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Verklaring met betrekking tot gebruiksindicaties
De UltraPro S100 is bestemd voor acquisitie, weergave, analyse, opslag, rapportage
en beheer van elektrofysiologische informatie van het menselijke zenuw- en
spierstelsel. Hiertoe behoren zenuwgeleiding (NCS), elektromyografie (EMG) en
autonome responsen.
De UltraPro S100 kan worden gebruikt voor het vaststellen van autonome
responsen op fysiologische stimuli door meting van de verandering in de
elektrische weerstand tussen twee elektroden (galvanische huidreactie en
sympathische huidreactie). Bij autonoom testen hoort een beoordeling van de
RR-intervalvariabiliteit. De UltraPro S100 wordt gebruikt voor het detecteren van
de fysiologische functie van het zenuwstelsel en het bevestigen van de diagnose
van een neuromusculaire ziekte of aandoening.
De genoemde modaliteiten hebben overlappende functies. In het algemeen geldt:

•
•
•

Bij zenuwgeleidingsonderzoek wordt de elektrische respons van de zenuw
gemeten.
Bij elektromyografie wordt de elektrische activiteit van de spier gemeten.
Evoked potentials (EP) omvatten visuele evoked potentials (VEP), auditieve
evoked potentials (AEP) en somatosensorische evoked potentials (SEP).

De UltraPro S100 is bestemd voor gebruik door een gekwalificeerde zorgverlener.
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Informatie over specificaties en nauwkeurigheid
Raadpleeg het systeemspecificatieblad 169-443700.

Contactgegevens
Technische ondersteuning
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562, Verenigde Staten
+1 608 829 8500
+1 800 356 0007
Fax: +1 608 829 8589
natus.com
Europese gemachtigde
vertegenwoordiger
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co. Galway, Ierland

b

Verenigde Staten
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road, Middleton,
WI 53562, Verenigde Staten
+1 800 356 0007
madison.helpdesk@natus.com
natus.com
Internationaal
Natus Medical Incorporated
Telefoon: +0049 (0) 180 501 5544
Fax: +0049 (0) 898 394 2777
service.europe@natus.com
natus.com
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Labels en symbolen
De volgende labels en symbolen kunnen op het UltraPro S100-systeem zijn
aangebracht:
Symbool

Referentie

Beschrijving

ISO 60601-1
Tabel D.2 nr. 2

Waarschuwingen met betrekking tot dit apparaat. Met
een waarschuwing wordt aangegeven dat er een risico
op overlijden of ernstig letsel voor de gebruiker of de
patiënt bestaat.

ISO 15223-1
Symbool 5.4.4
ISO 60601-1
Tabel D.1 nr. 10

Aandachtspunten met betrekking tot dit apparaat. Met
een aandachtspunt wordt aangegeven dat er een risico
op letsel voor de gebruiker of de patiënt of een risico
op schade aan het apparaat bestaat.

ISO 15223-1
Symbool 5.4.3
ISO 60601-1
Tabel D.1 nr. 11

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

ISO 60601-1
Tabel D.2 nr. 10

Volg de gebruiksaanwijzing.

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

Toegepast onderdeel van type BF

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u dit apparaat
gaat gebruiken.

Bepaalt het niveau van bescherming tegen elektrische
schokken. Voldoet aan de vereisten voor type BF van
IEC 60601-1:
2005+AMD1:2012 en
EN 60601-1:2006+A1:2013.
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EN 50419

Bevat informatie over correcte verwijdering in de
sectie Afvalbeheer.

ISO 15223-1
Symbool 5.1.6

Referentienummer. Dit is het onderdeelnummer voor
het apparaat.

ISO 15223-1
Symbool 5.1.7

Bevat het productiejaar, een letter, het serienummer
van het apparaat en een drieletterige revisiecode.

ISO 15223-1
Symbool 5.1.1

De informatie van de fabrikant staat naast dit
symbool.

c
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ISO 15223-1

De productiedatum staat naast dit symbool.

Symbool 5.1.3
ISO 15223-1

Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Unie

Symbool 5.1.2
N.v.t.
In overeenstemming met de federale
wetgeving in de VS mag dit apparaat uitsluitend
worden verkocht door of in naam van een bevoegde
arts.

Rx Only

Medical
Device

N.v.t.

Medisch hulpmiddel.
Geeft aan dat het om een medisch hulpmiddel gaat.

ISO 15223-1
Symbool 5.3.7

Geeft de boven- en ondergrens aan voor de
temperatuur waaraan het medische hulpmiddel veilig
kan worden blootgesteld.

ISO 15223-1
Symbool 5.3.8

Geeft de boven- en ondergrens aan voor de
vochtigheid waaraan het medische hulpmiddel veilig
kan worden blootgesteld.

ISO 15223-1

Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd.

Symbool 5.2.8

Genoemde normen

• ISO 15223-1:2016: Medische hulpmiddelen - Symbolen voor het gebruik met

medische hulpmiddeletiketten, etikettering (labeling) en informatievoorziening Deel 1: Algemene eisen.

• IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 (geconsolideerde versie): Algemene eisen voor
basisveiligheid en essentiële prestaties.

• IEC 60601-1-2:2014: Medische elektrische toestellen - Deel 1-2: Algemene
eisen voor basisveiligheid.

d

15 september 2020

Voorwoord

Lees de veiligheidsvoorschriften
Lees de Aanvullende informatie en veiligheids-/EMC-voorschriften op de schijf
482-638702 die met uw systeem is meegeleverd. Besteed extra aandacht aan de
veiligheidsinformatie, aandachtspunten en waarschuwingen voordat u uw
systeem inschakelt en in gebruik neemt.

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Raadpleeg de sectie Elektromagnetische compatibiliteit in deze handleiding.
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Veiligheidsoverzicht
In deze handleiding worden twee labels gebruikt om potentieel gevaarlijke of
destructieve omstandigheden en procedures aan te merken:

Let op Met een aandachtspunt wordt aangegeven dat er een risico op
letsel voor de gebruiker of de patiënt of een risico op schade aan
het apparaat bestaat.
Waarschuwing Met een waarschuwing wordt aangegeven dat er een
risico op overlijden of ernstig letsel voor de gebruiker
of de patiënt bestaat.
OPMERKING: Opmerkingen helpen u gebieden te identificeren waarover
verwarring kan ontstaan en potentiële problemen te voorkomen tijdens het
gebruik van het systeem.
NIET gebruiken buiten de gepubliceerde specificatiewaarden. Gebruik
van de apparatuur buiten de gespecificeerde waarden kan tot onnauwkeurige
resultaten leiden.

Aliasing van de weergegeven gegevens kan optreden als de tijdbasis en
de weergegeven gegevens niet geschikt zijn voor de geregistreerde gegevens. Als
de tijdbasis van een respons die normaal gesproken na 10 milliseconden wordt
weergegeven nu wordt weergegeven met een tijdbasis van 1 seconde, worden de
gegevens gedecimeerd en treedt aliasing op. Pas de tijdbasis aan naar een
geschikte waarde voor het type signaal dat wordt geregistreerd. Langzaam
(lange respons) moet worden weergegeven met een lange tijdbasis; kort (snelle
respons) moet worden weergegeven met een korte tijdbasis.
Langdurige elektrische stimulatie kan brandwonden bij de patiënt
veroorzaken.
Ernstige incidenten in verband met de Natus UltraPro moeten worden gemeld aan
Natus Medical Incorporated en aan de bevoegde instantie in de lidstaat waarin de
gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.
f
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In tabel 1 wordt de minimale grootte van de stimulatie-elektrode weergegeven die
nodig is om 0,25 W/cm2 niet te overschrijden en te beschermen tegen
brandwonden als gevolg van een te hoge dichtheid op de plaats van de langdurige
stimulatie.

Weerstand
(ohm)

Max.
toegepaste
stroomsterkte
(mA)

2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
2.000
2.000
2.000
4.000

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

Stimulatieduur Frequentie
(us)
(Hz)

100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
1.000
1.000

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

Oppervlakte
(cm2)

Vereiste
diameter van
schijf (mm)

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

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

Tabel 1
Legenda voor tabel 1
Weerstand is de impedantie van de stimulatie-elektroden in ohm.
Max. toegepaste stroomsterkte is de maximale stimulatie-intensiteit
die u wilt gebruiken in milliampère (mA).
Stimulatieduur is in microseconden (us).
Frequentie is de maximale stimulatiefrequentie die u wilt gebruiken.
Oppervlakte is de maximale oppervlakte van de stimulatie-elektroden die
moet worden gebruikt.
Vereiste diameter van schijf is de minimale diameter van een ronde
schijfelektrode die moet worden gebruikt.
De diameter van de schijf = 20 * vierkantswortel (oppervlakte/3,14159)
millimeter (mm)
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Onderhoud
Systeem inspecteren

Controleer de buitenkant van het instrument regelmatig op schade.
Volg de veiligheidsrichtlijnen van uw medische instelling.

Decontaminatie

De decontaminatie die door de gebruiker kan worden uitgevoerd, is beperkt tot
het reinigen en desinfecteren van het hulpmiddel. Onderhoud aan de binnenkant
van het apparaat mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.

Reinigingsinstructies

Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd op basis van de
gebruiksfrequentie van het apparaat. Volg altijd de hygiënerichtlijnen van uw
lokale overheid en de volgende punten:

• Koppel het apparaat los van de netspanning voordat u het gaat reinigen.
• Reinig de oppervlakken van het apparaat met een schone doek die licht is

bevochtigd met een mild reinigingsmiddel (bijv. Wet Wipes®) en veeg ze
droog.
• Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen het apparaat binnendringen bij de
druktoetsen en andere openingen in de behuizing.
Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen,
silicium of bijtende en/of brandbare stoffen.

h
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Alle externe onderdelen van het systeem kunnen worden schoongeveegd met de
volgende middelen:
Voor het reinigen van het systeem moet chemisch contact worden
beperkt tot onderstaande chemische stoffen. Andere chemische stoffen zijn
niet getest voor het systeem en kunnen het beïnvloeden.

• water;
• isopropylalcohol (70-90% in water);
• PDI SaniClothPlus #Q89702;
• HB Quat (3M);
• oplossing van milde zeep, zoals Basis, Cetaphil, Dove, in water;
• ethylalcohol (concentratie van 70-90%);
• oplossing van 1 deel bleekmiddel (5-6% natriumhypochloriet) en 50 delen
water.

Gebruik geen alcoholoplossingen op het kunststof onderdeel van de
sondekoppen. Het gebruik van alcohol op het kunststof kan leiden tot
schade aan of barsten in het kunststof onderdeel van de sondekoppen.

Desinfectieprocedure
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Bij het desinfecteren van het apparaat kan indien nodig een reinigingsmiddel met
isopropylalcohol (70%), chloor (1.000 ppm) of ethanol (70%) worden gebruikt.
Volg de instructies van de fabrikant van het desinfectiemiddel en de stappen in
de sectie 'Reinigingsinstructies' hierboven.

i
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Preventief onderhoud
Veiligheidscontroles

j

De volgende veiligheidscontroles dienen uitsluitend door gekwalificeerd
personeel en ten minste eenmaal per jaar en bij reparaties te worden uitgevoerd:
1.

inspectie op materiële schade aan het apparaat;

2.

inspectie van netsnoer en aansluitkabels;

3.

controle van elektrodekabels en patiëntaansluitingen;

4.

meting van isolatieweerstand;

5.

meting van lekstromen;

6.

meting van weerstand van veiligheidsaardgeleider;

7.

meting van weerstand van behuizing en onderdelen van de kar met
veiligheidsaarde.
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Veiligheid
Door onderbreking van de veiligheidsaardgeleider binnen of buiten het
apparaat of loskoppeling van de veiligheidsaarde/functionele aarde kan het
apparaat gevaarlijk worden. Opzettelijke onderbreking is verboden. De
veiligheidsaardgeleider dient regelmatig te worden gecontroleerd.
Houd u aan de volgende aanbevelingen voor een veilig gebruik van het apparaat:

• Bij het aansluiten van medische apparatuur die van stroom wordt voorzien via

•

•
•

•

•
•

een stopcontact in een kamer die niet voor medische doeleinden wordt
gebruikt en bij het aansluiten van niet-medische apparatuur op dit apparaat
moet rekening worden gehouden met de vereisten van IEC 60601-1
(IEC 60601-1-1), Veiligheidseisen voor medische elektrische systemen, cf. de
tekst over IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1) verderop in deze sectie.
Wanneer het apparaat op de netvoeding is aangesloten, staan de stekkers onder
stroom en worden door het openen van kappen of het verwijderen van
onderdelen, dat alleen mogelijk is met behulp van gereedschap, delen onder
stroom blootgesteld.
Het apparaat moet worden losgekoppeld van alle spanningsbronnen voordat
het wordt geopend voor aanpassingen, vervanging, onderhoud of reparaties.
Onderhoud moet worden uitgevoerd door onderhoudspersoneel dat door Natus
is geautoriseerd, behalve in het geval van werkzaamheden die in deze
handleiding worden beschreven als werkzaamheden die door de gebruiker
kunnen worden uitgevoerd.
Zorg ervoor dat er uitsluitend zekeringen met de vereiste nominale stroom en
van het aangegeven type worden gebruikt voor vervanging. Het gebruik van
geïmproviseerde zekeringen en het kortsluiten van zekeringhouders zijn niet
toegestaan.
Wanneer er meer dan één apparaat wordt gebruikt bij een patiënt, moet de
totale patiëntlekstroom in acht worden genomen.
Wanneer het waarschijnlijk is dat de bescherming is verzwakt, moet het apparaat
buiten werking worden gesteld en worden beveiligd tegen onbedoeld gebruik.

