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Oświadczenie dotyczące przeznaczenia do stosowania
Urządzenie UltraPro S100 jest przeznaczone do pozyskiwania, wyświetlania,
analizowania, przechowywania i raportowania danych elektrofizjologicznych
z ludzkiego układu nerwowego i mięśniowego, w tym dotyczących przewodnictwa
nerwowego (NCS), elektromiografii (EMG) i reakcji autonomicznych, a także
zarządzania tymi danymi.
Urządzenia UltraPro S100 można używać do ustalania reakcji autonomicznych na
bodźce fizjologiczne przez pomiar zmiany oporności elektrycznej między dwoma
elektrodami (reakcja skórno-galwaniczna i współczulne potencjały skórne).
Badania reakcji autonomicznych obejmują również ocenę zmienności interwałów
RR. Urządzenie UltraPro S100 służy także do wykrywania fizjologicznej funkcji
układu nerwowego i wspomagania rozpoznania choroby lub stanu chorobowego
układu nerwowo-mięśniowego.
Wymienione modalności obejmują nakładające się funkcje. Generalnie rzecz
biorąc,

•
•
•

badania przewodnictwa nerwowego mierzą reakcje elektryczne nerwów,
elektromiografia polega na pomiarze aktywności elektrycznej mięśni,
potencjały wywołane (EP) obejmują wzrokowe potencjały wywołane (VEP),
słuchowe potencjały wywołane (AEP) i somatosensoryczne potencjały
wywołane (SEP).

Urządzenie UltraPro S100 jest przeznaczone do użytku przez wykwalifikowanego
pracownika opieki zdrowotnej.
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Specyfikacja i informacje dotyczące dokładności
Należy zapoznać się z kartą specyfikacji systemu 169-443700.

Dane kontaktowe
Wsparcie techniczne
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
608-829-8500
+1-800-356-0007
Faks: 608-829-8589
natus.com
Autoryzowany przedstawiciel
w Europie
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co.Galway, Irlandia

b

Rynek USA:
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
+1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
natus.com
Rynek międzynarodowy:
Natus Medical Incorporated
Tel.: 0049 (0) 180501 5544
Faks: 0049 (0) 89 83942777
service.europe@natus.com
natus.com
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Oznaczenia i symbole
Do systemu UltraPro S100 mogą być przytwierdzone następujące oznaczenia
i symbole:
Symbol

Odniesienie

Opis

ISO 60601-1
Tabela D.2 nr 2

Ostrzeżenia powiązane z tym urządzeniem.
Ostrzeżenie wskazuje, że istnieje ryzyko śmierci lub
poważnego urazu użytkownika bądź pacjenta.

ISO 15223-1
Symbol 5.4.4
ISO 60601-1
Tabela D.1 nr 10

Przestrogi związane z tym urządzeniem. Przestroga
wskazuje, że istnieje ryzyko zranienia użytkownika
lub pacjenta albo ryzyko uszkodzenia urządzenia.

ISO 15223-1
Symbol 5.4.3
ISO 60601-1
Tabela D.1 nr 11

Sprawdzić w instrukcji obsługi urządzenia.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia
należy zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.

ISO 60601-1
Tabela D.2 nr 10

Postępować zgodnie z instrukcją obsługi.

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

Mająca styczność z pacjentem część typu BF
Określa stopień ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym. Zgodne z wymaganiami dotyczącymi
typu BF normy IEC 60601-1:
2005+AMD1:2012 oraz
EN 60601-1:2006+A1:2013.
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EN 50419

Określa prawidłowe informacje o usuwaniu, podane w
sekcji Zarządzanie odpadami.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.6

Numer referencyjny. Oznacza numer katalogowy
urządzenia.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.7

Zawiera rok produkcji, literę, numer seryjny
urządzenia oraz trzyliterowy kod wersji.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.1

Przy tym symbolu widnieje informacja o producencie.

c
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ISO 15223-1

Przy tym symbolu widnieje data produkcji.

Symbol 5.1.3
ISO 15223-1
Symbol 5.1.2

Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie
Europejskiej

Nie dotyczy
Zgodnie z prawem federalnym USA niniejsze
urządzenie może być sprzedawane wyłącznie
licencjonowanym lekarzom lub na ich zamówienie.

Rx Only

Medical
Device

Nie dotyczy

Wyrób medyczny
Wskazuje, że element jest wyrobem medycznym..

ISO 15223-1
Symbol 5.3.7
ISO 15223-1

Określa górną i dolną granicę temperatury, na którą
można bezpiecznie wystawić wyrób medyczny.

Symbol 5.3.8

Określa górną i dolną granicę wilgotności, na którą
można bezpiecznie wystawić wyrób medyczny.

ISO 15223-1

Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.

Symbol 5.2.8

Przywoływane normy

• ISO 15223-1:2016: Wyroby medyczne — Symbole do stosowania na etykietach
wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi
informacjach — Część 1: Ogólne wymagania.

• IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 Wersja skonsolidowana Ogólne wymagania
dotyczące bezpieczeństwa podstawowego i zasadniczych parametrów
funkcjonalnych.

• IEC 60601-1-2:2014 Medyczne urządzenia elektryczne — Część 1–2: Ogólne
wymagania dotyczące bezpieczeństwa podstawowego.

d
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Należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa
Przed podłączeniem zasilania do systemu i rozpoczęciem jego użytkowania
należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami i instrukcjami dotyczącymi
bezpieczeństwa / kompatybilności elektromagnetycznej zawartymi na dysku
482-638702 dostarczonym wraz z systemem, zwracając szczególną uwagę na
informacje dotyczące bezpieczeństwa, przestrogi i ostrzeżenia.

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Prosimy zapoznać się z rozdziałem dotyczącym kompatybilności
elektromagnetycznej w niniejszej instrukcji obsługi.
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Podsumowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa
W tej instrukcji dwa oznaczenia służą do identyfikacja potencjalnie
niebezpiecznych lub powodujących uszkodzenia warunków i procedur:

Przestroga Przestroga wskazuje, że istnieje ryzyko obrażeń ciała
u użytkownika lub pacjenta lub ryzyko uszkodzenia
urządzenia.
Ostrzeżenie Ostrzeżenie wskazuje, że istnieje ryzyko śmierci lub
poważnych obrażeń użytkownika bądź pacjenta.
UWAGA: Uwagi pomagają zidentyfikować obszary, w których mogą wystąpić
niejasności, i uniknąć potencjalnych problemów podczas pracy systemu.
NIE stosować poza opublikowanymi zakresami specyfikacji. Użycie
urządzenia poza określonymi zakresami może skutkować niedokładnymi
wynikami.

Zniekształcenie wyświetlanych danych może wystąpić, jeśli podstawa
czasowa i wyświetlane dane nie są odpowiednie dla pozyskanych danych. Na
przykład jeżeli reakcja wyświetlana zwykle w czasie 10 milisekund jest
wyświetlana z podstawą czasową wynoszącą 1 sekundę, dane zostaną
zdziesiątkowane i wystąpi ich zniekształcenie. Należy pamiętać o dostosowaniu
podstawy czasowej, aby była ona odpowiednia do rodzaju pozyskiwanego
sygnału. Wolne (długie) reakcje powinny być wyświetlane z długą podstawą
czasową, zaś krótkie (szybkie) reakcje – z krótką podstawą czasową.
Długotrwałe stosowanie stymulacji elektrycznej może spowodować
oparzenia u pacjenta.
Wszelkie poważne incydenty, które miały miejsce w związku ze stosowaniem
systemu Natus UltraPro, należy zgłaszać firmie Natus Medical Incorporated i
właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i (lub)
pacjent mają siedzibę.

f
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W tabeli 1 opisano minimalny rozmiar elektrody stymulacyjnej, który nie powinien
przekraczać 0,25 W/cm2, aby chronić pacjenta przed ryzykiem oparzenia z powodu
nadmiernej gęstości w miejscu stosowania długotrwałej stymulacji.

Oporność
(omy)

Maksymalny
pobór prądu
(mA)

Czas
trwania
bodźca (us)

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

Wymagana
Częstotliwość Powierzchnia średnica tarczy
(mm)
(Hz)
(cm2)

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

Tabela 1
Legenda dotycząca tabeli 1
Oporność to impedancja elektrod stymulacyjnych w omach.
Maksymalny pobór prądu to maksymalne natężenie planowanej
stymulacji wyrażone w miliamperach (mA).
Czas trwania stymulacji jest wyrażony w mikrosekundach (us).
Częstotliwość to maksymalna częstotliwość planowanej stymulacji.
Powierzchnia to minimalna powierzchnia używanych elektrod
stymulacyjnych.
Wymagana średnica tarczy to minimalna średnica używanej okrągłej
elektrody tarczowej.
Średnica tarczy = 20 * pierwiastek kwadratowy (powierzchnia/3,14159)
milimetrów (mm)
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Konserwacja
Sprawdzenie systemu

Urządzenie należy rutynowo sprawdzać pod kątem uszkodzeń zewnętrznych.
Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa
w placówkach medycznych.

Odkażanie

Prace związane z odkażaniem możliwe do wykonania przez operatora
ograniczają się do czyszczenia i dezynfekcji urządzenia. Wszelkie prace
konserwacyjne wewnątrz urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowany personel serwisowy.

Instrukcja czyszczenia

Urządzenie należy regularnie czyścić w zależności od częstotliwości jego
użytkowania. Należy zawsze przestrzegać lokalnych wytycznych dotyczących
higieny oraz następujących zaleceń:

• Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od
zasilania.

• Powierzchnie urządzenia należy czyścić czystą, lekko wilgotną szmatką
z łagodnym detergentem (np. Wet Wipes®) i wytrzeć do sucha.
• Należy uważać, aby płyn nie dostał się do środka urządzenia w pobliżu
klawiszy oraz przez inne szczeliny w obudowie.

Nie używać detergentów ani innych środków czyszczących na
bazie rozpuszczalników lub krzemu ani żadnych żrących i (lub) palnych
substancji.

h
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Wszystkie zewnętrzne części zespołu można wytrzeć przy użyciu następujących
substancji:
Kontakt z chemikaliami ogranicza się do wymienionych poniżej
środków chemicznych, które służą wyłącznie do czyszczenia zespołu. Inne
środki chemiczne mogą nie mieć wpływu na urządzenie, ale nie zostały
sprawdzone pod kątem stosowania z tym zespołem.

• Woda
• Alkohol izopropylowy (o stężeniu 70–90% w wodzie)
• PDI SaniClothPlus nr Q89702
• HB Quat (3M)
• Łagodny roztwór mydła, np. Basis, Cetaphil, Dove, w wodzie
• Alkohol etylowy (o stężeniu 70–90%)
• Roztwór 1 części wybielacza używanego w gospodarstwie domowym
(podchloryn sodu o stężeniu 5–6%) w 50 częściach wody.

Nie należy stosować roztworów alkoholowych do czyszczenia
plastikowych elementów głowic sond. Użycie alkoholu do czyszczenia
plastikowych elementów głowic sond może spowodować ich uszkodzenie lub
pęknięcie.

Procedura dezynfekcji
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Podczas dezynfekcji urządzenia można użyć w razie potrzeby spirytusu
chirurgicznego (70%), chloru (1000 ppm) lub detergentu z etanolem (70%).
Należy uważnie przestrzegać instrukcji obsługi podanych przez producenta
środka dezynfekującego oraz czynności opisanych w sekcji „Instrukcje
czyszczenia” powyżej.
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Konserwacja profilaktyczna
Kontrole bezpieczeństwa Następujące kontrole bezpieczeństwa powinny być wykonywane wyłącznie
przez wykwalifikowany personel co najmniej raz w roku oraz po naprawie
urządzenia:

j

1.

kontrola wzrokowa pod kątem oznak uszkodzenia urządzenia,

2.

kontrola przewodu zasilania i kabli połączeniowych,

3.

kontrola kabli elektrod i podłączeń pacjenta,

4.

pomiar rezystancji izolacji,

5.

pomiar prądów upływowych,

6.

pomiar rezystancji przewodnika uziemienia ochronnego,

7.

pomiar rezystancji uziemionej obudowy i komponentów wózka.
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Bezpieczeństwo
Jakiekolwiek przerwanie ochronnej instalacji uziemiającej wewnątrz lub
na zewnątrz urządzenia albo odłączenie złącza ochronnego/funkcjonalnego
przewodu uziemiającego może skutkować powstaniem zagrożenia. Zabrania się
celowego przerywania ochronnej instalacji uziemiającej. Należy regularnie
sprawdzać stan ochronnej instalacji uziemiającej.
Aby zapewnić bezpieczną obsługę urządzenia, należy przestrzegać następujących zaleceń:

• Podłączając dostarczony sprzęt medyczny do gniazda sieciowego znajdującego się

•

•
•
•
•
•

w pomieszczeniu nieużywanym do celów medycznych lub podłączając niemedyczne
urządzenia elektryczne do tego urządzenia, należy pamiętać o wymaganiach
bezpieczeństwa dotyczących medycznych urządzeń elektrycznych, zawartych
w normie IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1), por. informacje dotyczące normy
IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1) zamieszczone w dalszej części tego rozdziału.
Gdy urządzenie jest podłączone do sieci zasilającej, złącza mogą być pod
napięciem i każde otworzenie pokryw lub zdemontowanie części możliwe
wyłącznie przy użyciu stosownego narzędzia może z dużym
prawdopodobieństwem skutkować odsłonięciem części pod napięciem.
Urządzenie należy odłączyć od wszelkich źródeł zasilania przed jego otworzeniem
w celu przeprowadzenia jakichkolwiek regulacji, wymiany części, prac
konserwacyjnych lub napraw.
Wszelkie prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez upoważniony
personel serwisowy firmy Natus, z wyjątkiem czynności opisanych w niniejszym
podręczniku jako możliwe do wykonania przez operatora.
Podczas wymiany bezpieczników należy upewnić się, że używane są wyłącznie
bezpieczniki o wymaganym znamionowym natężeniu prądu oraz określonego typu.
Zabrania się używania prowizorycznych bezpieczników oraz zwierania ich oprawek.
Jeśli do pacjenta jest podłączony więcej niż jeden komponent urządzenia, należy
zwrócić uwagę na sumę prądów upływowych pacjenta.
Jeśli występuje prawdopodobieństwo pogorszenia działania zabezpieczeń, należy
wycofać urządzenie z eksploatacji i zabezpieczyć je przed przypadkowym
uruchomieniem.

