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Paziņojums par lietošanas indikācijām
Sistēma UltraPro S100 ir paredzēta cilvēka nervu un muskuļu sistēmas, ieskaitot
neirogrāfiju, elektromiogrāfiju (EMG) un autonomo reakciju, elektrofizioloģiskās
informācijas iegūšanai, attēlošanai, analīzei, glabāšanai, ziņošanai un pārvaldībai.
UltraPro S100 var izmantot, lai noteiktu autonomas reakcijas uz fizioloģiskiem
stimuliem, mērot elektriskās pretestības izmaiņas starp diviem elektrodiem (ādas
galvaniskā reakcija un ādas simpātiskā reakcija). Autonomo reakciju testēšana
ietver arī RR intervāla mainīguma novērtēšanu. Sistēmu UltraPro S100 izmanto
nervu sistēmas fizioloģiskās funkcijas noteikšanai un neiromuskulāru slimību vai
stāvokļu diagnostikas atbalstam.
Uzskaitīto modalitāšu funkcionalitāte pārklājas. Kopumā:

•
•
•

neirogrāfija mēra nervu elektriskās reakcijas;
elektromiogrāfija mēra muskuļu elektrisko aktivitāti;
izraisītie potenciāli (IP) ietver vizuālos izraisītos potenciālus (VIP), audiālos
izraisītos potenciālus (AIP) un somatosensoros izraisītos potenciālus (SIP).

Sistēma UltraPro S100 ir paredzēta kvalificētiem veselības aprūpes sniedzējiem.
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Specifikācijas un informācija par precizitāti
Skatiet sistēmas specifikāciju lapu 169-443700.

Kontaktinformācija
Tehniskais atbalsts
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI ASV 53562
608-829-8500
+1 800-356-0007
Fakss: 608-829-8589
natus.com
Pilnvarotais pārstāvis Eiropā
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co.Galway, Īrija

b

ASV
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI ASV 53562
+1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
natus.com
Starptautiski
Natus Medical Incorporated
Tālrunis: +0049 (0) 180 501 5544
Fakss: +0049 (0) 89 83942777
service.europe@natus.com
natus.com
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Etiķetes un simboli
Sistēmai UltraPro S100 var būt piestiprinātas tālāk norādītās etiķetes un simboli.
Simbols

Atsauce

Apraksts

ISO 60601-1
Tabula D.2, 2. punkts

Ar šo ierīci saistītie brīdinājumi. Brīdinājums
norāda, ka pastāv lietotāja vai pacienta nāves vai
nopietnas traumas risks.

ISO 15223-1
5.4.4. simbols
ISO 60601-1
Tabula D.1, 10. punkts

Ar šo ierīci saistītie piesardzības pasākumi.
Aicinājums ievērot piesardzību norāda, ka pastāv
lietotāja vai pacienta traumas vai ierīces bojājuma
risks.

ISO 15223-1
5.4.3. simbols
ISO 60601-1
Tabula D.1, 11. punkts

Skatīt lietošanas instrukciju.

ISO 60601-1
Tabula D.2, 10. punkts

Ievērot lietošanas instrukciju.

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

BF tipa daļa, kas saskaras ar pacientu

Pirms lietošanas izlasiet šīs ierīces lietotāja
rokasgrāmatu.

Nosaka pakāpi aizsardzībai pret elektriskās strāvas
triecieniem. Atbilst IEC 60601-1 BF tipa prasībām:
2005+AMD1:2012 un
EN 60601-1:2006+A1:2013.
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EN 50419

Norāda informāciju par pareizu nodošanu
atkritumos, kas ir sniegta sadaļā “Atkritumu
pārvaldība”.

ISO 15223-1
5.1.6. simbols

Atsauces numurs. Šis ir ierīces daļas atsauces
numurs.

ISO 15223-1
5.1.7. simbols

Norāda ierīces ražošanas gadu, burtu un sērijas
numuru, un pārskatīšanas trīsciparu kodu.

ISO 15223-1
5.1.1. simbols

Pie šī simbola ir norādīta ražotāja informācija.

c
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ISO 15223-1

Pie šī simbola ir norādīts ražošanas gads.

5.1.3. simbols
ISO 15223-1

Pilnvarotais EK pārstāvis

5.1.2. simbols
N/A
Atbilstoši ASV federālajiem tiesību
aktiem šo ierīci drīkst pārdot licencētam ārstam
vai pēc šāda ārsta rīkojuma.

Rx Only

Medical
Device

N/A

Medicīniska ierīce.
Norāda, ka priekšmets ir medicīniska ierīce.

ISO 15223-1
5.3.7. simbols

Norāda diapazona augšējo un apakšējo robežu
temperatūrām, kurām droši drīkst pakļaut
medicīnisko ierīci.

ISO 15223-1
5.3.8. simbols

Norāda diapazona augšējo un apakšējo robežu
mitruma līmenim, kuram droši drīkst pakļaut
medicīnisko ierīci.

ISO 15223-1

Nelietot, ja iepakojums ir bojāts.

5.2.8. simbols

Atsauces standarti

• ISO 15223-1:2016: Medicīniskās ierīces — medicīnisko ierīču etiķešu simboli,
marķēšana un pavadinformācija — 1. daļa: Vispārīgās prasības.

• IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 Konsolidētā versija — Vispārīgās prasības
pamatdrošumam un būtiskai veiktspējai.

• IEC 60601-1-2:2014 Medicīniskās elektroiekārtas — 1-2. daļa: Vispārīgās
prasības pamatdrošumam.
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Izlasiet drošības atsauču rokasgrāmatu
Pirms sistēmas ieslēgšanas un izmantošanas izlasiet rokasgrāmatu
Papildinformācija un drošība/EMS, kas atrodama jūsu sistēmas komplektācijā
iekļautajā diskā 482-638702, īpašu uzmanību pievēršot informācijai par
drošību, piesardzības pasākumiem un brīdinājumiem.

Elektromagnētiskā saderība (EMS)
Skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu Elektromagnētiskā saderība.
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Drošības informācijas kopsavilkums
Šajā rokasgrāmatā divas etiķetes norāda uz iespējamiem bīstamiem vai
destruktīviem apstākļiem un procedūrām.

Uzmanību! Aicinājums ievērot piesardzību norāda, ka pastāv lietotāja
vai pacienta traumas vai ierīces bojājuma risks.
Brīdinājums Brīdinājums norāda, ka pastāv lietotāja vai pacienta
nāves vai nopietnas traumas risks.
PIEZĪME. Piezīmes palīdz identificēt jomas, kurās iespējamas neskaidrības, un
izvairīties no iespējamām problēmām sistēmas darbības laikā.
NELIETOJIET ārpus publicētajiem specifikāciju diapazoniem. Ja
ierīce tiek lietota ārpus norādītajiem diapazoniem, rezultāti var būt neprecīzi.

Var notikt parādīto datu kropļošanās, ja laika bāze un parādītie dati
neatbilst iegūtajiem datiem. Piemēram, ja laika bāze reakcijai, kas parasti
tiek parādīta 10 milisekundēs, tiek rādīta ar 1 sekundi, dati tiek decimēti, un
rodas kropļošanās. Neaizmirstiet noregulēt laika bāzi, lai tā būtu piemērota
iegūstamā signāla tipam. Lēniem signāliem (garām atbildēm) jābūt attēlotiem
ar ilgu laika bāzi, īsiem signāliem (ātrām atbildēm) — ar īsu laika bāzi.
Ilgstoša elektriskā stimulācija var izraisīt apdegumus pacientam.
Par jebkādiem nopietniem starpgadījumiem, kas radušies saistībā ar
Natus UltraPro, jāziņo uzņēmumam Natus Medical Incorporated un tās
dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā atrodas lietotājs un/vai pacients.

f
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1. tabulā ir aprakstīts stimulācijas elektroda minimālais izmērs, kas nedrīkst
pārsniegt 0,25 W/cm2, tādējādi pasargājot no iespējamiem apdegumiem ilgstošas
stimulācijas vietā pārmērīga blīvuma dēļ.

Pretestība
(omi)

Maksimālā
izmantotā
strāva (mA)

Stimula
ilgums (µs)

Frekvence
(Hz)

Virsmas
laukums
(cm2)

Nepieciešamais
diska diametrs
(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

1. tabula
1. tabulas apzīmējumi
Pretestība ir stimulācijas elektrodu pretestība omos.
Maksimālā izmantotā strāva ir maksimālā stimula intensitāte
miliampēros (mA), kuru plānojat izmantot.
Stimula ilgums tiek mērīts mikrosekundēs (µs).
Frekvence ir maksimālā stimula frekvence, kuru plānojat izmantot.
Virsmas laukums ir stimulācijas elektrodu minimālais virsmas laukums,
kas jāizmanto.
Nepieciešamais diska diametrs ir minimālais apaļā diska elektroda
diametrs, kas jāizmanto.
Diska diametrs = 20 * kvadrātsakne (virsmas laukums/3,14159) milimetri (mm)
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Apkope
Sistēmas pārbaude

Regulāri pārbaudiet, vai instrumentam nav ārēju bojājumu.
Ievērojiet savas medicīnas iestādes drošības vadlīnijas.

Dekontaminācija

Operatoram ir pieejamas tikai tādas dekontaminācijas darbības kā ierīces tīrīšana
un dezinficēšana. Jebkādus ierīces iekšējos apkopes darbus drīkst veikt tikai
kvalificēts apkalpes dienesta personāls.

Norādījumi par tīrīšanu

Jāveic regulāra tīrīšana atbilstoši ierīces lietošanas biežumam. Vienmēr
ievērojiet vietējās higiēnas iestādes vadlīnijas un tālāk uzskaitītos punktus.

• Pirms sistēmas tīrīšanas atvienojiet strāvas padevi.
• Notīriet iekārtas virsmas ar tīru, nedaudz samitrinātu drānu un maigu

mazgāšanas līdzekli (piemēram, Wet Wipes®) un noslaukiet tās sausas.
• Uzmanieties, lai ierīcē caur spiedpogām un citām korpusa atverēm neiekļūtu
šķidrumi.
Nelietojiet mazgāšanas vai tīrīšanas līdzekļus, kuri satur
šķīdinātājus, silīciju, abrazīvas un/vai uzliesmojošas vielas.

h
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Visas bloka ārējās daļas var noslaucīt ar tālāk uzskaitītajiem līdzekļiem.
Ķīmiskā saskare ir pieļaujama ar tālāk uzskaitītajām ķīmiskajām
vielām tikai bloka tīrīšanai. Citas ķīmiskas vielas gan var, gan nevar
ietekmēt ierīci, bet neatbilst testēto ķīmisko vielu prasībām attiecībā uz
bloku.

• Ūdens
• Izopropilspirts (70–90% koncentrācija ūdenī)
• PDI SaniClothPlus #Q89702
• HB Quat (3M)
• Viegls ziepju šķīdums, piemēram, Basis, Cetaphil, Dove, ūdenī
• Etilspirts (70–90% koncentrācija)
• Šķīdums, kas sastāv no 1 daļas mājsaimniecības balinātāja (5–6% koncentrēta
nātrija hipohlorīta) un 50 daļām ūdens

Nelietojiet spirta šķīdumus zondes galviņu plastmasas komponentu
tīrīšanai. Lietojot spirtu plastmasas tīrīšanai, var rasties zondes galviņu
plastmasas komponenta bojājumi vai plaisas.

Dezinficēšanas
procedūra

2020. gada 15. septembris

Dezinficējot aprīkojumu, nepieciešamības gadījumā var izmantot ķirurģisko
spirtu (70%), hlora (1000 ppm) vai etanola (70%) mazgāšanas līdzekli. Rūpīgi
ievērojiet dezinfekcijas līdzekļa ražotāja lietošanas instrukcijas un iepriekšējā
sadaļā Norādījumi par tīrīšanu minētās darbības.
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Natus UltraPro S100

Profilaktiskā apkope
Drošības pārbaudes

j

Tālāk norādītās drošības pārbaudes drīkst veikt tikai kvalificēts personāls vismaz
reizi gadā un remontdarbu laikā.
1.

Jāpārbauda, vai ierīcei nav redzami bojājumi.

2.

Jāpārbauda strāvas vads un savienotājvadi.

3.

Jāpārbauda elektrodu kabeļi un pacienta savienojumi.

4.

Jāmēra izolācijas pretestība.

5.

Jāmēra noplūdes strāva.

6.

Jāmēra aizsargzemējuma vadītāja pretestība.

7.

Jāmēra iezemētā korpusa un ratiņu daļu pretestība.
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Drošība
Jebkādi aizsargzemējuma vadītāja pārrāvumi ierīces iekšpusē vai
ārpusē vai aizsargzemējuma/funkcionālā zemējuma savienotāja atvienošana
var padarīt ierīci bīstamu. Aizliegti apzināti pārrāvumi. Aizsargzemējuma
vadītājs ir regulāri jāpārbauda.
Stingri ievērojiet tālāk norādītos ieteikumus par drošu ierīces darbību.