Neem contact op met gekwalificeerd onderhoudspersoneel om op zijn minst een
functionele test en een veiligheidscontrole uit te voeren, inclusief het volgende:
• isolatietest;
• aardecontinuïteitstest;
• lekstroomtest volgens IEC 60601-1.
De bescherming is waarschijnlijk verzwakt als het apparaat:
• zichtbaar is beschadigd;
• de bedoelde functie(s) niet kan uitvoeren;
• aan zware transportstress is blootgesteld.
15 september 2020
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Instructies voor verwijdering aan het einde van de levensduur
Natus spant zich in om te voldoen aan de vereisten van de EU-regeling met
betrekking tot AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) van
2014. Deze regeling schrijft voor dat afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur gescheiden moet worden ingezameld met het oog op een juiste
behandeling en terugwinning, zodat de AEEA op een veilige manier kan worden
hergebruikt of gerecycled. In overeenstemming met deze toezegging kan Natus
de verplichting voor terugname en recycling aan de eindgebruiker overdragen,
tenzij anders is overeengekomen. Neem via natus.com contact met ons op voor
informatie over de inzamelings- en terugwinningssystemen die in uw regio
beschikbaar zijn.
Elektrische en elektronische apparatuur (EEA) bestaat uit materialen, onderdelen
en stoffen die schadelijk kunnen zijn en een gevaar vormen voor de gezondheid
van de mens en het milieu als de AEEA niet juist wordt behandeld.
Eindgebruikers zijn daarom tevens verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat
AEEA op veilige wijze wordt hergebruikt en gerecycled. Gebruikers van
elektrische en elektronische apparatuur mogen AEEA niet samen met ander afval
weggooien. Het afvoeren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
moet plaatsvinden in overeenstemming met de gemeentelijke
inzamelingsvoorschriften of de terugnameplicht van producenten, importeurs of
gelicentieerde afvalverwerkers, om negatieve milieueffecten te beperken en
hergebruik, recycling en terugwinning mogelijk te maken.
Apparatuur met het onderstaande symbool van een afvalbak met een kruis erdoor
is elektrische en elektronische apparatuur. Het symbool van de afvalbak met een
kruis erdoor geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet
samen met ongescheiden afval mag worden afgevoerd, maar gescheiden moet
worden ingezameld.

l
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Voorwoord

Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding bevat bedrijfseigen informatie die
wordt beschermd door auteursrecht en die niet geheel of gedeeltelijk mag worden
gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Natus Medical
Incorporated. Het auteursrecht en de voornoemde beperkingen in verband met het
auteursrecht zijn van toepassing op alle media waarin deze informatie is
opgenomen.
Dit exemplaar van de gebruiksaanwijzing mag uitsluitend worden gebruikt in
overeenstemming met de verkoopvoorwaarden van Natus Medical Incorporated of
diens distributeurs.
Natus Medical Incorporated doet geen uitspraken en geeft geen garanties van
enige aard met betrekking tot dit document. Natus Medical Incorporated aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het bezit, de
verkoop of het gebruik van dit document.
natus.com
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562, Verenigde Staten
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Auteursrechtelijke
bescherming van
software

Deze software wordt beschermd door Amerikaanse en internationale
auteursrechtverdragen. Deze auteursrechtbepalingen zijn van toepassing op uw
gebruik van deze software, ongeacht of u akkoord gaat met de volgende
voorwaarden. Wettelijk zijn overtreders van het auteursrecht aansprakelijk voor
werkelijke schade die door de eigenaar van het auteursrecht wordt geleden en
voor schadevergoedingen tot $ 100.000 per inbreuk. Het ongeautoriseerd
kopiëren van computersoftware, of een poging om dit te doen, is ook een
misdrijf waarop sancties staan van meer dan $ 100.000 en 10 jaar
gevangenisstraf.
1.

Tenzij beperkt door een overeenkomst met Natus Medical Incorporated,
mag u:
a. deze software gebruiken op één computer en door één gebruiker
tegelijk;
b. een kopie maken van deze software, op voorwaarde dat:
(i) de kopie wordt gemaakt als essentiële stap in het gebruik van deze
software in verband met het apparaat en niet op een andere wijze
wordt gebruikt;

c.

2.

n

(ii) de kopie uitsluitend voor archiveringsdoeleinden dient en alle
archiefexemplaren worden vernietigd als uw bezit van deze
software niet langer rechtmatig is.
deze software en een archiefkopie verkopen als onderdeel van de
verkoop van al uw rechten met betrekking tot deze software, behalve
dat dusdanig voorbereide aanpassingen uitsluitend mogen worden
overgedragen met toestemming van Natus Medical Incorporated.

Het is niet toegestaan om:
a. kopieën van deze software of documentatie te maken, behalve zoals
hierboven is beschreven;
b. deze software of documentatie te veranderen, te wijzigen of aan te
passen, behalve zoals hierboven is beschreven;
c. deze software of documentatie te distribueren, te leasen, te verhuren of
in sublicentie te geven.
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Technische beschrijving
Met uw UltraPro S100 kunt u een breed scala aan zenuwgeleidingsonderzoeken
(NCS), elektromyografieonderzoeken (EMG), evoked-potentialonderzoeken
(EP) en autonome onderzoeken uitvoeren. Met aparte softwareprogramma's en
optionele accessoires kunt u uw UltraPro S100 aan uw specifieke klinische
behoeften laten voldoen.
Klinische prestaties
Met de UltraPro S100 kunnen behalve een breed scala aan
zenuwgeleidingsonderzoeken (NCS), elektromyografieonderzoeken (EMG),
evoked-potentialonderzoeken (EP) en autonome onderzoeken ook
multimodaliteitprogramma's, zoals intraoperatieve bewaking (IOM), worden
uitgevoerd. Met aparte softwareprogramma's en optionele accessoires kan de
UltraPro aan specifieke klinische behoeften voldoen en voor bewaking in de OK
worden ingezet.
Klinische voordelen
De arts kan het UltraPro S100-systeem inzetten bij het verzamelen van metingen
en golfvormen van de zenuwen en spieren in het lichaam ter bevestiging van de
diagnose van een neuromusculaire ziekte. Metingen buiten de verwachte of
normatieve bereiken duiden op ziekte. Het UltraPro S100-systeem maakt
diagnostische evaluatie van ziekten, zoals carpaletunnelsyndroom,
radiculopathie, zenuwlaesies, diverse typen dystrofie en andere ziekten van het
zenuw- en spierstelsel, mogelijk.
Beoogde gebruikers
Het UltraPro-systeem is bestemd voor gebruik door gekwalificeerde clinici die
gespecialiseerde training hebben gevolgd voor het gebruik van
elektrodiagnostische (EDX) opnameapparatuur voor het digitaal opnemen,
afspelen en analyseren van fysiologische signalen.
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Patiëntenpopulatie en doelgroep
De arts kan de UltraPro S100 inzetten bij het diagnosticeren van neuromusculaire
ziekten bij pediatrische en volwassen patiënten.
Restrisico's
Lees de Aanvullende informatie en veiligheidsvoorschriften op de schijf 482-638702
die met uw systeem is meegeleverd. Besteed extra aandacht aan de
veiligheidsinformatie, aandachtspunten en waarschuwingen voordat u uw systeem
inschakelt en in gebruik neemt.
Netwerk- en beveiligingsvereisten
Lees de Ondersteuningsgids voor netwerken voor Nicolet Viking/Synergy op de schijf
482-651400 die met uw systeem is meegeleverd voor informatie over
hardwarevereisten voor netwerken, beveiliging en bescherming tegen ongeoorloofde
toegang.
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Instructies voor installatie en onderhoud
Onderhouds- en
installatietest voor
continuïteit van het
apparaat

Tijdens de installatie, de montage en het gebruik kunnen sommige
aardingsverbindingspunten elektrisch losraken of niet goed aansluiten. Dit
kan een gevaar opleveren voor de veiligheid van de gebruiker en de patiënt.
Het wordt aanbevolen of is verplicht om regelmatig elektrischecontinuïteitstesten uit te voeren vanaf blootliggende geleidende materialen op
het medische systeem tot de veiligheidsaarde op het medische systeem. Door
regelmatig te testen, kan de juiste veiligheidsaarde behouden blijven. Deze
test moet altijd worden uitgevoerd na installatie en onderhoud. Bovendien
moet deze test regelmatig op onderhoudsbasis worden uitgevoerd.

Essentiële prestaties van de UltraPro S100-amplifier en het UltraPro S100-systeem
De UltraPro S100-amplifier en het UltraPro S100-systeem kunnen onder veel
verschillende omstandigheden functioneren zonder dat omgevingsfactoren
invloed hebben op de prestatiespecificaties.
Als een omgevingsartefact (bijv. ESO, lijnspanningsfluctuaties, enz.) van
voldoende intensiteit en/of duur is om de systeemprestaties te kunnen
beïnvloeden, detecteert het systeem deze conditie en ontvangt de gebruiker een
bericht waarin staat dat er een nadelige gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Als de
gebruiker dit bericht heeft gesloten, geeft het systeem aan dat acquisitie kan
worden hervat met de instellingen die zijn hersteld naar de vorige toestand.
Neem contact op met uw lokale servicevertegenwoordiger als dit soort condities
terugkerende berichten veroorzaakt.

Classificaties voor bescherming en apparatuur
Dit systeem is bestemd voor continu gebruik en heeft een IEC 60601-1beschermingsclassificatie van klasse I, toegepaste onderdelen van type BF, gewone
apparatuur, niet geschikt voor gebruik in de aanwezigheid van ontvlambare
anesthetica.
De MDD-classificatie van de apparatuur is IIb.
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Deze handleiding gebruiken
Deze handleiding bevat de basisinformatie die nodig is voor het gebruik van de
UltraPro S100. Deze bevat instructies voor het maken van patiëntdossiers, het
werken met onderzoeken en het uitvoeren van eenvoudige onderzoeken.
Het systeem omvat een computer waarop het UltraPro S100-softwareprogramma
is geïnstalleerd.