Należy wezwać wykwalifikowany personel serwisowy, aby przeprowadził przynajmniej test
działania oraz kontrolę bezpieczeństwa obejmującą następujące testy:
• test izolacji,
• test ciągłości uziemienia,
• test prądów upływowych, zgodnie z normą IEC 60601-1.
Działanie zabezpieczeń mogło ulec pogorszeniu, jeśli:
• urządzenie wykazuje widoczne oznaki uszkodzenia,
• nie można korzystać z funkcji urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem,
• urządzenie zostało narażone na poważne wstrząsy podczas transportu.
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Instrukcje utylizacji po upłynięciu okresu trwałości użytkowej
Natus zobowiązuje się do spełniania wymagań przepisów Unii Europejskiej
WEEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) 2014. Przepisy te stanowią,
że odpady elektryczne i elektroniczne muszą być zbierane oddzielnie w celu
prawidłowego przetwarzania i odzysku, aby zapewnić, że zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny (WEEE) zostanie ponownie wykorzystany lub
poddany recyklingowi w sposób bezpieczny. Zgodnie z tym zobowiązaniem
firma Natus może przenieść obowiązek odbioru i recyklingu na użytkownika
końcowego, chyba że dokonano innych ustaleń. Szczegółowe informacje na
temat systemów zbiórki i odzysku dostępnych w danym regionie można uzyskać
na witrynie natus.com.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) zawiera materiały, komponenty
i substancje, które mogą być niebezpieczne i mogą stanowić zagrożenie dla
zdrowia ludzi i środowiska, jeśli nie zostaną właściwie przetworzone. Dlatego
użytkownicy końcowi mają również do odegrania ważną rolę w celu
zapewnienia bezpiecznego ponownego wykorzystania i recyklingu zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Użytkownicy sprzętu
elektrycznego i elektronicznego nie mogą wyrzucać zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE) razem z innymi odpadami.
Użytkownicy muszą korzystać z komunalnych systemów zbiórki odpadów lub
obowiązku odbioru przez producenta/importera lub licencjonowanych
przewoźników odpadów, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko
w związku z usuwaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz,
aby zwiększyć możliwości ponownego użycia, recyklingu i odzysku zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Sprzęt oznaczony przekreślonym kubłem na śmieci na kółkach (poniżej) to
sprzęt elektryczny i elektroniczny. Symbol przekreślonego kubła na śmieci
oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy
wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami, ale należy go odbierać osobno.

l
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Copyright
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone,
chronione prawem autorskim i nie może być kopiowana w całości ani w części bez
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Natus Medical Incorporated.
Ochrona prawem autorskim i powyższe ograniczenia w zakresie wykorzystania
treści chronionych prawem autorskim dotyczą także wszystkich nośników, na
których niniejsze informacje zostały zarejestrowane.
Niniejsza kopia instrukcji obsługi może być wykorzystywana wyłącznie zgodnie
z warunkami sprzedaży ustalonymi przez firmę Natus Medical Incorporated lub jej
dystrybutorów.
Firma Natus Medical Incorporated nie formułuje żadnych oświadczeń ani
gwarancji w odniesieniu do przedmiotowego dokumentu. Firma Natus Medical
Incorporated nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające
z posiadania, sprzedaży lub użytkowania przedmiotowego dokumentu.
natus.com
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
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Ochrona praw autorskich Oprogramowanie to jest chronione przepisami stanowymi, amerykańskimi
i międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich. Niniejsze
do oprogramowania

postanowienia dotyczące praw autorskich mają zastosowanie do użytkowania
tego oprogramowania niezależnie od tego, czy użytkownik zgadza się na
poniższe warunki. Zgodnie z prawem osoby naruszające prawa autorskie mogą
być odpowiedzialne za rzeczywiste szkody poniesione przez właściciela praw
autorskich oraz za odszkodowania retorsyjne w wysokości do 100 000 USD za
każde naruszenie. Nieautoryzowane kopiowanie oprogramowania
komputerowego i próby takiego kopiowania stanowią również naruszenie
przepisów prawa karnego i są zagrożone karami grzywny mogącymi wynosić
ponad 100 000 USD oraz pozbawienia wolności na okres do 10 lat.
1.

O ile nie jest to ograniczone umową z Natus Medical Incorporated,
użytkownik ma prawo:
a. Używać tego oprogramowania tylko na jednym komputerze i przez
jedną osobę jednocześnie.
b. Wykonać jedną kopię tego oprogramowania, pod warunkiem, że
(i) utworzenie kopii stanowi istotny element użytkowania tego
oprogramowania w połączeniu z maszyną i kopia nie będzie
używana w żaden inny sposób,

c.

2.

n

(ii) utworzona kopia jest przeznaczona wyłącznie do celów
archiwalnych i że wszystkie archiwalne kopie zostaną zniszczone
w przypadku ustania praw do dalszego posiadania tego
oprogramowania.
Sprzedać niniejsze oprogramowanie wraz z wszelkimi kopiami
archiwalnymi wyłącznie w ramach przekazania wszystkich praw
użytkownika do tego oprogramowania, przy czym adaptacje
przygotowane w ten sposób mogą być przekazywane wyłącznie za
zgodą firmy Natus Medical Incorporated.

Użytkownik nie ma prawa:
a. Wykonywać kopii tego oprogramowania lub dokumentacji, z wyjątkiem
sytuacji opisanych powyżej.
b. Zmieniać, modyfikować lub dostosowywać tego oprogramowania lub
dokumentacji, z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej.
c. Rozpowszechniać, dzierżawić, wynajmować ani podlicencjonować
niniejszego oprogramowania ani dokumentacji.
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Opis techniczny
Urządzenie UltraPro S100 umożliwia wykonywanie szerokiego zakresu badań
przewodnictwa nerwowego (NCS), elektromiografii (EMG), potencjałów
wywołanych (EP) oraz badań reakcji autonomicznych. Oddzielne
oprogramowanie i opcjonalne akcesoria umożliwiają dostosowanie urządzenia
UltraPro S100 do konkretnych potrzeb klinicznych.
Działanie kliniczne
Urządzenie UltraPro S100 umożliwia użytkownikowi wykonywanie szerokiego
zakresu badań przewodnictwa nerwowego (NCS), elektromiografii (EMG),
potencjałów wywołanych (EP) oraz badań reakcji autonomicznych, a także
programów multimodalnych, takich jak monitorowanie śródoperacyjne (IOM).
Oddzielne oprogramowanie i opcjonalne akcesoria umożliwiają użytkownikowi
dostosowanie urządzenia UltraPro do konkretnych potrzeb klinicznych i
operacyjnych w zakresie monitorowania.
Korzyści kliniczne
System UltraPro S100 pomaga lekarzowi w gromadzeniu wyników pomiarów
i przebiegów fal generowanych przez nerwy i mięśnie w organizmie w celu
wsparcia rozpoznania chorób układu nerwowo-mięśniowego. Pomiary
wykraczające poza oczekiwany lub normatywny zakres wskazują na
występowanie stanu chorobowego. SystemUltraPro S100 ułatwia diagnostykę
chorób takich jak: zespół cieśni nadgarstka, radikulopatia, uszkodzenia nerwów,
kilka rodzajów dystrofii oraz innych chorób układu nerwowego i mięśniowego.
Docelowi użytkownicy urządzenia
System UltraPro jest przeznaczony do stosowania przez wykwalifikowanych
specjalistów klinicznych przeszkolonych w zakresie stosowania
oprzyrządowania rejestrującego do elektrodiagnostyki (EDX) umożliwiającego
cyfrowy zapis, odtwarzanie i analizę sygnałów fizjologicznych.
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Populacja pacjentów i grupa docelowa
Urządzenie UltraPro S100 pomaga lekarzowi w rozpoznawaniu chorób układu
nerwowo-mięśniowego u pacjentów pediatrycznych i dorosłych.
Ryzyko rezydualne
Przed podłączeniem zasilania i użytkowaniem systemu należy zapoznać się
z dodatkowymi informacjami i zaleceniami bezpieczeństwa zawartymi na dysku
482-638702 dostarczonym wraz z systemem, zwracając szczególną uwagę na
informacje dotyczące bezpieczeństwa, przestrogi i ostrzeżenia.
Wymogi dotyczące sieci i zabezpieczeń
Aby uzyskać informacje na temat wymagań sprzętowych dotyczących sieci,
zabezpieczeń i ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, należy zapoznać się
z podręcznikiem Nicolet Viking/Synergy Networking Support Guide znajdującym
się na dysku 482-651400 dostarczonym wraz z systemem.

1-4
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Instrukcje montażu i prac serwisowych
Utrzymanie ciągłości
pracy urządzenia
i test instalacji

Podczas instalacji, montażu i eksploatacji urządzenia niektóre
ochronne punkty uziemienia są podatne na odłączenie przewodów
elektrycznych lub niewłaściwe podłączenie. Może to stanowić zagrożenie dla
bezpieczeństwa zarówno użytkownika, jak i pacjenta.
Zaleca się / wymaga wykonywania regularnych badań ciągłości elektrycznej
od odsłoniętych materiałów przewodzących prąd elektryczny w systemie
medycznym do uziemienia ochronnego w systemie medycznym. Regularne
testy pomogą zapewnić utrzymanie właściwego uziemienia ochronnego. Test
ten należy przeprowadzać zawsze po zainstalowaniu i konserwacji systemu.
Oprócz tego ten test należy przeprowadzać w ramach regularnych czynności
konserwacyjnych.

Zasadnicze działanie wzmacniacza i systemu UltraPro S100
Wzmacniacz i system UltraPro S100 zaprojektowano z myślą o pracy w szerokim
zakresie warunków środowiskowych z gwarancją niezmiennych parametrów
działania.
W przypadku wystąpienia artefaktu środowiskowego (np. wyładowań
elektrostatycznych, wahań napięcia w sieci itp.) o wystarczającej intensywności
i (lub) czasie trwania, aby niekorzystnie wpłynąć na działanie systemu, system
został zaprojektowany tak, aby wykryć ten stan i wysłać komunikat
powiadamiający operatora o wystąpieniu niepożądanego zdarzenia. Gdy operator
usunie ten komunikat, system wskaże, że akwizycja może zostać wznowiona po
przywróceniu ustawień do poprzedniego stanu.
Jeśli tego typu stan będzie ponownie skutkował takimi komunikatami, należy
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem serwisu.

Klasyfikacja ochrony i sprzętu
Niniejszy system jest przeznaczony do pracy ciągłej i został sklasyfikowany jako
sprzęt klasy I zgodnie z normą IEC 60601-1, typu BF, stanowiący wyposażenie
zwykłe, nienadające się do stosowania w obecności łatwopalnych środków
znieczulających.
Klasyfikacja sprzętu MDD to IIb.
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Korzystanie z tej instrukcji obsługi
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe informacje niezbędne do obsługi
urządzenia UltraPro S100. Zawiera ona informacje na temat tworzenia kartotek
pacjentów, pracy z badaniami i testami oraz wykonywania prostych badań.
W skład systemu wchodzi komputer z zainstalowanym programem UltraPro S100.

O systemie
Systemy UltraPro S100 są wyposażone w specjalny panel sterowania, oznaczone
kolorami wielofunkcyjne klawisze programowe i łatwe w obsłudze interfejsy
oparte na systemie Windows, ułatwiające pracę z systemem.
Wózek UltraPro S100 mieści wszystkie komponenty systemu, w tym opcjonalną
drukarkę.
Innowacyjne funkcje oprogramowania i intuicyjny interfejs upraszczają obsługę.
Funkcja Study (Badanie) pozwala na utworzenie listy różnych protokołów i ich
sekwencyjne wybranie przez naciśnięcie jednego przycisku. Pozwala to na
szybsze testowanie przy użyciu standardowych protokołów.

1-6
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Akcesoria pomocnicze
W celu ułatwienia pozyskiwania danych elektrofizjologicznych za pomocą
systemu Natus opracowano szereg akcesoriów pomocniczych, których należy
używać. Akcesoria te obejmują elektrody powierzchniowe i igłowe, które nie
są dostarczane wraz z systemem firmy Natus Medical Incorporated. W celu
zapewnienia prawidłowego użytkowania systemu przedstawiono opisy,
zalecenia i specyfikacje tych akcesoriów pomocniczych, które są uznawane
za zgodne z systemem firmy Natus Medical Incorporated.
Zaleca się stosowanie elektrod powierzchniowych dopuszczonych lub
zatwierdzonych do użytku w badaniach przewodnictwa nerwów i (lub)
potencjałów wywołanych. Można stosować elektrody powierzchniowe
jednorazowego lub wielokrotnego użytku. Rozmiar elektrody należy dobrać
odpowiednio do przeprowadzanego testu. Elektrody powierzchniowe
wielokrotnego użytku są wykonane z metalu, zazwyczaj z platyny, złota lub
srebra. Metalowe elektrody wielokrotnego użytku należy oczyścić i (lub)
przygotować do ponownego użycia zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producenta tych elektrod. Wszystkie stosowane elektrody powierzchniowe
powinny być wyposażone w ochronne złącze wtykowe zgodne z normą DIN 42
802. To niezastrzeżone złącze wtykowe jest standardem branżowym dla
systemów EMG.
Można stosować elektrody igłowe jednorazowego lub wielokrotnego użytku.
Elektrody igłowe są wytwarzane z różnych materiałów. Zaleca się stosowanie
elektrod igłowych dopuszczonych lub zatwierdzonych do użytku w badaniach
elektromiograficznych. Należy użyć długości i przymiaru właściwego dla
przeprowadzanego badania. Złącze jest okrągłym, 5-wtykowym złączem DIN.
To niezastrzeżone złącze wtykowe jest standardem branżowym dla systemów
EMG. Konfiguracja styków dla tego złącza jest następująca: styk 1 jest aktywny,
styk 2 pełni funkcję referencyjną, styk 3 pełni funkcję aktywnego styku
ekranującego, zaś styki 4 i 5 są uziemieniem pacjenta.

Podłączanie komponentów systemu
Instrukcje dotyczące okablowania znajdują się w instrukcji instalacji urządzenia
UltraPro S100.

