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Prohlášení o indikacích k použití
Systém UltraPro S100 slouží k získávání, zobrazení, analýze, uchovávání, hlášení
a správě elektrofyziologických informací z lidských nervových a svalových
systémů včetně nervového vedení (NCS), elektromyografie (EMG) a autonomních
odpovědí.
Systém UltraPro S100 lze používat k určení autonomních odpovědí na fyziologické
stimuly pomocí měření změny elektrického odporu mezi dvěma elektrodami
(galvanická kožní odpověď a sympatická kožní odpověď). Autonomní testování
zahrnuje také vyhodnocení variability RR intervalu. Systém UltraPro S100 je
používán k detekci fyziologické funkce nervového systému a podpoře diagnostiky
neuromuskulárních chorob a onemocnění.
Funkčnost uvedených modalit se překrývá. Obecně:

•
•
•

Studie nervového vedení měří elektrické odpovědi nervů.
Elektromyografie měří elektrickou aktivitu svalů.
Evokované potenciály (EP) zahrnují zrakové evokované potenciály (VEP),
sluchové evokované potenciály (AEP) a somatosenzorické evokované
potenciály (SEP).

Systém UltraPro S100 je určen k použití způsobilými zdravotnickými odborníky.
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Specifikace a informace o přesnosti
Viz list specifikací systému 169-443700.

Kontaktní údaje
Technická podpora
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562 USA
+1 608-829-8500
+1 800-356-0007
Fax: +1 608-829-8589
natus.com
Autorizovaný zástupce pro Evropu
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort Co., Galway, Irsko

b

Domácí
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road,
Middleton, WI 53562 USA
+1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
natus.com
Mezinárodní
Natus Medical Incorporated
Telefon: +0049 (0) 180 501 5544
Fax: +0049 (0) 89 83942777
service.europe@natus.com
natus.com
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Značky a symboly
Na systému UltraPro S100 mohou být umístěny následující značky a symboly:
Symbol

Reference

Popis

ISO 60601-1
Tabulka D.2 č. 2

Varování spojená s tímto zařízením. Varování
označuje, že existuje riziko smrti nebo závažného
poranění uživatele nebo pacienta.

ISO 15223-1
Symbol 5.4.4
ISO 60601-1
Tabulka D.1 č. 10

Upozornění spojená s tímto zařízením. Upozornění
označuje, že existuje riziko poranění uživatele nebo
pacienta nebo riziko poškození zařízení.

ISO 15223-1
Symbol 5.4.3
ISO 60601-1
Tabulka D.1 č. 11

Přečtěte si návod k použití.

ISO 60601-1
Tabulka D.2 č. 10

Postupujte podle návodu k použití.

ČSN EN 60601-1:
2005+AMD1:2012
EN 60601-1:
2006+A1:2013

Příložná část typu BF

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte jeho návod
k použití.

Stanovuje stupeň ochrany proti úrazu elektrickým
proudem. Je v souladu s požadavky typu BF normy
ČSN EN 60601-1:
2005+AMD1:2012
a EN 60601-1:2006 + A1:2013.
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EN 50419

Definuje informace o správné likvidaci uvedené
v části Nakládání s odpadem.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.6

Referenční číslo. Toto je číslo dílu vztahující se
k zařízení.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.7

Zahrnuje rok výroby, písmeno, sériové číslo zařízení
a třípísmenný revizní kód.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.1

Vedle tohoto symbolu jsou uvedeny informace
o výrobci.

c
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ISO 15223-1

Vedle tohoto symbolu je uvedeno datum výroby.

Symbol 5.1.3
ISO 15223-1

Autorizovaný zástupce EK

Symbol 5.1.2
Není relevantní
Federální zákony USA omezují prodej
tohoto zařízení na lékaře s licencí nebo na jeho
objednávku.

Rx Only

Medical
Device

Není relevantní

Zdravotnický prostředek.
Označuje, že tato položka je zdravotnickým prostředkem.

ISO 15223-1
Symbol 5.3.7
ISO 15223-1

Určuje horní a dolní meze teplot, kterým může být
tento zdravotnický prostředek bezpečně vystaven.

Symbol 5.3.8

Určuje horní a dolní meze vlhkosti, kterým může být
tento zdravotnický prostředek bezpečně vystaven.

ISO 15223-1

Nepoužívejte, pokud je balení poškozeno.

Symbol 5.2.8

Odkazované normy

• ISO 15223-1:2016: Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a
informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné
požadavky.

• ČSN EN 60601-1:2005+AMD1:2012 Sjednocená verze obecných požadavků
základní bezpečnosti a základního výkonu.

• ČSN EN 60601-1-2:2014 Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1–2: Obecné
požadavky na základní bezpečnost.

d
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Přečtěte si referenční bezpečnostní příručku
Přečtěte si příručky Doplňující informace a bezpečnost / EMC zahrnuté na disku
482-638702, který je se systémem dodáván, přičemž před připojením sytému ke
zdroji energie a jeho používáním věnujte zvláštní pozornost částem
Bezpečnostní informace, Upozornění a Varování.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Viz část Elektromagnetická kompatibilita v této příručce.

15. září 2020

e

Natus UltraPro S100

Bezpečnostní shrnutí
V této příručce jsou potenciálně nebezpečné nebo destruktivní podmínky a postupy
označeny dvěma štítky:

Upozornění Upozornění označuje, že existuje riziko poranění uživatele
nebo pacienta nebo riziko poškození zařízení.
Varování

Varování označuje, že existuje riziko smrti nebo
závažného poranění uživatele nebo pacienta.

POZNÁMKA: Poznámky vám pomohou rozpoznat oblasti možných nejasností
a vyhnout se potenciálním problémům při provozu systému.
NEPOUŽÍVEJTE mimo rozmezí uvedené ve specifikacích. Používání
zařízení mimo specifikované rozmezí může vést k nepřesnosti výsledků.

Pokud časová základna a zobrazená data nepřísluší získaným datům,
mohou se objevit jiné názvy zobrazených dat. Například pokud se časová
základna dat normálně zobrazovaných v 10 milisekundách objeví v časové
základně 1 sekundy, budou data zničena a objeví se jiné názvy. Nezapomeňte
upravit časovou základnu tak, aby příslušela typu dat, která jsou získávána.
Pomalá (dlouhé odpovědi) by měla být zobrazena na dlouhé časové základně,
krátká (rychlé odpovědi) by měla být zobrazena na krátké časové základně.
Prodloužená elektrická stimulace může způsobit popálení pacienta.
Jakoukoli závažnou událost, která se vyskytne v souvislosti se zařízením
Natus UltraPro, je třeba ohlásit společnosti Natus Medical Incorporated
a příslušnému orgánu členského státu, v němž uživatel a/nebo pacient sídlí.

f
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Tabulka 1 popisuje minimální velikost stimulační elektrody potřebnou k tomu, aby
nepřesáhla 0,25 W/cm2, a byla tak zajištěna ochrana před možnými popáleninami
způsobenými nadměrnými hustotami v místě prodloužené stimulace.

Odpor
(ohmy)

Maximální
použitý proud
(mA)

Trvání
stimulu (us)

Frekvence
(Hz)

Plocha
povrchu
(cm2)

Požadovaný
průměr disku
(mm)

2 000
2 000
2 000
2 000
4 000
4 000
4 000
4 000
2 000
2 000
2 000
4 000

25
25
50
50
25
25
50
50
25
25
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
1 000
1 000

2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
100
100

0,001
0,0025
0,004
0,01
0,002
0,005
0,008
0,02
0,002
0,005
8
16

0,356824974
0,564189822
0,713649948
1,128379644
0,504626718
0,797884898
1,009253435
1,595769796
0,504626718
0,797884898
31,91539591
45,13518575

Tabulka 1
Legenda tabulky 1
Odpor je impedance stimulačních elektrod v ohmech.
Maximální použitý proud je maximální intenzita stimulu, který
plánujete použít, v miliampérech (mA).
Trvání stimulu je v mikrosekundách (us).
Frekvence je maximální frekvence stimulu, který plánujete použít.
Plocha povrchu je minimální plocha povrchu stimulačních elektrod,
která by měla být použita.
Požadovaný průměr disku je minimální průměr kruhové diskové
elektrody, který by měl být použit.
Průměr disku = 20 x druhá odmocnina (plocha povrchu / 3,14159) milimetrů (mm)
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Údržba
Kontrola systému

Pravidelně kontrolujte, zda přístroj nejeví známky vnějšího poškození.
Dodržujte bezpečnostní zásady platné ve vašem zdravotnickém zařízení.

Dekontaminace

Rozsah dekontaminace proveditelné obsluhou je omezen na čištění a dezinfekci
zařízení. Veškeré úkony údržby uvnitř zařízení musí provádět pouze
kvalifikovaný odborník.

Pokyny k čištění

Čištění je třeba provádět pravidelně, v intervalech, které závisí na četnosti
užívání zařízení. Dodržujte místně platné hygienické předpisy a následující
zásady:

• Před čištěním přístroj odpojte z elektrické sítě.
• Povrch přístroje očistěte čistou tkaninou, mírně zvlhčenou roztokem

neagresivního čisticího prostředku (např. Wet Wipes®) a otřete do sucha.

• Dbejte na to, aby se kolem tlačítek a jiných otvorů do vnitřku zařízení
nedostala žádná tekutina.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, prostředky na bázi
rozpouštědel či silikonu, abrazivní ani hořlavé látky.

h
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Všechny vnější části sestavy lze následovně otřít:
Chemický kontakt bude omezen na níže specifikované chemikálie
určené pouze k čištění sestavy. Ostatní chemikálie mohou a nemusí zařízení
poškodit, nespadají však pod chemikálie testované k použití na sestavu.

• Voda
• Isopropylalkohol (70–90% koncentrace ve vodě)
• PDI SaniClothPlus #Q89702
• HB Quat (3M)
• Jemné mýdlové roztoky jako Basis, Cetaphil, Dove ve vodném roztoku
• Etylalkohol (70–90% koncentrace)
• Roztok 1 dílu bělidla pro domácnosti (5–6% koncentrát chloridu sodného)
a 50 dílů vody

Na plastové součásti hlavy sondy nepoužívejte alkoholové roztoky.
Použití alkoholu na plast může způsobit poškození nebo praskliny
plastových součástek hlavy sondy.

Postup dezinfekce

15. září 2020

Při dezinfikování přístroje lze podle potřeby použít chirurgický líh (70 %), chlór
(1 000 ppm) nebo etanol (70 %). Důsledně dodržujte návod výrobce
dezinfekčního prostředku a zásady uvedené výše v části Pokyny k čištění.
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Preventivní údržba
Kontroly bezpečnosti

j

Nejméně jednou ročně a při veškerých opravách musí odborný pracovník
provést dále uvedené kontroly bezpečnosti:
1.

Prohlídka, zda není zařízení viditelně poškozeno.

2.

Prohlídka síťové šňůry a propojovacích kabelů.

3.

Kontrola kabelů elektrod a přípojek pro pacienta.

4.

Měření izolačního odporu.

5.

Měření unikajících proudů.

6.

Měření odporu ochranného zemnicího vodiče.

7.