Over het systeem
UltraPro S100-systemen omvatten een speciaal bedieningspaneel, multifunctionele
softkeys met kleurcodes en gebruiksvriendelijke Windows-interfaces voor
eenvoudige bediening.
Alle systeemonderdelen, inclusief een optionele printer, zijn op de UltraPro S100kar geïnstalleerd.
De bediening is eenvoudig dankzij innovatieve softwarefuncties en een intuïtieve
interface. Met de onderzoeksfunctie kunt u een lijst met diverse protocollen
maken en deze vervolgens selecteren met één druk op een toets. Zo kunnen
onderzoeken met standaard protocollen sneller worden uitgevoerd.
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Aanvullende accessoires
Voor het registreren van elektrofysiologische informatie met het Natus-systeem
zijn aanvullende accessoires nodig. Deze accessoires omvatten oppervlakteelektroden en naaldelektroden die niet met het systeem van Natus Medical
Incorporated worden meegeleverd. Voor een juist gebruik van het systeem
worden beschrijvingen, aanbevelingen en/of specificaties verstrekt voor de
aanvullende accessoires die als compatibel met het systeem van Natus Medical
Incorporated worden beschouwd.
Het wordt aanbevolen oppervlakte-elektroden te selecteren die zijn goedgekeurd
voor zenuwgeleidings- en/of evoked-potentialonderzoeken. Er kunnen
oppervlakte-elektroden voor eenmalig gebruik of herbruikbare oppervlakteelektroden worden gebruikt. Voor het onderzoek moet de juiste elektrodemaat
worden gebruikt. Herbruikbare oppervlakte-elektroden zijn vervaardigd van
metaal en bevatten doorgaans platina, goud of zilver. Metalen herbruikbare
elektroden moeten worden gereinigd en/of verwerkt voor hergebruik volgens de
instructies van de fabrikant van de elektroden. Alle gebruikte oppervlakteelektroden moeten een penconnector hebben die voldoet aan de norm DIN 42 802.
Deze algemene penconnector is de norm voor EMG-systemen.
Er kunnen naaldelektroden voor eenmalig gebruik of herbruikbare
naaldelektroden worden gebruikt. Naaldelektroden worden vervaardigd van
diverse materialen. Het wordt aanbevolen naaldelektroden te selecteren die zijn
goedgekeurd voor elektromyografietoepassingen. Voor het onderzoek moeten
elektroden met een geschikte lengte en dikte worden gebruikt. De connector is een
ronde 5-pens DIN-connector. Deze algemene penconnector is de norm voor
EMG-systemen. De penconfiguratie voor deze connector is: pen 1 is de actieve,
pen 2 is de referentie, pen 3 is de bescherming en pen 4 en pen 5 zijn de
patiëntaarde.

Systeemonderdelen aansluiten
Raadpleeg de installatiehandleiding voor de UltraPro S100 voor
bekabelingsinstructies.

Opdrachten invoeren
U kunt opdrachten, tekst of waarden invoeren en functies selecteren door op een
toets op het bedieningspaneel te drukken of een reeks toetsen op het toetsenbord
in te drukken. Als u een aanwijsapparaat heeft, zoals een muis of een trackball,
kunt u deze functies uitvoeren door een functietoets aan te wijzen en erop te
klikken.
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Systeemoverzicht
De UltraPro S100-systemen zijn verdeeld in drie versies. De belangrijkste
verschillen zijn:
 Generatie 1 heeft een bedieningspaneel met de amplifieraansluiting aan

de zijkant.

 Generatie 2 heeft een bedieningspaneel met de amplifieraansluiting aan

de achterkant.

 Generatie 3 heeft een gereviseerde basisbehuizing en een gereviseerd

bedieningspaneel.
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Basisonderdelen van het systeem

UltraPro S100-basis

1

Basisunit

3

Paneel aan de zijkant

2

Paneel aan de achterkant

4

Bedieningspaneel

UltraPro S100-systeeminterface
De systeemonderdelen moeten worden aangesloten voordat het apparaat wordt
gebruikt:
1. Sluit alle signaalinterfacekabels (USB/HS-Link) aan zoals in de onderstaande
afbeelding wordt weergegeven.
2. Sluit alle stroominterfacekabels aan, behalve het netsnoer (netsnoer wordt
aangesloten in stap 3).
3. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
Gebruik uitsluitend optionele apparaten die door Natus Medical
Incorporated worden aangegeven om te voldoen aan IEC 60601-1
(IEC 60601-1-1).
Gebruik altijd afgeschermde stroomkabels van Natus Medical
Incorporated om gebrom te voorkomen, vooral in de buurt van de patiënt of
de amplifier.
OPMERKING: Zorg ervoor dat het apparaat dat op het stopcontact is aangesloten
zodanig is gepositioneerd dat het eenvoudig kan worden losgekoppeld als dat nodig
is.
OPMERKING: Door de stroomkabel los te koppelen van de netvoeding op de
basisunit of de kar wordt de netspanning van het volledige UltraPro S100systeem losgekoppeld.
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Kabelaansluitingen - Generatie 1

Onderdelen kunnen er in werkelijkheid anders uitzien dan in de afbeelding.
Item

Beschrijving

Item

Beschrijving

A

Laptop

1

USB 2.0-kabel (2 m)

B

Basisunit

2

High-Speed-Link-kabel (bedrijfseigen)

C

Netvoedingsadapter

3

IEC-netvoedingsadapterkabel (1 ft)

D

Elektrische-stimulatiesonde

4

Netsnoer van ziekenhuiskwaliteit,
afgeschermd

5

IEC-startkabel (2 m)

 Geavanceerde-stimulatiesonde
(weergegeven)
 Comfort Probe RS10 (optioneel,
niet weergegeven)

2-4

E

Ferriet

F

Amplifier met 3 kanalen

G

Amplifier met 4 kanalen

H

Isobox wordt uitsluitend gebruikt op
een optionele kar

I

Elektriciteitsnet
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Paneel aan de
rechterkant Generatie 1

1

Stimulatoruitgang (geïsoleerd)
De stimulatoruitgangsconnectoren zijn
elektronisch geïsoleerd.
Stimulatoruitgangsaansluiting (geïsoleerd)
Voor het aansluiten van stimulatie-elektroden met
DIN-stekkers. Ondersteuning voor de actieve
stimulatiesonde.

2

HS-Link-uitgangsconnector
Amplifieraansluiting
CAT5 met geïntegreerde EMI-onderdrukking
Bedrijfseigen kabel

15 september 2020

3

Auditieve-transduceraansluiting

4

LED-briltransduceraansluiting

5

EMG-luidspreker
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Paneel aan de
achterkant Generatie 1

1

Veiligheidsaarde

2

Functionele aarde
Te gebruiken voor het onderdrukken van ruis.

3

Twee USB-connectoren - Type A
Beperkte voeding beschikbaar. Uitsluitend te gebruiken
voor de voetschakelaar en een memorystick.

4

USB-aansluiting - Type B
Voor de computerinterface.

5

Patiëntrespons, peeshamerconnector

6

Triggeringangs-/uitgangsconnector

7

Visuele-transducerconnector

8

Stroomingang
Ingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz, max. 300 VA
Zekeringen
F1, F2: T4A/250 V

9

2-6

Stopcontact (uitsluitend voor de computer wanneer
deze niet wordt gebruikt met de scheidingstrafo)
Uitgang: Netvoeding 100-240 VAC, max. 200 VA
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Kabelaansluitingen - Generatie 2

Onderdelen kunnen er in werkelijkheid anders uitzien dan in de afbeelding.
Item

Beschrijving

Item

Beschrijving

A

Laptop

1

USB 2.0-kabel (2 m)

B

Basisunit

2

High-Speed-Link-kabel (bedrijfseigen)

C

Netvoedingsadapter

3

IEC-netvoedingsadapterkabel (1 ft)

D

Elektrische-stimulatiesonde

4

Netsnoer van ziekenhuiskwaliteit,
afgeschermd

5

IEC-startkabel (2 m)

 Geavanceerde-stimulatiesonde
(weergegeven)
 Comfort Probe RS10 (optioneel,
niet weergegeven)
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E

Ferriet

F

Amplifier met 3 kanalen

G

Amplifier met 4 kanalen

H

Isobox wordt uitsluitend gebruikt op
een optionele kar

I

Elektriciteitsnet
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Paneel aan de
rechterkant Generatie 2

1

Stimulatoruitgang (geïsoleerd)
De stimulatoruitgangsconnectoren zijn elektronisch
geïsoleerd.
Stimulatoruitgangsaansluiting (geïsoleerd)
Voor het aansluiten van stimulatie-elektroden met
DIN-stekkers. Ondersteuning voor de actieve
stimulatiesonde.

2-8

2

Auditieve-transduceraansluiting

3

LED-briltransduceraansluiting

4

EMG-luidspreker
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Paneel aan de
achterkant Generatie 2

1

Veiligheidsaarde

2

Functionele aarde
Te gebruiken voor het onderdrukken van ruis.

3

Twee USB-connectoren - Type A
Beperkte voeding beschikbaar. Uitsluitend te gebruiken
voor de voetschakelaar en een memorystick.

4

USB-aansluiting - Type B
Voor de computerinterface.

5

Patiëntrespons, peeshamerconnector

6

Triggeringangs-/uitgangsconnector

7

HS-Link-uitgangsconnector
Amplifieraansluiting
CAT5 met geïntegreerde EMI-onderdrukking
Bedrijfseigen kabel

8

Visuele-transducerconnector

9

Stroomingang
Ingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz, max. 300 VA
Zekeringen
F1, F2: T4A/250 V

10
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Stopcontact (uitsluitend voor de computer wanneer deze
niet wordt gebruikt met de scheidingstrafo)
Uitgang: Netvoeding 100-240 VAC, max. 200 VA
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Kabelaansluitingen - Generatie 3

Onderdelen kunnen er in werkelijkheid anders uitzien dan in de afbeelding.
Item

Beschrijving

Item

Beschrijving

A

Laptop

1

USB 2.0-kabel (2 m)

B

Basisunit

2

High-Speed-Link-kabel (bedrijfseigen)

C

Netvoedingsadapter

3

IEC-netvoedingsadapterkabel (1 ft)

D

Elektrische-stimulatiesonde

4

Netsnoer van ziekenhuiskwaliteit,
afgeschermd

5

IEC-startkabel (2 m)

 Geavanceerde-stimulatiesonde
(weergegeven)

 Comfort Probe RS10 (optioneel,
niet weergegeven)

2-10

E

Ferriet

F

Amplifier met 3 kanalen

G

Amplifier met 4 kanalen

H

Isobox wordt uitsluitend gebruikt op
een optionele kar

I

Elektriciteitsnet
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Paneel aan de
rechterkant Generatie 3

1

Stimulatoruitgang (geïsoleerd)
De stimulatoruitgangsconnectoren zijn
elektronisch geïsoleerd.
Stimulatoruitgangsaansluiting (geïsoleerd)
Voor het aansluiten van stimulatie-elektroden met
DIN-stekkers. Ondersteuning voor de actieve
stimulatiesonde.

2

Auditieve-transduceraansluiting

3

LED-briltransduceraansluiting

1

Luidspreker

2

Stroomschakelaar

Paneel aan de
linkerkant Generatie 3
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Paneel aan de
achterkant Generatie 3

1

Veiligheidsaarde

2

Functionele aarde
Te gebruiken voor het onderdrukken van ruis.

3

Twee USB-connectoren - Type A
Beperkte voeding beschikbaar. Uitsluitend te gebruiken
voor de voetschakelaar en een memorystick.

4

USB-aansluiting - Type B
Voor de computerinterface.

5

Triggeringangs-/uitgangsconnector - Optie 1

6

Triggeringangs-/uitgangsconnector - Optie 2

7

HS-Link-uitgangsconnector
Amplifieraansluiting
CAT5 met geïntegreerde EMI-onderdrukking
Bedrijfseigen kabel

8

Visuele-transducerconnector

9

Stroomingang
Ingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz, max. 300 VA
Zekeringen
F1, F2: T4A/250 V

10

2-12

Stopcontact (uitsluitend voor de computer wanneer
deze niet wordt gebruikt met de scheidingstrafo)
Uitgang: Netvoeding 100-240 VAC, max. 200 VA
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Functies op het bedieningspaneel - Generatie 1 en 2
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1

Bedieningsknop voor stimulatie-intensiteit

2

Bedieningstoets voor stimulatieduur

3

Bedieningstoets voor stimulatieherhalingsfrequentie

4

Pijltoetsen (bedieningstoetsen voor markeringsnavigatie)

5

Niet in gebruik

6

Selectieknop

7

Volume-indicator

8

Dempingsindicator

9

Toets voor geluid dempen

10

Schermnavigatietoetsen

11

Geluidstoetsen

12

Numeriek toetsenbord

13

Enter-toets

14

Stand-by-indicator

15

Aan-indicator

16

Functietoetsen

17

Weergavetoetsen

18

Toets voor herhalende stimulatie

19

Stimulatie-indicator

20

Toets voor enkele stimulatie

21

Stimulatie resetten naar 0
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Indicatoren voor
aan/stand-by
Aan
Stand-by

Schermnavigatie/
softwarefuncties
Schermnavigatietoetsen - Kleurcodering
Met de softwareschermnavigatietoetsen kunt u door de
toepassingstabbladen navigeren.
De kleuren en functies van de 6 softwarenavigatietoetsen
corresponderen met die van de
softwareschermnavigatietoetsen in de toepassing.
Functietoetsen - Kleurcodering
Met de softwarefunctietoetsen kunt u de verschillende
softwarefuncties van de toepassing bedienen.
De kleuren en functies van de 12 softwarefunctietoetsen
corresponderen met die van de softwarefunctietoetsen in
de toepassing.