Wprowadzanie poleceń
Wprowadzanie poleceń, tekstu lub wartości oraz wybór funkcji odbywa się przez
naciśnięcie klawisza na panelu sterowania lub wybranie serii klawiszy na
klawiaturze. Jeśli użytkownik dysponuje urządzeniem wskazującym, takim jak
mysz lub track ball, można wykonywać te działania, wskazując i klikając
wybrany element w obszarze klawiszy funkcyjnych.
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Omówienie systemu
Systemy UltraPro S100 dzielą się na trzy wersje. Podstawowe różnice to:
 Generacja 1 odnosi się do panelu sterowania z podłączeniem

wzmacniacza z boku.

 Generacja 2 odnosi się do panelu sterowania z podłączeniem

wzmacniacza z tyłu.

 Generacja 3 odnosi się do zmodyfikowanej obudowy jednostki głównej

i panelu sterowania.

15 września 2020 r.

2-1

Natus UltraPro S100
Pusta strona.

2-2

15 września 2020 r.

Podstawy systemu

Jednostka główna urządzenia UltraPro S100

1

Jednostka główna

3

Panel boczny

2

Panel tylny

4

Panel sterowania

Interfejs systemu UltraPro S100
Przed uruchomieniem urządzenia należy podłączyć jego komponenty.
1. Podłącz wszystkie kable sygnałowe interfejsu (USB/HS-Link) w sposób
przedstawiony na ilustracjach.
2. Podłącz wszystkie kable interfejsu zasilania, z wyjątkiem przewodu zasilania
podłączanego w kroku 3.
3. Podłącz przewód zasilania do gniazda ściennego.
Aby zapewnić zgodność z normą IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1),
należy używać wyłącznie urządzeń opcjonalnych wskazanych przez firmę
Natus Medical Incorporated.
Należy zawsze używać ekranowanych przewodów zasilania
dostarczonych przez firmę Natus Medical Incorporated, aby wyeliminować
zakłócenia w postaci szumów, zwłaszcza w pobliżu pacjenta lub
wzmacniacza.
UWAGA: należy upewnić się, że urządzenie podłączone do gniazda ściennego jest
ustawione w sposób umożliwiający w razie potrzeby jego szybkie odłączenie od sieci
zasilającej.
UWAGA: odłączenie przewodu zasilania od wejściowego gniazda zasilania
w jednostce głównej lub wózku spowoduje odłączenie zasilania całego systemu
UltraPro S100.

15 września 2020 r.

2-3

Natus UltraPro S100

Przyłącza kablowe — generacja 1

Komponenty mogą różnić się stylistycznie od przedstawionych powyżej.
Komponent

Opis

Komponent

Opis

A

Laptop

1

Kabel USB 2.0 (2M)

B

Jednostka główna

2

Kabel połączeniowy wysokiej
prędkości HS-Link
(zastrzeżony)

C

Zasilacz sieciowy

3

Przewód IEC zasilacza
sieciowego (1 stopa)

D

Elektryczna sonda
stymulacyjna

4

Przewód zasilający do użytku
szpitalnego, ekranowany

5

Łączący przewód zasilający
IEC (2M)

 Zaawansowana sonda
stymulacyjna (pokazana)
 Sonda Comfort RS10
(opcjonalna, niepokazana)

2-4

E

Ferryt

F

Wzmacniacz 3-kanałowy

G

Wzmacniacz 4-kanałowy

H

Skrzynka izolacyjna jest
używana tylko na
opcjonalnym wózku

I

ZASILANIE SIECIOWE
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Podstawy systemu

Panel boczny prawy —
generacja 1

1

Wyjście stymulatora (izolowane)
Złącza wyjściowe stymulatora są izolowane
elektronicznie.
Gniazdo wyjściowe stymulatora (izolowane)
Do podłączenia elektrod stymulacyjnych
z wtykami DIN. Obsługa aktywnej sondy
stymulacyjnej.

2

Złącze wyjściowe kabla HS Link
Podłączenie wzmacniacza
Kat. 5 z wbudowaną funkcją tłumienia EMI
Zastrzeżony kabel
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3

Podłączenie przetwornika akustycznego

4

Podłączenie przetwornika okularów z diodami
LED

5

Głośnik EMG
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Natus UltraPro S100

Panel tylny —
generacja 1

1

Uziemienie ochronne

2

Uziemienie funkcjonalne
Służące do tłumienia szumów.

3

Dwa porty USB — typu A
Dostępne ograniczone zasilanie. Używany tylko do
włącznika nożnego i pamięci.

4

Port USB — typu B
Do podłączania interfejsu komputera.

5

Badanie reakcji pacjenta, podłączenie młotka
neurologicznego

6

Złącze wejściowe/wyjściowe wyzwalacza

7

Złącze przetwornika optycznego

8

Wejście zasilania
Moc wejściowa 100–240 V AC, 50/60 Hz,
maks. 300 VA
Bezpieczniki
F1, F2: T4A/250 V

9

2-6

Wyjście zasilania (używane tylko w przypadku, gdy
komputer nie jest podłączony do transformatora
izolującego)
Moc wyjściowa: Sieć zasilająca 100–240 V AC,
maks. 200 VA
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Podstawy systemu

Przyłącza kablowe — generacja 2

Komponenty mogą różnić się stylistycznie od przedstawionych powyżej.
Komponent

Opis

Komponent

Opis

A

Laptop

1

Kabel USB 2.0 (2M)

B

Jednostka główna

2

Kabel połączeniowy
wysokiej prędkości
HS-Link (zastrzeżony)

C

Zasilacz sieciowy

3

Przewód IEC zasilacza
sieciowego (1 stopa)

D

Elektryczna sonda stymulacyjna

4

Przewód zasilający do
użytku szpitalnego,
ekranowany

5

Łączący przewód
zasilający IEC (2M0)

 Zaawansowana sonda
stymulacyjna (pokazana)
 Sonda Comfort RS10
(opcjonalna, niepokazana)

15 września 2020 r.

E

Ferryt

F

Wzmacniacz 3-kanałowy

G

Wzmacniacz 4-kanałowy

H

Skrzynka izolacyjna jest używana
tylko na opcjonalnym wózku

I

ZASILANIE SIECIOWE
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Natus UltraPro S100

Panel boczny prawy —
generacja 2

1

Wyjście stymulatora (izolowane)
Złącza wyjściowe stymulatora są izolowane
elektronicznie.
Gniazdo wyjściowe stymulatora (izolowane)
Do podłączenia elektrod stymulacyjnych z wtykami
DIN. Obsługa aktywnej sondy stymulacyjnej.

2-8

2

Podłączenie przetwornika akustycznego

3

Podłączenie przetwornika okularów z diodami LED

4

Głośnik EMG
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Podstawy systemu

Panel tylny —
generacja 2

1

Uziemienie ochronne

2

Uziemienie funkcjonalne
Służące do tłumienia szumów.

3

Dwa porty USB — typu A
Dostępne ograniczone zasilanie. Używany tylko do
włącznika nożnego i pamięci.

4

Port USB — typu B
Do podłączania interfejsu komputera.

5

Badanie reakcji pacjenta, podłączenie młotka
neurologicznego

6

Złącze wejściowe/wyjściowe wyzwalacza

7

Złącze wyjściowe kabla HS Link
Podłączenie wzmacniacza
Kat. 5 z wbudowaną funkcją tłumienia EMI
Zastrzeżony kabel

8

Złącze przetwornika optycznego

9

Wejście zasilania
Moc wejściowa 100–240 V AC, 50/60 Hz, maks. 300 VA
Bezpieczniki
F1, F2: T4A/250 V

10
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Wyjście zasilania (używane tylko w przypadku, gdy
komputer nie jest podłączony do transformatora
izolującego)
Moc wyjściowa: Sieć zasilająca 100–240 V AC,
maks. 200 VA
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Natus UltraPro S100

Przyłącza kablowe — generacja 3

Komponenty mogą różnić się stylistycznie od przedstawionych powyżej.
Komponent

Opis

Komponent

Opis

A

Laptop

1

Kabel USB 2.0 (2M)

B

Jednostka główna

2

Kabel połączeniowy
wysokiej prędkości
HS-Link (zastrzeżony)

C

Zasilacz sieciowy

3

Przewód IEC zasilacza
sieciowego (1 stopa)

D

Elektryczna sonda stymulacyjna

4

Przewód zasilający do
użytku szpitalnego,
ekranowany

5

Łączący przewód
zasilający IEC (2M0)

 Zaawansowana sonda

stymulacyjna (pokazana)

 Sonda Comfort RS10

(opcjonalna, niepokazana)
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E

Ferryt

F

Wzmacniacz 3-kanałowy

G

Wzmacniacz 4-kanałowy

H

Skrzynka izolacyjna jest używana
tylko na opcjonalnym wózku

I

ZASILANIE SIECIOWE
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Podstawy systemu

Panel boczny prawy —
generacja 3

1

Wyjście stymulatora (izolowane)
Złącza wyjściowe stymulatora są izolowane
elektronicznie.
Gniazdo wyjściowe stymulatora (izolowane)
Do podłączenia elektrod stymulacyjnych
z wtykami DIN. Obsługa aktywnej sondy
stymulacyjnej.

2

Podłączenie przetwornika akustycznego

3

Podłączenie przetwornika okularów z diodami
LED

1

Głośnik

2

Włącznik zasilania

Panel boczny lewy —
generacja 3
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Natus UltraPro S100

Panel tylny —
generacja 3

1

Uziemienie ochronne

2

Uziemienie funkcjonalne
Służące do tłumienia szumów.

3

Dwa porty USB — typu A
Dostępne ograniczone zasilanie. Używany tylko do
włącznika nożnego i pamięci.

4

Port USB — typu B
Do podłączania interfejsu komputera.

5

Złącze wejściowe/wyjściowe wyzwalacza — opcja 1

6

Złącze wejściowe/wyjściowe wyzwalacza — opcja 2

7

Złącze wyjściowe kabla HS Link
Podłączenie wzmacniacza
Kat. 5 z wbudowaną funkcją tłumienia EMI
Zastrzeżony kabel

8

Złącze przetwornika optycznego

9

Wejście zasilania
Moc wejściowa 100–240 V AC, 50/60 Hz,
maks. 300 VA
Bezpieczniki
F1, F2: T4A/250 V

10
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Wyjście zasilania (używane tylko w przypadku,
gdy komputer nie jest podłączony do
transformatora izolującego)
Moc wyjściowa: Sieć zasilająca 100–240 V AC,
maks. 200 VA
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Podstawy systemu

Funkcje panelu sterowania — generacja 1 i 2
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1

Pokrętło sterowania intensywnością stymulacji

2

Klawisz sterowania czasem trwania stymulacji

3

Klawisz sterowania częstotliwością powtarzania stymulacji

4

Klawisze strzałek (klawisze sterowania nawigacją znaczników)

5

Nieużywany.

6

Pokrętło wyboru

7

Wskaźnik głośności

8

Wskaźnik wyciszenia dźwięku

9

Klawisz wyciszenia dźwięku

10

Ekranowe klawisze nawigacyjne

11

Klawisze sterowania dźwiękiem

12

Klawiatura numeryczna

13

Klawisz Enter

14

Wskaźnik trybu gotowości

15

Wskaźnik przebiegu

16

Klawisze funkcyjne

17

Klawisze obsługi wyświetlacza

18

Klawisz powtarzanej stymulacji

19

Wskaźnik stymulacji

20

Klawisz pojedynczej stymulacji

21

Zresetowanie stymulacji do 0
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Natus UltraPro S100

Wskaźniki włączenia zasilania /
trybu gotowości
Przebieg
Tryb gotowości

Nawigacja na ekranie /
funkcje oprogramowania
Klawisze nawigacji na ekranie — z oznaczeniami
kolorystycznymi
Klawisze nawigacji na ekranie oprogramowania
umożliwiają przechodzenie między kartami aplikacji.
Kolory i funkcje 6 klawiszy nawigacji
w oprogramowaniu odpowiadają kolorom i funkcjom
przycisków nawigacyjnych w aplikacji.
Klawisze funkcyjne — z oznaczeniami kolorystycznymi
Klawisze funkcyjne oprogramowania umożliwiają
sterowanie różnymi funkcjami aplikacji.
Kolory i funkcje 12 klawiszy funkcyjnych
oprogramowania odpowiadają kolorom i funkcjom
przycisków funkcyjnych w aplikacji.

Klawisze obsługi
wyświetlacza
Klawisze sterowania w prawo i w lewo umożliwiają
modyfikowanie czasu trwania rejestracji.
Klawisz w prawo skraca czas trwania rejestracji dla
poszczególnych sekcji, co sprawia, że ślad jest szerszy.
Klawisz w lewo wydłuża czas trwania rejestracji dla
poszczególnych sekcji, co sprawia, że ślad jest węższy.
Klawisze sterowania w górę / w dół pozwalają na
modyfikację czułości dla poszczególnych sekcji.
 Klawisz w górę zmniejsza czułość w danej sekcji, co
sprawia, że ślad jest większy.
 Klawisz w dół zwiększa czułość w danej sekcji, co
sprawia, że ślad jest mniejszy.
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Podstawy systemu

Stymulacja
Wskaźnik stymulacji
Żółta kontrolka (LED) wskaźnika stymulacji miga raz
w przypadku pojedynczej stymulacji oraz wielokrotnie
w przypadku powtarzanej stymulacji.
Klawisz pojedynczej stymulacji
Naciśnięcie klawisza pojedynczej stymulacji powoduje
wyemitowanie pojedynczego bodźca stymulacyjnego.
Kontrolka wskaźnika mignie jednokrotnie.
Przy użyciu klawisza pojedynczej stymulacji można
również zatrzymać powtarzaną stymulację.
Klawisz powtarzanej stymulacji
Naciśnięcie klawisza powtarzanej stymulacji powoduje
wyemitowanie powtarzających się bodźców
stymulacyjnych. Kontrolka wskaźnika będzie migać
wielokrotnie.
Aby zatrzymać powtarzaną stymulację, należy nacisnąć
ten sam klawisz powtarzanej stymulacji lub klawisz
pojedynczej stymulacji.

