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Δήλωση για τις ενδείξεις χρήσης
Το UltraPro S100 προορίζεται για τη λήψη, προβολή, ανάλυση, αποθήκευση,
αναφορά και διαχείριση ηλεκτροφυσιολογικών πληροφοριών από τα ανθρώπινα
νευρικά και μυϊκά συστήματα, συμπεριλαμβανομένης νευρικής αγωγής (NCS),
ηλεκτρομυογραφίας (EMG) και αποκρίσεων του αυτόνομου νευρικού συστήματος.
Το UltraPro S100 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των
αποκρίσεων του αυτόνομου νευρικού συστήματος σε φυσιολογικά ερεθίσματα με
μέτρηση της αλλαγής στην ηλεκτρική αντίσταση μεταξύ δύο ηλεκτροδίων
(Γαλβανική απόκριση δέρματος και Συμπαθητική απόκριση δέρματος). Η εξέταση
του αυτόνομου νευρικού συστήματος περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση της
μεταβλητότητας του διαστήματος RR. Το UltraPro S100 χρησιμοποιείται για την
ανίχνευση της φυσιολογικής λειτουργίας του νευρικού συστήματος και για την
υποστήριξη της διάγνωσης νευρομυϊκής νόσου ή πάθησης.
Οι αναφερόμενες μονάδες παρουσιάζουν αλληλεπικάλυψη ως προς τη
λειτουργικότητα. Γενικά,

•
•
•

Οι μελέτες νευρικής αγωγής μετρούν τις ηλεκτρικές αποκρίσεις των νεύρων.
Η ηλεκτρομυογραφία μετρά την ηλεκτρική δραστηριότητα του μυός.
Τα Προκλητά Δυναμικά (EP) περιλαμβάνουν Οπτικά Προκλητά Δυναμικά
(VEP), Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά (AEP) και Σωματοαισθητικά
Προκλητά Δυναμικά (SEP).

Το UltraPro S100 προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από εξειδικευμένο επαγγελματία
υγείας.
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Πληροφορίες προδιαγραφών και ακρίβειας
Ανατρέξτε στο φύλλο προδιαγραφών συστήματος 169-443700.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τεχνική υποστήριξη
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI ΗΠΑ 53562
+608-829-8500
+1 800-356-0007
Φαξ: +608-829-8589
natus.com
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
στην Ευρώπη
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co.Galway, Ιρλανδία

b

ΗΠΑ
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI ΗΠΑ 53562
+1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
natus.com
Διεθνώς
Natus Medical Incorporated
Τηλέφωνο: +0049 (0) 180 501 5544
Φαξ: +0049 0 89 83942777
service.europe@natus.com
natus.com
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Ετικέτες και σύμβολα
Οι ετικέτες και τα σύμβολα που ακολουθούν ενδέχεται να είναι επικολλημένα στο
σύστημα UltraPro S100:
Σύμβολο

Αναφορά

Περιγραφή

ISO 60601-1
Πίνακας Δ.2 #2

Προειδοποιήσεις σχετικά με αυτήν τη συσκευή. Μια
προειδοποίηση υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος
θανάτου ή σοβαρής σωματικής βλάβης για τον
χρήστη ή τον ασθενή.

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.4.4
ISO 60601-1
Πίνακας Δ.1 #10

Συστάσεις προσοχής σχετικά με αυτήν τη συσκευή.
Μια σύσταση προσοχής υποδεικνύει ότι υπάρχει
κίνδυνος σωματικής βλάβης για τον χρήστη ή τον
ασθενή ή κίνδυνος βλάβης για τη συσκευή.

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.4.3
ISO 60601-1
Πίνακας Δ.1 #11

Προτού χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή,
διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών.

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης.

ISO 60601-1
Πίνακας Δ.2 #10

Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

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

Εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου BF
Προσδιορίζει τον βαθμό προστασίας από
ηλεκτροπληξία. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις
τύπου BF των προτύπων IEC 60601-1:
2005+AMD1:2012 και
EN 60601-1:2006+A1:2013.
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EN 50419

Ορίζει τις σωστές πληροφορίες απόρριψης που
παρέχονται στην ενότητα διαχείρισης αποβλήτων.

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.1.6

Αριθμός αναφοράς. Πρόκειται για τον αριθμό
εξαρτήματος της συσκευής.

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.1.7

Περιλαμβάνει το έτος κατασκευής, ένα γράμμα, τον
σειριακό αριθμό της συσκευής και έναν κωδικό
αναθεώρησης τριών γραμμάτων.

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.1.1

Οι πληροφορίες κατασκευαστή βρίσκονται δίπλα σε
αυτό το σύμβολο.

c
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ISO 15223-1
Σύμβολο 5.1.3

Η ημερομηνία κατασκευής βρίσκεται δίπλα σε αυτό
το σύμβολο.

ISO 15223-1

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΚ

Σύμβολο 5.1.2
Δ/Ι
Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ
επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο
από ιατρό με άδεια άσκησης επαγγέλματος
ή κατόπιν εντολής αυτού.

Rx Only

Medical
Device

Δ/Ι

Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
Καθορίζει ότι το προϊόν είναιιατροτεχνολογικό
προϊόν.

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.3.7

Καθορίζει τα ανώτατα και κατώτατα όρια
θερμοκρασίας στα οποία μπορεί να εκτεθεί με
ασφάλεια το ιατροτεχνολογικό προϊόν.

ISO 15223-1

Καθορίζει τα ανώτατα και κατώτατα όρια υγρασίας
στα οποία μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια το
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Σύμβολο 5.3.8
ISO 15223-1
Σύμβολο 5.2.8

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά
η συσκευασία.

Αναφερόμενα πρότυπα

• ISO 15223-1:2016: Προϊόντα για ιατρική χρήση - Σύμβολα που πρέπει να

χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες, την επισήμανση και τις πληροφορίες που
πρέπει να παρέχονται για τα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 1: Γενικές
απαιτήσεις.

• IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 Ενοποιημένη έκδοση Γενικές απαιτήσεις για
βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση.

• IEC 60601-1-2:2014 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1-2: Γενικές
απαιτήσεις για βασική ασφάλεια.

d
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Διαβάστε τον οδηγό αναφοράς για την ασφάλεια
Διαβάστε τους οδηγούς Πρόσθετων πληροφοριών και ασφάλειας / EMC που
περιλαμβάνονται στον δίσκο 482-638702 που παρέχεται με το σύστημά σας,
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις Πληροφορίες ασφαλείας, τις Συστάσεις και
τις Προειδοποιήσεις πριν τροφοδοτήσετε με ρεύμα και χρησιμοποιήσετε το
σύστημά σας.

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC)
Ανατρέξτε στην ενότητα Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα του παρόντος εγχειριδίου.
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Περίληψη ασφαλείας
Σε αυτό το εγχειρίδιο, δύο ετικέτες υποδηλώνουν δυνητικά επικίνδυνες
ή καταστροφικές καταστάσεις και διαδικασίες:

Προσοχή

Μια σύσταση προσοχής υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος
σωματικής βλάβης για τον χρήστη ή τον ασθενή ή κίνδυνος
βλάβης για τη συσκευή.

Προειδοποίηση Μια προειδοποίηση υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος
θανάτου ή σοβαρής σωματικής βλάβης για τον
χρήστη ή τον ασθενή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σημειώσεις σάς βοηθούν να εντοπίσετε περιοχές πιθανής
σύγχυσης και να αποφύγετε πιθανά προβλήματα κατά τη λειτουργία του συστήματος.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκτός των δημοσιευμένων ορίων
προδιαγραφών. Η χρήση συσκευής εκτός των καθορισμένων ορίων ενδέχεται
να οδηγήσει σε ανακριβή αποτελέσματα.

Μπορεί να προκύψει αλλοίωση των εμφανιζόμενων δεδομένων εάν
η χρονική βάση και τα εμφανιζόμενα δεδομένα δεν είναι κατάλληλα για τα
ληφθέντα δεδομένα. Για παράδειγμα, εάν η χρονική βάση μιας απόκρισης που
εμφανίζεται κανονικά στα 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου εμφανιστεί σε μια
χρονική βάση 1 δευτερολέπτου, τα δεδομένα θα αποδεκατιστούν και θα
προκύψει αλλοίωση. Θυμηθείτε να προσαρμόζετε τη χρονική βάση ώστε να είναι
κατάλληλη για τον τύπο σήματος που λαμβάνεται. Οι αργές (μακρές αποκρίσεις)
θα πρέπει να εμφανίζονται με μακρά χρονική βάση, οι σύντομες (γρήγορες
αποκρίσεις) θα πρέπει να εμφανίζονται σε μια σύντομη χρονική βάση.
Η παρατεταμένη ηλεκτρική διέγερση μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα
στον ασθενή.
Κάθε σοβαρό συμβάν που προκύπτει σε σχέση με το Natus UltraPro θα πρέπει να
αναφέρεται στη Natus Medical Incorporated και στην αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.
f
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Ο Πίνακας 1 περιγράφει το ελάχιστο μέγεθος του ηλεκτροδίου διέγερσης που
απαιτείται για να μην υπερβαίνει τα 0,25 W/cm2 με στόχο την προστασία από την
πιθανότητα πρόκλησης εγκαύματος λόγω υπερβολικών πυκνοτήτων στο σημείο
παρατεταμένης διέγερσης.

Αντίσταση
(Ω)

Μέγ. ρεύμα
χρήσης (mA)

Διάρκεια
διέγερσης
(us)

Συχνότητα
(Hz)

Εμβαδόν
επιφάνειας
(cm2)

Απαιτούμενη
διάμετρος
δίσκου (mm)

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

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

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

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

Πίνακας 1
Υπόμνημα για τον Πίνακα 1
Αντίσταση είναι η σύνθετη αντίσταση των ηλεκτροδίων διέγερσης σε Ω.
Μέγιστο ρεύμα χρήσης είναι η μέγιστη ένταση διέγερσης που
σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε σε milliampere (mA).
Η διάρκεια διέγερσης μετριέται σε microsecond (us).
Συχνότητα είναι η μέγιστη συχνότητα διέγερσης που σκοπεύετε να
χρησιμοποιήσετε.
Εμβαδόν επιφάνειας είναι το ελάχιστο εμβαδόν επιφάνειας των
ηλεκτροδίων διέγερσης που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν.
Απαιτούμενη διάμετρος δίσκου είναι η ελάχιστη διάμετρος ενός
ηλεκτροδίου στρογγυλού δίσκου που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
Η διάμετρος του δίσκου = 20 * τετραγωνική ρίζα (εμβαδόν επιφάνειας/3,14159)
χιλιοστά (mm)

15 Σεπτεμβρίου 2020

g

Natus UltraPro S100

Συντήρηση
Επιθεώρηση του
συστήματος

Ελέγχετε τακτικά το όργανο για εξωτερική ζημιά.

Απολύμανση

Οι εργασίες απολύμανσης που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον χειριστή
περιορίζονται στον καθαρισμό και την απολύμανση της συσκευής. Οι εργασίες
συντήρησης στο εσωτερικό της συσκευής πρέπει να εκτελούνται μόνο από
καταρτισμένο προσωπικό σέρβις.

Οδηγίες καθαρισμού

Θα πρέπει να πραγματοποιείται τακτικός καθαρισμός ανάλογα με τη συχνότητα
χρήσης της συσκευής. Να τηρείτε πάντα τις οδηγίες της τοπικής αρχής υγιεινής
και τα παρακάτω σημεία:

Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας των ιατρικών σας εγκαταστάσεων.

• Πριν καθαρίσετε τον εξοπλισμό, αποσυνδέστε τον από την τροφοδοσία
ρεύματος.

• Καθαρίστε τις επιφάνειες του εξοπλισμού με ένα καθαρό, ελαφρώς υγρό πανί
με ένα ήπιο απορρυπαντικό (π.χ. Wet Wipes®) και σκουπίστε τον μέχρι να
στεγνώσει.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν εισχωρήσει υγρά στη συσκευή, στα πλήκτρα και
σε άλλες οπές του περιβλήματος.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή άλλα καθαριστικά προϊόντα
με βάση διαλύτες, σιλικόνη, λειαντικές ή/και εύφλεκτες ουσίες.

h
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Όλα τα εξωτερικά μέρη του συγκροτήματος μπορούν να καθαριστούν με τα
ακόλουθα:
Η επαφή με χημικά περιορίζεται σε χημικές ουσίες που καθορίζονται
παρακάτω μόνο για τον καθαρισμό του συγκροτήματος. Άλλες χημικές
ουσίες ενδέχεται να επηρεάσουν ή να μην επηρεάσουν τη συσκευή, αλλά δεν
εμπίπτουν στις χημικές ουσίες που δοκιμάστηκαν για το συγκρότημα.

• Νερό
• Ισοπροπυλική αλκοόλη (συγκέντρωση 70-90% σε νερό)
• PDI SaniClothPlus #Q89702
• HB Quat (3M)
• Ήπιο διάλυμα σαπουνιού όπως Basis, Cetaphil, Dove σε υδατικό διάλυμα
• Αιθυλική αλκοόλη (συγκέντρωση 70-90%)
• Ένα διάλυμα που περιέχει 1 μέρος οικιακής χλωρίνης (συμπύκνωμα
υποχλωριώδους νατρίου 5-6%) και 50 μέρη νερού.

Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα αλκοόλης στο πλαστικό εξάρτημα
των κεφαλών του καθετήρα. Η χρήση αλκοόλης στο πλαστικό μπορεί να
προκαλέσει βλάβη ή ρωγμή στο πλαστικό εξάρτημα των κεφαλών του
καθετήρα.

Διαδικασία
απολύμανσης

15 Σεπτεμβρίου 2020

Κατά την απολύμανση του εξοπλισμού, εάν απαιτείται, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί χειρουργικό οινόπνευμα (70%), απορρυπαντικό χλωρίου
(1000 ppm) ή αιθανόλης (70%). Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
του κατασκευαστή του απολυμαντικού, όπως και τα βήματα στην ενότητα
Οδηγίες καθαρισμού παραπάνω.
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Natus UltraPro S100

Προληπτική συντήρηση
Έλεγχοι ασφάλειας

j

Οι παρακάτω έλεγχοι ασφάλειας θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από
καταρτισμένο προσωπικό τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και σε περίπτωση
επισκευής:
1.

Επιθεώρηση για εμφανή ζημιά στη συσκευή.

2.

Επιθεώρηση καλωδίου τροφοδοσίας και καλωδίων σύνδεσης.

3.

Έλεγχος καλωδίων ηλεκτροδίων και συνδέσεων ασθενούς.

4.

Μέτρηση αντίστασης μόνωσης.

5.

Μέτρηση ρευμάτων διαρροής.

6.

Μέτρηση αντίστασης προστατευτικού αγωγού γείωσης.

7.

Μέτρηση αντίστασης προστατευτικού γειωμένου περιβλήματος και
εξαρτημάτων τροχήλατου.
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Ασφάλεια
Ενδεχόμενη διακοπή του προστατευτικού αγωγού γείωσης μέσα ή έξω από
τη συσκευή ή αποσύνδεση του προστατευτικού/λειτουργικού συνδέσμου γείωσης
είναι πιθανό να καταστήσει τη συσκευή επικίνδυνη. Απαγορεύεται κάθε σκόπιμη
διακοπή. Ο προστατευτικός αγωγός γείωσης θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά.
Να τηρείτε τις ακόλουθες συστάσεις για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής:

• Κατά τη σύνδεση ιατρικού εξοπλισμού που τροφοδοτείται από πρίζα η οποία

•

•
•
•

•
•

βρίσκεται σε χώρο μη ιατρικής χρήσης, ή κατά τη σύνδεση μη ιατρικού
ηλεκτρικού εξοπλισμού στη συσκευή αυτή, να τηρείτε τις απαιτήσεις του
προτύπου IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1), Απαιτήσεις ασφάλειας για
ηλεκτρικά ιατρικά συστήματα, πρβλ. το κείμενο για το πρότυπο IEC 60601-1
(IEC 60601-1-1), παρακάτω σε αυτήν την ενότητα.
Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο, οι σύνδεσμοι
μπορεί να είναι ενεργοί και τυχόν ανοίγματα καλυμμάτων ή αφαίρεση
τμημάτων που πραγματοποιούνται μόνο με τη βοήθεια εργαλείου, είναι πιθανό
να εκθέσουν σε κίνδυνο τα ενεργά στοιχεία.
Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από όλες τις πηγές τάσης πριν ανοιχτεί για
οποιαδήποτε ρύθμιση, αντικατάσταση, συντήρηση ή επισκευή.
Οι εργασίες σέρβις πρέπει να ανατίθενται στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό
σέρβις της Natus, εκτός από τις εργασίες που, σύμφωνα με το παρόν
εγχειρίδιο, εκτελούνται από τον χειριστή.
Βεβαιωθείτε ότι για την αντικατάσταση χρησιμοποιούνται μόνο ασφάλειες με
την απαιτούμενη ονομαστική ένταση ρεύματος και του καθορισμένου τύπου.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοσχέδιων ασφαλειών και το βραχυκύκλωμα των
ασφαλειολαβών.
Όταν συνδέονται περισσότερα από ένα τμήματα του εξοπλισμού στον ασθενή,
πρέπει να είστε προσεκτικοί με το άθροισμα των ρευμάτων διαρροής του ασθενούς.
Όταν υπάρχει πιθανότητα να έχει υποστεί βλάβη η προστασία, πρέπει να θέτετε τη
συσκευή εκτός λειτουργίας και να την ασφαλίζετε από ακούσια λειτουργία.