Měření odporu uzemněného krytu a součástí vozíku.
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Bezpečnost
Jakékoliv porušení ochranného zemnicího vodiče uvnitř i vně přístroje
či odpojení ochranné/funkční uzemňovací přípojky činí zařízení nebezpečným.
Úmyslné odpojení vodiče je zakázáno. Pravidelně je třeba kontrolovat
zemnicí, resp. ukostřovací vedení.
Bezpečný provoz zařízení vyžaduje dodržování následujících doporučení:

• Při připojování zdravotnického přístroje napájeného ze zásuvky v místnosti,

•
•
•
•
•
•

která není určena pro zdravotnické účely, nebo při připojování elektrického
přístroje, který není určen pro zdravotnické účely, k tomuto zařízení dodržujte
požadavky, které stanoví ČSN EN 60601-1-1 Požadavky na bezpečnost
zdravotnických elektrických systémů, porovnej s textem ČSN EN 60601-1
(ČSN EN 60601-1-1) dále v tomto dokumentu.
Pokud je zařízení připojeno k síťovému napájení, mohou být přípojky pod
proudem a jakýmkoli snímáním krytů či vyjímáním součástí pomocí nářadí se
pravděpodobně zpřístupní části pod proudem.
Před demontáží krytů pro potřeby seřizování, výměny součástí, údržby či
oprav musí být přístroj odpojen od všech zdrojů napětí.
Odborné zásahy smí provádět výhradně oprávněný servisní technik společnosti
Natus. Výjimkou jsou práce spadající do povinností obsluhy v rozsahu
popsaném v této příručce.
Při výměně používejte výhradně pojistky předepsaného typu dimenzované pro
jmenovité proudové zatížení. Žádné provizorní jištění ani spojení kontaktů
pojistek na krátko není přípustné.
V případech, kdy je k pacientovi připojeno více přístrojů, je třeba věnovat
zvýšenou pozornost celkovému zatížení pacienta unikajícími proudy.
Vznikne-li podezření, že došlo k porušení ochrany, je třeba zařízení vyřadit
z provozu a zajistit proti neúmyslnému použití.

Obraťte se na kvalifikovaný servis a nechte provést funkční a bezpečnostní
kontrolu, která by měla zahrnovat:
• test izolačního stavu,
• test zemnicího vedení,
• test unikajících proudů podle ČSN EN 60601-1.
Zařízení může mít porušenou ochranu, jestliže například:
• jeví viditelné známky poškození,
• neprovádí některé určené funkce,
• utrpělo velké nárazy při přepravě.
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Zásady likvidace výrobku po skončení provozní životnosti
Společnost Natus se zavázala plnit požadavky předpisů Evropské unie
o nakládání s OEEZ (odpadní elektrická a elektronická zařízení) z roku 2014.
Tyto směrnice stanovují, že elektrický a elektronický odpad musí být
shromažďován samostatně za účelem správného zpracování a využití, aby bylo
zajištěno, že OEEZ budou opětovně použita nebo recyklována bezpečně.
V souladu s tímto závazkem může společnost Natus přenést povinnost zpětného
odběru a recyklace na koncového uživatele, pokud nedošlo k uzavření jiných
dohod. Potřebujete-li podrobnosti ohledně systému sběru a recyklace dostupného
ve vašem regionu, kontaktujte nás na stránce natus.com.
Elektrická a elektronická zařízení (EEZ) obsahují materiály, součásti a látky,
které mohou být nebezpečné a představovat hrozbu pro lidské zdraví a životní
prostředí, pokud se s OEEZ nenakládá správně. Proto musí také koncoví
uživatelé zajistit, aby OEEZ byla znovu použita a bezpečně recyklována.
Uživatelé elektrických a elektronických zařízení nesmí vyhazovat OEEZ
společně s dalšími odpady. Uživatelé musí využívat systém obecních skládek,
postupovat podle nařízení o zpětném sběru producentem/importérem nebo
využívat autorizované přepravce odpadu, aby snížili škodlivé dopady na životní
prostředí ve spojitosti s likvidací elektrických a elektronických zařízení a aby
zvýšili příležitosti k opětovnému použití, recyklaci a obnovení elektrických
a elektronických zařízení určených k likvidaci.
Přístroje označené níže uvedeným přeškrtnutým odpadkovým košem s kolečky
jsou elektrická a elektronická zařízení. Tento symbol přeškrtnutého odpadkového
koše s kolečky označuje, že se elektrická a elektronická zařízení určená
k likvidaci nemají vyhazovat společně s netříděným odpadem, ale musí se
odvážet samostatně.

l
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Autorská práva
Všechna práva vyhrazena. Tato příručka obsahuje informace o vlastnictví, které jsou
chráněny autorským právem a nemohou být vcelku ani částečně kopírovány s výjimkou
předchozího písemného svolení společností Natus Medical Incorporated. Autorské
právo a výše zmíněná omezení použití autorského práva se vztahují na všechna
média, ve kterých je zmíněna tato informace.
Tuto kopii uživatelské příručky lze použít pouze v souladu s podmínkami prodeje
společnosti Natus Medical Incorporated nebo jejích distributorů.
Společnost Natus Medical Incorporated ve vztahu k tomuto dokumentu
neposkytuje záruky ani garance. Společnost Natus Medical Incorporated se zříká
všech závazků za ztráty nebo škody vyplývající z vlastnictví, prodeje nebo použití
tohoto dokumentu.
natus.com
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562 USA
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Ochrana autorských
práv softwaru

Tento software je chráněn státními, federálními (USA) a mezinárodními
ustanoveními o autorských právech. Tato ustanovení o autorských právech platí
pro užívání tohoto softwaru bez ohledu na to, jestli souhlasíte s dodržováním
následujících podmínek nebo ne. Dle zákona odpovídá porušovatel autorských
práv za skutečné škody, které utrpí majitel autorských práv, a za trestné škody do
100 000 USD za porušení. Nedovolené kopírování počítačového softwaru
a pokusy o něj jsou také trestnými činy s pokutami, které mohou přesáhnout
100 000 USD a 10 let ve vězení.
1.

Nezakazuje-li to smlouva se společností Natus Medical Incorporated, máte
povoleno:
a. Využívat tento software pouze na jednom počítači a jedním uživatelem
současně.
b. Vytvořit si jednu kopii tohoto softwaru, za předpokladu, že:
(i) Kopie je vytvořena jako krok nezbytný k používání tohoto
softwaru ve spojení s vaším přístrojem a není používána žádným
jiným způsobem.

c.

2.

n

(ii) Kopie slouží pouze k účelům archivace a v případě, že vyprší vaše
oprávněné vlastnictví tohoto softwaru, budou všechny archivní
kopie zničeny.
Prodávat tento software a jakékoli archivní kopie pouze jako součást
prodeje všech práv k tomuto softwaru s výjimkou přizpůsobení, která
mohou být přenesena pouze s povolením společnosti
Natus Medical Incorporated.

Nemáte povoleno:
a. Vytvářet kopie tohoto softwaru nebo dokumentace s výjimkou výše
popsaných případů.
b. Měnit, upravovat nebo přizpůsobovat tento software nebo dokumentaci
s výjimkou výše popsaných případů.
c. Distribuovat, pronajímat, nebo sublicencovat tento software.
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Technický popis
Vaše zařízení UltraPro S100 vám umožňuje provádět široké spektrum studií
nervového vedení (NCS), elektromyografie (EMG), evokovaného potenciálu
(EP) a autonomních odpovědí. Samostatné programy softwaru a volitelné
příslušenství vám umožní upravit systém UltraPro S100 tak, aby vyhovoval
vašim specifickým klinickým potřebám.
Klinický výkon
Zařízení UltraPro S100 umožňuje provádět široké spektrum vyšetření nervového
vedení (NCS), elektromyografie (EMG), vyšetření evokovaného potenciálu (EP)
a autonomních vyšetření, stejně jako programy s více modalitami, jako je
intraoperační sledování (IOM). Samostatné programy softwaru a volitelné
příslušenství umožňují upravit systém UltraPro tak, aby vyhovoval specifickým
klinickým potřebám nebo potřebám sledování na operačním sále.
Klinické přínosy
Systém UltraPro S100 pomáhá lékařům se sběrem měření a tvarů vln signálů
nervů a svalů v těle, a podporuje tak diagnostiku neuromuskulárních
onemocnění. Onemocnění je diagnostikováno, pokud měření spadá mimo
očekávané nebo normativní rozmezí. Systém UltraPro S100 usnadňuje
diagnostické hodnocení onemocnění, jako je syndrom karpálního tunelu,
radikulopatie, nervové léze, některé typy dystrofií a další onemocnění nervového
a muskulárního systému.
Zamýšlení uživatelé
Systém UltraPro je určen k používání způsobilými klinickými pracovníky se
specializovaným školením k používání elektrodiagnostických (EDX)
záznamových nástrojů k pořizování digitálního záznamu, zvukové stopy
a analýze fyziologických signálů.
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Populace pacientů a cílová skupina
Systém UltraPro S100 pomáhá lékaři při diagnostice dětských a dospělých pacientů
s neuromuskulárními onemocněními.
Zbytková rizika
Přečtěte si dokument Doplňující informace a bezpečnost zahrnutý na disku
482-638702, který je se systémem dodáván, přičemž před připojením sytému ke
zdroji energie a jeho používáním věnujte zvláštní pozornost částem Bezpečnostní
informace, Upozornění a Varování.
Požadavky sítě a bezpečnosti
Informace o hardwarových požadavcích sítě, bezpečnosti a ochraně před
neoprávněným přístupem si přečtěte v Příručce podpory síťového připojení
Nicolet Viking/Synergy zahrnuté v disku 482-651400, který je se systémem
dodáván.
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Instalační a servisní pokyny
Údržba vedení zařízení
a instalační test

Během instalace, sestavení a provozu hrozí odpojení od elektřiny nebo
nesprávné připojení některých ochranných zemnicích bodů připojení. To
může uživatele i pacienta vystavit bezpečnostnímu riziku.
Doporučujeme/požadujeme, abyste pravidelně testovali elektrické vedení od
odhalených vodivých materiálů na zdravotnickém systému po ochranné
zemnicí prvky na zdravotnickém systému. Pravidelné testy pomáhají zajistit
zachování náležitého uzemnění. Tento test by měl být proveden vždy po
instalaci a údržbě. Navíc by měl být test prováděn pravidelně v rámci
údržby.

Základní výkon zesilovače a systému UltraPro S100
Zesilovač a systém UltraPro S100 je navržen tak, aby fungoval v širokém spektru
okolních podmínek, aniž by se zhoršily specifikace jeho výkonu.
V případě, že mají artefakty prostředí (např. ESD, kolísání síťového napětí atd.)
dostatečnou intenzitu a/nebo trvání, aby měly nežádoucí vliv na výkon systému, je
systém navržen tak, aby tyto podmínky rozpoznal a odeslal hlášení upozorňující
obsluhu na vyskytující se nežádoucí událost. Jakmile obsluha toto hlášení smaže,
systém označí, že může pokračovat akvizice v původním nastavení.
Pokud tento typ podmínek způsobuje přetrvávající hlášení, kontaktujte místního
zástupce servisu.

Ochranná klasifikace a klasifikace přístroje
Tento systém je určen k nepřetržitému provozu, má ochrannou klasifikaci ČSN
EN 60601-1 třídy I, příložných částí typu BF, běžného přístroje a není vhodný
k použití v přítomnosti hořlavých anestetik.
Klasifikace zdravotnického přístroje je IIb.
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Používání této příručky
Tato příručka obsahuje základní informace potřebné k obsluze systému
UltraPro S100. Obsahuje pokyny k vytvoření pacientských složek, práci se
studiemi a vyšetřeními a provádění jednoduchých studií.
Váš systém obsahuje počítač, na němž je nainstalován program UltraPro S100.

