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Indikácie na použitie
Systém UltraPro S100 je určený na získavanie, zobrazovanie, analýzu, ukladanie,
hlásenie a správu elektrofyziologických informácií z ľudského nervového
a svalového systému vrátane štúdie nervovej vodivosti (NCS), elektromyografie
(EMG) a autonómnych reakcií.
Systém UltraPro S100 sa môže použiť na stanovenie autonómnych reakcií na
fyziologické stimuly meraním zmeny elektrického odporu medzi dvomi elektródami
(galvanická kožná reakcia a sympatetická kožná reakcia). Autonómne testovanie
zahŕňa aj hodnotenie variability intervalov RR. Systém UltraPro S100 sa používa na
detekciu fyziologickej funkcie nervového systému a na podporu diagnostiky
neuromuskulárnych ochorení alebo stavov.
Uvedené metódy zahŕňajú presah funkčnosti. Vo všeobecnosti

•
•
•

Štúdie nervovej vodivosti merajú elektrické reakcie nervu.
Elektromyografia meria elektrickú aktivitu svalu.
Medzi evokované potenciály (EP) patria vizuálne evokované potenciály (VEP),
sluchové evokované potenciály (AEP) a somatosenzorické evokované
potenciály (SEP).

Systém UltraPro S100 je určený na použitie kvalifikovaným poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti.
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Špecifikácia a informácie o presnosti
Prečítajte si list so špecifikáciami systému 169-443700.

Kontaktné informácie
Technická podpora
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
+1 608-829-8500
+1 800-356-0007
Fax: +1 608-829-8589
natus.com
Európsky autorizovaný zástupca
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co.Galway, Írsko

b

Domáca
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
+1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
natus.com
Medzinárodná
Natus Medical Incorporated
Telefón: +0049 (0) 180 501 5544
Fax: +0049 (0) 89 83942777
service.europe@natus.com
natus.com
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Štítky a symboly
Na systém UltraPro S100 môžu byť umiestnené nasledujúce štítky a symboly:
Symbol

Referencia

Opis

ISO 60601-1
Tabuľka D.2 č. 2

Výstrahy týkajúce sa tohto zariadenia. Varovanie
naznačuje, že existuje riziko smrti alebo vážneho
zranenia používateľa alebo pacienta.

ISO 15223-1
Symbol 5.4.4
ISO 60601-1
Tabuľka D.1 č. 10

Upozornenia týkajúce sa tohto zariadenia. Upozornenie
naznačuje, že existuje riziko zranenia používateľa
alebo pacienta alebo riziko poškodenia zariadenia.

ISO 15223-1
Symbol 5.4.3
ISO 60601-1
Tabuľka D.1 č. 11

Pozrite si návod na použitie.

ISO 60601-1
Tabuľka D.2 č. 10

Riaďte sa návodom na použitie.

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

Aplikovaná časť typu BF

Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte návod na
použitie.

Definuje stupeň ochrany pred úrazom elektrickým
prúdom. Vyhovuje požiadavkám typu BF normy
IEC 60601-1:
2005+AMD1:2012 a
EN 60601-1:2006+A1:2013.

15. september 2020

EN 50419

Definuje informácie o správnej likvidácii uvedené
v časti Spravovanie odpadu.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.6

Referenčné číslo. Toto je číslo dielu pre zariadenie.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.7

Zahŕňa rok výroby, písmeno, sériové číslo zariadenia
a trojznakový revízny kód.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.1

K tomuto symbolu sú pripojené informácie výrobcu.
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ISO 15223-1

Dátum výroby sa spája s týmto symbolom.

Symbol 5.1.3
ISO 15223-1

Autorizovaný zástupca pre ES.

Symbol 5.1.2
Neuvádza sa
Federálne zákony USA obmedzujú predaj
tohto zariadenia lekárom alebo na objednávku lekára
s licenciou.

Rx Only

Medical
Device

Neuvádza sa

Zdravotnícka pomôcka.
Označuje, že ide o zdravotnícku pomôcku.

ISO 15223-1
Symbol 5.3.7
ISO 15223-1

Označuje hornú a dolnú hranicu teploty, ktorej môže
byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená.

Symbol 5.3.8

Označuje hornú a dolnú hranicu vlhkosti, ktorej môže
byť zdravotnícka pomôcka bezpečne vystavená.

ISO 15223-1

Nepoužívajte, ak je balenie poškodené.

Symbol 5.2.8

Odkazy na normy

• ISO 15223-1:2016: Zdravotnícke pomôcky – Symboly, ktoré sa majú používať so
štítkami zdravotníckych pomôcok, ako aj označovanie a informácie, ktoré sa
majú poskytovať – časť 1: Všeobecné požiadavky.

• IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 Konsolidovaná verzia Všeobecné požiadavky
na základnú bezpečnosť a základný výkon.

• IEC 60601-1-2:2014 Lekárske elektrické zariadenia – časť 1-2: Všeobecné
požiadavky na základnú bezpečnosť.

d
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Prečítajte si bezpečnostnú referenčnú príručku
Prečítajte si príručky Ďalšie informácie a bezpečnosť / EMC na disku 482-638702
dodanom s vaším systémom. Pred pripojením napájania a používaním systému
venujte osobitnú pozornosť Bezpečnostným informáciám, Upozorneniam
a Varovaniam.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Prečítajte si časť Elektromagnetická kompatibilita v tejto príručke.
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Zhrnutie bezpečnosti
V tejto príručke identifikujú potenciálne nebezpečné alebo deštruktívne podmienky
a postupy dva štítky:

Upozornenie Upozornenie naznačuje, že existuje riziko zranenia
používateľa alebo pacienta alebo riziko poškodenia
zariadenia.
Varovanie

Varovanie naznačuje, že existuje riziko smrti alebo
vážneho zranenia používateľa alebo pacienta.