Επικοινωνήστε με το καταρτισμένο προσωπικό σέρβις για να εκτελέσει
τουλάχιστον μία δοκιμή λειτουργίας και έναν έλεγχο ασφάλειας που θα πρέπει να
περιλαμβάνει τα εξής:
• Δοκιμή μόνωσης.
• Δοκιμή συνέχειας γείωσης.
• Δοκιμή ρεύματος διαρροής, σύμφωνα με το IEC 60601-1.
Η προστασία είναι πιθανό να υποστεί βλάβη εάν, για παράδειγμα, η συσκευή:
• Έχει εμφανή ζημιά.
• Δεν εκτελεί την(τις) προβλεπόμενη(-ες) λειτουργία(-ες).
• Έχει υποβληθεί σε σοβαρή καταπόνηση κατά τη μεταφορά.
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Οδηγίες απόρριψης στο τέλος της ωφέλιμης ζωής λειτουργίας
Η Natus δεσμεύεται να πληροί τις απαιτήσεις των Κανονισμών ΑΗΗΕ
(Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης του 2014. Αυτοί οι κανονισμοί δηλώνουν ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά για την
κατάλληλη επεξεργασία και ανάκτηση, για να διασφαλιστεί ότι τα ΑΗΗΕ
επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται με ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτής της
δέσμευσης, η Natus μπορεί να αναθέσει στον τελικό χρήστη την υποχρέωση
ανάκτησης και ανακύκλωσης, εκτός εάν έχουν γίνει άλλες διευθετήσεις. Για
λεπτομέρειες σχετικά με συστήματα συλλογής και ανάκτησης διαθέσιμα σε εσάς
στην περιοχή σας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση natus.com.
Ο Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (ΗΗΕ) περιέχει υλικά, συστατικά
και ουσίες που ενδέχεται να είναι επικίνδυνα και παρουσιάζουν κίνδυνο για την
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, όταν τα ΑΗΗΕ δεν τυγχάνουν σωστού
χειρισμού. Συνεπώς, οι τελικοί χρήστες έχουν και αυτοί ρόλο στη διασφάλιση
της ασφαλούς επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ. Οι χρήστες
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να απορρίπτουν τα ΑΗΗΕ
μαζί με άλλα απόβλητα. Οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν τα δημοτικά
συστήματα συλλογής ή την υποχρέωση επιστροφής στον παραγωγό/εισαγωγέα ή
εξουσιοδοτημένους μεταφορείς αποβλήτων για τη μείωση των δυσμενών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με τη διάθεση των αποβλήτων
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την αύξηση των δυνατοτήτων
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Ο εξοπλισμός που επισημαίνεται με τον παρακάτω διαγραμμένο τροχήλατο
κάδο απορριμμάτων είναι ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Το
σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι
τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν θα πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με μη διαχωρισμένα απόβλητα αλλά πρέπει να συλλέγονται
ξεχωριστά.

l
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Πνευματικά δικαιώματα
Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει
αποκλειστικές πληροφορίες, οι οποίες προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα
και δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί εν όλω ή εν μέρει παρά μόνο κατόπιν γραπτής
άδειας της Natus Medical Incorporated. Τα πνευματικά δικαιώματα και οι
προαναφερόμενοι περιορισμοί στη χρήση πνευματικών δικαιωμάτων,
επεκτείνονται σε όλα τα μέσα στα οποία διατηρούνται αυτές οι πληροφορίες.
Αυτό το αντίγραφο του Εγχειριδίου Χρήσης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο
σύμφωνα με τους όρους πώλησης της Natus Medical Incorporated ή των
διανομέων της.
Η Natus Medical Incorporated δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις
οποιουδήποτε είδους σχετικά με αυτό το έγγραφο. Η Natus Medical Incorporated
αποποιείται κάθε ευθύνη για απώλεια ή ζημία που προκύπτει από την κατοχή,
πώληση ή χρήση αυτού του εγγράφου.
natus.com
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI ΗΠΑ 53562
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Προστασία πνευματικών Αυτό το λογισμικό προστατεύεται από τις διατάξεις των συνθηκών περί
δικαιωμάτων λογισμικού πνευματικών δικαιωμάτων των Πολιτειών, των ΗΠΑ και διεθνώς. Αυτές οι

διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων ισχύουν για τη χρήση αυτού του
λογισμικού από εσάς ανεξάρτητα από το εάν συμφωνείτε ή όχι με τους
ακόλουθους όρους. Σύμφωνα με το νόμο, οι παραβάτες πνευματικών
δικαιωμάτων ενδέχεται να ευθύνονται για πραγματικές ζημίες που υπέστη ο
κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων και για χρηματικές ζημίες ύψους έως
και 100.000 δολαρίων ΗΠΑ ανά παραβίαση. Η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή
λογισμικού υπολογιστή, καθώς και οι σχετικές απόπειρες, είναι επίσης
εγκληματικές παραβάσεις, με κυρώσεις που μπορεί να υπερβαίνουν τα
100.000 δολάρια ΗΠΑ σε πρόστιμα και τα 10 έτη φυλάκισης.
1.

Εκτός εάν απαγορεύεται βάσει συμφωνίας με τη Natus Medical
Incorporated, επιτρέπεται να:
α. Χρησιμοποιείτε αυτό το λογισμικό σε έναν μόνο υπολογιστή και από
έναν χρήστη τη φορά.
β. Δημιουργήσετε ένα αντίγραφο αυτού του λογισμικού, υπό την
προϋπόθεση ότι:
(i) το αντίγραφο δημιουργείται ως ουσιώδες βήμα για τη χρήση αυτού
του λογισμικού σε συνδυασμό με το μηχάνημά σας και ότι δεν
χρησιμοποιείται με κανέναν άλλο τρόπο, ή

γ.

2.

n

(ii) ότι το αντίγραφο προορίζεται μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης και
ότι όλα τα αντίγραφα αρχειοθέτησης καταστρέφονται σε
περίπτωση που η συνεχιζόμενη κατοχή αυτού του λογισμικού από
εσάς παύει να είναι νόμιμη.
Πωλήσετε αυτό το λογισμικό και οποιοδήποτε αντίγραφο
αρχειοθέτησης, μόνο στο πλαίσιο της πώλησης όλων των δικαιωμάτων
σας επί αυτού του λογισμικού, εκτός από προσαρμογές που
προετοιμάστηκαν για τον σκοπό αυτό και που μπορούν να
μεταβιβαστούν μόνο με την άδεια της Natus Medical Incorporated.

Δεν επιτρέπεται να:
α. Δημιουργήσετε αντίγραφα αυτού του λογισμικού ή της τεκμηρίωσης
εκτός από τα ως άνω περιγραφόμενα.
β. Τροποποιήσετε, μεταβάλετε ή προσαρμόσετε αυτό το λογισμικό ή την
τεκμηρίωση εκτός από τα ως άνω περιγραφόμενα.
γ. Διανείμετε, ενοικιάσετε, μισθώσετε ή εκχωρήσετε δευτερεύουσα άδεια
επί αυτού του λογισμικού ή τεκμηρίωσης.
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Κενή σελίδα.
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Τεχνική περιγραφή
Το UltraPro S100 σάς επιτρέπει να εκτελείτε ένα ευρύ φάσμα μελετών νευρικής
αγωγής (NCS), ηλεκτρομυογραφίας (EMG), προκλητών δυναμικών (EP) και
μελετών του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Ξεχωριστά προγράμματα
λογισμικού και προαιρετικά παρελκόμενα σάς επιτρέπουν να προσαρμόσετε το
UltraPro S100 για να καλύψετε τις συγκεκριμένες κλινικές ανάγκες σας.
Κλινική απόδοση
Το UltraPro S100 επιτρέπει στον χρήστη να εκτελεί ένα ευρύ φάσμα μελετών
νευρικής αγωγής (NCS), ηλεκτρομυογραφίας (EMG), προκλητών δυναμικών
(EP) και μελετών του αυτόνομου νευρικού συστήματος, καθώς και πολυδύναμα
προγράμματα, όπως είναι η ενδοεγχειρητική παρακολούθηση (IOM). Ξεχωριστά
προγράμματα λογισμικού και προαιρετικά παρελκόμενα επιτρέπουν στον
χρήστη να προσαρμόζει το UltraPro ώστε να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες
κλινικές και χειρουργικές ανάγκες παρακολούθησης.
Κλινικά οφέλη
Το σύστημα UltraPro S100 βοηθά τον ιατρό να συλλέγει μετρήσεις και
κυματομορφές των νεύρων και των μυών του σώματος για να υποστηρίξει τη
διάγνωση νευρομυϊκών νόσων. Η νόσος υποδεικνύεται όταν οι μετρήσεις
εμπίπτουν εκτός των αναμενόμενων ή φυσιολογικών ορίων. Το σύστημα
UltraPro S100 διευκολύνει τη διαγνωστική αξιολόγηση νόσων όπως του
καρπιαίου σωλήνα, ριζοπάθειας, νευρικών βλαβών, διάφορων τύπων
δυστροφίας και άλλων νόσων του νευρικού και μυϊκού συστήματος.
Προβλεπόμενοι χρήστες
Το σύστημα UltraPro προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένους κλινικούς
επαγγελματίες με ειδική εκπαίδευση στη χρήση οργάνων ηλεκτροδιαγνωστικής
καταγραφής (EDX) για την ψηφιακή καταγραφή, αναπαραγωγή και ανάλυση
φυσιολογικών σημάτων.
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Πληθυσμός ασθενών και στοχευόμενη ομάδα
Το UltraPro S100 βοηθά τον ιατρό στη διάγνωση ασθενών με νευρομυϊκές νόσους,
για παιδιατρικούς και ενήλικους ασθενείς.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Διαβάστε τον οδηγό Πρόσθετων πληροφοριών και ασφάλειας που
περιλαμβάνονται στον δίσκο 482-638702 που παρέχεται με το σύστημά σας,
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις Πληροφορίες ασφαλείας, τις Συστάσεις
προσοχής και τις Προειδοποιήσεις πριν τροφοδοτήσετε με ρεύμα και
χρησιμοποιήσετε το σύστημά σας.
Απαιτήσεις δικτύου και ασφάλειας
Διαβάστε τον Οδηγό υποστήριξης δικτύωσης Nicolet Viking/Synergy που
περιλαμβάνεται στον δίσκο 482-651400 που παρέχεται με το σύστημά σας για
πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις υλικού εξοπλισμού για δίκτυα, ασφάλεια
και προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

1-4
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Οδηγίες εγκατάστασης και σέρβις
Δοκιμή συνέχειας
συσκευής κατά τη
συντήρηση και την
εγκατάσταση

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, της συναρμολόγησης και της
λειτουργίας, ορισμένα σημεία σύνδεσης προστατευτικής γείωσης είναι
επιρρεπή σε ηλεκτρική αποσύνδεση ή μη σωστή σύνδεση. Αυτό μπορεί να
δημιουργήσει κίνδυνο για τον χρήστη και τον ασθενή.
Συνιστάται/απαιτείται να πραγματοποιείτε τακτικές δοκιμές ηλεκτρικής
συνέχειας από εκτεθειμένα αγώγιμα υλικά στο ιατρικό σύστημα έως την
προστατευτική γείωση του ιατρικού συστήματος. Οι τακτικές δοκιμές θα
βοηθήσουν στη διασφάλιση της διατήρησης σωστής προστατευτικής
γείωσης. Αυτή η δοκιμή θα πρέπει να πραγματοποιείται πάντα μετά την
εγκατάσταση και τη συντήρηση. Επιπλέον, αυτή η δοκιμή θα πρέπε να
πραγματοποιείται σε βάση τακτικής συντήρησης.

Ουσιώδης απόδοση ενισχυτή και συστήματος UltraPro S100
Ο ενισχυτής και το σύστημα UltraPro S100 έχουν σχεδιαστεί ώστε να
λειτουργούν σε ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών συνθηκών χωρίς υποβάθμιση των
προδιαγραφών απόδοσης.
Σε περίπτωση που ένα περιβαλλοντικό τεχνούργημα (π.χ. ESD, διακυμάνσεις
τάσης γραμμής, κ.λπ.) έχει επαρκή ένταση ή/και διάρκεια ώστε να επηρεάσει
αρνητικά την απόδοση του συστήματος, το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να
ανιχνεύει αυτήν την κατάσταση και να στέλνει ένα μήνυμα που ενημερώνει τον
χειριστή ότι έχει προκύψει ανεπιθύμητο συμβάν. Μόλις ο χειριστής διαγράψει
αυτό το μήνυμα, το σύστημα θα υποδείξει ότι μπορεί να συνεχιστεί η λήψη αφού
γίνει επαναφορά των ρυθμίσεων στην προηγούμενη κατάσταση.
Εάν αυτός ο τύπος συνθήκης προκαλεί επίμονα μηνύματα, επικοινωνήστε με τον
τοπικό αντιπρόσωπο σέρβις.

Ταξινομήσεις προστασίας και εξοπλισμού
Αυτό το σύστημα προορίζεται για συνεχή λειτουργία και διαθέτει ταξινόμηση
προστασίας κατά το πρότυπο IEC 60601-1 κατηγορίας Ι, εφαρμοζόμενων
εξαρτημάτων τύπου BF, απλού εξοπλισμού, ακατάλληλο για χρήση παρουσία
εύφλεκτων αναισθητικών.
Η ταξινόμηση εξοπλισμού MDD είναι IIb.
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Χρήση αυτού του οδηγού
Αυτός ο οδηγός παρέχει τις βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη
λειτουργία του UltraPro S100. Περιλαμβάνει οδηγίες για τη δημιουργία αρχείων
ασθενών, την εργασία με μελέτες και ελέγχους και την εκτέλεση απλών μελετών.
Το σύστημά σας περιλαμβάνει έναν υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο
το πρόγραμμα λογισμικού UltraPro S100.

Πληροφορίες για το σύστημα
Τα συστήματα UltraPro S100 διαθέτουν έναν ειδικό πίνακα ελέγχου, χρωματικά
κωδικοποιημένα πολυλειτουργικά προγραμματιζόμενα πλήκτρα και εύχρηστες
διεπαφές που βασίζονται στα Windows για απλοποίηση της λειτουργίας.
Το τροχήλατο του UltraPro S100 φιλοξενεί όλα τα εξαρτήματα του συστήματος,
συμπεριλαμβανομένου ενός προαιρετικού εκτυπωτή.
Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του λογισμικού και η διαισθητική διεπαφή
απλοποιούν τη λειτουργία. Η λειτουργία μελέτης σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε
έναν κατάλογο με διάφορα πρωτόκολλα και να τα επιλέγετε διαδοχικά με το
πάτημα ενός πλήκτρου μόνο. Αυτό επιτρέπει ταχύτερη εξέταση με τη χρήση
τυπικών πρωτοκόλλων.
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Βοηθητικά παρελκόμενα
Για να διευκολυνθεί η λήψη ηλεκτροφυσιολογικών πληροφοριών με το σύστημα
Natus, υπάρχουν βοηθητικά παρελκόμενα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Αυτά
τα παρελκόμενα περιλαμβάνουν ηλεκτρόδια επιφάνειας και ηλεκτρόδια βελόνας
που δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα της Natus Medical Incorporated. Σε μια
προσπάθεια να διασφαλιστεί η σωστή χρήση του συστήματος, παρέχονται
περιγραφές, προτάσεις ή/και προδιαγραφές για αυτά τα βοηθητικά παρελκόμενα
που θεωρούνται συμβατά με το σύστημα της Natus Medical Incorporated.
Συνιστάται τα ηλεκτρόδια επιφάνειας που επιλέγονται να είναι εκείνα που έχουν
λάβει άδεια ή έγκριση για μελέτες νευρικής αγωγής ή προκλητών δυναμικών.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρόδια επιφάνειας μίας χρήσης ή
επαναχρησιμοποιήσιμα. Το μέγεθος του ηλεκτροδίου θα πρέπει να επιλέγεται
ανάλογα με την εξέταση που διεξάγεται. Τα επαναχρησιμοποιήσιμα ηλεκτρόδια
επιφάνειας είναι κατασκευασμένα από μέταλλο και συνήθως κατασκευάζονται
από λευκόχρυσο, χρυσό ή άργυρο. Τα μεταλλικά επαναχρησιμοποιήσιμα
ηλεκτρόδια πρέπει να καθαρίζονται ή/και να προετοιμάζονται ειδικά για
επαναχρησιμοποίηση σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον
κατασκευαστή αυτών των ηλεκτροδίων. Όλα τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρόδια
επιφάνειας θα πρέπει να έχουν έναν προστατευτικό σύνδεσμο με ακίδες που
συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 42 802. Αυτός ο μη ιδιόκτητος σύνδεσμος
ακίδων αποτελεί το βιομηχανικό πρότυπο για συστήματα EMG.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρόδια βελόνας μίας χρήσης ή
επαναχρησιμοποιήσιμα. Τα ηλεκτρόδια βελόνας κατασκευάζονται από διάφορα
υλικά. Συνιστάται τα ηλεκτρόδια βελόνας που επιλέγονται να είναι εκείνα που
έχουν εγκριθεί για εφαρμογές ηλεκτρομυογραφίας. Χρησιμοποιήστε μήκος και
διαμέτρημα κατάλληλα για την εξέταση που διεξάγεται. Ο σύνδεσμος είναι
κυκλικός σύνδεσμος DIN 5 ακίδων. Αυτός ο μη ιδιόκτητος σύνδεσμος ακίδων
αποτελεί το βιομηχανικό πρότυπο για συστήματα EMG. Η διαμόρφωση των
ακίδων για τον σύνδεσμο αυτόν έχει ως εξής: η ακίδα 1 είναι ενεργή, η ακίδα 2
είναι αναφοράς, η ακίδα 3 είναι οδηγούμενης θωράκισης και οι ακίδες 4 και 5
είναι γείωσης ασθενούς.

