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Erklæring om anvendelse
UltraPro S100 er beregnet til erhvervelse, visning, analyse, opbevaring,
rapportering og administration af elektrofysiologisk information fra de
menneskelige nerve- og muskelsystemer, herunder nerveledning (NCS),
elektromyografi (EMG) og autonome reaktioner.
UltraPro S100 kan bruges til at bestemme autonome reaktioner på fysiologiske
stimuli ved at måle ændringen i elektrisk modstand mellem to elektroder (galvanisk
hudreaktion og sympatisk hudreaktion). Autonom test inkluderer også vurdering af
variabilitet i RR-interval. UltraPro S100 bruges til at detektere nervesystemets
fysiologiske funktion og til at understøtte en diagnose af neuromuskulær sygdom
eller lidelse.
De anførte modaliteter inkluderer overlapning i funktionalitet. Generelt

•
•
•

Måler nerveledningsundersøgelser nervens elektriske reaktioner.
Elektromyografi måler muskelens elektriske aktivitet.
Fremkaldte potentialer (EP) inkluderer visuelt fremkaldte potentialer (VEP),
auditivt fremkaldte potentialer (AEP) og somatosensorisk fremkaldte
potentialer (SEP).

UltraPro S100 er beregnet til at blive anvendt af uddannet sundhedspersonale.
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Oplysninger og specifikation og nøjagtighed
Se systemets specifikationsark 169-443700.

Kontaktoplysninger
Teknisk support
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
+1 608-829-8500
+1 800-356-0007
Fax: +1 608-829-8589
natus.com
Autoriseret europæisk repræsentant
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co. Galway, Irland

b

Nationalt
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
+1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
natus.com
Internationalt
Natus Medical Incorporated
Telefon: +0049 (0) 180 501 5544
Fax: +0049 (0) 89 83942777
service.europe@natus.com
natus.com
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Mærkater og symboler
Følgende etiketter og symboler kan være påsat UltraPro S100-systemet:
Symbol

Reference

Beskrivelse

ISO 60601-1
Tabel D.2 #2

Advarsler i forbindelse med denne enhed. En advarsel
der angiver, at der er risiko for død eller alvorlig
personskade for brugeren eller patienten.

ISO 15223-1
Symbol 5.4.4
ISO 60601-1
Tabel D.1 #10

Forholdsregler i forbindelse med denne enhed. En
forholdsregel der angiver, at der er risiko for at skade
brugeren eller patienten eller risiko for beskadigelse af
enheden.

ISO 15223-1
Symbol 5.4.3
ISO 60601-1
Tabel D.1 #11

Se brugervejledningen.

ISO 60601-1
Tabel D.2 #10

Læs brugervejledningen

IEC606011:
2005+AMD1:2012
EN 60601-1:
2006+A1:2013

Type BF-anvendt del

Læs og forstå denne vejledning, inden du bruger
denne enhed.

Definerer beskyttelsesgraden mod elektrisk stød.
Overholder Type BF-kravene i IEC 60601-1:
2005+AMD1:2012 og
EN 60601-1:2006+A1:2013.
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EN 50419

Definerer informationen om korrekt bortskaffelse, der
er forhåndenværende i afsnittet Affaldshåndtering.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.6

Referencenummer. Dette er delnummeret for enheden.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.7

Indeholder produktionsår, et bogstav, enhedens
serienummer og en revisionskode på tre bogstaver.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.1

Producentoplysningerne er tilknyttet dette symbol.

c
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ISO 15223-1

Fremstillingsdatoen er tilknyttet dette symbol.

Symbol 5.1.3
ISO 15223-1

Autoriseret EF-repræsentant

Symbol 5.1.2
N/A
I henhold til den amerikanske føderale
lovgivning må denne anordning kun sælges af, eller
efter ordre fra en autoriseret læge.

Rx Only

Medical
Device

N/A

Medicinsk udstyr
Indikerer, at dette element er medicinsk udstyr.

ISO 15223-1
Symbol 5.3.7
ISO 15223-1

Indikerer øvre og nedre temperaturgrænse, som det
medicinske udstyr forsvarligt kan udsættes for.

Symbol 5.3.8

Indikerer øvre og nedre fugtighedsgrænse, som det
medicinske udstyr forsvarligt kan udsættes for.

ISO 15223-1

Må ikke anvendes, hvis pakningen er beskadiget.

Symbol 5.2.8

Benyttede standarder

• ISO 15223-1:2016: Medicinsk udstyr - Symboler til brug på mærkater til

medicinsk udstyr, mærkning og supplerende oplysninger - Del 1: Generelle
krav.

• IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 Konsolideret version Generelle krav til
grundlæggende sikkerhed og væsentlig ydeevne.

• IEC 60601-1-2:2014 Elektromedicinsk udstyr - Del 1-2: Generelle krav til
grundlæggende sikkerhed.

d
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Læs sikkerhedsreferencevejledningen
Læs Yderligere oplysninger og sikkerheds-/EMC-vejledningerne, der er
inkluderet på 482-638702 cd’en, der fulgte med systemet, og vær særlig
opmærksom på sikkerhedsoplysninger, forsigtighedsregler og advarsler, før
du slutter strøm til systemet og bruger det.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Se afsnittet Elektromagnetisk kompatibilitet i denne vejledning.
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Resumé om sikkerhed
I denne brugervejledning identificerer to mærkater potentielt farlige eller
destruktive forhold og procedurer:

Forsigtig

En forholdsregel der angiver, at der er risiko for at skade
brugeren eller patienten eller risiko for beskadigelse af
enheden.

Advarsel

En advarsel der angiver, at der er risiko for død eller
alvorlig personskade for brugeren eller patienten.

BEMÆRK: Bemærkninger hjælper dig med at identificere områder med mulig
forvirring og undgå potentielle problemer under betjening af systemet.
Må IKKE bruges uden for de offentliggjorte specifikationsområder.
Brug af udstyr uden for de specificerede områder kan resultere i unøjagtige
resultater.

Aliasing af de viste data kan forekomme, hvis tidsbasen og de viste
data ikke er passende for de registrerede data. Hvis tidsbasen for et svar, der
normalt vises ved 10 millisekunder, for eksempel vises ved en tidsbase på
1 sekund, vil dataene blive decimeret, og aliasing vil forekomme. Husk at
justere tidsbasen, så den passer til den type signal, der registreres.
Langsomme (lange svar) skal vises med en lang tidsbase, korte (hurtige svar)
skal vises på en kort tidsbase.
Langvarig elektrisk stimulering kan medføre, at patienten får
forbrændinger.
Enhver alvorlig hændelse, der indtræffer i forbindelse med Natus UltraPro, skal
rapporteres til Natus Medical Incorporated og den kompetente myndighed i
medlemsstaten, hvor brugeren og/eller patienten har hjemsted.

f
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Tabel 1 beskriver den minimale størrelse af stimuluselektroden, der er nødvendig
for ikke at overstige 0,25 W/cm2 for at beskytte mod muligheden for at forårsage
forbrænding på grund af overdreven tæthed på stedet for langvarig stimulering.

Modstand
(Ohm)

2000
2000
2000
2000
4000
4000
4000
4000
2000
2000
2000
4000

Maks. anvendt Stimuleringsv
strøm (mA)
arighed (us)

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

100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
1000
1000

Frekvens
(Hz)

Overfladeom
råde (cm2)

Krævet
diameter på
skive (mm)

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

Tabel 1
Signaturforklaring til tabel 1
Modstand er impedansen af stimuleringselektroderne i ohm.
Maks. anvendt strøm er den maksimale stimulusintensitet, du
planlægger at bruge i milliampere (mA).
Stimuleringsvarighed er i mikrosekunder (us).
Frekvens er den maksimale stimulusfrekvens, du planlægger at bruge.
Overfladeområde er det minimale overfladeareal af de
stimuluselektroder, der skal bruges.
Krævet diameter af skive er den mindste diameter på den runde
skiveelektrode, der skal bruges.
Skivens diameter = 20 * kvadratrod (overfladeareal/3,14159) millimeter (mm)
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Vedligeholdelse
Inspektion af systemet

Kontroller instrumentet regelmæssigt for udvendige skader.
Følg hospitalets sikkerhedsretningslinjer.

Dekontaminering

Dekontaminering, som brugeren kan udføre, er begrænset til rengøring og
desinficering af enheden. Enhver vedligeholdelse inde i enheden må kun udføres
af kvalificeret servicepersonale.

Rengøringsinstruktioner Regelmæssig rengøringsvedligeholdelse skal udføres i henhold til

brugshyppigheden af enheden. Overhold altid din lokale hygiejneautoritets
retningslinjer og følgende punkter nedenfor:

• Frakobl strømmen, før du rengør udstyret.
• Rengør udstyrets overflader med en ren, let fugtig klud med et mildt
rengøringsmiddel (fx Wet Wipes®), og tør det af.

• Sørg for, at ingen væsker kommer ind i enheden gennem trykknapper og
andre åbninger i kabinettet.

Anvend ikke rengøringsmidler eller rengøringsforbindelser baseret
på opløsningsmiddel, siliciumbaserede, slibende og/eller brændbare stoffer.

h
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Alle udvendige dele af enheden kan tørres af med følgende:
Kemisk kontakt skal begrænses til de kemikalier, der er specificeret
nedenfor og kun for at rengøre enheden. Andre kemikalier vil muligvis eller
muligvis ikke påvirke enheden, men falder ikke under de kemikalier, der er
testet på enheden.

• Vand
• Isopropylalkohol (70-90 % koncentration i vand)
• PDI SaniClothPlus #Q89702
• HB Quat (3M)
• Mild sæbeopløsning, såsom Basis, Cetaphil, Dove i vandig opløsning
• Ethylalkohol (70-90 % koncentration)
• En opløsning af 1 del husholdningsblegemiddel (5-6 % koncentreret
natriumhypochlorit) og 50 dele vand.

Brug ikke alkoholopløsninger på plastkomponenten
i sondehovederne. Brug af alkohol på plasten kan forårsage beskadigelse
eller revner på plastkomponenten i sondehovederne.

Desinficeringsprocedure Ved desinficering af udstyret kan der om nødvendigt anvendes kirurgisk spiritus
(70 %), et klor- (1000 ppm) eller ethanolbaseret (70 %) rengøringsmiddel. Følg
desinficeringsmiddelproducentens brugsanvisning og trinnene i afsnittet
Rengøringsinstruktioner ovenfor.
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Forebyggende vedligeholdelse
Sikkerhedstjek

j

Følgende sikkerhedstjek bør udelukkende udføres af kvalificeret personale
mindst en gang om året og i tilfælde af reparation:
1.

Inspektion af synlig skade på enheden.

2.

Inspektion af hovedledning og forbindelseskabler.

3.

Kontrol af elektrodekabler og patienttilslutninger.

4.

Måling af isolationsmodstand.

5.

Måling af lækstrømme.

6.

Måling af modstand fra den beskyttende jordleder.

7.