POZNÁMKA: Poznámky vám pomôžu identifikovať oblasti možných
nejasností a vyhnúť sa potenciálnym problémom počas prevádzky systému.
NEPOUŽÍVAJTE mimo zverejnené rozsahy špecifikácií. Používanie
zariadenia mimo uvedených rozsahov môže mať za následok nepresné
výsledky.

Ak časová základňa a zobrazené údaje nie sú vhodné pre získané
údaje, môže dôjsť ku schodovitosti zobrazených údajov. Ak sa napríklad
časová základňa odpovede bežne zobrazovaná v čase 10 milisekúnd zobrazuje
v časovej základni 1 sekunda, údaje sa zdecimujú a dôjde ku schodovitosti.
Nezabudnite upraviť časovú základňu tak, aby zodpovedala typu prijímaného
signálu. Pomalé (dlhé odpovede) by sa mali zobrazovať s dlhou časovou
základňou, krátke (rýchle odpovede) by sa mali zobrazovať s krátkou časovou
základňou.
Dlhodobá elektrická stimulácia môže spôsobiť popálenie pacienta.
Akýkoľvek vážny incident, ktorý sa vyskytne v súvislosti so systémom
Natus UltraPro, sa má nahlásiť spoločnosti Natus Medical Incorporated
a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa používateľ a/alebo pacient
zdržuje.
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Tabuľka 1 popisuje minimálnu veľkosť stimulačnej elektródy potrebnú na to, aby
neprekročila 0,25 W/cm2 z dôvodu zabránenia možnosti popálenia v dôsledku
nadmernej hustoty v mieste predĺženej stimulácie.

Odpor
(ohmy)

Maximálny
použitý prúd
(mA)

Trvanie
stimulácie
(us)

Frekvencia
(Hz)

Plocha
povrchu
(cm2)

Požadovaný
priemer disku
(mm)

2 000
2 000
2 000
2 000
4 000
4 000
4 000
4 000
2 000
2 000
2 000
4 000

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

100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
1 000
1 000

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

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

Tabuľka 1
Legenda k tabuľke 1
Odpor je impedancia stimulačných elektród v ohmoch.
Maximálny použitý prúd je maximálna intenzita stimulu, ktorú
plánujete použiť v miliampéroch (mA).
Trvanie stimulácie je v mikrosekundách (us).
Frekvencia je maximálna frekvencia stimulu, ktorú plánujete použiť.
Plocha povrchu je minimálna plocha povrchu stimulačných elektród,
ktorá by sa mala použiť.
Požadovaný priemer disku je minimálny priemer okrúhlej elektródy
disku, ktorý by sa mal použiť.
Priemer disku = 20 * druhá odmocnina (povrchová plocha/3,14159) milimetrov
(mm)
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Údržba
Kontrola systému

Pravidelne prístroj kontrolujte, či nie je zvonka poškodený.
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny svojho lekárskeho zariadenia.

Dekontaminácia

Dekontaminácia, ktorú môže vykonať operátor, je obmedzená na čistenie
a dezinfekciu zariadenia. Akúkoľvek údržbu vnútri zariadenia smie vykonávať
len kvalifikovaný servisný personál.

Pokyny na čistenie

Pravidelná údržba čistením sa má vykonávať podľa frekvencie používania
zariadenia. Vždy dodržiavajte pokyny miestneho hygienického úradu
a nasledujúce body:

• Pred čistením zariadenia odpojte sieťový napájací zdroj.
• Povrchy zariadenia očistite čistou mierne vlhkou handričkou s jemným
saponátom (napr. Wet Wipes®) a utrite ich dosucha.

• Uistite sa, že do zariadenia nevnikli žiadne kvapaliny cez tlačidlá a iné otvory
v kryte.

Nepoužívajte čistiace prostriedky ani čistiace látky na báze
rozpúšťadiel, silikónu, abrazívnych a/alebo horľavých látok.

h
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Všetky vonkajšie časti zostavy je možné utrieť nasledovným spôsobom:
Chemický kontakt bude obmedzený iba na nižšie uvedené chemikálie
na čistenie zostavy. Iné chemikálie môžu alebo nemusia ovplyvňovať
zariadenie, nespadajú však pod chemikálie, ktoré sa testovali so zostavou.

• Voda
• Izopropylalkohol (70 – 90 % koncentrácia vo vode)
• PDI SaniClothPlus č. Q89702
• HB Quat (3M)
• Mierny mydlový roztok, napríklad Basis, Cetaphil, Dove vo vodnom roztoku
• Etylalkohol (70 – 90 % koncentrácia)
• Roztok 1 dielu domáceho bielidla (5 – 6 % koncentrovaného chlórnanu
sodného) a 50 dielov vody.

Na plastový komponent hláv sondy nepoužívajte alkoholové roztoky.
Použitie alkoholu na plast môže spôsobiť poškodenie alebo prasknutie
plastového komponentu hláv sondy.

Postup dezinfekcie

15. september 2020

Pri dezinfekcii zariadenia je možné v prípade potreby použiť chirurgický alkohol
(70 %), chlór (1 000 ppm) alebo etanol (70 %). Dôsledne dodržiavajte pokyny
výrobcu dezinfekčného prostriedku a kroky uvedené v časti Pokyny na čistenie
vyššie.

i
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Preventívna údržba
Bezpečnostné kontroly

j

Nasledujúce bezpečnostné kontroly majú vykonávať len kvalifikovaní pracovníci,
najmenej raz za rok a v prípade opravy:
1.

Kontrola viditeľného poškodenia zariadenia.

2.

Kontrola sieťového kábla a pripojovacích káblov.

3.

Kontrola elektródových káblov a pripojení pacienta.

4.

Meranie izolačného odporu.

5.

Meranie zvodových prúdov.

6.

Meranie odporu ochranného uzemňovacieho vedenia.

7.