• Pievienojot medicīnas aprīkojumu, kura strāvas padeve tiek nodrošināta no

•

•
•
•
•
•

kontaktligzdas, kas atrodas nemedicīniskā telpā, vai šai ierīcei pievienojot
nemedicīnisku aprīkojumu, pievērsiet uzmanību standarta IEC 60601-1
(IEC 60601-1-1) Drošības prasības medicīnas elektrosistēmām prasībām;
skatiet IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1) tālāk šajā sadaļā.
Kad ierīce ir pievienota pie strāvas padeves avota, savienotāji var būt zem
sprieguma, un, atverot jebkuru pārsegu vai noņemot daļas, ko iespējams
paveikt tikai ar instrumentu palīdzību, visticamāk, tiek atsegtas zem sprieguma
esošās daļas.
Pirms jebkuru daļu atvēršanas, lai veiktu regulēšanu, nomaiņu, apkopi vai
remontu, ierīce ir jāatvieno no visiem sprieguma padeves avotiem.
Apkalpi, izņemot darbus, kurus saskaņā ar šajā rokasgrāmatā ietvertajiem
norādījumiem var veikt operators, drīkst veikt tikai Natus pilnvarots apkalpes
personāls.
Pārliecinieties, vai nomaiņai tiek izmantoti tikai nepieciešamās nominālās
jaudas un norādītā veida drošinātāji. Aizliegts izmantot pagaidu drošinātājus
un veidot drošinātāju turētāju īsslēgumus.
Ja pacientam ir pievienota vairāk nekā viena iekārtas daļa, jāpievērš uzmanība
noplūdes strāvai uz pacientu.
Ja rodas aizdomas, ka aizsardzība ir mazinājusies, ierīces lietošana ir
jāpārtrauc, un tā ir jānodrošina pret neparedzētu darbību.

Sazinieties ar kvalificētu apkalpes dienesta personālu, lai veiktu vismaz funkciju
testu un drošības pārbaudi, kas ietver tālāk uzskaitītos punktus.
• Izolācijas pārbaude.
• Zemējuma nepārtrauktības tests.
• Noplūdes strāvas tests atbilstoši standartam IEC 60601-1.
Ja novērojams tālāk norādītais, aizsardzība, iespējams, ir mazinājusies.
• Redzami bojājumi.
• Neizdodas veikt paredzētās funkcijas.
• Ierīce ir tikusi pakļauta nopietnai transportēšanas slodzei.
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Instrukcijas par atbrīvošanos no ierīces tās darbmūža beigās
Uzņēmums Natus ir apņēmies ievērot Eiropas Savienības 2014. gada EEIA
noteikumus (par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem). Šie noteikumi
nosaka, ka elektriskie un elektroniskie atkritumi jāvāc atsevišķi, lai nodrošinātu
pienācīgu apstrādi un atkopšanu, tādējādi ļaujot droši izmantot EEIA atkārtoti vai
tos pārstrādāt. Gādājot par noteikumu ievērošanu, Natus var nodot gala lietotājiem
atpakaļpieņemšanas un pārstrādes pienākumu, ja vien nav noteikts citādi.
Sazinieties ar mums vietnē natus.com, lai saņemtu sīkāku informāciju par jūsu
reģionā pieejamajām savākšanas un atkopšanas sistēmām.
Elektriskās un elektroniskās iekārtas (EEI) satur potenciāli bīstamus materiālus,
daļas un vielas, kas var radīt riskus cilvēka veselībai un videi, ja ar tām apietas
nepareizi. Tāpēc gala lietotājiem ir svarīga loma EEIA drošas otrreizējas
izmantošanas un pārstrādes nodrošināšanā. Elektrisko un elektronisko iekārtu
lietotāji nedrīkst utilizēt EEIA kopā ar pārējiem atkritumiem. Lietotāju pienākums
ir izmantot municipālās atkritumu savākšanas shēmas, ražotāju/importētāju
nodrošinātās atpakaļatdošanas iespējas vai licencētu atkritumu pārvadātāju
pakalpojumus, lai samazinātu kaitīgo ietekmi uz vidi saistībā ar elektrisko un
elektronisko atkritumu utilizāciju un palielinātu elektrisko un elektronisko iekārtu
atkārtotas izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas iespējas.
Iekārtas, kas ir marķētas ar tālāk redzamo pārsvītroto atkritumu tvertni ar riteņiem,
ir elektriskās un elektroniskās iekārtas. Pārsvītrots atkritumu tvertnes ar riteņiem
simbols norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus nedrīkst izmest
kopā ar nešķirotiem atkritumiem un ka šie atkritumi ir jāsavāc atsevišķi.

l
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Autortiesības
Visas tiesības paturētas. Šajā lietošanas instrukcijā ir ietverta patentēta informācija,
kas ir aizsargāta ar autortiesībām un ko nedrīkst kopēt ne pilnībā, ne daļēji, izņemot
ar Natus Medical Incorporated iepriekšēju rakstisku atļauju. Autortiesības un
iepriekšminētie autortiesību izmantošanas ierobežojumi attiecas uz visiem datu
nesējiem, kuros šī informācija tiek saglabāta.
Šo lietošanas instrukcijas eksemplāru drīkst izmantot tikai saskaņā ar
Natus Medical Incorporated vai tā izplatītāju tirdzniecības noteikumiem.
Natus Medical Incorporated nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas
saistībā ar šo dokumentu. Natus Medical Incorporated atsakās no visām saistībām
par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies šī dokumenta valdījuma,
pārdošanas vai izmantošanas rezultātā.
natus.com
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI ASV 53562
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Programmatūras
autortiesību aizsardzība

Šī programmatūra ir aizsargāta saskaņā ar štata, ASV un starptautisko
autortiesību līgumu noteikumiem. Šie autortiesību noteikumi attiecas uz šīs
programmatūras lietošanu neatkarīgi no tā, vai jūs piekrītat šiem noteikumiem.
Saskaņā ar tiesību aktiem autortiesību pārkāpējiem var būt pienākums segt
faktiskos zaudējumus, kas radušies autortiesību īpašniekam, un nomaksāt naudas
sodu līdz 100 000 USD apmērā par katru pārkāpumu. Datorprogrammatūras
neatļauta kopēšana un mēģinājumi to darīt arī ir kriminālpārkāpumi, par kuriem
var tikt piespriests naudas sods vairāk nekā 100 000 USD apmērā un 10 gadu
cietumsods.
1.

Ja nepastāv līgumā ar Natus Medical Incorporated noteikti ierobežojumi,
jums ir atļauts:
a. izmantot šo programmatūru tikai vienā datorā un vienlaikus tikai
vienam lietotājam;
b. izveidot vienu šīs programmatūras kopiju ar nosacījumu, ka:
(i) kopijas izveide ir nepieciešama šīs programmatūras izmantošanai
kopā ar jūsu ierīci un ka tā netiek izmantota citādi;

c.

2.

n

(ii) kopija ir paredzēta tikai arhivēšanas vajadzībām un visas arhīva
kopijas tiek iznīcinātas gadījumā, ja saskaņā ar tiesību aktiem
turpmāk jums vairs nav atļauts lietot šo programmatūru;
pārdot šo programmatūru un visas arhīva kopijas tikai kopā ar visām
pārējām jūsu tiesībām pārdot šo programmatūru, izņemot pielāgojumus,
kas var būt sagatavoti tā, ka tos drīkst nodot tikai ar Natus Medical
Incorporated atļauju.

Jums nav atļauts:
a. izveidot šīs programmatūras vai dokumentācijas kopijas, izņemot
iepriekš aprakstītos gadījumus;
b. mainīt, modificēt vai pielāgot šo programmatūru vai dokumentāciju,
izņemot iepriekš aprakstītos gadījumus;
c. izplatīt, iznomāt, izīrēt vai apakšlicencēt šo programmatūru vai
dokumentāciju.
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Tukša lappuse.
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Tehniskais apraksts
Sistēma UltraPro S100 ļauj veikt plašu neirogrāfijas (Nerve Conduction
Studies — NCS), elektromiogrāfijas (EMG), izraisītā potenciāla (IP) un
autonomo izmeklējumu klāstu. Atsevišķas programmatūras programmas un
papildu piederumi ļauj pielāgot sistēmu UltraPro S100 atbilstoši jūsu klīniskajām
vajadzībām.
Klīniskā veiktspēja
Sistēma UltraPro S100 ļauj veikt plašu neirogrāfijas (Nerve Conduction
Studies — NCS), elektromiogrāfijas (EMG), izraisītā potenciāla (IP) un
autonomo izmeklējumu klāstu, kā arī izpildīt multimodalitātes programmas,
piemēram, intraoperatīvo monitoringu (IOM). Atsevišķas programmatūras un
papildu piederumi ļauj lietotājam pielāgot UltraPro atbilstoši specifiskām
klīniskajām vajadzībām un monitoringa prasībām operāciju zālē.
Klīniskie ieguvumi
Sistēma UltraPro S100 palīdz ārstam apkopot ķermeņa nervu un muskuļu
mērījumus un viļņu formas, lai nodrošinātu atbalstu neiromuskulāro slimību
diagnostikai. Ja mērījumi ir ārpus paredzētā vai normatīvā diapazona, tas liecina
par slimību. Sistēma UltraPro S100 atvieglo tādu slimību diagnostisko
novērtēšanu kā karpālā kanāla sindroms, radikulopātija, nervu bojājumi, vairāku
veidu distrofijas un citas nervu un muskuļu sistēmas.
Paredzētie lietotāji
Sistēma UltraPro ir paredzēta kvalificētiem klīniskajiem speciālistiem, kuri ir
saņēmuši specializētu apmācību par elektrodiagnostikas (EDX) ierakstīšanas
iekārtu izmantošanu fizioloģisko signālu digitālai ierakstīšanai, atskaņošanai un
analīzei.
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Pacientu populācija un mērķa grupa
UltraPro S100 palīdz ārstam diagnosticēt neiromuskulāras slimības gan pediatrijas
pacientiem, gan pieaugušajiem.
Atlikušie riski
Pirms sistēmas ieslēgšanas un izmantošanas izlasiet rokasgrāmatu Papildinformācija
un drošība, kas atrodama jūsu sistēmas komplektācijā iekļautajā diskā 482-638702,
īpašu uzmanību pievēršot informācijai par drošību, piesardzības pasākumiem un
brīdinājumiem.
Tīkla un drošības prasības
Izlasiet Nicolet Viking/Synergy tīkla atbalsta rokasgrāmatu, kas atrodama jūsu
sistēmas komplektācijā iekļautajā diskā 482-651400, lai iegūtu informāciju par
aparatūras prasībām attiecībā uz tīkliem, drošību un aizsardzību pret nesankcionētu
piekļuvi.
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Uzstādīšanas un apkopes instrukcijas
Ierīces nepārtrauktības
Uzstādīšanas, montāžas un ekspluatācijas laikā daži aizsargzemējuma
uzturēšana un
savienojumu
punkti var elektriski atvienoties vai var būt nepareizi savienoti.
uzstādīšanas tests
Tas rada apdraudējumu gan lietotāja, gan pacienta drošībai.

Ieteicams/nepieciešams regulāri veikt elektriskās nepārtrauktības testus no
atsegtajiem medicīniskās sistēmas vadošajiem materiāliem līdz medicīniskās
sistēmas aizsargzemējumam. Regulāra testēšana palīdzēs nodrošināt pareizu
aizsargzemējumu. Šis tests vienmēr jāveic pēc uzstādīšanas un apkopes.
Turklāt šis tests jāveic vienlaikus ar regulāro tehnisko apkopi.

UltraPro S100 pastiprinātājs un sistēmas būtiskā veiktspēja
UltraPro S100 pastiprinātājs un sistēma ir paredzēta darbam dažādos vides
apstākļos, neradot veiktspējas specifikāciju apdraudējumu.
Ja kāds vides artefakts (piemēram, elektrostatiskā izlāde, līnijas sprieguma
svārstības utt.) ir pietiekami intensīvs un/vai ilgstošs, lai nelabvēlīgi ietekmētu
sistēmas darbību, sistēma ir izstrādāta, lai konstatētu šo apstākli un parādītu
operatoram ziņojumu, ka ir noticis nevēlams notikums. Kad operators aizver šo
ziņojumu, sistēma norāda, ka iegūšanu var atsākt ar atjaunotiem iepriekšējiem
iestatījumiem.
Ja šāda veida apstākļi pastāvīgi izraisa ziņojumus, sazinieties ar vietējo apkalpes
dienesta pārstāvi.

Aizsardzības un iekārtas klasifikācija
Šī sistēma ir paredzēta nepārtrauktai darbībai, un tās IEC 60601-1 aizsardzības
klasifikācija ir I, BF tipa daļa, kas saskaras ar pacientu, parasta iekārta, kas nav
piemērota lietošanai viegli uzliesmojošu anestēzijas līdzekļu klātbūtnē.
MDD iekārtas klasifikācija ir IIb.
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Šīs rokasgrāmatas lietošana
Šajā rokasgrāmatā ir sniegta pamatinformācija, kas nepieciešama, lai lietotu sistēmu
UltraPro S100. Tajā iekļauti norādījumi attiecībā uz pacientu failu izveidi, darbu ar
izmeklējumiem un pārbaudēm un vienkāršu izmeklējumu veikšanu.
Jūsu sistēmā ir ietverts dators, kurā ir instalēta programmatūra UltraPro S100.

Par sistēmu
Sistēmām UltraPro S100 ir īpašs vadības panelis, ar krāsu kodēti daudzfunkcionāli
programmtaustiņi un ērti lietojamas Windows saskarnes, lai vienkāršotu darbu.
UltraPro S100 ratiņos var ievietot visus sistēmas komponentus, ieskaitot neobligātu
printeri.
Inovatīvas programmatūras funkcijas un intuitīva saskarne vienkāršo darbu.
Izmeklējumu funkcija ļauj izveidot dažādu protokolu sarakstu un tos secīgi atlasīt,
nospiežot vienu pogu. Tas ļauj veikt testēšanu ātrāk, izmantojot standarta protokolus.