Måling af modstand fra det beskyttende jordforbundne kabinet og
vogndele.
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Sikkerhed
Enhver afbrydelse af den beskyttende jordleder indeni eller uden for
enheden eller afbrydelse af det beskyttende/funktionelle jordstik vil
sandsynligvis gøre enheden farlig. Forsætlig afbrydelse er forbudt. Den
beskyttende jordleder skal kontrolleres regelmæssigt.
Følg nedenstående anbefalinger for sikker betjening af enheden:

• Ved tilslutning af medicinsk udstyr, der forsynes af en stikkontakt, der er

•
•
•
•
•
•

placeret i et ikke-medicinalt anvendt rum, eller ved tilslutning af ikkemedicinsk elektrisk udstyr til denne enhed, skal du være opmærksom på
kravene i IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1), Sikkerhedskrav for
elektromedicinske systemer, jf. teksten om IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1),
længere nede i dette afsnit.
Når enheden er tilsluttet strømforsyningen, kan forbindelserne være
strømførende, og enhver åbning af dæksler eller fjernelse af dele, der kun er
mulig ved hjælp af et værktøj, vil sandsynligvis eksponere strømførende dele.
Enheden skal frakobles alle spændingskilder, før den åbnes for justering,
udskiftning, vedligeholdelse eller reparation.
Service skal henvises til Natus-autoriseret servicepersonale, med undtagelse
af, at sådanne opgaver, der er beskrevet i denne vejledning, udføres af
operatøren.
Sørg for, at kun sikringer med den påkrævede nominelle strøm og af den
angivne type anvendes ved udskiftning. Brug af midlertidige sikringer og
kortslutning af sikringsholdere er forbudt.
Hvis mere end et udstyr er forbundet med patienten, skal der lægges vægt på
summen af patientlækstrømme.
Når det er sandsynligt, at beskyttelsen er forringet, skal enheden gøres
uvirksom og sikres mod enhver utilsigtet drift.

Ring til kvalificeret servicepersonale for at gennemføre mindst én funktionstest og
ét sikkerhedstjek, der skal indeholde følgende:
• Isoleringstest.
• Jordkontinuitetstest.
• Lækstrømstest, i henhold til IEC 60601-1.
Beskyttelsen er sandsynligvis forringet, hvis f.eks. enheden:
• Viser synlig skade.
• Mislykkedes i at udføre den/de tilsigtede funktion(er).
• Har været udsat for alvorlige transportbelastninger.

15. september 2020

k

Natus UltraPro S100

Instruktioner i bortskaffelse efter levetidens slutning
Natus er forpligtet til at opfylde kravene i WEEE-bestemmelserne 2014 for EU
(affald af elektrisk og elektronisk udstyr). Disse bestemmelser angiver, at
elektrisk og elektronisk affald skal indsamles separat for korrekt behandling og
genvinding for at sikre, at WEEE genbruges eller genanvendes forsvarligt. I
overensstemmelse med denne forpligtelse kan Natus videregive forpligtelsen til
tilbagetagelse og genbrug til slutbrugeren, medmindre der er truffet andre
foranstaltninger. Du bedes kontakte os for oplysninger om indsamlings- og
genvindingssystemer, som er tilgængelige for dig i dit område på natus.com.
Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og
stoffer, der kan være farlige og udgøre en risiko for menneskers sundhed og
miljøet, når WEEE ikke håndteres korrekt. Derfor spiller slutbrugerne også en
rolle i at sikre, at WEEE genbruges og genanvendes forsvarligt. Brugere af
elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe WEEE sammen med andre
affaldstyper. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger eller
producentens/importørernes forpligtelse til tilbagetagelse eller licenserede
affaldsservices for at mindske de negative miljøpåvirkninger i forbindelse med
bortskaffelse af kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og for at øge
mulighederne for genbrug, genanvendelse og genvinding af kasseret elektrisk og
elektronisk udstyr.
Udstyr mærket med nedenstående affaldsbeholder med kryds over er elektrisk og
elektronisk udstyr. Symbolet med affaldsbeholderen med kryds over indikerer, at
kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med ikkesorteret affald, men skal indsamles særskilt.

l
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Copyright
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning indeholder beskyttede oplysninger,
som er beskyttet af ophavsretten og må hverken kopieres helt eller delvist, hvis der
ikke foreligger en forudgående skriftlig tilladelse fra Natus Medical Incorporated.
Copyright og de førnævnte restriktioner vedrørende copyright er udvidet til at
omfatte alle medietyper, hvor disse oplysninger bevares.
Denne kopi af brugervejledningen må kun anvendes i overensstemmelse med
salgsbetingelserne fra Natus Medical Incorporated eller dets distributører.
Natus Medical Incorporated giver på ingen måde tilsagn eller garantier af nogen
art med hensyn til dette dokument. Natus Medical Incorporated fraskriver sig
ethvert erstatningsansvar for tab eller skader, der måtte opstå på grund af
besiddelse, salg eller brug af dette dokument.
natus.com

Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
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Copyright-beskyttelse
på software

Denne software er beskyttet af statslige, amerikanske og internationale
traktatbestemmelser. Disse copyrightbestemmelser gælder for din brug af denne
software, uanset om du accepterer følgende vilkår eller ej. I henhold til loven kan
ophavsretskrænkere være ansvarlige for faktiske skader, der påføres
ophavsretsejeren, og for strafskader på op til $ 100.000 pr. overtrædelse.
Uautoriseret kopiering af computersoftware og forsøg på at gøre det er også
kriminelle overtrædelser med sanktioner, der kan overstige $ 100.000 i bøder og
10 års fængsel.
1.

Medmindre det er begrænset af en aftale med Natus Medical Incorporated,
har du lov til at:
a. Kun at bruge denne software på én computer og af én bruger ad gangen.
b. Lave én kopi af denne software, forudsat at:
(i) kopien oprettes som et væsentligt trin i brugen af denne software i
forbindelse med din maskine, og at den ikke bruges på anden
måde, eller

c.

2.

n

(ii) at kopien kun er til arkivformål, og at alle arkivkopier destrueres,
hvis din fortsatte besiddelse af denne software ophører med at være
retmæssig.
Du kun sælger denne software og enhver arkivkopi som en del af salget
af alle dine rettigheder til denne software, bortset fra at tilpasninger, der
er udarbejdet på denne måde, kun kan overføres med tilladelse fra
Natus Medical Incorporated.

Du må ikke:
a. Lave kopier af denne software eller dokumentation undtagen som
beskrevet ovenfor.
b. Ændre, modificere eller tilpasse denne software eller dokumentation
undtagen som beskrevet ovenfor.
c. Distribuere, lease, leje eller underlicensere denne software eller
dokumentation.
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Introduktion

Teknisk beskrivelse
Din UltraPro S100 giver dig mulighed for at udføre en bred vifte af
nerveledningsundersøgelser (NCS), elektromyografi (EMG), fremkaldt
potentiale (EP) og autonome undersøgelser. Separate softwareprogrammer og
ekstraudstyr giver dig mulighed for at tilpasse din UltraPro S100, så den
imødekommer dine specifikke kliniske behov.
Klinisk præstation
UltraPro S100 giver brugeren mulighed for at udføre en bred vifte af
nerveledningsundersøgelser (NCS), elektromyografi (EMG), fremkaldt
potentiale (EP) undersøgelser og autonome undersøgelser samt
multimodalitetsprogrammer såsom intraoperativ overvågning (IOM). Separate
softwareprogrammer og ekstraudstyr giver brugeren mulighed for at tilpasse
UltraPro til at opfylde specifikke kliniske og O.R. overvågningsbehov.
Kliniske fordele
UltraPro S100-systemet hjælper lægen med at indsamle målinger og bølgeformer
i nerverne og musklerne i kroppen for at hjælpe med at diagnosticere
neuromuskulær sygdom. Sygdom er indiceret, når målinger falder uden for
forventede eller normative områder. UltraPro S100-systemet letter diagnostisk
evaluering af sygdomme som karpaltunnel, radikulopati, nervelæsioner, flere
typer dystrofi og andre sygdomme i nerve- og muskelsystemet.
Tilsigtede brugere
UltraPro-systemet er beregnet til at blive brugt af kvalificeret kliniske personale
med specialuddannelse i brugen af elektrodiagnostiske (EDX)
optagelsesinstrumenter til digital optagelse, afspilning og analyse af fysiologiske
signaler.
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Patientpopulation og målgruppe
UltraPro S100 hjælper lægen i diagnosen af patienter med neuromuskulære
sygdomme i pædiatriske og voksne patienter.
Restrisici
Læs Yderligere oplysninger og sikkerhedsvejledningerne, der er inkluderet på
482-638702 cd’en, der fulgte med systemet, og vær særlig opmærksom på
sikkerhedsoplysninger, forsigtighedsregler og advarsler, før du slutter strøm til
systemet og bruger det.
Netværks- og sikkerhedskrav
Læs supportguiden til Nicolet Viking/Synergy om netværk, der er inkluderet på
den 482-651400 cd, der fulgte med systemet, for at få oplysninger om
hardwarekrav til netværk, sikkerhed og beskyttelse mod uautoriseret adgang.

1-4
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Installations- og serviceinstruktioner
Vedligeholdelse af
enhedskontinuitet og
installationstest

Under installation, montering og betjening risikerer nogle beskyttende
jordforbindelsespunkter at blive frakoblet eller ikke tilsluttet korrekt. Dette
kan udgøre en sikkerhedsrisiko for både brugeren og patienten.
Det anbefales/kræves, at du udfører regelmæssige elektriske kontinuitetstest
fra udsatte ledende materialer på det medicinske system til den beskyttende
jordforbindelse på det medicinske system. Regelmæssig test hjælper med at
sikre, at korrekt beskyttende jordforbindelse opretholdes. Denne test skal
altid udføres efter installation og vedligeholdelse. Derudover skal denne test
udføres på regelmæssig vedligeholdelsesbasis.

Essentiel ydeevne for UltraPro S100-forstærker og -system
UltraPro S100-forstærker og -system er designet til at fungere under en lang
række miljøforhold uden at det påvirker ydeevnespecifikationerne.
I tilfælde af at en miljømæssig artefakt (f.eks. ESD, netspændingsudsving osv.) er
af tilstrækkelig intensitet og/eller varighed til at påvirke systemets ydeevne
negativt, er systemet designet til at opdage denne tilstand og sende en besked, der
underretter brugeren om, at en negativ hændelse har fundet sted. Når brugeren har
ryddet denne meddelelse, vil systemet indikere, at optagelsen kan genoptages med
indstillingerne gendannet til den tidligere tilstand.
Hvis denne type tilstand forårsager vedvarende meddelelser, bedes du kontakte
din lokale servicerepræsentant.

Beskyttelse og udstyrsklassifikationer
Dette system er beregnet til kontinuerlig drift og har en klasse I IEC 60601-1
beskyttelsesklassifikation, type BF-anvendte dele, almindeligt udstyr, ikke egnet
til brug i nærvær af brændbare anæstetika.
Den medicinske udstyrsklassifikation er IIb.
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Brug af denne vejledning
Denne vejledning indeholder de grundlæggende oplysninger, der er nødvendige
for at betjene UltraPro S100. Den indeholder anvisninger om, hvor man opretter
patientfiler, arbejder med undersøgelser og eksamener, og hvordan man udfører
enkle undersøgelser.
Systemet inkluderer en computer, hvor UltraPro S100 softwareprogrammet er
installeret.