O systému
Systémy UltraPro S100 obsahují samostatný ovládací panel, barevně odlišená
kontextová tlačítka a jednoduchá rozhraní na bázi systému Windows, jež
usnadňují obsluhu.
Vozík UltraPro S100 zahrnuje veškeré součásti systému včetně volitelné tiskárny.
Prvky inovativního softwaru a intuitivní rozhraní usnadňují obsluhu. Funkce
Studie umožňuje vytvořit seznam různých protokolů a postupně je vybírat
jediným stisknutím tlačítka. To umožňuje rychlejší testování pomocí standardního
protokolu.
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Doplňkové příslušenství
K usnadnění získávání elektrofyziologických informací pomocí systému Natus
existuje doplňkové příslušenství, které musíte používat. Toto příslušenství
zahrnuje povrchové a jehlové elektrody, které nejsou zahrnuty v systému
Natus Medical Incorporated. V rámci snahy o zajištění správného používání
systému jsou k tomuto doplňkovému příslušenství, které je považováno za
kompatibilní se systémem Natus Medical Incorporated, poskytovány popisy,
doporučení a/nebo specifikace.
Doporučujeme vybírat povrchové elektrody, které byly schváleny ke studiím
nervového vedení a/nebo evokovaného potenciálu. Lze používat jednorázové
povrchové elektrody i ty k opakovanému použití. Pro prováděný test by měla být
vybrána příslušná velikost povrchových elektrod. Povrchové elektrody
k opakovanému použití jsou vyrobeny z kovu a typicky jsou vyrobeny z platiny,
zlata nebo stříbra. Kovové elektrody k opakovanému použití se musí čistit a/nebo
udržovat k opakovanému použití dle pokynů poskytovaných výrobcem elektrod.
Všechny používané povrchové elektrody by měly mít ochranný kolíkový konektor
splňující normu DIN 42 802. Tento nechráněný kolíkový konektor je standardem
při výrobě systémů EMG.
Lze používat jednorázové jehlové elektrody i ty pro opakované použití. Jehlové
elektrody se vyrábí z různých materiálů. Doporučujeme vybírat jehlové elektrody,
které byly schváleny k použití při elektromyografii. Pro prováděný test používejte
vhodnou délku a kalibr. Konektor je kruhový 5kolíkový konektor typu DIN.
Tento obecně dostupný kolíkový konektor je standardem při výrobě systémů
EMG. Konfigurace kolíku pro tento konektor je následující: kolík 1 je aktivní,
kolík 2 je referenční, kolík 3 je řízené stínění a kolíky 4 a 5 jsou zemnicí
pacientské kolíky.

Zapojení součástí sestavy
Pokyny k zapojení kabelů viz Instalační příručka UltraPro S100.

Zadávání příkazů
Stiskem klávesy na ovládacím panelu nebo napsáním řady znaků na klávesnici
zadáváte příkazy, text nebo hodnoty a vybíráte funkce. Pokud máte ukazovací
zařízení, jako je myš nebo trackball, spustíte funkce nastavením ukazatele na
položku v oblasti funkční klávesy a kliknutím na ni.
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Přehled systému
Systémy UltraPro S100 jsou rozděleny do tří verzí. Hlavními rozdíly jsou:

• Generace 1 označuje ovládací panel s připojením zesilovače na boku.
• Generace 2 označuje ovládací panel s připojením zesilovače vzadu.
• Generace 3 označuje upravený základní kryt a ovládací panel.
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Základy systému

Základna UltraPro S100

1

Základní jednotka

3

Boční panel

2

Zadní panel

4

Ovládací panel

Rozhraní systému UltraPro S100
Před používáním zařízení je nutné propojit jednotlivé součásti systému:
1. Připojte všechny kabely rozhraní signálů (USB/HS-Link), jak je uvedeno na
následujícím obrázku.
2. Připojte všechny kabely rozhraní napájení, do kroku 3 kromě napájecího kabelu.
3. Zapojte napájecí šňůru do elektrické zásuvky.
Používejte pouze volitelná zařízení stanovená společností
Natus Medical Incorporated, aby vyhovovala normě ČSN EN 60601-1
(ČSN EN 60601-1-1).
Abyste se vyhnuli rušení vedení (brumu), vždy používejte stíněné
napájecí kabely od společnosti Natus Medical Incorporated, obzvláště
v blízkosti pacienta nebo zesilovače.
POZNÁMKA: Zajistěte, aby po připojení do elektrické zásuvky bylo zařízení
umístěno způsobem, který v případě nutnosti dovoluje jeho snadné odpojení od
elektrické sítě.
POZNÁMKA: Odpojení napájecího kabelu ze síťové zástrčky na základní
jednotce nebo vozíku vypne elektrické napájení v celém systému
UltraPro S100.
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Připojení kabelů – generace č. 1

Styly součástek se mohou lišit od níže znázorněných.
Položka

Popis

Položka

Popis

A

Notebook

1

Kabel USB 2.0 (2M)

B

Základní jednotka

2

Vysokorychlostní spojovací kabel
(originální)

C

Napájecí adaptér

3

Kabel napájecího adaptéru ČSN EN
(1 stopa)

D

Sonda elektrického stimulátoru

4

Napájecí kabel v kvalitě pro
nemocnice, stíněný

5

Napájecí kabel ČSN EN (2M)

 Sonda k pokročilému
stimulu (zobrazena)
 Comfort Probe RS10
(volitelná, nezobrazena)

2-4

E

Ferit

F

Zesilovač 3 kanálů

G

Zesilovač 4 kanálů

H

Krabička iso se používá pouze
ve volitelném vozíku

I

Elektrická síť
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Pravostranný panel –
generace č. 1

1

Výstup stimulátoru (izolovaný)
Výstupní konektory stimulátoru jsou elektronicky
izolované.
Výstupní zásuvka stimulátoru (izolovaná)
Pro připojení stimulačních elektrod se zástrčkami
DIN. Podpora pro aktivní stimulační sondu.

2

Výstupní konektor HS Link
Připojení zesilovače
Cat5 s vestavěným potlačením EMI
Značkový kabel

15. září 2020

3

Připojení převodníku pro sluchátka

4

Připojení převodníku LED brýlí

5

EMG reproduktor
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Zadní panel –
generace č. 1

1

Ochranné uzemnění

2

Funkční uzemnění
Lze použít pro potlačení šumu.

3

Dva USB konektory – typ A
Dostupné pouze omezené napájení. Používány pouze
k nožnímu spínači a paměťovému disku.

4

USB konektor – typ B
Pro rozhraní počítače.

5

Odpověď pacienta, připojení neurologického
kladívka

6

Spouštěč vstupního/výstupního konektoru

7

Konektor vizuálního převodníku

8

Vstup napájení
Vstup: 100–240 V stř., 50/60 Hz, max. 300 VA
Pojistky
F1, F2: T4A / 250 V

9

2-6

Napájecí zásuvka (pouze pro počítač, když není
používán s izolujícím transformátorem)
Výstup: Hlavní 100–240 V stř. max. 200 VA
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Základy systému

Připojení kabelů – generace č. 2

Styly součástek se mohou lišit od níže znázorněných.
Položka

Popis

Položka

Popis

A

Notebook

1

Kabel USB 2.0 (2M)

B

Základní jednotka

2

Vysokorychlostní spojovací kabel
(originální)

C

Napájecí adaptér

3

Kabel napájecího adaptéru ČSN EN
(1 stopa)

Sonda elektrického stimulátoru

4

Napájecí kabel v kvalitě pro
nemocnice, stíněný

5

Napájecí kabel ČSN EN (2M0)

D

 Sonda k pokročilému
stimulu (zobrazena)
 Comfort Probe RS10
(volitelná, nezobrazena)

15. září 2020

E

Ferit

F

Zesilovač 3 kanálů

G

Zesilovač 4 kanálů

H

Krabička iso se používá pouze
ve volitelném vozíku

I

Elektrická síť

2-7

Natus UltraPro S100

Pravostranný panel –
generace č. 2

1

Výstup stimulátoru (izolovaný)
Výstupní konektory stimulátoru jsou elektronicky
izolované.
Výstupní zásuvka stimulátoru (izolovaná)
Pro připojení stimulačních elektrod se zástrčkami DIN.
Podpora pro aktivní stimulační sondu.

2-8

2

Připojení převodníku pro sluchátka

3

Připojení převodníku LED brýlí

4

EMG reproduktor

15. září 2020

Základy systému

Zadní panel –
generace č. 2

1

Ochranné uzemnění

2

Funkční uzemnění
Lze použít pro potlačení šumu.

3

Duální USB konektory – typ A
Dostupné pouze omezené napájení. Používány pouze
k nožnímu spínači a paměťovému disku.

4

USB konektor – typ B
Pro rozhraní počítače.

5

Odpověď pacienta, připojení neurologického kladívka

6

Spouštěč vstupního/výstupního konektoru

7

Výstupní konektor HS Link
Připojení zesilovače
Cat5 s vestavěným potlačením EMI
Originální kabel

8

Konektor vizuálního převodníku

9

Vstup napájení
Vstup: 100–240 V stř., 50/60 Hz, max. 300 VA
Pojistky
F1, F2: T4A / 250 V

10

15. září 2020

Napájecí zásuvka (pouze pro počítač, když není
používán s izolujícím transformátorem)
Výstup: Hlavní 100–240 V stř. max. 200 VA
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Natus UltraPro S100

Připojení kabelů – generace č. 3

Styly součástek se mohou lišit od níže znázorněných.
Položka

Popis

Položka

Popis

A

Notebook

1

Kabel USB 2.0 (2M)

B

Základní jednotka

2

Vysokorychlostní spojovací kabel
(značkový)

C

Napájecí adaptér

3

Kabel napájecího adaptéru ČSN EN
(1 stopa)

D

Sonda elektrického
stimulátoru

4

Napájecí kabel v kvalitě pro
nemocnice, stíněný

5

Napájecí kabel ČSN EN (2M0)

 Sonda k pokročilému
stimulu (zobrazena)

 Comfort Probe RS10

(volitelná, nezobrazena)

2-10

E

Ferit

F

Zesilovač 3 kanálů

G

Zesilovač 4 kanálů

H

Krabička iso se používá
pouze ve volitelném vozíku

I

Elektrická síť

15. září 2020

Základy systému

Pravostranný panel –
generace č. 3

1

Výstup stimulátoru (izolovaný)
Výstupní konektory stimulátoru jsou elektronicky
izolované.
Výstupní zásuvka stimulátoru (izolovaná)
Pro připojení stimulačních elektrod se zástrčkami
DIN. Podpora pro aktivní stimulační sondu.

2

Připojení převodníku pro sluchátka

3

Připojení převodníku LED brýlí

1

Reproduktor

2

Spínač napájení

Levostranný panel –
generace č. 3

15. září 2020
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Natus UltraPro S100

Zadní panel –
generace č. 3

1

Ochranné uzemnění

2

Funkční uzemnění
Lze použít pro potlačení šumu.

3

Dva USB konektory – typ A
Dostupné pouze omezené napájení. Používány pouze
k nožnímu spínači a paměťovému disku.

4

USB konektor – typ B
Pro rozhraní počítače.

5

Spouštěč vstupního/výstupního konektoru –
možnost 1

6

Spouštěč vstupního/výstupního konektoru –
možnost 2

7

Výstupní konektor HS Link
Připojení zesilovače
Cat5 s vestavěným potlačením EMI
Značkový kabel

8

Konektor vizuálního převodníku

9

Vstup napájení
Vstup: 100–240 V stř. 50/60 Hz, max. 300 VA
Pojistky
F1, F2: T4A / 250 V

10

2-12

Napájecí zásuvka (pouze pro počítač, když není
používán s izolujícím transformátorem)
Výstup: Hlavní 100–240 V stř. max. 200 VA

15. září 2020

Základy systému

Funkce ovládacího panelu – generace č. 1 a č. 2

15. září 2020

1

Ovládací knoflík intenzity stimulu

2

Ovládací klávesa trvání stimulu

3

Ovládací klávesa frekvence opakování stimulu

4

Klávesy šipek (ovládací klávesy navigace značek)

5

Nepoužívá se.

6

Knoflík výběru

7

Kontrolka hlasitosti

8

Kontrolka ztlumení zvuku

9

Klávesa ztlumení zvuku

10

Navigační klávesy obrazovky

11

Klávesy zvuku

12

Numerická klávesnice

13

Klávesa Enter

14

Kontrolka pohotovostního režimu

15

Kontrolka spuštění

16

Funkční klávesy

17

Klávesy zobrazení

18

Klávesa opakovaného stimulu

19

Kontrolka stimulu

20

Klávesa jednorázového stimulu

21

Vynulovat stimul

2-13

Natus UltraPro S100

Kontrolky zapnutí /
pohotovostního režimu
Spuštění
Pohotovostní režim

Navigace v softwaru /
funkce softwaru
Navigační klávesy softwaru – barevně odlišené
Navigační klávesy obrazovky softwaru umožňují
přepínání mezi záložkami aplikace.
Šest barev a funkcí navigačních kláves softwaru
odpovídá navigačním tlačítkům obrazovky softwaru
v aplikaci.
Funkční klávesy – barevně odlišené
Funkční klávesy softwaru umožňují ovládat různé
softwarové funkce v aplikaci.
Dvanáct barev a funkcí funkčních kláves softwaru
odpovídá funkčním tlačítkům softwaru v aplikaci.

