så det ikke siver væ ske inn i de interne elektroniske komponentene i systemet.

IKKE la forsterkeren væ re festet til datamaskinen når du transporterer enheten.

IKKE utfør autoklav, trykksterilisering eller gasssterilisering på denne forsterkeren. Det er ikke
mulig å rense bioforurensning fra forsterkeren.

Ikke senk enheten ned i noen form for væ ske.

En rengjøringsløsning med 70 % isopropylalkohol anbefales.

Bruk rengjøringsløsningen sparsomt. Overdreven løsning kan strømme inn i forsterkeren og
forårsake skade på interne komponenter.
IKKE berør, trykk eller gni LCD-skjermen inn med slipende rengjøringsmidler, instrumenter,
børster, grove overflatematerialer, eller bring dem i kontakt med noe som kan lage riper på
panelet.
IKKE bruk petroleum- eller acetonbaserte løsninger, eller andre harde løsemidler for å
rengjøre forsterkeren. Disse stoffene angriper enhetens materialer, og enhetsfeil kan oppstå.

63

Xltek® EMU40EX™

Bruker- og servicehåndbok

Avhending
På slutten av forventet levetid, når du kaster EMU40EX-forsterkeren og dens komponenter, anbefales det
at føderale, statlige og lokale lover følges for riktig avhending av kretskort, plast og metalldeler. For
avhending av tilbehør som ikke er fra Natus, følg instruksjonene som følger med disse enhetene.
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Feilsøking
Hvis du opplever problemer, kan du prøve løsningene som er oppført nedenfor.

Sjekkliste for feilsøking
Be pasienten om å slappe av.
Inspiser kablene dine.
Forsikre deg om at alle kabler er koblet riktig mellom EMU40EX og datamaskinen. Hvis du bruker
et LAN, må du kontrollere at maskinvaren og programvaren er riktig konfigurert.
Forsikre deg om at pasientelektrodene er koblet til de riktige kanalene i breakoutboksen.
Forsikre deg om at pasientelektrodene passer ordentlig inn i breakoutboksen (ikke løst).
Forsikre deg om at det ikke er noen synlige brudd i pasientelektrodekablene.
Berører noen av elektrodene hverandre? I så fall forårsaker de kortslutning og vil utvikle en
artefakt.
Installer jording med medisinsk nivå for å sikre at klinikken har et riktig jordet elektrisk system.
Kontroller impedansen.
Koble fra andre enheter på samme krets som skrivere, mekaniske senger, støvsugere eller andre
potensielle forstyrrelseskilder.
Sjekk innstillinger for forsterkning og tidbasis for å sikre at de er passende for den gjeldende
testen. Det kan også væ re lurt å sjekke innstillingene for LFF (Lavfrekvent filtrering), HFF
(Høyfrekvent filtrering) og Notch (Hakk)-filter. Velg Edit (Rediger) > Settings (Innstillinger) >
Montage (Montasje). Høyreklikk på en celle i den aktuelle kolonnen, og velg en verdi.
Slå baseenheten av og på. Dette vil tilbakestille systemet.
Slå av i minst 10 sekunder. Sett deretter opp testen igjen fra begynnelsen. Å slå av datamaskinen
og starte på nytt løser noen ganger problemet.
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Søk hjelp
Natus er forpliktet til å gi deg støtte slik at du kan betjene EMU40EX-forsterkeren med letthet og selvtillit.
Hvis du trenger hjelp, følg disse trinnene for å finne en løsning:

Trinn 1: Dokumenter hendelsen
Dokumenter hendelsen nøye. Merk om mulig feilmeldinger, navn på dialogboksen og hva du gjorde før
problemet oppstod.