Intensywność stymulacji /
czas trwania stymulacji /
częstotliwość powtarzania
Pokrętło sterowania intensywnością stymulacji
Pokrętło sterowania intensywnością stymulacji
umożliwia regulowanie intensywności generowanych
bodźców stymulujących.
Obrócenie pokrętła w prawo skutkuje zwiększeniem
intensywności stymulacji.
Obrócenie pokrętła w lewo skutkuje zmniejszeniem
intensywności stymulacji.
Klawisz Reset Stimulus Intensity (resetowania
intenywności stymulacji)
Naciśnięcie klawisza resetowania intensywności
stymulacji powoduje przywrócenie podstawowego
poziomu intensywności stymulacji.
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Podczas użytkowania stymulatorów prądowych
należy uważać, aby nie narazić pacjenta na kontakt
z prądem o wysokim natężeniu. Przed podłączeniem lub
odłączeniem elektrody stymulacyjnej należy zawsze
zresetować stymulator.
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Natus UltraPro S100
Klawisze sterowania czasem trwania stymulacji
Klawisze w górę i w dół służące do sterowania czasem
trwania stymulacji umożliwiają zwiększanie/zmniejszanie
czasu trwania stymulacji.
Klawisz w górę zwiększa czas trwania stymulacji.
Klawisz w dół zmniejsza czas trwania stymulacji.
Klawisze sterowania częstotliwością powtarzania
stymulacji
Klawisze w górę i w dół służące do sterowania
częstotliwością powtarzania stymulacji umożliwiają
zwiększanie i zmniejszanie częstotliwości powtarzania
stymulacji.
Klawisz w górę zwiększa częstotliwość powtarzania
stymulacji.
Klawisz w dół zmniejsza częstotliwość powtarzania
stymulacji.

Dźwięk / głośność / tryb
kursora / ślad / znacznik /
wyzwalacz
Klawisze sterowania dźwiękiem
Klawisze strzałek w lewo i w prawo służą do
zmniejszania/zwiększania głośności dźwięku.
Klawisz/wskaźnik wyciszenia dźwięku
Naciśnięcie klawisza wyciszenia głośnika powoduje
przełączanie między włączeniem i wyłączeniem
wyciszenia.
Świecąca się żółta kontrolka (LED) informuje, że
głośnik jest wyciszony.
Do wyregulowania głośności można użyć pokrętła
sterowania znacznikami opisanego poniżej.
Pokrętło wyboru
Obrócenie pokrętła spowoduje przesunięcie
śladów/markerów lub kursora wyzwalacza.
Naciśnięcie pokrętła spowoduje przejście przez
znaczniki na aktywnym śladzie.
Nieużywany
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Podstawy systemu

Klawisze sterowania
śladem/znacznikami/wyzwalaczem
W badaniach przewodnictwa nerwów ruchowych i
czuciowych, badaniu F-Wave oraz H-Reflex:
Klawisze sterowania w górę i w dół umożliwiają
wybranie aktywnego śladu.
Klawisze sterowania w lewo i w prawo umożliwiają
wybranie aktywnego kursora.
W badaniach elektromiograficznych:
Klawisze sterowania w górę i w dół służą do
przesuwania kursora z niewielkimi przyrostami.
Klawisze sterowania w lewo i w prawo przesuwają
wybrany element o jeden krok.
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Natus UltraPro S100

Panel sterowania —
generacja 3

2-18

1

Klawisz zmniejszania głośności

2

Klawisz zwiększania głośności

3

Boczny klawisz wyboru w prawo / w lewo

4

Wybór testu

5

Klawisze funkcyjne

6

Wskaźnik przebiegu

7

Wskaźnik trybu gotowości

8

Pokrętło sterowania intensywnością stymulacji

9

Klawisz średniej

10

Klawisz pojedynczej stymulacji

11

Klawisz powtarzanej stymulacji

12

Pokrętło kursora, linia wyzwalacza, przewijanie

13

Usuwanie

14

Klawisz obniżania wybranego śladu

15

Klawisz podwyższania wybranego śladu

16

Klawisz zmniejszania podstawy czasowej

17

Klawisz zmniejszania czułości

18

Klawisz zwiększania podstawy czasowej

19

Klawisz zwiększania czułości

20

Następny test

21

Klawisz wyciszenia
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Podstawy systemu

Funkcje panelu sterowania — generacja 3
Wskaźniki włączenia
zasilania / trybu gotowości
Wskaźnik przebiegu
* Świeci w sposób ciągły podczas inicjalizacji systemu
* Świeci w sposób ciągły po zainicjowaniu aplikacji w
jednostce głównej
Wskaźnik trybu gotowości
* Miga powoli, gdy jednostka główna UltraPro jest włączona
i podłączona do USB, ale aplikacja EMG nie jest
uruchomiona
* Miga szybko podczas inicjalizacji systemu
* Świeci w sposób ciągły przy włączonym zasilaniu, gdy
kabel USB nie jest podłączony

Funkcje
oprogramowania
Klawisze funkcyjne — z oznaczeniami kolorystycznymi
12 klawiszy funkcyjnych oprogramowania umożliwia
sterowanie różnymi funkcjami aplikacji.
Kolory i funkcje 12 klawiszy funkcyjnych oprogramowania
odpowiadają przyciskom funkcyjnym oprogramowania w
aplikacji w dolnej części ekranu.

Klawisze obsługi
wyświetlacza
Klawisze sterowania w prawo i w lewo umożliwiają
modyfikowanie prędkości rejestracji.
Klawisz w prawo skraca czas trwania rejestracji dla
poszczególnych sekcji, co sprawia, że ślad jest szerszy.
Klawisz w lewo wydłuża czas trwania rejestracji dla
poszczególnych sekcji, co sprawia, że ślad jest węższy.
Klawisze sterowania w górę / w dół pozwalają na
modyfikację czułości dla poszczególnych sekcji.

• Klawisz w górę zwiększa czułość w danej sekcji, co
sprawia, że ślad jest mniejszy.

• Klawisz w dół zmniejsza czułość w danej sekcji, co
sprawia, że ślad jest większy.
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Natus UltraPro S100

Stymulacja

Wskaźnik stymulatora
* Miga szybko podczas inicjalizacji systemu
* Miga z częstotliwością powtarzania, gdy stymulator jest aktywny
* Miga szybko, gdy test impedancji jest aktywny
Klawisz powtarzanej stymulacji
Naciśnięcie tego klawisza powoduje wygenerowanie
powtarzanej stymulacji. Wskaźnik miga z przerwami.
Aby zatrzymać powtarzaną stymulację, należy nacisnąć klawisz
powtarzanej stymulacji lub klawisz pojedynczej stymulacji.
Klawisz pojedynczej stymulacji
Naciśnięcie tego klawisza powoduje wygenerowanie
pojedynczej stymulacji. Wskaźnik miga raz.
Przy użyciu klawisza pojedynczej stymulacji można również
zatrzymać powtarzaną stymulację.

Intensywność
stymulacji
Klawisz średniej
Naciśnięcie tego przycisku powoduje rozpoczęcie lub
zakończenie generowania średniej.
Pokrętło sterowania intensywnością stymulacji
Pokrętło sterowania intensywnością stymulacji umożliwia
regulowanie intensywności generowanych bodźców
stymulujących.
Obrócenie pokrętła w prawo skutkuje zwiększeniem
intensywności stymulacji.
Obrócenie pokrętła w lewo skutkuje zmniejszeniem
intensywności stymulacji.
Podczas użytkowania stymulatorów prądowych należy
uważać, aby nie narazić pacjenta na kontakt z prądem
o wysokim natężeniu. Przed podłączeniem lub odłączeniem
elektrody stymulacyjnej należy zawsze zresetować stymulator.
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Klawisze wyboru
przebiegu
Poprzedni przebieg
Naciśnięcie tego klawisza powoduje przejście do poprzedniego
przebiegu.
Następny przebieg
Naciśnięcie tego klawisza powoduje przejście do następnego
przebiegu.

Głośność dźwięku
Klawisze sterowania dźwiękiem
Naciśnięcie górnej części klawisza powoduje zwiększenie
głośności, zaś dolnej części klawisza — jej zmniejszenie.

Klawisz wyciszenia dźwięku
Naciśnięcie tego klawisza powoduje przełączanie między
włączeniem i wyłączeniem wyciszenia dźwięku.
Wskaźnik wyciszenia
* Świeci w sposób ciągły, gdy głośnik jest wyciszony
* Miga podczas inicjalizacji jednostki głównej
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Usuwanie i
przenoszenie

Klawisz usuwania
Naciśnięcie klawisza usuwania umożliwia usunięcie
zaznaczonego śladu, ostatnio wpisanego znaku lub zaznaczonej
pozycji.
Pokrętło wyboru
Obrócenie pokrętła umożliwia przesuwanie śladów,
znaczników lub kursora wyzwalacza.

Wybór testu
Klawisz wyboru testu
Naciśnięcie tego klawisza umożliwia uzyskanie dostępu do
menu Test na stronie głównej.
Klawisz wyboru strony
Przy użyciu tego klawisza można wybrać prawą lub lewą
stronę do badania.
Klawisz następnego testu
Naciśnięcie tego klawisza powoduje przejście do następnego
badania.
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Moduł wzmacniacza UltraPro S100 — 3- i 4-kanałowego

3-kanałowy wzmacniacz Natus UltraPro S100

4-kanałowy wzmacniacz Natus UltraPro S100

Panel przedni

Wzmacniacz 3-kanałowy

Wejście wzmacniacza (izolowane)
Wszystkie złącza wejściowe wzmacniacza
są izolowane elektronicznie.

Wzmacniacz 4-kanałowy

Złącza wejściowe wzmacniacza wrażliwe
na wyładowania elektrostatyczne
Wzmacniacz 3- i 4-kanałowy

Wzmacniacz 3- i 4-kanałowy
Wzmacniacz 3- i 4-kanałowy

Nie należy dotykać złączy
wejściowych wzmacniacza, ponieważ może
to spowodować uszkodzenie wzmacniacza
lub wpłynąć na jego działanie.
Aktywna elektroda — kolor czarny
Aktywna elektroda odpowiada czarnemu
złączu wejściowemu.
Elektroda referencyjna — kolor
czerwony
Elektroda referencyjna odpowiada
czerwonemu złączu wejściowemu.
Kontrolka LED zasilania

Wzmacniacz 4-kanałowy
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Panel przedni

Wzmacniacz 3-kanałowy

Złącza wejściowe wzmacniacza
(1–3)/(1–4)
Złącza wejściowe wzmacniacza mają
postać gniazd typu DIN oraz pary złączy
1,5 mm z zabezpieczeniem różnicowoprądowym.

Wzmacniacz 4-kanałowy

Złącza uziemienia pacjenta
Elektrody uziemienia pacjenta należy
podłączyć do zielonych złączy.
Wzmacniacz 3-kanałowy

Nie należy podłączać uziemienia
pacjenta do złącza ochronnego przewodu
uziemiającego na tylnym panelu
izolującego transformatora ani innych
złączy uziemienia, ponieważ wtyki
elektrod są izolowane galwanicznie.

Wzmacniacz 4-kanałowy

Przycisk testu impedancji
Wzmacniacz 4-kanałowy

Przycisk wyciszenia
Wzmacniacz 4-kanałowy

3-kanałowy panel boczny / 4-kanałowy panel tylny

Wzmacniacz 3- i 4-kanałowy

Złącze wejściowe kabla HS Link —
jednostka główna — panel boczny/tylny
Z uwagi na ryzyko porażenia
prądem operator urządzenia i (lub)
pacjent nie mogą bezpośrednio ani
pośrednio dotykać metalowej osłony
kabla LINK podłączonego z tyłu
wzmacniacza.
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Stymulator prądowy
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa

Stymulator
Podczas użytkowania stymulatorów prądowych należy uważać, aby nie
narazić pacjenta na kontakt z prądem o wysokim natężeniu. Przed
podłączeniem lub odłączeniem elektrody stymulacyjnej należy zawsze
„zresetować” stymulator.

Jednoczesne podłączenie pacjenta do sprzętu do chirurgii wysokich
częstotliwości może skutkować poparzeniami w miejscu stosowania stymulacji
elektrycznej lub elektrod rejestrujących oraz potencjalnym uszkodzeniem
stymulatora elektrycznego lub wzmacniaczy wejść elektrod. Używanie
urządzenia w pobliżu (w odległości 1 m) sprzętu do terapii krótkoi mikrofalowej może skutkować brakiem stabilności mocy wyjściowej
stymulatora elektrycznego.

Niebezpieczne skutki fizjologiczne! Stymulator elektryczny może
emitować prąd o niebezpiecznym natężeniu i napięciu.

Należy unikać stosowania stymulacji elektrycznej przez dłuższy czas.

Elektrody stymulujące
W przypadku używania elektrod igłowych do rejestracji lub stymulacji
należy użyć elektrod jednorazowego użytku, dostarczanych w stanie jałowym,
lub dokładnie wyjałowionych elektrod igłowych wielorazowego użytku.

Nie należy dopuszczać do przypadkowego zetknięcia się podłączonych
elektrod nieumieszczonych na pacjencie z innymi przewodzącymi
komponentami, łącznie z komponentami podłączonymi do uziemienia.
Uwaga: informacje na temat czyszczenia powierzchni elektrod wielorazowego
użytku można znaleźć w dołączonej do nich instrukcji obsługi.
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Sonda stymulacyjna
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1

Styki elektrod wyjściowych
Informacje na temat bezpośredniej stymulacji stosowanej na skórze można znaleźć
w opisie elektrod stymulacyjnych w tej części.

2

Wskaźniki biegunowości i stymulacji
Katoda stymulacyjna jest sygnalizowana przez stałe zielone światło kontrolki (LED).
Podczas stymulacji drugi wskaźnik LED będzie migał na żółto: jednokrotnie
w przypadku pojedynczej stymulacji i okresowo w przypadku powtarzanej stymulacji.
Jeśli żaden stymulator nie będzie uruchomiony, nie zaświeci się żadna kontrolka LED.

3

Przycisk biegunowości
Naciśnięcie tego przycisku spowoduje zmianę biegunowości.

4

Przycisk C
Następne badanie
Aktywny we wszystkich testach. Należy na chwilę nacisnąć przycisk na uchwycie.

5

Przycisk A
Przycisk następnego miejsca — aktywny w badaniach przewodnictwa nerwów
ruchowych i czuciowych
Należy na chwilę nacisnąć przycisk na uchwycie.

6

Przycisk pojedynczej stymulacji
Należy na chwilę nacisnąć przycisk na uchwycie.
Przycisk powtarzanej stymulacji
Należy nacisnąć przycisk na uchwycie i przytrzymać przez przynajmniej 1 sekundę.

7

Kółko sterowania intensywnością stymulacji
Aby zwiększyć lub zmniejszyć natężenie prądu, należy obrócić kółko.
Można także użyć do tego celu kółka myszy lub pokrętła sterowania intensywnością
stymulacji na panelu sterowania.
Resetowanie
Aby zresetować intensywność do poziomu zerowego, należy nacisnąć klawisz
resetowania intensywności stymulacji na panelu sterowania.
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Zmiana biegunowości
sondy Comfort Probe
RS10
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1.
2.
3.