1-6
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Papildu piederumi
Lai atvieglotu elektrofizioloģiskās informācijas iegūšanu, izmantojot
Natus sistēmu, ir jāizmanto papildu piederumi. Šie piederumi ietver virsmas
elektrodus un adatas elektrodus, kas nav iekļauti Natus Medical Incorporated
sistēmas komplektācijā. Lai nodrošinātu pareizu sistēmas izmantošanu, ir sniegti
apraksti, ieteikumi un/vai specifikācijas par papildu piederumiem, kuri tiek
uzskatīti par saderīgiem ar Natus Medical Incorporated sistēmu.
Ieteicams izvēlēties tādus virsmas elektrodus, kas ir apstiprināti izmantošanai
neirogrāfijā un/vai izraisīto potenciālu izmeklējumos. Var izmantot vienreizējas
lietošanas vai atkārtoti izmantojamus virsmas elektrodus. Elektroda izmērs
jāizvēlas atbilstoši veicamajam izmeklējumam. Atkārtoti izmantojami virsmas
elektrodi ir izgatavoti no metāla un parasti sastāv no platīna, zelta vai sudraba.
Atkārtoti izmantojamie elektrodi, kas sastāv no metāla, ir jātīra un vai
jākondicionē atkārtotai izmantošanai saskaņā ar šo elektrodu ražotāja sniegtajām
instrukcijām. Visiem izmantotajiem virsmas elektrodiem jābūt aprīkotiem ar
aizsargtapu savienotāju, kas atbilst DIN 42 802 standartam. Šis nepatentētais
tapas savienotājs ir EMG sistēmu nozares standarts.
Var izmantot vienreizējas lietošanas un atkārtoti izmantojamus adatas elektrodus.
Adatu elektrodi ir izgatavoti no dažādiem materiāliem. Ieteicams izvēlēties tādus
adatas elektrodus, kas ir apstiprināti izmantošanai elektromiogrāfijā. Izmantojiet
veicamajam izmeklējumam atbilstošu garumu un izmēru. Savienotājs ir apaļš
5 tapu DIN savienotājs. Šis nepatentētais tapas savienotājs ir EMG sistēmu
nozares standarts. Šī savienotāja tapu konfigurācija ir šāda: 1. tapa ir aktīva,
2. tapa ir atsauce, 3. tapa ir vairogs, un 4. tapa un 5. tapa ir pacienta zemējums.

Sistēmas komponentu savienošana
Norādījumus par kabeļu savienošanu skatiet UltraPro S100 uzstādīšanas
rokasgrāmatā.

Komandu ievadīšana
Komandas, tekstu un vērtības var ievadīt un funkcijas var atlasīt, nospiežot
taustiņu vadības panelī vai nospiežot vairākus tastatūras taustiņus. Ja jums ir
rādītājierīce, piemēram, pele vai kursorbumba, varat izpildīt šīs funkcijas, norādot
un noklikšķinot uz vienuma funkciju taustiņa apgabalā.
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Sistēmas pārskats
Sistēmas UltraPro S100 ir iedalītas trīs versijās. Galvenās atšķirības ir šādas:
 1. paaudze attiecas uz vadības paneli ar pastiprinātāja savienojumu

sānos;

 2. paaudze attiecas uz vadības paneli ar pastiprinātāja savienojumu

aizmugurē;

 3. paaudze attiecas uz pārskatīto pamatnes korpusu un vadības paneli.
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Pamatinformācija par sistēmu

UltraPro S100 bāzes ierīce

1

Bāzes ierīce

3

Sānu panelis

2

Aizmugurējais panelis

4

Vadības panelis

Sistēmas UltraPro S100 saskarne
Pirms ierīces lietošanas visām sistēmas daļām ir jābūt savienotām.
1. Pievienojiet visus signālu saskarnes kabeļus (USB/HS-Link), kā parādīts tālāk
redzamajā attēlā.
2. Pievienojiet visus strāvas saskarnes kabeļus, izņemot strāvas kabeli, līdz
3. darbībai.
3. Pievienojiet strāvas kabeli sienas kontaktligzdai.
Lai atbilstu standartam IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1), lietojiet tikai
Natus Medical Incorporated norādītās papildu ierīces.
Vienmēr lietojiet Natus Medical Incorporated aizsargātus strāvas
kabeļus, lai izvairītos no līnijas trokšņiem, it īpaši blakus pacientam vai
pastiprinātājam.
PIEZĪME. Pārliecinieties, ka sienas kontaktligzdai pievienotā ierīce ir novietota tādā
veidā, lai nepieciešamības gadījumā to būtu viegli atvienot no strāvas padeves tīkla.
PIEZĪME. Atvienojot strāvas kabeli no bāzes ierīces vai ratiņu strāvas padeves
tīkla ieejas, tiek atvienota visas sistēmas UltraPro S100 sistēmas strāvas padeve.
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Kabeļu savienojumi — 1. paaudze

Komponentu stils var atšķirties no tiem, kas parādīti iepriekš.
Vienums

Apraksts

Vienums

Apraksts

A

Klēpjdators

1

USB 2.0 kabelis (2 m)

B

Bāzes ierīce

2

Ātrgaitas savienojuma kabelis
(patentēts)

C

Strāvas adapteris

3

Strāvas adaptera IEC kabelis (1 pēda)

D

Elektriskā stimulatora zonde

4

Slimnīcas līmeņa strāvas kabelis,
ekranēts

5

Strāvas savienotājkabelis IEC (2 m)

 Uzlabotā stimulācijas zonde
(parādīts)
 Comfort Probe RS10
(neobligāta, nav parādīts)

2-4

E

Ferīts

F

3 kanālu pastiprinātājs

G

4 kanālu pastiprinātājs

H

Izolācijas kārba tiek izmantota
tikai kopā ar neobligātajiem
ratiņiem

I

ELEKTRISKAIS TĪKLS

2020. gada 15. septembris

Pamatinformācija par sistēmu

Labās puses sānu
panelis — 1. paaudze

1

Stimulatora izeja (izolēta)
Stimulatora izejas savienotāji ir elektroniski izolēti.
Stimulatora izejas ligzda (izolēta)
Stimulācijas elektrodu savienošanai ar
DIN spraudņiem. Aktīvās stimulācijas zondes
atbalsts.

2

Ātrgaitas savienojuma izejas savienotājs
Pastiprinātāja savienojums
Cat5 ar iebūvētu EMI supresiju
Patentēts kabelis

2020. gada 15. septembris

3

Audiālā devēja savienojums

4

LED briļļu devēja savienojums

5

EMG skaļrunis

2-5

Natus UltraPro S100

Aizmugures panelis —
1. paaudze

1

Aizsargzemējums

2

Funkcionālais zemējums
Izmanto trokšņu slāpēšanai.

3

Divi USB savienotāji — A tips
Pieejama ierobežota jauda. Izmanto tikai kājas slēdzim
un zibatmiņas diskam.

4

Divi USB savienotāji — B tips
Datora saskarnei.

5

Pacienta reakcija, refleksu āmuriņa savienotājs

6

Aktivizētāja ievades/izvades savienotājs

7

Vizuālā devēja savienotājs

8

Strāvas ieeja
Ievade: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz, maks.
300 VA
Drošinātāji
F1, F2: T4A/250 V

9

2-6

Strāvas izeja (tikai datoram, ja neizmanto kopā ar
izolējošo transformatoru)
Izvade: strāvas padeves tīkls 100–240 V maiņstrāva,
maks. 200 VA

2020. gada 15. septembris

Pamatinformācija par sistēmu

Kabeļu savienojumi — 2. paaudze

Komponentu stils var atšķirties no tiem, kas parādīti iepriekš.
Vienums

Apraksts

Vienums

Apraksts

A

Klēpjdators

1

USB 2.0 kabelis (2 m)

B

Bāzes ierīce

2

Ātrgaitas savienojuma kabelis
(patentēts)

C

Strāvas adapteris

3

Strāvas adaptera IEC kabelis
(1 pēda)

D

Elektriskā stimulatora zonde

4

Slimnīcas līmeņa strāvas kabelis,
ekranēts

5

Strāvas savienotājkabelis IEC (2 m)

 Uzlabotā stimulācijas zonde
(parādīts)
 Comfort Probe RS10
(neobligāta, nav parādīts)

2020. gada 15. septembris

E

Ferīts

F

3 kanālu pastiprinātājs

G

4 kanālu pastiprinātājs

H

Izolācijas kārba tiek izmantota
tikai kopā ar neobligātajiem
ratiņiem

I

ELEKTRISKAIS TĪKLS

2-7

Natus UltraPro S100

Labās puses sānu
panelis — 2. paaudze

1

Stimulatora izeja (izolēta)
Stimulatora izejas savienotāji ir elektroniski izolēti.
Stimulatora izejas ligzda (izolēta)
Stimulācijas elektrodu savienošanai ar DIN spraudņiem.
Aktīvās stimulācijas zondes atbalsts.

2-8

2

Audiālā devēja savienojums

3

LED briļļu devēja savienojums

4

EMG skaļrunis

2020. gada 15. septembris

Pamatinformācija par sistēmu

Aizmugures panelis —
2. paaudze

1

Aizsargzemējums

2

Funkcionālais zemējums
Izmanto trokšņu slāpēšanai.

3

Divi USB savienotāji — A tips
Pieejama ierobežota jauda. Izmanto tikai kājas slēdzim un
zibatmiņas diskam.

4

Divi USB savienotāji — B tips
Datora saskarnei.

5

Pacienta reakcija, refleksu āmuriņa savienotājs

6

Aktivizētāja ievades/izvades savienotājs

7

Ātrgaitas savienojuma izejas savienotājs
Pastiprinātāja savienojums
Cat5 ar iebūvētu EMI supresiju
Patentēts kabelis

8

Vizuālā devēja savienotājs

9

Strāvas ieeja
Ievade: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz, maks. 300 VA
Drošinātāji
F1, F2: T4A/250 V

10

2020. gada 15. septembris

Strāvas izeja (tikai datoram, ja neizmanto kopā ar
izolējošo transformatoru)
Izvade: strāvas padeves tīkls 100–240 V maiņstrāva,
maks. 200 VA

2-9

Natus UltraPro S100

Kabeļu savienojumi — 3. paaudze

Komponentu stils var atšķirties no tiem, kas parādīti iepriekš.
Vienums

Apraksts

Vienums

Apraksts

A

Klēpjdators

1

USB 2.0 kabelis (2 m)

B

Bāzes ierīce

2

Ātrgaitas savienojuma kabelis
(patentēts)

C

Strāvas adapteris

3

Strāvas adaptera IEC kabelis
(1 pēda)

Elektriskā stimulatora zonde

4

Slimnīcas līmeņa strāvas kabelis,
ekranēts

5

Strāvas savienotājkabelis IEC (2 m)

D

 Uzlabotā stimulācijas zonde
(parādīts)

 Comfort Probe RS10

(neobligāta, nav parādīts)

2-10

E

Ferīts

F

3 kanālu pastiprinātājs

G

4 kanālu pastiprinātājs

H

Izolācijas kārba tiek izmantota tikai
kopā ar neobligātajiem ratiņiem

I

ELEKTRISKAIS TĪKLS

2020. gada 15. septembris

Pamatinformācija par sistēmu

Labās puses sānu
panelis — 3. paaudze

1

Stimulatora izeja (izolēta)
Stimulatora izejas savienotāji ir elektroniski izolēti.
Stimulatora izejas ligzda (izolēta)
Stimulācijas elektrodu savienošanai ar
DIN spraudņiem. Aktīvās stimulācijas zondes
atbalsts.

2

Audiālā devēja savienojums

3

LED briļļu devēja savienojums

1

Skaļrunis

2

Barošanas slēdzis

Kreisās puses sānu
panelis — 3. paaudze

2020. gada 15. septembris
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Natus UltraPro S100

Aizmugures panelis —
3. paaudze

1

Aizsargzemējums

2

Funkcionālais zemējums
Izmanto trokšņu slāpēšanai.

3

Divi USB savienotāji — A tips
Pieejama ierobežota jauda. Izmanto tikai kājas
slēdzim un zibatmiņas diskam.

4

Divi USB savienotāji — B tips
Datora saskarnei.

5

Aktivizētāja ievades/izvades savienotājs —
1. opcija

6

Aktivizētāja ievades/izvades savienotājs — 2. opcija

7

Ātrgaitas savienojuma izejas savienotājs
Pastiprinātāja savienojums
Cat5 ar iebūvētu EMI supresiju
Patentēts kabelis

8

Vizuālā devēja savienotājs

9

Strāvas ieeja
Ievade: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz, maks.
300 VA
Drošinātāji
F1, F2: T4A/250 V

10

2-12

Strāvas izeja (tikai datoram, ja neizmanto kopā ar
izolējošo transformatoru)
Izvade: strāvas padeves tīkls 100–240 V maiņstrāva,
maks. 200 VA
2020. gada 15. septembris

Pamatinformācija par sistēmu

Vadības paneļa funkcijas — 1. un 2. paaudze

2020. gada 15. septembris

1

Stimulācijas intensitātes vadības poga

2

Stimulācijas ilguma vadības taustiņš

3

Stimulācijas atkārtošanas frekvences vadības taustiņš

4

Bultiņu taustiņi (marķiera navigācijas vadības taustiņi)

5

Netiek izmantots.

6

Atlases poga

7

Skaļuma indikators

8

Skaņas izslēgšanas indikators

9

Skaņas izslēgšanas taustiņš

10

Ekrāna navigācijas taustiņi

11

Skaļuma taustiņi

12

Cipartastatūra

13

Ievadīšanas taustiņš

14

Gaidstāves indikators

15

Darbības indikators

16

Funkciju taustiņi

17

Displeja taustiņi

18

Atkārtotas stimulācijas taustiņš

19

Stimulācijas indikators

20

Viena stimula taustiņš

21

Stimulācijas atiestatīšana uz 0

2-13

Natus UltraPro S100

Ieslēgšanas/gaidstāves
indikators
Darbojas
Gaidstāve

Ekrāna navigācijas/
programmatūras
funkcijas
Ekrāna navigācijas taustiņi — kodēti ar krāsu
Ekrāna navigācijas taustiņi ļauj pārvietoties pa
lietojumprogrammas cilnēm.
6 programmatūras navigācijas taustiņu krāsas un
funkcijas atbilst programmatūras ekrāna navigācijas
pogām lietojumprogrammā.
Funkciju taustiņi — kodēti ar krāsu
Ar programmatūras funkciju taustiņiem var kontrolēt
dažādas programmatūras funkcijas.
12 programmatūras funkciju taustiņu krāsas un funkcijas
atbilst programmatūras funkciju pogām
lietojumprogrammā.