Meranie odporu ochranných uzemnených krytov súčastí vozíka.
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Bezpečnosť
Akékoľvek prerušenie ochranného uzemnenia vnútri alebo mimo
zariadenia alebo odpojenie ochranného/funkčného uzemňovacieho konektora
môže spôsobiť, že zariadenie sa stane nebezpečným. Zámerné prerušenie nie je
povolené. Ochranné uzemňovacie vedenie/zem je potrebné pravidelne
kontrolovať.
V záujme bezpečného používania zariadenia dodržiavajte nasledujúce odporúčania:

• Keď pripájate lekárske zariadenie zapojené do zásuvky umiestnenej

•
•
•
•
•
•

v miestnosti nevyužívanej na lekárske účely, alebo keď k tomuto zariadeniu
pripájate elektrické zariadenie bez využitia v lekárstve, majte na pamäti
požiadavky normy IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1), bezpečnostné požiadavky na
lekárske elektrické systémy, porov. text. IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1) nižšie
v tejto časti.
Ak je zariadenie pripojené k hlavnému zdroju napájania, konektory môžu byť
pod prúdom a akékoľvek otvorenie krytov alebo odstránenie súčiastok, ktoré je
možné len pomocou náradia, môže obnažiť tieto súčiastky pod prúdom.
Pred otvorením na účel vykonania akejkoľvek úpravy, výmeny, údržby alebo
opravy musí byť zariadenie odpojené od všetkých zdrojov napätia.
Servis musí byť prenechaný autorizovanému servisnému personálu spoločnosti
Natus s výnimkou činností opísaných v tejto príručke, ktoré môže vykonať
operátor.
Uistite sa, že pri výmene používate len poistky s požadovaným menovitým
prúdom a určeného typu. Používanie provizórnych poistiek a skratovanie
držiakov poistiek je zakázané.
Ak je k pacientovi pripojený viac než jeden kus zariadenia, je potrebné dávať
pozor na súčet zvodových prúdov aplikovaných na pacienta.
Ak je pravdepodobné, že došlo k narušeniu ochrany, zariadenie je potrebné
deaktivovať a zaistiť voči akémukoľvek nežiaducemu použitiu.

Zavolajte kvalifikovaný servisný personál na vykonanie aspoň funkčného testu
a bezpečnostnej kontroly vrátane nasledovných:
• test izolácie,
• test trvanlivosti uzemnenia,
• test zvodového prúdu podľa normy IEC 60601-1.
Ochrana je pravdepodobne narušená, ak zariadenie napríklad:
• ukazuje viditeľné známky poškodenia,
• nevykoná želanú funkciu (funkcie),
• bolo vystavené väčšiemu tlaku, napr. počas prepravy.
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Návod na likvidáciu pri ukončení prevádzkovej životnosti
Spoločnosť Natus sa zaviazala plniť požiadavky smernice Európskej únie OEEZ
(o odpade z elektrických a elektronických zariadení) z roku 2014. V týchto
smerniciach sa uvádza, že elektrický a elektronický odpad sa musí kvôli
správnemu spracovaniu a príprave na opakované použitie zbierať separovane, aby
sa zabezpečilo bezpečné opätovné použitie alebo recyklácia OEEZ. V súlade
s týmto záväzkom môže spoločnosť Natus preniesť povinnosť vrátenia
a recyklácie na koncového používateľa, pokiaľ sa nedohodne inak. Podrobné
informácie o systémoch zberu a príprave na opakované použitie dostupných vo
vašom regióne nájdete na našej stránke natus.com.
Elektrické a elektronické zariadenie (EEZ) obsahuje materiály, komponenty
a látky, ktoré môžu byť nebezpečné a pri nesprávnom zaobchádzaní s OEEZ
môžu predstavovať nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie.
Koncoví používatelia preto musia zohrávať úlohu aj pri zabezpečovaní
bezpečného opakovaného použitia a recyklácie OEEZ. Používatelia elektrických
a elektronických zariadení nesmú likvidovať OEEZ spolu s inými odpadmi.
Používatelia musia využívať komunálne zberné systémy alebo povinnosť odberu
výrobcom/dovozcom či licencovaným prepravcom odpadu, aby sa znížili
nepriaznivé vplyvy na životné prostredie v súvislosti s likvidáciou odpadu
z elektrických a elektronických zariadení a zvýšili príležitosti na opakované
použitie, recykláciu a prípravu odpadu z elektrických a elektronických zariadení
na opakované použitie.
Zariadenie označené nižšie uvedeným preškrtnutým odpadkovým košom na
kolieskach je elektrické a elektronické zariadenie. Symbol preškrtnutého
odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických
a elektronických zariadení sa nesmie likvidovať spolu s neseparovaným odpadom
ale musí sa zbierať oddelene.

l
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Autorské práva
Všetky práva vyhradené. Táto príručka obsahuje patentované informácie, ktoré sú
chránené autorskými právami a nemôžu sa kopírovať úplne ani čiastočne
s výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Natus Medical
Incorporated. Autorské práva a predchádzajúce obmedzenia týkajúce sa použitia
autorských práv sa vzťahujú na všetky médiá, v ktorých sú tieto informácie
uchované.
Táto kópia používateľskej príručky sa bude používať iba v súlade s podmienkami
predaja spoločnosti Natus Medical Incorporated alebo jej distribútorov.
Spoločnosť Natus Medical Incorporated neposkytuje v súvislosti s týmto
dokumentom nijaké vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu. Spoločnosť
Natus Medical Incorporated sa zrieka všetkých zodpovedností za straty alebo škody
vyplývajúce z vlastníctva, predaja alebo použitia tohto dokumentu.
natus.com

Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
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Ochrana autorských
práv softvéru

Tento softvér je chránený štátnymi, americkými a medzinárodnými
ustanoveniami zmlúv o autorských právach. Tieto ustanovenia o autorských
právach sa vzťahujú na vaše používanie tohto softvéru bez ohľadu na to, či
súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami alebo nie. Podľa zákona môžu byť
porušovatelia autorských práv zodpovední za skutočné škody, ktoré utrpí vlastník
autorských práv, a za represívne škody až do výšky 100 000 dolárov za každé
porušenie. Neoprávnené kopírovanie počítačového softvéru a pokusy o to sú tiež
porušeniami právnych predpisov. Sankcie môžu predstavovať pokuty vyššie ako
100 000 dolárov a 10 rokov väzenia.
1.