Wysuń głowicę sondy prosto z sondy Comfort Probe RS10.
Obróć głowicę sondy o 180 stopni.
Wsuń głowicę sondy z powrotem do sondy Comfort Probe RS10.
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Przełącznik nożny z 3 pedałami (opcja)
Przełącznik nożny jest dostępny jako model z potrójnym pedałem (1, 2 i 3 funkcje)
z interfejsem USB.

IPX1
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Poziom ochrony przed szkodliwym przenikaniem wody do
wnętrza

1

Programowalny przez użytkownika

2

Następne miejsce (definiowalne przez użytkownika)

3

Rozpoczęcie/zatrzymanie stymulacji (definiowalne przez
użytkownika)
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Włączanie zasilania systemu
1.

2.
3.
4.
5.

Upewnij się, że wszystkie komponenty są prawidłowo podłączone zgodnie
z informacjami podanymi we wcześniejszej części niniejszego rozdziału,
a następnie wykonaj poniższe kroki.
Podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego.
Pojawi się ekran logowania do systemu Windows. Kliknij właściwą ikonę
użytkownika i wpisz swoje hasło (jeśli je masz).
(Tylko generacja 3) Włącz przycisk zasilania jednostki głównej po lewej stronie
panelu.
Kliknij ikonę oprogramowania Natus Elite Viking lub Synergy, aby uruchomić
aplikację.

Uwaga: nazwa i hasło użytkownika mogą się różnić.

Wyłączanie systemu
Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy przestrzegać tych procedur
zapewniających prawidłowe wyłączenie systemu.
1. Na stronie głównej aplikacji Natus Elite Viking lub Synergy kliknij pozycję File
(Plik) i Exit (Zamknij). Aplikacja zostanie zamknięta i zostanie wyświetlony
pulpit systemu Windows.
2. (Tylko generacja 3) Wyłącz zasilanie jednostki głównej przy użyciu przycisku
zasilania znajdującego się po lewej stronie panelu.
3. Kliknij ikonę zasilania systemu Microsoft Windows w lewym dolnym rogu
ekranu komputera.
4. Kliknij pozycje Start > Shutdown (Zamknij) w lewym dolnym rogu ekranu
komputera.
5. Po wyłączeniu systemu należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka
ściennego.

Kody ostrzeżeń i błędów dotyczących oprogramowania
Komunikaty o błędach i inne komunikaty informacyjne wyświetlane w aplikacji
Natus Elite Viking lub Synergy opracowano z myślą o tym, aby nie wymagały
dodatkowych wyjaśnień.
Jednak dodatkowe informacje i sugerowane działania użytkownika można znaleźć
w dokumencie 022210 znajdującym się na dysku 482-651400 z instrukcją obsługi.
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Instalacja oprogramowania akwizycyjnego UltraPro S100
Aby zainstalować oprogramowanie UltraPro S100 i uzyskać licencję na korzystanie
z niego (jeśli takie oprogramowanie nie zostało wcześniej zainstalowane, nie
uzyskano licencji na nie lub jeśli instaluje się je na nowo), należy postępować
zgodnie z poniższymi procedurami.

1. Instalacja
oprogramowania
akwizycyjnego

1.

Włóż dysk instalacyjny Natus Elite Viking / Synergy EMG do napędu.
Program konfiguracyjny powinien uruchomić się automatycznie.
2. Kliknij przycisk Next (Dalej).
3. Zaznacz opcję Accept license agreement (Zaakceptuj umowę licencyjną)
i kliknij przycisk Next (Dalej).
4. Zaznacz pole Acquisition System (System akwizycji) i kliknij przycisk Next
(Dalej).
5. Wprowadź numer seryjny systemu z załączonego formularza licencyjnego
i kliknij przycisk Next (Dalej).
6. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby zaakceptować domyślną lokalizację
docelową aplikacji.
7. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby rozpocząć instalację.
8. Kliknij przycisk Install (Instaluj), aby zainstalować sterownik urządzenia.
9. Kliknij przycisk Install this driver anyway (Zainstaluj ten sterownik mimo
to).
10. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby zakończyć instalację.
11. Kliknij przycisk OK, aby ponownie uruchomić komputer.
12. Instalacja oprogramowania UltraPro S100 dobiegła końca.

2. Tworzenie i
stosowanie
licencji dotyczącej
oprogramowania
UltraPro S100

1.

Informacje na temat tworzenia i stosowania licencji UltraPro S100 znajdują się
w dokumencie dotyczącym licencji UltraPro S100.

Dane techniczne
Dane techniczne znajdują się w karcie danych technicznych urządzenia
UltraPro S100.
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3

Informacje o pacjencie
W tym rozdziale wyjaśniono sposób korzystania z funkcji informacji
dotyczących pacjenta służącej do pracy z plikami badań pacjentów.
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Pusta strona.
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Informacje o pacjencie

Ekran Patients

Karta Informacje o pacjencie zawiera sekcje, w których można wpisać dane
pacjenta, na przykład identyfikator pacjenta, jego płeć, datę urodzenia oraz imię
i nazwisko, jak również dane lekarza, podsumowanie i wnioski z badania.

Wprowadzanie nowego 1. Kliknij przycisk New Patient (Nowy pacjent), aby przygotować system do
wprowadzenia nowego pacjenta. Jeśli istnieją jakieś niezapisane dane, zostanie
pacjenta
wyświetlony monit o ich zapisanie lub odrzucenie. Obszar danych
demograficznych pacjenta został wyczyszczony.

2.

Wprowadź dane demograficzne pacjenta i informacje o wizycie.
Należy wypełnić co najmniej wymagane pola. Po wypełnieniu wymaganych
pól będą dostępne pełne dane demograficzne pacjenta.
Podświetlone pole wskazuje miejsce na ekranie, w którym zostanie
wprowadzony tekst. Naciśnij klawisz <Enter> lub <Tab>, aby przejść do
następnego wiersza w formularzu. Naciśnij klawisze <Shift Tab>, aby
przesunąć migający kursor do poprzedniego wiersza. Dane pacjenta należy
wprowadzić przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur badań.
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3.

Wpisz imię i nazwisko, datę urodzenia itp. w zależności od potrzeb.

4.

Imię i nazwisko pacjenta, jego identyfikator itp. będą wyświetlane po lewej
stronie ekranu.

5.

Aby w razie potrzeby uzupełnić pozostałe pola informacyjne, umieść kursor
w żądanym polu i wpisz informacje. Naciśnij klawisz Tab, aby przesunąć
kursor do następnego pola.

6.

Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać dane pacjenta na dysku twardym.

7.

Kliknij przycisk Begin Testing (Rozpocznij badanie), aby rozpocząć badanie
lub wprowadzić szczegóły wizyty.

8.

Informacje o wizycie można dodać, naciskając przycisk Visit Details
(Szczegóły wizyty).
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Wybór/edycja
informacji o pacjencie

1.

Kliknij przycisk funkcyjny Patient List (Lista pacjentów) na głównym
ekranie urządzenia UltraPro S100, aby wyświetlić listę wszystkich pacjentów
w bazie danych pacjentów, lub znajdź pacjenta przy użyciu narzędzia Search
(Wyszukiwanie).

2.

Za pomocą pionowego paska przewijania lub przycisków strzałek w górę /
w dół można przewijać pola do wybranego pacjenta. Aby wczytać pacjenta,
należy kliknąć go dwukrotnie lub zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk
Load Patient (Wczytaj pacjenta). Bieżące informacje o pacjencie są
wyświetlane po lewej stronie ekranu.

3.

W razie potrzeby możesz edytować dane pacjenta.

4.

Wprowadzić zmiany w bieżących informacjach o pacjencie, wpisując
ponownie informacje, które wymagają aktualizacji. Podstawowe bieżące
informacje o pacjencie zostaną zastosowane we wszystkich raportach.
Informacje o wizycie będą jednak unikatowe dla każdej wizyty.

5.

Aby zmienić szczegóły wizyty, wybierz opcję Restart Visit (Ponownie
rozpocznij wizytę).

6.

Wybierz opcję Visit Details (Szczegóły wizyty).

7.

Po zakończeniu edytowania informacji o wizycie kliknij przycisk Done
(Gotowe). Zostanie wyświetlony monit o zapisanie zmian.
W przypadku aktualizowania wyłącznie bieżących informacji o pacjencie po
zakończeniu edytowania należy kliknąć przycisk Save (Zapisz).

Uwaga: wczytanie pacjenta zastępuje dane bieżącego pacjenta, a przed
przystąpieniem do dalszych czynności może zostać wyświetlony monit o zapisanie
tych danych.

Rozpoczynanie nowej
wizyty

1.

Kliknij przycisk funkcyjny Patient List (Lista pacjentów) na głównym
ekranie urządzenia UltraPro S100, aby wyświetlić listę wszystkich pacjentów
w bazie danych pacjentów, lub znajdź pacjenta przy użyciu narzędzia Search
(Wyszukiwanie).

2.

Za pomocą pionowego paska przewijania lub przycisków strzałek w górę /
w dół można przewijać pola do wybranego pacjenta. Aby wczytać pacjenta,
należy kliknąć go dwukrotnie lub zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk
Load Patient (Wczytaj pacjenta).

Uwaga: wczytanie pacjenta zastępuje dane bieżącego pacjenta, a przed
przystąpieniem do dalszych czynności może zostać wyświetlony monit o zapisanie
tych danych.
3.
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Kliknij przycisk New Visit (Nowa wizyta).
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Wywołanie pacjenta
do badań

Wywołanie badania
do przeglądu

1.

Kliknij przycisk funkcyjny Patient List (Lista pacjentów) na głównym ekranie
urządzenia UltraPro S100, aby wyświetlić listę pacjentów w bazie danych
pacjentów, lub znajdź pacjenta przy użyciu narzędzia Search (Wyszukiwanie).

2.

Wczytaj pacjenta. Informacje o pacjencie są wyświetlane po lewej stronie ekranu.

3.

Wprowadź wszelkie niezbędne zmiany w informacjach o wizycie. Gdy
zakończysz, kliknij przycisk Done (Gotowe). Zostanie wyświetlony monit
o zapisanie zmian.

4.

Menu badań jest wyświetlane automatycznie po prawej stronie ekranu. Znajdź
i wybierz odpowiednie badanie, aby rozpocząć badanie pacjenta.

5.

Jeśli musisz dodać badanie do istniejącej wizyty:
a. Kliknij pozycję Patient List (Lista pacjentów) na głównym ekranie
urządzenia UltraPro S100. Lista pacjentów jest wyświetlana po prawej
stronie ekranu.
b. Znajdź żądanego pacjenta i zaznacz jego nazwisko.
c. Kliknij przycisk Catalog (Katalog), aby wyświetlić wszystkie wizyty dla
tego pacjenta.
d. Wyszukaj wizytę, którą chcesz edytować, według daty i zaznacz datę.
e. Kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie). Do wizyty zostaną
przypisane dodatkowe badania.

1.

Aby przejrzeć dane o przebiegu fali:
a. Kliknij przycisk Patient List (Lista pacjentów), aby wyświetlić
wszystkich pacjentów po prawej stronie ekranu.
b. Zlokalizuj pacjenta, przewijając listę lub korzystając z funkcji Search
(Wyszukiwanie), i zaznacz go.

2.

Kliknij przycisk Catalog (Katalog), aby wyświetlić wszystkie wizyty i dane
tego pacjenta po prawej stronie ekranu.
a. Znajdź właściwą wizytę i w razie potrzeby kliknij znak „+” przed jej
folderem, aby go rozwinąć.
b. Kliknij dwukrotnie nazwę danych przebiegu fali [Median APB (Nerw
pośrodkowy, APB), Ulnar FDI (Nerw łokciowy, FDI) itp.]. Zmian danych
można dokonać, np. przesuwając znaczniki.

3.

Aby zapisać zmiany:
a. Kliknij przycisk Exit Test (Zamknij badanie), aby powrócić do ekranu
informacji o pacjencie.
b. Kliknij przycisk Raport (Raport), aby ponownie wygenerować/
skompilować raport.

4.

Kliknij przycisk End Visit (Zakończ wizytę), aby zapisać zmiany i zamknąć
dane tego pacjenta.

Uwaga: należy zwrócić uwagę, że przed każdym tytułem sekcji pojawia się znak
„+” lub „-”. Analogicznie jak w systemie Windows, kliknięcie znaku „+”
powoduje otworzenie zamkniętego folderu lub sekcji, zaś kliknięcie znaku „-” –
zamknięcie sekcji.
15 września 2020 r.
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Usuwanie badania
z kartoteki pacjenta

Usuwanie pacjenta

3-6

1.

Kliknij przycisk Patient List (Lista pacjentów), aby wyświetlić wszystkich
pacjentów w okienku po prawej stronie ekranu.

2.

Zaznacz wybranego pacjenta.

3.

Kliknij przycisk Catalog (Katalog), aby wyświetlić wizyty i pliki danych tego
pacjenta. W zależności od tego, co chcesz usunąć, znajdź i zaznacz plik
przebiegu fali lub wizyty.

4.

Na pasku menu kliknij pozycję File (Plik) > Delete Test (Usuń badanie), aby
usunąć określony plik przebiegu fali, lub kliknij pozycję File (Plik) > Delete
Visit (Usuń wizytę), aby usunąć wszystkie dane dla określonej daty. W obu
przypadkach zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia.

1.

Zaznacz patient (pacjenta), którego chcesz usunąć, w obszarze Patient List
(Lista pacjentów).

2.

Wybierz pozycje File (Plik) > Delete Patient (Usuń pacjenta). Zostanie
wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia.

15 września 2020 r.

4

Przeprowadzanie badania
Niniejszy rozdział zawiera ogólne instrukcje dotyczące przeprowadzania badań
lub testów, na przykład z wykorzystaniem badania przewodnictwa nerwów
ruchowych. Te podstawowe kroki można zastosować w celu przeprowadzenia
większości badań dostępnych w programie UltraPro S100.

15 września 2020 r.
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Natus UltraPro S100
Pusta strona.
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Konfigurowanie systemu

Przeprowadzanie badania

Należy się upewnić, że komponenty zostały prawidłowo podłączone do systemu.