Klávesy zobrazení
Pravá a levá ovládací klávesa umožňuje měnit trvání
posunu.
Pravá klávesa snižuje trvání posunu na jeden díl, což
vytváří širší stopu.
Levá klávesa zvyšuje trvání posunu na jeden díl, což
vytváří užší stopu.
Ovládací klávesy nahoru a dolů umožňují měnit
citlivost na jeden díl rastru.
 Klávesa nahoru snižuje citlivost na jeden díl, což
vytváří větší stopu.
 Klávesa dolů zvyšuje citlivost na jeden díl, což vytváří
nižší stopu.
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Základy systému

Stimul
Kontrolka stimulu
Žluté světlo kontrolky stimulace (LED) blikne jednou
pro jeden stimul a přerušovaně pro opakovaný stimul.
Klávesa jednorázového stimulu
Když je stisknuta klávesa jednorázového stimulu, dojde
k provedení jednoho stimulu a kontrolka jednou blikne.
Klávesa jednorázového stimulu může být také použita
pro zastavení opakovaného stimulu.
Klávesa opakovaného stimulu
Když je stisknuta klávesa opakovaného stimulu, dojde
k opakovanému provádění stimulů a kontrolka
přerušovaně bliká.
Chcete-li zastavit opakovaný stimul, stiskněte buď znovu
klávesu opakovaného stimulu, nebo klávesu
jednorázového stimulu.

Síla / doba trvání /
frekvence opakování
stimulu
Ovládací knoflík intenzity stimulu
Ovládací knoflík intenzity stimulu umožňuje nastavit
intenzitu prováděného stimulu.
Otočením ovládacím knoflíkem doprava zvýšíte intenzitu
stimulu.
Otočením ovládacím knoflíkem doleva snížíte intenzitu
stimulu.
Klávesa vynulování intenzity stimulu
Stiskněte klávesu vynulování intenzity stimulu
a intenzita stimulu se vrátí na výchozí úroveň.
Při práci s proudovým stimulátorem dejte pozor,
abyste nevystavili pacienta vysokým proudům. Před
připojením či odpojením stimulační elektrody vždy
stimulátor vynulujte.

15. září 2020
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Natus UltraPro S100
Ovládací klávesy trvání stimulu
Ovládacími klávesami trvání stimulu nahoru a dolů
můžete zvýšit/snížit dobu trvání stimulu.
Klávesa nahoru zvyšuje dobu trvání stimulu.
Klávesa dolů snižuje dobu trvání stimulu.
Ovládací klávesy frekvence opakování stimulu
Ovládací klávesy frekvence opakování stimulu nahoru
a dolů zvyšují a snižují frekvenci opakování stimulu.
Klávesa nahoru zvyšuje frekvenci opakování stimulu.
Klávesa dolů snižuje frekvenci opakování stimulu.

Zvuk / hlasitost /
režim kurzoru /
stopa / značka /
spoušť
Klávesy zvuku
Šipky doleva a doprava se používají ke
snižování/zvyšování hlasitosti zvuku.
Klávesa/kontrolka ztlumení zvuku
Stisknutím klávesy přepínáte mezi funkcí zapnutí
a vypnutí reproduktoru.
Žluté světlo (LED) indikuje, že je reproduktor vypnutý.
Chcete-li nastavit hlasitost, viz funkce ovládacího
kolečka značek níže.
Knoflík výběru
Otočením kolečka posunete kurzor stop/značek či
spouště.
Stisknutím kolečka budete kroužit mezi značkami na
aktivní stopě.
Nepoužívá se

2-16
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Základy systému

Ovládací klávesy stopy/značky/spouště
V motorických a senzorických aplikacích a aplikacích
F-Wave a H-Reflex:
Ovládací klávesy nahoru a dolů vybírají aktivní stopu.
Ovládací klávesy doleva a doprava vybírají aktivní kurzor.
V aplikaci EMG:
Ovládací klávesy nahoru a dolů posunují kurzor spouště
po malých krocích.
Ovládací klávesy doleva a doprava posunují vybranou
položku o jeden krok.

15. září 2020
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Natus UltraPro S100

Ovládací panel –
generace č. 3

2-18

1

Klávesa snížení hlasitosti

2

Klávesa zvýšení hlasitosti

3

Klávesa výběru pravé/levé strany

4

Vybrat test

5

Funkční klávesy

6

Kontrolka spuštění

7

Kontrolka pohotovostního režimu

8

Ovládací knoflík intenzity stimulu

9

Klávesa průměru

10

Klávesa jednorázového stimulu

11

Klávesa opakovaného stimulu

12

Kolečko kurzoru, spouštěcí linie, posouvání

13

Smazat

14

Klávesa snížení vybrané stopy

15

Klávesa zvýšení vybrané stopy

16

Klávesa snížení časové základny

17

Klávesa snížení citlivosti

18

Klávesa zvýšení časové základny

19

Klávesa zvýšení citlivosti

20

Další test

21

Klávesa ztlumení

15. září 2020

Základy systému

Funkce ovládacího panelu – generace č. 3
Kontrolky zapnutí /
pohotovostního režimu
Kontrolka spuštění
* Během spouštění systému svítí nepřetržitě.
* Jakmile aplikace spustí hlavní jednotku, svítí nepřetržitě.
Kontrolka pohotovostního režimu
* Pokud je zapnutá základna UltraPro a je připojeno USB, ale
aplikace EMG není spuštěna, pomalu bliká.
* Během spouštění systému bliká rychle.
* Pokud je systém zapnutý, ale není připojen kabel UBS, svítí
nepřetržitě.

Funkce softwaru
Funkční klávesy – barevně odlišené
Dvanáct funkčních kláves softwaru umožňuje ovládat různé
softwarové funkce v aplikaci.
Barvy a funkce dvanácti funkčních kláves softwaru odpovídají
funkčním tlačítkům softwaru v dolní části displeje obrazovky
v aplikaci.

Klávesy zobrazení
Pravá a levá ovládací klávesa umožňuje měnit rychlost
posunu.
Pravá klávesa snižuje trvání posunu během dělení, což vytváří
širší stopu.
Levá klávesa zvyšuje trvání posunu během dělení, což vytváří
užší stopu.
Ovládací klávesy nahoru a dolů umožňují měnit citlivost
během dělení.

• Klávesa nahoru zvyšuje citlivost během dělení, což vytváří
nižší stopu.

• Klávesa dolů snižuje citlivost během dělení, což vytváří
větší stopy.

15. září 2020
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Natus UltraPro S100

Stimul

Kontrolka stimulátoru
* Během spouštění systému bliká rychle.
* Když je stimulátor aktivní, bliká opakovanou frekvencí.
* Když je aktivní test odporu, bliká rychle.
Klávesa opakovaného stimulu
Stisknutím provedete opakovaný stimul. Kontrolka
přerušovaně bliká.
Chcete-li zastavit opakovaný stimul, stiskněte buď znovu
klávesu opakovaného stimulu, nebo klávesu jednorázového
stimulu.
Klávesa jednorázového stimulu
Stisknutím provedete jeden stimul. Kontrolka jednou blikne.
Klávesa jednorázového stimulu může být také použita pro
zastavení opakovaného stimulu.

Intenzita stimulu
Klávesa průměru
Stisknutím spustíte nebo zastavíte průměr.

Ovládací knoflík intenzity stimulu
Ovládací knoflík intenzity stimulu umožňuje nastavit intenzitu
prováděného stimulu.
Otočením ovládacím knoflíkem doprava zvýšíte intenzitu stimulu.
Otočením ovládacím knoflíkem doleva snížíte intenzitu stimulu.
Při práci s proudovým stimulátorem dejte pozor, abyste
nevystavili pacienta vysokým proudům. Před připojením či
odpojením stimulační elektrody vždy stimulátor vynulujte.
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Výběry chodu
Předchozí chod
Stisknutím se posunete na předchozí chod.
Další chod
Stisknutím se posunete na další chod.

Hlasitost zvuku
Klávesy zvuku
Stisknutím horní části tlačítka zvýšíte hlasitost, stisknutím
dolní části tlačítka ji snížíte.

Klávesa ztlumení zvuku
Stisknutím klávesy přepínáte mezi funkcí zapnutí a vypnutí.

Kontrolka ztlumení zvuku
* Když je reproduktor ztlumený, je stále zapnutá.
* Během spouštění hlavní jednotky bliká.

15. září 2020
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Natus UltraPro S100

Odstranění a posun
Klávesa Smazat
Stisknutím klávesy Smazat smažete vybranou stopu, poslední
napsaný znak nebo vybranou položku.
Knoflík výběru
Otočením knoflíku posunete kurzor stop, značek či spouště.

Výběr testu
Klávesa výběru testu
Stisknutím vstoupíte do nabídky testu na domovské stránce.
Klávesa výběru strany
Stisknutím vyberete vyšetření pravé nebo levé strany.
Klávesa dalšího testu
Stisknutím budete pokračovat k dalšímu vyšetření.

2-22
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Základy systému

Modul zesilovače UltraPro S100 – 3 a 4 kanály

Zesilovač 3 kanálů Natus UltraPro S100

Zesilovač 4 kanálů Natus UltraPro S100

Přední panel

Zesilovač 3 kanálů

Vstup zesilovače (izolovaný)
Všechny vstupní konektory zesilovače
jsou elektronicky izolované.

Zesilovač 4 kanálů

Vstupní konektory elektrostaticky
citlivého zesilovače
Zesilovač 3 a 4 kanálů

Zesilovač 3 a 4 kanálů
Zesilovač 3 a 4 kanálů

Nedotýkejte se vstupních
konektorů zesilovače, neboť by to mohlo
poškodit zesilovač či ovlivnit jeho výkon.
Aktivní elektroda – černá
Aktivní elektroda odpovídá černému
vstupnímu konektoru.
Referenční elektroda – červená
Referenční elektroda odpovídá
červenému vstupnímu konektoru.
Kontrolka LED zapnutého napájení

Zesilovač 4 kanálů

15. září 2020
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Natus UltraPro S100
Přední panel

Zesilovač 3 kanálů

Vstupní konektory zesilovače (1–3) /
(1–4)
Vstupní konektory zesilovače zahrnují
jak zásuvku typu DIN, tak dvojici 1,5mm
konektorů odolných vůči doteku.

Zesilovač 4 kanálů

Zemnicí konektory pro pacienta
Připojte zemnicí elektrody pro pacienta
k zeleným konektorům.
Zesilovač 3 kanálů

Nepřipojujte „uzemnění pro
pacienta“ do ochranné uzemňovací
přípojky na jednotce izolačního
transformátoru ani do jiné přípojky
„uzemnění“, neboť vstupy elektrod jsou
galvanicky izolované.

Zesilovač 4 kanálů

Tlačítko testu impedance
Zesilovač 4 kanálů

Tlačítko ztlumení
Zesilovač 4 kanálů

Boční panel se 3 kanály / zadní panel se 4 kanály

Zesilovač 3 a 4 kanálů

Vstupní konektor HS Link – hlavní
jednotka – boční panel / zadní panel
Z důvodu nebezpečí úrazu
elektrickým proudem se nesmí obsluha
ani pacient přímo ani nepřímo dotýkat
kovového stínění kabelu LINK
připojeného k zadní části zesilovače.
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Proudový stimulátor
Bezpečnostní
informace

Stimulátor
Při práci s proudovým stimulátorem dejte pozor, abyste nevystavili
pacienty vysokým proudům. Před připojením či odpojením stimulační
elektrody vždy stimulátor „vynulujte“.