Pokiaľ to nie je obmedzené dohodou so spoločnosťou Natus Medical
Incorporated, máte povolené:
a. Používať tento softvér iba na jednom počítači a iba jedným
používateľom súčasne.
b. Vytvárať jednu kópiu tohto softvéru za predpokladu, že:
(i) kópia je vytvorená ako nevyhnutný krok pri používaní tohto
softvéru v spojení s vaším strojom a že sa nepoužíva žiadnym iným
spôsobom alebo

c.

2.

n

(ii) že kópia slúži iba na archívne účely a že všetky archívne kópie sú
zničené pre prípad, že by vaše ďalšie držanie tohto softvéru bolo
oprávnené.
Predávať tento softvér a všetky jeho archívne kópie iba v rámci predaja
všetkých vašich práv na tento softvér s výnimkou prípadov, keď takto
pripravené úpravy môžu byť prevedené iba so súhlasom spoločnosti
Natus Medical Incorporated.

Nie je dovolené:
a. Vytvárať kópie tohto softvéru alebo dokumentácie, okrem prípadu
uvedeného vyššie,
b. Meniť, upravovať alebo prispôsobovať tento softvér alebo
dokumentáciu, okrem prípadu uvedeného vyššie,
c. Distribuovať, prenajímať, požičiavať alebo sublicencovať tento softvér
alebo dokumentáciu.
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Technický opis
Váš UltraPro S100 umožňuje vykonávať širokú škálu štúdií nervovej vodivosti
(NCS), elektromyografie (EMG), evokovaných potenciálov (EP) a autonómnych
štúdií. Samostatné softvérové programy a voliteľné príslušenstvo umožňujú
prispôsobiť si UltraPro S100 tak, aby vyhovoval vašim konkrétnym klinickým
potrebám.
Klinický výkon
UltraPro S100 umožňuje používateľovi vykonávať široké spektrum štúdií
nervovej vodivosti (NCS), elektromyografie (EMG), evokovaných potenciálov
(EP) a autonómnych štúdií, ako aj programov multimodality, ako je intraoperačné
monitorovanie (IOM). Samostatné softvérové programy a voliteľné príslušenstvo
umožňujú používateľovi prispôsobiť si systém UltraPro tak, aby vyhovoval
konkrétnym klinickým a monitorovacím potrebám operačnej sály.
Klinické prínosy
Systém UltraPro S100 pomáha lekárovi pri zhromažďovaní meraní a tvarov
kriviek nervov a svalov v tele na podporu diagnostiky neuromuskulárneho
ochorenia. Ochorenie je indikované, keď merania spadajú mimo očakávaných
alebo normatívnych rozsahov. Systém UltraPro S100 umožňuje diagnostické
hodnotenie chorôb, ako sú karpálny tunel, radikulopatia, lézie nervov, niekoľko
typov dystrofie a ďalších chorôb nervového a svalového systému.
Určení používatelia
Systém UltraPro je určený na použitie kvalifikovanými klinickými odborníkmi so
špecializovaným školením v používaní záznamového elektrodiagnostického
prístroja (EDX) na digitálny záznam, prehrávanie a analýzu fyziologických
signálov.
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Populácia pacientov a cieľová skupina
Systém UltraPro S100 pomáha lekárovi pri diagnostike detských a dospelých
pacientov s neuromuskulárnymi ochoreniami.
Reziduálne riziká
Prečítajte si Ďalšie informácie a bezpečnosť na disku 482-638702 dodanom
s vaším systémom. Pred pripojením napájania a používaním systému venujte
osobitnú pozornosť Bezpečnostným informáciám, Upozorneniam a Varovaniam.
Sieťové a bezpečnostné požiadavky
Prečítajte si Sprievodcu sieťovou podporou Nicolet Viking/Synergy, ktorý je
súčasťou disku 482-651400 dodávaného so systémom, kde nájdete informácie
o hardvérových požiadavkách na siete, bezpečnosti a ochrane pred neoprávneným
prístupom.
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Inštalačné a servisné pokyny
Test trvalej údržby
a inštalácie
zariadenia

Počas inštalácie, zostavenia a prevádzky môžu byť niektoré body
ochranného uzemnenia elektricky odpojené alebo nesprávne pripojené. To
môže predstavovať bezpečnostné riziko pre používateľa aj pacienta.
Odporúča sa/vyžaduje sa vykonávať pravidelné testy elektrickej kontinuity
od exponovaných vodivých materiálov na lekárskom systéme po ochranné
uzemnenie na lekárskom systéme. Pravidelné testovanie pomôže zaistiť
udržanie správneho ochranného uzemnenia. Tento test sa má vykonať vždy
po inštalácii a údržbe. Ďalej by sa tento test mal vykonávať pri pravidelnej
údržbe.

Zosilňovač systému UltraPro S100 a základný výkon systému
Zosilňovač a systém UltraPro S100 sú navrhnuté tak, aby fungovali v širokom
rozsahu podmienok prostredia bez akýchkoľvek kompromisov v oblasti
výkonových špecifikácií.
V prípade, že artefakt prostredia (napr. elektrostatický výboj, kolísanie sieťového
napätia atď.) má dostatočnú intenzitu a/alebo trvanie na to, aby nepriaznivo
ovplyvnil výkon systému, je systém navrhnutý tak, aby detegoval tento stav
a poslal správu upozorňujúcu obsluhu, že sa vyskytla nepriaznivá udalosť. Keď
operátor vymaže túto správu, systém oznámi, že je možné pokračovať v získavaní
s nastaveniami obnovenými do predchádzajúceho stavu.
Ak tento typ stavu zapríčiňuje trvalé správy, kontaktujte miestneho servisného
zástupcu.