Nie należy włączać zasilania systemu, dopóki wszystkie przyłącza
kablowe nie zostaną prawidłowo podłączone i sprawdzone.
Informacje na temat komponentów systemu znajdują się w rozdziale 2 niniejszej
instrukcji obsługi.
Będzie również wymagane zainstalowanie w systemie odpowiedniej aplikacji.

Rozpoczęcie pracy

15 września 2020 r.

Po włączeniu głównego zasilania system może wyświetlić ekran logowania do
systemu Windows.
Po zalogowaniu się do systemu:
1. Kliknij dwukrotnie ikonę Viking lub Synergy na pulpicie, a następnie zaloguj
się.
2. Wprowadź dane demograficzne pacjenta.
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Używanie opcji menu
badań lub menu
testów w systemie
UltraPro S100

Istnieją dwa podstawowe podejścia do wyboru badań: menu testów lub menu
badań. Każde z nich zostało szczegółowo omówione poniżej.

Menu testów
W menu testów badania są pogrupowane według typu: badania nerwów
ruchowych, czuciowych, fale F-Wave itp. Po rozpoczęciu badania na ekranie
przebiegu fali można przejść do innego badania, klikając dwukrotnie Test Folder
(Folder testów), a następnie wybierając w oknie dialogowym Select Protocol
(Wybierz protokół) konkretną opcję Exam (Badanie) i Side (Strona).

Menu badań
W menu badań badania są zazwyczaj pogrupowane na podstawie diagnozy,
objawów zgłaszanych przez pacjenta lub innej niestandardowej konfiguracji.
Podczas przeprowadzania badania na ekranie przebiegu fali można wybrać
kolejne badanie z obszaru badań w prawym dolnym rogu ekranu, niezależnie od
typu badania. Po wybraniu badania w ten sposób nie zostanie wyświetlone żadne
okno dialogowe. Badanie może obejmować badanie przewodnictwa nerwów
ruchowych lub czuciowych, F-Wave, H-Reflex, elektromiografię (EMG) igłową
itp.

4-4
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Przeprowadzanie badania

Testowanie przy użyciu 1. W menu badań kliknij dwukrotnie pozycję Exam (Badanie), aby wyświetlić
ekran przebiegu fali. Wybierz/zmień stronę na lewą lub prawą, klikając ikonę
menu badań
zamiany strony

Testowanie przy
użyciu menu testów

Raport pacjenta
w siedmiu krokach
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.

2.

Przeprowadź badanie.

3.

Naciśnij lub kliknij przycisk funkcyjny Next Study Exam (Następne badanie).

4.

Kontynuuj aż do momentu wykonania wszystkich testów.

1.

Z menu testów wybierz żądany test type (typ testu) z odpowiedniego
folderu.

2.

Na ekranie przebiegu fali zostanie wyświetlone okno dialogowe Select
protocol (Wybierz protokół). Wybierz protokół i stronę, którą chcesz
poddać badaniu, i kliknij przycisk OK.

3.

Kontynuuj wykonywanie testów.

4.

Po zakończeniu tego testu, pozostając jeszcze na ekranie przebiegu,
naciśnij lub kliknij przycisk nawigacyjny New Nerve (Nowy nerw) (jeśli
badany nerw jest tego samego typu) lub Exit Test (Zamknij test) (jeśli
badany nerw pochodzi z innego folderu).

5.

Przeprowadź badanie.

6.

Kontynuuj aż do momentu wykonania wszystkich testów.

Typowa procedura przeprowadzania badania jest następująca:
1.

Kliknij przycisk New Patient (Nowy pacjent) [lub End Visit (Zakończ
wizytę), jeśli wcześniejsze badanie pacjenta nie zostało zakończone].

2.

Wprowadź bieżące informacje o pacjencie.

3.

Kliknij przycisk Save (Zapisz).

4.

Przeprowadź badania.

5.

Przejrzyj raport.

6.

Wróć do menu testów / menu badań.

7.

Kliknij przycisk End Visit (Zakończ wizytę) przed rozpoczęciem badania
kolejnego pacjenta.
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Przykładowe badanie przewodnictwa nerwów ruchowych
Należy umieścić elektrody na ciele pacjenta i zamocować je zgodnie z konwencją
obowiązującą dla rodzaju wykonywanego testu.

Ekran przebiegu fali

1

Ustawienia filtra i (lub) stymulatora są wskazane na pasku narzędzi.

2
3

Etykiety i ustawienia śladów są wskazane po prawej stronie przebiegu fali.
Przychodzący sygnał jest wyświetlany na monitorze śladu w celu umożliwienia jego
oceny pod kątem szumów i zakłóceń.
Tabela wyników. Tutaj są wyświetlone wartości zmierzone przy użyciu kursora.

4

4-6
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Przeprowadzanie badania

Wybieranie badania

Przy użyciu klawiszy funkcyjnych lub menu testów/badań należy wybrać badanie
do przeprowadzenia.

Wybieranie protokołu
(tylko w przypadku
korzystania z menu
testów)

1.

Przy użyciu myszy wybierz badany nerw i stronę ciała.

2.

Naciśnij klawisz Enter, aby zaakceptować wybór.

3.

Jeśli nie znajdziesz żądanego protokołu, wybierz Generic Nerve (Nerw
ogólny).

4.

Po zakończeniu testów można zmienić etykiety nerwów i miejsc badania.
Kliknij badane miejsce lewym przyciskiem myszy, aby je wyróżnić,
a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edit
Segment (Edytuj segment).

•

Aktywną elektrodę rejestrującą umieszcza się jest nad strefą płytki końcowej
mięśnia unerwionego przez badany nerw.

•

Elektrodę referencyjną umieszcza się w pobliżu, w miejscu „spokojnym” pod
względem elektrycznym.

•

Uziemienie umieszcza się zazwyczaj między elektrodami stymulującymi
i rejestrującymi.

•

Zastosowanie żelu elektrolitycznego między skórą i elektrodą rejestrującą
poprawia „kontakt elektryczny” i redukuje szumy.

•

Nadmierne szumy mogą wymagać przetarcia skóry w celu obniżenia
impedancji.

Umieszczenie
elektrody do badania
przewodnictwa
nerwów ruchowych

Uwaga: elektrodę rejestrującą umieszcza się na mięśniu, nawet jeśli celem badania
jest przewodnictwo nerwowe.
Nerw jest stymulowany za pomocą elektrod powierzchniowych w dwóch lub
więcej miejscach, w których przebiega powierzchownie. Stymulator jest zazwyczaj
ustawiony tak, aby katoda stymulatora była skierowana w stronę aktywnej
elektrody rejestrującej.

15 września 2020 r.
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Umieszczenie
elektrody do badania
przewodnictwa
nerwów czuciowych

1.

Powierzchniowe elektrody tarczowe lub pierścieniowe umieszcza się nad
skórą w miejscach, w których badany nerw przebiega powierzchownie.

2.

Nerw jest stymulowany w miejscach, w których przebiega powierzchownie.

Pozyskiwanie danych

Dane są pobierane przez urządzenie, wyświetlane na ekranie, oznaczane
i zapisywane automatycznie. Przebiegi fal wraz ze zmierzonymi wartościami są
następnie przekazywane do raportu.
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Katoda stymulatora jest skierowana w stronę aktywnej elektrody rejestrującej.

1.

Ustaw intensywność stymulacji na 0.

2.

Umieść stymulator w odpowiednim miejscu.

3.

Naciśnij klawisz pojedynczej stymulacji na panelu sterowania (lub
włącznik nożny bądź przycisk akwizycji nad kółkiem na sondzie
stymulatora), aby przeprowadzić stymulację i uzyskać dane reakcji.

4.

Użyj pokrętła regulacji intensywności stymulacji lub koła regulacji
intensywności na sondzie stymulatora, aby stopniowo zwiększać
intensywność bodźców elektrycznych aż do uzyskania maksymalnej reakcji.

5.

W przypadku stosowania stymulacji ciągłej naciśnij klawisz stymulacji
powtarzanej na panelu sterowania lub krótko przytrzymaj przycisk
akwizycji na sondzie stymulatora. W przypadku zaobserwowania
akceptowalnej reakcji ponownie naciśnij jeden z przycisków, aby zatrzymać
stymulację.

6.

Aby uśrednić, naciśnij przycisk funkcji uśredniania na panelu sterowania.
Funkcja uśredniania zostanie włączona. Naciśnij przycisk powtarzanej
stymulacji na panelu sterowania, aby uzyskać zdefiniowaną liczbę
rejestracji.

7.

Aby przejść do następnego miejsca poddawanego stymulacji, naciśnij klawisz
nawigacji ze strzałką w dół (następnego miejsca stymulacji) lub przycisk A
na sondzie.

8.

Postępuj zgodnie z tą samą procedurą, aby pozyskać reakcję dla każdego
wymaganego miejsca.
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Przeprowadzanie badania

Dane znaczników

1.

Znaczniki są umieszczane automatycznie w miarę pozyskiwania danych
reakcji.

2.

Aby dostosować znaczniki, kliknij wybrany znacznik i przeciągnij go
w nowe miejsce lub użyj pokrętła znaczników do przesunięcia czerwonego
znacznika; naciśnij pokrętło znaczników, aby przejść do następnego
znacznika.

3.

Aby ręcznie umieścić znaczniki latencji lub amplitudy, wybierz przycisk
funkcyjny Mark Toolbar (Pasek narzędzi oznaczania).

4.

Wyświetlony pasek narzędzi będzie zawierał następujące opcje dotyczące
znaczników: Clear (Wyczyść), Clear All (Wyczyść wszystkie), Hide
(Ukryj), Show (Pokaż) i Fast Mark (Szybkie oznaczanie); będą się na nim
znajdować również opcje umieszczania poszczególnych znaczników.

5.

W przypadku używania panelu sterowania urządzeniem UltraPro S100
naciśnij koło sterowania znacznikami, aby aktywować znaczniki lub
przechodzić przez kolejne znaczniki. Obracając koło, można ustawić
aktywny (czerwony) znacznik w odpowiednim położeniu.

Uwaga: aby usunąć znacznik, należy użyć przycisku funkcyjnego Mark
Toolbar (Pasek narzędzi oznaczania). Należy kliknąć niechciany znacznik na
przebiegu fali. Znacznik zmieni kolor na czerwony. Następnie należy wybrać
opcję Clear (Wyczyść) na pasku Mark Toolbar (Pasek narzędzi oznaczania).
6.

Resetowanie
znaczników
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Aby powtórzyć te działania na dodatkowych śladach, użyj klawiszy kursora
w górę / w dół, aby aktywować właściwy ślad, i powtórz poprzednie kroki.

W przypadku zmiany położenia znaczników, które zostały umieszczone
automatycznie przez system, można je przywrócić do pierwotnego położenia,
naciskając przycisk Analysis (Analiza) > Reanalyse (Analizuj ponownie).
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Kasowanie danych

Usuwanie danych

1.

Kliknij przebieg fali, aby go zaznaczyć.

2.

Kliknij przebieg fali prawym przyciskiem myszy.

3.

Wybierz polecenie Erase (Skasuj). Dane zostaną usunięte ze śladu, zaś
wyniki zostaną usunięte z tabeli wyników.

4.

Aby cofnąć kasowanie, kliknij prawym przyciskiem myszy przebieg fali
i wybierz polecenie Unerase (Anuluj kasowanie). Anulowanie kasowania
należy przeprowadzić niezwłocznie.

1.

Kliknij przebieg fali, aby go zaznaczyć.

2.

Kliknąć przycisk funkcyjny Erase (Skasuj).

3.

Dane, ślad i miejsce są usuwane z obszaru śladu i tabeli wyników.
WAŻNE: tej czynności nie można cofnąć.

Nakładanie śladów

1.

Kliknij przycisk funkcyjny Superimpose (Nałóż). Wszystkie przebiegi fali
dla danego kanału zostaną nałożone na siebie.
Nałożone na siebie ślady są wyświetlane w środkowej części ekranu.

2.
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Ponownie kliknij przycisk funkcyjny Superimpose (Nałóż), aby
przywrócić pierwotne położenia śladów.
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Przeprowadzanie badania

Obliczanie prędkości







Odległości można wprowadzać sukcesywnie po przeprowadzeniu
akwizycji danych w kolejnych miejscach lub zbiorczo po zakończeniu
akwizycji we wszystkich miejscach.
Wprowadź odległości w cm z dokładnością do jednego miejsca po
przecinku (np. 23,5 cm / 235 mm)
Wprowadzona odległość zostanie wyświetlona w tabeli wyników
w odpowiednim polu Distance (Odległość).
Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić odległość i obliczyć prędkość
przewodzenia.

Uwaga: Za pomocą tabeli protokołów można wprowadzić domyślne odległości.
Prędkości przewodzenia będą wtedy obliczane automatycznie.

Analiza i wyświetlanie
śladów

Ślady można analizować w widoku pełnoekranowym.

Wyświetlanie dużych
tabel wyników

Wyniki można wyświetlić na ekranie natychmiast po uzyskaniu danych. Jeśli
kolumny w tabeli nie są widoczne, należy przewinąć tabelę lub wybrać opcję
Results (Wyniki) > Full Results (Pełne wyniki) na pasku menu, aby wyświetlić
pełne tabele i wykresy, bądź kliknąć dwukrotnie pasek nagłówka.

Wykresy

Na ekranie testów mogą być wyświetlane maksymalnie dwa wykresy. W widoku
pełnoekranowym wyników można wyświetlić do sześciu wykresów.

1.

1.
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Wybierz polecenie Display (Wyświetl) > Full Trace Area ON (Wł.
obszar pełnoekranowy śladu) lub kliknij dwukrotnie pasek nagłówka.

Wybierz opcję Results (Wyniki) > Graph Options (Opcje wykresu), aby
wybrać wyniki, które chcesz wyświetlić.

4-11

Natus UltraPro S100

Uzyskiwanie danych
EMG

1.

Aby pozyskać dane EMG ze swobodnym przebiegiem przy użyciu menu
testów, wybierz lub naciśnij przycisk funkcyjny Needle EMG
(Elektromiografia igłowa) na panelu sterowania lub kliknij dwukrotnie
folder Needle EMG (Elektromiografia igłowa) w menu testów.

2.

Zostanie wyświetlony ekran przebiegu fali z oknem dialogowym EMG
Summary Selection (Wybór podsumowania EMG) znajdującym się na
środku. Wybierz odpowiedni muscle (mięsień) i Side (stronę ciała), a
następnie kliknij przycisk Acquire (Akwizycja danych).