Weergavetoetsen
Met de pijlen naar links en naar rechts kunt u de
sweepduur aanpassen.
Met de pijl naar rechts kunt u de sweepduur per divisie
verkorten voor een breder spoor.
Met de pijl naar links kunt u de sweepduur per divisie
verlengen voor een smaller spoor.
Met de pijlen omhoog en omlaag kunt u de
gevoeligheid per divisie aanpassen.
 Met de pijl omhoog kunt u de gevoeligheid per divisie
verlagen voor een groter spoor.
 Met de pijl omlaag kunt u de gevoeligheid per divisie
verhogen voor een kleiner spoor.
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Stimulatie
Stimulatie-indicator
Het gele lampje van de stimulatie-indicator knippert één
keer voor enkele stimulatie en met tussenpozen voor
herhalende stimulatie.
Toets voor enkele stimulatie
Wanneer de toets voor enkele stimulatie wordt ingedrukt,
wordt er één stimulatie toegepast en knippert de indicator
één keer.
De toets voor enkele stimulatie kan ook worden gebruikt
om herhalende stimulatie te stoppen.
Toets voor herhalende stimulatie
Wanneer de toets voor herhalende stimulatie wordt
ingedrukt, wordt er herhalende stimulatie toegepast en
knippert de indicator met tussenpozen.
U kunt herhalende stimulatie stoppen door op de toets
voor herhalende stimulatie of de toets voor enkele
stimulatie te drukken.

Stimulatie-intensiteit/
-duur/
-herhalingsfrequentie
Bedieningsknop voor stimulatie-intensiteit
Met de bedieningsknop voor stimulatie-intensiteit kunt
u de intensiteit van de toegepaste stimulatie aanpassen.
Draai de bedieningsknop rechtsom om de stimulatieintensiteit te verhogen.
Draai de bedieningsknop linksom om de stimulatieintensiteit te verlagen.
Toets voor stimulatie-intensiteit resetten
Druk op de toets voor stimulatie-intensiteit resetten om
de stimulatie-intensiteit te resetten naar het basisniveau.
Zorg er bij het bedienen van de
stroomstimulatoren voor dat de patiënt niet aan hoge
stroomsterktes wordt blootgesteld. Reset de stimulator
altijd voordat de stimulatie-elektrode wordt aangesloten
of losgekoppeld.
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Bedieningstoetsen voor stimulatieduur
Met de pijlen omhoog en omlaag voor stimulatieduur
kunt u de duur van de stimulatie verlengen en verkorten.
Met de pijl omhoog kunt u de stimulatieduur verlengen.
Met de pijl omlaag kunt u de stimulatieduur verkorten.
Bedieningstoetsen voor
stimulatieherhalingsfrequentie
Met de pijlen omhoog en omlaag voor
stimulatieherhalingsfrequentie kunt u de
stimulatieherhalingsfrequentie verhogen en verlagen.
Met de pijl omhoog kunt u de
stimulatieherhalingsfrequentie verhogen.
Met de pijl omlaag kunt u de
stimulatieherhalingsfrequentie verlagen.

Geluid/volume/
cursorstand/spoor/
markering/trigger
Geluidstoetsen
Met de pijlen naar links en naar rechts kunt u het
geluidsvolume verhogen en verlagen.
Toets voor geluid dempen/dempingsindicator
Druk op de toets voor luidspreker dempen om te
schakelen tussen aan en uit.
Met het gele lampje wordt aangegeven dat de luidspreker
is gedempt.
Zie de markeringsbedieningswielfunctie hieronder als
u het volume wilt aanpassen.
Selectieknop
Draai aan het wiel om de sporen, markeringen of
triggercursor te verplaatsen.
Druk het wiel in om de markeringen op het actieve spoor
te doorlopen.
Niet in gebruik
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Bedieningstoetsen voor spoor/markering/trigger
Bij motorische en sensorische, F-Wave- en H-Reflextoepassingen:
Met de pijlen omhoog en omlaag kunt u het actieve
spoor selecteren.
Met de pijlen naar links en naar rechts kunt u de actieve
cursor selecteren.
Bij EMG-toepassing:
Met de pijlen omhoog en omlaag kunt u de triggercursor
in kleine stappen verplaatsen.
Met de pijlen naar links en naar rechts kunt u het
geselecteerde item met één stap verplaatsen.
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Bedieningspaneel Generatie 3

2-18

1

Toets voor volume verlagen

2

Toets voor volume verhogen

3

Selectietoets voor linkerkant/rechterkant

4

Test selecteren

5

Functietoetsen

6

Aan-indicator

7

Stand-by-indicator

8

Bedieningsknop voor stimulatie-intensiteit

9

Toets voor gemiddelde

10

Toets voor enkele stimulatie

11

Toets voor herhalende stimulatie

12

Cursorwiel, triggerlijn, scrollen

13

Verwijderen

14

Toets voor geselecteerd spoor verlagen

15

Toets voor geselecteerd spoor verhogen

16

Toets voor tijdbasis verkorten

17

Toets voor gevoeligheid verlagen

18

Toets voor tijdbasis verlengen

19

Toets voor gevoeligheid verhogen

20

Volgende test

21

Toets voor dempen
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Functies bedieningspaneel - Generatie 3
Indicatoren voor
aan/stand-by
Aan-indicator
* Brandt continu tijdens systeeminitialisatie
* Brandt continu nadat de toepassing de hoofdunit heeft
geïnitialiseerd
Stand-by-indicator
* Knippert langzaam wanneer de UltraPro-basis is
ingeschakeld en de USB-kabel is aangesloten maar de
EMG-toepassing niet actief is
* Knippert snel tijdens systeeminitialisatie
* Brandt continu wanneer de UltraPro-basis is ingeschakeld
maar de USB-kabel niet is aangesloten

Softwarefuncties
Functietoetsen - Kleurcodering
Met de 12 softwarefunctietoetsen kunt u de verschillende
softwarefuncties in de toepassing bedienen.
De kleuren en functies van de 12 softwarefunctietoetsen
corresponderen met die van de softwarefunctietoetsen onder
aan het scherm in de toepassing.

Weergavetoetsen
Met de pijlen naar links en naar rechts kunt u de
sweepsnelheid aanpassen.
Met de pijl naar rechts kunt u de sweepduur per divisie
verkorten voor een breder spoor.
Met de pijl naar links kunt u de sweepduur per divisie
verlengen voor een smaller spoor.
Met de pijlen omhoog en omlaag kunt u de gevoeligheid per
divisie aanpassen.

• Met de pijl omhoog kunt u de gevoeligheid per divisie
verhogen voor een kleiner spoor.

• Met de pijl omlaag kunt u de gevoeligheid per divisie
verlagen voor een groter spoor.
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Stimulatie

Stimulatorindicator
* Knippert snel tijdens systeeminitialisatie
* Knippert op herhalingsfrequentie wanneer de stimulator
actief is
* Knippert snel wanneer de impedantietest actief is
Toets voor herhalende stimulatie
Druk hierop om herhalende stimulatie te activeren. De indicator
knippert met tussenpozen.
U kunt herhalende stimulatie stoppen door op de toets voor
herhalende stimulatie of de toets voor enkele stimulatie te
drukken.
Toets voor enkele stimulatie
Druk hierop om enkele stimulatie te activeren. De indicator
knippert één keer.
De toets voor enkele stimulatie kan ook worden gebruikt om
herhalende stimulatie te stoppen.

Stimulatie-intensiteit
Toets voor gemiddelde
Druk hierop om een gemiddelde te starten of te stoppen.

Bedieningsknop voor stimulatie-intensiteit
Met de bedieningsknop voor stimulatie-intensiteit kunt u de
intensiteit van de toegepaste stimulatie aanpassen.
Draai de bedieningsknop rechtsom om de stimulatie-intensiteit
te verhogen.
Draai de bedieningsknop linksom om de stimulatie-intensiteit
te verlagen.
Zorg er bij het bedienen van de stroomstimulatoren
voor dat de patiënt niet aan hoge stroomsterktes wordt
blootgesteld. Reset de stimulator altijd voordat de stimulatieelektrode wordt aangesloten of losgekoppeld.
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Selectietoetsen voor run
Vorige run
Druk hierop om naar de vorige run te gaan.
Volgende run
Druk hierop om naar de volgende run te gaan.

Geluidsvolume
Geluidstoetsen
Druk op de bovenkant van de toets om het volume te verhogen
en op de onderkant van de toets om het volume te verlagen.

Toets voor geluid dempen
Druk hierop om te schakelen tussen aan en uit.
Dempingsindicator
* Brandt continu wanneer de luidspreker is gedempt
* Knippert tijdens initialisatie van de hoofdunit
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Verwijderen en
verplaatsen

Toets voor verwijderen
Druk op de toets voor verwijderen om het geselecteerde spoor,
het laatst ingevoerde teken of de geselecteerde invoer te
verwijderen.
Selectieknop
Draai aan de knop om de sporen, markeringen of triggercursor
te verplaatsen.

Test selecteren
Toets voor test selecteren
Druk hierop om het testmenu op de startpagina te openen.
Selectietoets voor linkerkant/rechterkant
Druk hierop om de linkerkant of de rechterkant te selecteren
voor het onderzoek.
Toets voor volgende test
Druk hierop om naar het volgende onderzoek te gaan.
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UltraPro S100-amplifiermodule - 3 en 4 kanalen

Natus UltraPro S100-amplifier met
3 kanalen

Natus UltraPro S100-amplifier met
4 kanalen

Paneel aan de voorkant

Amplifier met 3 kanalen

Versterkeringang (geïsoleerd)
Alle ingangsconnectoren van de amplifier
zijn elektrisch geïsoleerd.

Amplifier met 4 kanalen

Elektrostatisch gevoelige
ingangsconnectoren van de amplifier
Amplifiers met 3 en 4 kanalen

Amplifiers met 3 en 4 kanalen
Amplifiers met 3 en 4 kanalen

Raak de ingangsconnectoren van de
amplifier niet aan, aangezien de amplifier
hierdoor beschadigd kan raken of de
prestaties ervan kunnen worden
beïnvloed.
Actieve elektrode - Zwart
De actieve elektrode correspondeert met
de zwarte ingangsconnector.
Referentie-elektrode - Rood
De referentie-elektrode correspondeert
met de rode ingangsconnector.
Indicator voor aan

Amplifier met 4 kanalen
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Paneel aan de voorkant

Amplifier met 3 kanalen

Ingangsconnectoren van de amplifier
(1-3)/(1-4)
De ingangsconnectoren van de amplifier
hebben een DIN-connector en twee
touch-proof connectoren van 1,5 mm.

Amplifier met 4 kanalen

Patiëntaardeconnectoren
Sluit de patiëntaarde-elektrode aan op de
groene connector.
Amplifier met 3 kanalen

Sluit de 'patiëntaarde' niet aan op
de veiligheidsaardaansluiting op de
scheidingstrafo of op andere
aardaansluitingen, omdat de
elektrodeaansluitingen galvanisch
geïsoleerd zijn.

Amplifier met 4 kanalen

Toets voor impedantietest
Amplifier met 4 kanalen

Toets voor dempen
Amplifier met 4 kanalen

3 kanalen, paneel aan de zijkant/4 kanalen, paneel aan de achterkant

Amplifiers met 3 en 4 kanalen

HS-Link-ingangsconnector Hoofdunit - Paneel aan de
zijkant/paneel aan de achterkant
Vanwege het risico op een
elektrische schok mag de gebruiker en/of
de patiënt niet direct of indirect in contact
komen met de metalen bescherming op
de LINK-kabel die op de achterkant van
de amplifier is aangesloten.
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Stroomstimulator
Veiligheidsinformatie

Stimulator
Zorg er bij het gebruik van de stroomstimulator voor dat patiënten
niet aan hoge stroomsterktes worden blootgesteld. Reset de stimulator altijd
voordat de stimulatie-elektrode wordt aangesloten of losgekoppeld.