Současné připojení pacienta k vysokofrekvenčnímu chirurgickému
přístroji může mít za následek popálení v místě elektrického stimulu nebo
snímacích elektrod a případně poškození elektrického stimulátoru či
vstupních zesilovačů elektrod. Provoz v těsné blízkosti (např. 1 m)
krátkovlnného či mikrovlnného léčebného přístroje může způsobit kolísavost
výkonu elektrického stimulátoru.

Nebezpečné fyziologické účinky! Proudový stimulátor může vydávat
nebezpečný proud a napětí.

Neprovádějte elektrickou stimulaci po delší časový úsek.

Stimulační elektrody
Při používání jehlových elektrod k záznamu či stimulaci buď použijte
předem sterilizované jednorázové jehlové elektrody, nebo důkladně
sterilizujte jehlové elektrody na více použití.

Zamezte nechtěnému kontaktu mezi připojenými, ale
nepoužívanými elektrodami a ostatními vodivými částmi, včetně těch
připojených k ochrannému uzemnění.
Poznámka: Informace o čištění povrchových elektrod na více použití naleznete
v přiložených návodech k použití.

15. září 2020
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Natus UltraPro S100

Stimulační sonda

2-26

1

Výstupní kolíky elektrody
Informace o přímém stimulu na pokožce naleznete v popisu stimulačních elektrod
v této kapitole.

2

Kontrolky polarity a stimulu
Stimulační katoda je označena nepřetržitým zeleným světlem (LED). Během stimulu
zabliká druhá LED kontrolka žlutě – jednou pro jednorázový stimul a přerušovaně pro
opakovaný stimul. Mějte na paměti, že pokud není stimulátor aktivní, žádná LED
kontrolka nesvítí.

3

Tlačítko polarity
Stisknutím tlačítka změníte polaritu.

4

Tlačítko C
Další studijní vyšetření
Aktivní u všech testů. Na okamžik stiskněte tlačítko na rukojeti.

5

Tlačítko A
Tlačítko dalšího místa – aktivní při testování motorických a senzorických nervů
Na okamžik stiskněte tlačítko na rukojeti.

6

Tlačítko jednorázového stimulu
Na okamžik stiskněte tlačítko na rukojeti.
Tlačítko opakovaného stimulu
Stiskněte a podržte tlačítko na rukojeti po dobu alespoň 1 sekundy.

7

Ovládací kolečko intenzity stimulu
Otočením kolečka zvýšíte nebo snížíte intenzitu proudu.
Případně můžete použít kolečko myši nebo ovládací knoflík intenzity stimulu na
ovládacím panelu.
Vynulovat
Intenzitu vynulujete stisknutím klávesy Reset Stimulus Intensity (Vynulovat intenzitu
stimulu) na ovládacím panelu.

15. září 2020

Základy systému

Změna polarity sondy
Comfort Probe RS10

15. září 2020

1.
2.
3.

Vytáhněte hlavu sondy přímo ze sondy Comfort Probe RS10.
Otočte hlavu sondy o 180 stupňů.
Zasuňte hlavu sondy zpět do sondy Comfort Probe RS10.
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Nožní spínač se 3 pedály (možnost)
Nožní spínač je k dispozici jako třípedálový model (1, 2 a 3 funkce) s USB
rozhraním.

IPX1
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Stupeň ochrany proti škodlivému pronikání vody

1

Uživatelem programovatelné

2

Další strana (uživatelem definovatelné)

3

Zahájení/zastavení stimulu (uživatelem definovatelné)

15. září 2020

Základy systému

Napájení systému
1.
2.
3.
4.
5.

Ujistěte se, že jsou všechny součásti správně připojeny v souladu s předchozím
vysvětlením v této kapitole, a poté se řiďte následujícími kroky.
Připojte napájecí šňůru do elektrické zásuvky.
Objeví se přihlašovací okno systému Windows. Klikněte na správnou ikonu
uživatele a zadejte své heslo (pokud ho máte).
(Pouze generace 3) Zapněte tlačítko napájení základní jednotky na levé straně
panelu.
Kliknutím na ikonu softwaru Natus Elite Viking nebo Synergy spusťte aplikaci.

Poznámka: Vaše přihlašovací ID a heslo se mohou lišit.

Vypnutí systému
Abyste zabránili poškození jednotky, následujte tyto postupy správného vypnutí
systému.
1. Na domovské stránce softwaru Natus Elite Viking nebo Synergy klikněte na
tlačítka File (Soubor) a Exit (Odejít). Aplikace je zavřená a zobrazuje se plocha
systému Windows.
2. (Pouze generace 3) Vypněte tlačítko napájení základní jednotky na levé straně
panelu.
3. Klikněte na ikonu napájení systému Microsoft Windows v levém dolním rohu
obrazovky počítače.
4. Klikněte na tlačítko Start (Start) > Shutdown (Vypnout) v levé dolní části
obrazovky počítače.
5. Jakmile je systém vypnutý, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

Varování a chybové kódy softwaru
V aplikaci Natus Elite Viking nebo Synergy jsou chyby a ostatní informační hlášení
navržena tak, aby obsahovala vysvětlení.
Doplňující informace a navrhované akce uživatele nicméně naleznete
v dokumentu 022210 na disku 482-651400 uživatelské příručky.

15. září 2020
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Instalace akvizičního softwaru UltraPro S100
Pokud nebyl software UltraPro S100 nainstalován a licencován nebo pokud provádíte
novou instalaci softwaru, řiďte se následujícími postupy instalace a vytvoření licence.

1. Instalace
akvizičního
softwaru

1.

Vložte instalační disk Natus Elite Viking/Synergy EMG do diskové jednotky.
Program nastavení by se měl automaticky spustit.
2. Klikněte na tlačítko Next (Další).
3. Zaškrtněte položku Accept license agreement (Přijmout licenční dohodu)
a klikněte na tlačítko Next (Další).
4. Zaškrtněte položku Acquisition System (Akviziční systém) a klikněte na
tlačítko Next (Další).
5. Zadejte sériové číslo systému z přiloženého licenčního formuláře a klikněte
na tlačítko Next (Další).
6. Kliknutím na tlačítko Next (Další) schvalte výchozí umístění programu
aplikace.
7. Kliknutím na tlačítko Next (Další) zahajte instalaci.
8. Kliknutím na tlačítko Install (Instalovat) instalujte ovladač zařízení.
9. Klikněte na možnost Install this driver anyway (Přesto instalovat tento
ovladač).
10. Kliknutím na tlačítko Next (Další) dokončete instalaci.
11. Kliknutím na tlačítko OK restartujte počítač.
12. Instalace systému UltraPro S100 je dokončena.

2. Vytvořte a uplatněte 1. Vytvoření a uplatnění licence UltraPro S100 viz Licenční dopis
UltraPro S100.
licenci softwaru
UltraPro S100

Technické údaje
Technické údaje viz list technických údajů systému UltraPro S100.
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3

Informace o pacientovi
Tato kapitola vysvětluje, jak používat funkci Informace o pacientovi
k práci se složkami vyšetření pacienta.

15. září 2020
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Prázdná stránka.
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Informace o pacientovi

Pacientská obrazovka

Funkce Informace o pacientovi má části, do nichž zadáváte konkrétní údaje
o pacientech, jako je ID pacienta, pohlaví, datum narození a jméno pacienta,
stejně jako informace o lékaři, shrnutí a závěry.

Zadání nového
pacienta

1.

Kliknutím na tlačítko New Patient (Nový pacient) připravíte systém na
nového pacienta. Vyskytují-li se v systému nějaká neuložená data, budete
požádáni o jejich uložení nebo odstranění. Je smazána demografická oblast
pacienta.

2.

Zadejte demografické údaje pacienta a informace o návštěvách.
Nejméně musíte vyplnit požadovaná pole. Jakmile vyplníte požadovaná pole,
bude dostupná celá demografie pacienta.
Zvýrazněná pole označují umístění na obrazovce, kam bude text zadán.
Stisknutím klávesy <Enter> nebo <Tab> pokračujte na další řádek formuláře.
Stisknutím klávesy <Shift Tab> posunete blikající kurzor na předchozí řádek.
Před zahájením jakéhokoli testu by měly být zadány údaje o pacientovi.

15. září 2020

3.

Dle potřeby zadejte jméno, datum narození atd.

4.

Jméno pacienta, ID atd. se zobrazují na levé straně obrazovky.

5.

Chcete-li doplnit zbývající informační pole, umístěte kurzor do požadovaného pole
a napište informaci. Stisknutím klávesy Tab posunete kurzor na další pole.

6.

Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) uložíte údaje o pacientovi na pevný disk.

7.

Kliknutím na tlačítko Begin Testing (Zahájit testování) spustíte testování nebo
zadáte podrobnosti návštěvy.

8.

Informace o návštěvě můžete přidávat stisknutím tlačítka Visit Details
(Podrobnosti návštěvy).
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1. Kliknutím na funkční klávesu Patient List (Seznam pacientů) na hlavní
Výběr/úprava
obrazovce systému UltraPro S100 zobrazíte seznam všech pacientů
informací o pacientovi

v pacientské databázi nebo můžete pacienta nalézt pomocí funkce Search
(Vyhledávání).

2.

Pomocí vertikální posuvné lišty nebo šipek nahoru/dolů posouvejte mezi
poli k požadovanému pacientovi. Pacienta načtěte buď dvojklikem na
položku patient (pacient), nebo zvýrazněním pacienta a kliknutím na
tlačítko Load Patient (Načíst pacienta). Informace o současném pacientovi
se zobrazují na levé straně obrazovky.

3.

Informace o pacientovi dle potřeby upravte.

4.

Přepsáním informací, které je třeba aktualizovat, můžete změnit
informace o současném pacientovi. Základní informace o současném
pacientovi se uplatňují ve všech zprávách. Nicméně informace o návštěvě
jsou pro každou návštěvu jedinečné.

5.

Výběrem tlačítka Restart Visit (Znovu spustit návštěvu) změníte podrobnosti
návštěvy.

6.

Vyberte možnost Visit Details (Podrobnosti návštěvy).

7.

Jakmile dokončíte informace o návštěvě, klikněte na tlačítko Done (Hotovo).
Budete vyzváni k uložení změn.
Pokud pouze aktualizujete informace o současném pacientovi, klikněte po
dokončení na tlačítko Save (Uložit).

Poznámka: Načtením pacienta nahradíte současného pacienta, a před
pokračováním tak můžete být vyzváni k uložení současného pacienta.

Spuštění nové
návštěvy

1.

Kliknutím na funkční klávesu Patient List (Seznam pacientů) na hlavní
obrazovce systému UltraPro S100 zobrazíte seznam všech pacientů
v pacientské databázi nebo můžete pacienta nalézt pomocí funkce Search
(Vyhledávání).

2.

Pomocí vertikální posuvné lišty nebo šipek nahoru/dolů posouvejte mezi
poli k požadovanému pacientovi. Pacienta načtěte buď dvojklikem na
položku patient (pacient), nebo zvýrazněním pacienta a kliknutím na
tlačítko Load Patient (Načíst pacienta).

Poznámka: Načtením pacienta nahradíte současného pacienta, a před
pokračováním tak můžete být vyzváni k uložení současného pacienta.
3.
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Klikněte na tlačítko New Visit (Nová návštěva).
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Vyvolání pacienta
k testování

Vyvolání vyšetření
k prohlížení

1.

Kliknutím na funkční klávesu Patient List (Seznam pacientů) na hlavní
obrazovce systému UltraPro S100 zobrazíte seznam pacientů v pacientské
databázi nebo můžete pacienta nalézt pomocí funkce Search (Vyhledávání).

2.

Načtěte pacienta. Informace o pacientovi se zobrazí vlevo.

3.

V informacích o návštěvě proveďte potřebné změny. Jakmile je dokončíte,
klikněte na tlačítko Done (Hotovo). Budete vyzváni k uložení změn.

4.

Vpravo se automaticky zobrazí nabídka testu. Vyhledáním a výběrem
požadovaného testu spusťte testování.

5.