Om systemet
UltraPro S100-systemer har et dedikeret kontrolpanel, farvekodede
multifunktionstaster og brugervenlige Windows-baserede grænseflader for at
forenkle betjeningen.
UltraPro S100-vognen rummer alle systemkomponenter, inklusive en valgfri
printer.
Innovative softwarefunktioner og en intuitiv grænseflade forenkler betjeningen.
Undersøgelsesfunktionen giver dig mulighed for at oprette en liste over
forskellige protokoller og vælge dem sekventielt ved hjælp af et enkelt tryk på en
knap. Dette giver hurtigere test ved hjælp af standardprotokoller.

1-6
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Ekstraudstyr
For at lette optagelsen af elektrofysiologisk information ved hjælp af Natussystemet findes der ekstraudstyr, som skal bruges. Dette tilbehør inkluderer
overfladeelektroder og nålelektroder, der ikke er inkluderet i Natus Medical
Incorporated-systemet. I et forsøg på at sikre korrekt brug af systemet gives der
beskrivelser, anbefalinger og/eller specifikationer for dette ekstraudstyr, der anses
for kompatibelt med Natus Medical Incorporated-systemet.
Det anbefales, at de valgte overfladeelektroder er dem, der er sagt god for eller
godkendt til nerveledningsundersøgelser og eller undersøgelser med fremkaldt
potentiale. Der kan bruges enten engangs- eller genanvendelige
overfladeelektroder. Elektrodens størrelse skal vælges, så den er passende til den
test, der udføres. Genanvendelige overfladeelektroder er lavet af metal, og er
typisk fremstillet af platin, guld eller sølv. Metalliske genanvendelige elektroder
skal rengøres og/eller konditioneres til genbrug i henhold til instruktionerne fra
producenten af disse elektroder. Alle anvendte overfladeelektroder skal have et
beskyttende stikbensstik, der overholder DIN 42802-standarden. Dette ikkeproprietære stikbensstik er en industristandard til EMG-systemer.
Der kan bruges både engangs- og genanvendelige nåleelektroder. Nåleelektroder
er fremstillet af en række forskellige materialer. Det anbefales, at de valgte
nåleelektroder er dem, der er sagt god for eller godkendt til
elektromyografianvendelser. Brug en længde og størrelse, der passer til den test,
der udføres. Stikket er et cirkulært 5-polet DIN-stik. Dette ikke-proprietære
stikbensstik er en industristandard til EMG-systemer. Stikbenskonfigurationen for
dette stik er som følger: stikben 1 er aktivt, stikben 2 er reference, stikben 3 er
drevet skjold og stikben 4 og 5 er patientjord.

Tilslutning af systemkomponenterne
Se kablingsinstruktioner i installationsvejledningen til UltraPro S100.

Indtastning af kommandoer
Du indtaster kommandoer, tekst eller værdier og vælger funktioner ved at trykke
på en tast på kontrolpanelet eller ved at trykke på en række taster på tastaturet.
Hvis du har et pegeudstyr, såsom en mus eller en track ball, udfører du disse
funktioner ved at pege og klikke på et element i funktionstastområdet.
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Systemoversigt
UltraPro S100-systemer er opdelt i tre versioner. De primære forskelle er:
 Generation 1 henviser til kontrolpanelet med forstærkerforbindelse på

siden.

 Generation 2 henviser til kontrolpanelet med forstærkerforbindelse

bagpå.

 Generation 3 henviser til det reviderede basishus og kontrolpanel.
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Grundlæggende systemfunktioner

UltraPro S100 basis

1

Basisenhed

3

Sidepanel

2

Bagpanel

4

Kontrolpanel

UltraPro S100-systemgrænseflade
Før du betjener enheden, skal systemdelene tilsluttes:
1. Tilslut alle signalinterfacekablerne (USB/HS-link) som vist på den følgende
illustration.
2. Tilslut alle strømgrænsefladekabler undtagen strømledningen, der skal tilsluttes i
trin 3.
3. Tilslut strømledningen til stikkontakten.
Brug kun ekstraudstyr, der er specificeret af Natus Medical
Incorporated, for at overholde IEC 60601-1 (IEC 60601 60601-1).
Benyt altid afskærmede strømledningskabler fra Natus Medical
Incorporated for at undgå line-interferens, særligt nær patienten eller
forstærkeren.
BEMÆRK: Sørg for, at den enhed, der er tilsluttet til stikkontakten, er placeret på en
sådan måde, at det er let at afbryde strømforsyningen, om nødvendigt.
BEMÆRK: Frakobling af strømledningskablet fra ledningsindgangen på
basisenheden eller vognen afbryder strømmen til hele UltraPro S100-systemet.
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Kabeltilslutninger - Generation 1

Komponentstilarter kan afvige fra dem, der er vist ovenfor.
Genstand

Beskrivelse

Genstand

Beskrivelse

A

Bærbar

1

USB 2.0-kabel (2M)

B

Basisenhed

2

Højhastighedsforbindelseskabel
(proprietært)

C

Strømadapter

3

IEC-kabel til strømadapter (1 fod)

D

Elektrisk stimuleringssonde

4

Strømkabel af hospitalskvalitet,
afskærmet

5

Strømforsyningskabel IEC (2M)

 Avanceret stimulussonde
(vist)
 Comfort Probe RS10
(ekstraudstyr, ikke vist)

2-4

E

Ferrit

F

3-kanals forstærker

G

4-kanals forstærker

H

Iso Box bruges kun på valgfri
vogn

I

STRØMFORSYNING
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Grundlæggende systemfunktioner

Højre sidepanel Generation 1

1

Stimulatorudgang (isoleret)
Stimulatorudgangsstikkene er isoleret elektronisk.
Stimulatorudgangsfatning (isoleret)
Til tilslutning af stimuleringselektroder med DINstik. Holder til den aktive stimulussonde.

2

Udgangsstik for HS
Forstærkertilslutning
Cat5 med indbygget EMI-undertrykkelse
Proprietært kabel

15. september 2020

3

Tilslutning til audiotransducer

4

Tilslutning til LED-brilletransducer

5

EMG-højtaler
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Bagpanel Generation 1

1

Beskyttelse med jordforbindelse

2

Funktionel jordforbindelse
Anvendes til undertrykkelse af støj.

3

Dobbelt USB-stik – Type A
Begrænset strøm til rådighed. Anvendes kun til
fodkontakt og USB-nøgle.

4

USB-stik – Type B
Til computerinterface.

5

Patientrespons, reflekshammerstik

6

Udløserindgangs-/udgangsstik

7

Stik til visuel transducer

8

Strømindgang
Indgang: 100-240 VAC, 50/60 Hz, maks. 300 VA
Sikringer
F1, F2 : T4A/250 V

9

2-6

Strømudgang (kun til computer, når den ikke bruges
med den isolerede transformer)
Ydeevne: Netstrøm 100-240 VAC maks. 200 VA

15. september 2020
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Kabeltilslutninger - Generation 2

Komponentstilarter kan afvige fra dem, der er vist ovenfor.
Genstand

Beskrivelse

Genstand

Beskrivelse

A

Bærbar

1

USB 2.0-kabel (2M)

B

Basisenhed

2

Højhastighedsforbindelseskabel
(proprietært)

C

Strømadapter

3

IEC-kabel til strømadapter (1 fod)

D

Elektrisk stimuleringssonde

4

Strømkabel af hospitalskvalitet,
afskærmet

5

Strømforsyningskabel IEC (2M0)

 Avanceret stimulussonde
(vist)
 Comfort Probe RS10
(ekstraudstyr, ikke vist)
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E

Ferrit

F

3-kanals forstærker

G

4-kanals forstærker

H

Iso Box bruges kun på valgfri
vogn

I

STRØMFORSYNING
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Højre sidepanel Generation 2

1

Stimulatorudgang (isoleret)
Stimulatorudgangsstikkene er isoleret elektronisk.
Stimulatorudgangsfatning (isoleret)
Til tilslutning af stimuleringselektroder med DIN-stik.
Holder til den aktive stimulussonde.

2-8

2

Tilslutning til audiotransducer

3

Tilslutning til LED-brilletransducer

4

EMG-højtaler
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Grundlæggende systemfunktioner

Bagpanel Generation 2

1

Beskyttelse med jordforbindelse

2

Funktionel jordforbindelse
Anvendes til undertrykkelse af støj.

3

Dobbelt USB-stik – Type A
Begrænset strøm til rådighed. Anvendes kun til fodkontakt
og USB-nøgle.

4

USB-stik – Type B
Til computerinterface.

5

Patientrespons, reflekshammerstik

6

Udløserindgangs-/udgangsstik

7

Udgangsstik for HS
Forstærkertilslutning
Cat5 med indbygget EMI-undertrykkelse
Proprietært kabel

8

Stik til visuel transducer

9

Strømindgang
Indgang: 100-240 VAC, 50/60 Hz, maks. 300 VA
Sikringer
F1, F2 : T4A/250 V

10

15. september 2020

Strømudgang (kun til computer, når den ikke bruges
med den isolerede transformer)
Ydeevne: Netstrøm 100-240 V vekselstrøm maks. 200 VA
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Kabeltilslutninger - Generation 3

Komponentstilarter kan afvige fra dem, der er vist ovenfor.
Genstand

Beskrivelse

Genstand

Beskrivelse

A

Bærbar

1

USB 2.0-kabel (2M)

B

Basisenhed

2

Højhastighedsforbindelseskabel
(proprietært)

C

Strømadapter

3

IEC-kabel til strømadapter (1 fod)

Elektrisk stimuleringssonde

4

Strømkabel af hospitalskvalitet,
afskærmet

5

Strømforsyningskabel IEC (2M0

D

 Avanceret stimulussonde
(vist)

 Comfort Probe RS10

(ekstraudstyr, ikke vist)
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E

Ferrit

F

3-kanals forstærker

G

4-kanals forstærker

H

Iso Box bruges kun på valgfri
vogn

I

STRØMFORSYNING
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Grundlæggende systemfunktioner

Højre sidepanel Generation 3

1

Stimulatorudgang (isoleret)
Stimulatorudgangsstikkene er isoleret elektronisk.
Stimulatorudgangsfatning (isoleret)
Til tilslutning af stimuleringselektroder med DINstik. Holder til den aktive stimulussonde.

2

Tilslutning til audiotransducer

3

Tilslutning til LED-brilletransducer

1

Højttaler

2

Strømafbryder

Venstre sidepanel Generation 3
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Bagpanel Generation 3

1

Beskyttelse med jordforbindelse

2

Funktionel jordforbindelse
Anvendes til undertrykkelse af støj.

3

Dobbelt USB-stik – Type A
Begrænset strøm til rådighed. Anvendes kun til
fodkontakt og USB-nøgle.

4

USB-stik – Type B
Til computerinterface.

5

Udløserindgangs-/udgangsstik - Mulighed 1

6

Udløserindgangs-/udgangsstik - Mulighed 2

7

Udgangsstik for HS
Forstærkertilslutning
Cat5 med indbygget EMI-undertrykkelse
Proprietært kabel

8

Stik til visuel transducer

9

Strømindgang
Indgang: 100-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz,
maks. 300 VA
Sikringer
F1, F2 : T4A/250 V

10

2-12

Strømudgang (kun til computer, når den ikke
bruges med den isolerede transformer)
Ydeevne: Netstrøm 100-240 V vekselstrøm
maks. 200 VA
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Kontrolpanelfunktioner - Generation 1 og 2
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1

Kontrolknap for stimulusintensitet

2

Kontroltast for stimulusvarighed

3

Kontroltast for hyppighed af stimulusgentagelse

4

Piletaster (Kontroltaster til markørnavigation)

5

Ikke anvendt.