Het gelijktijdig aansluiten van een patiënt op chirurgische HF-apparatuur
kan leiden tot brandwonden op de plaats van de elektrische stimulatie of
registratie-elektroden en tot schade aan de elektrische stimulator of de
elektrode-ingangsamplifiers. Gebruik op korte afstand (bijv. 1 m) van
kortegolf- of microgolftherapieapparatuur kan leiden tot instabiliteit in de
elektrische-stimulatoruitgang.

Gevaarlijke fysiologische effecten! De stroomstimulator kan
gevaarlijke stroomsterktes en spanning afgeven.

Vermijd langdurige elektrische stimulatie.

Stimulatie-elektroden
Bij het gebruik van naaldelektroden voor registratie of stimulatie
moeten vooraf gesteriliseerde naaldelektroden voor eenmalig gebruik worden
gebruikt of moeten naaldelektroden voor meervoudig gebruik grondig worden
gesteriliseerd.

Vermijd onbedoeld contact tussen aangesloten, maar niettoegepaste elektroden en andere geleidende onderdelen, met inbegrip van
onderdelen die zijn aangesloten op veiligheidsaarde.
Opmerking: Raadpleeg de bijbehorende gebruiksinstructies voor informatie
over het reinigen van oppervlakte-elektroden voor meervoudig gebruik.
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Stimulatiesonde
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1

Uitgangselektrodepennen
Raadpleeg de beschrijving van de stimulatie-elektroden in deze sectie voor informatie
over directe stimulatie op de huid.

2

Indicatoren voor polariteit en stimulatie
De stimulatiekathode wordt aangegeven door een continu brandend groen lampje.
Tijdens stimulatie knippert de andere indicator geel; één keer bij enkele stimulatie en
met tussenpozen bij herhalende stimulatie. Als de stimulator niet is ingeschakeld,
branden er geen lampjes.

3

Toets voor polariteit
Druk op de toets om de polariteit te wijzigen.

4

Toets C
Volgende onderzoek
Actief tijdens alle tests. Druk kort op de toets op de handgreep.

5

Toets A
Toets voor volgende locatie. Actief tijdens het testen van motorische en
sensorische zenuwen
Druk kort op de toets op de handgreep.

6

Toets voor enkele stimulatie
Druk kort op de toets op de handgreep.
Toets voor herhalende stimulatie
Houd de toets op de handgreep ten minste 1 seconde ingedrukt.

7

Bedieningswiel voor stimulatie-intensiteit
Draai aan het wiel als u de stroomintensiteit wilt verhogen of verlagen.
U kunt ook het muiswiel of de bedieningsknop voor stimulatie-intensiteit op het
bedieningspaneel gebruiken.
Resetten
Druk op de toets voor Reset Stimulus Intensity (Stimulatie-intensiteit resetten) op het
bedieningspaneel als u de intensiteit wilt resetten naar nul.
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Polariteit wijzigen op
de Comfort Probe
RS10
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1.
2.
3.

Trek de sondekop in een rechte lijn uit de Comfort Probe RS10.
Draai de sondekop 180 graden.
Steek de sondekop weer in de Comfort Probe RS10.
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Voetschakelaar met 3 pedalen (optie)
De voetschakelaar is beschikbaar als model met drie pedalen (1, 2 en 3 functies) en
een USB-interface.

IPX1

2-28

Niveau van bescherming tegen schadelijk binnendringen van
water

1

Door de gebruiker te programmeren

2

Volgende locatie (door de gebruiker te definiëren)

3

Stimulatie starten/stoppen (door de gebruiker te definiëren)
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Systeem inschakelen
1.
2.
3.
4.
5.

Zorg ervoor dat alle onderdelen goed zijn aangesloten volgens de beschrijvingen
in dit hoofdstuk. Volg daarna de volgende stappen.
Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
Het Windows-aanmeldscherm wordt weergegeven. Klik op het juiste
gebruikerspictogram en voer uw wachtwoord in (als u een wachtwoord heeft).
(Alleen generatie 3) Schakel de basisunit in met de aan/uit-knop op het paneel
aan de linkerkant.
Klik op het softwarepictogram voor Natus Elite Viking of Synergy om de
toepassing te starten.

Opmerking: Uw aanmeldings-id en wachtwoord kunnen variëren.

Systeem uitschakelen
Volg deze procedures om uw systeem op de juiste manier uit te schakelen en schade
aan de unit te voorkomen.
1. Klik op de startpagina van Natus Elite Viking of Synergy op File (Bestand) en
vervolgens op Exit (Afsluiten). De toepassing wordt afgesloten en het Windowsbureaublad wordt weergegeven.
2. (Alleen generatie 3) Schakel de basisunit uit met de aan/uit-knop op het paneel
aan de linkerkant.
3. Klik op het pictogram voor aan/uit van Microsoft Windows in de
linkerbenedenhoek van uw computerscherm.
4. Klik op Start > Shutdown (Afsluiten) linksonder op uw computerscherm.
5. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact als het systeem is
uitgeschakeld.

Waarschuwings- en foutcodes in de software
In de Natus Elite Viking- of Synergy-toepassing spreken foutberichten en andere
informatieberichten voor zich.
Document 022210 op de schijf 482-651400 bevat aanvullende informatie en
aanbevolen handelingen van de gebruiker.
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UltraPro S100-acquisitiesoftware installeren
Volg deze procedures om de UltraPro S100-software te installeren en uw licentie te
activeren als dat nog niet is gebeurd of als u nieuwe software wilt installeren.

1. Acquisitiesoftware
installeren

1.

Plaats de schijf voor Natus Elite Viking/Synergy EMG-installatie in het
schijfstation. Het installatieprogramma wordt automatisch gestart.
2. Klik op Next (Volgende).
3. Schakel het selectievakje voor Accept license agreement
(Licentieovereenkomst accepteren) in en klik op Next (Volgende).
4. Schakel het selectievakje voor Acquisition System (Acquisitiesysteem) in en
klik op Next (Volgende).
5. Voer het serienummer van het systeem dat in het licentieformulier is
vermeld in en klik op Next (Volgende).
6. Klik op Next (Volgende) om de standaard installatiebestemming voor de
toepassing te accepteren.
7. Klik op Next (Volgende) om de installatie te starten.
8. Klik op Install (Installeren) om het apparaatstuurprogramma te installeren.
9. Klik op Install this driver anyway (Dit stuurprogramma toch installeren).
10. Klik op Next (Volgende) om de installatie te voltooien.
11. Klik op OK om de computer opnieuw op te starten.
12. De installatie van de UltraPro S100-software is voltooid.

2. UltraPro S100softwarelicentie
maken en
toepassen

1.

Raadpleeg de UltraPro S100-licentiebrief voor informatie over het maken en
toepassen van de UltraPro S100-licentie.

Technische specificaties
Raadpleeg het blad met technische specificaties van de UltraPro S100 voor
informatie over de technische specificaties.
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Patiëntgegevens
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de functie Patiëntgegevens kunt
gebruiken voor het werken met patiëntonderzoeksbestanden.
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Blanco pagina.
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Patiëntgegevens

Het patiëntenscherm

Patiëntgegevens zijn ingedeeld in secties waarin u bepaalde informatie over de
patiënt kunt invoeren, zoals de patiënt-id, het geslacht, de geboortedatum en de
naam van de patiënt, en daarnaast gegevens van de arts, een samenvatting en
conclusies.

Nieuwe patiënt
invoeren

1.

Klik op New Patient (Nieuwe patiënt) om het systeem voor te bereiden op een
nieuwe patiënt. Als er niet-opgeslagen gegevens zijn, wordt u gevraagd of
u die wilt opslaan of verwijderen. Het gebied voor demografische
patiëntgegevens wordt leeggemaakt.

2.

Voer de demografische patiëntgegevens en de bezoekgegevens in.
U moet alle verplichte velden invullen. Als de verplichte velden zijn ingevuld,
worden de volledige demografische patiëntgegevens beschikbaar.
De tekst die u invoert, wordt in het gemarkeerde veld ingevuld. Druk op
<Enter> of op <Tab> om naar de volgende regel in het formulier te gaan.
Druk op <Shift> + <Tab> om de knipperende cursor naar de vorige regel te
verplaatsen. De patiëntgegevens moeten voorafgaand aan elke testprocedure
worden ingevoerd.
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3.

Voer de naam, de geboortedatum, enz. in als dat nodig is.

4.

De naam, de id, enz. van de patiënt worden op de linkerkant van het scherm
weergegeven.

5.

Als u de overige velden ook wilt invullen, kunt u de cursor in het gewenste
veld plaatsen en informatie invoeren. Druk op <Tab> om de cursor naar het
volgende veld te verplaatsen.

6.

Klik op Save (Opslaan) om de patiëntgegevens op de harde schijf op te slaan.

7.

Klik op Begin Testing (Test starten) om de test te starten of om
bezoekgegevens in te voeren.

8.

U kunt bezoekgegevens invoeren door op de toets Visit Details
(Bezoekgegevens) te drukken.
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Patiëntgegevens
selecteren/bewerken

1.

Klik op de functietoets Patient List (Patiëntenlijst) op het hoofdscherm van
de UltraPro S100 om een lijst met alle patiënten in de patiëntendatabase weer
te geven, of zoek naar een patiënt met de functie Search (Zoeken).

2.

Gebruik de verticale schuifbalk of de pijlen omhoog en omlaag om naar de
gewenste patiënt te bladeren. Dubbelklik op de patient (patiënt) of markeer
de patiënt en klik op Load Patient (Patiënt laden) om de patiënt te laden.
De patiëntgegevens worden op de linkerkant van het scherm weergegeven.

3.

Bewerk de patiëntgegevens als dat nodig is.

4.

Wijzig de patiëntgegevens door nieuwe gegevens in te voeren. De
basispatiëntgegevens worden in alle rapporten opgenomen. De bezoekgegevens
zijn uniek voor elk bezoek.

5.

Selecteer Restart Visit (Bezoek opnieuw starten) om de bezoekgegevens te
wijzigen.

6.

Selecteer Visit Details (Bezoekgegevens).

7.

Klik op Done (Gereed) wanneer u klaar bent met de bezoekgegevens. U wordt
gevraagd of u de wijzigingen wilt opslaan.
Klik wanneer u klaar bent op Save (Opslaan) als u alleen de patiëntgegevens
heeft bijgewerkt.

Opmerking: Als u een patiënt laadt, wordt de huidige patiënt vervangen en
wordt u mogelijk gevraagd of u de huidige patiënt wilt opslaan voordat u kunt
doorgaan.

Nieuw bezoek starten

1.

Klik op de functietoets Patient List (Patiëntenlijst) op het hoofdscherm van de
UltraPro S100 om een lijst met alle patiënten in de patiëntendatabase weer te
geven, of zoek naar een patiënt met de functie Search (Zoeken).

2.

Gebruik de verticale schuifbalk of de pijlen omhoog en omlaag om naar de
gewenste patiënt te bladeren. Dubbelklik op de patient (patiënt) of markeer
de patiënt en klik op Load Patient (Patiënt laden) om de patiënt te laden.

Opmerking: Als u een patiënt laadt, wordt de huidige patiënt vervangen en
wordt u mogelijk gevraagd of u de huidige patiënt wilt opslaan voordat u kunt
doorgaan.
3.
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Klik op New Visit (Nieuw bezoek).
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Patiëntgegevens

Patiënt oproepen voor 1. Klik op de functietoets Patient List (Patiëntenlijst) op het hoofdscherm van
de UltraPro S100 om een lijst met alle patiënten in de patiëntendatabase weer
onderzoek
te geven, of zoek naar een patiënt met de functie Search (Zoeken).

Onderzoek oproepen
voor beoordeling

2.

Laad de patiënt. De patiëntgegevens worden op de linkerkant van het scherm
weergegeven.

3.

Wijzig de bezoekgegevens als dat nodig is. Klik wanneer u klaar bent op Done
(Gereed). U wordt gevraagd of u de wijzigingen wilt opslaan.