Displeja taustiņi
Ar labo un kreiso vadības taustiņu var izmainīt
kustības ilgumu.
Labais taustiņš samazina kustības ilgumu iedalījumā,
padarot izsekotāju platāku.
Labais taustiņš palielina kustības ilgumu iedalījumā,
padarot izsekotāju šaurāku.
Ar augšupvērsto un lejupvērsto vadības taustiņu var
izmainīt jutīguma līmeni iedalījumā.
 Augšupvērstais taustiņš samazina jutīgumu
iedalījumā, padarot izsekotāju lielāku.
 Lejupvērstais taustiņš samazina jutīgumu iedalījumā,
padarot izsekotāju mazāku.

2-14
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Pamatinformācija par sistēmu

Stimulācija
Stimulācijas indikators
Stimulācijas indikatora dzeltenā gaismas diode (LED)
mirgo vienu reizi vienam stimulam un ar pārtraukumiem
atkārtotai simulācijai.
Viena stimula taustiņš
Nospiežot viena stimula taustiņu, tiek aktivizēts viens
stimuls, un indikators vienu reizi nomirgo.
Viena stimula taustiņu var arī izmantot, lai apturētu
atkārtotu stimulāciju.
Atkārtotas stimulācijas taustiņš
Nospiežot atkārtotas stimulācijas taustiņu, tiek aktivizēta
atkārtota stimulācija, un indikators mirgo ar
pārtraukumiem.
Lai pārtrauktu atkārtoto stimulāciju, nospiediet to pašu
atkārtotas stimulācijas taustiņu vai viena stimula taustiņu.

Stimulācijas intensitāte /
ilgums / atkārtošanas
ātrums
Stimulācijas intensitātes vadības poga
Ar stimulācijas intensitātes vadības pogu var regulēt
aktivizētās stimulācijas intensitāti.
Grieziet vadības pogu uz labo pusi, lai palielinātu
stimulācijas intensitāti.
Grieziet vadības pogu uz kreiso pusi, lai samazinātu
stimulācijas intensitāti.
Stimulācijas intensitātes atiestatīšanas taustiņš
Nospiediet stimulācijas atiestatīšanas intensitātes taustiņu,
lai atiestatītu stimulācijas intensitātes pamata līmeni.
Darbinot strāvas stimulatorus, ievērojiet
piesardzību, lai nepakļautu pacientu augstai strāvai.
Pirms stimulācijas elektroda pievienošanas vai
atvienošanas vienmēr atiestatiet stimulatoru.

2020. gada 15. septembris
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Natus UltraPro S100
Stimulācijas ilguma vadības taustiņi
Ar augšupvērsto un lejupvērsto stimulācijas ilguma
taustiņu var palielināt/samazināt stimulācijas ilgumu.
Augšupvērstais taustiņš palielina stimulācijas ilgumu.
Lejupvērstais taustiņš samazina stimulācijas ilgumu.
Stimulācijas atkārtošanas frekvences vadības taustiņi
Ar augšupvērsto un lejupvērsto stimulācijas atkārtošanas
frekvences taustiņu var palielināt un samazināt
stimulācijas atkārtošanas frekvenci.
Augšupvērstais taustiņš palielina stimulācijas atkārtošanas
frekvenci.
Lejupvērstais taustiņš samazina stimulācijas atkārtošanas
frekvenci.

Skaļrunis/skaļums/
kursora režīms/izsekotājs/
marķieris/aktivizētājs
Skaļuma taustiņi
Ar kreisās un labās bultiņas taustiņiem var
samazināt/palielināt skaļumu.
Skaņas izslēgšanas taustiņš/indikators
Nospiediet skaļruņa skaļuma izslēgšanas taustiņu, lai
pārslēgtu starp ieslēgšanu un izslēgšanu.
Dzeltenā gaismas diode (LED) norāda, ka skaļruņa
skaļums ir izslēgts.
Lai regulētu skaļumu, skatiet marķiera vadības ripas
funkciju tālāk.
Atlases poga
Grieziet ripu, lai pārvietotu izsekotājus/marķierus vai
aktivizētāja kursoru.
Piespiediet ripu, lai cikliski pārvietotos starp marķieriem
aktīvajā izsekotājā.
Netiek izmantots

2-16
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Pamatinformācija par sistēmu

Izsekotāja/marķiera/aktivizētāja vadības taustiņi
Motoro un sensoro nervu testēšanas, F-Wave un
H-Reflex lietojumprogrammās:
ar augšupvērsto un lejupvērsto vadības taustiņu var
atlasīt aktīvo izsekotāju;
ar kreiso un labo vadības taustiņu var atlasīt aktīvo
kursoru.
EMG lietojumprogrammā:
ar augšupvērsto un lejupvērsto vadības taustiņu var
pārvietot aktivizētāja kursoru pa nelielām iedaļām;
ar kreiso un labo vadības taustiņu atlasītais vienums tiek
pārvietots par vienu soli.

2020. gada 15. septembris
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Natus UltraPro S100

Vadības panelis —
3. paaudze

2-18

1

Skaļuma samazināšanas taustiņš

2

Skaļuma palielināšanas taustiņš

3

Labās/kreisās puses atlases taustiņš

4

Testa atlase

5

Funkciju taustiņi

6

Darbības indikators

7

Gaidstāves indikators

8

Stimulācijas intensitātes vadības poga

9

Vidējošanas taustiņš

10

Viena stimula taustiņš

11

Atkārtotas stimulācijas taustiņš

12

Kursorripa, aktivizētāja līnija, ritināšana

13

Dzēšana

14

Taustiņš atlasītā izsekotāja pārvietošanai zemāk

15

Taustiņš atlasītā izsekotāja pārvietošanai augstāk

16

Laika bāzes samazināšanas taustiņš

17

Jutīguma samazināšanas taustiņš

18

Laika bāzes palielināšanas taustiņš

19

Jutīguma palielināšanas taustiņš

20

Nākamais tests

21

Skaņas izslēgšanas taustiņu

2020. gada 15. septembris
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Vadības paneļa funkcijas — 3. paaudze
Ieslēgšanas/gaidstāves
indikators
Darbības indikators
* Deg nepārtraukti sistēmas inicializācijas laikā
* Deg nepārtraukti, kad lietojumprogramma ir inicializējusi
galveno ierīci
Gaidstāves indikators
* Lēni mirgo, kad ir ieslēgta UltraPro bāzes ierīce un ir
pievienots USB, bet EMG lietojumprogramma nav palaista
* Ātri mirgo sistēmas inicializācijas laikā
* Deg nepārtraukti, kad ir ieslēgta ierīce, bet USB kabelis nav
pievienots

Programmatūras
funkcijas
Funkciju taustiņi — kodēti ar krāsu
Ar 12 programmatūras funkciju taustiņiem var kontrolēt
dažādas programmatūras funkcijas.
12 programmatūras funkciju taustiņu krāsas un funkcijas atbilst
programmatūras funkciju pogām lietojumprogrammas ekrāna
displeja apakšdaļā.

Displeja taustiņi
Ar labo un kreiso vadības taustiņu var izmainīt kustības
ātrumu.
Labais taustiņš samazina kustības ilgumu iedalījumā, padarot
izsekotāju platāku.
Labais taustiņš palielina kustības ilgumu iedalījumā, padarot
izsekotāju šaurāku.
Ar augšupvērsto un lejupvērsto vadības taustiņu var
izmainīt jutīguma līmeni iedalījumā.

• Augšupvērstais taustiņš samazina jutīgumu iedalījumā,
padarot izsekotāju mazāku.

• Lejupvērstais taustiņš samazina jutīgumu iedalījumā,
padarot izsekotāju lielāku.

2020. gada 15. septembris
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Natus UltraPro S100

Stimulācija

Stimulatora indikators
* Ātri mirgo sistēmas inicializācijas laikā
* Mirgo ar atkārtošanās ātrumu, kad ir aktīvs stimulators
* Ātri mirgo, kad ir aktīvs pretestības tests
Atkārtotas stimulācijas taustiņš
Nospiediet, lai ieslēgtu atkārtotu stimulāciju. Indikators mirgo
periodiski.
Lai pārtrauktu atkārtoto stimulāciju, nospiediet atkārtotas
stimulācijas taustiņu vai viena stimula taustiņu.
Viena stimula taustiņš
Nospiediet, lai ieslēgtu vienu stimulu. Indikators iemirgojas
vienu reizi.
Viena stimula taustiņu var arī izmantot, lai apturētu atkārtotu
stimulāciju.

Stimulācijas intensitāte
Vidējošanas taustiņš
Nospiediet, lai sāktu vai apturētu vidējošanu.

Stimulācijas intensitātes vadības poga
Ar stimulācijas intensitātes vadības pogu var regulēt aktivizētās
stimulācijas intensitāti.
Grieziet vadības pogu uz labo pusi, lai palielinātu stimulācijas
intensitāti.
Grieziet vadības pogu uz kreiso pusi, lai samazinātu
stimulācijas intensitāti.
Darbinot strāvas stimulatorus, ievērojiet piesardzību,
lai nepakļautu pacientu augstai strāvai. Pirms stimulācijas
elektroda pievienošanas vai atvienošanas vienmēr atiestatiet
stimulatoru.

2-20
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Pamatinformācija par sistēmu

Ciklu atlasītāji
Iepriekšējais cikls
Nospiediet, lai pārietu uz iepriekšējo ciklu.
Nākamais cikls
Nospiediet, lai pārietu uz nākamo ciklu.

Skaļums
Skaļuma taustiņi
Nospiediet pogas augšdaļu, lai palielinātu skaļumu, un pogas
apakšdaļu, lai samazinātu skaļumu.

Skaņas izslēgšanas taustiņš
Nospiediet, lai pārslēgtu starp ieslēgšanu un izslēgšanu.
Skaņas izslēgšanas indikators
* Deg nepārtraukti, kad ir izslēgts skaļrunis
* Mirgo galvenās ierīces inicializācijas laikā

2020. gada 15. septembris
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Natus UltraPro S100

Dzēšana un
pārvietošana

Dzēšanas taustiņš
Nospiediet dzēšanas taustiņu, lai izdzēstu atlasīto izsekotāju,
pēdējo ievadīto rakstzīmi vai atlasīto ierakstu.
Atlases poga
Grieziet pogu, lai pārvietotu izsekotājus/marķierus vai
aktivizētāja kursoru.

Testa atlase
Testa atlases taustiņš
Nospiediet, lai piekļūtu sākumlapas testu izvēlnei.
Puses atlases taustiņš
Nospiediet, lai pārbaudei izvēlētos labo vai kreiso pusi.
Nākamā testa taustiņš
Nospiediet, lai pārietu uz nākamo izmeklējumu.
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Pamatinformācija par sistēmu

UltraPro S100 pastiprinātāja modulis — 3 un 4 kanālu

Natus UltraPro S100 3 kanālu
pastiprinātājs

Natus UltraPro S100 4 kanālu
pastiprinātājs

Priekšējais panelis

3 kanālu pastiprinātājs

Pastiprinātāja ievade (izolēta)
Visi pastiprinātāja ievades savienotāji ir
elektroniski izolēti.

4 kanālu pastiprinātājs

Elektrostatiskā jutīguma pastiprinātāja
ievades savienotāji
3 un 4 kanālu pastiprinātājs

3 un 4 kanālu pastiprinātājs
3 un 4 kanālu pastiprinātājs

Nepieskarieties pastiprinātāja
ievades savienotājiem, jo tādējādi var
sabojāt pastiprinātāju vai ietekmēt tā
veiktspēju.
Aktīvais elektrods — melns
Aktīvais elektrods atbilst melnajam
ievades savienotājam.
Atsauces elektrods — sarkans
Atsauces elektrods atbilst sarkanajam
ievades savienotājam.
Ieslēgšanas LED

4 kanālu pastiprinātājs

2020. gada 15. septembris
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Natus UltraPro S100
Priekšējais panelis

3 kanālu pastiprinātājs

Pastiprinātāja ievades savienotāji
(1.–3.)/(1.–4.)
Pastiprinātāja ievades savienotājiem ir
gan DIN tipa ligzda, gan 1,5 mm
skāriendrošo savienotāju pāris.

4 kanālu pastiprinātājs

Pacienta zemējuma savienotāji
Pievienojiet pacienta zemējuma
elektrodus zaļajiem savienotājiem.
3 kanālu pastiprinātājs

Nepievienojiet pacienta zemējumu
atdalītājtransformatora aizsargzemējuma
savienotājam vai jebkuram citam
zemējuma savienotājam, jo elektrodu
ievades ir galvaniski izolētas.

4 kanālu pastiprinātājs

Pretestības testa poga
4 kanālu pastiprinātājs

Skaņas izslēgšanas pogu
4 kanālu pastiprinātājs

3 kanālu sānu panelis/4 kanālu aizmugures panelis

3 un 4 kanālu pastiprinātājs

Ātrgaitas savienojuma ieejas
savienotājs — galvenā ierīce — sānu
panelis/aizmugures panelis
Pastāv elektriskā šoka risks, tāpēc
operators un/vai pacients nedrīkst tieši
vai netieši pieskarties savienojuma kabeļa
metāla ekrānam, kas pievienots
pastiprinātāja aizmugurē.
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Pamatinformācija par sistēmu

Strāvas stimulators
Informācija
par drošību

Stimulators
Darbinot strāvas stimulatoru, ievērojiet piesardzību, lai nepakļautu
pacientus augstai strāvai. Pirms stimulācijas elektroda pievienošanas vai
atvienošanas vienmēr atiestatiet stimulatoru.