3.

W sekcji Monitor na wyświetlaczu zaczną być wyświetlane dane z badania
EMG. Na początku nie ma dźwięku. Aby włączyć dźwięk, wystarczy
wyłączyć wyciszenie głośników

Ocena mięśni
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.

4.

Gdy zakończysz badanie pierwszego mięśnia, naciśnij lub kliknij przycisk
funkcyjny New Muscle (Nowy mięsień). Ponownie pojawi się okno
dialogowe EMG Summary Selection (Wybór podsumowania EMG).
Wybierz odpowiedni muscle (mięsień) i Side (stronę ciała), a następnie
kliknij przycisk Acquire (Akwizycja danych).

5.

W sekcji Monitor na ekranie przebiegu fali będą wyświetlane dane
z badania EMG. Ponownie wyłącz wyciszenie głośnika.

6.

Kontynuuj ten proces do momentu, aż wszystkie mięśnie zostaną
przebadane.

1.

Po zakończeniu testów mięśni naciśnij lub kliknij przycisk funkcyjny
Summary Table (Tabela podsumowania). Zostanie wyświetlona tabela
podsumowania badania EMG przedstawiająca wszystkie przebadane
mięśnie.

2.

Domyślnie wszystkie mięśnie są oceniane jako „N” lub „None” (Brak).
W dolnej części tej tabeli podsumowania można zmienić ocenę wybranego
mięśnia, zaznaczając go, a następnie modyfikując różne kategorie oceny
z dolnej części tego okna dialogowego, w zależności od potrzeb.
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Przeprowadzanie badania

Wyświetlacze
ekranowe danych
EMG

Przy użyciu przycisków funkcyjnych można uzyskać dostęp do dwóch
podstawowych wyświetlaczy danych EMG: Kompleks 1 lub Kompleks 2.
W widoku Kompleks 2 jest wyświetlany widok pełnoekranowy monitora
danych EMG i widok kaskadowy.

W widoku Complex 1 (Kompleks 1) jest wyświetlana ćwiartka widoku monitora
danych MG, ćwiartka widoku długiego śladu danych EMG oraz pół ekranu
widoku kaskadowego.

W obu przypadkach aby uzyskiwać dane kaskadowe lub długiego śladu EMG,
należy nacisnąć lub wybrać przycisk funkcyjny Acquire (Akwizycja danych).
W przypadku użycia przycisku Acquire (Akwizycja danych) dźwięk jest
aktywowany automatycznie.
Tabeli podsumowania można używać z widokiem Kompleks 1 lub Kompleks 2,
jak opisano powyżej.
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Przechowywanie
danych

Dane są zapisywane automatycznie w miarę przechodzenia do następnego śladu.

Dodawanie zrzutu
ekranu do raportu

1.
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Naciśnij przycisk Transfer (Przekaż), aby przenieść bieżący widok ekranu
do raportu.
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5

Tworzenie kopii zapasowych
i przywracanie danych
Ten rozdział zawiera instrukcje dotyczące tworzenia kopii zapasowych
i przywracania danych pacjentów oraz ustawień.
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Pusta strona.
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Archiwizacja danych

Tworzenie kopii zapasowych plików
Tworzenie kopii zapasowych danych odbywa się w prosty sposób za pomocą
paska menu nad ekranem informacji o pacjencie. Dane te można skopiować na
wybrany nośnik: płytę CDR, DVD-R, napęd USB, zewnętrzny dysk twardy itp.
Zarchiwizowane dane pojawią się jako pliki .mps, które następnie można
przywrócić do bazy danych pacjentów za pomocą funkcji „Load Patient from
File” (Wczytaj pacjenta z pliku).
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1.

Na ekranie strony głównej kliknij pozycję Patient List (Lista pacjentów),
aby wyświetlić wszystkich pacjentów po prawej stronie ekranu.

2.

Znajdź pacjenta, którego dane chcesz skopiować, i zaznacz jego name
(nazwisko). Wszystkie wizyty tego pacjenta zostaną uwzględnione w kopii
zapasowej.

3.

Na pasku menu w górnej części ekranu kliknij przycisk File (Plik) > Export
Patient(s) to File (Eksportuj pacjenta(-ów) do pliku).

4.

Znajdź nośnik kopii zapasowej przy użyciu komórki Save In (Zapisz na)
w górnej części tego okna dialogowego. Nazwij plik i kliknij przycisk Save
(Zapisz). Podczas kopiowania danych na wybrany nośnik pojawi się okno
postępu. Po zakończeniu wyświetlone zostanie potwierdzenie pomyślnego
wykonania kopii zapasowej.

5.

W razie potrzeby pacjenta należy usunąć z systemu ręcznie. Gdy nazwisko
pacjenta zostanie zaznaczone, kliknij przycisk File (Plik) > Delete Patient
(Usuń pacjenta).
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Przywracanie plików
Przywracanie danych pacjentów na lokalny dysk twardy jest podobne do procesu
tworzenia kopii zapasowej.
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1.

Upewnij się, że nośnik kopii zapasowej jest podłączony do systemu.

2.

Na ekranie strony głównej kliknij pozycję Patient List (Lista pacjentów),
aby wyświetlić wszystkich pacjentów po prawej stronie ekranu.

3.

Na pasku menu u góry kliknij przycisk File (Plik) > Import Patient(s) from
File (Importuj pacjenta(-ów) z pliku). Zostanie wyświetlone okno
dialogowe, w którym można zlokalizować nośnik kopii zapasowej.

4.

Po zlokalizowaniu nośnika kopii zapasowej wyszukaj pacjentów,
wyszukując pliki .mps. Pomocne może być posortowanie plików według
Type (typu), aby pogrupować wszystkie pliki .mps razem, co ułatwi
znalezienie danego pacjenta(-ów).

5.

Zaznacz plik pacjenta na nośniku kopii zapasowej i kliknij przycisk Open
(Otwórz). Pojawi się okno dialogowe potwierdzenia. Jeśli informacje w tym
oknie dialogowym są poprawne, kliknij przycisk Load (Wczytaj). Pacjent
pojawi się ponownie na liście pacjentów.
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Kompatybilność elektromagnetyczna
(EMC)
Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat kompatybilności
elektromagnetycznej urządzenia UltraPro S100.
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Pusta strona.
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Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Lista komponentów urządzenia UltraPro S100, części dodatkowe i opcjonalne

Lista wszystkich modułów, kabli oraz akcesoriów objętych świadectwem zgodności przez producenta systemu
UltraPro S100. Klient lub użytkownik systemu UltraPro S100 powinien dopilnować, aby system był używany
z tymi komponentami i częściami.
Numer części

Typ

Wytyczne

9033G070- *

Jednostka główna UltraPro S100

-

9006A220- *

Przewód zasilania, wtyczka typu
amerykańskiego

Ekranowany, z uziemieniem i maksymalną
długością przewodu wynoszącą 3 m.

Ogólnodostępne

Kabel interfejsu zasilania (drukarka)

Długość kabla 1 m

Ogólnodostępne

Kabel interfejsu zasilania (wyświetlacz)

Długość kabla 1,5 m

Ogólnodostępne

Kabel interfejsu zasilania (komputer)

Długość kabla 1 m

Ogólnodostępne

Kabel interfejsu zasilania (laptop)

Długość kabla 1,2–1,8 m

9080K0541 +

Długość kabla 2,0 m

9080K0522

Kabel krosowy HS Link (jednostka głównawzmacniacz)

Ogólnodostępne

Kabel USB (komputer-przedni panel)

Długość kabla 1 m

Ogólnodostępne

Maksymalna długość kabla 1,7 m

Ogólnodostępne

Kabel sygnału wideo (cyfrowa definicja
koloru RGB)
Kabel sygnałowy drukarki

Maksymalna długość kabla 1,7 m

Ogólnodostępne

Kable elektrod i stymulatorów

Ekranowane. Maksymalna długość kabla 2 m

Ogólnodostępne

Elektrody stymulacyjne, uziemiające
i rejestrujące

Ekranowane lub nieekranowane. Maksymalna
długość kabla 1,2 m

Ogólnodostępne

Komputer (laptop/stacjonarny)

-

Ogólnodostępne

Myszka

Ogólnodostępne

Klawiatura

Ogólnodostępne

Monitor panoramiczny o przekątnej 22 cali

Maksymalna długość kabla 2 m (częściowo
wewnętrznie)
Maksymalna długość kabla 2 m (częściowo
wewnętrznie)
-

9031D040- *

Transformator izolujący 115 V

-

9031D041- *

Transformator izolujący 230 V

842-695000

Uchwyt do stymulacji pasywnej (RS10)

Długość kabla 2,5 m

9031E017- *

Natus Stimulus Probe

Długość kabla 2,5 m

9031E027- *

Wkładki uszne z dźwiękowodem

Długość kabla 5 m

9031E025- *

Słuchawki

Długość kabla 5 m

222-510800

Przełącznik nożny, 3 klawisze (USB)

Długość kabla 5 m

9031E040- *

Młotek neurologiczny

Długość kabla 1,8 m

9033B033- *

Kabel przełącznika ręcznego

Długość kabla 1,8 m

9033UP731/
9033C0731

Skrzynka wzmacniacza 3-kanałowego

-

9033UP70-

15 września 2020 r.

6-3

Natus UltraPro S100
Numer części

Typ

Wytyczne

9031UP742/
9031C0742- *

Skrzynka wzmacniacza 4-kanałowego

-

9031F112-

Monitor VEP

Długość kabla 5 m

Ogólnodostępne

Drukarka kolorowa

-

Ogólnodostępne

Drukarka laserowa

-

9031E022- *

Okulary

Długość kabla 2,9 m

* Komponenty i części odznaczające się wysoką integralnością.

Stosowanie akcesoriów i kabli innych niż zatwierdzone przez firmę Natus Medical Incorporated
może skutkować wzrostem emisji lub zmniejszeniem odporności urządzenia.
Nie należy dotykać styków na złączach oznaczonych niniejszym symbolem ostrzegawczym dotyczącym
wyładowań elektrostatycznych (ESD)
ani wykonywać połączeń z tymi złączami, chyba że zastosowano
procedury zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Procedury zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym obejmują:
 metody zapobiegania gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez używanie klimatyzacji,
nawilżania, przewodzących wykładzin podłogowych, odzieży z niesyntetycznych materiałów);
 rozładowanie ciała do ramy URZĄDZENIA, SYSTEMU, do uziemienia lub dużego metalowego obiektu;
 podłączenie się za pomocą paska na nadgarstek do URZĄDZENIA, SYSTEMU lub do uziemienia.
Personel, który może dotknąć złączy oznaczonych symbolem ostrzegawczym dotyczącym wyładowań
elektrostatycznych, powinien otrzymać te informacje oraz odpowiednie przeszkolenie. Dotyczy to personelu
inżynierii klinicznej/biomedycznej i pracowników służby zdrowia.
Szkolenie z zakresu przeciwdziałania wyładowaniom elektrostatycznym powinno obejmować wprowadzenie do
fizyki ładunków elektrostatycznych, poziomów napięcia, które mogą wystąpić w normalnej praktyce, oraz
uszkodzeń, które mogą wystąpić w przypadku dotknięcia komponentów elektronicznych przez OPERATORA,
który jest naładowany elektrostatycznie. Ponadto należy wyjaśnić metody zapobiegania gromadzeniu się
ładunków elektrostatycznych oraz jak i dlaczego należy rozładować ciało do uziemienia, ramy URZĄDZENIA
lub SYSTEMU bądź podłączyć się za pomocą paska na nadgarstek do URZĄDZENIA, SYSTEMU lub
uziemienia przed wykonaniem połączenia.
Stosowanie akcesoriów, przetworników i kabli innych niż określone w specyfikacji, z wyjątkiem części
serwisowych sprzedawanych przez firmę Natus Medical Incorporated jako części zamienne do komponentów
wewnętrznych, może skutkować zwiększoną EMISJĄ lub mniejszą ODPORNOŚCIĄ urządzenia.
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Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
W przypadku połączenia z innymi urządzeniami należy przestrzegać norm EN/IEC 60601-1-1 i EN/IEC
60601-1-2. Połączenie sprzętu z innymi urządzeniami jest dozwolone tylko wtedy, gdy nie zagraża to
bezpieczeństwu pacjenta, użytkownika i środowiska. Jeśli instrukcja nie zawiera odpowiednich informacji na
temat możliwości połączenia z innymi urządzeniami, użytkownik powinien skontaktować się z producentem lub
najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania informacji na temat wpływu, jaki urządzenia
łączące mogą mieć na pacjenta, użytkownika i środowisko.
Nadajników radiowych, telefonów komórkowych itp. nie można używać w bliskiej odległości od urządzenia,
ponieważ mogłoby to wpłynąć na jego działanie.
Należy zachować ostrożność podczas korzystania z urządzeń w miejscach poddawanych działaniu silnych pól
magnetycznych. Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dotyczącymi EMC (kompatybilności
elektromagnetycznej) na podstawie normy EN 60601-1-2. Zaleca się, aby urządzenie znajdowało się z dala od
źródeł zakłóceń i indukowanych pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości określone
w normie w celu uniknięcia wszelkich możliwych niestabilności i wadliwego działania.
Przenośny sprzęt komunikacyjny wykorzystujący częstotliwości radiowe może wpływać na działanie urządzenia
UltraPro S100. Urządzenie UltraPro S100 należy zainstalować i obsługiwać zgodnie z informacjami dotyczącymi
kompatybilności elektromagnetycznej przedstawionymi w niniejszym rozdziale.
Urządzenie UltraPro S100 zostało przetestowane pod kątem emisji i odporności elektromagnetycznej jako
samodzielne urządzenie. Nie należy używać urządzenia UltraPro S100 w bezpośrednim sąsiedztwie lub w stosie
z innymi urządzeniami elektronicznymi. Jeżeli konieczne jest korzystanie z urządzenia w bezpośrednim
sąsiedztwie lub w stosie z innymi urządzeniami elektronicznymi, użytkownik powinien zweryfikować normalną
pracę urządzenia w takiej konfiguracji.
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Tabela 1 — Emisje elektromagnetyczne
Test emisji
Emisje fal radiowych
CISPR 11

Zgodność

Grupa 1

Emisje fal radiowych
Klasa A

CISPR 11
Emisje harmoniczne
IEC 61000-3-2

Fluktuacje napięcia / migotanie
IEC 61000-3-3

Klasa A

Spełnia wymagania

Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne
Urządzenie Natus UltraPro S100 wykorzystuje
energię o częstotliwości radiowej tylko na potrzeby
funkcji wewnętrznych. Dlatego też poziom emisji fal
o częstotliwości radiowej jest bardzo niski i nie
powinien zakłócać pracy znajdujących się w pobliżu
urządzeń elektronicznych.
Urządzenie Natus UltraPro S100 nadaje się do użytku
we wszystkich budynkach, łącznie z mieszkalnymi
oraz bezpośrednio podłączonymi do publicznej sieci
niskiego napięcia zasilającej budynki używane do
celów mieszkalnych, pod warunkiem przestrzegania
treści poniższego ostrzeżenia:
OSTRZEŻENIE To urządzenie/system jest
przeznaczony do użytku wyłącznie przez personel
medyczny. To urządzenie/system może powodować
zakłócenia radiowe lub zakłócać pracę pobliskich
urządzeń. Konieczne może być podjęcie działań
łagodzących te zakłócenia, jak zmiana orientacji lub
miejsca ustawienia urządzenia albo ekranowanie
miejsca ustawienia.