4.

Het testmenu wordt automatisch op de rechterkant van het scherm
weergegeven. Zoek en selecteer de gewenste test om de test te starten.

5.

Volg deze stappen als u een test wilt toevoegen aan een bestaand bezoek:
a. Klik op de functie Patient List (Patiëntenlijst) op het hoofdscherm van de
UltraPro S100. De patiënten worden op de rechterkant van het scherm
weergegeven.
b. Zoek en markeer de gewenste patiënt.
c. Klik op Catalog (Catalogus) om alle bezoeken voor de patiënt weer te geven.
d. Zoek op datum, blader naar het bezoek dat u wilt opnemen en markeer de datum
e. Klik op Restart (Opnieuw starten). De aanvullende test wordt aan dit
bezoek toegevoegd.

1.

Volg deze stappen als u golfvormgegevens wilt beoordelen:
a. Klik op de toets Patient List (Patiëntenlijst) om alle patiënten op de
rechterkant van het scherm weer te geven.
b. Blader door de lijst of gebruik de functie Search (Zoeken) om de
gewenste patiënt te zoeken en markeer de patiënt.

2.

Klik op de toets Catalog (Catalogus) om alle bezoeken en gegevens voor de
patiënt op de rechterkant van het scherm weer te geven.
a. Zoek het juiste bezoek en klik indien nodig op de '+' voor een map om de
mapweergave uit te breiden.
b. Dubbelklik op de naam van de golfvormgegevens (Median APB, Ulnar
FDI, enz.). U kunt wijzigingen in de gegevens doorvoeren, zoals het
verplaatsen van markeringen.

3.

Volg deze stappen als u de wijzigingen wilt opslaan:
a. Klik op Exit Test (Test afsluiten) om terug te keren naar het
patiëntgegevensscherm.
b. Klik op de toets Report (Rapport) om het rapport opnieuw te
genereren/compileren.

4.

Klik op End Visit (Bezoek beëindigen) om uw wijzigingen op te slaan en de
patiënt te sluiten.

Opmerking: Voor elke sectietitel wordt een '+' of '-' weergegeven. Net als in
Windows kunt u op de '+' klikken om een gesloten map of sectie te openen en op
de '-' om een map of sectie te sluiten.
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Onderzoeken uit een
patiëntdossier
verwijderen

Patiënt verwijderen

3-6

1.

Klik op de toets Patient List (Patiëntenlijst) om alle patiënten op de
rechterkant van het scherm weer te geven.

2.

Markeer de gewenste patiënt.

3.

Klik op de toets Catalog (Catalogus) om de bezoeken en gegevensbestanden
voor de patiënt weer te geven. Zoek en markeer het golfvormbestand of het
bezoek dat u wilt verwijderen.

4.

Klik in de menubalk op File (Bestand) > Delete Test (Test verwijderen) om
een specifiek golfvormbestand te verwijderen of klik op File (Bestand) >
Delete Visit (Bezoek verwijderen) om alle gegevens voor een specifieke
datum te verwijderen. U wordt gevraagd de verwijdering te bevestigen.

1.

Markeer de patient (patiënt) die u wilt verwijderen in de Patient List
(Patiëntenlijst).

2.

Selecteer File (Bestand) > Delete Patient (Patiënt verwijderen). U wordt
gevraagd de verwijdering te bevestigen.
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Onderzoek uitvoeren
Dit hoofdstuk bevat algemene instructies voor het uitvoeren van onderzoeken.
Als voorbeeld wordt een zenuwgeleidingsonderzoek voor motorische zenuwen
gebruikt. U kunt deze basisstappen toepassen voor de meeste onderzoeken die
met het UltraPro S100-programma kunnen worden uitgevoerd.
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Systeem instellen

Onderzoek uitvoeren
Zorg ervoor dat de onderdelen correct op het systeem zijn aangesloten.

Schakel de stroom naar het systeem niet in voordat alle kabels correct
zijn aangesloten en alle aansluitingen zijn gecontroleerd.
Raadpleeg Hoofdstuk 2 van deze handleiding voor informatie over de
systeemonderdelen.
Daarnaast moet de juiste software op uw systeem zijn geïnstalleerd.

Aan de slag
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Wanneer de hoofdschakelaar wordt ingeschakeld, wordt het Windowsaanmeldscherm op het systeem weergegeven.
Wanneer u bent aangemeld bij het systeem:
1. Dubbelklik op het pictogram voor Viking of Synergy op het bureaublad en
meld u aan.
2. Voer de demografische patiëntgegevens in.
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Het onderzoeksmenu
en het testmenu van
de UltraPro S100
gebruiken

U kunt onderzoeken voor tests op twee manieren selecteren: via het testmenu en
via het onderzoeksmenu. Deze worden hieronder gedetailleerder beschreven.

Testmenu
In het testmenu zijn onderzoeken per type gegroepeerd; motorisch, sensorisch,
F-Waves, enz. Wanneer u een onderzoek start, kunt u in het golfvormscherm
naar een ander onderzoek schakelen door op de Test Folder (Testmap) te
dubbelklikken en vervolgens in het dialoogvenster Select Protocol (Protocol
selecteren) een specifiek Exam (Onderzoek) en een specifieke Side (Kant) te
kiezen.

Onderzoeksmenu
In het onderzoeksmenu zijn onderzoeken doorgaans gegroepeerd op basis van
diagnose, patiëntklacht of een andere aangepaste categorie. Wanneer u een
onderzoek uitvoert, kunt u in het golfvormscherm een nieuw onderzoek selecteren
via het onderzoek in de rechterbenedenhoek van het scherm, ongeacht het
onderzoekstype. Hierbij wordt geen dialoogvenster weergegeven. Een onderzoek
kan motorisch, sensorisch, F-Wave, H-Reflex, naald-EMG, enz. omvatten.
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Onderzoek uitvoeren

Testen via het
onderzoeksmenu

1.

Dubbelklik in het onderzoeksmenu op het Exam (Onderzoek) om het
golfvormscherm weer te geven. Selecteer of schakel naar de linkerkant of de
rechterkant door op het pictogram voor omkeren

te klikken.

2.

Voer het onderzoek uit.

3.

Druk of klik op de functietoets Next Study Exam (Volgende onderzoek).

4.

Ga verder met testen totdat alles is voltooid.

Testen via het testmenu 1. Selecteer in het testmenu het gewenste Test type (Testtype) in de juiste
map.

Van patiënt naar
rapport in zeven
stappen
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2.

In het golfvormscherm wordt het dialoogvenster Select protocol (Protocol
selecteren) weergegeven. Kies het gewenste protocol en de gewenste kant
voor dit onderzoek en klik op OK.

3.

Ga verder met testen.

4.

Druk of klik wanneer de test is voltooid in het golfvormscherm op de
navigatietoets New Nerve (Nieuwe zenuw) (voor een zenuw van hetzelfde
type) of op Exit Test (Test afsluiten) (voor een zenuw in een andere map).

5.

Voer het onderzoek uit.

6.

Ga verder met testen totdat alles is voltooid.

De gebruikelijke procedure voor het uitvoeren van een onderzoek is als volgt:
1.

Klik op New Patient (Nieuwe patiënt) (of op End Visit (Bezoek beëindigen)
als het vorige patiëntonderzoek niet is beëindigd).

2.

Voer de patiëntgegevens in.

3.

Klik op Save (Opslaan).

4.

Voer de onderzoeken uit.

5.

Bekijk het rapport.

6.

Keer terug naar het testmenu/onderzoeksmenu.

7.

Klik op End Visit (Bezoek beëindigen) voordat u met de volgende patiënt
start.
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Voorbeeld: zenuwgeleidingsonderzoek voor motorische zenuwen
Positioneer en bevestig de elektroden op de patiënt op basis van uw conventies voor
het type test dat u uitvoert.

Over het
golfvormscherm

1

De filter- en/of stimulatie-instellingen worden op de werkbalk weergegeven.

2
3

De spoorlabels en -instellingen worden rechts van de golfvorm weergegeven.
Het monitorspoor bevat het inkomende signaal voor het beoordelen van ruis en
interferentie.
Resultatentabel. Hier worden de gemeten waarden op cursorlocaties weergegeven.

4
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Onderzoek uitvoeren

Onderzoek selecteren

Selecteer het onderzoek dat u wilt gebruiken met behulp van de functietoetsen of
het testmenu/onderzoeksmenu.

Protocol selecteren
(alleen met het
testmenu)

1.

Selecteer de zenuw en de geteste kant met behulp van de muis.

2.

Druk op Enter om de selectie te accepteren.

3.

Selecteer Generic Nerve (Zenuw algemeen) als u het gewenste protocol niet
kunt vinden.

4.

De zenuw- en locatielabels kunnen worden gewijzigd nadat de test is voltooid.
Klik met de linkermuisknop op de locatie om deze te markeren, klik met de
rechtermuisknop en selecteer Edit Segment (Segment bewerken).

•

De actieve registratie-elektrode wordt in het eindplaatgebied van een door de
geteste zenuw geïnnerveerde spier geplaatst.

•

De referentie-elektrode wordt in de buurt geplaatst, in een elektrisch 'stil'
gebied.

•

De aardelektrode wordt doorgaans tussen de stimulatie- en registratieelektroden geplaatst.

•

Elektrolytische gel tussen de huid en de registratie-elektrode zorgt voor een
beter 'elektrisch contact' en minder ruis.

•

Bij overmatige ruis kan het noodzakelijk zijn om de huid aan een lagere
impedantie bloot te stellen.

NCS-elektroden voor
motorische zenuwen
plaatsen

Opmerking: De registratie-elektrode wordt op een spier geplaatst, ook al is de
geleiding langs de zenuw het belangrijkst.
De zenuw wordt gestimuleerd met behulp van oppervlakte-elektroden op twee of
meer locaties waar de zenuw oppervlakkig ligt. De stimulator is doorgaans zodanig
georiënteerd dat de kathode van de stimulator tegenover de actieve registratieelektrode ligt.
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NCS-elektroden voor
sensorische zenuwen
plaatsen

1.

Oppervlakteschijf- of ringelektroden worden op de huid geplaatst op een
locatie waar de geteste zenuw oppervlakkig ligt.

2.

De zenuw wordt gestimuleerd op locaties waar deze oppervlakkig ligt.
De kathode van de stimulator is naar de actieve registratie-elektrode gericht.

Gegevens registreren

4-8

Gegevens worden door het instrument geregistreerd, op het scherm weergegeven
en automatisch gemarkeerd en opgeslagen. Vervolgens worden de golfvormen en
de gemeten waarden in een rapport opgenomen.
1.

Stel de stimulatie-intensiteit in op 0.

2.

Plaats de stimulator op de juiste plaats.

3.

Druk op de toets voor enkele stimulatie op het bedieningspaneel (of op de
voetschakelaar of op de toets voor registreren boven het wiel op de
stimulatiesonde) om stimulatie toe te passen en responsen te registreren.

4.

Verhoog de intensiteit van de elektrische stimulatie geleidelijk met behulp
van de draaiknop voor stimulatie-intensiteit of het wiel voor intensiteit
op de stimulatiesonde totdat de maximale respons is bereikt.

5.

Druk bij gebruik van continue stimulatie op de toets voor herhalende
stimulatie op het bedieningspaneel of houd de toets voor registreren op
de stimulatiesonde kort ingedrukt. Druk nogmaals op dezelfde toets om de
stimulatie te stoppen als er een aanvaardbare respons is bereikt.

6.

Druk op de functietoets voor gemiddelde op het bedieningspaneel om een
gemiddelde te verkrijgen. De gemiddeldebepaler wordt dan geactiveerd.
Druk op de toets voor herhalende stimulatie op het bedieningspaneel om
het opgegeven aantal sweeps te registreren.

7.

Druk op de pijl omlaag voor volgende locatie of op de toets A op de sonde
om naar de volgende stimulatielocatie te gaan.

8.

Volg dezelfde procedure voor elke gewenste locatie om een reactie te
verkrijgen.
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Onderzoek uitvoeren

Gegevens markeren

1.

Tijdens de registratie van responsen worden automatisch markeringen
geplaatst.

2.