Klasifikácie ochrany a zariadenia
Tento systém je určený na nepretržitú prevádzku a má ochrannú klasifikáciu podľa
normy IEC 60601-1 pre triedu I, aplikované časti typu BF, bežné zariadenie, ktoré
nie je vhodné na použitie v prítomnosti horľavých anestetík.
Klasifikácia zariadenia MDD je IIb.
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Používanie tejto príručky
Táto príručka poskytuje základné informácie potrebné na obsluhu systému
UltraPro S100. Zahŕňa pokyny na vytváranie pacientskych súborov, prácu so
štúdiami a vyšetreniami a na vykonávanie jednoduchých štúdií.
Systém obsahuje počítač, na ktorom je nainštalovaný softvérový program
UltraPro S100.

Informácie o systéme
Systémy UltraPro S100 sú vybavené samostatným ovládacím panelom, farebne
odlíšenými multifunkčnými klávesmi a ľahko použiteľnými rozhraniami
založenými na systéme Windows, ktoré uľahčujú prevádzku.
Vozík UltraPro S100 prijme všetky komponenty systému vrátane voliteľnej
tlačiarne.
Inovatívne softvérové funkcie a intuitívne rozhranie zjednodušujú obsluhu.
Funkcia Study (Štúdia) umožňuje vytvoriť zoznam najrôznejších protokolov
a vybrať ich postupne pomocou stlačenia jediného tlačidla. To umožňuje rýchlejšie
testovanie pomocou štandardných protokolov.
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Doplnkové príslušenstvo
Na uľahčenie získavania elektrofyziologických informácií pomocou systému
spoločnosti Natus je potrebné použiť doplnkové príslušenstvo. Toto príslušenstvo
zahŕňa povrchové elektródy a ihlové elektródy, ktoré nie sú súčasťou systému
spoločnosti Natus Medical Incorporated. K tomuto doplnkovému príslušenstvu,
ktoré sa považuje za kompatibilné so systémom Natus Medical Incorporated, sú
v snahe zabezpečiť správne používanie systému poskytované popisy, odporúčania
a/alebo špecifikácie.
Odporúča sa, aby boli vybrané povrchové elektródy, ktoré boli povolené alebo
schválené pre štúdie nervovej vodivosti a/alebo evokovaných potenciálov. Môžu sa
použiť buď jednorazové, alebo opakovane použiteľné povrchové elektródy.
Veľkosť elektródy sa má vhodne zvoliť pre vykonávaný test. Opakovane
použiteľné povrchové elektródy sú vyrobené z kovu a sú zvyčajne z platiny, zlata
alebo striebra. Kovové opakovane použiteľné elektródy musia byť vyčistené
a/alebo upravené na opakované použitie podľa pokynov poskytnutých výrobcom
týchto elektród. Všetky použité povrchové elektródy by mali mať ochranný
kolíkový konektor, ktorý vyhovuje norme DIN 42 802. Tento patentom
nechránený kolíkový konektor je priemyselným štandardom pre systémy EMG.
Môžu sa použiť jednorazové a opakovane použiteľné ihlové elektródy. Ihlové
elektródy sú vyrobené z rôznych materiálov. Odporúča sa, aby boli vybrané ihlové
elektródy, ktoré boli povolené alebo schválené pre elektromyografické aplikácie.
Použite dĺžku a priemer vhodný pre vykonávaný test. Konektor je kruhový
5-kolíkový konektor DIN. Tento patentom nechránený kolíkový konektor je
priemyselným štandardom pre systémy EMG. Konfigurácia kolíkov pre tento
konektor je nasledovná: kolík 1 je aktívny, kolík 2 je referenčný, kolík 3 je
poháňaný štít a kolíky 4 a 5 sú uzemnením pacienta.

Pripojenie systémových komponentov
Pokyny na kabeláž nájdete v Sprievodcovi inštaláciou systému UltraPro S100.

Zadávanie príkazov
Príkazy, text alebo hodnoty zadávate a funkcie vyberáte stlačením klávesu na
ovládacom paneli alebo zadaním série klávesov na klávesnici. Ak máte ukazovacie
zariadenie, napríklad myš alebo trackball, tieto funkcie vykonávate tak, že ukážete
a kliknete na položku v oblasti funkčných klávesov.
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Prehľad systému
Systémy UltraPro S100 sú rozdelené do troch verzií. Hlavné rozdiely sú:
 Generácia 1 sa týka ovládacieho panela s pripojením zosilňovača na

strane.

 Generácia 2 sa týkaovládacieho panela s pripojením zosilňovača vzadu.
 Generácia 3 sa týkarevidovaného umiestnenia základne a ovládacieho

panela.
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Základné informácie o systéme

Základňa systému UltraPro S100

1

Jednotka základne

3

Bočný panel

2

Zadný panel

4

Ovládací panel

Systémové rozhranie UltraPro S100
Pred prevádzkovaním zariadenia musia byť zapojené časti systému:
1. Pripojte všetky káble signálového rozhrania (USB/HS-Link) tak, ako je to
znázornené na nasledujúcom obrázku.
2. Pripojte všetky káble napájacieho rozhrania okrem napájacieho kábla až do
kroku 3.
3. Pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
Používajte len voliteľné zariadenia určené spoločnosťou Natus Medical
Incorporated, aby ste dodržali súlad s normou IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1).
Vždy používajte tienené napájacie káble od spoločnosti Natus Medical
Incorporated, aby ste predišli interferencii linky, obzvlášť v blízkosti pacienta
alebo zosilňovača.
POZNÁMKA: Uistite sa, že zariadenie pripojené k elektrickej zásuvke je umiestnené
tak, aby ho bolo možné ľahko odpojiť od elektrickej siete, ak je to potrebné.
POZNÁMKA: Odpojenie kábla elektrického vedenia od jednotky základne
alebo vozíka odpojí napájanie celého systému UltraPro S100.
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Káblové pripojenia – 1. generácia