Tabela 4 — Poziomy testów odporności — gniazdo obudowy
Zjawisko

Wyładowanie elektrostatyczne
Pola elektromagnetyczne
promieniowania o częstotliwości
radiowej

Podstawowa norma
lub metoda testowa
dotycząca
kompatybilności
elektromagnetycznej
IEC 61000-4-2

±8 kV stykowe
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV powietrzne
3 V/m

IEC 61000-4-3

od 80 MHz do 2,7 GHz
80% AM przy 1 kHz

Pola w pobliżu urządzeń do
komunikacji bezprzewodowej
wykorzystujących częstotliwości
radiowe

IEC 61000-4-3

Pola magnetyczne dla częstotliwości
znamionowej zasilania

IEC 61000-4-8
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Poziomy testów odporności — środowisko
placówki opieki zdrowotnej

Patrz „Tabela 9 — Specyfikacja testu odporności
gniazda obudowy na oddziaływanie
bezprzewodowego sprzętu do łączności radiowej”
poniżej
30 A/m
50 Hz lub 60 Hz
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Tabela 5 — Poziomy testów odporności — złącze zasilania prądem zmiennym
Zjawisko
Szybkozmienne przejściowe
zakłócenia / impulsy
Zaburzenia udarowe
Międzyprzewodowe (tryb
różnicowy)
Zaburzenia udarowe
Przewód-uziemienie (tryb wspólny)

Podstawowa norma
kompatybilności
elektromagnetycznej
IEC 61000-4-4

Poziomy testów odporności — środowisko placówki
opieki zdrowotnej
±2 kV
Częstotliwość powtarzania 100 kHz

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV
3V

Zakłócenia przewodzone
indukowane przez pola o
częstotliwości radiowej

IEC 61000-4-6

Spadki napięcia

IEC 61000-4-11

Spadek 100%, 0,5 cyklu
pod kątem 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° i 315°
spadek 100%, 1 cykl
oraz
spadek 30%, 25 cykli (50 Hz)
jedna faza: pod kątem 0°

Zakłócenia napięcia

IEC 61000-4-11

Spadek 100%; 250 cykli (50 Hz) / 300 cykli (60 Hz)

0,15–80 MHz
6 V w pasmach ISM między 0,15 MHz a 80 MHz
80% AM przy 1 kHz

Tabela 7 — Port łączący pacjenta
Zjawisko

Wyładowanie elektrostatyczne

Podstawowa norma
lub metoda testowa
dotycząca
kompatybilności
elektromagnetycznej
IEC 61000-4-2

Poziomy testów odporności — środowisko placówki
opieki zdrowotnej
±8 kV stykowe
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV powietrzne
3V

Zakłócenia przewodzone
indukowane przez pola o
częstotliwości radiowej
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IEC 61000-4-6

0,15–80 MHz
6 V w pasmach ISM między 0,15 MHz a 80 MHz
80% AM przy 1 kHz
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Tabela 8 — Poziomy testów odporności — złącza wejścia/wyjścia sygnałów z części
Zjawisko

Podstawowa norma
kompatybilności
elektromagnetycznej

Wyładowanie elektrostatyczne

IEC 61000-4-2

Szybkozmienne przejściowe
zakłócenia / impulsy

IEC 61000-4-4

Zaburzenia udarowe dla połączenia
przewód — uziemienie

IEC 61000-4-5

Poziomy testów odporności — środowisko
placówki opieki zdrowotnej
±8 kV stykowe
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV powietrzne
±1 kV
Częstotliwość powtarzania 100 kHz
±2 kV

(Tryb wspólny)
3V
Zakłócenia przewodzone
indukowane przez pola o
częstotliwości radiowej
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IEC 61000-4-6

0,15–80 MHz
6 V w pasmach ISM między 0,15 MHz a 80 MHz
80% AM przy 1 kHz
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Tabela 9 — Specyfikacja testu ODPORNOŚCI GNIAZDA OBUDOWY na oddziaływanie
bezprzewodowego sprzętu do łączności radiowej
Częstotliwość
testowa (MHz)

Pasmo
(MHz)

385

380–390

Modulacja

Moc
maksymalna

Odległość
(m)

Poziom testu
odporności
(V/m)

Modulacja
impulsowa 18 Hz

1,8

0,3

27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

Modulacja
impulsowa 18 Hz

2

0,3

28

Modulacja
impulsowa
217 Hz

2

0,3

28

Modulacja
impulsowa
217 Hz

2

0,3

28

Modulacja
impulsowa
217 Hz

0,2

0,3

9

Serwis
TETRA 400

FM
450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

710
745

704–787

Pasmo LTE 13, 17

780

Modulacja
impulsowa
217 Hz

TETRA 800
800–960

iDEN 820
CDMA 850

930

Pasmo LTE 5
GSM 1800

1720
1845

Fala sinusoidalna
1 kHz

GSM 800/900

810
870

Odchylenie pasma
±5 kHz

CDMA 1900
1700–1990

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

1970

UMTS
990 Bluetooth
WLAN

2450

2400–2570

802.11 b/g/n
RFID 2450
Pasmo LTE 7

5240
5500
5785
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5100–5800

WLAN 802.11 a/n
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Uwagi
System Natus UltraPro S100 został zaprojektowany tak, aby działać w szerokim zakresie warunków
środowiskowych bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i podstawowej wydajności. W przypadku wystąpienia
artefaktu środowiskowego (np. wyładowań elektrostatycznych, wahań napięcia w sieci itp.) o wystarczającej
intensywności i (lub) czasie trwania, aby niekorzystnie wpłynąć na działanie systemu, system został
zaprojektowany tak, aby wejść w tryb awaryjny i tymczasowo przerwać działanie. Jeśli tak się stanie, wyświetli
się komunikat informujący operatora o wystąpieniu takiego zdarzenia. Gdy operator usunie ten komunikat,
system zazwyczaj uruchomi się ponownie i poinformuje, że akwizycja może zostać wznowiona po przywróceniu
ustawień do poprzedniego stanu (poza stymulacją, którą należy zresetować/uruchomić ręcznie).
W poważnych przypadkach, np. gdy napięcie na skutek wahań spadnie poniżej 100 V przez dłuższy czas, może
zaistnieć konieczność ponownego uruchomienia urządzenia w celu jego odzyskania. Jeśli tego typu stan będzie
powodować nawracające problemy, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem serwisu.
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Stymulator, 2-25
Informacje o pacjencie, 3-1
Instrukcja bezpieczeństwa, 1-e
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Instrukcja czyszczenia, 1-h
Instrukcje czyszczenia, 1-5
Instrukcje montażu i prac serwisowych, 1-5
Instrukcje utylizacji po upłynięciu okresu trwałości
użytkowej, 1-l
J
Jednostka główna urządzenia UltraPro S100 —
wersja nr 1 z panelem bocznym, 2-3
K
Kasowanie danych, 4-10
Klasyfikacja ochrony i sprzętu, 1-5
Klasyfikacja sprzętu, 1-5
Klawisz pojedynczej stymulacji, 2-15, 2-20
Klawisz powtarzanej stymulacji, 2-15, 2-20
Klawisz resetowania intensywności stymulacji,
2-15
Klawisz średniej, 2-20
Klawisz wyciszenia dźwięku, 2-16
Klawisze funkcyjne — z oznaczeniami
kolorystycznymi, 2-14, 2-19
Klawisze nawigacji na ekranie — z oznaczeniami
kolorystycznymi, 2-14
Klawisze sterowania czasem trwania stymulacji,
2-16
Klawisze sterowania częstotliwością powtarzania
stymulacji, 2-16
Klawisze sterowania dźwiękiem, 2-16, 2-21
Klawisze sterowania
śladem/znacznikami/wyzwalaczem, 2-17
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), 1-e
Konfigurowanie systemu, 4-3
Konserwacja, 1-h
Konserwacja profilaktyczna, 1-j
Kontrole bezpieczeństwa, 1-j
Korzystanie z tacy Easy Riser, 2-2
Korzystanie z tej instrukcji obsługi, 1-6
L
Lista komponentów urządzenia UltraPro S100, 6-3
M
Menu badań, 4-4
Menu testów, 4-4
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Natus UltraPro S100
Moduł wzmacniacza UltraPro S100 - 3-kanałowy,
2-27
N
Nakładanie śladów, 4-10
Następne miejsce, 2-28
Natus Medical Incorporated, 1-b
O
O systemie, 1-6
Objaśnienie ekranu przebiegu fali, 4-6
Obliczanie prędkości, 4-11
Ocena mięśni, 4-12
Ochrona praw autorskich do oprogramowania, 1-n
Odkażanie, 1-h
Opis techniczny, 1-3
Oświadczenie dotyczące przeznaczenia do
stosowania, 1-a
Oznaczenia i symbole, 1-c
P
Panel boczny prawy — generacja 1, 2-5
Panel boczny prawy — generacja 2, 2-8
Panel sterowania 1
Funkcje
Dźwięk / głośność / tryb kursora / ślad /
znacznik / wyzwalacz, 2-16
Panel sterowania 1/2
Funkcje
Intensywność stymulacji / czas trwania
stymulacji / częstotliwość powtarzania, 2-15
Klawisze obsługi wyświetlacza, 2-14
Nawigacja na ekranie / funkcje
oprogramowania, 2-14
Stymulacja, 2-15
Wskaźniki włączenia zasilania / trybu
gotowości, 2-14
Panel sterowania 3
Funkcje
Funkcje oprogramowania, 2-19
Głośność dźwięku, 2-21
Intensywność stymulacji, 2-20
Klawisze obsługi wyświetlacza, 2-19
Stymulacja, 2-20
Usuwanie i przenoszenie, 2-22
Wskaźniki włączenia zasilania / trybu
gotowości, 2-19

ii

Wybór testu, 2-22
Klawisze wyboru przebiegu, 2-21
Panel tylny — generacja 1, 2-6
Panel tylny — generacja 2, 2-9
Podłączanie komponentów systemu, 1-7
Pokrętło sterowania intensywnością stymulacji,
2-15, 2-20
Pokrętło wyboru, 2-16, 2-22
Procedura dezynfekcji, i
Przechowywanie danych, 4-14
Przełącznik nożny z 3 pedałami (opcja), 2-28, 2-29
Przeprowadzanie badania, 4-1
Przycisk usuwania, 2-22
Przycisk Visit Details, 3-3
Przykładowe badanie przewodnictwa nerwów
ruchowych, 4-6
Przyłącza kablowe — generacja 1, 2-4
Przyłącza kablowe — generacja 2, 2-7
Przyłącza kablowe — generacja 3, 2-10
Przywracanie plików, 5-4
R
Raport pacjenta w siedmiu krokach, 4-5
Resetowanie znaczników, 4-9
Rozpoczęcie pracy, 4-3
Rozpoczęcie/zakończenie stymulacji, 2-28
Rozpoczynanie nowej wizyty, 3-4
S
Sonda stymulacyjna, 2-26
Kółko sterowania intensywnością stymulacji,
2-26
Przycisk pojedynczej stymulacji, 2-26
Przycisk powtarzanej stymulacji, 2-26
Resetowanie, 2-26
Styki elektrod wyjściowych, 2-26
Wskaźniki biegunowości i stymulacji, 2-26
Sprawdzenie systemu, 1-h
Stymulator prądowy
Stymulator prądowy, 2-25
Symbole, 1-c
T
Testowanie przy użyciu menu badań, 4-5
Testowanie przy użyciu menu testów, 4-5
Tworzenie kopii zapasowych plików, 5-3
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U
UltraPro S100 — generacja 3
Funkcje panelu sterowania, 2-19
Panel boczny lewy, 2-11
Panel boczny prawy, 2-11
Panel sterowania, 2-18
Panel tylny, 2-12
Umieszczenie elektrody do badania przewodnictwa
nerwów czuciowych, 4-8
Umieszczenie elektrody do badania przewodnictwa
nerwów ruchowych, 4-7
Usuwanie badania z kartoteki pacjenta, 3-6
Usuwanie danych, 4-10
Usuwanie pacjenta, 3-6
Utrzymanie ciągłości pracy urządzenia i test
instalacji, 1-5
Uzyskiwanie danych, 4-8
Uzyskiwanie danych EMG, 4-12
Używanie opcji menu badań lub menu testów w
systemie UltraPro S100, 4-4
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W
Włączanie zasilania systemu, 2-29
Wprowadzanie nowego pacjenta, 3-3
Wprowadzanie poleceń, 1-7
Wskaźnik, 2-21
Wskaźnik stymulacji, 2-15
Wsparcie techniczne, 1-b
Wybieranie badania, 4-7
Wybieranie protokołu (tylko w przypadku
korzystania z menu testów), 4-7
Wybór/edycja informacji o pacjencie, 3-4
Wykresy, 4-11
Wyłączanie systemu, 2-29
Wyświetlacze ekranowe danych EMG, 4-13
Wyświetlanie dużych tabel wyników, 4-11
Wywołanie badania do przeglądu, 3-5
Wywołanie pacjenta do badań, 3-5

Indeks

Z
Zasadnicze działanie, 1-5
zasadnicze działanie wzmacniacza i systemu, 1-5
Zmiana biegunowości sondy Comfort Probe RS10,
2-27

iii

Natus UltraPro S100
Pusta strona.
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