Vienlaicīga pacienta pievienošana HF ķirurģijas aprīkojumam var
radīt apdegumus elektriskās stimulācijas vai ierakstīšanas elektrodu vietā un
iespējamus elektriskā stimulatora vai elektrodu ievades pastiprinātāju
bojājumus. Darbojoties īsviļņu vai mikroviļņu terapijas aprīkojuma tuvumā
(piemēram, 1 m), var rasties elektriskā stimulatora izvades nestabilitāte.

Bīstami fizioloģiskie efekti! Strāvas stimulators var izstarot bīstamu
strāvu un spriegumu.

Izvairieties no ilgstošas elektriskās stimulācijas.

Stimulācijas elektrodi
Izmantojot adatas elektrodus ierakstīšanai vai stimulācijai, izmantojiet
iepriekš sterilizētus vienreizējas lietošanas adatas elektrodus vai rūpīgi
sterilizējiet vairākkārt lietojamos adatas elektrodus.

Izvairieties no nejaušas saskares starp pieslēgtiem, bet pacientam
nepievienotiem elektrodiem un citām vadītspējīgām daļām, tostarp tām, kas
pievienotas aizsargzemējumam.
Piezīme. Vairākkārt lietojamu virsmas elektrodu tīrīšanai skatiet komplektācijā
iekļauto lietošanas instrukciju.

2020. gada 15. septembris
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Stimulācijas zonde
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1

Elektroda izvades tapas
Tiešai stimulācijai uz ādas skatiet šajā sadaļā iekļauto stimulācijas elektrodu aprakstu.

2

Polaritātes un stimulācijas indikatori
Stimulācijas katods ir norādīts ar pastāvīgi degošu zaļu gaismas diodi. Stimulācijas
laikā dzeltenā krāsā mirgo cits gaismas diodes indikators — vienu reizi vienam
stimulam un ar pārtraukumiem atkārtotai stimulācijai. Ņemiet vērā — ja stimulators
nav iespējots, neviena gaismas diode nedeg.

3

Polaritātes poga
Nospiediet pogu, lai mainītu polaritāti.

4

C poga
Nākamā izmeklējuma pārbaude
Aktīva visu testu laikā. Uz īsu brīdi nospiediet roktura pogu.

5

A poga
Nākamās vietas poga — aktīva motoro un sensoru nervu testa laikā
Uz īsu brīdi nospiediet roktura pogu.

6

Viena stimula poga
Uz īsu brīdi nospiediet roktura pogu.
Atkārtotas stimulācijas poga
Nospiediet un turiet nospiestu šo pogu uz roktura vismaz 1 sekundi.

7

Stimulācijas intensitātes vadības ripa
Lai palielinātu vai samazinātu strāvas intensitāti, grieziet ripu.
Varat arī izmantot peles ritenīti vai stimulācijas intensitātes vadības pogu uz vadības
paneļa.
Atiestatīšana
Lai atiestatītu intensitātes nulles līmeni, nospiediet Reset Stimulus Intensity
(stimulācijas intensitātes atiestatīšanas) taustiņu uz vadības paneļa.

2020. gada 15. septembris

Pamatinformācija par sistēmu

Comfort Probe RS10
polaritātes maiņa
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1.
2.
3.

Izņemiet zondes galviņu taisnā virzienā no Comfort Probe RS10.
Pagrieziet zondes galviņu par 180 grādiem.
Ievietojiet zondes galviņu atpakaļ Comfort Probe RS10.
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Kājslēdzis ar 3 pedāļiem (opcija)
Kājslēdzis ir pieejams kā modelis ar trim pedāļiem (1, 2 un 3 funkcijas) un USB
saskarni.

IPX1
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Aizsardzības pakāpe pret kaitīgu ūdens iekļūšanu

1

Programmējams

2

Nākamā vieta (definējams)

3

Stimulācijas sākšana/pārtraukšana (definējams)
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Pamatinformācija par sistēmu

Sistēmas ieslēgšana
1.
2.
3.
4.
5.

Pārliecinieties, ka visi komponenti ir pareizi savienoti atbilstoši šajā nodaļā
sniegtajiem norādījumiem, un pēc tam veiciet tālāk uzskaitītās darbības.
Pieslēdziet strāvas kabeli pie sienas kontaktligzdas.
Tiek parādīts Windows pieteikšanās ekrāns. Noklikšķiniet uz pareizās lietotāja
ikonas un ievadiet savu paroli (ja jums ir parole).
(Tikai 3. paaudzei) Lai ieslēgtu, nospiediet bāzes ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu paneļa kreisajā pusē.
Lai palaistu lietojumprogrammu, noklikšķiniet uz programmatūras ikonas
Natus Elite Viking vai Synergy.

Piezīme. Pieteikšanās ID un parole var atšķirties.

Sistēmas izslēgšana
Veiciet šīs darbības, lai pareizi izslēgtu sistēmu un novērstu ierīces bojājumus.
1. Natus Elite Viking vai Synergy sākumlapā noklikšķiniet uz File (Fails) un Exit
(Iziet). Lietojumprogramma tiek aizvērta, un tiek parādīta Windows darbvirsma.
2. (Tikai 3. paaudzei) Lai izslēgtu, nospiediet bāzes ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu paneļa kreisajā pusē.
3. Datora ekrāna apakšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz Microsoft Windows
izslēgšanas ikonas.
4. Datora ekrāna apakšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz Start (Sākums) >
Shutdown (Izslēgt).
5. Kad sistēma ir izslēgta, atvienojiet strāvas kabeli no sienas kontaktligzdas.

Programmatūras brīdinājumu un kļūdu kodi
Lietojumprogrammā Natus Elite Viking vai Synergy kļūdu ziņojumi un citi
informatīvie ziņojumi ir veidoti tā, lai tie būtu pašsaprotami.
Tomēr dokumentā 022210, kas atrodams lietotāja rokasgrāmatas diskā 482-651400,
ir norādīta papildinformācija un ieteiktās lietotāja darbības.

2020. gada 15. septembris
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UltraPro S100 ieguves programmatūras instalēšana
Izpildiet šīs darbības, lai instalētu un licencētu UltraPro S100 programmatūru, ja tā
nav instalēta un licencēta vai ja veicat jaunu programmatūras instalāciju.

1. Ieguves
programmatūras
instalēšana

1.

Ievietojiet Natus Elite Viking/Synergy EMG instalācijas disku diskdzinī.
Instalācijas programmai vajadzētu sākties automātiski.
2. Noklikšķiniet uz Next (Tālāk).
3. Atzīmējiet Accept license agreement (Pieņemt licences līgumu) un
noklikšķiniet uz Next (Tālāk).
4. Atzīmējiet Acquisition System (Ieguves sistēma) un noklikšķiniet uz Next
(Tālāk).
5. Ievadiet sistēmas sērijas numuru, kas norādīts komplektācijā iekļautajā
licencēšanas veidlapā, un noklikšķiniet uz Next (Tālāk).
6. Noklikšķiniet uz Next (Tālāk), lai pieņemtu lietojumprogrammas noklusējuma
galamērķi.
7. Noklikšķiniet uz Next (Tālāk), lai sāktu instalēšanu.
8. Noklikšķiniet uz Install (Instalēt), lai instalētu ierīces draiveri.
9. Noklikšķiniet uz Install this driver anyway (Tomēr instalēt šo draiveri).
10. Noklikšķiniet uz Next (Tālāk), lai pabeigtu instalēšanu.
11. Noklikšķiniet uz OK (Labi), lai restartētu datoru.
12. UltraPro S100 programmatūras instalēšana ir pabeigta.

2. UltraPro S100
programmatūras
licences
izveidošana un
lietošana

1.

Norādījumus par UltraPro S100 licences izveidošanu un lietošanu skatiet
UltraPro S100 vēstulē par licenci.

Tehniskās specifikācijas
Tehniskās specifikācijas skatiet UltraPro S100 tehnisko specifikāciju lapā.
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3

Informācija par pacientu
Šajā nodaļā ir izskaidrots, kā izmantot pacienta informācijas funkciju, ko
lieto, strādājot ar pacientu pārbaužu failiem.

2020. gada 15. septembris
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Tukša lappuse.
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Informācija par pacientu

Pacientu ekrāns

Pacientu informācijā ir sadaļas, kurās jāievada konkrēti dati par pacientu,
piemēram, pacienta ID, dzimums, dzimšanas datums un pacienta vārds, kā arī
informācija par ārstu, kopsavilkumi un secinājumi.

Jauna pacienta
ievadīšana

1.

Noklikšķiniet uz New Pacient (Jauns pacients), lai sagatavotu sistēmu
jaunajam pacientam. Ja ir nesaglabāti dati, tiek lūgts tos saglabāt vai atmest.
Pacienta demogrāfisko datu apgabals tiek notīrīts.

2.

Ievadiet pacienta demogrāfiskos datus un informāciju par vizīti.
Jāaizpilda vismaz tie lauki, kas norādīti kā obligāti. Pēc nepieciešamo lauku
aizpildīšanas ir pieejami pilni pacienta demogrāfiskie dati.
Izceltais lauks norāda vietu ekrānā, kur tiek ievadīts teksts. Nospiediet
<Enter> vai <Tab>, lai pārietu uz nākamo rindu veidlapā. Nospiediet <Shift
Tab>, lai pārvietotu mirgojošo kursoru uz iepriekšējo rindu. Pacienta dati ir
jāievada pirms testa procedūru uzsākšanas.

2020. gada 15. septembris

3.

Pēc nepieciešamības ievadiet vārdu, dzimšanas datumu utt.

4.

Pacienta vārds, personas kods utt. ir redzams ekrāna kreisajā pusē.

5.

Ja nepieciešams, aizpildiet atlikušos informācijas laukus, novietojot kursoru
nepieciešamajā laukā un ierakstot informāciju. Nospiediet taustiņu Tab, lai
pārvietotu kursoru uz nākamo lauku.

6.

Noklikšķiniet uz Saglabāt (Saglabāt), lai saglabātu pacienta datus cietajā
diskā.

7.

Noklikšķiniet uz Begin Testing (Sākt testēšanu), lai sāktu testēšanu vai
ievadītu informāciju par vizīti.

8.

Informāciju par vizīti var pievienot, nospiežot pogu Visit Details (Informācija
par vizīti).
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Pacienta informācijas
atlase/rediģēšana

1.

Noklikšķiniet uz funkciju taustiņa Patient List (Pacientu saraksts) galvenajā
UltraPro S100 ekrānā, lai skatītu sarakstu ar visiem pacientu datu bāzē
esošajiem pacientiem, vai izmantojiet utilītu Search (Meklēšana), lai atrastu
pacientu.

2.

Izmantojiet vertikālo ritjoslu vai augšupvērstās/lejupvērstās bultiņas
taustiņus, lai ritinātu laukus līdz nepieciešamajam pacientam. Lai ielādētu
pacientu, veiciet dubultklikšķi uz patient (pacients) vai iezīmējiet pacientu
un noklikšķiniet uz Load Patient (Ielādēt pacientu). Informācija par
pašreizējo pacientu ir redzama ekrāna kreisajā pusē.

3.

Rediģējiet pacienta informāciju pēc nepieciešamības.

4.

Veiciet izmaiņas pašreizējā pacienta informācijā, pārrakstot atjaunināmo
informāciju. Pamatinformācija par pašreizējo pacientu tiek lietota visos
ziņojumos. Savukārt informācija par vizītēm ir unikāla katrai vizītei.

5.

Lai mainītu informāciju par vizīti, atlasiet Restart Visit (Restartēt vizīti).

6.

Atlasiet Visit Details (Informācija par vizīti).

7.

Kad darbs ar informāciju par vizīti ir pabeigts, noklikšķiniet uz Done (Gatavs).
Tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu saglabāt izmaiņas.
Ja tiek atjaunināta tikai pašreizējā pacienta informācija, pēc pabeigšanas
noklikšķiniet uz Save (Saglabāt).

Piezīme. Ielādējot citu pacientu, pašreizējais pacients tiek aizstāts, un, pirms varat
turpināt, var tikt parādīta uzvedne ar aicinājumu saglabāt pašreizējo pacientu.

Jauna izmeklējuma
sākšana

1.

Noklikšķiniet uz funkciju taustiņa Patient List (Pacientu saraksts) galvenajā
UltraPro S100 ekrānā, lai skatītu sarakstu ar visiem pacientu datu bāzē
esošajiem pacientiem, vai izmantojiet utilītu Search (Meklēšana), lai atrastu
pacientu.

2.

Izmantojiet vertikālo ritjoslu vai augšupvērstās/lejupvērstās bultiņas taustiņus,
lai ritinātu laukus līdz nepieciešamajam pacientam. Lai ielādētu pacientu,
veiciet dubultklikšķi uz patient (pacients) vai iezīmējiet pacientu un
noklikšķiniet uz Load Patient (Ielādēt pacientu).

Piezīme. Ielādējot citu pacientu, pašreizējais pacients tiek aizstāts, un, pirms varat
turpināt, var tikt parādīta uzvedne ar aicinājumu saglabāt pašreizējo pacientu.
3.
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Noklikšķiniet uz New Visit (Jauna vizīte).
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Informācija par pacientu

Pacienta atsaukšana
testēšanai

1.

Noklikšķiniet uz funkciju taustiņa Patient List (Pacientu saraksts) galvenajā
UltraPro S100 ekrānā, lai skatītu sarakstu ar pacientu datu bāzē esošajiem
pacientiem, vai izmantojiet utilītu Search (Meklēšana), lai atrastu pacientu.