Pokud potřebujte přidat testování k existující návštěvě:

1.

2.

3.

4.

a.

Klikněte na funkci Patient List (Seznam pacientů) v hlavní nabídce
obrazovky systému UltraPro S100. Pacienti jsou uvedeni v seznamu vpravo

b.

Najděte svého pacienta a zvýrazněte jeho jméno.

c.

Kliknutím na tlačítko Catalog (Katalog) zobrazíte všechny návštěvy
tohoto pacienta.

d.

Podle data vyhledejte návštěvu, ke které chcete vytvořit přílohu, a datum
zvýrazněte.

e.

Klikněte na tlačítko Restart (Znovu spustit). Doplňkové testování bude
přiřazeno k návštěvě.

K prohlížení dat tvaru signálu.
a.

Kliknutím na tlačítko Patient List (Seznam pacientů) zobrazíte všechny
pacienty na pravé straně obrazovky.

b.

Najděte pacienta buď posouváním se v seznamu, nebo pomocí funkce
Search (Vyhledávání), a zvýrazněte pacienta.

Kliknutím na tlačítko Catalog (Katalog) zobrazíte na pravé straně displeje
obrazovky všechny návštěvy a údaje o tomto pacientovi.
a.

Najděte správnou návštěvu, a pokud je to potřeba, klikněte na tlačítko „+“
před složkou, abyste seznam rozšířili.

b.

Dvakrát klikněte na název dat tvaru signálu (Median APB (Medián APB),
Ulnar FDI (Loketní FDI) atd.) U dat lze provádět změny, jako je posun značky.

Uložení změn:
a.

Kliknutím na tlačítko Exit test (Odejít z testu) se vrátíte na obrazovku
informací o pacientovi.

b.

Kliknutím na tlačítko Report (Zpráva) znovu vytvořte/zkompilujte zprávu.

Kliknutím na tlačítko End Visit (Ukončit návštěvu) uložíte změny a opustíte
tohoto pacienta.

Poznámka: Všimněte si, že před každým názvem části se objevují tlačítka „+“ a
„-“. Jako v systému Windows zavřenou složku nebo část otevřete kliknutím na
tlačítko „+“ nebo část zavřete kliknutím na tlačítko „-“.
15. září 2020
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Odstranění vyšetření
ze složky pacienta

Vymazání pacienta

3-6

1.

Kliknutím na tlačítko Patient List (Seznam pacientů) zobrazíte všechny
pacienty na panelu na pravé straně.

2.

Zvýrazněte požadovaného pacienta.

3.

Kliknutím na tlačítko Catalog (Katalog) zobrazíte návštěvy a datové soubory
tohoto pacienta. V závislosti na tom, co chcete odstranit, najděte a zvýrazněte
buď soubor s tvarem signálu, nebo návštěvu.

4.

Kliknutím na tlačítko File (Soubor) > Delete Test (Odstranit test) smažete
specifický soubor tvaru signálu z lišty nabídky nebo kliknutím na tlačítko File
(Soubor) > Delete Visit (Odstranit návštěvu) smažete všechny údaje z daného
data. V obou případech jste vyzváni k potvrzení smazání.

1.

V seznamu Patient List (Seznam pacientů) zvýrazněte položku patient
(pacient), kterou chcete smazat.

2.

Vyberte možnosti File (Soubor) > Delete Patient (Odstranit pacienta). Budete
vyzváni k potvrzení vymazání.

15. září 2020

4

Provádění vyšetření
Tato kapitola poskytuje obecné pokyny k provádění studie nebo vyšetření,
například pomocí studie motorického nervového vedení. Tyto základní kroky
můžete uplatnit u většiny vyšetření dostupných v programu UltraPro S100.

15. září 2020
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Prázdná stránka.
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Provádění vyšetření

Nastavení systému
Ujistěte se, zda jsou součástky správně připojeny k systému.

Nezapínejte napájení systému, dokud nebudou všechna připojení kabelů
správně připojena a ověřena.
Informace o součástech systému viz Kapitola 2 této příručky.
Bude také potřeba, abyste měli ve svém systému nainstalovaný příslušný aplikační
software.

Začínáme

15. září 2020

Když zapnete hlavní napájení, může systém zobrazit přihlašovací obrazovku
systému Windows.
Po přihlášení do systému:
1. Dvakrát klikněte na ikonu Viking nebo Synergy na ploše a poté se přihlaste.
2. Zadejte demografické údaje pacienta.
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Používání nabídky
studie vs. nabídky
testu systému
UltraPro S100

Existují dva základní přístupy výběru testovacích vyšetření: nabídka testu nebo
nabídka studie. Každý z nich je podrobněji popsán níže.

Nabídka testu
V nabídce testu jsou vyšetření seskupena dle typu: motorická, senzorická, FWaves atd. Když zahajujete vyšetření, můžete na obrazovce tvaru signálu měnit
typy vyšetření výběrem konkrétních položek exam (vyšetření) a side (strana)
v dialogovém okně Select Protocol (Výběr protokolu) zobrazeném po dvojkliku
na tlačítko Test Folder (Složka testů).

Nabídka studie
V nabídce studie jsou vyšetření typicky seskupena dle diagnózy, stížností pacienta
nebo jiných vlastních nastavení. Pokud provádíte studii a nacházíte se na
obrazovce tvaru signálu, můžete z nabídky studijních vyšetření v pravé dolní části
středu obrazovky, která nezávisí na typu vyšetření, vybrat následující vyšetření.
Jakmile s tím budete hotovi, nezobrazí se žádné dialogové okno. Studie může
obsahovat vyšetření motorické, senzorické, F-Wave, H-Reflex, jehlovou EMG atd.
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Testování pomocí
nabídky studie

Testování pomocí
nabídky testu

Zpráva pacienta
v sedmi krocích

15. září 2020

1.

Z nabídky studie vstoupíte na obrazovku tvaru signálu dvojklikem na položku
exam (vyšetření). Kliknutím na ikonu Obrátit
levou nebo pravou stranu.

vyberte/změňte

2.

Proveďte vyšetření.

3.

Stiskněte funkční klávesu Next Study Exam (Další studijní vyšetření) nebo na
ni klikněte.

4.

Pokračujte v testování, dokud nebude dokončeno.

1.

Vyberte z nabídky testu z příslušné složky požadovanou položku test type
(typ testu).

2.

Z obrazovky tvaru signálu se objeví dialogové okno Select protocol
(Vybrat protokol). Vyberte protokol a stranu, kterou chcete k tomuto
vyšetření používat, a klikněte na tlačítko OK.

3.

Pokračujte v testování.

4.

Když je test dokončen a vy se stále nacházíte na obrazovce tvaru signálu,
stiskněte navigační klávesu New Nerve (Nový nerv) (pokud testujete nerv
stejného typu) nebo Exit Test (Odejít z testu) (pokud je nerv z jiné složky)
nebo na ně klikněte.

5.

Proveďte vyšetření.

6.

Pokračujte v testování, dokud nebude dokončeno.

Typický postup provedení vyšetření je následující:
1.

Klikněte na možnost New Patient (Nový pacient) (nebo End Visit (Ukončit
návštěvu), pokud není předchozí vyšetření ukončeno).

2.

Zadejte informace o současném pacientovi.

3.

Klikněte na tlačítko Save (Uložit).

4.

Získejte vyšetření.

5.

Prohlédněte si zprávu.

6.

Vraťte se do nabídky testu / nabídky studie.

7.

Před spuštěním dalšího pacienta klikněte na možnost End Visit (Ukončit
návštěvu).
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Příklad studie motorického nervového vedení
Dle konvencí typu testu, který provádíte, umístěte a zajistěte elektrody na pacientovi.

O obrazovce tvaru
signálu

4-6

1

Nastavení filtru a/nebo stimulátoru je označeno na liště nástrojů.

2
3

Značky a nastavení stop jsou označeny na pravé straně tvaru signálu.
Sledovací stopa zobrazuje příchozí signál ke zhodnocení šumu a rušení.

4

Tabulka výsledků. Měřené hodnoty z umístění kurzoru jsou uvedeny zde.
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Výběr vyšetření

Vyberte z funkčních kláves nebo nabídky testu/studie vyšetření, které chcete
použít.

Výběr protokolu
(pouze používáte-li
nabídku testu)

1.

Pomocí myši vyberte nerv a testovanou stranu.

2.

Stisknutím klávesy Enter potvrďte výběr.

3.

Pokud nenajdete požadovaný protokol, vyberte položku Generic Nerve
(Obecný nerv).

4.

Jakmile je testování dokončeno, lze měnit nervy a značky stran. Kliknutím
levým tlačítkem na stranu ji zvýrazníte, poté pravým tlačítkem vyberete
tlačítko Edit Menu (Upravit nabídku).

•

Aktivní záznamová elektroda se umístí přes zónu koncové desky svalu
inervovaného testovaným nervem.

•
•

Referenční elektroda se umístí do nedaleké elektricky „tiché“ oblasti.

•

Použití elektrolytického gelu mezi pokožkou a záznamovou elektrodou
zlepšuje „elektrický kontakt“ a snižuje šum.

•

Nadměrný šum může vyžadovat obroušení pokožky k dosažení nižší
impedance.

Umístění elektrody
motorického NCS

Zemnicí elektroda se obvykle umísťuje mezi stimulační a záznamové
elektrody.

Poznámka: Záznamová elektroda se umísťuje na sval, i když nás zajímá vedení
v průběhu nervu.
Nerv je stimulován pomocí povrchových elektrod na dvou a více místech, kde
povrchově nachází testovaný nerv. Stimulátor je často nasměrován tak, aby katoda
stimulátoru mířila k aktivní záznamové elektrodě.

15. září 2020
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Umístění elektrody
senzorického NCS

1.

Povrchové diskové nebo prstencové elektrody se umísťují na kůži v místě, kde
se povrchově nachází testovaný nerv.

2.

Nerv je stimulován v místech, kde se nachází povrchově.
Katoda stimulátoru je nasměrována k aktivní záznamové elektrodě.

Získávání dat
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Data jsou nástrojem získávána, zobrazována na obrazovce, značena a automaticky
ukládána. Tvary signálů spolu s naměřenými hodnotami jsou poté přeneseny do
zprávy.
1.

Nastavte intenzitu stimulu na 0.

2.

Umístěte stimulátor na příslušnou stranu.

3.

Stisknutím klávesy jednorázového stimulu na ovládacím panelu (nebo
nožního spínače nebo tlačítka získávání dat nad kolečkem na sondě
stimulátoru) provedete stimulaci a získáte odpověď.

4.

Pomocí ovládacího knoflíku intenzity stimulu nebo kolečka intenzity na
sondě stimulátoru postupně zvyšujte intenzitu elektrického stimulu, dokud
nedosáhnete maximální odpovědi.

5.

Pokud používáte nepřetržitou stimulaci, stiskněte klávesu opakování na
ovládacím panelu nebo stiskněte a podržte tlačítko získávání dat na sondě
stimulátoru. Když zaznamenáte přijatelnou odpověď, stiskněte jakékoli
tlačítko a zastavte stimulaci.

6.

Stisknutím funkčního tlačítka průměru na ovládacím panelu získáte
průměr. Průměrování je poté povoleno. Stisknutím klávesy opakování na
ovládacím panelu získáte definovaný počet posunů.

7.

Stisknutím šipky dolů pro další stranu z navigačních kláves nebo tlačítka A
na sondě budete pokračovat na další stranu stimulu.

8.

K získání odpovědí z každého požadovaného místa dodržujte stejný postup.

15. září 2020

Provádění vyšetření

Značení dat

1.

Značky jsou po získání odpovědi umísťovány automaticky.

2.

Kliknutím na požadované značky a jejich přesunem do nového umístění
upravte značky nebo pomocí knoflíku značky přesuňte červenou značku
a jeho stlačením pokračujte na další značku.

3.

K ručnímu umísťování značek latence nebo amplitudy vyberte z funkčních
kláves klávesu Mark Toolbar (Nástrojová lišta značek).

4.