6

Valgknap

7

Lydstyrkeindikator

8

Indikator for lyd fra

9

Tast til lyd fra

10

Skærmnavigationstaster

11

Lydtaster

12

Numerisk tastatur

13

Enter-tast

14

Indikator for standby

15

Kør-indikator

16

Funktionstaster

17

Displaytaster

18

Tast til tilbagevendende stimulus

19

Indikator for stimulus

20

Tast til enkelt stimulus

21

Nulstil stimulus til 0
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Indikator for strøm
tændt (standby)
Kør
Standby

Skærmnavigation/softwarefunktioner
Taster til skærmnavigation – Farvekodede
Softwareskærmnavigationstasterne giver dig mulighed
for at navigere gennem programfanerne.
Farverne og funktionerne på de
6 softwarenavigationstaster svarer til
softwareskærmnavigationsknapperne i programmet.
Funktionstaster – Farvekodede
Softwarefunktionstasterne giver dig mulighed for at styre
de forskellige softwarefunktioner i programmet.
Farverne og funktionerne på de
12 softwarefunktionstaster svarer til
softwarefunktionsknapperne i programmet.

Displaytaster
Den højre og venstre kontroltast giver dig mulighed
for at ændre fejevarigheden.
Højre tast reducerer fejevarigheden pr. division, hvilket
gør sporet bredere.
Venstre tast øger fejevarigheden pr. division, hvilket gør
sporet smallere.
Kontroltasterne op og ned giver dig mulighed for at
ændre sensitiviteten pr. division.

2-14



Op-tasten reducerer sensitiviteten pr. division, hvilket



Ned-tasten øger sensitiviteten pr. division, hvilket

gør sporet bredere.

gør sporet smallere.
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Stimulus
Indikator for stimulus
Stimulusindikatorens gule lys (LED) blinker én gang for
enkelt stimulus og sporadisk for gentagen stimulus.
Tast til enkelt stimulus
Når du trykker på tasten til enkelt stimulus, frigives en
enkelt stimulus, og indikatoren blinker én gang.
Tasten for enkelt stimulus kan også anvendes til at
stoppe gentagen stimulus.
Tast til gentagen stimulus
Når du trykker på tasten for gentagen stimulus frigives
gentagne stimuli, og indikatoren blinker sporadisk.
For at stoppe gentagen stimulus skal du trykke på enten
den samme tast for gentagen stimulus eller tasten for
enkelt stimulus.

Stimulationsintensitet/
Varighed/
repetitionshyppighed
Kontrolknap for stimulusintensitet
Kontrolknappen for stimulusintensitet giver dig
mulighed for at justere intensiteten af den frigivne
stimulus.
Drej kontrolknappen til højre for at øge
stimulusintensiteten.
Drej kontrolknappen til venstre for at reducere
stimulusintensiteten.
Nulstillingstast til stimulusintensitet
Tryk på nulstillingstasten for stimulusintensitet for at
nulstille stimulusintensiteten til dens basisniveau.
Når du betjener strømstimulatorerne, skal du være
forsigtig med ikke at udsætte patienten for høje
strømniveauer. Inden du tilslutter eller afbryder
stimuluselektroden, skal du altid nulstille stimulatoren.
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Kontroltaster for stimulusvarighed
Piletasterne op og ned for stimulusvarighed giver dig
mulighed for at øge/reducere stimulusvarigheden.
Op-tasten øger stimulusvarigheden.
Ned-tasten reducerer stimulusvarigheden.
Kontroltaster for hyppighed af stimulusgentagelse
Kontroltasterne op og ned for hyppighed af
stimulusgentagelse øger og reducerer hyppigheden af
stimulusgentagelse.
Op-tasten øger hyppigheden af stimulusgentagelse.
Ned-tasten reducerer hyppigheden af stimulusgentagelse.

Lyd/Lydstyrke/
Markørtilstand/Spor/
Markør/Trigger
Lydtaster
Venstre og højre piletaster bruges til at skrue op/ned for
lydstyrken.
Tast til at slå lyd fra/indikator
Tryk på tasten til at slå lyd fra højttaler for at skifte
mellem funktionen Til og Fra.
Det gule lys (LED) angiver at lyden er slået fra for
højtaleren.
For at justere lydstyrken, se funktion af
markørkontrolhjulet herunder.
Valgknap
Drej hjulet for at flytte sporene/afmærkningerne eller
triggermarkøren.
Tryk på hjulet for at bladre gennem markørerne på det
aktive spor.
Ikke anvendt
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Kontroltaster for spor/markør/trigger
I Motor og Sensorisk; F-Wave; og H-Reflexapplikationer:
Kontroltasterne op og ned vælger det aktive spor.
Den venstre og højre kontroltast vælger den aktive
markør.
I EMG-applikation:
Kontroltasterne op og ned flytter triggermarkøren i små
trin.
Højre og venstre kontroltaster flytter det valgte element
et trin.
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Kontrolpanel Generation 3
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1

Lydstyrke ned tast

2

Lydstyrke op tast

3

Tast til valg af højre/venstre side

4

Vælg test

5

Funktionstaster

6

Kør-indikator

7

Indikator for standby

8

Kontrolknap for stimulusintensitet

9

Gennemsnitstast

10

Tast til enkelt stimulus

11

Tast til tilbagevendende stimulus

12

Markørhjul, triggerlinje, rulle

13

Slet

14

Tast til at sænke valgt spor

15

Tast til at hæve valgt spor

16

Tast til at reducere tidsbasis

17

Tast til at reducere sensitivitet

18

Tast til at øge tidsbasis

19

Tast til at øge sensitivitet

20

Næste test

21

Lyd fra tast
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Kontrolpanelfunktioner - Generation #3
Indikatorer for strøm
tændt/standby
Kør-indikator
* Lyser konstant under systeminitialisering
* Lyser konstant, når programmet har initialiseret
hovedenheden
Indikator for standby
* Blinker langsomt, når UltraPro-basen er tændt, og USB er
tilsluttet, men EMG-programmet ikke kører
* Blinker hurtigt under systeminitialisering
* Lyser konstant, hvis den er tændt, men USB-kablet ikke er
tilsluttet

Softwarefunktioner
Funktionstaster – Farvekodede
De 12 softwarefunktionstaster giver dig mulighed for at styre
de forskellige softwarefunktioner i programmet.
Farverne og funktionerne på de 12 softwarefunktionstaster
svarer til softwarefunktionsknapperne i programmet nederst på
skærmbilledet.

Displaytaster
Den højre og venstre kontroltast giver dig mulighed for at
ændre fejehastigheden.
Højre tast reducerer fejevarigheden pr. division, hvilket gør
sporet bredere.
Venstre tast øger fejevarigheden pr. division, hvilket gør sporet
smallere.
Kontroltasterne op og ned giver dig mulighed for at ændre
sensitiviteten pr. division.

• Op-tasten øger sensitiviteten pr. division, hvilket gør sporet
smallere.

• Ned-tasten øger sensitiviteten pr. division, hvilket gør
sporet bredere.
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Stimulus

Stimulatorindikatoren
* Blinker hurtigt under systeminitialisering
* Blinker med hastighed for gentagelse, når stimulatoren er aktiv
* Blinker hurtigt, når impedanstesten er aktiv
Tast til gentagen stimulus
Tryk for at præsentere en gentagen stimulus. Indikatoren
blinker med mellemrum.
For at stoppe gentagen stimulus skal du trykke på enten tasten
for gentagen stimulus eller tasten for enkelt stimulus.
Tast til enkelt stimulus
Tryk for at præsentere en enkelt stimulus. Indikatoren blinker
én gang.
Tasten for enkelt stimulus kan også anvendes til at stoppe
gentagen stimulus.

Stimulusintensitet
Gennemsnitstast
Tryk for at starte eller stoppe et gennemsnit.

Kontrolknap for stimulusintensitet
Kontrolknappen for stimulusintensitet giver dig mulighed for at
justere intensiteten af den frigivne stimulus.
Drej kontrolknappen til højre for at øge stimulusintensiteten.
Drej kontrolknappen til venstre for at reducere
stimulusintensiteten.
Når du betjener strømstimulatorerne, skal du være
forsigtig med ikke at udsætte patienten for høje strømniveauer.
Inden du tilslutter eller afbryder stimuluselektroden, skal du
altid nulstille stimulatoren.
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Valg af kørsel
Tidligere kørsel
Tryk for at flytte til den tidligere kørsel.
Næste kørsel
Tryk for at flytte frem til den næste kørsel.

Lydstyrke
Lydtaster
Tryk for oven på knappen for at øge lydstyrken og for neden på
knappen for at reducere lydstyrken.

Tast til lyd fra
Tryk for at skifte mellem funktionen Til og Fra.
Indikator for lyd fra
* Er konstant tændt, når højttaleren er slået fra
* Blinker under initialisering af hovedenheden
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Slette og flytte

Slet-tast
Tryk på slet-tasten for at slette det valgte spor, det sidst
indtastede tegn eller den valgte post.
Valgknap
Drej knappen for at flytte sporene, afmærkningerne eller
triggermarkøren.

Testvalg
Vælg test-tast
Tryk for at åbne startsidens testmenu.
Tast til valg af side
Tryk for at vælge enten højre eller venstre side til undersøgelse.
Tast til næste test
Tryk for at flytte frem til den næste undersøgelse.
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UltraPro S100-forstærkermodul - 3 og 4 kanaler

Natus UltraPro S100 3-kanals forstærker

Natus UltraPro S100 4-kanals forstærker

Frontpanel

3-kanals forstærker

Forstærkerindgang (isoleret)
Alle forstærkerindgangsstik er
elektronisk isolerede.

4-kanals forstærker

Elektrostatisk sensitive
forstærkerindgangsstik
3- og 4-kanals forstærker

3- og 4-kanals forstærker
3- og 4-kanals forstærker

Rør ikke forstærkerindgangsstikkene,
da det kan beskadige forstærkeren eller
påvirke dens ydeevne.
Aktiv elektrode - Sort
Den aktive elektrode bruger det sorte
indgangsstik.
Referenceelektrode - Rød
Referenceelektroden bruger det røde
indgangsstik.
LED for tændt

4-kanals forstærker

15. september 2020
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Frontpanel

3-kanals forstærker

Forstærkerindgangsstik (1-3)/(1-4)
Forstærkerindgangsstikkene har både en
DIN-type fatning og et par 1,5 mm
berøringssikre stik.