Σύνδεση των εξαρτημάτων του συστήματος
Ανατρέξτε στον Οδηγό εγκατάστασης UltraPro S100 για οδηγίες καλωδίωσης.

Εισαγωγή εντολών
Εισαγάγετε εντολές, κείμενο ή τιμές και επιλέγετε λειτουργίες πατώντας ένα
πλήκτρο στον πίνακα ελέγχου ή πληκτρολογώντας μια σειρά στο πληκτρολόγιο.
Εάν έχετε μια συσκευή κατάδειξης, όπως ένα ποντίκι ή μια ιχνόσφαιρα, εκτελείτε
αυτές τις λειτουργίες δείχνοντας και κάνοντας κλικ σε ένα στοιχείο στην περιοχή
των πλήκτρων λειτουργίας.
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Κενή σελίδα.
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Επισκόπηση συστήματος
Τα συστήματα UltraPro S100 χωρίζονται σε τρεις παραλλαγές. Οι κύριες
διαφορές είναι οι εξής:
 Η γενιά 1 αναφέρεται στον πίνακα ελέγχου με τη σύνδεση ενισχυτή στο

πλάι.

 Η γενιά 2 αναφέρεται στον πίνακα ελέγχου με τη σύνδεση ενισχυτή στο

πίσω μέρος.

 Η γενιά 3 αναφέρεται στο αναθεωρημένο βασικό περίβλημα και πίνακα

ελέγχου.
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Κενή σελίδα.
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Βάση UltraPro S100

1

Βασική μονάδα

3

Πλαϊνό τμήμα

2

Πίσω τμήμα

4

Πίνακας ελέγχου

Διασύνδεση συστήματος UltraPro S100
Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, πρέπει να συνδέσετε τα εξαρτήματα του
συστήματος:
1. Συνδέστε όλα τα καλώδια διασύνδεσης σημάτων (USB/HS-Link) όπως
εμφανίζεται στις παρακάτω εικόνες.
2. Συνδέστε όλα τα καλώδια διασύνδεσης ρεύματος, εκτός από το καλώδιο
ρεύματος μέχρι το βήμα 3.
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
Να χρησιμοποιείτε μόνο τις προαιρετικές συσκευές που καθορίζει η
Natus Medical Incorporated για να υπάρχει συμμόρφωση με το πρότυπο
IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1).
Χρησιμοποιείτε πάντα θωρακισμένα καλώδια γραμμής ρεύματος της
Natus Medical Incorporated για να αποτρέψετε παρεμβολές παρασίτων στη
γραμμή, ιδίως κοντά στον ασθενή ή τον ενισχυτή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που συνδέεται στην πρίζα ρεύματος είναι
τοποθετημένη έτσι ώστε να επιτρέπει την εύκολη αποσύνδεση από το ηλεκτρικό
δίκτυο, εάν χρειαστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος από την κεντρική
παροχή ρεύματος στη Βασική μονάδα ή στο Τροχήλατο αποσυνδέει την
τροφοδοσία ρεύματος σε όλο το σύστημα UltraPro S100.
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Συνδέσεις καλωδίων - Γενιά 1

Η εμφάνιση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από αυτή που φαίνεται
παραπάνω.
Στοιχείο

Περιγραφή

Στοιχείο

Περιγραφή

A

Φορητός υπολογιστής

1

Καλώδιο USB 2.0 (2M)

B

Βασική μονάδα

2

Καλώδιο σύνδεσης υψηλής
ταχύτητας (κατοχυρωμένο με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας)

C

Μετασχηματιστής ρεύματος

3

Καλώδιο μετασχηματιστή
ρεύματος IEC (1 ft)

D

Καθετήρας ηλεκτροδιεγέρτη

4

Καλώδιο ρεύματος
νοσοκομειακού τύπου,
Θωρακισμένο

5

Καλώδιο γεφύρωσης IEC (2M)

 Προηγμένος καθετήρας
διέγερσης (εμφανίζεται στην
εικόνα)
 Comfort Probe RS10
(προαιρετικός, δεν
εμφανίζεται στην εικόνα)

2-4

E

Φερρίτης

F

Ενισχυτής 3 διαύλων

G

Ενισχυτής 4 διαύλων

H

Κουτί Iso που χρησιμοποιείται
μόνο στο προαιρετικό τροχήλατο

I

Ηλεκτρικό δίκτυο
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Δεξιό τμήμα - Γενιά 1

1

Έξοδος διεγέρτη (μονωμένη)
Οι σύνδεσμοι εξόδων διεγέρτη είναι ηλεκτρονικά
μονωμένοι.
Υποδοχή εξόδου διεγέρτη (μονωμένη)
Για τη σύνδεση των ηλεκτροδίων διέγερσης με
βύσματα DIN. Υποστήριξη για τον ενεργό
καθετήρα διέγερσης.

2

Σύνδεσμος εξόδου HS Link
Σύνδεση ενισχυτή
Cat5 με ενσωματωμένη καταστολή EMI
Καλώδιο κατοχυρωμένο με δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας

15 Σεπτεμβρίου 2020

3

Σύνδεση ηχοβολέα

4

Σύνδεση μορφοτροπέα γυαλιών LED

5

Ηχείο EMG
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Πίσω τμήμα Γενιά 1

1

Προστατευτική γείωση

2

Λειτουργική γείωση
Προς χρήση για την καταστολή του θορύβου.

3

Διπλοί σύνδεσμοι USB – Τύπος A
Περιορισμένη διαθέσιμη ισχύς. Χρήση μόνο για
ποδοδιακόπτη και κάρτες μνήμης.

4

Σύνδεσμος USB – Τύπος B
Για διασύνδεση με υπολογιστή.

5

Απόκριση ασθενούς, σύνδεσμος σφυριού
αντανακλαστικών

6

Σύνδεσμος ενεργοποίησης εισόδου / εξόδου

7

Σύνδεσμος οπτικού μορφοτροπέα

8

Είσοδος τροφοδοσίας
Είσοδος: 100-240 VAC, 50/60 Hz, μέγ. 300 VA
Ασφάλειες
F1, F2: T4A/250 V

9

2-6

Έξοδος τροφοδοσίας (μόνο για υπολογιστή όταν δεν
χρησιμοποιείται με τον μονωτικό μετασχηματιστή)
Έξοδος: Κεντρική τροφοδοσία ρεύματος 100-240 VAC
Μέγ. 200 VA
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Συνδέσεις καλωδίων - Γενιά 2

Η εμφάνιση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από αυτή που φαίνεται
παραπάνω.
Στοιχείο

Περιγραφή

Στοιχείο

Περιγραφή

A

Φορητός υπολογιστής

1

Καλώδιο USB 2.0 (2M)

B

Βασική μονάδα

2

Καλώδιο σύνδεσης υψηλής
ταχύτητας (κατοχυρωμένο με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας)

C

Μετασχηματιστής ρεύματος

3

Καλώδιο μετασχηματιστή
ρεύματος IEC (1 ft)

D

Καθετήρας ηλεκτροδιεγέρτη

4

Καλώδιο ρεύματος νοσοκομειακού
τύπου, Θωρακισμένο

5

Καλώδιο γεφύρωσης IEC (2M)

 Προηγμένος καθετήρας
διέγερσης (εμφανίζεται στην
εικόνα)
 Comfort Probe RS10
(προαιρετικός, δεν
εμφανίζεται στην εικόνα)
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E

Φερρίτης

F

Ενισχυτής 3 διαύλων

G

Ενισχυτής 4 διαύλων

H

Κουτί Iso που χρησιμοποιείται
μόνο στο προαιρετικό τροχήλατο

I

Ηλεκτρικό δίκτυο
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Δεξιό τμήμα - Γενιά 2

1

Έξοδος διεγέρτη (μονωμένη)
Οι σύνδεσμοι εξόδων διεγέρτη είναι ηλεκτρονικά
μονωμένοι.
Υποδοχή εξόδου διεγέρτη (μονωμένη)
Για τη σύνδεση των ηλεκτροδίων διέγερσης με βύσματα
DIN. Υποστήριξη για τον ενεργό καθετήρα διέγερσης.

2-8

2

Σύνδεση ηχοβολέα

3

Σύνδεση μορφοτροπέα γυαλιών LED

4

Ηχείο EMG

15 Σεπτεμβρίου 2020

Βασικά στοιχεία συστήματος

Πίσω τμήμα Γενιά 2

1

Προστατευτική γείωση

2

Λειτουργική γείωση
Προς χρήση για την καταστολή του θορύβου.

3

Διπλοί σύνδεσμοι USB – Τύπος A
Περιορισμένη διαθέσιμη ισχύς. Χρήση μόνο για
ποδοδιακόπτη και κάρτες μνήμης.

4

Σύνδεσμος USB – Τύπος B
Για διασύνδεση με υπολογιστή.

5

Απόκριση ασθενούς, σύνδεσμος σφυριού
αντανακλαστικών

6

Σύνδεσμος ενεργοποίησης εισόδου / εξόδου

7

Σύνδεσμος εξόδου HS Link
Σύνδεση ενισχυτή
Cat5 με ενσωματωμένη καταστολή EMI
Καλώδιο κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

8

Σύνδεσμος οπτικού μορφοτροπέα

9

Είσοδος τροφοδοσίας
Είσοδος: 100-240 VAC, 50/60 Hz, μέγ. 300 VA
Ασφάλειες
F1, F2: T4A/250 V

10
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Έξοδος τροφοδοσίας (μόνο για υπολογιστή όταν δεν
χρησιμοποιείται με τον μονωτικό μετασχηματιστή)
Έξοδος: Κεντρική τροφοδοσία ρεύματος 100-240 VAC
Μέγ. 200 VA
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Συνδέσεις καλωδίων - Γενιά 3

Η εμφάνιση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από αυτή που φαίνεται
παραπάνω.
Στοιχείο

Περιγραφή

Στοιχείο

Περιγραφή

A

Φορητός υπολογιστής

1

Καλώδιο USB 2.0 (2M)

B

Βασική μονάδα

2

Καλώδιο σύνδεσης υψηλής
ταχύτητας (κατοχυρωμένο με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας)

C

Μετασχηματιστής ρεύματος

3

Καλώδιο μετασχηματιστή
ρεύματος IEC (1 ft)

D

Καθετήρας ηλεκτροδιεγέρτη

4

Καλώδιο ρεύματος
νοσοκομειακού τύπου,
Θωρακισμένο

5

Καλώδιο γεφύρωσης IEC (2M)

 Προηγμένος καθετήρας

διέγερσης (εμφανίζεται στην
εικόνα)

 Comfort Probe RS10

(προαιρετικός, δεν εμφανίζεται
στην εικόνα)

2-10

E

Φερρίτης

F

Ενισχυτής 3 διαύλων

G

Ενισχυτής 4 διαύλων

H

Κουτί Iso που χρησιμοποιείται
μόνο στο προαιρετικό τροχήλατο

I

Ηλεκτρικό δίκτυο
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Δεξιό τμήμα - Γενιά 3

1

Έξοδος διεγέρτη (μονωμένη)
Οι σύνδεσμοι εξόδων διεγέρτη είναι ηλεκτρονικά
μονωμένοι.
Υποδοχή εξόδου διεγέρτη (μονωμένη)
Για τη σύνδεση των ηλεκτροδίων διέγερσης με
βύσματα DIN. Υποστήριξη για τον ενεργό
καθετήρα διέγερσης.

2

Σύνδεση ηχοβολέα

3

Σύνδεση μορφοτροπέα γυαλιών LED

1

Ηχείο

2

Διακόπτης ρεύματος

Αριστερό τμήμα Γενιά 3

15 Σεπτεμβρίου 2020
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Πίσω τμήμα Γενιά 3

1

Προστατευτική γείωση

2

Λειτουργική γείωση
Προς χρήση για την καταστολή του θορύβου.

3

Διπλοί σύνδεσμοι USB – Τύπος A
Περιορισμένη διαθέσιμη ισχύς. Χρήση μόνο για
ποδοδιακόπτη και κάρτες μνήμης.

4

Σύνδεσμος USB – Τύπος B
Για διασύνδεση με υπολογιστή.

5

Σύνδεσμος ενεργοποίησης εισόδου / εξόδου Επιλογή 1

6

Σύνδεσμος ενεργοποίησης εισόδου / εξόδου Επιλογή 2

7

Σύνδεσμος εξόδου HS Link
Σύνδεση ενισχυτή
Cat5 με ενσωματωμένη καταστολή EMI
Καλώδιο κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

8

Σύνδεσμος οπτικού μορφοτροπέα

9

Είσοδος τροφοδοσίας
Είσοδος: 100-240 VAC, 50/60 Hz, μέγ. 300 VA
Ασφάλειες
F1, F2: T4A/250 V

10
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Έξοδος τροφοδοσίας (μόνο για υπολογιστή όταν δεν
χρησιμοποιείται με τον μονωτικό μετασχηματιστή)
Έξοδος: Κεντρική τροφοδοσία ρεύματος 100-240 VAC
Μέγ. 200 VA
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Λειτουργίες πίνακα ελέγχου - Γενιά 1 και 2

15 Σεπτεμβρίου 2020

1

Κομβίο ελέγχου έντασης διέγερσης

2

Πλήκτρο ελέγχου διάρκειας διέγερσης

3

Πλήκτρο ελέγχου ρυθμού επανάληψης διέγερσης

4

Πλήκτρα βέλους (Πλήκτρα ελέγχου πλοήγησης δείκτη)

5

Δεν χρησιμοποιείται.

6

Κομβίο επιλογής

7

Ένδειξη έντασης ήχου

8

Ένδειξη σίγασης ήχου

9

Πλήκτρο σίγασης ήχου

10

Πλήκτρα πλοήγησης οθόνης

11

Πλήκτρα ήχου

12

Αριθμητικό πληκτρολόγιο

13

Πλήκτρο Enter

14

Ένδειξη κατάστασης αναμονής

15

Ένδειξη κατάστασης εκτέλεσης

16

Πλήκτρα λειτουργίας

17

Πλήκτρα οθόνης

18

Πλήκτρο επαναλαμβανόμενης διέγερσης

19

Ένδειξη διέγερσης

20

Πλήκτρο μονής διέγερσης

21

Επαναφορά διέγερσης σε 0
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Ενδείξεις τροφοδοσίας
ρεύματος/κατάστασης
αναμονής
Εκτέλεση
Αναμονή

Πλοήγηση οθόνης /
λειτουργίες λογισμικού
Πλήκτρα πλοήγησης οθόνης – Με χρωματικό κώδικα
Τα πλήκτρα πλοήγησης οθόνης του λογισμικού σάς
επιτρέπουν να πλοηγείστε στις καρτέλες της εφαρμογής.
Τα χρώματα και οι λειτουργίες των 6 πλήκτρων
πλοήγησης λογισμικού αντιστοιχούν στα πλήκτρα
πλοήγησης οθόνης του λογισμικού στην εφαρμογή.
Πλήκτρα λειτουργιών – Με χρωματικό κώδικα
Τα πλήκτρα λειτουργιών λογισμικού σάς επιτρέπουν να
ελέγχετε τις διάφορες λειτουργίες λογισμικού στην
εφαρμογή.
Τα χρώματα και οι λειτουργίες των 12 πλήκτρων
λειτουργιών λογισμικού αντιστοιχούν στα πλήκτρα
λειτουργιών λογισμικού στην εφαρμογή.