Z nástrojové lišty, která se objeví, můžete používat funkce Clear
(Vymazat), Clear All (Vymazat vše), Hide (Skrýt), Show (Ukázat), Fast
Mark (Rychlá značka) nebo umístit jednotlivé značky.

5.

Pokud používáte ovládací panel UltraPro S100, aktivujte značky /
postupujte přes značky stisknutím kolečka ovládání značek. Otáčení
kolečka umožňuje příslušně umísťovat aktivní značky (červené).

Poznámka: K odstranění značky používejte funkční klávesu Mark Toolbar
(Nástrojová lišta značek). Klikněte na nežádoucí značku v tvaru signálu a změňte
ji na červenou. Poté vyberte tlačítko Clear (Vymazat) z lišty Mark Toolbar
(Nástrojová lišta značek).
6.

Vynulování značek

15. září 2020

Chcete-li zopakovat postup na dalších stopách, aktivujte správnou stopu
pomocí kláves kurzoru nahoru/dolů a zopakujte předchozí kroky.

Pokud jste přemístili značky, které byly automaticky umístěny systémem, můžete
je stisknutím tlačítek Analysis (Analýza) > Reanalyse (Znovu analyzovat) v liště
nabídky vrátit na jejich původní pozici.
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Mazání dat

Odstranění dat

1.

Kliknutím na tvar signálu ho zvýrazníte.

2.

Klikněte na tvar signálu pravým tlačítkem.

3.

Vyberte tlačítko Erase (Smazat). Ze stopy se smažou data a z tabulky
výsledků se odstraní výsledky.

4.

Pokud chcete akci vrátit zpět, klikněte na tvar signálu pravým tlačítkem
a vyberte tlačítko Unerase (Zrušit smazání). Pokud zrušíte smazání, musíte
tak učinit ihned.

1.

Kliknutím na tvar signálu ho zvýrazníte.

2.

Klikněte na funkční tlačítko Erase (Smazat).

3.

Data, stopa a umístění se smažou z oblasti stopy a tabulky výsledků.
DŮLEŽITÉ: Akci nelze zrušit.

Superimpozice stop

1.

Klikněte na funkční tlačítko Superimpose (Vytvořit superimpozici). Vytvoří
se superimpozice všech tvarů signálu daného kanálu.
Superimpozice stop se zobrazí ve středu obrazovky.

2.
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Opětovným kliknutím na funkční klávesu Superimpose (Vytvořit
superimpozici) vrátíte stopy na svá původní místa.

15. září 2020
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Výpočet rychlosti






Po získání každého umístění lze zadat vzdálenost, po získání všech
umístění lze zadat všechny vzdálenosti.
Zadejte vzdálenost v cm s přesností na jedno desetinné místo (např.
23,5 cm / 235 mm).
Zadaná vzdálenost se zobrazí v tabulce výsledků v odpovídajícím poli
Distance (Vzdálenost).
Stisknutím klávesy Enter schválíte vzdálenost a vypočítáte rychlost
vedení.

Poznámka: Pomocí tabulky protokolu můžete zadat výchozí vzdálenosti.
V takovém případě budou rychlosti vedení počítány automaticky.

Analýza a zobrazení
stop

Ke kontrole stop můžete použít celou obrazovku.

Zobrazení velkých
tabulek výsledků

Výsledky lze zobrazit na obrazovce ihned po získání dat. Pokud nejsou sloupce
tabulky zobrazeny, buď tabulku posuňte, výběrem tlačítek Results (Výsledky) >
Full Results (Celé výsledky) z lišty nabídky zobrazte celé tabulky a grafy, nebo
dvakrát klikněte na lištu hlavičky.

Grafy

Na obrazovce testu lze zobrazit až dva grafy. Na zobrazení VÝSLEDKŮ přes
celou obrazovku lze zobrazit až šest grafů.

1.

1.

15. září 2020

Vyberte Display (Zobrazení) > Full Trace Area ON (Celá oblast stopy
zapnuta) nebo dvakrát klikněte na lištu hlavičky.

Vyberte tlačítka Results (Výsledky) > Graph options (Možnosti grafu)
a zvolte výsledky, které chcete zobrazit.
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Získávání EMG

1.

Výběrem funkční klávesy Needle EMG (Jehlové EMG) na ovládacím
panelu nebo dvojklikem na složku Needle EMG (Jehlové EMG) v nabídce
testu získáte pomocí nabídky testu volně běžící EMG.

2.

Objeví se obrazovka tvaru signálu s dialogovým oknem výběru shrnutí
EMG ve středu. Vyberte položky muscle (sval) a side (strana) a klikněte
na tlačítko Acquire (Získat data).

3.

Část displeje s monitorem začne zobrazovat EMG. Neozve se žádný
zahajovací zvuk. Zrušením ztlumení

Hodnocení svalů
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reproduktoru zapnete zvuk.

4.

Jakmile jste hotovi s prvním svalem, stiskněte funkční tlačítko New
Muscle (Nový sval) nebo na něj klikněte. Opět se objeví dialogové okno
výběru shrnutí EMG. Vyberte položky muscle (sval) a side (strana)
a klikněte na tlačítko Acquire (Získat data).

5.

EMG se zobrazí na části monitoru obrazovky tvaru signálu. Opět zrušte
ztlumení reproduktoru.

6.

Pokračujte v tomto postupu, dokud neotestujete všechny svaly.

1.

Po dokončení testování svalů stiskněte funkční klávesu Summary Table
(Souhrnná tabulka) nebo na ni klikněte. Zobrazí se souhrnná tabulka EMG,
která uvádí všechny svaly, které byly testovány.

2.

Ve výchozím stavu jsou všechny svaly hodnoceny jako „N“ nebo „Žádné“.
V dolní polovině této souhrnné tabulky můžete změnit hodnocení
zvýrazněním dotazovaného svalu a vhodným přehodnocením různých
kategorií z dolní poloviny tohoto dialogového okna.

15. září 2020

Provádění vyšetření

Zobrazení
obrazovky EMG

Z funkčních kláves jsou k dispozici dvě základní zobrazení EMG: Komplex 1
nebo komplex 2.
Komplex 2 zobrazuje sledování EMG a kaskád přes celou obrazovku.

Komplex 1 zobrazuje v jednom kvadrantu sledování EMG, v druhém dlouhou
stopu EMG a na polovině obrazovky kaskády.

Pokud chcete získat data kaskád nebo dlouhé stopy EMG, musíte v obou
případech stisknout nebo vybrat funkční tlačítko Acquire (Získat data). Pokud
se funkce Acquire (Získat data) používá, automaticky se aktivuje zvuk.
Souhrnnou tabulku lze použít s výše popsanými komplexy 1 nebo 2.

15. září 2020
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Ukládání dat

Data se ukládají automaticky při přechodu na další stopu.

Přidání snímku
obrazovky do zprávy

1.
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Stisknutím tlačítka Transfer (Přenést) přesunete zobrazení současné
obrazovky do zprávy.

15. září 2020
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Zálohování a obnovení dat
Tato kapitola uvádí několik pokynů, jak zálohovat a obnovovat pacienty
a nastavení.

15. září 2020
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Archivace dat

Zálohování souborů
Data lze snadno zálohovat přes lištu nabídky nad obrazovkou informací
o pacientovi. Data lze zkopírovat na vámi vybrané médium: CDR, DVD-R, flash
disk, externí pevný disk atd. Zálohovaná data se objeví jako soubory formátu
.mps, které lze potom také obnovit v pacientské databázi pomocí funkce „Načíst
pacienta ze souboru“.

15. září 2020

1.

Kliknutím na tlačítko Patient List (Seznam pacientů) na obrazovce
domovské stránky zobrazíte všechny pacienty na pravé straně obrazovky.

2.

Najděte pacienta, kterého chcete zálohovat, a zvýrazněte položku name
(jméno). Záloha obsahuje všechny návštěvy tohoto pacienta.

3.

V liště nabídky v horní části obrazovky klikněte na tlačítka File (Soubor) >
Export patient(s) to File (Exportovat pacienta/y do souboru).

4.

Pomocí buňky Save In (Uložit na) v horní části tohoto dialogového okna
najděte zálohovací zařízení. Pojmenujte soubor a klikněte na tlačítko Save
(Uložit). Během kopírování dat na médium se zobrazí okno postupu. Po
dokončení se zobrazí potvrzení úspěšného zálohování.

5.

Pokud chcete pacienta poté odstranit, musíte to provést ručně. Se
zvýrazněným jménem pacienta klikněte na tlačítko File Delete Patient
(Smazat soubor pacienta).
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Obnovení souborů
Obnovení dat pacienta zpět na místní pevný disk se podobá postupu zálohování.
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1.

Ujistěte se, zda je zálohovací médium připojeno k systému.

2.

Kliknutím na tlačítko Patient List (Seznam pacientů) na domovské stránce
obrazovky zobrazíte všechny pacienty na pravé straně displeje obrazovky.

3.

V liště nabídky v blízkosti horní části klikněte na tlačítka File (Soubor) >
Import patient(s) to File (Importovat pacienta/y do souboru). Zobrazí se
dialogové okno, ve kterém najdete své zálohovací zařízení.

4.

Jakmile je zálohovací zařízení nalezeno, vyhledejte pacienty v souborech
formátu .mps. Může vám pomoct seřazení souborů podle vlastnosti Type
(Typ), čímž seskupíte veškeré soubory formátu .mps a usnadníte si
vyhledávání dotazovaného pacienta / dotazovaných pacientů.

5.

Zvýrazněte soubor pacienta na zálohovacím zařízení a klikněte na tlačítko
Open (Otevřít). Objeví se dialogové okno potvrzení. Pokud jsou informace
v tomto okně správné, klikněte na tlačítko Load (Načíst). Pacient se znovu
objeví v seznamu pacientů.

15. září 2020
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Elektromagnetická kompatibilita
(EMC)
Tato kapitola poskytuje informace o EMC systému UltraPro S100.

15. září 2020
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Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Seznam položek systému UltraPro S100, doplňkových a volitelných částí

Seznam všech modulů, kabelů a příslušenství, u kterých výrobce zařízení UltraPro S100 potvrzuje soulad
s normami. Zákazník či uživatel systému UltraPro S100 má za povinnost zajistit jeho používání s těmito
součástmi.
Číslo dílu

Typ

Poučení

9033G070- *

Hlavní jednotka UltraPro S100

-

9006A220- *

Elektrický síťový kabel, USA

Stíněný, s uzemněním a o maximální délce 3 m

Obecné

Kabel napájecího rozhraní (tiskárna)

Délka kabelu 1 m

Obecné

Kabel napájecího rozhraní (displej)

Délka kabelu 1,5 m

Obecné

Kabel napájecího rozhraní (počítač)

Délka kabelu 1 m

Obecné

Kabel napájecího rozhraní (notebook)

Délka kabelu 1,2–1,8 m

9080K0541 +

Délka kabelu 2,0 m

9080K0522

Propojovací kabel HS link (hlavní
jednotka – zesilovač)

Obecné

USB kabel (počítač – přední konec)

Délka kabelu 1 m

Obecné

Signální video kabel (digitální RGB)

Maximální délka kabelu 1,7 m

Obecné

Signální kabel tiskárny

Maximální délka kabelu 1,7 m

Obecné

Kabel elektrod a stimulační kabely

Stíněné. Maximální délka kabelu 2 m

Obecné

Stimulační, zemnicí a záznamové
elektrody

Stíněné nebo nestíněné. Maximální délka kabelu
1,2 m

Obecné

Počítač (notebook / stolní počítač)

-

Obecné

Myš

Maximální délka kabelu 2 m (částečně uvnitř)

Obecné

Klávesnice

Maximální délka kabelu 2 m (částečně uvnitř)

Obecné

22" širokoúhlý monitor

-

9031D040- *

Izolační transformátor 115 V

-

9031D041- *

Izolační transformátor 230 V

9033UP70-

842-695000

Rukojeť pasivní stimulace (RS10)

Délka kabelu 2,5 m

9031E017- *

Natus Stimulus Probe

Délka kabelu 2,5 m

9031E027- *

Tubální vložky do uší

Délka kabelu 5 m

9031E025- *

Sluchátka

Délka kabelu 5 m

222-510800

Nožní spínač, 3 klávesy (USB)

Délka kabelu 5 m

9031E040- *

Neurologické kladívko

Délka kabelu 1,8 m

9033B033- *

Kabel ručního přepínače

Délka kabelu 1,8 m

9033UP731/
9033C0731

Krabice zesilovače 3 kanálů

-

9031UP742/
9031C0742- *

Krabice zesilovače 4 kanálů

-

15. září 2020

6-3

Natus UltraPro S100
Číslo dílu

Typ

Poučení

9031F112-

Monitor VEP

Délka kabelu 5 m

Obecné

Barevná tiskárna

-

Obecné

Laserová tiskárna

-

9031E022- *

Brýle

Délka kabelu 2,9 m

* Součásti a položky s vysokou integritou.