4-kanals forstærker

Jordstikforbindelse til patient
Tilslut patientens jordelektroder til de
grønne stik.
3-kanals forstærker

4-kanals forstærker

Tilslut ikke "patientens
jordforbindelse" til den beskyttende
jordforbindelse på
isolationstransformatorenheden eller til
andre "jord"-forbindelser, da
elektrodeindgangene er galvanisk
isolerede.
Knap til impedanstest

4-kanals forstærker

Lyd fra-knap
4-kanals forstærker

3-kanals sidepanel / 4-kanals bagpanel

3- og 4-kanals forstærker

HS-link indgangsstik- Hovedenhed Sidepanel/bagpanel
På grund af risiko for elektrisk
stød må operatøren og/eller patienten
ikke direkte eller indirekte røre
metalafskærmningen på LINK-kablet, der
er monteret på bagsiden af forstærkeren.
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Strømstimulator
Sikkerhedsoplysninger Stimulator
Når du betjener strømstimulatoren, skal du være forsigtig med ikke at
udsætte patienterne for høje strømniveauer. Inden du tilslutter eller afbryder
stimuluselektroden, skal du altid "nulstille" stimulatoren.

Simultan tilslutning af en patient til HF-kirurgisk udstyr kan resultere
i forbrændinger på stedet for den elektriske stimulus eller de optagende
elektroder og mulig skade på den elektriske stimulator eller
elektrodeindgangsforstærkerne. Drift i umiddelbar nærhed (f.eks. 1 m) af
kortbølge- eller mikrobølgeterapiudstyr kan medføre ustabilitet i den
elektriske stimulatorydeevne.

Farlige fysiologiske virkninger! Strømstimulatoren kan afgive farlige
strømniveauer og spænding.

Undgå elektrisk stimulering i en længere tidsperiode.

Stimuluselektroder
Når du bruger nåleelektroder til optagelse eller stimulering, skal du
enten anvende forhåndssteriliserede nåleelektroder til engangsbrug eller
grundigt sterilisere nåleelektroder, som som kan genanvendes.

Undgå utilsigtet kontakt mellem tilsluttede, men ikke-påsatte
elektroder og andre strømførende dele; herunder dem, der er forbundet
med beskyttende jord.
Bemærk: Ved rengøring af genanvendelige overfladeelektroder henvises til
disses tilhørende brugervejledninger.
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Stimulussonde
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1

Udgangselektrodestifter
For direkte stimulus på huden, se beskrivelsen af stimuluselektroder i dette afsnit.

2

Polaritets- og stimulusindikatorer
Stimuluskatoden er angivet med et konstant grønt lys (LED). Under stimulus vil den
anden LED-indikator blinke gult – én gang for enkelt stimulus og sporadisk for
gentagen stimulus. Bemærk, at hvis stimulatoren ikke er aktiveret, vil ingen LED-lys
være tændt.

3

Polaritetsknap
Tryk på knappen for at ændre polariteten.

4

Knap C
Næste undersøgelse
Aktiv i alle test. Tryk et øjeblik på knappen på håndtaget.

5

Knap A
Næste side-knap – Aktiv i motor- og sensorisk nervetestning
Tryk et øjeblik på knappen på håndtaget.

6

Knap til enkelt stimulus
Tryk et øjeblik på knappen på håndtaget.
Knap til gentagen stimulus
Tryk og hold knappen på håndtaget nede i mindst 1 sekund.

7

Kontrolhjul for stimulusintensitet
For at øge eller reducere den nuværende intensitet skal du dreje hjulet.
Alternativt kan du også bruge musehjulet eller kontrolknappen for stimulusintensitet på
kontrolpanelet.
Nulstil
For at nulstille intensiteten til nulniveauet, skal du trykke på tasten til nulstilling af
stimulusintensitet på kontrolpanelet.
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Ændring af polaritet
på Comfort Probe
RS10
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1.
2.
3.

Træk sondehovedet lige ud fra Comfort Probe RS10.
Drej sondehovedet 180 grader.
Sæt sondehovedet tilbage i Comfort Probe RS10.
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Fodkontakt med 3 pedaler (ekstraudstyr)
Fodkontakten fås som en tredobbelt pedalmodel (1, 2 og 3 funktioner) med USBinterface.

IPX1
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Beskyttelsesgrad mod skadelig indtrængning af vand

1

Kan brugerprogrammeres

2

Næste sted (kan defineres af bruger)

3

Start/stop stimulus (kan defineres af bruger)

15. september 2020

Grundlæggende systemfunktioner

Tændt for systemet
1.
2.
3.
4.
5.

Sørg for, at alle komponenter er tilsluttet korrekt i overensstemmelse med det,
der er forklaret tidligere i dette kapitel, og følg derefter disse trin.
Tilslut strømledningen til stikkontakten.
Windows login-skærmbilledet vises. Klik på det korrekte brugerikon og indtast
din adgangskode (hvis du har en adgangskode).
(kun generation 3) Tænd for basisenhedens tænd/sluk-knap på venstre side af
panelet.
Klik på Natus Elite Viking eller Synergy softwareikonet for at starte
programmet

Bemærk: Dit login-ID og din adgangskode kan variere.

Nedlukning af systemet
Følg disse procedurer for korrekt nedlukning af dit system for at forhindre skader på
enheden.
1. Fra Natus Elite Viking eller Synergy startsiden, klik på File (Fil) og Exit (Luk).
Programmet lukkes, og Windows-skrivebordet vises.
2. (kun generation 3) Sluk for basisenhedens tænd/sluk-knap på venstre side af
panelet.
3. Klik på Microsoft Windows Tænd/sluk-ikonet i nederste venstre hjørne af din
computerskærm.
4. Klik på Start (start) > Shut down (luk) for neden til venstre på din
computerskærm.
5. Tag strømkablet ud af stikkontakten, når systemet er slukket.

Softwareadvarsel og fejlkoder
I Natus Elite Viking- eller Synergy-programmet er fejl og andre
informationsbeskeder designet til at være selvforklarende.
Yderligere oplysninger og foreslåede brugerhandlinger findes i dokument 022210,
der findes på brugervejlednings-cd'en 482-651400.
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Installation af UltraPro S100 optagelsessoftware
Følg disse procedurer for at installere og licensere din UltraPro S100-software, hvis
den ikke er installeret og licenseret, eller hvis du laver ny softwareinstallation.

1. Installation af
optagelsessoftware

1.

Indsæt Natus Elite Viking/Synergy EMG-installationscd’en i cd-aflæseren.
Installationsprogrammet bør starte automatisk.
2. Click Next (Næste).
3. Markér Accept license agreement (Accepter licensaftale) og klik på Next
(Næste).
4. Markér Acquisition System (Optagelsessystem) og klik på Next (Næste).
5. Indtast systemets serienummer fra den medfølgende licensformular og klik
på Next (Næste).
6. Klik på Next (Næste) for at acceptere standarddestination for programmet.
7. Klik på Next (Næste) for at starte installationen.
8. Klik på Install (Installer) for at installere enhedsdriveren.
9. Klik på Install this driver anyway (Installer denne driver alligevel).
10. Klik på Next (Næste) for at afslutte installationen.
11. Klik på OK for at genstarte pc'en.
12. UltraPro S100 softwareinstallationen er færdig.

2. Opret og anvend
UltraPro S100softwarelicens

1.

For at oprette og anvende UltraPro S100-licensen henvises til UltraPro S100licensbrevet.

Tekniske specifikationer
For tekniske specifikationer, henvises til det tekniske datablad til UltraPro S100.
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Patientinformation
Dette kapitel forklarer, hvordan du bruger funktionen Patientinformation,
der bruges til at arbejde med dine patientundersøgelsesfiler.
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Tom side.
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Patientinformation

Patientskærmen

Patientinformation har afsnit, hvor du indtaster specifikke data om patienten,
såsom patient-id, køn, fødselsdato og patientnavn samt lægeoplysninger, resumé
og konklusioner.

Indsættelse af en ny
patient

1.

Klik på New Patient (Ny patient) for at klargøre systemet til den nye patient.
Hvis der er nogen ikke-gemte data, bliver du bedt om at gemme eller kassere
dem. Området med patientoplysninger ryddes.

2.

Indtast patientoplysningerne og besøgsoplysningerne.
Du skal mindst udfylde de obligatoriske felter. Når de obligatoriske felter er
udfyldt, vil alle patientoplysninger være tilgængelige.
Det fremhævede felt angiver placeringen på skærmen, hvor teksten skal
indtastes. Tryk på <Enter> eller <Tab> for at gå til næste linje i formularen.
Tryk på <Shift Tab> for at flytte den blinkende markør til den forrige linje.
Patientdata skal indtastes, inden testprocedurer påbegyndes.
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3.

Indtast navn, fødselsdato osv. efter behov.

4.

Patientens navn, ID osv. vises på venstre side af skærmen.

5.

Hvis det ønskes, kan du udfylde de resterende informationsfelter ved at placere
markøren i det ønskede felt og skrive informationen. Tryk på Tab-tasten for at
flytte markøren videre til næste felt.

6.

Klik på Save (Gem) for at gemme patientdata på harddisken.

7.

Klik på Begin Testing (Start test) for at starte testen eller for at indtaste
besøgsoplysninger.

8.

Besøgsoplysninger kan tilføjes ved at trykke på knappen Visit Details
(Besøgsoplysninger).

3-3

Natus UltraPro S100

Vælge/redigere
patientinformation

1.

Klik på funktionstasten Patient List (Patientliste) i hovedskærmen på
UltraPro S100 for at se en liste med alle patienterne i patientdatabasen, eller
brug Search (Søg)-funktionen til at finde en patient.

2.

Brug den lodrette rullebjælke eller op/ned-piletasterne til at rulle ned
gennem felterne til den ønskede patient. For at indlæse patienten skal du
enten dobbeltklikke på patient eller markere patienten og klikke på Load
Patient (Indlæs patient). De aktuelle patientoplysninger vises på venstre
side af skærmen.

3.

Rediger patientoplysningerne efter behov.

4.

Foretag ændringer i de aktuelle patientoplysninger ved at indtaste de
oplysninger, der skal opdateres. De grundlæggende aktuelle
patientoplysninger anvendes på alle rapporter. Besøgsoplysningerne er
dog unikke for hvert besøg.

5.

Vælg Restart Visit (Genstart besøg) for at ændre besøgsoplysninger.

6.

Vælg Visit Details (Besøgsoplysninger).

7.

Når du er færdig med besøgsoplysningerne, skal du klikke på Done (Udført).
Du bliver bedt om at gemme ændringerne.
Hvis du kun opdaterer de aktuelle patientoplysninger, skal du klikke på Save
(Gem), når du er færdig.

Bemærk: Indlæsning af en patient erstatter den aktuelle patient, og du bliver
muligvis bedt om at gemme den aktuelle patient, inden du kan fortsætte.

Start et nyt besøg

1.

Klik på funktionstasten Patient List (Patientliste) i hovedskærmen på
UltraPro S100 for at se en liste med alle patienterne i patientdatabasen,
eller brug Search (Søg)-funktionen til at finde en patient.

2.

Brug den lodrette rullebjælke eller op/ned-piletasterne til at rulle ned
gennem felterne til den ønskede patient. For at indlæse patienten skal du
enten dobbeltklikke på patient eller markere patienten og klikke på Load
Patient (Indlæs patient).

Bemærk: Indlæsning af en patient erstatter den aktuelle patient, og du bliver
muligvis bedt om at gemme den aktuelle patient, inden du kan fortsætte.
3.
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Klik på New Visit (Nyt besøg).
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Hente en patient
tilbage til test

1.