Πλήκτρα οθόνης
Το δεξιό και το αριστερό πλήκτρο ελέγχου σάς
επιτρέπουν να τροποποιείτε τη διάρκεια σάρωσης.
Το δεξιό πλήκτρο μειώνει τη διάρκεια σάρωσης ανά
τμήμα, γεγονός που καθιστά το ίχνος ευρύτερο.
Το αριστερό πλήκτρο αυξάνει τη διάρκεια σάρωσης ανά
τμήμα, γεγονός που καθιστά το ίχνος στενότερο.
Τα πλήκτρα ελέγχου επάνω και κάτω σας επιτρέπουν
να τροποποιείτε το επίπεδο ευαισθησίας ανά τμήμα.
 Το επάνω πλήκτρο μειώνει την ευαισθησία ανά
τμήμα, γεγονός που καθιστά το ίχνος μεγαλύτερο.
 Το κάτω πλήκτρο αυξάνει την ευαισθησία σάρωσης
ανά τμήμα, γεγονός που καθιστά το ίχνος μικρότερο.
2-14
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Διέγερση
Ένδειξη διέγερσης
Η κίτρινη λυχνία ένδειξης διέγερσης (LED) αναβοσβήνει
μία φορά για τη μονή διέγερση και διακοπτόμενα για την
επαναλαμβανόμενη διέγερση.
Πλήκτρο μονής διέγερσης
Εάν πατήσετε το πλήκτρο μονής διέγερσης, εφαρμόζεται
μια μονή διέγερση και η ένδειξη αναβοσβήνει μία φορά.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο μονής
διέγερσης για να σταματήσετε την επαναλαμβανόμενη
διέγερση.
Πλήκτρο επαναλαμβανόμενης διέγερσης
Όταν πατήσετε το πλήκτρο επαναλαμβανόμενης
διέγερσης, εφαρμόζεται μια επαναλαμβανόμενη
διέγερση και η ένδειξη αναβοσβήνει διακοπτόμενα.
Για να σταματήσετε την επαναλαμβανόμενη διέγερση,
πατήστε το ίδιο πλήκτρο επαναλαμβανόμενης διέγερσης
ή το πλήκτρο μονής διέγερσης.

Ένταση/Διάρκεια/
Ρυθμός επανάληψης
διέγερσης
Κομβίο ελέγχου έντασης διέγερσης
Το κομβίο ελέγχου έντασης διέγερσης σας επιτρέπει να
ρυθμίζετε την ένταση της διέγερσης που εφαρμόζεται.
Περιστρέψτε το κομβίο ελέγχου προς τα δεξιά για να
αυξήσετε την ένταση της διέγερσης.
Περιστρέψτε το κομβίο ελέγχου προς τα αριστερά για να
μειώσετε την ένταση της διέγερσης.
Πλήκτρο επαναφοράς έντασης διέγερσης
Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς έντασης διέγερσης για να
επαναφέρετε την ένταση διέγερσης στο βασικό επίπεδο.
Κατά τη λειτουργία των διεγερτών ρεύματος, να
είστε προσεκτικοί ώστε να μην εκθέτετε τον ασθενή σε
υψηλή ένταση ρεύματος. Πριν συνδέσετε ή
αποσυνδέσετε το ηλεκτρόδιο διέγερσης, να
πραγματοποιείτε πάντα επαναφορά του διεγέρτη.
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Πλήκτρα ελέγχου διάρκειας διέγερσης
Τα επάνω και κάτω πλήκτρα ελέγχου της διάρκειας
διέγερσης σάς επιτρέπουν να αυξάνετε/μειώνετε τη
διάρκεια της διέγερσης.
Το επάνω πλήκτρο αυξάνει τη διάρκεια της διέγερσης.
Το κάτω πλήκτρο μειώνει τη διάρκεια της διέγερσης.
Πλήκτρα ελέγχου ρυθμού επανάληψης διέγερσης
Τα επάνω και κάτω πλήκτρα ελέγχου του ρυθμού
επανάληψης διέγερσης αυξάνουν και μειώνουν τον
ρυθμό επανάληψης διέγερσης.
Το επάνω πλήκτρο αυξάνει τον ρυθμό επανάληψης της
διέγερσης.
Το κάτω πλήκτρο μειώνει τον ρυθμό επανάληψης της
διέγερσης.

Ήχος/Ένταση
ήχου/Λειτουργία
δρομέα/Ίχνος/
Δείκτης/Σκανδαλισμός
Πλήκτρα ήχου
Το αριστερό και δεξιό πλήκτρο βέλους
χρησιμοποιούνται για μείωση/αύξηση της έντασης ήχου.
Πλήκτρο/Ένδειξη σίγασης ήχου
Πατήστε το πλήκτρο σίγασης μεγάφωνου για εναλλαγή
λειτουργιών μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.
Η κίτρινη λυχνία (LED) υποδεικνύει ότι το μεγάφωνο
έχει τεθεί σε σίγαση.
Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, δείτε τη λειτουργία
του τροχού ελέγχου δείκτη παρακάτω.
Κομβίο επιλογής
Περιστρέψτε τον τροχό για να μετακινήσετε τα ίχνη/τους
δείκτες ή τον δρομέα σκανδαλισμού.
Πατήστε τον τροχό για εναλλαγή μεταξύ των δεικτών
στο ενεργό ίχνος.
Δεν χρησιμοποιείται
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Πλήκτρα ελέγχου ίχνους/δείκτη/σκανδαλισμού
Σε εφαρμογές Κινητικών και Αισθητικών εξετάσεων,
F‐Wave και H-Reflex:
Τα επάνω και κάτω πλήκτρα ελέγχου επιλέγουν το
ενεργό ίχνος.
Τα αριστερά και δεξιά πλήκτρα ελέγχου επιλέγουν τον
ενεργό δρομέα.
Σε εφαρμογή EMG:
Τα επάνω και κάτω πλήκτρα ελέγχου μετακινούν τον
δρομέα σκανδαλισμού σε μικρά βήματα.
Τα αριστερά και δεξιά πλήκτρα ελέγχου μετακινούν το
επιλεγμένο στοιχείο κατά ένα βήμα.
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Πίνακας ελέγχου Γενιά 3

2-18

1

Πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου

2

Πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου

3

Πλήκτρο επιλογής δεξιάς/αριστερής πλευράς

4

Επιλογή εξέτασης

5

Πλήκτρα λειτουργίας

6

Ένδειξη κατάστασης εκτέλεσης

7

Ένδειξη κατάστασης αναμονής

8

Κομβίο ελέγχου έντασης διέγερσης

9

Πλήκτρο μέσου όρου

10

Πλήκτρο μονής διέγερσης

11

Πλήκτρο επαναλαμβανόμενης διέγερσης

12

Τροχός δρομέα, Γραμμή σκανδαλισμού, Κύλιση

13

Διαγραφή

14

Πλήκτρο μείωσης επιλεγμένου ίχνους

15

Πλήκτρο αύξησης επιλεγμένου ίχνους

16

Πλήκτρο μείωσης χρονικής βάσης

17

Πλήκτρο μείωσης ευαισθησίας

18

Πλήκτρο αύξησης χρονικής βάσης

19

Πλήκτρο αύξησης ευαισθησίας

20

Επόμενη εξέταση

21

Πλήκτρο σίγασης
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Λειτουργίες πίνακα ελέγχου - Γενιά 3
Ενδείξεις τροφοδοσίας
ρεύματος/κατάστασης
αναμονής
Ένδειξη κατάστασης εκτέλεσης
* Ανάβει συνεχώς κατά την αρχικοποίηση του συστήματος
* Ανάβει συνεχώς μόλις η εφαρμογή αρχικοποιήσει την
κύρια μονάδα
Ένδειξη κατάστασης αναμονής
* Αναβοσβήνει αργά όταν η βάση UltraPro είναι
ενεργοποιημένη και το USB είναι συνδεδεμένο, αλλά η
εφαρμογή EMG δεν εκτελείται
* Αναβοσβήνει γρήγορα κατά την αρχικοποίηση του
συστήματος
* Συνεχώς αναμμένο εάν είναι ενεργοποιημένο αλλά το
καλώδιο USB δεν είναι συνδεδεμένο

Λειτουργίες λογισμικού
Πλήκτρα λειτουργιών – Με χρωματικό κώδικα
Τα 12 πλήκτρα λειτουργιών λογισμικού σάς επιτρέπουν να
ελέγχετε τις διάφορες λειτουργίες λογισμικού στην εφαρμογή.
Τα χρώματα και λειτουργίες των 12 πλήκτρων λειτουργιών
λογισμικού αντιστοιχούν στα πλήκτρα λειτουργιών λογισμικού
στην εφαρμογή στο κάτω μέρος της οθόνης.

Πλήκτρα οθόνης
Το δεξιό και το αριστερό πλήκτρο ελέγχου σάς επιτρέπουν
να τροποποιείτε την ταχύτητα σάρωσης.
Το δεξιό πλήκτρο μειώνει τη διάρκεια σάρωσης ανά τμήμα,
γεγονός που καθιστά το ίχνος ευρύτερο.
Το αριστερό πλήκτρο αυξάνει τη διάρκεια σάρωσης ανά
τμήμα, γεγονός που καθιστά το ίχνος στενότερο.
Τα πλήκτρα ελέγχου επάνω και κάτω σας επιτρέπουν να
τροποποιείτε το επίπεδο ευαισθησίας ανά τμήμα.

• Το επάνω πλήκτρο αυξάνει την ευαισθησία σάρωσης ανά
τμήμα, γεγονός που καθιστά το ίχνος μικρότερο.

• Το κάτω πλήκτρο μειώνει την ευαισθησία σάρωσης ανά
τμήμα, γεγονός που καθιστά το ίχνος μεγαλύτερο.
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Διέγερση

Η ένδειξη του διεγέρτη
* Αναβοσβήνει γρήγορα κατά την αρχικοποίηση του
συστήματος
* Αναβοσβήνει στον ρυθμό επανάληψης όταν είναι ενεργός
ο διεγέρτης
* Αναβοσβήνει γρήγορα όταν είναι ενεργή η δοκιμή σύνθετης
αντίστασης
Πλήκτρο επαναλαμβανόμενης διέγερσης
Πατήστε για εφαρμογή επαναλαμβανόμενης διέγερσης.
Η ένδειξη αναβοσβήνει διακοπτόμενα.
Για να σταματήσετε την επαναλαμβανόμενη διέγερση, πατήστε
το πλήκτρο επαναλαμβανόμενης διέγερσης ή το πλήκτρο μονής
διέγερσης.
Πλήκτρο μονής διέγερσης
Πατήστε για εφαρμογή μονής διέγερσης. Η ένδειξη
αναβοσβήνει μία φορά.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο μονής διέγερσης
για να σταματήσετε την επαναλαμβανόμενη διέγερση.

Ένταση διέγερσης
Πλήκτρο μέσου όρου
Πατήστε για να ξεκινήσει ή να σταματήσει ο υπολογισμός
μέσου όρου.
Κομβίο ελέγχου έντασης διέγερσης
Το κομβίο ελέγχου έντασης διέγερσης σας επιτρέπει να
ρυθμίζετε την ένταση της διέγερσης που εφαρμόζεται.
Περιστρέψτε το κομβίο ελέγχου προς τα δεξιά για να αυξήσετε
την ένταση της διέγερσης.
Περιστρέψτε το κομβίο ελέγχου προς τα αριστερά για να
μειώσετε την ένταση της διέγερσης.
Κατά τη λειτουργία των διεγερτών ρεύματος, να είστε
προσεκτικοί ώστε να μην εκθέτετε τον ασθενή σε υψηλή
ένταση ρεύματος. Πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το
ηλεκτρόδιο διέγερσης, να πραγματοποιείτε πάντα επαναφορά
του διεγέρτη.
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Επιλογείς εκτέλεσης
Προηγούμενη εκτέλεση
Πιέστε για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη εκτέλεση.
Επόμενη εκτέλεση
Πατήστε για να προχωρήσετε στην επόμενη εκτέλεση.

Ένταση ήχου
Πλήκτρα ήχου
Πατήστε το επάνω μέρος του πλήκτρου για να αυξήσετε την
ένταση και το κάτω μέρος του πλήκτρου για να μειώσετε την
ένταση.

Πλήκτρο σίγασης ήχου
Πατήστε για εναλλαγή λειτουργιών μεταξύ ενεργοποίησης και
απενεργοποίησης.
Ένδειξη σίγασης
* Ανάβει συνεχώς όταν το ηχείο είναι σε σίγαση
* Αναβοσβήνει κατά την αρχικοποίηση της κύριας μονάδας

15 Σεπτεμβρίου 2020
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Διαγραφή και
μετακίνηση

Πλήκτρο διαγραφής
Πατήστε το πλήκτρο διαγραφής για να διαγράψετε το
επιλεγμένο ίχνος, τον τελευταίο πληκτρολογημένο χαρακτήρα
ή την επιλεγμένη καταχώριση.
Κομβίο επιλογής
Περιστρέψτε το κομβίο για να μετακινήσετε τα ίχνη, τους
δείκτες ή τον δρομέα σκανδαλισμού.

Επιλογή εξέτασης
Πλήκτρο επιλογής εξέτασης
Πιέστε για πρόσβαση στο μενού εξετάσεων της αρχικής
σελίδας.
Πλήκτρο επιλογής πλευράς
Πιέστε για να επιλέξετε τη Δεξιά ή την Αριστερή πλευρά
γιαέλεγχο.
Πλήκτρο επόμενης εξέτασης
Πιέστε για να προχωρήσετε στην επόμενη μελέτη.
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Μονάδα ενισχυτή UltraPro S100 - 3 και 4 διαύλων

Ενισχυτής 3 διαύλων Natus UltraPro S100

Ενισχυτής 4 διαύλων Natus UltraPro S100

Μπροστινό τμήμα

Ενισχυτής 3 διαύλων

Είσοδος ενισχυτή (μονωμένη)
Όλοι οι σύνδεσμοι εισόδων ενισχυτή
είναι ηλεκτρικά μονωμένοι.

Ενισχυτής 4 διαύλων

Σύνδεσμοι εισόδων ενισχυτή
ηλεκτροστατικής ευαισθησίας
Ενισχυτής 3 και 4 διαύλων

Ενισχυτής 3 και 4 διαύλων
Ενισχυτής 3 και 4 διαύλων

Μην αγγίζετε τους συνδέσμους
εισόδου του ενισχυτή, καθώς μπορεί να
προκληθεί ζημιά στον ενισχυτή ή να
επηρεαστεί η απόδοσή του.
Ενεργό ηλεκτρόδιο - Μαύρο
Το ενεργό ηλεκτρόδιο αντιστοιχεί στον
μαύρο σύνδεσμο εισόδου.
Ηλεκτρόδιο αναφοράς - Κόκκινο
Το ηλεκτρόδιο αναφοράς αντιστοιχεί
στον κόκκινο σύνδεσμο εισόδου.
LED ενεργής λειτουργίας

Ενισχυτής 4 διαύλων

15 Σεπτεμβρίου 2020

2-23
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Μπροστινό τμήμα

Ενισχυτής 3 διαύλων

Σύνδεσμοι εισόδων ενισχυτή (1-3) / (1-4)
Οι σύνδεσμοι εισόδων ενισχυτή
διαθέτουν υποδοχή τύπου DIN καθώς και
ένα ζεύγος συνδέσμων 1,5 mm
ανθεκτικών στην αφή.

Ενισχυτής 4 διαύλων

Σύνδεσμοι γείωσης ασθενούς
Συνδέστε τα ηλεκτρόδια γείωσης του
ασθενούς στους πράσινους συνδέσμους.
Ενισχυτής 3 διαύλων

Μην συνδέετε τη «γείωση
ασθενούς» στην προστατευτική σύνδεση
γείωσης στη Μονάδα του Μονωτικού
μετασχηματιστή ή σε άλλες συνδέσεις
«γείωσης», καθώς οι είσοδοι
ηλεκτροδίων έχουν γαλβανική μόνωση.

Ενισχυτής 4 διαύλων

Πλήκτρο δοκιμής σύνθετης
αντίστασης
Ενισχυτής 4 διαύλων

Πλήκτρο σίγασης
Ενισχυτής 4 διαύλων

Πλαϊνό τμήμα 3 διαύλων / Πίσω τμήμα 4 διαύλων

Ενισχυτής 3 και 4 διαύλων

Σύνδεσμος εισόδου HS Link - Κύρια
μονάδα - Πλαϊνό τμήμα / Πίσω τμήμα
Εξαιτίας του κινδύνου
ηλεκτροπληξίας, ο χειριστής ή/και ο
ασθενής δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση
ή έμμεση επαφή με το μεταλλικό
περίβλημα στο καλώδιο LINK που
συνδέεται στο πίσω μέρος του ενισχυτή.
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Διεγέρτης ρεύματος
Πληροφορίες
ασφάλειας

Διεγέρτης
Κατά τη λειτουργία των διεγερτών ρεύματος, να είστε προσεκτικοί
ώστε να μην εκθέτετε τους ασθενείς σε υψηλή ένταση ρεύματος. Πριν
συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το ηλεκτρόδιο διέγερσης, να πραγματοποιείτε
πάντα επαναφορά του διεγέρτη.