Trinn 2: Søk etter NeuroWorks online dokumentasjon
For å få tilgang til hjelpefilen, velg enten Help (Hjelp) > NeuroWorks Database Help (Databasehjelp)
eller Help (Hjelp) > NeuroWorks EEG Help (EEG-hjelp) (avhengig av applikasjon).
Alternativt kan hjelpedokumentasjonen finnes ved hjelp av Windows Start-menyen:

1. Klikk på Start-knappen på oppgavelinjen i Windows.
2. Naviger til Excel Tech | Documentation (dokumentasjon)-mappe.

Trinn 3: Start datamaskinen på nytt
Å starte datamaskinen på nytt vil ofte løse problemet.

1.
2.
3.
4.

Lukk alle applikasjoner.
Klikk på Start-knappen på oppgavelinjen i Windows.
Velg Shut Down... (Avslutte...) fra Start-menyen.
Velg Restart the computer (Start datamaskinen på nytt) og klikk Yes (Ja).

Trinn 4: Slå av datamaskinen
Noen ganger må du slå datamaskinen helt av for å løse et problem.

1.
2.
3.
4.

Klikk på Start-knappen på oppgavelinjen i Windows.
Velg Shut Down... (Avslutte...) fra Start-menyen.
Velg Shut Down (Avslutte) og klikk Yes (Ja).
Slå av strømmen til enheten. Vent i 10 sekunder. Slå på strømmen igjen.

Trinn 5: Ta kontakt med teknisk support
Først skriver du ned serienummeret til datamaskinen din (plassert på baksiden) og serienummeret til
EMU40EX-forsterkeren. Ta deretter kontakt med din lokale XLTEK-distributør eller Natus teknisk support
på +1-800-303-0306 eller OTS@Natus.com.
Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og forslag angående EMU40EX-forsterkeren og ethvert aspekt av
SleepWorks- eller NeuroWorks-systemene og programvaren, den elektroniske hjelpen, tilbehørssupport
og supporttjenester.
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Liste over tilbehør og reservedeler
Følgende er kompatibelt tilbehør:
Delnummer

Beskrivelse

016862

Natus baseenhet (Fase II)

028066

EMU40EX-breakoutboks

Se Natus Neurology
Accessories Catalog

EEG tilbehørssett

W6438H

EMU40EX-pasientkabel fra breakoutboks til baseenhet, 10 m

002874

EMU40EX batteripakke

W6232H

EMU40EX pasienthendelsebryter, 8’

10440

Natus Photic Stimulator

008775

EMU40EX Masimo LNCS Oksimetri-sett – For ytterligere Oksimetri-tilbehør, se
Available Oximetry Sensors-delen i denne håndboken.

105295

EMU40EX Cyclops monteringssett

10368

EMU40EX veggmonteringssett

A1011X

Strømledning, 6’

W8194X

USB 2.0 6ft kabel (Hi Speed Gold)

W8128F

Nettverkskabel, 15ft

004893

EMU40EX modulæ r pose

103664

Nøkkelbånd for breakoutboks, 36”

010863

Medisinsk isolator for nettverk

015162

Isolasjonstransformator (EU)

015163

Isolasjonstransformator (NA)

PSM-22318

Isolasjonstransformator (JA)

015170

Utskiftningssikring, Natus baseenhet

015170

Sikring, glass 1,5 A 250 VAC 5X20 mm langsom

EEG-tilbehør som kan brukes med EMU40EX-forsterkersystem er tilgjengelig for deg åbla gjennom i Natus
Neuro tilbehørskatalogen online påwww.natus.com eller via Natus salg og support på+1-800-303-0306.
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En total serviceløsning
Bak hvert XLTEK-produkt står Natus Medical Incorporated, en internasjonalt respektert innovatør av
medisinske produkter og tjenester.
Våre nevrologiske systemer er støttet av et internt supportteam med tekniske og kliniske eksperter,
24/7 support, ekstern støtte via WebEx eller VPN, det største kliniske og tekniske feltstøttenettverket
i Neuro/Sleep og tilpassede servicekontrakter som inkluderer forebyggende vedlikeholdsbesøk og
datamaskinoppgraderinger.

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