Klik på funktionstasten Patient List (Patientliste) i hovedskærmen på
UltraPro S100 for at se en liste med patienterne i patientdatabasen, eller brug
Search (Søg)-funktionen til at finde en patient.

2.

Indlæs patienten. Patientoplysningerne vises til venstre.

3.

Foretag de nødvendige ændringer i besøgsoplysningerne. Klik på Done
(Afslut), når du er færdig. Du bliver bedt om at gemme ændringerne.

4.

Testmenuen vises automatisk til højre. Find og vælg den ønskede test for at
starte testen.

5.

Hvis du har brug for at føje en test til et eksisterende besøg.
a.

Klik på funktionen Patient List (Patientliste) på hovedskærmen i
UltraPro S100. Patienter vises til højre.

b.

Find din patient, og markér navnet.

c.

Klik på Catalog (Katalog) for at få vist alle patientens besøg.

d.

Søg efter dato for at finde det besøg, der skal tilføjes, og markér datoen.

e.

Klik på Restart (Genstart). Yderligere test vil blive tildelt dette besøg.

Hente en undersøgelse 1. For at gennemgå bølgeformdata.
igen til gennemgang
a. Klik på knappen Patient List (Patientliste) for at få vist alle patienter i
højre side af skærmen.

b.
2.

3.

4.

Find patienten enten ved at rulle gennem listen eller ved hjælp af
søgefunktionen, og markér patienten.

Klik på knappen Catalog (Katalog) for at få vist alle besøg og data for denne
patient i højre side af skærmbilledet.
a.

Find det rigtige besøg, og klik om nødvendigt på "+" foran mappen for at
udvide det.

b.

Dobbeltklik på bølgeformens datanavn (Median APB, Ulnar FDI osv.).
Ændringer i dataene kan foretages, f.eks. ved at flytte markørerne.

For at gemme ændringerne.
a.

Klik på Exit Test (Luk test) for at vende tilbage til
patientinformationsskærmen.

b.

Klik på knappen Report (Rapport) for at regenerere/genudfylde
rapporten.

Klik på End Visit (Afslut besøg) for at gemme dine ændringer og afslutte
denne patient.

Bemærk: Bemærk, at et "+" eller "-" tegn vises før hver afsnits titel. Som i
Windows skal du klikke på "+" for at åbne en lukket mappe eller afsnit eller klikke
på "-" for at lukke et afsnit.
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Slette undersøgelser
fra en patientjournal

Slette en patient

3-6

1.

Klik på knappen Patient List (Patientliste) for at få vist alle patienter i ruden
til højre.

2.

Markér den ønskede patient.

3.

Klik på knappen Catalog (Katalog) for at få vist besøgs- og datafiler for denne
patient. Find og markér enten bølgeformfilen, eller besøg, afhængigt af hvad
du vil slette.

4.

Fra menulinjen, klik på File (Fil) > Delete Test (Slet test) for at slette en
bestemt bølgeformfil eller klik på File (Fil) > Delete Visit (Slet besøg) for at
slette alle data for en bestemt dato. I begge tilfælde bliver du bedt om at
bekræfte sletningen.

1.

Markér den patient du vil slette i Patient List (Patientlisten).

2.

Vælg File (Fil) > Delete Patient (Slet patient). Du bliver bedt om at bekræfte
sletningen.
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Udføre en undersøgelse
Dette kapitel indeholder generelle instruktioner om, hvordan man udfører en
undersøgelse eller eksamen ved hjælp af en motorisk ledningsundersøgelse som
eksempel. Du kan anvende disse grundlæggende trin til at udføre de fleste af de
undersøgelser, der er tilgængelige på UltraPro S100-programmet.
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Tom side.

4-2

15. september 2020

Opsætning af systemet

Udføre en undersøgelse

Sørg for, at komponenterne er tilsluttet korrekt til systemet.

Tænd ikke for strøm til systemet, før alle kabelforbindelser er tilsluttet
korrekt og kontrolleret.
For oplysninger om systemkomponenter, se kapitel 2 i denne vejledning.
Du skal også have den relevante applikationssoftware installeret på systemet.

Sådan kommer du
i gang
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Når du tænder for hovedafbryderen, viser systemet muligvis Windows loginskærmen.
Efter at du har logget på systemet:
1. Dobbeltklik på ikonet Viking eller Synergy på skrivebordet og log ind.
2. Indtast patientoplysningerne.
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Brug af UltraPro S100, Der er to grundlæggende tilgange til valg af eksamen til test: Testmenu eller
Undersøgelsesmenu. Hver af disse drøftes mere detaljeret nedenfor.
undersøgelsesmenu
vs testmenu
Testmenu
Med testmenuen er undersøgelser grupperet efter type; motor, sensorisk, FWaves osv. Når du starter en undersøgelse på bølgeformskærmen, kan du skifte
til en anden undersøgelse ved at dobbeltklikke på Test Folder (Testmappen) og
derefter vælge den specifikke exam (undersøgelse) og side (side) fra
dialogboksen Select Protocol (Vælg protokol).

Undersøgelsesmenu
I undersøgelsesmenuen er undersøgelser typisk grupperet baseret på diagnose,
patientklage eller en anden brugerdefineret opsætning. Når du udfører en
undersøgelse, mens du er i bølgeformskærmen, kan du vælge din næste
undersøgelse fra forsøgsundersøgelsen nederst til højre på skærmen, som er
uafhængig af undersøgelsestypen. Når det gøres på denne måde, er der ingen
dialogboks. En undersøgelse kan indeholder motor, sensorisk, F-Wave, H-Reflex,
nål-EMG, osv.
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Udføre en undersøgelse

Udførelse af test med 1. Fra undersøgelsesmenuen skal du dobbeltklikke på exam (undersøgelse) for at
åbne bølgeformskærmen. Vælg/skift til venstre eller højre side ved at klikke på
undersøgelsesmenuen
ikonet Vend om

Udførelse af test med
testmenuen

Patient skal
rapportere i syv trin
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.

2.

Udfør undersøgelsen.

3.

Tryk eller klik på funktionstasten Next Study Exam (Næste undersøgelse).

4.

Fortsæt med testning, indtil den er afsluttet.

1.

Fra testmenuen skal du vælge den ønskede test type (testtype) i den
relevante mappe.

2.

Fra bølgeformskærmen vises dialogboksen Select protocol (Vælg
protokol). Vælg den protokol og side, du vil bruge til denne undersøgelse,
og klik på OK.

3.

Fortsæt med testning.

4.

Når denne test er afsluttet, mens du stadig er i bølgeformskærmen, skal du
trykke eller klikke på navigeringstasten New Nerve (Ny nerve) (hvis du
udfører test af en nerve af samme type) eller Exit Test (Afslut test) (hvis
nerven kommer fra en anden mappe).

5.

Udfør undersøgelsen.

6.

Fortsæt med testning, indtil den er afsluttet.

Den typiske procedure til at udføre en undersøgelse er som følger:
1.

Klik på New Patient (Ny patient) (eller End Visit (Afslut besøg) hvis tidligere
patients undersøgelse ikke er afsluttet).

2.

Indtast den aktuelle patients oplysninger.

3.

Klik på Save (Gem).

4.

Optag undersøgelserne.

5.

Se på Rapport.

6.

Vend tilbage til testmenuen/undersøgelsesmenuen.

7.

Klik på End Visit (Afslut besøg) før du starter på den næste patient.
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Eksempel på undersøgelse af motornerveledningsevne
Placér og fastgør elektroderne til patienten i henhold til dine konventioner for den
type test, du udfører.

Om bølgeformskærmen
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1

Indstillingerne for filter og/eller stimulator er angivet på værktøjslinjen.

2
3

Sporetiketterne og indstillingerne er angivet til højre for bølgeformen.
Monitorens spor viser det indgående signal for at vurdere støj og interferens.

4

Resultattabellen. Målte værdier fra markørplaceringer vises her.
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Vælg undersøgelsen

Vælg den undersøgelse, du vil bruge, fra funktionstasterne eller menuen
Test/Undersøgelse.

Vælg en protokol
(kun hvis du bruger
testmenuen)

1.

Brug musen til at vælge nerven og den testede side.

2.

Tryk på Enter for at acceptere valget.

3.

Hvis du ikke finder den ønskede protokol, skal du vælge Generic Nerve
(Generisk nerve).

4.

Når testen er afsluttet, kan nerve- og stedetiketterne ændres. Venstreklik på
stedet for at fremhæve det, højreklik derefter og vælg Edit Segment (Rediger
segment).

•

Den aktive optagelseselektrode placeres over endepladezonen i en muskel, der
er innerveret af den testede nerve.

•
•

Referenceelektroden placeres i nærheden i et elektrisk "stille" område.

•

Brug af elektrolytisk gel mellem huden og optagelseselektroden forbedrer den
"elektriske kontakt" og reducerer støj.

•

Overdreven støj kan kræve slibning af huden for at reducere impedanser.

Placering af motor
NCS-elektrode

Jordelektroden er normalt placeret mellem de stimulerende og optagende
elektroder.

Bemærk: Optagelseselektroden placeres på en muskel, selvom det er ledningen
langs nerven, der er af interesse.
Nerven stimuleres ved hjælp af overfladeelektroder på to eller flere steder, hvor
nerven er overfladisk placeret. Stimulatoren orienteres normalt således at
stimulatorens katode vender mod den aktive optageelektrode.
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Placering af sensorisk 1. Overfladeskive- eller ringelektroder placeres over huden, hvor den testede
nerve er overfladisk placeret.
NCS-elektrode
2.

Nerven stimuleres på steder, hvor den er overfladisk placeret.
Stimulatorens katode vender mod den aktive optagelseselektrode.

Optage data
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Data indsamles af instrumentet, vises på skærmen og markeres og gemmes
automatisk. Bølgeformerne overføres derefter sammen med de målte værdier til en
rapport.
1.

Indstil stimulusintensiteten til 0.

2.

Placer stimulatoren på det relevante sted.

3.

Tryk på tasten Enkelt stimulus på kontrolpanelet (eller fodkontakten eller
knappen Optag over hjulet på stimulatorsonden) for at stimulere og få svar.

4.

Brug kontrolknap for Stimulusintensitet eller Intensitetshjulet på
stimulatorsonden til gradvist at øge intensiteten af den elektriske stimulus,
indtil responsen er maksimal.

5.

Hvis du bruger kontinuerlig stimulering, skal du trykke på
gentagelsestasten på kontrolpanelet eller trykke kortvarigt på knappen
Optag på stimulatorsonden. Når der observeres et acceptabelt svar, skal du
trykke på en af knapperne igen for at stoppe stimuleringen.

6.

For at få et gennemsnit skal du trykke på funktionstasten Gennemsnit på
kontrolpanelet. Gennemsnittet aktiveres derefter. Tryk på
gentagelsestasten på kontrolpanelet for at hente det definerede antal
fejninger.

7.

For at gå videre til det næste stimulussted skal du trykke på nedpilen
Næste sted fra navigationstasterne eller A-knappen på sonden.

8.

Følg den samme procedure for at få svar for hvert krævet sted.
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Markering af data

1.

Markører placeres automatisk, når respons optages.

2.

For at justere markørerne skal du klikke på den ønskede markør og trække
den til dens nye placering eller bruge markørknappen til at flytte den røde
markør. Skub på markørknappen for at gå videre til den næste markør.