Η ταυτόχρονη σύνδεση ενός ασθενούς σε χειρουργικό εξοπλισμό
υψηλής συχνότητας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο σημείο της
ηλεκτρικής διέγερσης ή των ηλεκτροδίων καταγραφής, καθώς και πιθανή
ζημιά στον ηλεκτρικό διεγέρτη ή τους ενισχυτές εισόδων ηλεκτροδίων.
Η λειτουργία κοντά (π.χ. σε απόσταση 1 μέτρου) σε θεραπευτικές συσκευές
βραχέων κυμάτων ή μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει αστάθεια στην
έξοδο του ηλεκτρικού διεγέρτη.

Επικίνδυνες φυσιολογικές επιδράσεις! Ο διεγέρτης ρεύματος μπορεί να
εκπέμψει επικίνδυνη ένταση και τάση.

Αποφύγετε την ηλεκτρική διέγερση για παρατεταμένο χρονικό
διάστημα.

Ηλεκτρόδια διέγερσης
Κατά τη χρήση των ηλεκτροδίων βελόνας για καταγραφή ή διέγερση,
να χρησιμοποιείτε ηλεκτρόδια προαποστειρωμένης βελόνας μίας χρήσης ή να
αποστειρώνετε επιμελώς τα ηλεκτρόδια με βελόνα πολλαπλών χρήσεων.

Αποφύγετε την τυχαία επαφή μεταξύ συνδεδεμένων, αλλά μη
τοποθετημένων ηλεκτροδίων και άλλων αγώγιμων εξαρτημάτων,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με την προστατευτική
γείωση.
Σημείωση: Για τον καθαρισμό των ηλεκτροδίων επιφάνειας πολλαπλών
χρήσεων, ανατρέξτε στις συνοδευτικές οδηγίες χρήσης.

15 Σεπτεμβρίου 2020
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Καθετήρας διέγερσης
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1

Ακίδες ηλεκτροδίων εξόδου
Για άμεση διέγερση στο δέρμα, δείτε την περιγραφή των ηλεκτροδίων διέγερσης σε
αυτήν την ενότητα.

2

Ενδείξεις πολικότητας και διέγερσης
Η κάθοδος διέγερσης υποδεικνύεται από ένα σταθερό πράσινο φως (LED). Κατά τη
διέγερση, η άλλη ένδειξη LED θα αναβοσβήσει με κίτρινο χρώμα, μία φορά για τη
μονή διέγερση και διακοπτόμενα για την επαναλαμβανόμενη διέγερση. Έχετε υπόψη
ότι εάν ο διεγέρτης δεν είναι ενεργοποιημένος, δεν θα ανάψει καμία λυχνία LED.

3

Πλήκτρο πολικότητας
Πατήστε το πλήκτρο για να αλλάξετε πολικότητα.

4

Πλήκτρο C
Επόμενος έλεγχος μελέτης
Ενεργό σε όλες τις εξετάσεις. Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο στη λαβή.

5

Πλήκτρο A
Πλήκτρο επόμενης θέσης – Ενεργό στην εξέταση των κινητικών και των
αισθητικών νεύρων
Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο στη λαβή.

6

Πλήκτρο μονής διέγερσης
Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο στη λαβή.
Πλήκτρο επαναλαμβανόμενης διέγερσης
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο στη λαβή για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο.

7

Τροχός ελέγχου έντασης διέγερσης
Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ρεύματος, περιστρέψτε τον τροχό.
Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον τροχό του ποντικιού ή το
κομβίο ελέγχου έντασης διέγερσης στον πίνακα ελέγχου.
Επαναφορά
Για να επαναφέρετε την ένταση σε μηδενικό επίπεδο, πατήστε το πλήκτρο Reset
Stimulus Intensity (Επαναφορά έντασης διέγερσης) στον πίνακα ελέγχου.
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Αλλαγή πολικότητας
στο Comfort Probe
RS10
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1.
2.
3.

Τραβήξτε την κεφαλή του καθετήρα από το Comfort Probe RS10 με
ευθύγραμμη κίνηση.
Περιστρέψτε την κεφαλή του καθετήρα κατά 180 μοίρες.
Εισαγάγετε την κεφαλή του καθετήρα εκ νέου στο Comfort Probe RS10.
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Ποδοδιακόπτης με 3 πεντάλ (προαιρετικό)
Ο ποδοδιακόπτης διατίθεται ως μοντέλο τριπλού πεντάλ (δυνατότητες 1, 2 και 3) με
διασύνδεση USB.

IPX1
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Βαθμός προστασίας από επιβλαβή εισχώρηση νερού

1

Προγραμματιζόμενο από τον χρήστη

2

Επόμενη θέση (Καθοριζόμενο από τον χρήστη)

3

Έναρξη/διακοπή διέγερσης (Καθοριζόμενο από τον χρήστη)
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Ενεργοποίηση συστήματος
1.
2.
3.
4.
5.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά συνδεδεμένα σύμφωνα με όσα
εξηγήθηκαν νωρίτερα σε αυτό το κεφάλαιο και, στη συνέχεια, ακολουθήστε
αυτά τα βήματα.
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην επίτοιχη πρίζα.
Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης των Windows. Κάντε κλικ στο σωστό εικονίδιο
χρήστη και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας (εάν έχετε κωδικό
πρόσβασης).
(Μόνο Γενιά 3) Ενεργοποιήστε το πλήκτρο λειτουργίας της μονάδας βάσης
στην αριστερή πλευρά του πίνακα.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο λογισμικού Natus Elite Viking ή Synergy για να
ξεκινήσετε την εφαρμογή.

Σημείωση: Το ID και ο κωδικός πρόσβασης της σύνδεσής σας μπορεί να
διαφέρουν.

Τερματισμός λειτουργίας του συστήματος
Ακολουθήστε αυτές τις διαδικασίες για τον σωστό τερματισμό λειτουργίας του
συστήματός σας και κατά συνέπεια, για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στη μονάδα.
1. Από την αρχική σελίδα Natus Elite Viking ή Synergy, κάντε κλικ στο File
(Αρχείο) και Exit (Έξοδος). Η εφαρμογή κλείνει και εμφανίζεται η επιφάνεια
εργασίας των Windows.
2. (Μόνο Γενιά 3) Απενεργοποιήστε το πλήκτρο λειτουργίας της μονάδας βάσης
στην αριστερή πλευρά του πίνακα.
3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο λειτουργίας των Microsoft Windows στην κάτω
αριστερή γωνία της οθόνης του υπολογιστή σας.
4. Κάντε κλικ στο Start (Έναρξη) > Shutdown (Τερματισμός) στην κάτω αριστερή
πλευρά της οθόνης του υπολογιστή σας.
5. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την επίτοιχη πρίζα όταν το σύστημα
είναι απενεργοποιημένο.

Κωδικοί προειδοποίησης και σφάλματος λογισμικού
Στην εφαρμογή Natus Elite Viking ή Synergy, τα σφάλματα και άλλα ενημερωτικά
μηνύματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι αυτονόητα.
Ωστόσο, πρόσθετες πληροφορίες και προτεινόμενες ενέργειες χρήστη παρέχονται
στο έγγραφο 022210 που βρίσκεται στον δίσκο Οδηγού χρήστη 482-651400.
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Εγκατάσταση λογισμικού λήψης UltraPro S100
Ακολουθήστε αυτές τις διαδικασίες για να εγκαταστήσετε και να ενεργοποιήσετε την
άδεια χρήσης του λογισμικού UltraPro S100 εάν δεν έχει εγκατασταθεί και
αδειοδοτηθεί ή εάν κάνετε νέα εγκατάσταση λογισμικού.

1. Εγκατάσταση
λογισμικού λήψης

1.

Τοποθετήστε τον δίσκο εγκατάστασης Natus Elite Viking/Synergy EMG στη
μονάδα δίσκου. Το πρόγραμμα εγκατάστασης θα πρέπει να ξεκινήσει
αυτόματα.
2. Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο).
3. Επιλέξτε Accept license agreement (Αποδοχή άδειας χρήσης) και κάντε κλικ
στο Next (Επόμενο).
4. Επιλέξτε Acquisition System (Σύστημα λήψης) και κάντε κλικ στο Next
(Επόμενο).
5. Εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό συστήματος από την παρεχόμενη φόρμα
αδειοδότησης και κάντε κλικ στο Next (Επόμενο).
6. Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο) για να αποδεχτείτε τον προεπιλεγμένο
προορισμό προγράμματος εφαρμογής.
7. Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο) για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
8. Κάντε κλικ στο Install (Εγκατάσταση) για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα
οδήγησης συσκευής.
9. Κάντε κλικ στο Install this driver anyway (Εγκατάσταση αυτού του
προγράμματος οδήγησης οπωσδήποτε).
10. Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο) για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
11. Κάντε κλικ στο OK για να επανεκκινήσετε τον Η/Υ.
12. Η εγκατάσταση του λογισμικού UltraPro S100 ολοκληρώθηκε.

2. Δημιουργία και
εφαρμογή άδειας
χρήσης
λογισμικού
UltraPro S100

1.

Για τη δημιουργία και την εφαρμογή της άδειας χρήσης UltraPro S100,
ανατρέξτε στην Επιστολή άδειας χρήσης UltraPro S100.

Τεχνικές προδιαγραφές
Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, ανατρέξτε στο Δελτίο τεχνικών προδιαγραφών
UltraPro S100.
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3

Πληροφορίες ασθενούς
Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
πληροφοριών ασθενούς που χρησιμοποιείται για την εργασία με τα αρχεία
ελέγχων των ασθενών.
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Κενή σελίδα.
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Πληροφορίες ασθενούς

Η οθόνη ασθενών

Η λειτουργία πληροφοριών ασθενούς έχει ενότητες όπου εισάγετε συγκεκριμένα
δεδομένα σχετικά με τον ασθενή, όπως το ID ασθενούς, το φύλο, την ημερομηνία
γέννησης και το όνομα ασθενούς, καθώς και πληροφορίες ιατρού, την περίληψη
δεδομένων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ασθενούς και συμπεράσματα.

Εισαγωγή νέου
ασθενούς

1.

Κάντε κλικ στο New Patient (Νέος ασθενής) για να προετοιμάσετε το
σύστημα για τον νέο ασθενή. Εάν υπάρχουν μη αποθηκευμένα δεδομένα, θα
σας ζητηθεί να τα αποθηκεύσετε ή να τα απορρίψετε. Το τμήμα με τα
δημογραφικά στοιχεία ασθενούς εκκαθαρίζεται.

2.

Εισαγάγετε τα δημογραφικά δεδομένα ασθενούς και τις πληροφορίες
επίσκεψης.
Πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον τα απαιτούμενα πεδία. Μόλις
συμπληρωθούν τα απαιτούμενα πεδία, θα είναι διαθέσιμα τα πλήρη
δημογραφικά στοιχεία ασθενούς.
Το επισημασμένο πεδίο υποδεικνύει τη θέση στην οθόνη όπου θα εισαχθεί το
κείμενο. Πατήστε <Enter> ή <Tab> για να προχωρήσετε στην επόμενη
γραμμή της φόρμας. Πατήστε <Shift Tab> για να μετακινήσετε τον δρομέα
που αναβοσβήνει στην προηγούμενη γραμμή. Τα δεδομένα του ασθενούς θα
πρέπει να εισαχθούν πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε διαδικασιών
εξέτασης.

15 Σεπτεμβρίου 2020

3.

Εισαγάγετε το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, κ.λπ., ανάλογα με τις
ανάγκες.

4.

Το όνομα, το ID του ασθενούς κ.λπ. εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά της
οθόνης.

5.

Εάν θέλετε, για να συμπληρώσετε τα υπόλοιπα πεδία πληροφοριών,
τοποθετήστε τον δρομέα στο επιθυμητό πεδίο και πληκτρολογήστε τις
πληροφορίες. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινήσετε τον δρομέα στο
επόμενο πεδίο.

6.

Κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση) για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα
ασθενούς στον σκληρό δίσκο.

7.

Κάντε κλικ στο Begin Testing (Έναρξη εξέτασης) για να ξεκινήσετε την
εξέταση ή για να εισαγάγετε τις λεπτομέρειες επίσκεψης.

8.

Οι πληροφορίες επίσκεψης μπορούν να προστεθούν με το πάτημα του
πλήκτρου Visit Details (Λεπτομέρειες επίσκεψης).
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Επιλογή/επεξεργασία
πληροφοριών
ασθενούς

1.

Κάντε κλικ στο πλήκτρο λειτουργίας Patient List (Λίστα ασθενών) στην
κύρια οθόνη του UltraPro S100 για να εμφανίσετε όλους τους ασθενείς στη
βάση δεδομένων ασθενών ή χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα
Search (Αναζήτηση) για να βρείτε έναν ασθενή.

2.

Χρησιμοποιήστε την κατακόρυφη γραμμή κύλισης ή τα πλήκτρα βέλους
επάνω/κάτω για κύλιση προς τα κάτω στα πεδία έως τον ασθενή που
θέλετε. Για να φορτώσετε τον ασθενή, κάντε διπλό κλικ στον Patient
(Ασθενής) ή επισημάνετε τον ασθενή και κάντε κλικ στο Load Patient
(Φόρτωση ασθενούς). Οι τρέχουσες πληροφορίες ασθενούς εμφανίζονται
στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

3.

Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες ασθενούς όπως απαιτείται.

4.

Πραγματοποιήστε αλλαγές στις τρέχουσες πληροφορίες ασθενούς
πληκτρολογώντας ξανά τις πληροφορίες που πρέπει να ενημερωθούν. Οι
βασικές τρέχουσες πληροφορίες ασθενούς εφαρμόζονται σε όλες τις αναφορές.
Ωστόσο, οι πληροφορίες επίσκεψης είναι μοναδικές για κάθε επίσκεψη.

5.

Για να αλλάξετε τις λεπτομέρειες επίσκεψης, επιλέξτε Restart Visit
(Επανεκκίνηση επίσκεψης).

6.

Επιλέξτε Visit Details (Λεπτομέρειες επίσκεψης).

7.

Όταν τελειώσετε με τις πληροφορίες επίσκεψης, κάντε κλικ στο Done
(Τέλος). Θα σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
Εάν απλώς ενημερώνετε τις τρέχουσες πληροφορίες ασθενούς, κάντε κλικ στο
Save (Αποθήκευση) όταν ολοκληρώσετε την ενημέρωση.

Σημείωση: Η φόρτωση ενός ασθενούς αντικαθιστά τον τρέχοντα ασθενή και
ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε τα στοιχεία για τον τρέχοντα ασθενή
προτού προχωρήσετε.

Έναρξη μιας νέας
επίσκεψης

1.

Κάντε κλικ στο πλήκτρο λειτουργίας Patient List (Λίστα ασθενών) στην
κύρια οθόνη του UltraPro S100 για να εμφανίσετε όλους τους ασθενείς στη
βάση δεδομένων ασθενών ή χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Search
(Αναζήτηση) για να βρείτε έναν ασθενή.

2.

Χρησιμοποιήστε την κατακόρυφη γραμμή κύλισης ή τα πλήκτρα βέλους
επάνω/κάτω για κύλιση προς τα κάτω στα πεδία έως τον ασθενή που
θέλετε. Για να φορτώσετε τον ασθενή, κάντε διπλό κλικ στον Patient
(Ασθενής) ή επισημάνετε τον ασθενή και κάντε κλικ στο Load Patient
(Φόρτωση ασθενούς).

Σημείωση: Η φόρτωση ενός ασθενούς αντικαθιστά τον τρέχοντα ασθενή και
ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε τα στοιχεία για τον τρέχοντα ασθενή
για να μπορέσετε να προχωρήσετε.
3.
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Κάντε κλικ στο New Visit (Νέα επίσκεψη).
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Πληροφορίες ασθενούς

Ανάκληση ασθενούς
για εξέταση

Ανάκληση ενός
ελέγχου για
ανασκόπηση

1.

Κάντε κλικ στο πλήκτρο λειτουργίας Patient List (Λίστα ασθενών) στην
κύρια οθόνη του UltraPro S100 για να εμφανίσετε τους ασθενείς στη βάση
δεδομένων ασθενών ή χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Search
(Αναζήτηση) για να βρείτε έναν ασθενή.

2.

Φορτώστε τον ασθενή. Οι πληροφορίες ασθενούς εμφανίζονται στα αριστερά.