2.

Ielādējiet pacientu. Pacienta informācija ir redzama kreisajā pusē.

3.

Veiciet nepieciešamās izmaiņas informācijā par vizīti. Kad tas ir paveikts,
noklikšķiniet uz Done (Gatavs). Tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu saglabāt
izmaiņas.

4.

Labajā pusē automātiski tiek parādīta testa izvēlne. Atrodiet un atlasiet
nepieciešamo testu, lai sāktu testēšanu.

5.

Pievienojiet esošai vizītei testu.
a.

Galvenajā UltraPro S100 ekrānā noklikšķiniet uz funkcijas Patient List
(Pacientu saraksts). Pacienti ir uzskaitīti labajā pusē.

b.

Atrodiet nepieciešamo pacientu un iezīmējiet vārdu.

c.

Noklikšķiniet uz Catalog (Katalogs), lai parādītu visas šī pacienta vizītes.

d.

Meklējiet pēc datuma, lai atrastu papildināmo vizīti, un iezīmējiet datumu.

e.

Noklikšķiniet uz Restartēt (Restartēt). Šai vizītei tiek piešķirts papildu tests.

Pārbaudes atsaukšana 1. Pārskatiet viļņu formu datus.
pārskatīšanai
a. Noklikšķiniet uz pogas Patient List (Pacientu saraksts), lai parādītu visus
pacientus ekrāna labajā pusē.

b.
2.

3.

4.

Atrodiet pacientu, ritinot sarakstu vai izmantojot funkciju Search
(Meklēšana), un iezīmējiet pacientu.

Noklikšķiniet uz pogas Catalog (Katalogs), lai ekrāna labajā pusē parādītu
visas šī pacienta vizītes un datus.
a.

Atrodiet pareizo vizīti un, ja nepieciešams, mapes priekšā noklikšķiniet uz
“+”, lai to izvērstu.

b.

Veiciet dubultklikšķi uz viļņu formas nosaukuma (Median APB, Ulnar
FDI utt.). Datos var veikt izmaiņas, piemēram, var pārvietot marķierus.

Saglabājiet izmaiņas.
a.

Noklikšķiniet uz Exit Test (Aizvērt testu), lai atgrieztos pacienta
informācijas ekrānā.

b.

Noklikšķiniet uz pogas Report (Ziņot), lai pārģenerētu/pārkompilētu
ziņojumu.

Noklikšķiniet uz End Visit (Beigt vizīti), lai saglabātu izmaiņas un aizvērtu šo
pacientu.

Piezīme. Ievērojiet, ka pirms katra sadaļas nosaukuma ir redzama zīme “+” vai “-”.
Tāpat kā operētājsistēmā Windows noklikšķiniet uz “+”, lai izvērstu aizvērtu mapi
vai sadaļu, vai noklikšķiniet uz “-”, lai aizvērtu atvērtu sadaļu.
2020. gada 15. septembris
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Pārbaužu dzēšana no
pacienta faila

Pacienta dzēšana

3-6

1.

Noklikšķiniet uz pogas Patient List (Pacientu saraksts), lai parādītu visus
pacientus rūtī labajā pusē.

2.

Izceliet vēlamo pacientu.

3.

Noklikšķiniet uz pogas Catalog (Katalogs), lai parādītu šī pacienta vizītes un
datu failus. Atkarībā no tā, ko vēlaties noņemt atrodiet un iezīmējiet viļņu
formas failu vai vizīti.

4.

Izvēlnes joslā noklikšķiniet uz File (Fails) > Delete Test (Dzēst testu), lai
izdzēstu konkrētu viļņu formas failu, vai noklikšķiniet uz File (Fails) > Delete
Visit (Dzēst vizīti), lai dzēstu visus konkrētā datuma datus. Jebkurā gadījumā
tiek parādīts aicinājums apstiprināt dzēšanu.

1.

Sarakstā Patient List (Pacientu saraksts) iezīmējiet patient (pacients), kuru
vēlaties dzēst.

2.

Atlasiet File (Fails) > Delete Patient (Dzēst pacientu). Tiek parādīta uzvedne
ar aicinājumu apstiprināt dzēšanu.
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Pārbaudes veikšana
Šajā nodaļā ir sniegti vispārīgi norādījumi par izmeklējuma vai pārbaudes
veikšanu, piemēram, izmantojot motoro nervu neirogrāfijas izmeklējumu. Varat
izpildīt šīs pamata darbības, lai veiktu lielāko daļu UltraPro S100 programmā
pieejamo pārbaužu.
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Tukša lappuse.

4-2

2020. gada 15. septembris

Sistēmas iestatīšana

Pārbaudes veikšana
Pārliecinieties, ka visi komponenti ir pareizi savienoti ar jūsu sistēmu.

Neieslēdziet sistēmu, kamēr visi kabeļu savienojumi nav pareizi izveidoti
un pārbaudīti.
Informāciju par sistēmas komponentiem skatiet šīs rokasgrāmatas 2. nodaļā.
Būs nepieciešama arī atbilstošā lietojumprogrammatūra, kas instalēta jūsu sistēmā.

Darba sākšana

2020. gada 15. septembris

Ieslēdzot sistēmu, displejā var tikt parādīts Windows pieteikšanās ekrāns.
Pēc pieteikšanās sistēmā:
1. veiciet dubultklikšķi uz darbvirsmas ikonas Viking vai Synergy un pēc tam
piesakieties;
2. ievadiet pacienta demogrāfiskos datus.
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UltraPro S100
izmeklējumu izvēlne
un testēšanas izvēlne

Ir divas pamata pieejas, kā atlasīt pārbaudes testēšanai: testēšanas izvēlne vai
izmeklējumu izvēlne. Katra no tām tālāk ir aplūkota detalizētāk.

Testēšanas izvēlne
Izmantojot testēšanas izvēlni, pārbaudes tiek grupētas pēc tipa: motorās, sensorās,
F-Waves utt. Sākot pārbaudi, viļņu formu ekrānā varat pāriet uz citu pārbaudi,
veicot dubultklikšķi uz Test Folder (Pārbaužu mape) un pēc tam dialoglodziņā
Select Protocol (Atlasīt protokolu) izvēlieties konkrēto exam (pārbaudi) un side
(pusi).

Izmeklējumu izvēlne
Izmeklējumu izvēlnē pārbaudes parasti tiek grupētas, balstoties uz diagnozi,
pacienta sūdzībām vai kādu citu pielāgotu iestatījumu. Veicot izmeklējumu, viļņu
formu ekrānā varat atlasīt nākamo pārbaudi izmeklējuma pārbaužu sadaļā ekrāna
apakšējā labajā daļā tuvāk centram, kas nav atkarīga no pārbaudes tipa. Izvēloties
šo darbību, netiek parādīts dialoglodziņš. Izmeklējums var saturēt motorās,
sensorās, F-Wave, H-Reflex, adatu EMG pārbaudes utt.
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Pārbaudes veikšana

Testēšana, izmantojot
izmeklējumu izvēlni

1.

Izmeklējumu izvēlnē veiciet dubultklikšķi uz exam (pārbaudes), lai atvērtu
viļņu formu ekrānu. Atlasiet/mainiet uz kreiso vai labo pusi, noklikšķinot uz
apvēršanas

Testēšana, izmantojot
testēšanas izvēlni

No pacienta līdz
ziņojumam soļos

2020. gada 15. septembris

ikonas.

2.

Veiciet pārbaudi.

3.

Nospiediet funkcijas taustiņu vai pedāli Next Study Exam (Nākamā
izmeklējuma pārbaude).

4.

Turpiniet testēšanu līdz beigām.

1.

Testēšanas izvēlnē no attiecīgās mapes atlasiet vajadzīgo test type (testa
tipu).

2.

Viļņu formu ekrānā tiek parādīts dialoglodziņš Select protocol (Atlasīt
protokolu). Izvēlieties protokolu un pusi, kuru vēlaties izmantot šai
pārbaudei, un noklikšķiniet uz OK (Labi).

3.

Turpiniet testēšanu.

4.

Kad šis tests ir pabeigts, vēl atrodoties viļņu formu ekrānā, nospiediet vai
noklikšķiniet uz navigācijas taustiņa New Nerve (Jauns nervs) (ja testējat tā
paša tipa nervu) vai Exit Test (Aizvērt testu) (ja nervs ir no citas mapes).

5.

Veiciet pārbaudi.

6.

Turpiniet testēšanu līdz beigām.

Tālāk ir izklāstīta tipiska pārbaudes veikšanas procedūra.
1.

Noklikšķiniet uz New Patient (Jauns pacients) (vai End Visit (Beigt vizīti), ja
iepriekšējais pacienta pārbaude nav pabeigta).

2.

Ievadiet informāciju par pašreizējo pacientu.

3.

Noklikšķiniet uz Save (Saglabāt).

4.

Izpildiet pārbaudes.

5.

Apskatiet ziņojumu.

6.

Atgriezieties testēšanas izvēlnē/izmeklējumu izvēlnē.

7.

Pirms nākamā pacienta izmeklējuma sākšanas noklikšķiniet uz End Visit
(Beigt vizīti).
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Natus UltraPro S100

Motoro nervu neirogrāfijas izmeklējuma piemērs
Izvietojiet un piestipriniet elektrodus pacientam atbilstoši veicamā testa tipa
nosacījumiem.

Par viļņu formu ekrānu
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1

Filtra un/vai stimulatora iestatījumi ir norādīti rīkjoslā.

2
3

Izsekotāja etiķetes un iestatījumi ir norādīti pa labi no viļņu formas.
Monitora izsekotājs parāda ienākošo signālu, lai novērtētu troksni un traucējumus.

4

Rezultātu tabula. Šeit tiek parādītas vērtības, kas izmērītas kursoru atrašanās vietās.
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Pārbaudes veikšana

Atlasiet pārbaudi

Atlasiet vēlamo pārbaudi, izmantojot funkciju taustiņus vai testēšanas/izmeklējumu
izvēlni.

Atlasiet protokolu
(tikai tad, ja
izmantojat
testēšanas izvēlni)

1.

Izmantojiet peli, lai atlasītu nervu un testējamo pusi.

2.

Nospiediet Enter, lai pieņemtu atlasi.

3.

Ja neatrodat vēlamo protokolu, atlasiet Generic Nerve (Vispārējs nervs).

4.

Kad testēšana ir pabeigta, nerva un vietas etiķetes var mainīt. Ar peles labo
pogu noklikšķiniet uz vietas, lai to izceltu, pēc tam noklikšķiniet ar peles labo
pogu un atlasiet Edit Segment (Rediģēt segmentu).

•

Aktīvais ierakstošais elektrods tiek novietots virs testētā nerva inervētā
muskuļa gala plāksnītes.

•
•

Atsauces elektrods atrodas netālu elektriski “klusā” zonā.

•

Izmantojot elektrolītu gelu starp ādu un ierakstošo elektrodu, tiek uzlabots
elektriskais kontakts un samazināts troksnis.

•

Ja troksnis ir pārmērīgs, var būt nepieciešams noberzt ādu, lai samazinātu
pretestības.

Motoro NCS
elektrodu
izvietošana

Zemējuma elektrods parasti tiek novietots starp stimulējošajiem un
ierakstošajiem elektrodiem.

Piezīme. Ierakstošais elektrods tiek novietots uz muskuļa, kaut gan interesējošā ir
vadīšanas zona gar nervu.
Nervs tiek stimulēts, izmantojot virsmas elektrodus divās vai vairāk vietās, kur
nervs atrodas tuvu virsmai. Stimulators parasti ir orientēts tā, ka stimulatora katods
ir vērsts pret aktīvo ierakstošo elektrodu.
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Sensoro NCS
elektrodu izvietošana

1.

Virsmas diska vai gredzena elektrodi tiek novietoti uz ādas, kur tuvu virsmai
atrodas testētais nervs.

2.

Nervs tiek stimulēts vietās, kur tas atrodas tuvu virsmai.
Stimulatora katods ir orientēts pret aktīvo ierakstošo elektrodu.

Datu iegūšana
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Datus iegūst ierīce, tie tiek attēloti ekrānā, automātiski marķēti un saglabāti. Pēc
tam viļņu formas kopā ar izmērītajām vērtībām tiek pārnestas uz ziņojumu.
1.

Iestatiet stimulācijas intensitāti uz 0.

2.

Novietojiet stimulatoru atbilstošajā vietā.

3.

Lai stimulētu un iegūtu reakcijas, nospiediet viena stimula taustiņu uz
vadības paneļa (vai kājslēdzi, vai iegūšanas pogu, kas atrodas virs ripas uz
stimulatora zondes).

4.

Izmantojiet stimulācijas intensitātes vadības pogu vai intensitātes ripu uz
stimulatora zondes, lai pakāpeniski palielinātu elektriskā stimula
intensitāti, līdz reakcija ir maksimāla.

5.

Ja izmantojat nepārtrauktu stimulāciju, nospiediet vadības paneļa
atkārtotas stimulācijas taustiņu vai nospiediet un īslaicīgi turiet iegūšanas
pogu, kas atrodas uz stimulatora zondes. Kad tiek novērota pieņemama
reakcija, vēlreiz nospiediet jebkuru pogu, lai apturētu stimulāciju.

6.

Lai vidējotu, vadības panelī nospiediet vidējošanas funkcijas taustiņu. Pēc
tam tiek iespējota vidējošana. Nospiediet vadības paneļa atkārtotas
stimulācijas taustiņu, lai iegūtu noteiktu kustības reižu skaitu.

7.

Lai pārietu uz nākamo stimulācijas vietu, navigācijas taustiņu sadaļā
nospiediet nākamās vietas lejupvērsto bultiņu vai zondes pogu A.