Použití příslušenství a kabelů jiných než těch ověřených společností
Natus Medical Incorporated může mít za následek zvýšené emise nebo sníženou odolnost přístroje.
Kolíků na konektorech označených tímto varovným symbolem ESD
k nim bez bezpečnostních opatření ESD nic připojovat.

byste se neměli dotýkat a neměli byste

Bezpečnostní opatření zahrnují:
 metody, které zabraňují tvorbě elektrostatického náboje (např. klimatizace, zvlhčování, vodivé povrchy
podlah, nesyntetické oblečení);
 vybití těla do rámu PŘÍSTROJE nebo SYSTÉMU, do země či velkého kovového objektu;
 spojení s PŘÍSTROJEM, SYSTÉMEM nebo se zemí pomocí pásky na ruce.
Personálu, který by se konektorů označených tímto varovným symbolem ESD mohl dotýkat, musí být podáno toto
vysvětlení a školení. To zahrnuje klinické/biomedicínské inženýry a zdravotnický personál.
Školení ESD by mělo zahrnovat úvod do fyziky elektrostatického náboje, úrovně napětí, se kterými se lze setkat
v běžné praxi, a poškození, které může u elektronických součástí vzniknout, pokud se jich dotkne OBSLUHA,
která je elektrostaticky nabitá. Dále by mělo být vysvětleny způsoby zabránění tvorbě elektrostatického náboje
a jak a proč před připojením vybít tělo do země nebo rámu PŘÍSTROJE nebo SYSTÉMU nebo se spojit pomocí
pásky na ruce s PŘÍSTROJEM, SYSTÉMEM nebo se zemí.
Použití příslušenství, převodníků a kabelů jiných než specifikovaných, s výjimkou servisních součástí
prodávaných společností Natus Medical Incorporation jako náhradní díly vnitřních součástí, může vést ke zvýšení
EMISÍ nebo snížení IMUNITY zařízení.
V případě připojení jiných nástrojů nahlédněte do norem EN / ČSN EN 60601-1-1 a EN / ČSN EN 60601-1-2.
Připojení přístroje k ostatním zařízením je povoleno, pouze pokud nejsou ohroženy bezpečnostní požadavky
u pacienta, uživatele a prostředí. Pokud příručka neobsahuje příslušné informace o možnosti propojení s ostatními
zařízeními, musí uživatel kontaktovat výrobce nebo nejbližší pověřené servisní centrum, aby získal informace
o účinku, který může mít propojení zařízení na pacienta, uživatele a prostředí.
Přístroje přenášející rádiové vlny, mobilní telefony atd. nesmí být v blízkosti tohoto zařízení používány, jelikož
mohou ovlivnit výkon zařízení.
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Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
V místech s rušením silným magnetickým polem používejte přístroj opatrně. Přístroj je v souladu s požadavky
EMC (elektromagnetická kompatibilita) dle specifikací normy EN 60601-1-2. Aby se zabránilo jakékoli možné
nestabilitě a poruchám přístroje, doporučujeme udržovat ho mimo dosah rušivých zdrojů a indukovaných
elektromagnetických polí překračujících hodnoty předepsané normou.
Přenosné a mobilní vysokofrekvenční komunikační přístroje mohou mít na zařízení UltraPro S100 vliv. Zařízení
UltraPro S100 nainstalujte a obsluhujte dle informací EMC uvedených v této části.
Zařízení UltraPro S100 bylo testováno na emise EMC a imunitu jako samostatné zařízení. Nepoužívejte zařízení
UltraPro S100 těsně vedle jiného elektronického přístroje ani ve štosu s jiným elektronickým přístrojem. Pokud je
použití těsně vedle nebo na jiných zařízeních nezbytné, musí uživatel ověřit správnou funkčnost v dané
konfiguraci.
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Tabulka 1 – Elektromagnetické emise
Zkouška emisí
Vysokofrekvenční emise
CISPR 11

Splňuje

Skupina 1

Vysokofrekvenční emise
Třída A

CISPR 11
Emise harmonického proudu
ČSN EN 61000-3-2

Kolísání napětí / flikrové emise
ČSN EN 61000-3-3

Třída A

Splňuje

Elektromagnetické prostředí – pokyny
Systém Natus UltraPro S100 používá
vysokofrekvenční energii pouze pro svou vnitřní
funkci. Proto jsou její vysokofrekvenční emise velmi
nízké a pravděpodobně nezpůsobí rušení v blízkosti
elektronického prostředí.
Systém Natus UltraPro S100 je vhodný k použití ve
všech zařízeních včetně domácích zařízení a ve všech
zařízeních přímo napojených na veřejnou
nízkonapěťovou síť dodávající elektřinu do
domácností – za předpokladu, že bude brán zřetel na
následující varování:
VAROVÁNÍ Tento přístroj/systém je určen k použití
pouze zdravotnickými odborníky. Tento
přístroj/systém může způsobit rádiové rušení nebo
může narušit provoz blízkého přístroje. Může být
nezbytné přijmout opatření ke zmírnění tohoto rušení,
jako je změna orientace či přemístění přístroje nebo
odstínění dotyčného místa.

Tabulka 4 – Zkušební úrovně odolnosti – Přípojka krytu
Jev
Elektrostatický výboj

Základní norma
EMC nebo metoda
testování
ČSN EN 61000-4-2

Na kontaktu ±8 kV
Ve vzduchu ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV
3 V/m

Vyzařovaná vysokofrekvenční
elektromagnetická pole

ČSN EN 61000-4-3

Blízká pole z vysokofrekvenčních
bezdrátových komunikačních
přístrojů

ČSN EN 61000-4-3

Magnetická pole síťového kmitočtu

ČSN EN 61000-4-8
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Zkušební úrovně odolnosti – Prostředí
profesionálního zdravotnického zařízení

80 MHz – 2,7 GHz
80% AM při 1 kHz
Viz „Tabulka 9 – Odolnost portu krytu vůči
bezdrátovým vysokofrekvenčním komunikačním
přístrojům“ níže
30 A/m
50 Hz nebo 60 Hz
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Tabulka 5 – Zkušební úrovně odolnosti – Vstupní přípojka střídavého proudu Připojka napájení
Jev
Rychlé elektrické přechodové jevy /
skupiny impulzů
Rázové impulzy
Vodič–vodič (diferenciální režim)
Rázové impulzy
Vodič–uzemnění (společný režim)

Zkušební úrovně odolnosti – Prostředí
profesionálního zdravotnického zařízení

Základní norma EMC
ČSN EN 61000-4-4

±2 kV
Opakovací frekvence 100 kHz

ČSN EN 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV

ČSN EN 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV
3V

Rušení šířená vedením indukovaná
vysokofrekvenčními poli

ČSN EN 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V v pásech ISM mezi 0,15 MHz a 80 MHz
80% AM při 1 kHz

Krátkodobé poklesy napětí

ČSN EN 61000-4-11

Přerušení napětí

ČSN EN 61000-4-11

100% pokles, 0,5 cyklu
Při 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° a 315°
100% pokles, 1 cyklu
a
30% pokles, 25 cyklů (50 Hz)
Jednofázový: při 0°
100% pokles, 250 cyklů (50 Hz) / 300 cyklů
(60 Hz)

Tabulka 7 – Pacientská připojovací přípojka
Jev
Elektrostatický výboj

Základní norma EMC
nebo zkušební metoda
ČSN EN 61000-4-2

Zkušební úrovně odolnosti – Prostředí
profesionálního zdravotnického zařízení
Na kontaktu ±8 kV
Ve vzduchu ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV
3V

Rušení šířená vedením indukovaná
vysokofrekvenčními poli

ČSN EN 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V v pásech ISM mezi 0,15 MHz a 80 MHz
80% AM při 1 kHz
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Tabulka 8 – Zkušební úrovně odolnosti – Přípojka pro vstup/výstup signálu
Jev

Základní norma
EMC

Elektrostatický výboj

ČSN EN 61000-4-2

Rychlé elektrické přechodové jevy /
skupiny impulsů

ČSN EN 61000-4-4

Rázové impulzy vodič-uzemnění
(Společný režim)

ČSN EN 61000-4-5

Úrovně testu odolnosti – Prostředí profesionálního
zdravotnického zařízení
Na kontaktu ±8 kV
Ve vzduchu ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV
±1 kV
Opakovací frekvence 100 kHz
±2 kV
3V

Rušení šířená vedením indukovaná
vysokofrekvenčními poli

ČSN EN 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V v pásech ISM mezi 0,15 MHz a 80 MHz
80% AM při 1 kHz
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Tabulka 9 – Specifikace zkoušky pro ODOLNOST PŘÍPOJKY KRYTU vůči bezdrátovým
vysokofrekvenčním komunikačním přístrojům
Frekvence
zkoušky
(MHz)

Pásmo
(MHz)

385

380–390

TETRA 400

430–470

GMRS 460,
FRS 460

450

Nejvyšší
výkon (W)

Vzdálenost
(m)

Zkušební
úroveň
odolnosti
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Pulzní modulace 217 Hz

0,2

0,3

9

Pulzní modulace 18 Hz

2

0,3

28

Pulzní modulace 217 Hz

2

0,3

28

Pulzní modulace 217 Hz

2

0,3

28

Pulzní modulace 217 Hz

0,2

0,3

9

Servis

Modulace
Pulzní modulace 18 Hz
FM
Odchylka ±5 kHz
Sinus 1 kHz

710
745

704–787

LTE pásmo 13, 17

780
GSM 800/900

810
870

TETRA 800
800–960

CDMA 850
LTE pásmo 5

930

GSM 1 800

1 720
1 845
1 970

iDEN 820

CDMA 1 900
1 700–1 990

GSM 1 900
DECT
LTE pásmo 1, 3, 4, 2
UMTS
990 Bluetooth
WLAN

2 450

2 400–2 570 802.11 b/g/n
RFID 2 450
LTE pásmo 7

5 240
5 500

5 100–5 800 WLAN 802.11 a/n

5 785
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Poznámky
Systém Natus UltraPro S100 je navržen tak, aby fungoval v širokém spektru podmínek prostředí, aniž by byla
ohrožena jeho bezpečnost nebo základní výkon. V případě, že mají artefakty prostředí (např. ESD, kolísání
síťového napětí atd.) dostatečnou intenzitu a/nebo trvání, aby mohly mít nežádoucí vliv na výkon systému, je
systém navržen tak, aby vstoupil do režimu pojistky proti selhání a dočasně ukončil provoz. Pokud by k tomu
mělo dojít, zobrazí se hlášení upozorňující obsluhu, že se vyskytla tato událost. Jakmile obsluha toto hlášení
smaže, systém se typicky znovu spustí a naznačí, že může pokračovat akvizice v původním nastavení (jiném než
stimulace – ta musí být vynulována/spuštěna ručně).
V závažných případech, jako je kolísání napětí s dlouhodobým poklesem pod 100 V, může být k obnovení
potřeba jednotku restartovat. Pokud tento typ podmínek způsobuje přetrvávající problémy, kontaktujte místního
zástupce servisu.
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