3.

For at manuelt placere latens- eller amplitudemarkører skal du vælge
Mark Toolbar (Markér værktøjslinje) fra funktionstasterne.

4.

Fra værktøjslinjen som vises kan du Clear (Ryd), Clear All (Ryd alle),
Hide (Skjul), Show (Vis), Fast Mark (Hurtig markering) eller placere
individuelle markører.

5.

Hvis du bruger UltraPro S100-kontrolpanelet, skal du trykke på
Markørkontrolhjulet for at aktivere/gå gennem markørerne. Drejning af
hjulet giver dig mulighed for at placere den aktive markør (rød) korrekt.

Bemærk: For at fjerne en markør skal du bruge Mark Toolbar
(Markeringsværktøjslinjen) i funktionstasterne. Klik på den uønskede markør
på bølgeformen. Den bliver rød. Vælg derefter Clear (Ryd) fra Mark Toolbar
(Markeringsværktøjslinje).
6.

Nulstilling af
markører

15. september 2020

For at gentage på yderligere spor skal du bruge op/ned-piletasterne til at
aktivere det korrekte spor og gentage de foregående trin.

Hvis du har flyttet rundt på markører, der er placeret automatisk af systemet,
kan du returnere disse markører til deres originale positioner ved at trykke på
Analysis (Analyse) > Reanalyse (Genanalyse) i menulinjen.
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Fjerne data

Slette data

1.

Klik på bølgeformen for at markere den.

2.

Højreklik på bølgeformen.

3.

Vælg Erase (Fjern). Data fjernes fra sporet, og resultaterne ryddes fra
resultattabellen.

4.

For at fortryde fjernelsen skal du højreklikke på bølgeformen og vælge
Unerase (Fortryd fjern). Hvis du vil fortryde en fjernelse, skal det gøres
med det samme.

1.

Klik på bølgeformen for at markere den.

2.

Klik på funktionstasten Erase (Ryd).

3.

Data, spor og sted slettes fra sporingsområdet og resultattabellen.
VIGTIGT: Dette kan ikke fortrydes.

Overlejring af spor

1.

Klik på funktionstasten Superimpose (Overlejr). Alle bølgeformer for en
given kanal overlejres.
De overlejrede spor vises midt på skærmen.

2.
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Klik på funktionstasten Superimpose (Overlejr) igen for at returnere
sporene til deres oprindelige positioner.
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Beregne hastigheden






Afstande kan indtastes, efter at hvert sted er optaget, eller alle afstande kan
indtastes, efter at alle steder er optaget.
Indtast afstande i cm til en decimal (f.eks. 23,5 cm/235 mm)
Den indtastede afstand vises i resultattabellen i det tilsvarende felt Distance
(Afstand).
Tryk på Enter for at acceptere afstanden og beregne ledningshastigheden.

Bemærk: Du kan indtaste standardafstande ved hjælp af protokoltabellen.
Ledningshastigheder beregnes derefter automatisk.

Sporanalyse
og -visning

Du kan bruge hele skærmen til at undersøge dine spor.

Visning af store
resultattabeller

Resultater kan ses med det samme på skærmen, når du optager data. Hvis
kolonnerne i tabellen ikke vises, skal du enten rulle i tabellen eller vælge Results
(Resultater) > Full Results (Komplette resultater) fra menulinjen for at se de
komplette tabeller og grafer eller dobbeltklikke på overskriftsbjælken.

Grafer

Der kan vises op til to grafer på testskærmen. Der kan vises op til seks grafer på
RESULTAT-visningen i fuld skærm.

1.

1.
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Vælg Display (Vis) > Full Trace Area ON (Fuldt sporområde TIL) eller
dobbeltklik på overskriftsbjælken.

Vælg Results (Resultater) > Graph Options (Grafindstillinger) for at
vælge de resultater, du vil have vist.
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Optage EMG

1.

For at optage fritkørende EMG ved hjælp af testmenuen skal du vælge eller
trykke på Needle EMG (Nåle-EMG) fra funktionstasterne på
kontrolpanelet eller dobbeltklikke på mappen Needle EMG (Nåle-EMG)
i Testmenuen.

2.

Bølgeformskærmen vises med dialogboksen Valg af EMG-oversigt i
midten. Vælg muscle (muskel) og side (side) og klik på Acquire (Optag).

3.

Monitor-delen af skærmen begynder at vise EMG. Der er til at starte med
ingen lyd. Slå højttalerne til

Give en score til
muskler

4-12

for at aktivere lyd.

4.

Når du er færdig med den første muskel, skal du trykke eller klikke på New
Muscle (Ny muskel) fra funktionstasterne. Dialogboksen Valg af EMGoversigt vises igen. Vælg muscle (muskel) og side (side) og klik på
Acquire (Optag).

5.

EMG vises i monitor-delen af bølgeformsskærmen. Slå igen lyden til
højtalerne.

6.

Fortsæt med denne proces, indtil alle muskler er testet.

1.

Når muskeltest er afsluttet, skal du trykke eller klikke på Summary Table
(Oversigtstabel) fra funktionstasterne. EMG-oversigtstabellen vises med
alle muskler, der blev testet.

2.

Som standard scorer alle muskler som "N" eller "Ingen". I den nederste
halvdel af denne oversigtstabel kan du ændre scoringen ved at fremhæve
den pågældende muskel og derefter gendanne de forskellige kategorier fra
den nederste halvdel af denne dialog efter behov.
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Visninger på
EMG-skærm

Der er to grundlæggende EMG-skærme tilgængelige fra funktionstasterne:
Kompleks 1 eller Kompleks 2.
Kompleks 2 viser en fuld skærm med Monitor EMG og Cascades.

Kompleks 1 viser en kvadrant med Monitor EMG, en kvadrant med Long Trace
EMG og en halv skærm med Cascades.

I begge tilfælde, hvis du ønsker at optage enten Cascades eller Long Trace EMG,
skal du trykke på eller vælge Acquire (Optag) med funktionstasterne. Hvis
Acquire (Optag) bruges, aktiveres lyden automatisk.
Oversigtstabellen kan bruges med enten Kompleks 1 eller 2 som beskrevet
ovenfor.
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Opbevaring af data

Data gemmes automatisk, når du går videre til næste spor.

Tilføje et
skærmbillede til
en rapport

1.
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Tryk på Transfer (Overfør) for at flytte det aktuelle skærmbillede til
rapporten.
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Sikkerhedskopiering og gendannelse
af data
Dette kapitel indeholder instruktioner om, hvordan man sikkerhedskopierer og
gendanner patienter og indstillinger.

15. september 2020

5-1

Natus UltraPro S100
Tom side.

5-2

15. september 2020

Arkivering af data

Sikkerhedskopiering af filer
Sikkerhedskopiering af data udføres let via menulinjen over skærmbilledet
Patientinformation. Dataene kan kopieres til det ønskede medie: CDR, DVD-R,
flashdrev, ekstern harddisk osv. Sikkerhedskopierede data vises som .mps-filer,
som derefter også kan gendannes til patientdatabasen via funktionen "Indlæs
patient fra fil".
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1.

Fra Startskærmbilledet, klik på Patient List (Patientliste) for at få vist alle
patienter i højre side af skærmen.

2.

Find patienten der skal sikkerhedskopieres, og markér name (navn). Alle
besøg for denne patient er inkluderet i sikkerhedskopien.

3.

Fra menulinjen øverst på skærmen, klik på File (Fil) > Export Patient(s) to
File (Eksporter patient(er) til fil).

4.

Find sikkerhedskopieringsenheden via cellen Save In (Gem i) øverst i denne
dialog. Navngiv filen og klik på Save (Gem). Et statusvindue vises, mens
dataene kopieres til dine medier. Når du er færdig, vises bekræftelse på en
vellykket sikkerhedskopiering.

5.

Patienten skal derefter slettes manuelt fra systemet, hvis det ønskes. Med
patientnavnet markeret, klik på File Delete Patient (Fil slet patient).
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Gendannelse af filer
Gendannelse af patientdata tilbage til den lokale harddisk minder om
sikkerhedskopieringsprocessen.
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1.

Sørg for, at sikkerhedskopieringsmediet er tilsluttet til systemet.

2.

Fra Startskærmbilledet, klik på Patient List (Patientliste) for at få vist alle
patienter i højre side af skærmbilledet.

3.

I menulinjen nær troppen, klik på File (Fil) > Import Patient(s) fra File
(Importer patient(er) fra fil). Der vises en dialog, hvor du kan finde din
sikkerhedskopieringsenhed.

4.

Når sikkerhedskopieringsenheden er fundet, skal du søge efter patienterne
ved at kigge efter .mps-filer. Det kan være nyttigt at sortere filerne efter
Type (Type) for at gruppere alle .mps-filer sammen for at gøre det lettere
at finde den eller de pågældende patienter.

5.

Markér patientens fil på sikkerhedskopieringsenheden, og klik på Open
(Åbn). En bekræftelsesdialogboks vises. Hvis oplysningerne i denne dialog
er korrekte, skal du klikke på Load (Indlæs). Patienten vises igen i
patientlisten.
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Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Dette kapitel indeholder EMC-oplysninger til UltraPro S100.
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Liste over UltraPro S100-dele; tilbehørs- og ekstradele

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Liste over alle bokse, kabler og tilbehør, som producenten af UltraPro S100 hævder overholdelse af. Kunden eller
brugeren af UltraPro S100 bør sikre sig, at den bruges sammen med disse dele.
Delnummer

Type

Vejledning

9033G070- *

UltraPro S100 hovedenhed

-

9006A220- *

Hovedledning, USA

Afskærmet jordforbindelse og maksimal kabellængde
på 3 m.

Generel

Strøminterfacekabel (printer)

Kabellængde 1 m

Generel

Strøminterfacekabel (display)

Kabellængde 1,5 m

Generel

Strøminterfacekabel (PC)

Kabellængde 1 m

Generel

Strøminterfacekabel (bærbar computer)

Kabellængde 1,2-1,8 m

9080K0541 +

Kabellængde 2,0 m

9080K0522

HS-link-patchkabel (Hovedenhed –
Forstærker)

Generel

USB-kabel (PC - forreste ende)

Kabellængde 1 m

Generel

Videosignalkabel (digital RGB)

Maksimal kabellængde 1,7 m

Generel

Printersignalkabel

Maksimal kabellængde 1,7 m

Generel

Elektrode- og stimulationskabler

Afskærmede. Maksimal kabellængde 2 m

Generel

Stimulations-, jordforbundne- og
optagende elektroder

Afskærmede eller uafskærmede. Maksimal
kabellængde 1,2 m

Generel

PC (bærbar computer/stationær computer)

-

Generel

Mus

Maksimal kabellængde 2 m (delvis indvendig)

Generel

Tastatur

Maksimal kabellængde 2 m (delvis indvendig)

Generel

Skærm 22"

-

9031D040- *

Isolerende transformer 115 V

-

9031D041- *

Isolerende transformer 230 V

842-695000

Håndtag til passiv stim. (RS10)

Kabellængde 2,5 m

9031E017- *

Natus Stimulus Probe

Kabellængde 2,5 m

9031E027- *

Tubal øreindsatser

Kabellængde 5 m

9031E025- *

Headset

Kabellængde 5 m

222-510800

Fodkontakt, 3-knap (USB)

Kabellængde 5 m

9031E040- *

Reflekshammer

Kabellængde 1,8 m

9033B033- *

Håndholdt kontaktkabel

Kabellængde 1,8 m

9033UP731/
9033C0731

3-kanals forstærkerboks

-

9031UP742/
9031C0742- *

4-kanals forstærkerboks

-

9033UP70-
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Delnummer

Type

Vejledning

9031F112-

VEP-monitor

Kabellængde 5 m

Generel

Farveprinter

-

Generel

Laserprinter

-

9031E022- *

Briller

Kabellængde 2,9 m

* Komponenter, genstande med høje integritetsegenskaber.