8.

Izpildiet to pašu procedūru, lai iegūtu reakciju katrā nepieciešamajā vietā.

2020. gada 15. septembris

Pārbaudes veikšana

Marķēšanas dati

1.

Marķieri tiek izvietoti automātiski reakciju iegūšanas laikā.

2.

Lai pielāgotu marķierus, noklikšķiniet uz nepieciešamā marķiera un velciet
to uz jauno vietu vai izmantojiet marķiera pogu, lai pārvietotu sarkano
marķieri; nospiediet marķiera pogu, lai pārietu uz nākamo marķieri.

3.

Lai manuāli novietotu latentuma vai amplitūdas marķierus, atlasiet
funkciju taustiņu vienumu Mark Toolbar (Marķēšanas rīkjosla).

4.

Parādītajā rīkjoslā ir pieejamas darbības Clear (Notīrīt), Clear All (Notīrīt
visu), Hide (Paslēpt), Show (Parādīt), Fast Mark (Ātrā marķēšana) vai
iespēja ievietot atsevišķus marķierus.

5.

Ja izmantojat UltraPro S100 vadības paneli, nospiediet marķiera vadības
ripu, lai aktivizētu/virzītos pa marķieriem. Griežot ripu, varat attiecīgi
novietot aktīvo marķieri (sarkanā krāsā).

Piezīme. Lai noņemtu marķieri, izmantojiet funkciju taustiņu vienumu Mark
Toolbar (Marķēšanas rīkjosla). Viļņu formā noklikšķiniet uz dzēšamā marķiera,
lai tā krāsa tiktu nomainīta uz sarkanu. Pēc tam vienumā Mark Toolbar
(Marķēšanas rīkjosla) atlasiet Clear (Notīrīt).
6.

Marķieru atiestatīšana

2020. gada 15. septembris

Lai veiktu šīs darbības ar papildu izsekotājiem, izmantojiet
augšupvērsto/lejupvērsto kursora taustiņu, aktivizējot pareizo izsekotāju,
un atkārtojiet iepriekšējās darbības.

Ja pārvietojāt marķierus, kurus sistēma ir ievietojusi automātiski, varat atgriezt šos
marķierus sākotnējā pozīcijā, izvēlnes joslā nospiežot Analysis (Analīze) >
Reanalyse (Atkārtoti analizēt).
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Datu dzēšana

Datu dzēšana

1.

Noklikšķiniet uz viļņu formas, lai to izceltu.

2.

Noklikšķiniet uz viļņu formas ar peles labo pogu.

3.

Atlasiet Erase (Dzēst). Dati tiek noņemti no izsekotāja, un rezultāti tiek
notīrīti no rezultātu tabulas.

4.

Lai atsauktu dzēšanu, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz viļņu formas un
atlasiet Unerase (Atsaukt dzēšanu). Ja vēlaties atsaukt dzēšanu, tas jādara
nekavējoties.

1.

Noklikšķiniet uz viļņu formas, lai to izceltu.

2.

Noklikšķiniet uz funkcijas taustiņa Erase (Dzēst).

3.

Dati, izsekotājs un vieta tiek dzēsta no izsekotāja apgabala un rezultātu
tabulas.
SVARĪGI! Nav pieejama atsaukšanas funkcija.

Izsekotāju uzklāšana

1.

Noklikšķiniet uz funkcijas taustiņa Superimpose (Uzklāt). Tiek uzklātas
visas noteikta kanāla viļņu formas.
Uzklātie izsekotāji ir redzami ekrāna centrā.

2.
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Vēlreiz noklikšķiniet uz funkcijas taustiņa Superimpose (Uzklāt), lai
atgrieztu izsekotājus sākotnējā pozīcijā.
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Pārbaudes veikšana

Ātruma aprēķināšana






Pēc katras vietas datu iegūšanas var ievadīt attālumus, vai pēc visu vietu
datu iegūšanas var ievadīt visus attālumus.
Ievadiet attālumus cm līdz vienai zīmei aiz komata (piemēram,
23,5 cm/235 mm)
Ievadītais attālums tiek parādīts rezultātu tabulā attiecīgajā laukā Distance
(Attālums).
Nospiediet Enter (Ievadīt), lai pieņemtu attālumus un aprēķinātu vadīšanas
ātrumu.

Piezīme. Izmantojot protokolu tabulu, var ievadīt noklusējuma attālumus.
Pēc tam vadīšanas ātrumi tiek aprēķināti automātiski.

Izsekotāja analīze un
attēlošana

Izsekotāju pārbaudei var izmantot visu ekrānu.

Lielu rezultātu tabulu
parādīšana

Rezultātus ekrānā var redzēt uzreiz datu iegūšanas laikā. Ja tabulas kolonnas nav
redzamas, ritiniet tabulu vai izvēlņu joslā atlasiet Results (Rezultāti) > Full
Results (Pilni rezultāti), lai redzētu tabulas un diagrammas pilnā izmērā. vai
veiciet dubultklikšķi uz virsraksta joslas.

Diagrammas

Testēšanas ekrānā var parādīt līdz divām diagrammām. Pilnekrāna
REZULTĀTU skatā var parādīt līdz sešām diagrammām.

1. Atlasiet Display (Displejs) > Full Trace Area ON (Pilns izsekotāja
apgabals IESLĒGTS) vai veiciet dubultklikšķi uz virsraksta joslas.

1.

2020. gada 15. septembris

Atlasiet Results (Rezultāti) > Graph Options (Diagrammu opcijas), lai
izvēlētos rezultātus, kurus vēlaties skatīt.
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EMG ieguve

1.

Lai iegūtu brīvi darbojošu EMG, izmantojot testēšanas izvēlni, vadības
paneļa funkciju taustiņu apgabalā atlasiet vai nospiediet Needle EMG
(Adatas EMG) vai testēšanas izvēlnē veiciet dubultklikšķi uz mapes
Needle EMG (Adatas EMG).

2.

Tiek parādīts viļņu formu ekrāns, kura centrā ir EMG kopsavilkuma atlases
dialoglodziņš. Atlasiet muscle (muskuli) un side (pusi) un noklikšķiniet uz
Acquire (Iegūt).

3.

Displeja uzraudzības daļā sākas EMG attēlošana. Sākumā nav skaņas. Lai
iespējotu skaņu, vienkārši ieslēdziet

Muskuļu vērtēšana
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skaļruņu skaņu.

4.

Kad darbs ar pirmo muskuli ir pabeigts, funkciju taustiņu apgabalā
nospiediet vai noklikšķiniet uz New Muscle (Jauns muskulis). Atkal tiek
parādīts EMG kopsavilkuma atlases dialoglodziņš. Atlasiet muscle
(muskuli) un side (pusi) un noklikšķiniet uz Acquire (Iegūt).

5.

Viļņu formu ekrāna uzraudzības daļā tiek parādīta EMG. Atkal ieslēdziet
skaļruņu skaņu.

6.

Turpiniet šo procesu, līdz visu muskuļu testēšana ir pabeigta.

1.

Kad muskuļu pārbaude ir pabeigta, funkciju taustiņu apgabalā nospiediet
vai noklikšķiniet uz Summary Table (Kopsavilkuma tabula). Tiek
parādīta EMG kopsavilkuma tabula, kurā redzami visi pārbaudītie muskuļi.

2.

Pēc noklusējuma visi muskuļi tiek vērtēti kā “N” vai “Nav”. Šīs
kopsavilkuma tabulas apakšējā daļā varat mainīt vērtējumu, izceļot attiecīgo
muskuli un pēc nepieciešamības mainot vērtējumu dažādās kategorijās šī
dialoglodziņa apakšējā daļā.
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Pārbaudes veikšana

EMG ekrāna
attēlojums

Izmantojot funkciju taustiņus, ir pieejami divi EMG pamatattēlojumi:
1. komplekss vai 2. komplekss.
2. komplekss parāda uzraudzības EMG un kaskādes pilnekrāna režīmā.

1. komplekss parāda uzraudzības EMG vienā kvadrantā, garā izsekotāja EMG
otrā kvadrantā un kaskādes otrā ekrāna daļā.

Abos gadījumos, ja vēlaties iegūt kaskādes vai garā izsekotāja EMG, funkciju
taustiņu apgabalā jānospiež vai jāatlasa Acquire (Iegūt). Ja tiek izmantota
funkcija Acquire (Iegūt), skaņa tiek aktivizēta automātiski.
Kopsavilkuma tabulu var izmantot gan ar 1., gan 2. kompleksu, kā aprakstīts
iepriekš.

2020. gada 15. septembris
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Datu glabāšana

Dati tiek saglabāti automātiski, pārejot uz nākamo izsekotāju.

Ekrānuzņēmuma
pievienošana
ziņojumam

1.
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Nospiediet Transfer (Pārsūtīt), lai pašreizējo ekrāna rādījumu pārvietotu
uz ziņojumu.
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5

Datu dublēšana un atjaunošana
Šajā nodaļā sniegti daži norādījumi par pacientu un iestatījumu dublēšanu un
atjaunošanu.

2020. gada 15. septembris
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Natus UltraPro S100
Tukša lappuse.
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Datu arhivēšana

Failu dublēšana
Datus var viegli dublēt, izmantojot izvēlnes joslu virs pacienta informācijas
ekrāna. Datus var iekopēt jūsu izvēlētajos datu nesējos: CDR, DVD-R,
zibatmiņas diskā, ārējā cietajā diskā utt. Dublētie dati tiek parādīti kā .mps faili,
kurus pēc tam var atjaunot pacientu datu bāzē, izmantojot pacientu ielādēšanu no
faila.

2020. gada 15. septembris

1.

Sākumlapas ekrānā noklikšķiniet uz Patient List (Pacientu saraksts), lai
parādītu visus pacientus ekrāna labajā pusē.

2.

Atrodiet dublējamo pacientu un iezīmējiet name (vārdu). Dublējumā tiek
iekļautas arī visas šī pacienta vizītes.

3.

Izvēlnes joslā ekrāna augšdaļā noklikšķiniet uz File (Fails) > Export
Patient(s) to File (Eksportēt pacientu(-us) uz failu).

4.

Atrodiet dublējuma ierīci, izmantojot šūnu Save In (Kur saglabāt) šī
dialoglodziņa augšdaļā. Piešķiriet failam nosaukumu un noklikšķiniet uz
Save (Saglabāt). Kamēr dati tiek kopēti jūsu datu nesējā, ir redzams norises
logs. Pēc pabeigšanas tiek parādīts apstiprinājums, ka dublēšana ir sekmīga.

5.

Pēc tam, ja nepieciešams, pacientu var manuāli dzēst no sistēmas. Kamēr
pacienta vārds ir iezīmēts, noklikšķiniet uz File (Fails) > Delete Patient
(Dzēst pacientu).
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Natus UltraPro S100

Failu atjaunošana
Pacienta datu atjaunošana lokālajā cietajā diskā ir līdzīga dublēšanas procesam.
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1.

Pārliecinieties, ka dublējuma datu nesējs ir pievienots sistēmai.

2.

Sākumlapas ekrānā noklikšķiniet uz Patient List (Pacientu saraksts), lai
parādītu visus pacientus ekrāna displeja labajā pusē.

3.

Izvēlnes joslā ekrāna augšdaļas tuvumā noklikšķiniet uz File (Fails) >
Import Patient(s) from File (Importēt pacientu(-us) no faila). Tiek parādīts
dialoglodziņš, kurā varat atrast savu dublējuma ierīci.

4.

Kad dublējuma ierīce ir atrasta, atrodiet pacientus, meklējot .mps failus.
Var būt noderīgi sakārtot failus pēc Type (Tips), lai sagrupētu visus .mps
failus kopā un atvieglotu attiecīgā(-o) pacienta(-u) atrašanu.

5.

Dublējuma ierīcē iezīmējiet pacienta failu un noklikšķiniet uz Open
(Atvērt). Tiek parādīts apstiprināšanas dialoglodziņš. Ja informācija šajā
dialogā ir pareiza, noklikšķiniet uz Load (Ielādēt). Pacients atkal ir redzams
pacientu sarakstā.
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6

Elektromagnētiskā saderība (EMS)
Šajā nodaļā sniegta informācija par UltraPro S100 EMS.

2020. gada 15. septembris
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Natus UltraPro S100
Tukša lappuse.
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Elektromagnētiskā saderība (EMS)

UltraPro S100 vienumu saraksts; papildpiederumi un neobligātās daļas

Saraksts ar visiem moduļiem, kabeļiem un piederumiem, kuru atbilstību UltraPro S100 ražotājs garantē. Klientam
vai sistēmas UltraPro S100 lietotājam ir jāpārliecinās, ka tā tiek izmantota kopā ar šīm daļām.
Daļas numurs

Tips

Norādījumi

9033G070- *

UltraPro S100 galvenā ierīce

-

9006A220- *

Tīkla kabelis, ASV

Ekranēts zemējuma savienojums, un maksimālais
kabeļa garums ir 3 m.