Als u markeringen wilt aanpassen, kunt u op de gewenste markering
klikken en deze naar de gewenste locatie slepen. U kunt ook de
markeringsknop gebruiken om de rode markering te verplaatsen en de
knop indrukken om naar de volgende markering te gaan.

3.

Selecteer Mark Toolbar (Markeringswerkbalk) met behulp van de
functietoetsen om handmatig latentie- en amplitudemarkeringen te
plaatsen.

4.

Met behulp van de werkbalk die wordt weergegeven, kunt u het volgende
doen: Clear (Wissen), Clear All (Alles wissen), Hide (Verbergen), Show
(Weergeven), Fast Mark (Snel markeren) en individuele markeringen
plaatsen.

5.

Als u het UltraPro S100-bedieningspaneel gebruikt, kunt u op het
bedieningswiel voor markeringen drukken om markeringen te activeren
en naar de volgende markering te gaan. Door aan het wiel te draaien, kunt
u de actieve markering (rood) op de gewenste manier plaatsen.

Opmerking: Gebruik de Mark Toolbar (Markeringswerkbalk) bij de functietoetsen
als u een markering wilt verwijderen. Klik op de ongewenste markering op de
golfvorm. Deze wordt rood. Selecteer Clear (Wissen) op de Mark Toolbar
(Markeringswerkbalk).
6.

Markeringen resetten
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Als u dit proces wilt herhalen voor andere sporen, kunt u de pijlen omhoog
en omlaag voor de cursor gebruiken om het juiste spoor te activeren en de
stappen herhalen.

Als u markeringen opnieuw heeft geplaatst die al automatisch waren geplaatst door
het systeem, kunt u die markeringen terugzetten naar hun oorspronkelijke posities
door in de menubalk op Analysis (Analyse) > Reanalyse (Opnieuw analyseren) te
drukken.
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Gegevens wissen

Gegevens
verwijderen

1.

Klik op de golfvorm om deze te markeren.

2.

Klik met de rechtermuisknop op de golfvorm.

3.

Selecteer Erase (Wissen). Alle gegevens worden van het spoor verwijderd
en de resultaten worden uit de resultatentabel verwijderd.

4.

Klik met de rechtermuisknop op de golfvorm en selecteer Unerase
(Wissen ongedaan maken) als u het wissen ongedaan wilt maken. Als u het
wissen ongedaan wilt maken, moet u dat onmiddellijk doen.

1.

Klik op de golfvorm om deze te markeren.

2.

Klik op de functietoets Erase (Wissen).

3.

De gegevens, het spoor en de locatie worden uit het spoorgebied en de
resultatentabel verwijderd.
BELANGRIJK: Deze bewerking kan niet ongedaan worden gemaakt.

Sporen superponeren

1.

Klik op de functietoets Superimpose (Superponeren). Alle golfvormen voor
een bepaald kanaal worden gesuperponeerd.
De gesuperponeerde sporen worden op het midden van het scherm
weergegeven.

2.
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Klik nogmaals op de functietoets Superimpose (Superponeren) om de
sporen terug te zetten naar hun oorspronkelijke posities.
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Onderzoek uitvoeren

Snelheid berekenen






Afstanden kunnen worden ingevoerd na de registratie van elke locatie, of
alle afstanden kunnen worden ingevoerd na de registratie van alle locaties.
Voer afstanden in cm in tot op één decimaal nauwkeurig (bijv.
23,5 cm/235 mm)
De ingevoerde afstand wordt in de resultatentabel weergegeven in het
bijbehorende veld voor Distance (Afstand).
Druk op Enter om de afstand te accepteren en de geleidingssnelheid te
berekenen.

Opmerking: U kunt standaard afstanden invoeren met behulp van de
protocoltabel. Geleidingssnelheden worden dan automatisch
berekend.

Sporen analyseren
en weergeven

U kunt sporen op het volledige scherm weergeven voor beoordeling.

Grote
resultatentabellen
weergeven

Resultaten worden op het scherm weergegeven tijdens de registratie van
gegevens. Als kolommen van de tabel niet zichtbaar zijn, kunt u door de tabel
schuiven of Results (Resultaten) > Full Results (Volledige resultaten) selecteren
in de menubalk om volledige tabellen en grafieken weer te geven, of
dubbelklikken op de koptekstbalk.

Grafieken

Op het testscherm kunnen maximaal twee grafieken worden weergegeven. In de
resultatenweergave op volledig scherm kunnen maximaal zes grafieken worden
weergegeven.

1.

1.
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Selecteer Display (Weergeven) > Full Trace Area ON (Sporen op
volledig scherm AAN) of dubbelklik op de koptekstbalk.

Selecteer Results (Resultaten) > Graph Options (Grafiekopties) om de
resultaten te kiezen die u wilt weergeven.
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EMG registreren

1.

Als u een vrij EMG wilt registreren met behulp van het testmenu, kunt u
Needle EMG (Naald-EMG) selecteren met behulp van de functietoetsen
op het bedieningspaneel of dubbelklikken op de map Needle EMG (NaaldEMG) in het testmenu.

2.

Het golfvormscherm wordt weergegeven met het dialoogvenster EMG
Summary Selection (EMG-overzicht selecteren) in het midden. Selecteer
een Muscle (Spier) en een Side (Kant) en klik op Acquire (Registreren).

3.

Het EMG wordt weergegeven in het monitorgedeelte van het scherm. Er is
in het begin geen geluid. Als u geluid wilt inschakelen, kunt u dempen
opheffen

Score toekennen
aan spieren

4-12

voor de luidsprekers.

4.

Druk of klik wanneer u klaar bent met de eerste spier op New Muscle (Nieuwe
spier) met behulp van de functietoetsen. Het dialoogvenster EMG Summary
Selection (EMG-overzicht selecteren) wordt weer weergegeven. Selecteer een
Muscle (Spier) en een Side (Kant) en klik op Acquire (Registreren).

5.

Het EMG wordt weergegeven in het monitorgedeelte van het golfvormscherm.
Hef dempen van de luidspreker opnieuw op.

6.

Ga verder met dit proces totdat alle spieren zijn getest.

1.

Druk of klik als het testen van spieren is voltooid op Summary Table
(Overzichtstabel) met behulp van de functietoetsen. De EMG-overzichtstabel
wordt weergegeven met daarin alle spieren die zijn getest.

2.

Standaard hebben alle spieren de score N of None (Geen). In de onderste helft
van de overzichtstabel kunt u de score aanpassen door de gewenste spier te
markeren en in de onderste helft van het dialoogvenster een nieuwe score toe
te kennen voor de diverse categorieën.
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Onderzoek uitvoeren

EMGschermweergaven

Er zijn twee EMG-basisweergaven beschikbaar met behulp van de functietoetsen:
complex 1 en complex 2.
Complex 2 omvat weergave van monitor-EMG en cascades op het volledige
scherm.

Complex 1 omvat weergave van monitor-EMG op een kwart van het scherm,
weergave van lang-spoor-EMG op een kwart van het scherm en weergave van
cascades op de helft van het scherm.

Selecteer of druk op Acquire (Registreren) met behulp van de functietoetsen als
u cascades of lang-spoor-EMG wilt registreren. Als u Acquire (Registreren)
gebruikt, wordt het geluid automatisch geactiveerd.
De overzichtstabel kan worden gebruikt met complex 1 of 2.
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Gegevens opslaan

Gegevens worden automatisch opgeslagen wanneer u verdergaat met het
volgende spoor.

Schermafbeelding
aan een rapport
toevoegen

1.
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Druk op Transfer (Overdragen) om de huidige schermweergave in het
rapport op te nemen.
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5

Back-up van gegevens maken en
herstellen
Dit hoofdstuk bevat instructies voor het maken van een back-up van patiënten en
instellingen en het herstellen ervan.
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Gegevens archiveren

Back-up van bestanden maken
U kunt eenvoudig een back-up van gegevens maken via de menubalk boven aan
het patiëntgegevensscherm. De gegevens kunnen worden gekopieerd naar het
gewenste medium: cd-r, dvd-r, USB-flashstation, externe harde schijf, enz.
Gegevensback-ups zijn .mps-bestanden die in uw patiëntendatabase kunnen
worden hersteld met behulp van de functie Load Patient from File (Patiënt uit
bestand laden).
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1.

Klik op de startpagina op Patient List (Patiëntenlijst) om alle patiënten op
de rechterkant van het scherm weer te geven.

2.

Zoek de patiënt voor wie u een back-up wilt maken en markeer de name
(naam) van de patiënt. Alle bezoeken voor deze patiënt worden in de backup opgenomen.

3.

Klik in de menubalk boven aan het scherm op File (Bestand) > Export
Patient(s) to File (Patiënt(en) exporteren naar bestand).

4.

Zoek het back-upmedium via de cel Save In (Opslaan naar) boven aan het
dialoogvenster. Voer een naam voor het bestand in en klik op Save
(Opslaan). Er wordt een voortgangsvenster weergegeven terwijl de gegevens
worden gekopieerd naar uw medium. Wanneer de back-up is voltooid, wordt
er een bevestiging weergegeven.

5.

Als u de patiënt uit het systeem wilt verwijderen, moet u dat handmatig
doen. Markeer de naam van de patiënt en klik op File Delete Patient
(Bestand patiënt verwijderen).
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Bestanden herstellen
Het herstellen van patiëntgegevens op de lokale harde schijf werkt op ongeveer
dezelfde manier als het maken van een back-up.
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1.

Zorg ervoor dat het back-upmedium op het systeem is aangesloten.

2.

Klik op de startpagina op Patient List (Patiëntenlijst) om alle patiënten op
de rechterkant van het scherm weer te geven.

3.

Klik in de menubalk boven aan het scherm op File (Bestand) > Import
Patient(s) from File (Patiënt(en) importeren uit bestand). Er wordt een
dialoogvenster weergegeven waarin u het back-upmedium kunt zoeken.

4.

Als u het back-upmedium heeft gevonden, kunt u patiënten zoeken aan de
hand van .mps-bestanden. Het kan handig zijn om de bestanden op Type
te sorteren om alle .mps-bestanden bij elkaar te groeperen, zodat u de
gewenste patiënt(en) gemakkelijk kunt vinden.

5.

Markeer het gewenste patiëntbestand op het back-upmedium en klik op
Open (Openen). Er wordt een dialoogvenster voor bevestiging
weergegeven. Klik op Load (Laden) als de gegevens in dit dialoogvenster
juist zijn. De patiënt wordt weer in de patiëntenlijst weergegeven.
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Elektromagnetische compatibiliteit
(EMC)
Dit hoofdstuk bevat EMC-informatie voor de UltraPro S100.
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Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Lijst met UltraPro S100-items; aanvullende en optionele onderdelen

Lijst met alle modules, kabels en accessoires waarmee de fabrikant van de UltraPro S100 conformiteit claimt.
De klant of de gebruiker van de UltraPro S100 moet ervoor zorgen dat deze wordt gebruikt met deze onderdelen.
Onderdeelnummer

Type

Richtlijnen

9033G070- *

UltraPro S100-hoofdunit

-

9006A220- *

Netsnoer, VS

Afgeschermd, aardaansluiting en maximale
kabellengte van 3 m

Algemeen

Stroominterfacekabel (printer)

Kabellengte 1 m

Algemeen

Stroominterfacekabel (display)

Kabellengte 1,5 m

Algemeen

Stroominterfacekabel (computer)

Kabellengte 1 m

Algemeen

Stroominterfacekabel (laptop)

Kabellengte 1,2 - 1,8 m

9080K0541 +

HS-Link-patchkabel (hoofdunit - amplifier)

Kabellengte 2,0 m

USB-kabel (computer - voorzijde)

Kabellengte 1 m

9033UP70-

9080K0522
Algemeen
Algemeen

Videosignaalkabel (digitaal RGB)

Maximale kabellengte 1,7 m

Algemeen

Printersignaalkabel

Maximale kabellengte 1,7 m

Algemeen

Elektrode- en stimulatiekabels

Afgeschermd. Maximale kabellengte 2 m

Algemeen

Stimulatie-, aard- en registratie-elektroden

Afgeschermd of niet-afgeschermd. Maximale
kabellengte 1,2 m

Algemeen

Computer (laptop/desktop)

-

Algemeen

Muis

Maximale kabellengte 2 m (deels intern)

Algemeen

Toetsenbord

Maximale kabellengte 2 m (deels intern)

Algemeen

Monitor, 22 inch breed

-

9031D040- *

Scheidingstrafo 115 V

-

9031D041- *

Scheidingstrafo 230 V

842-695000

Handgreep passieve stimulatie (RS10)

Kabellengte 2,5 m

9031E017- *

Natus Stimulus Probe

Kabellengte 2,5 m

9031E027- *

Oorbescherming

Kabellengte 5 m

9031E025- *

Headset

Kabellengte 5 m

222-510800

Voetschakelaar, 3 pedalen (USB)

Kabellengte 5 m

9031E040- *

Peeshamer

Kabellengte 1,8 m

9033B033- *

Handbediende schakelkabel

Kabellengte 1,8 m

9033UP731/
9033C0731

Amplifierbox, 3 kanalen

-

9031UP742/
9031C0742- *

Amplifierbox, 4 kanalen

-
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Onderdeelnummer

Type

Richtlijnen

9031F112-

VEP-monitor

Kabellengte 5 m

Algemeen

Kleurenprinter

-

Algemeen

Laserprinter

-

9031E022- *

Bril

Kabellengte 2,9 m

* Onderdelen, items, met hoge-integriteitskenmerken.