Štýly komponentov sa môžu líšiť od tých, ktoré sú uvedené vyššie.
Položka Opis

Položka

Opis

A

Notebook

1

Kábel USB 2.0 (2M)

B

Jednotka základne

2

Vysokorýchlostný prepojovací kábel
(vlastný)

C

Napájací adaptér

3

Kábel napájacieho adaptéra IEC
(1 stopa)

Sonda elektrického stimulátora

4

Napájací kábel nemocničného stupňa,
tienený

5

Napájací prepojovací kábel IEC (2M)

D

 Pokročilá stimulačná sonda
(zobrazené)
 Comfort Probe RS10 (voliteľné,
nezobrazené)

2-4

E

Ferit

F

3-kanálový zosilňovač

G

4-kanálový zosilňovač

H

Iso Box sa používa iba na
voliteľnom vozíku

I

ELEKTRICKÁ SIEŤ
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Pravý bočný
panel – 1. generácia

1

Výstup stimulátora (izolovaný)
Výstupné konektory stimulátora sú elektricky
izolované.
Zásuvka výstupu stimulátora (izolovaná)
Pre pripojenie stimulačných elektród so zástrčkami
DIN. Podpora aktívnej stimulačnej sondy.

2

Výstupný konektor HS Link
Pripojenie zosilňovača
Cat5 so zabudovaným potlačením EMI
Proprietárny kábel

15. september 2020

3

Pripojenie sluchového meniča

4

Pripojenie snímača LED okuliarov

5

EMG reproduktor
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Zadný panel –
1. generácia

1

Ochranné uzemnenie

2

Funkčné uzemnenie
Používa sa na potlačenie šumu.

3

Duálne konektory USB – typ A
K dispozícii je obmedzený výkon. Používa sa iba pre
nožný spínač a pamäťovú kartu.

4

Konektor USB – typ B
Pre počítačové rozhranie.

5

Odozva pacienta, konektor kladivka na šľachy

6

Vstupný/výstupný konektor spúšťača

7

Konektor vizuálneho prevodníka

8

Napájací prívod
Vstup: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, max. 300 VA
Poistky
F1, F2: T4A/250 V

9

2-6

Sieťová zásuvka (iba pre počítač, ak sa nepoužíva
s izolačným transformátorom)
Výstup: Sieťové napájanie 100 – 240 VAC,
max. 200 VA
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Káblové pripojenia – 2. generácia

Štýly komponentov sa môžu líšiť od tých, ktoré sú uvedené vyššie.
Položka Opis

Položka Opis

A

Notebook

1

Kábel USB 2.0 (2M)

B

Jednotka základne

2

Vysokorýchlostný prepojovací kábel
(vlastný)

C

Napájací adaptér

3

Kábel napájacieho adaptéra IEC
(1 stopa)

D

Sonda elektrického stimulátora

4

Napájací kábel nemocničného stupňa,
tienený

5

Napájací prepojovací kábel IEC (2M0)

 Pokročilá stimulačná sonda
(zobrazené)
 Comfort Probe RS10 (voliteľné,
nezobrazené)

15. september 2020

E

Ferit

F

3-kanálový zosilňovač

G

4-kanálový zosilňovač

H

Iso Box sa používa iba na
voliteľnom vozíku

I

ELEKTRICKÁ SIEŤ
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Natus UltraPro S100

Pravý bočný
panel – 2. generácia

1

Výstup stimulátora (izolovaný)
Výstupné konektory stimulátora sú elektricky izolované.
Zásuvka výstupu stimulátora (izolovaná)
Pre pripojenie stimulačných elektród so zástrčkami DIN.
Podpora aktívnej stimulačnej sondy.

2-8

2

Pripojenie sluchového meniča

3

Pripojenie snímača LED okuliarov

4

EMG reproduktor

15. september 2020
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Zadný panel –
2. generácia

1

Ochranné uzemnenie

2

Funkčné uzemnenie
Používa sa na potlačenie šumu.

3

Duálne konektory USB – typ A
K dispozícii je obmedzený výkon. Používa sa iba pre nožný
spínač a pamäťovú kartu.

4

Konektor USB – typ B
Pre počítačové rozhranie.

5

Odozva pacienta, konektor kladivka na šľachy

6

Vstupný/výstupný konektor spúšťača

7

Výstupný konektor HS Link
Pripojenie zosilňovača
Cat5 so zabudovaným potlačením EMI
Proprietárny kábel

8

Konektor vizuálneho prevodníka

9

Napájací prívod
Vstup: 100 – 240 Vac, 50/60 Hz, max. 300 VA
Poistky
F1, F2: T4A/250 V

10

15. september 2020

Sieťová zásuvka (iba pre počítač, ak sa nepoužíva
s izolačným transformátorom)
Výstup: Sieťové napájanie 100 – 240 VAC, max. 200 VA
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Natus UltraPro S100

Káblové pripojenia – 3. generácia

Štýly komponentov sa môžu líšiť od tých, ktoré sú uvedené vyššie.
Položka Opis

Položka Opis

A

Notebook

1

Kábel USB 2.0 (2M)

B

Jednotka základne

2

Vysokorýchlostný prepojovací kábel
(vlastný)

C

Napájací adaptér

3

Kábel napájacieho adaptéra IEC
(1 stopa)

D

Sonda elektrického stimulátora

4

Napájací kábel nemocničného stupňa,
tienený

5

Napájací prepojovací kábel IEC (2M0)

 Pokročilá stimulačná sonda
(zobrazené)

 Comfort Probe RS10 (voliteľné,
nezobrazené)
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E

Ferit

F

3-kanálový zosilňovač

G

4-kanálový zosilňovač

H

Iso Box sa používa iba na
voliteľnom vozíku

I

ELEKTRICKÁ SIEŤ
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Pravý bočný
panel – 3. generácia

1

Výstup stimulátora (izolovaný)
Výstupné konektory stimulátora sú elektricky
izolované.
Zásuvka výstupu stimulátora (izolovaná)
Pre pripojenie stimulačných elektród so zástrčkami
DIN. Podpora aktívnej stimulačnej sondy.