3.

Πραγματοποιήστε τυχόν απαραίτητες αλλαγές στις πληροφορίες επίσκεψης.
Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο Done (Τέλος). Θα σας ζητηθεί να
αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

4.

Το μενού εξετάσεων εμφανίζεται αυτόματα στα δεξιά. Βρείτε και επιλέξτε την
επιθυμητή εξέταση για να ξεκινήσετε την εξέταση.

5.

Εάν πρέπει να προσθέσετε εξετάσεις σε μια υπάρχουσα επίσκεψη.
α. Κάντε κλικ στη λειτουργία Patient List (Λίστα ασθενών) στην κύρια
οθόνη UltraPro S100. Οι ασθενείς παρατίθενται στα δεξιά.
β. Βρείτε τον ασθενή σας και επισημάνετε το όνομα.
γ. Κάντε κλικ στο Catalog (Κατάλογος) για να εμφανίσετε όλες τις
επισκέψεις για αυτόν τον ασθενή.
δ. Κάντε αναζήτηση κατά ημερομηνία για να βρείτε την επίσκεψη που θα
επισυναφθεί και επισημάνετε την ημερομηνία.
ε. Κάντε κλικ στο Restart (Επανεκκίνηση). Θα εκχωρηθούν πρόσθετες
εξετάσεις σε αυτήν την επίσκεψη.

1.

Για ανασκόπηση των δεδομένων κυματομορφής.
α. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Patient List (Λίστα ασθενών) για να εμφανίσετε
όλους τους ασθενείς στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
β. Εντοπίστε τον ασθενή είτε με κύλιση στη λίστα είτε χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία Search (Αναζήτηση) και επισημάνετε τον ασθενή.

2.

Κάντε κλικ στο πλήκτρο Catalog (Κατάλογος) για να εμφανίσετε όλες τις
επισκέψεις και τα δεδομένα για αυτόν τον ασθενή στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
α. Βρείτε τη σωστή επίσκεψη και, εάν είναι απαραίτητο, κάντε κλικ στο «+»
μπροστά από τον φάκελο για να την αναπτύξετε.
β. Κάντε διπλό κλικ στο όνομα δεδομένων κυματομορφής (Median APB,
Ulnar FDI κ.λπ.). Μπορούν να γίνουν αλλαγές στα δεδομένα, όπως
μετακίνηση των δεικτών.

3.

Για αποθήκευση αλλαγών.
α. Κάντε κλικ στο Exit Test (Έξοδος από εξέταση) για να επιστρέψετε στην
οθόνη πληροφοριών ασθενούς.
β. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Report (Αναφορά) για αναδημιουργία/ανασύνταξη
της αναφοράς.

4.

Κάντε κλικ στο End Visit (Τέλος επίσκεψης) για να αποθήκευση των
αλλαγών σας και έξοδο από αυτόν τον ασθενή.

Σημείωση: Όπως θα παρατηρήσετε, πριν από κάθε τίτλο ενότητας, εμφανίζεται ένα
σύμβολο «+» ή «-». Όπως και στα Windows, κάντε κλικ στο «+» για να ανοίξετε έναν
κλειστό φάκελο ή μια ενότητα ή κάντε κλικ στο «-» για να κλείσετε την ενότητα.
15 Σεπτεμβρίου 2020
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Διαγραφή ελέγχων
από αρχείο ασθενούς

Διαγραφή ασθενούς

3-6

1.

Κάντε κλικ στο πλήκτρο Patient List (Λίστα ασθενών) για να εμφανίσετε
όλους τους ασθενείς στο πλαίσιο στα δεξιά.

2.

Επισημάνετε τον επιθυμητό ασθενή.

3.

Κάντε κλικ στο πλήκτρο Catalog (Κατάλογος) για να εμφανίσετε τις
επισκέψεις και τα αρχεία δεδομένων για αυτόν τον ασθενή. Βρείτε και
επισημάνετε το αρχείο της κυματομορφής ή της επίσκεψης, ανάλογα με το τι
θέλετε να διαγράψετε.

4.

Από τη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο File (Αρχείο) > Delete Test (Διαγραφή
εξέτασης) για να διαγράψετε ένα συγκεκριμένο αρχείο κυματομορφής ή κάντε
κλικ στο File (Αρχείο) > Delete Visit (Διαγραφή επίσκεψης) για να
διαγράψετε όλα τα δεδομένα για μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Σε κάθε
περίπτωση, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

1.

Επισημάνετε τον Patient (Ασθενής) που θέλετε να διαγράψετε στο Patient
List (Λίστα ασθενών).

2.

Επιλέξτε File (Αρχείο) > Delete Patient (Διαγραφή ασθενούς). Θα σας
ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

15 Σεπτεμβρίου 2020
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Διεξαγωγή ελέγχου
Αυτό το κεφάλαιο παρέχει γενικές οδηγίες για τη διεξαγωγή μιας μελέτης ή
ενός ελέγχου, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα μια μελέτη αγωγής κινητικού
νεύρου. Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτά τα βασικά βήματα για να εκτελέσετε
τους περισσότερους από τους διαθέσιμους ελέγχους στο πρόγραμμα UltraPro
S100.
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Κενή σελίδα.
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Προετοιμασία του συστήματος

Διεξαγωγή ελέγχου

Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι σωστά συνδεδεμένα στο σύστημά σας.

Μην ενεργοποιήσετε τροφοδοσία ρεύματος στο σύστημα έως ότου όλες οι
συνδέσεις καλωδίων να έχουν συνδεθεί σωστά και επαληθευτεί.
Για πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα του συστήματος, ανατρέξτε στο
Κεφάλαιο 2 του οδηγού αυτού.
Θα χρειαστείτε επίσης το κατάλληλο λογισμικό εφαρμογής εγκατεστημένο στο
σύστημά σας.

Εκκίνηση

15 Σεπτεμβρίου 2020

Όταν ενεργοποιείτε την τροφοδοσία ρεύματος, το σύστημα ενδέχεται να εμφανίσει
την οθόνη σύνδεσης των Windows.
Αφού συνδεθείτε στο σύστημα:
1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Viking ή Synergy στην επιφάνεια εργασίας
και μετά συνδεθείτε.
2. Εισαγάγετε τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς.
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Natus UltraPro S100
Χρήση UltraPro S100,
Μενού μελέτης έναντι
Μενού εξετάσεων

Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις ως προς την επιλογή ελέγχων για εξέταση:
Μενού εξετάσεων ή Μενού μελέτης. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή για το
καθένα.

Μενού εξετάσεων
Με το μενού εξετάσεων, οι έλεγχοι ομαδοποιούνται ανά τύπο: κινητική,
αισθητήρια, F-Waves, κ.λπ. Όταν ξεκινάτε έναν έλεγχο, στην οθόνη
κυματομορφής, μπορείτε να μεταβείτε σε διαφορετικό έλεγχο κάνοντας διπλό κλικ
στο Test Folder (Φάκελος εξετάσεων) και, στη συνέχεια, επιλέγοντας τα
συγκεκριμένα exam (έλεγχο) και side (πλευρά) από το παράθυρο διαλόγου Select
Protocol (Επιλογή πρωτοκόλλου).

Μενού μελέτης
Στο μενού μελέτης, οι έλεγχο συνήθως ομαδοποιούνται με βάση τη διάγνωση, το
παράπονο του ασθενούς ή κάποια άλλη προσαρμοσμένη ρύθμιση. Όταν εκτελείτε
μια μελέτη, ενώ βρίσκεστε στην οθόνη κυματομορφής, μπορείτε να επιλέξετε τον
επόμενο έλεγχό σας από τον έλεγχο μελέτης στο κάτω δεξιό κέντρο της οθόνης, η
οποία είναι ανεξάρτητη από τον τύπο του ελέγχου. Όταν η ενέργεια γίνεται με
αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει παράθυρο διαλόγου. Μια μελέτη μπορεί να περιέχει
κινητική εξέταση, αισθητήρια εξέταση, F-Wave,
H-Reflex, EMG βελόνας, κ.λπ.
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Διεξαγωγή ελέγχου

Εξέταση με χρήση του 1. Από το μενού μελέτης, κάντε διπλό κλικ στο exam (έλεγχος) για να μπείτε
στην οθόνη κυματομορφής. Επιλέξτε/μεταβείτε στην αριστερή ή δεξιά πλευρά
Μενού μελέτης
κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Αναστροφής

.

2.

Εκτελέστε τον έλεγχο.

3.

Πατήστε ή κάντε κλικ στο πλήκτρο λειτουργίας Next Study Exam (Επόμενος
έλεγχος μελέτης).

4.

Συνεχίστε τις εξετάσεις μέχρι να ολοκληρωθούν.

Εξέταση με χρήση του 1. Από το μενού εξετάσεων, επιλέξτε το test type (τύπος εξέτασης) που
θέλετε από τον κατάλληλο φάκελο.
Μενού εξετάσεων

Ασθενής για αναφορά
σε επτά βήματα

15 Σεπτεμβρίου 2020

2.

Από την οθόνη κυματομορφής, εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Select
protocol (Επιλογή πρωτοκόλλου). Επιλέξτε το πρωτόκολλο και την
πλευρά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτόν τον έλεγχο και κάντε
κλικ στο OK.

3.

Συνεχίστε με την εξέταση.

4.

Όταν ολοκληρωθεί αυτή η εξέταση, ενώ εξακολουθείτε να βρίσκεστε στην
οθόνη κυματομορφής, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης New Nerve (Νέο
νεύρο) (εάν η εξέταση αφορά νεύρο του ίδιου τύπου) ή Exit Test (Έξοδος
από εξέταση) (εάν το νεύρο είναι από άλλο φάκελο).

5.

Εκτελέστε τον έλεγχο.

6.

Συνεχίστε με τις εξετάσεις μέχρι να ολοκληρωθούν.

Η τυπική διαδικασία για την εκτέλεση ενός ελέγχου είναι η εξής:
1.

Κάντε κλικ στο New Patient (Νέος ασθενής) (ή End Visit (Τέλος επίσκεψης)
εάν ο προηγούμενος έλεγχος ασθενούς δεν έχει τελειώσει).

2.

Εισαγάγετε τις τρέχουσες πληροφορίες ασθενούς.

3.

Κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση).

4.

Κάντε λήψη των ελέγχων.

5.

Δείτε την αναφορά.

6.

Επιστρέψτε στο Μενού εξέτασης/Μενού μελέτης.

7.

Κάντε κλικ στο End Visit (Τέλος επίσκεψης) πριν προχωρήσετε στον επόμενο
ασθενή.
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Παράδειγμα μελέτης αγωγής κινητικού νεύρου
Τοποθετήστε και ασφαλίστε τα ηλεκτρόδια στον ασθενή σας, σύμφωνα με τις
συμβάσεις σας για τον τύπο της εξέτασης που εκτελείτε.

Πληροφορίες σχετικά
με την οθόνη
κυματομορφής

1

Οι ρυθμίσεις φίλτρου ή/και διεγέρτη υποδεικνύονται στη γραμμή εργαλείων.

2
3

Οι ετικέτες και ρυθμίσεις ίχνους υποδεικνύονται στα δεξιά της κυματομορφής.
Το ίχνος της οθόνης εμφανίζει το εισερχόμενο σήμα για την αξιολόγηση του θορύβου και
των παρεμβολών.
Ο πίνακας αποτελεσμάτων. Εδώ εμφανίζονται οι μετρημένες τιμές από τις τοποθετήσεις
του δρομέα.

4
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Διεξαγωγή ελέγχου

Επιλογή ελέγχου

Από τα πλήκτρα λειτουργιών ή το μενού εξέτασης/μελέτης, επιλέξτε τον ελέγχο
που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Επιλογή
πρωτοκόλλου (μόνο
εάν χρησιμοποιείτε
το μενού εξετάσεων)

1.

Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να επιλέξετε το νεύρο και την πλευρά
εξέτασης.

2.

Πατήστε Enter για να αποδεχτείτε την επιλογή.

3.

Εάν δεν βρείτε το επιθυμητό πρωτόκολλο, επιλέξτε Generic Nerve (Νεύρο
γενικού τύπου).

4.

Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση, οι ετικέτες του νεύρου και της θέσης μπορούν
να αλλάξουν. Κάντε αριστερό κλικ στη θέση για να την επισημάνετε και, στη
συνέχεια, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Edit Segment (Επεξεργασία
τμήματος).

Τοποθέτηση
ηλεκτροδίου κινητικής •
NCS

Το ενεργό ηλεκτρόδιο καταγραφής τοποθετείται πάνω από τη ζώνη τελικής
πλάκας ενός μυός που νευρώνεται από το υπό δοκιμή νεύρο.

•

Το ηλεκτρόδιο αναφοράς τοποθετείται κοντά σε μια ηλεκτρικά «ήρεμη»
περιοχή.

•

Το ηλεκτρόδιο γείωσης τοποθετείται συνήθως μεταξύ των ηλεκτροδίων
διέγερσης και καταγραφής.

•

Η χρήση ηλεκτρολυτικής γέλης μεταξύ του δέρματος και του ηλεκτροδίου
καταγραφής βελτιώνει την «ηλεκτρική επαφή» και μειώνει τον θόρυβο.

•

Σε περίπτωση υπερβολικού θορύβου, μπορεί να χρειαστεί να γίνει λείανση του
δέρματος για χαμηλότερη σύνθετη αντίσταση.

Σημείωση: Το ηλεκτρόδιο καταγραφής τοποθετείται σε έναν μυ, παρόλο που αυτό
που μας ενδιαφέρει είναι η αγωγής κατά μήκος του νεύρου.
Το νεύρο διεγείρεται χρησιμοποιώντας ηλεκτρόδια επιφάνειας σε δύο ή
περισσότερες θέσεις όπου το νεύρο βρίσκεται επιφανειακά. Ο διεγέρτης είναι
συνήθως προσανατολισμένος έτσι ώστε η κάθοδός του να είναι στραμμένη προς το
ενεργό ηλεκτρόδιο καταγραφής.

15 Σεπτεμβρίου 2020
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Τοποθέτηση
ηλεκτροδίου
αισθητήριας NCS

1.

Δισκοειδή ή δακτυλιοειδή ηλεκτρόδια επιφάνειας τοποθετούνται πάνω από το
δέρμα, σε σημεία όπου το υπό εξέταση νεύρο βρίσκεται επιφανειακά.

2.

Το νεύρο διεγείρεται σε θέσεις όπου βρίσκεται επιφανειακά.
Η κάθοδος του διεγέρτη είναι προσανατολισμένη προς το ενεργό ηλεκτρόδιο
καταγραφής.

Λήψη των δεδομένων
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Τα δεδομένα λαμβάνονται από το όργανο, εμφανίζονται στην οθόνη,
επισημαίνονται και αποθηκεύονται αυτόματα. Οι κυματομορφές μαζί με τις
μετρημένες τιμές μεταφέρονται στη συνέχεια σε μια Αναφορά.
1.

Ορίστε την ένταση διέγερσης στο 0.

2.

Τοποθετήστε τον διεγέρτη στην κατάλληλη θέση.

3.

Πατήστε το πλήκτρο Μονής διέγερσης στον Πίνακα Ελέγχου (ή τον
ποδοδιακόπτη ή το πλήκτρο Λήψης πάνω από τον τροχό στον καθετήρα
διεγέρτη) για να διεγείρετε και να λάβετε αποκρίσεις.

4.

Χρησιμοποιήστε το κομβίο ελέγχου Έντασης διέγερσης ή τον τροχό
Έντασης στον καθετήρα διεγέρτη για να αυξήσετε σταδιακά την ένταση
της ηλεκτρικής διέγερσης έως ότου η απόκριση είναι η μέγιστη δυνατή.

5.

Εάν χρησιμοποιείτε συνεχή διέγερση, πατήστε το πλήκτρο
Επαναλαμβανόμενης διέγερσης στον Πίνακα Ελέγχου ή πατήστε και
κρατήστε πατημένο για λίγο το πλήκτρο Λήψης στον καθετήρα διεγέρτη.
Όταν παρατηρηθεί αποδεκτή απόκριση, πατήστε ξανά ένα από τα δύο
πλήκτρα για να σταματήσετε τη διέγερση.

6.

Για τον μέσο όρο, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας Μέσου όρου στον
Πίνακα Ελέγχου. Τότε, ενεργοποιείται το πρόγραμμα υπολογισμού μέσου
όρου. Πατήστε το πλήκτρο Επαναλαμβανόμενης διέγερσης στον Πίνακα
Ελέγχου για να λάβετε τον καθορισμένο αριθμό σαρώσεων.

7.

Για να προχωρήσετε στην επόμενη θέση διέγερσης, πατήστε το κάτω
βέλος της Επόμενης θέσης από τα πλήκτρα πλοήγησης ή το πλήκτρο Α
στον καθετήρα.

8.

Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να λάβετε απόκριση για κάθε
απαιτούμενη θέση.

15 Σεπτεμβρίου 2020

Διεξαγωγή ελέγχου

Επισήμανση
δεδομένων με δείκτες

1.

Οι δείκτες τοποθετούνται αυτόματα καθώς λαμβάνονται οι αποκρίσεις.

2.

Για να ρυθμίσετε τους δείκτες, κάντε κλικ στον επιθυμητό δείκτη και
σύρετέ τον στη νέα του θέση ή χρησιμοποιήστε το κομβίο Δείκτη για να
μετακινήσετε τον Κόκκινο δείκτη. Πιέστε το κομβίο Δείκτη για να
προχωρήσετε στον επόμενο δείκτη.

3.

Για να τοποθετήσετε χειροκίνητα τους δείκτες καθυστέρησης ή πλάτους,
επιλέξτε Mark Toolbar (Γραμμή εργαλείων δεικτών) από τα πλήκτρα
λειτουργίας.

4.

Από τη γραμμή εργαλείων που εμφανίζεται, μπορείτε να εκτελέσετε τα
εξής: Clear (Εκκαθάριση), Clear All (Εκκαθάριση όλων), Hide
(Απόκρυψη), Show (Εμφάνιση), Fast Mark (Γρήγορη επισήμανση) ή να
τοποθετήσετε μεμονωμένους δείκτες.

5.

Εάν χρησιμοποιείτε τον Πίνακα Ελέγχου UltraPro S100, πατήστε τον
Τροχό ελέγχου επισήμανσης για να ενεργοποιήσετε/προχωρήσετε μέσα
από τους δείκτες. Η περιστροφή του τροχού σάς επιτρέπει να τοποθετείτε
τον ενεργό δείκτη (Κόκκινο) κατάλληλα.

Σημείωση: Για να αφαιρέσετε έναν δείκτη, χρησιμοποιήστε το Mark Toolbar
(Γραμμή εργαλείων δεικτών) στα πλήκτρα λειτουργίας. Εάν κάνετε κλικ στον
ανεπιθύμητο δείκτη στην κυματομορφή, γίνεται κόκκινος. Στη συνέχεια,
επιλέξτε Clear (Εκκαθάριση) από το Mark Toolbar (Γραμμή εργαλείων
δεικτών).
6.

Επαναφορά των
δεικτών

15 Σεπτεμβρίου 2020

Για επανάληψη σε επιπλέον ίχνη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δρομέα
επάνω/κάτω για να ενεργοποιήσετε το σωστό ίχνος και επαναλάβετε τα
προηγούμενα βήματα.

Εάν έχετε επανατοποθετήσει δείκτες που έχουν τοποθετηθεί αυτόματα από το
σύστημα, μπορείτε να τους επιστρέψετε στις αρχικές θέσεις τους πατώντας
Analysis (Ανάλυση) > Reanalyse (Εκ νέου ανάλυση) στη γραμμή μενού.
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Διαγραφή δεδομένων

Διαγραφή δεδομένων

1.

Κάντε κλικ στην κυματομορφή για να την επισημάνετε.

2.

Κάντε δεξί κλικ στην κυματομορφή.

3.

Επιλέξτε Erase (Διαγραφή). Τα δεδομένα αφαιρούνται από το ίχνος και τα
αποτελέσματα διαγράφονται από τον Πίνακα αποτελεσμάτων.

4.

Για να αναιρέσετε τη διαγραφή, κάντε δεξί κλικ στην κυματομορφή και
επιλέξτε Unerase (Αναίρεση διαγραφής). Εάν θέλετε να προβείτε σε
αναίρεση διαγραφής, πρέπει να το κάνετε αμέσως.

1.

Κάντε κλικ στην κυματομορφή για να την επισημάνετε.

2.

Κάντε κλικ στο πλήκτρο λειτουργίας Erase (Διαγραφή).

3.

Τα δεδομένα, το ίχνος και η θέση διαγράφονται από την περιοχή ίχνους
και τον Πίνακα αποτελεσμάτων.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δεν υπάρχει δυνατότητα αναίρεσης.

Υπέρθεση ιχνών

1.

Κάντε κλικ στο πλήκτρο λειτουργίας Superimpose (Υπέρθεση).
Εμφανίζονται σε υπέρθεση όλες οι κυματομορφές για έναν δεδομένο δίαυλο.
Τα ίχνη που τίθενται σε υπέρθεση εμφανίζονται στο κέντρο της οθόνης.

2.
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Κάντε ξανά κλικ στο πλήκτρο λειτουργίας Superimpose (Υπέρθεση) για
να επιστρέψετε τα ίχνη στις αρχικές τους θέσεις.
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Υπολογισμός της
ταχύτητας






Οι αποστάσεις μπορούν να εισαχθούν μετά τη λήψη κάθε θέσης ή όλες οι
αποστάσεις μπορούν να εισαχθούν μετά τη λήψη όλων των θέσεων.
Εισαγάγετε αποστάσεις σε cm με έως ένα δεκαδικό ψηφίο (π.χ. 23,5 cm /
235 mm)
Η απόσταση που θα εισαχθεί θα εμφανίζεται στον Πίνακα αποτελεσμάτων
στο αντίστοιχο πεδίο Distance (Απόσταση).
Πατήστε Enter για να αποδεχτείτε την απόσταση και να υπολογίσετε την
ταχύτητα αγωγής.

Σημείωση: Μπορείτε να εισαγάγετε προεπιλεγμένες αποστάσεις
χρησιμοποιώντας τον πίνακα πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια, οι
ταχύτητες αγωγής θα υπολογίζονται αυτόματα.

Ανάλυση και
εμφάνιση ιχνών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη οθόνη για να εξετάσετε τα ίχνη σας.

Εμφάνιση μεγάλων
πινάκων
αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται αμέσως στην οθόνη, ενώ λαμβάνετε δεδομένα.
Εάν οι στήλες στον πίνακα δεν εμφανίζονται, κάντε κύλιση στον πίνακα ή
επιλέξτε Results (Αποτελέσματα) > Full Results (Πλήρη αποτελέσματα) από τη
γραμμή μενού για να δείτε τους πλήρεις πίνακες και τα γραφήματα, ή κάντε
διπλό κλικ στη γραμμή κεφαλίδας.

Γραφήματα

Μέχρι δύο γραφήματα μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη δοκιμής. Μέχρι
έξι γραφήματα μπορούν να εμφανιστούν στην προβολή πλήρους οθόνης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.

1.

1.

15 Σεπτεμβρίου 2020

Επιλέξτε Display (Οθόνη) > Full Trace Area ON (Ενεργοποίηση
πλήρους περιοχής ίχνους) ή κάντε διπλό κλικ στη γραμμή κεφαλίδας.

Επιλέξτε Results (Αποτελέσματα) > Graph Options (Επιλογές
γραφήματος) για να επιλέξετε τα αποτελέσματα που θέλετε να δείτε.
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Λήψη EMG

1.

Για ελεύθερη λήψη EMG σε λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού
εξετάσεων, επιλέξτε ή πατήστε το Needle EMG (EMG βελόνας) από τα
πλήκτρα λειτουργίας στον πίνακα ελέγχου ή κάντε διπλό κλικ στο φάκελο
Needle EMG (EMG βελόνας) στο μενού εξετάσεων.

2.

Η οθόνη κυματομορφής εμφανίζεται με το παράθυρο διαλόγου επιλογής
σύνοψης EMG στο κέντρο. Επιλέξτε τα muscle (μυς) και side (πλευρά)
και κάντε κλικ στο Acquire (Λήψη).

3.

Το τμήμα παρακολούθησης της οθόνης αρχίζει να εμφανίζει το EMG. Δεν
υπάρχει ήχος αρχικά. Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο, απλώς καταργήστε
τη σίγαση

Βαθμολόγηση μυών
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των ηχείων.

4.

Όταν τελειώσετε με τον πρώτο μυ, πατήστε ή κάντε κλικ στο New Muscle
(Νέος μυς) από τα πλήκτρα λειτουργίας. Εμφανίζεται ξανά το παράθυρο
διαλόγου επιλογής σύνοψης EMG. Επιλέξτε τα muscle (μυς) και side
(πλευρά) και κάντε κλικ στο Acquire (Λήψη).

5.

Το EMG εμφανίζεται στο τμήμα παρακολούθησης της οθόνης
κυματομορφής. Και πάλι, καταργήστε τη σίγαση του ηχείου.

6.

Συνεχίστε αυτήν τη διαδικασία μέχρι να εξεταστούν όλοι οι μύες.

1.

Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση των μυών, πατήστε ή κάντε κλικ στο
Summary Table (Συνοπτικός πίνακας) από τα πλήκτρα λειτουργίας.
Εμφανίζεται ο συνοπτικός πίνακας EMG που δείχνει όλους τους μυς που
εξετάστηκαν.

2.

Κατά προεπιλογή, όλοι οι μύες βαθμολογούνται ως «N» ή «None»
(Κανένα). Στο κάτω μισό αυτού του συνοπτικού πίνακα, μπορείτε να
αλλάξετε τη βαθμολογία επισημαίνοντας τον εν λόγω μυ και, στη
συνέχεια, επαναβαθμολογώντας τις διάφορες κατηγορίες από το κάτω μισό
αυτού του πλαισίου διαλόγου, ανάλογα με την περίπτωση.
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Απεικονίσεις οθόνης
EMG

Υπάρχουν δύο βασικές απεικονίσεις EMG διαθέσιμες από τα πλήκτρα
λειτουργίας: Συγκρότημα 1 ή Συγκρότημα 2.
Το συγκρότημα 2 εμφανίζει μια πλήρη οθόνη παρακολούθησης EMG και
αλληλουχιών.

Το συγκρότημα 1 εμφανίζει σε ένα τεταρτημόριο την παρακολούθηση EMG,
σε άλλο ένα τεταρτημόριο την EMG μακρού ίχνους και στο άλλο μισό της
οθόνης τις αλληλουχίες.

Και στις δύο περιπτώσεις, εάν θέλετε να λάβετε αλληλουχίες ή EMG μακρού
ίχνους, πρέπει να πατήσετε ή να επιλέξετε Acquire (Λήψη) από τα πλήκτρα
λειτουργίας. Εάν χρησιμοποιείται το Acquire (Λήψη), ο ήχος ενεργοποιείται
αυτόματα.
Ο Συνοπτικός πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το Συγκρότημα 1 ή 2 όπως
περιγράφεται παραπάνω.
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Αποθήκευση
δεδομένων

Τα δεδομένα αποθηκεύονται αυτόματα καθώς προχωράτε στο επόμενο ίχνος.

Προσθήκη
στιγμιότυπου οθόνης
σε μια αναφορά

1.
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Πατήστε Transfer (Μεταφορά) για να μεταφέρετε την τρέχουσα οθόνη
στην αναφορά.
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5

Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων
και επαναφορά δεδομένων
Αυτό το κεφάλαιο παρέχει μερικές οδηγίες για τη δημιουργία εφεδρικών
αντιγράφων και την αποκατάσταση ασθενών και ρυθμίσεων.
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Κενή σελίδα.
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Αρχειοθέτηση δεδομένων

Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων
Η δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων δεδομένων γίνεται εύκολα μέσω της
γραμμής μενού πάνω από την οθόνη πληροφοριών ασθενούς. Τα δεδομένα
μπορούν να αντιγραφούν στα πολυμέσα της επιλογής σας: CDR, DVD-R,
μονάδα flash, εξωτερικός σκληρός δίσκος κ.λπ. Τα εφεδρικά αντίγραφα
δεδομένων θα εμφανίζονται ως αρχεία .mps τα οποία, στη συνέχεια, μπορείτε
επίσης να επαναφέρετε στη βάση δεδομένων του ασθενούς σας μέσω της
λειτουργίας «Φόρτωση ασθενούς από αρχείο».
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1.

Από την οθόνη αρχικής σελίδας, κάντε κλικ στο Patient List (Λίστα
ασθενών) για να εμφανίσετε όλους τους ασθενείς στη δεξιά πλευρά της
οθόνης.

2.

Βρείτε τον ασθενή για τον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε εφεδρικά
αντίγραφα και επισημάνετε το name (όνομα). Όλες οι επισκέψεις για αυτόν
τον ασθενή περιλαμβάνονται στο εφεδρικό αντίγραφο.

3.

Από τη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο File
(Αρχείο) > Export Patient(s) to File (Εξαγωγή ασθενούς/ών σε αρχείο).

4.

Βρείτε τη συσκευή εφεδρικών αντιγράφων μέσω του κελιού Save In
(Αποθήκευση σε) στην κορυφή αυτού του πλαισίου διαλόγου. Ονομάστε το
αρχείο και κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση). Εμφανίζεται ένα παράθυρο
προόδου, ενώ τα δεδομένα αντιγράφονται στα πολυμέσα σας. Όταν
ολοκληρωθεί η διαδικασία, εμφανίζεται επιβεβαίωση επιτυχούς δημιουργίας
εφεδρικών αντιγράφων.

5.

Στη συνέχεια,θα πρέπει, εάν θέλετε να διαγράψετε τον ασθενή χειροκίνητα
από το σύστημα. Με το όνομα ασθενούς επισημασμένο, κάντε κλικ στο File
(Αρχείο) > Delete Patient (Διαγραφή ασθενούς).
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Επαναφορά αρχείων
Η επαναφορά δεδομένων ασθενών στον τοπικό σκληρό δίσκο είναι παρόμοια με
τη διαδικασία δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων.
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1.

Βεβαιωθείτε ότι το πολυμέσο εφεδρικών αντιγράφων είναι συνδεδεμένο στο
σύστημα.

2.

Από την οθόνη αρχικής σελίδας, κάντε κλικ στο Patient List (Λίστα
ασθενών) για να εμφανίσετε όλους τους ασθενείς στη δεξιά πλευρά της
οθόνης απεικόνισης.

3.

Από τη γραμμή μενού κοντά στο επάνω μέρος, κάντε κλικ στο File (Αρχείο)
> Import Patient(s) from File (Εισαγωγή ασθενούς/ών από το αρχείο).
Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου όπου μπορείτε να εντοπίσετε τη συσκευή
εφεδρικών αντιγράφων.

4.

Μόλις εντοπιστεί η συσκευή εφεδρικών αντιγράφων, αναζητήστε τους
ασθενείς ψάχνοντας αρχεία .mps. Μπορεί να είναι χρήσιμο να
ταξινομήσετε τα αρχεία ανά Type (Τύπος) για να συγκεντρώσετε όλα τα
αρχεία .mps και για να βρείτε πιο εύκολα τους εν λόγω ασθενείς.

5.

Επισημάνετε το αρχείο του ασθενούς στην συσκευή εφεδρικών αντιγράφων
και κάντε κλικ στο Open (Άνοιγμα). Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου
επιβεβαίωσης. Εάν οι πληροφορίες σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου είναι
σωστές, κάντε κλικ στο Load (Φόρτωση). Ο ασθενής επανεμφανίζεται στη
λίστα ασθενών.
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6

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
(EMC)
Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες EMC για το UltraPro S100.

15 Σεπτεμβρίου 2020

6-1

Natus UltraPro S100
Κενή σελίδα.

6-2

15 Σεπτεμβρίου 2020

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC)

Λίστα στοιχείων UltraPro S100 , πρόσθετα και προαιρετικά εξαρτήματα

Λίστα όλων των μονάδων, των καλωδίων και των παρελκόμενων για τα οποία ο κατασκευαστής του
UltraPro S100 απαιτεί συμμόρφωση. Ο πελάτης ή ο χρήστης του UltraPro S100 θα πρέπει να διασφαλίσει ότι
χρησιμοποιείται με αυτά τα εξαρτήματα.
Αριθμός
εξαρτήματος

Τύπος

Οδηγία

9033G070- *

Κύρια μονάδα UltraPro S100

-

9006A220- *

Καλώδιο τροφοδοσίας, ΗΠΑ

Θωρακισμένη σύνδεση γείωσης και μέγιστο
μήκος καλωδίου 3 m.