Het gebruik van andere dan de door Natus Medical Incorporated gevalideerde accessoires en
kabels kan leiden tot verhoogde emissies of verminderde immuniteit van de apparatuur.
Pennen van connectoren met het ESO-waarschuwingssymbool
mogen niet worden aangeraakt en deze
connectoren mogen uitsluitend worden aangesloten als er voorzorgsmaatregelen met betrekking tot ESO zijn
getroffen.
Mogelijke voorzorgsmaatregelen zijn:
 methoden voor het voorkomen van de opbouw van elektrostatische lading (bijv. airconditioning,
bevochtiging, geleidende vloerbedekking, niet-synthetische kleding);
 ontlading van het eigen lichaam via het frame van het APPARAAT of SYSTEEM of de aarde of een groot
metalen voorwerp;
 verbinding van het eigen lichaam met het APPARAAT of SYSTEEM of de aarde door middel van een
polsband.
Medewerkers die in aanraking kunnen komen met connectoren met het ESO-waarschuwingssymbool moeten
uitleg en training hierover krijgen. Hiertoe behoren clinical/biomedical engineers en zorgverleners.
ESO-training moet uitleg omvatten over de wetenschap achter elektrostatische lading, spanningsniveaus die
kunnen voorkomen bij normaal gebruik en de schade aan elektronische onderdelen die het gevolg kan zijn van
aanraking door een GEBRUIKER die elektrostatisch is geladen. Verder moet er uitleg worden gegeven over
methoden die kunnen worden gebruikt voor het voorkomen van de opbouw van elektrostatische lading en over
waarom het ontladen van het eigen lichaam naar de aarde of het frame van het APPARAAT of SYSTEEM of het
verbinden van het eigen lichaam aan het APPARAAT of SYSTEEM of de aarde door middel van een polsband
voorafgaand aan het maken van een aansluiting belangrijk is en hoe dit moet worden gedaan.
Het gebruik van andere dan de aangegeven accessoires, transducers en kabels, met uitzondering van door
Natus Medical Incorporated als vervangende onderdelen voor interne onderdelen verkochte accessoires,
transducers en kabels, kan leiden tot verhoogde EMISSIES of verminderde IMMUNITEIT van de apparatuur.
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Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Volg de normen EN/IEC 60601-1-1 en EN/IEC 60601-1-2 bij het maken van aansluitingen met andere
instrumenten. Aansluiting van de apparatuur met andere apparaten is uitsluitend toegestaan als er volledig wordt
voldaan aan de veiligheidseisen voor de patiënt, de gebruiker en de omgeving. Als de handleiding geen
toereikende informatie bevat over de mogelijkheid van aansluiting met andere apparaten, kan de gebruiker contact
met de fabrikant of het dichtstbijzijnde erkende onderhoudscentrum opnemen om informatie te verkrijgen over de
effecten van het koppelen van apparatuur voor de patiënt, de gebruiker en de omgeving.
Radiozendapparatuur, mobiele telefoons, enz. mogen niet op korte afstand van de apparatuur worden gebruikt,
aangezien de prestaties van de apparatuur daardoor kunnen worden beïnvloed.
Ga voorzichtig te werk bij het gebruik van de apparatuur op plaatsen met sterke magnetische velden. De
apparatuur voldoet aan de eisen met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van de norm
EN 60601-1-2. Het wordt aanbevolen de apparatuur uit de buurt te houden van storingsbronnen en geïnduceerde
magnetische velden met een hogere sterkte dan de waarden die in de norm zijn voorgeschreven, om mogelijke
instabiliteit en storing van de apparatuur te voorkomen.
Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan de UltraPro S100 beïnvloeden. Installeer en gebruik de
UltraPro S100 volgens de informatie met betrekking tot EMC in deze sectie.
De UltraPro S100 is als zelfstandig instrument getest voor EMC-emissies en immuniteit. Plaats de UltraPro S100
niet naast of op andere elektronische apparatuur. Als plaatsing naast of op andere apparatuur noodzakelijk is, moet
de gebruiker een normale werking in de betreffende configuratie verifiëren.
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Tabel 1 - Elektromagnetische emissies
Emissietest
RF-emissies

Conformiteit

Groep 1

CISPR 11
RF-emissies

Klasse A

CISPR 11
Harmonische emissies
IEC 61000-3-2

Spanningswisselingen/flikkeringse
missies

Klasse A

Voldoet

IEC 61000-3-3

Richtlijnen voor elektromagnetische omgeving
De Natus UltraPro S100 gebruikt RF-energie
uitsluitend voor de interne werking. De RF-emissie is
zeer laag en het is zeer onwaarschijnlijk dat deze
interferentie veroorzaakt in elektronische apparatuur
in de buurt.
De Natus UltraPro S100 is geschikt voor gebruik in
alle omgevingen, met inbegrip van huishoudelijke
omgevingen en omgevingen die zijn aangesloten op
het openbare laagspanningsnetwerk waarmee
gebouwen voor huishoudelijke doeleinden van stroom
worden voorzien, zolang de volgende waarschuwing
in acht wordt genomen:
WAARSCHUWING Dit apparaat/systeem is
uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele
zorgverleners. Dit apparaat/systeem kan radiointerferentie veroorzaken of de werking van
apparatuur in de buurt verstoren. Het kan
noodzakelijk zijn om hiervoor beperkende
maatregelen te treffen, zoals het verplaatsen of anders
richten van de apparatuur of het afschermen van de
locatie.

Tabel 4 - Immuniteitstestniveaus - Behuizingspoort
Fenomeen
Elektrostatische ontlading

Fundamentele EMCnorm of testmethode
IEC 61000-4-2

± 8 kV contact
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV lucht
3 V/m

Uitgestraalde elektromagnetische
RF-velden

IEC 61000-4-3

Elektromagnetische RF-velden in
de directe omgeving van draadloze
communicatieapparatuur

IEC 61000-4-3

Magnetische velden van de
nominale stroomfrequentie

IEC 61000-4-8
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Immuniteitstestniveaus - Professionele
zorginstelling

80 MHz - 2,7 GHz
80% AM bij 1 kHz
Zie tabel 9 met betrekking tot de immuniteit van de
behuizingspoort voor draadloze RFcommunicatieapparatuur hieronder
30 A/m
50 Hz of 60 Hz
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Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Tabel 5 - Immuniteitstestniveaus - Ingangsstroompoort
Fenomeen
Snelle elektrische
ontladingen/uitbarstingen
Piekstroom
Van lijn naar lijn (differentiële modus)
Piekstroom
Van lijn naar aarde (normale modus)

Fundamentele
EMC-norm
IEC 61000-4-4

Immuniteitstestniveaus - Professionele
zorginstelling
± 2 kV
Herhalingsfrequentie 100 kHz

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
3V

Geleide storingen opgewekt door RFvelden

IEC 61000-4-6

0,15 MHz - 80 MHz
6 V in ISM-banden tussen 0,15 MHz en 80 MHz
80% AM bij 1 kHz

Spanningsdalingen

IEC 61000-4-11

100% daling, 0,5 cyclus
Bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° en 315°
100% daling, 1 cyclus
en
30% daling, 25 cycli (50 Hz)
Enkele fase: bij 0°

Spanningsonderbrekingen

IEC 61000-4-11

100% daling; 250 cycli (50 Hz)/300 cycli (60 Hz)

Tabel 7 - Patiëntkoppelingspoort
Fenomeen
Elektrostatische ontlading

Fundamentele
EMC-norm of
testmethode
IEC 61000-4-2

Immuniteitstestniveaus - Professionele
zorginstelling
± 8 kV contact
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV lucht
3V

Geleide storingen opgewekt door
RF-velden

IEC 61000-4-6

0,15 MHz - 80 MHz
6 V in ISM-banden tussen 0,15 MHz en 80 MHz
80% AM bij 1 kHz
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Tabel 8 - Immuniteitstestniveaus - Signaalinvoer/-uitvoerpoort
Fenomeen

Fundamentele EMCnorm

Elektrostatische ontlading

IEC 61000-4-2

Snelle elektrische
ontladingen/uitbarstingen

IEC 61000-4-4

Pieken van lijn naar aarde
(normale modus)

IEC 61000-4-5

Immuniteitstestniveaus - Professionele
zorginstelling
± 8 kV contact
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV lucht
± 1 kV
Herhalingsfrequentie 100 kHz
± 2 kV
3V

Geleide storingen opgewekt door
RF-velden

IEC 61000-4-6

0,15 MHz - 80 MHz
6 V in ISM-banden tussen 0,15 MHz en 80 MHz
80% AM bij 1 kHz

6-8

15 september 2020

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Tabel 9 - Testspecificaties voor IMMUNITEIT BEHUIZINGSPOORT voor draadloze RFcommunicatieapparatuur
Testfrequentie
(MHz)

Band
(MHz)

385

380-390

TETRA 400

430-470

GMRS 460,
FRS 460

Service

Maximaal
vermogen
(W)

Afstand
(m)

Testniveau
immuniteit
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Pulsmodulatie
217 Hz

0,2

0,3

9

Pulsmodulatie
18 Hz

2

0,3

28

Pulsmodulatie
217 Hz

2

0,3

28

Pulsmodulatie
217 Hz

2

0,3

28

Pulsmodulatie
217 Hz

0,2

0,3

9

Modulatie
Pulsmodulatie
18 Hz
FM

450

Afwijking
± 5 kHz
Sinus 1 kHz

710
745

704-787

LTE-band 13, 17

780
GSM 800/900

810
870

TETRA 800
800-960

CDMA 850
LTE-band 5

930

GSM 1800

1.720
1.845

iDEN 820

CDMA 1900
1.700-1.990

GSM 1900
DECT
LTE-band 1, 3, 4, 2

1.970

UMTS
990Bluetooth
WLAN

2.450

2.400-2.570

802.11 b/g/n
RFID 2450
LTE-band 7

5.240
5.500
5.785
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5.100-5.800

WLAN 802.11 a/n
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Opmerkingen
Het Natus UltraPro S100-systeem is bestemd voor gebruik in zeer diverse omgevingscondities zonder gevaar
voor de veiligheid of essentiële prestaties. Als een omgevingsartefact (bijv. ESO, lijnspanningsfluctuaties, enz.)
van voldoende intensiteit en/of duur is om de systeemprestaties te kunnen beïnvloeden, activeert het systeem een
veilige modus en wordt de werking tijdelijk opgeschort. Als dit gebeurt, wordt er een bericht weergegeven
waarmee de gebruiker op de hoogte wordt gebracht van de situatie. Als de gebruiker dit bericht heeft gesloten,
wordt het systeem opnieuw geïnitialiseerd. Hierna geeft het systeem aan dat acquisitie kan worden hervat met de
instellingen die zijn hersteld naar de vorige toestand (behalve stimulatie, want die moet handmatig worden
gereset/opnieuw worden gestart).
In ernstige gevallen, bijvoorbeeld als de spanning langdurig lager is dan 100 V, moet de unit mogelijk opnieuw
worden opgestart. Neem contact op met uw lokale servicevertegenwoordiger als dit soort condities terugkerende
problemen veroorzaakt.
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