2

Pripojenie sluchového meniča

3

Pripojenie snímača LED okuliarov

1

Reproduktor

2

Spínač napájania

Ľavý bočný
panel – 3. generácia

15. september 2020
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Natus UltraPro S100

Zadný panel –
3. generácia

1

Ochranné uzemnenie

2

Funkčné uzemnenie
Používa sa na potlačenie šumu.

3

Duálne konektory USB – typ A
K dispozícii je obmedzený výkon. Používa sa iba pre
nožný spínač a pamäťovú kartu.

4

Konektor USB – typ B
Pre počítačové rozhranie.

5

Vstupný/výstupný konektor spúšťača – možnosť 1

6

Vstupný/výstupný konektor spúšťača – možnosť 2

7

Výstupný konektor HS Link
Pripojenie zosilňovača
Cat5 so zabudovaným potlačením EMI
Proprietárny kábel

8

Konektor vizuálneho prevodníka

9

Napájací prívod
Vstup: 100 – 240 Vac, 50/60 Hz, max. 300 VA
Poistky
F1, F2: T4A/250 V

10
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Sieťová zásuvka (iba pre počítač, ak sa nepoužíva
s izolačným transformátorom)
Výstup: Sieťové napájanie 100 – 240 VAC,
max. 200 VA

15. september 2020

Základné informácie o systéme

Funkcie ovládacieho panela – 1. a 2. generácia

15. september 2020

1

Ovládací gombík intenzity stimulu

2

Kláves na ovládanie trvania stimulu

3

Kláves na ovládanie frekvencie opakovania stimulu

4

Šípky (Ovládacie klávesy navigácie markera)

5

Nepoužívané.

6

Gombík výberu

7

Indikátor hlasitosti

8

Indikátor stlmenia zvuku

9

Kláves stlmenia zvuku

10

Navigačné klávesy na obrazovke

11

Klávesy zvuku

12

Numerická klávesnica

13

Kláves Enter

14

Indikátor pohotovostného režimu

15

Indikátor chodu

16

Funkčné klávesy

17

Klávesy displeja

18

Kláves vracajúceho sa stimulu

19

Indikátor stimulu

20

Kláves jednoduchého stimulu

21

Obnovenie stimulu na 0
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Natus UltraPro S100

Indikátory zapnutia/
pohotovostného
režimu
Spustiť
Pohotovostný režim

Navigácia
obrazovky/softvérové
funkcie
Klávesy navigácie obrazovky – farebne kódované
Softvérové klávesy navigácie obrazovky umožňujú
navigáciu v záložkách aplikácie.
Farby a funkcie 6 softvérových navigačných klávesov
zodpovedajú farbám a funkciám softvérových tlačidiel
navigácie obrazovky v aplikácii.
Funkčné klávesy – farebne kódované
Softvérové funkčné klávesy umožňujú ovládať rôzne
softvérové funkcie v aplikácii.
Farby a funkcie 12 softvérových funkčných klávesov
zodpovedajú farbám a funkciám softvérových funkčných
tlačidiel v aplikácii.

Klávesy displeja
Ovládacie klávesy vpravo a vľavo umožňujú upraviť
rýchlosť toku.
Pravý kláves skracuje trvanie toku na úsek, čím je stopa
širšia.
Ľavý kláves predlžuje trvanie toku na úsek, čím je stopa
užšia.
Ovládacie klávesy nahor a nadol umožňujú upraviť
senzitivitu v úseku.
 Kláves Nahor znižuje senzitivitu na úsek, čím sa stopa
zväčšuje.
 Kláves Nadol zvyšuje senzitivitu na úsek, čím sa stopa
zmenšuje.
2-14
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Stimul
Indikátor stimulu
Žltá kontrolka (LED) indikátora stimulu bliká jedenkrát
pre jednoduchý stimul a prerušovane pre opakovaný
stimul.
Kláves jednoduchého stimulu
Keď stlačíte kláves jednoduchého stimulu, vykoná sa
jeden stimul a indikátor blikne raz.
Kláves jednoduchého stimulu môže byť tiež použitý na
zastavenie opakovaného stimulu.
Kláves opakovaného stimulu
Keď stlačíte kláves opakovaného stimulu, vykoná sa
opakovaný stimul a indikátor bliká prerušovane.
Ak chcete zastaviť opakovaný stimul, stlačte buď ten istý
kláves opakovaného stimulu, alebo kláves jednoduchého
stimulu.

Intenzita
stimulácie/Trvanie/
Frekvencia
opakovania
Ovládací gombík intenzity stimulu
Ovládací gombík intenzity stimulu umožňuje nastaviť
intenzitu uvoľneného stimulu.
Otočte ovládací gombík doprava, aby ste zvýšili intenzitu
stimulu.
Otočte ovládací gombík doľava, aby ste znížili intenzitu
stimulu.
Kláves resetovania intenzity stimulu
Stlačte kláves resetovania intenzity stimulu pre
resetovanie intenzity stimulu na jej základnú úroveň.
Počas prevádzky stimulátorov prúdu dávajte
pozor, aby ste pacienta nevystavili vysokým prúdom.
Pred zapojením alebo odpojením stimulačnej elektródy
vždy resetujte stimulátor.