Vispārējs

Strāvas saskarnes kabelis (printeris)

Kabeļa garums 1 m

Vispārējs

Strāvas saskarnes kabelis (displejs)

Kabeļa garums 1,5 m

Vispārējs

Strāvas saskarnes kabelis (dators)

Kabeļa garums 1 m

Vispārējs

Strāvas saskarnes kabelis (klēpjdators)

Kabeļa garums 1,2–1,8 m

9080K0541 +

Kabeļa garums 2,0 m

9080K0522

Ātrgaitas savienojuma kabelis (galvenā
ierīce–pastiprinātājs)

Vispārējs

USB kabelis (dators — priekšējā daļa)

Kabeļa garums 1 m

9033UP70-

Vispārējs

Video signāla kabelis (digitālais RGB)

Maksimālais kabeļa garums 1,7 m

Vispārējs

Printera signāla kabelis

Maksimālais kabeļa garums 1,7 m

Vispārējs

Elektrodu un stimulācijas kabeļi

Ekranēti. Maksimālais kabeļa garums 2 m

Vispārējs

Stimulācija, zemēšana un elektrodu
ierakstīšana

Ekranēts vai neekranēts. Maksimālais kabeļa garums
1,2 m

Vispārējs

Dators (klēpjdators/darbvirsma)

-

Vispārējs

Pele

Maksimālais kabeļa garums 2 m (daļēji iekšējs)

Vispārējs

Klaviatūra

Maksimālais kabeļa garums 2 m (daļēji iekšējs)

Vispārējs

Monitors 22” plats

-

9031D040- *

Atdalītājtransformators 115 V

-

9031D041- *

Atdalītājtransformators 230 V

842-695000

Pasīvās stimulācijas rokturis (RS10)

Kabeļa garums 2,5 m

9031E017- *

Natus Stimulus Probe

Kabeļa garums 2,5 m

9031E027- *

Cauruļveida ausu ieliktņi

Kabeļa garums 5 m

9031E025- *

Austiņas

Kabeļa garums 5 m

222-510800

Kājslēdzis, 3 pedāļi (USB)

Kabeļa garums 5 m

9031E040- *

Refleksu āmuriņš

Kabeļa garums 1,8 m

9033B033- *

Rokas slēdža kabelis

Kabeļa garums 1,8 m

9033UP731/
9033C0731

3 kanālu pastiprinātāja kārba

-

9031UP742/
9031C0742- *

4 kanālu pastiprinātāja kārba

-
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Daļas numurs

Tips

Norādījumi

9031F112-

VIP monitors

Kabeļa garums 5 m

Vispārējs

Krāsu printeris

-

Vispārējs

Lāzerprinteris

-

9031E022- *

Brilles

Kabeļa garums 2,9 m

* Komponenti, priekšmeti ar augstām integritātes īpašībām.

Natus Medical Incorporated neapstiprinātu piederumu un kabeļu lietošana var radīt
paaugstinātu emisiju vai samazināt aprīkojuma imunitāti.
Savienotāju tapām, kas apzīmētas ar šo
elektrostatiskās izlādes brīdinājuma simbolu, nedrīkst pieskarties, un
nedrīkst veidot savienojumus ar šiem savienotājiem, ja netiek nodrošinātas elektrostatiskās izlādes piesardzības
procedūras.
Piesardzības procedūras ietver:
 metodes elektrostatiskā lādiņa uzkrāšanās novēršanai (piemēram, gaisa kondicionēšana, mitrināšana, vadoši
grīdas segumi, nesintētisks apģērbs);
 lādiņa izvadīšana no ķermeņa uz IEKĀRTAS vai SISTĒMAS korpusu, zemi vai lielu metāla priekšmetu;
 savienošanās ar IEKĀRTU vai SISTĒMU, vai zemi, izmantojot aproci.
Personālam, kam pastāv risks saskarties ar savienotājiem, kas apzīmēti ar elektrostatiskās izlādes brīdinājuma
simbolu, ir jāiepazīstas ar šo skaidrojumu un apmācību. Tas ietver klīniskās/biomedicīniskās inženierijas un
veselības aprūpes personālu.
Elektrostatiskās izlādes apmācībā ir jāiekļauj ievads elektrostatisko lādiņu fizikā, sprieguma līmeņi, kas var rasties
normālas prakses laikā, un bojājumi, ko tie var nodarīt elektroniskajiem komponentiem, ja tiem pieskaras
elektrostatiski uzlādēts OPERATORS. Turklāt ir jāizskaidro metodes, kā novērst elektrostatiskā lādiņa
uzkrāšanos, kā arī to, kā un kāpēc lādiņš ir jānovada no ķermeņa uz zemi vai IEKĀRTAS vai SISTĒMAS
korpusu, vai kāpēc pirms saskaršanās ir jāsavienojas ar IEKĀRTU vai SISTĒMU, vai zemi, izmantojot aproci.
Tādus piederumu, devēju un kabeļu, kas nav norādīti, lietošana, izņemot apkalpojamās daļas, ko Natus Medical
Incorporation pārdod kā iekšējo komponentu rezerves daļas, var radīt paaugstinātu EMISIJU vai samazināt ierīces
IMUNITĀTI.
Ja tiek veidots savienojums ar citām iekārtām, ievērojiet EN/IEC 60601-1-1 un EN/IEC 60601-1-2 standartus.
Iekārtas savienošana ar citām ierīcēm ir atļauta tikai tad, ja netiek pārkāptas drošības prasības attiecībā uz
pacientu, lietotāju un vidi. Ja rokasgrāmatā nav pietiekamas informācijas par savienošanas iespējām ar citām
ierīcēm, lietotājam ir jāsazinās ar ražotāju vai tuvāko pilnvaroto apkalpes centru, lai iegūtu informāciju par
pievienoto ierīču ietekmi uz pacientu, lietotāju un vidi.
Ierīces tiešā tuvumā nedrīkst izmantot radioierīces, mobilos tālruņus utt., jo tās var ietekmēt ierīces darbību.
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Elektromagnētiskā saderība (EMS)
Ievērojiet piesardzību, lietojot iekārtu vietās, kur ir spēcīgs magnētiskais lauks. Iekārta atbilst EMS
(elektromagnētiskās savietojamības) prasībām saskaņā ar EN 60601-1-2 standartā noteikto. Lai izvairītos no
iespējamas iekārtas nestabilitātes un darbības traucējumiem, iekārtu ieteicams turēt prom no traucējumu avotiem
un inducētiem elektromagnētiskajiem laukiem, kas pārsniedz standartā noteiktās vērtības.
Portatīvais un mobilais radiofrekvenču sakaru aprīkojums var ietekmēt sistēmu UltraPro S100 Uzstādiet un
darbiniet sistēmu UltraPro S100 saskaņā ar šajā sadaļā sniegto EMS informāciju.
Sistēma UltraPro S100 ir pārbaudīta attiecībā uz EMS emisijām un imunitāti kā atsevišķs instruments.
Neizmantojiet sistēmu UltraPro S100, ja tā ir nolikta līdzās citai iekārtai, vai uzlikta uz tās. Ja sistēmu
nepieciešams izmantot, noliekot to līdzās vai uzliekot to uz citām iekārtām, tā jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka tā
darbojas normāli izmantotajā konfigurācijā.
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1. tabula — elektromagnētiskās emisijas
Emisiju pārbaude
RF emisijas

Atbilstība

1. grupa

CISPR 11
RF emisijas

A klase

CISPR 11
Harmoniskās emisijas
IEC 61000-3-2

Sprieguma svārstības/mirgoņas
emisijas

A klase

Atbilst

IEC 61000-3-3

Elektromagnētiskā vide — norādes
Sistēmā Natus UltraPro S100 radiofrekvenču (RF)
enerģija tiek izmantota tikai iekšējām funkcijām.
Tādēļ tās RF emisijas ir ļoti mazas un tuvumā
esošajām elektroniskām iekārtām traucējumus,
domājams, neradīs.
Sistēma Natus UltraPro S100 ir piemērota
izmantošanai visās iestādēs un uzņēmumos, tostarp
dzīvojamās vidēs un citās vidēs, kas ir tieši
pievienotas zemsprieguma elektriskajiem tīkliem, kas
apgādā dzīvošanas vajadzībām izmantojamās ēkas, ar
nosacījumu, ka tiek ievērots tālāk minētais
brīdinājums.
BRĪDINĀJUMS! Paredzēts, ka ar šo iekārtu/sistēmu
strādās tikai profesionāli veselības aprūpes speciālisti.
Šī aparatūra/sistēma var izraisīt radioviļņu
interferenci vai radīt tuvumā esošās aparatūras
darbības traucējumus. Var būt nepieciešams veikt
ietekmes mazināšanas pasākumus, piemēram,
pārorientēt vai pārvietot aprīkojumu vai ekranēt vietu.

4. tabula — traucējumnoturības testu līmeņi — korpusa pieslēgvieta
Parādība

Pamata EMC standarts
vai testa metode

Elektrostatiskā izlāde

IEC 61000-4-2

Izstarotie RF EM lauki

IEC 61000-4-3

Traucējumnoturības testu līmeņi — profesionālās
veselības aprūpes iestāžu vide
±8 kV kontakts
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV gaiss
3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80% AM pie 1 kHz

Distances lauki no RF bezvadu
sakaru iekārtām

IEC 61000-4-3

Nominālie strāvas frekvenču
magnētiskie lauki

IEC 61000-4-8
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Skatiet tālāk 9. tabulu “Korpusa pieslēgvietu
imunitāte pret RF bezvadu sakaru iekārtām”
30 A/m
50 Hz vai 60 Hz
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Elektromagnētiskā saderība (EMS)

5. tabula — traucējumnoturības testu līmeņi — maiņstrāvas ievads Strāvas pieslēgvieta
Parādība
Elektriskās ātrās pārejas/impulsi
Pārsprieguma impulsi
Līnija-līnija (diferenciālais režīms)
Pārsprieguma impulsi
Līnija-zeme (parastais režīms)

Pamata EMC standarts
IEC 61000-4-4

Traucējumnoturības testu līmeņi —
profesionālās veselības aprūpes iestāžu vide
±2 kV
100 kHz atkārtošanās frekvence

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV
3V

RF lauku inducētie sirds vadīšanas
traucējumi

IEC 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V ISM joslās no 0,15 MHz līdz 80 MHz
80% AM pie 1 kHz

Sprieguma kritumi

IEC 61000-4-11

100% kritums; 0,5 cikls
Pie 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° un 315°
100% kritums; 1 cikls
un
30% kritums; 25 cikli (50 Hz)
Viena fāze: pie 0°

Sprieguma pārtrauces

IEC 61000-4-11

100% kritums; 250 cikli (50 Hz)/300 cikli (60 Hz)

7. tabula —- pacienta savienošanas pieslēgvieta
Parādība
Elektrostatiskā izlāde

Pamata EMC standarts
vai testa metode
IEC 61000-4-2

Traucējumnoturības testu līmeņi —
profesionālās veselības aprūpes iestāžu vide
±8 kV kontakts
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV gaiss
3V

RF lauku inducētie sirds vadīšanas
traucējumi

IEC 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V ISM joslās no 0,15 MHz līdz 80 MHz
80% AM pie 1 kHz
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8. tabula — traucējumnoturības testu līmeņi — signāla ievada/izvada daļas pieslēgvieta
Parādība

Pamata EMC
standarts

Elektrostatiskā izlāde

IEC 61000-4-2

Elektriskās ātrās pārejas/impulsi

IEC 61000-4-4

Pārsprieguma līnija uz zemējumu
(parastais režīms)

IEC 61000-4-5

Traucējumnoturības testu līmeņi — profesionālās
veselības aprūpes iestāžu vide
±8 kV kontakts
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV gaiss
±1 kV
100 kHz atkārtošanās frekvence
±2 kV
3V

RF lauku inducētie sirds vadīšanas
traucējumi

IEC 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V ISM joslās no 0,15 MHz līdz 80 MHz
80% AM pie 1 kHz
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9. tabula — KORPUSA PIESLĒGVIETAS IMUNITĀTES pret RF bezvadu sakaru iekārtām testa
specifikācijas
Testa
frekvence
(MHz)

Josla
(MHz)

385

380 – 390

TETRA 400

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

450

704 – 787

LTE josla 13, 17

780

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Impulsa modulācija
217 Hz

0,2

0,3

9

Impulsa modulācija
18 Hz

2

0,3

28

Impulsa modulācija
217 Hz

2

0,3

28

Impulsa modulācija
217 Hz

2

0,3

28

Impulsa modulācija
217 Hz

0,2

0,3

9

Modulācija
Impulsa modulācija
18 Hz
FM
±5 kHz novirze
1 kHz sinuss

TETRA 800
800 – 960

iDEN 820
CDMA 850
LTE josla 5

930

GSM 1800

1720
1845

Imunitātes
testa
līmenis
(V/m)

GSM 800/900

810
870

Attālums
(m)

Apkalpe

710
745

Maksimālā
jauda (W)

CDMA 1900
1700 – 1990

GSM 1900
DECT
LTE josla 1, 3, 4, 2

1970

UMTS
990 Bluetooth
WLAN

2450

2400 – 2570

802.11 b/g/n
RFID 2450
LTE josla 7

5240
5500

5100 – 5800

5785
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Piezīmes
Sistēma Natus UltraPro S100 ir paredzēta darbam visdažādākajos vides apstākļos, neapdraudot drošību vai
būtisko veiktspēju. Ja kāds vides artefakts (piemēram, elektrostatiskā izlāde, līnijas sprieguma svārstības utt.) ir
pietiekami intensīvs un/vai ilgstošs, lai varētu ietekmēt sistēmas darbību, sistēma ir izstrādāta, lai pārslēgtos
drošā režīmā un īslaicīgi pārtrauktu darbību. Tādā gadījumā operatoram tiek parādīts ziņojums, ka ir noticis šāds
notikums. Kad operators aizver šo ziņojumu, sistēma parasti inicializējas atkārtoti un norāda, ka iegūšanu var
atsākt ar atjaunotiem iepriekšējiem iestatījumiem (izņemot stimulāciju — to var būt nepieciešams atiestatīt/sākt
manuāli).
Nopietnos gadījumos, piemēram, ja sprieguma svārstības ilgstoši ir zemākas par 100 V, ierīci var būt
nepieciešams restartēt, lai varētu to atkopt. Ja šāda veida apstākļi pastāvīgi izraisa problēmas, sazinieties ar
vietējo apkalpes dienesta pārstāvi.
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