Κοινό

Καλώδιο διασύνδεσης τροφοδοσίας (εκτυπωτής)

Μήκος καλωδίου 1 m

Κοινό

Καλώδιο διασύνδεσης τροφοδοσίας (οθόνη)

Μήκος καλωδίου 1,5 m

Κοινό

Καλώδιο διασύνδεσης τροφοδοσίας (υπολογιστής)

Μήκος καλωδίου 1 m

Κοινό

Καλώδιο διασύνδεσης τροφοδοσίας (φορητός
υπολογιστής)

Μήκος καλωδίου 1,2 – 1,8 m

9080K0541 +

Καλώδιο προσωρινής σύνδεσης HS link (Κύρια
μονάδα – Ενισχυτής)

Μήκος καλωδίου 2,0 m

9080K0522
Κοινό

Καλώδιο USB (υπολογιστής - μπροστινό άκρο)

Μήκος καλωδίου 1 m

Κοινό

Καλώδιο σήματος εικόνας (ψηφιακό RGB)

Μέγιστο μήκος καλωδίου 1,7 m

9033UP70-

Κοινό

Καλώδιο σήματος εκτυπωτή

Μέγιστο μήκος καλωδίου 1,7 m

Κοινό

Καλώδια ηλεκτροδίων και διέγερσης

Θωρακισμένα. Μέγιστο μήκος καλωδίου 2 m

Κοινό

Ηλεκτρόδια διέγερσης, γείωσης και καταγραφής

Θωρακισμένα ή μη θωρακισμένα. Μέγιστο
μήκος καλωδίου 1,2 m

Κοινό

Υπολογιστής (φορητός/επιτραπέζιος)

-

Κοινό

Ποντίκι

Κοινό

Πληκτρολόγιο

Κοινό

Οθόνη 22"

Μέγιστο μήκος καλωδίου 2 m (εν μέρει
εσωτερικό)
Μέγιστο μήκος καλωδίου 2 m (εν μέρει
εσωτερικό)
-

9031D040- *

Μονωτικός μετασχηματιστής 115 V

-

9031D041- *

Μονωτικός μετασχηματιστής 230 V

842-695000

Χειρολαβή παθητικής διέγ. (RS10)

Μήκος καλωδίου 2,5 m

9031E017- *

Natus Stimulus Probe

Μήκος καλωδίου 2,5 m

9031E027- *

Κυλινδρικά εξαρτήματα αυτιού

Μήκος καλωδίου 5 m

9031E025- *

Σετ ακουστικών

Μήκος καλωδίου 5 m

222-510800

Ποδοδιακόπτης, 3 πεντάλ (USB)

Μήκος καλωδίου 5 m

9031E040- *

Σφυρί αντανακλαστικών

Μήκος καλωδίου 1,8 m

9033B033- *

Καλώδιο διακόπτη χειρός

Μήκος καλωδίου 1,8 m
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Αριθμός
εξαρτήματος

Τύπος

Οδηγία

9033UP731/
9033C0731

Κουτί ενισχυτή 3 διαύλων

-

9031UP742/
9031C0742- *

Κουτί ενισχυτή 4 διαύλων

-

9031F112-

Οθόνη VEP

Μήκος καλωδίου 5 m

Κοινό

Εκτυπωτής έγχρωμης σελίδας

-

Κοινό

Εκτυπωτής Laser

-

9031E022- *

Γυαλιά

Μήκος καλωδίου 2,9 m

* Εξαρτήματα, στοιχεία, με χαρακτηριστικά υψηλής ακεραιότητας.

Η χρήση παρελκόμενων και καλωδίων διαφορετικών από εκείνα που έχουν εγκριθεί από τη
Natus Medical Incorporated μπορεί να προκαλέσει αυξημένες εκπομπές ή μειωμένη ατρωσία του
εξοπλισμού.
Οι ακίδες στους συνδέσμους που επισημαίνονται με αυτό το προειδοποιητικό σύμβολο ESD
δεν θα πρέπει
να αγγίζονται και οι συνδέσεις δεν θα πρέπει να γίνονται σε αυτούς τους συνδέσμους εκτός εάν χρησιμοποιούνται
διαδικασίες προφύλαξης ESD.
Στις προληπτικές διαδικασίες, περιλαμβάνονται οι εξής:
 Μέθοδοι για την αποτροπή συσσώρευσης ηλεκτροστατικού φορτίου (π.χ. κλιματισμός, ύγρανση, αγώγιμες
επιστρώσεις δαπέδου, μη συνθετικά ρούχα)
 Εκφόρτιση του φορτίου του σώματος στον σκελετό του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ή του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ή στη
γείωση ή σε ένα μεγάλο μεταλλικό αντικείμενο
 Σύνδεση του σώματος στον ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ή στο ΣΥΣΤΗΜΑ ή στη γείωση με έναν ιμάντα καρπού.
Το προσωπικό που θα μπορούσε να αγγίξει τους συνδέσμους που επισημαίνονται με το σύμβολο προειδοποίησης
ESD θα πρέπει να μάθει αυτές τις πληροφορίες και να λάβει σχετική εκπαίδευση. Αυτό περιλαμβάνει το
προσωπικό κλινικής / βιοϊατρικής μηχανικής και ιατρικής περίθαλψης.
Η εκπαίδευση ESD θα πρέπει να περιλαμβάνει μια εισαγωγή στη φυσική του ηλεκτροστατικού φορτίου, τα
επίπεδα τάσης που μπορεί να προκύψουν στη συνήθη πρακτική και τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί στα
ηλεκτρονικά εξαρτήματα εάν έρθουν σε επαφή με κάποιον ΧΕΙΡΙΣΤΗ που φέρει ηλεκτροστατικό φορτίο.
Περαιτέρω, θα πρέπει να γίνει μια παρουσίαση των μεθόδων για την αποτροπή της συσσώρευσης
ηλεκτροστατικού φορτίου, και πώς και γιατί πρέπει να εκφορτιστεί το σώμα στη γείωση ή στον σκελετό του
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ή του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ή να συνδεθεί στον ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ή στο ΣΥΣΤΗΜΑ ή στη γείωση με
έναν ιμάντα καρπού, πριν από τη σύνδεση.
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Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC)
Η χρήση παρελκόμενων, μορφοτροπέων και καλωδίων άλλων από αυτά που καθορίζονται, με εξαίρεση τα
ανταλλακτικά που πωλούνται από τη Natus Medical Incorporation ως ανταλλακτικά μέρη για εσωτερικά
εξαρτήματα, μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες ΕΚΠΟΜΠΕΣ ή σε μειωμένη ΑΤΡΩΣΙΑ της συσκευής.
Τηρείτε τα πρότυπα EN/IEC 60601-1-1 και EN/IEC 60601-1-2 σε περίπτωση σύνδεσης με άλλα όργανα. Η
σύνδεση του εξοπλισμού με άλλες συσκευές επιτρέπεται μόνο όταν δεν διακυβεύονται οι απαιτήσεις ασφάλειας
για τον ασθενή, τον χρήστη και το περιβάλλον. Εάν το Εγχειρίδιο δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με
τη δυνατότητα διασύνδεσης με άλλες συσκευές, ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον κατασκευαστή ή το
πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις που ενδέχεται
να έχει η ζεύξη συσκευών στον ασθενή, στον χρήστη και στο περιβάλλον.
Εξοπλισμός ραδιοφωνικής εκπομπής, κινητά τηλέφωνα κ.λπ. δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κοντινή
απόσταση από την συσκευή, καθώς θα μπορούσε να επηρεαστεί η απόδοση της συσκευής.
Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε περιοχές που διαταράσσονται από ισχυρά μαγνητικά
πεδία. Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις EMC (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) σύμφωνα με όσα
καθορίζονται από το πρότυπο EN 60601-1-2. Συνιστάται ο εξοπλισμός να διατηρείται μακριά από πηγές
διαταραχής και επαγόμενα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που υπερβαίνουν τις τιμές που ορίζονται από το πρότυπο,
προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν αστάθειες και δυσλειτουργίες του εξοπλισμού.
Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνιών ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του
UltraPro S100. Εγκαταστήστε και λειτουργήστε το UltraPro S100 σύμφωνα με τις πληροφορίες EMC που
παρουσιάζονται σε αυτήν την ενότητα.
Το UltraPro S100 έχει δοκιμαστεί για εκπομπές EMC και ατρωσία ως αυτόνομο όργανο. Μην χρησιμοποιείτε το
UltraPro S100 δίπλα σε άλλον εξοπλισμό ή στοιβαγμένο με άλλον ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Εάν η παρακείμενη ή
η στοιβαγμένη χρήση είναι απαραίτητη, ο χρήστης θα πρέπει να επαληθεύει την κανονική λειτουργία του στη
συγκεκριμένη διαμόρφωση.
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Natus UltraPro S100

Πίνακας 1 - Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
Δοκιμή εκπομπών
Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων
CISPR 11

Συμμόρφωση

Ομάδα 1

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων
Κατηγορία A

CISPR 11
Αρμονικές εκπομπές
IEC 61000-3-2

Διακυμάνσεις τάσης/εκπομπές με
τρεμόσβημα

Κατηγορία A

Συμμορφώνεται

IEC 61000-3-3

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - καθοδήγηση
Το Natus UltraPro S100 χρησιμοποιεί ενέργεια
ραδιοσυχνοτήτων μόνο για την εσωτερική του
λειτουργία. Συνεπώς, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων
είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανό να
προκαλέσουν παρεμβολές σε παραπλήσιο
ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
Το Natus UltraPro S100 είναι κατάλληλο για χρήση
σε όλες τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων
των οικιακών, και σε όσα είναι συνδεδεμένα με
δημόσιο δίκτυο ισχύος χαμηλής τάσης που
τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται για
οικιστικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι τηρείται
η παρακάτω προειδοποίηση:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτός ο εξοπλισμός/το σύστημα
προορίζεται για επαγγελματίες υγείας μόνο. Αυτός ο
εξοπλισμός/το σύστημα μπορεί να προκαλέσει
παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων ή να διαταράξει τη
λειτουργία παραπλήσιου εξοπλισμού. Ίσως χρειαστεί
να λάβετε μέτρα μετριασμού, όπως ο
επαναπροσανατολισμός ή η μετεγκατάσταση του
εξοπλισμού ή θωράκιση της τοποθεσίας.

Πίνακας 4 - Επίπεδα δοκιμής ατρωσίας - Θύρα περιβλήματος
Φαινόμενο
Ηλεκτροστατική εκκένωση

Βασικό πρότυπο
EMC ή Μέθοδος
δοκιμής
IEC 61000-4-2

± 8 kV επαφή
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV αέρας
3 V/m

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία
ακτινοβολούμενων
ραδιοσυχνοτήτων

IEC 61000-4-3

Πεδία εγγύτητας από ασύρματο
εξοπλισμό επικοινωνιών μέσω
ραδιοσυχνοτήτων

IEC 61000-4-3

Ονομαστική ισχύς συχνότητας
μαγνητικών πεδίων

IEC 61000-4-8
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Επίπεδα δοκιμής ατρωσίας - Περιβάλλον
επαγγελματικής υγειονομικής περίθαλψης

80 MHz – 2,7 GHz
80% AM στα 1 kHz
Δείτε τον «Πίνακα 9 - Ατρωσία θύρας περιβλήματος
σε εξοπλισμό ασύρματων επικοινωνιών μέσω
ραδιοσυχνοτήτων» παρακάτω
30 A/m
50 Hz ή 60 Hz
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Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC)

Πίνακας 5 - Επίπεδα δοκιμής ατρωσίας - Είσοδος A.C. Θύρα ηλεκτροδότησης
Φαινόμενο
Ταχείες ηλεκτρικές μεταβάσεις /
εξάρσεις
Υπερτάσεις
Γραμμή προς γραμμή (Διαφορική
λειτουργία)
Υπερτάσεις
Γραμμή προς γείωση (Κοινή
λειτουργία)

Βασικό πρότυπο EMC
IEC 61000-4-4

Επίπεδα δοκιμής ατρωσίας - Περιβάλλον
επαγγελματικής υγειονομικής περίθαλψης
± 2 kV
Συχνότητα επανάληψης 100 kHz

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
3V

Επαγόμενες διαταραχές που
προκαλούνται από πεδία
ραδιοσυχνοτήτων

IEC 61000-4-6

Βυθίσεις τάσης

IEC 61000-4-11

Διακοπές τάσης

IEC 61000-4-11

0,15 MHz – 80 MHz
6 V σε ζώνες ISM μεταξύ 0,15 MHz και 80 MHz
80% AM στα 1 kHz
100% βύθιση, 0,5 κύκλος
Σε 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° και 315°
100% βύθιση, 1 κύκλος
και
30% βύθιση, 25 κύκλοι (50 Hz)
Μονοφασική: στους 0°
100% βύθιση, 250 κύκλοι (50 Hz) / 300 κύκλοι
(60 Hz)

Πίνακας 7 – Θύρα ζεύξης ασθενούς
Φαινόμενο
Ηλεκτροστατική εκκένωση

Βασικό πρότυπο EMC ή
Μέθοδος δοκιμής
IEC 61000-4-2

Επίπεδα δοκιμής ατρωσίας - Περιβάλλον
επαγγελματικής υγειονομικής περίθαλψης
± 8 kV επαφή
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV αέρας
3V

Επαγόμενες διαταραχές που
προκαλούνται από πεδία
ραδιοσυχνοτήτων
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IEC 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V σε ζώνες ISM μεταξύ 0,15 MHz και 80 MHz
80% AM στα 1 kHz
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Natus UltraPro S100

Πίνακας 8 - Επίπεδα δοκιμής ατρωσίας - Θύρα εισόδου/εξόδου σήματος
Φαινόμενο

Βασικό πρότυπο
EMC

Ηλεκτροστατική εκκένωση

IEC 61000-4-2

Ταχείες ηλεκτρικές μεταβάσεις /
εξάρσεις

IEC 61000-4-4

Υπερτάσεις γραμμής προς γείωση
(Κοινή λειτουργία)

IEC 61000-4-5

Επίπεδα δοκιμής ατρωσίας - Περιβάλλον
επαγγελματικής υγειονομικής περίθαλψης
± 8 kV επαφή
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV αέρας
± 1 kV
Συχνότητα επανάληψης 100 kHz
± 2 kV
3V

Επαγόμενες διαταραχές που
προκαλούνται από πεδία
ραδιοσυχνοτήτων
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IEC 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V σε ζώνες ISM μεταξύ 0,15 MHz και 80 MHz
80% AM στα 1 kHz
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Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC)

Πίνακας 9 - Προδιαγραφές δοκιμής για ΑΤΡΩΣΙΑ ΘΥΡΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ σε εξοπλισμό
ασύρματων επικοινωνιών μέσω ραδιοσυχνοτήτων
Συχνότητα
δοκιμής
(MHz)

Ζώνη
(MHz)

385

380 - 390

TETRA 400

430 - 470

GMRS 460,
FRS 460

450

704 - 787

Ζώνη LTE 13, 17

780

Επίπεδο
δοκιμής
ατρωσίας
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Διαμόρφωση παλμού
217 Hz

0,2

0,3

9

Διαμόρφωση παλμού
18 Hz

2

0,3

28

Διαμόρφωση παλμού
217 Hz

2

0,3

28

Διαμόρφωση παλμού
217 Hz

2

0,3

28

Διαμόρφωση παλμού
217 Hz

0,2

0,3

9

Διαμόρφωση
Διαμόρφωση παλμού
18 Hz
FM
απόκλιση ± 5 kHz
ημίτονο 1 kHz

GSM 800/900

810
870

Απόσταση
(m)

Σέρβις

710
745

Μέγιστη
Ισχύς
(W)

TETRA 800
800 - 960

iDEN 820
CDMA 850
LTE Ζώνη 5

930

GSM 1800

1.720

CDMA 1900
GSM 1900

1.845
1.700 - 1.990

DECT
LTE Ζώνη 1, 3, 4,

1.970

2
UMTS
990Bluetooth
WLAN

2.450

2.400 - 2.570

802.11 b/g/n
RFID 2450
LTE Ζώνη 7

5.240
5.500

5.100 - 5.800

5.785
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WLAN 802.11 a/n
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Natus UltraPro S100
Σημειώσεις
Το σύστημα Natus UltraPro S100 έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σε ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών συνθηκών
χωρίς υποβάθμιση της ασφάλειας ή της ουσιώδους απόδοσης. Σε περίπτωση που ένα περιβαλλοντικό
τεχνούργημα (π.χ. ESD, διακυμάνσεις τάσης γραμμής, κ.λπ.) έχει επαρκή ένταση ή/και διάρκεια ώστε πιθανόν
να επηρεάσει την απόδοση του συστήματος, το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να εισέρχεται σε λειτουργία
αποτροπής βλάβης και να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία. Εάν συμβεί αυτό, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που
θα ειδοποιεί τον χειριστή για το εν λόγω συμβάν. Μόλις ο χειριστής διαγράψει αυτό το μήνυμα, κανονικά το
σύστημα θα αρχικοποιηθεί εκ νέου και θα υποδείξει ότι μπορεί να συνεχιστεί η λήψη με επαναφορά των
ρυθμίσεων στην προηγούμενη κατάσταση (με εξαίρεση τη διέγερση, την οποία πρέπει να
επαναφέρετε/επανεκκινήσετε χειροκίνητα).
Σε σοβαρές περιπτώσεις, όπως εάν η διακύμανση τάσης μειωθεί κάτω από 100v για μεγάλο χρονικό διάστημα,
η μονάδα ενδέχεται να χρειαστεί επανεκκίνηση για ανάκτηση. Εάν αυτός ο τύπος συνθηκών προκαλεί μόνιμα
προβλήματα, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο σέρβις.
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