Brug af tilbehør og kabler ud over dem, der er specificeret af Natus Medical Incorporated, kan
medføre øgede emissioner eller nedsat immunitet for udstyret.
Stikben i stik, der er identificeret med dette
ESD-advarselssymbol, må ikke berøres, og der må ikke laves
forbindelser til disse stik, medmindre ESD-forholdsregler anvendes.
Forholdsregler inkluderer:
 Metoder til at forhindre opbygning af elektrostatisk ladning (fx aircondition, befugtning, ledende
gulvbelægning, ikke-syntetisk beklædning).
 Afladning af ens egen krop til rammen på UDSTYRET eller SYSTEMET eller til jorden eller en stor
metalgenstand.
 Forbinde sig ved hjælp af et håndledsrem til UDSTYRET eller SYSTEMET eller til jorden.
Personale, der risikerer at røre ved stik, der er identificeret med ESD-advarselssymbolet, bør modtage denne
forklaring og den nødvendige oplæring. Dette inkluderer kliniske/biomedicinske teknikere og sundhedspersonale.
ESD-træning bør omfatte en introduktion til fysikken bag elektrostatisk opladning, spændingsniveauer, der kan
opstå i normal praksis, og skader, der kan ske på elektroniske komponenter, hvis de berøres af en BRUGER, der
er elektrostatisk ladet. Endvidere bør der gives en forklaring af metoder til at forhindre opbygning af elektrostatisk
ladning, og hvordan og hvorfor man afleder sin krop til jorden eller til udstyret eller systemets ramme eller
forbinder sig ved hjælp af en håndledsrem til UDSTYRET eller SYSTEMET eller til jorden, før der oprettes
forbindelse.
Brug af andet tilbehør, transducere og kabler end dem, der er specificerede, med undtagelse af
vedligeholdelsesdele, der sælges af Natus Medical Incorporation som reservedele til interne komponenter, kan
resultere i øget EMISSION eller nedsat IMMUNITET på enheden.
Overhold standarderne EN/IEC 60601-1-1 og EN/IEC 60601-1-2 i tilfælde af forbindelse med andre instrumenter.
Tilslutning af udstyret til andre enheder er kun tilladt, når sikkerhedskravene til patienten, brugeren og miljøet
ikke er kompromitteret. Hvis vejledningen ikke indeholder tilstrækkelig information om muligheden for
sammenkobling med andre enheder, skal brugeren kontakte producenten eller det nærmeste autoriserede
servicecenter for at få oplysninger om de virkninger, kobling af enheder kan have på patienten, brugeren og
miljøet.
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Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Radiosendende udstyr, mobiltelefoner osv. må ikke bruges i nærheden af enheden, da dette kan påvirke enhedens
ydeevne.
Vær forsigtig med at bruge udstyret på steder, der er forstyrret af stærke magnetfelter. Udstyret er i
overensstemmelse med EMC-kravene (elektromagnetisk kompatibilitet) i henhold til det, der er specificeret i
standarden EN 60601-1-2. Det anbefales, at udstyret holdes væk fra kilder til forstyrrelse og inducerede
elektromagnetiske felter, der overgår de værdier, der er foreskrevet i standarden, for at undgå eventuel ustabilitet
og funktionsfejl i udstyret.
Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke UltraPro S100. Installér og betjen UltraPro S100 i
henhold til EMC-oplysningerne i dette afsnit.
UltraPro S100 er testet for EMC-emissioner og -immunitet som et enkeltstående instrument. Anvend ikke
UltraPro S100 ved siden af eller stablet med andet elektronisk udstyr. Hvis det er nødvendigt at bruge enheden
ved siden af eller stablet på andet udstyr, skal brugeren kontrollere normal drift i denne konfiguration.
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Tabel 1 - Elektromagnetiske emissioner
Emissionstest
RF-emissioner
CISPR 11

Overensstemmelse

Gruppe 1

RF-emissioner
Klasse A

CISPR 11
Harmoniske emissioner
IEC 61000-3-2

Spændingsfluktuationer/ flimmerudslip IEC 61000-3-3

Klasse A

Opfylder

Elektromagnetisk miljø - vejledning
Natus UltraPro S100 anvender kun RF-energi til dens
indbyggede funktion. Derfor er RF-emissionen meget
lav og resulterer formentlig ikke i interferens i
elektroniske miljøer i dets nærhed.
Natus UltraPro S100 egner sig til anvendelse i alle
bygninger, herunder boligområder og bygninger, der
er koblet direkte på det offentlige
strømforsyningsnetværk med lavspænding, som
forsyner bygninger til beboelse, forudsat, at følgende
advarsel overholdes:
ADVARSEL Dette udstyr/system er beregnet til kun
at blive anvendt af sundhedsfagligt personale.
Udstyret/systemet kan medføre radiointerferens eller
kan afbryde funktionen af udstyr i nærheden. Det kan
være nødvendigt at træffe afhjælpende
foranstaltninger, såsom retningsskift eller flytning af
udstyret eller afskærmning af placeringsstedet.

Tabel 4 - Niveauer for immunitetstest - kabinetport
Fænomen

Grundlæggende
EMC-standard eller
testmetode

Elektrostatisk udladning

IEC 61000-4-2

Bestrålede RF EM-felter

IEC 61000-4-3

Niveauer for immunitetstest - Sundhedsfaglige
faciliteter
± 8 kV kontakt
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV luft
3 V/m
80 MHz – 2.7 GHz
80% AM ved 1 kHz

Nærhedsfelter fra trådløst RFkommunikationsudstyr

IEC 61000-4-3

Nominel effektfrekvens for
magnetfelter

IEC 61000-4-8
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Se "tabel 9 - Kabinetportimmunitet overfor trådløst
RF-kommunikationsudstyr" nedenfor
30 A/m
50 Hz eller 60 Hz
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Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Tabel 5 - Niveauer for immunitetstest - indgang til vekselstrømport Strømport
Fænomen
Elektrisk hurtige transienter/serier
Overspændinger
Ledning-til-ledning (Differential
tilstand)
Overspændinger
Ledning-til-jord (Almindelig
tilstand)

Grundlæggende
EMC-standard
IEC 61000-4-4

Niveauer for immunitetstest - Sundhedsfaglige
faciliteter
± 2 kV
100 kHz repetitionshyppighed

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
3V

Ledningsbårne forstyrrelser
induceret af RF-felter

IEC 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V i ISM-bånd mellem 0,15 MHz og 80 MHz
80 % AM ved 1 kHz

Spændingsdyk

IEC 61000-4-11

100 % dyk; 0,5 cyklus
Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° og 315°
100 % dyk; 1 cyklus
og
30 % dyk; 25 cykler (50 Hz)
Enkelt fase: Ved 0°

Spændingsforstyrrelser

IEC 61000-4-11

100 % dyk; 250 cykler (50 Hz)/300 cykler (60 Hz)

Tabel 7 – Patienttilslutningsport
Fænomen
Elektrostatisk udladning

Grundlæggende EMCstandard eller testmetode
IEC 61000-4-2

Niveauer for immunitetstest - Sundhedsfaglige
faciliteter
± 8 kV kontakt
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV luft
3V

Ledningsbårne forstyrrelser
induceret af RF-felter

IEC 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V i ISM-bånd mellem 0,15 MHz og 80 MHz
80 % AM ved 1 kHz
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Tabel 8 – niveauer for immunitetstest - Signalindgang/-udgang for reservedelsport
Fænomen

Grundlæggende
EMC-standard

Elektrostatisk udladning

IEC 61000-4-2

Elektrisk hurtige transienter/serier

IEC 61000-4-4

Overspændinger i ledning-til-jord
(Almindelig tilstand)

IEC 61000-4-5

Niveauer for immunitetstest - Sundhedsfaglige
faciliteter
± 8 kV kontakt
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV luft
± 1 kV
100 kHz repetitionshyppighed
± 2 kV
3V

Ledningsbårne forstyrrelser
induceret af RF-felter

IEC 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V i ISM-bånd mellem 0,15 MHz og 80 MHz
80 % AM ved 1 kHz
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Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Tabel 9 - Testspecifikationer for IMMUNITET AF INDKAPSLINGSPORT til trådløst RFkommunikationsudstyr
Testfrekvens
(MHz)

Bånd
(MHz)

385

380 – 390

TETRA 400

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

450

Maksimal
strøm (W)

Afstand
(m)

Testniveau
for
immunitet
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Pulsmodulation 217 Hz

0,2

0,3

9

Pulsmodulation 18 Hz

2

0,3

28

Pulsmodulation 217 Hz

2

0,3

28

Pulsmodulation 217 Hz

2

0,3

28

Pulsmodulation 217 Hz

0,2

0,3

9

Service

Modulation
Pulsmodulation 18 Hz
FM
± 5 kHz afvigelse
1 kHz sinus

710
745

704 – 787

LTE-bånd 13, 17

780
GSM 800/900

810
870

TETRA 800
800 – 960

CDMA 850
LTE-bånd 5

930

GSM 1800

1.720
1.845

iDEN 820

CDMA 1900
1.700 –
1.990

GSM 1900
DECT
LTE-bånd 1, 3, 4, 2

1.970

UMTS
990Bluetooth
WLAN

2.450

2.400 –
2.570

802.11 b/g/n
RFID 2450
LTE-bånd 7

5.240
5.500
5.785
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5.100 –
5.800

WLAN 802.11 a/n
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Natus UltraPro S100
Bemærkninger
Natus UltraPro S100-systemet er konstrueret til at fungere under en lang række miljøforhold, uden at det
påvirker sikkerhed eller væsentlig ydeevne. I tilfælde af at en miljømæssig artefakt (f.eks. ESD,
netspændingsudsving osv.) er af tilstrækkelig intensitet og/eller varighed til muligvis at påvirke systemets
ydeevne, er systemet designet til at gå i fejlsikker tilstand og midlertidigt afbryde driften. Hvis dette skulle ske,
vises en meddelelse, der underretter brugeren om, at en sådan begivenhed har fundet sted. Når brugeren har
ryddet denne meddelelse, vil systemet typisk genstarte og indikere, at optagelsen kan genoptages med
indstillingerne gendannet til den tidligere tilstand (ud over stimulation - som skal nulstilles/startes manuelt).
I alvorlige tilfælde, f.eks. hvis spændingsudsvingene falder til under 100 v i en længere periode, kan det være
nødvendigt at genstarte enheden. Hvis denne type tilstand forårsager vedvarende problemer, bedes du kontakte
din lokale servicerepræsentant.
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