15. september 2020
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Natus UltraPro S100
Klávesy na ovládanie trvania stimulu
Ovládacie klávesy na zvýšenie a zníženie trvania stimulu
umožňujú skrátiť/predĺžiť trvanie stimulu.
Kláves nahor predlžuje trvanie stimulu.
Kláves nadol skracuje trvanie stimulu.
Klávesy na ovládanie frekvencie opakovania stimulu
Ovládacie klávesy nahor a nadol pre frekvenciu
opakovania stimulu zvyšujú a znižujú frekvenciu
opakovania stimulu.
Kláves nahor zvyšuje frekvenciu opakovania stimulu.
Kláves nadol znižuje frekvenciu opakovania stimulu.

Zvuk/hlasitosť/režim
kurzora/sledovanie/
marker/spustenie
Klávesy zvuku
Šípky doľava a doprava sa používajú na
zníženie/zvýšenie hlasitosti zvuku.
Kláves stlmenia zvuku/Indikátor
Stlačením klávesu stlmenia reproduktora prepnete medzi
funkciou On a Off.
Žlté svetlo (LED) indikuje, že reproduktor je stlmený.
Ak chcete nastaviť hlasitosť, pozrite si nižšie uvedenú
funkciu ovládacieho kolieska markera.
Gombík výberu
Otočte koliesko, aby ste presunuli sledovanie/markery
alebo spúšťací kurzor.
Stlačením kolieska prechádzate medzi markermi na
aktívnej stope.
Nepoužívané

2-16
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Sledovacie/markerové/spúšťacie ovládacie klávesy
V motorických a senzorických, F-Wave a aplikáciách
H-Reflex:
Ovládacie klávesy nahor a nadol vyberajú aktívne
sledovanie.
Ovládacie klávesy vľavo a vpravo vyberajú aktívny
kurzor.
V aplikácii EMG:
Ovládacie klávesy nahor a nadol pohybujú spúšťacím
kurzorom v malých krokoch.
Ovládacie klávesy vľavo a vpravo posúvajú vybratú
položku o jeden krok.

15. september 2020
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Natus UltraPro S100

Ovládací
panel – 3. generácia

2-18

1

Kláves zníženia hlasitosti

2

Kláves zvýšenia hlasitosti

3

Kláves voľby na pravej/ľavej strane

4

Vybrať test

5

Funkčné klávesy

6

Indikátor chodu

7

Indikátor pohotovostného režimu

8

Ovládací gombík intenzity stimulu

9

Kláves priemeru

10

Kláves jednoduchého stimulu

11

Kláves vracajúceho sa stimulu

12

Kurzorové koliesko, spúšťacia čiara, rolovanie

13

Odstrániť

14

Znížiť vybraný sledovací kláves

15

Zvýšiť vybraný sledovací kláves

16

Kláves na zníženie časovej základne

17

Kláves na zníženie senzitivity

18

Kláves na zvýšenie časovej základne

19

Kláves na zvýšenie senzitivity

20

Ďalší test

21

Kláves stlmenia
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Funkcie ovládacieho panela – 3. generácia
Indikátory zapnutia/
pohotovostného režimu
Indikátor chodu
* Svieti nepretržite počas inicializácie systému
* Svieti nepretržite, hneď ako aplikácia inicializuje hlavnú
jednotku
Indikátor pohotovostného režimu
* Bliká pomaly, keď je základňa UltraPro zapnutá a jednotka
USB je pripojená, ale aplikácia EMG nie je spustená
* Bliká rýchlo počas inicializácie systému
* Svieti neustále, ak je systém zapnutý, ale kábel USB nie je
pripojený

Softvérové funkcie
Funkčné klávesy – farebne kódované
12 softvérových funkčných klávesov umožňuje ovládať rôzne
softvérové funkcie v aplikácii.
Farby a funkcie 12 softvérových funkčných klávesov
zodpovedajú tlačidlám softvérových funkcií v aplikácii v dolnej
časti obrazovky.

Klávesy displeja
Ovládacie klávesy vpravo a vľavo umožňujú upraviť
rýchlosť toku.
Pravý kláves skracuje trvanie toku na úsek, čím je stopa širšia.
Ľavý kláves predlžuje trvanie toku na úsek, čím je stopa užšia.
Ovládacie klávesy nahor a nadol umožňujú upraviť
senzitivitu v úseku.

• Kláves Nahor zvyšuje senzitivitu na úsek, čím sa stopa
zmenšuje.

• Kláves Nadol znižuje senzitivitu na úsek, čím sa stopa
zväčšuje.

15. september 2020
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Natus UltraPro S100

Stimul

Indikátor stimulátora
* Bliká rýchlo počas inicializácie systému
* Bliká opakovane, keď je aktívny stimulátor
* Bliká rýchlo, keď je aktívny test impedancie
Kláves opakovaného stimulu
Stlačením vyvoláte opakujúci sa stimul. Indikátor prerušovane
bliká.
Ak chcete zastaviť opakovaný stimul, stlačte buď kláves
opakovaného stimulu, alebo kláves jednoduchého stimulu.
Kláves jednoduchého stimulu
Stlačením vyvoláte jednoduchý stimul. Indikátor blikne raz.
Kláves jednoduchého stimulu môže byť tiež použitý na
zastavenie opakovaného stimulu.

Intenzita stimulu
Kláves priemeru
Stlačením spustíte alebo zastavíte priemer.

Ovládací gombík intenzity stimulu
Ovládací gombík intenzity stimulu umožňuje nastaviť intenzitu
uvoľneného stimulu.
Otočte ovládací gombík doprava, aby ste zvýšili intenzitu
stimulu.
Otočte ovládací gombík doľava, aby ste znížili intenzitu stimulu.
Počas prevádzky stimulátorov prúdu dávajte pozor, aby
ste pacienta nevystavili vysokým prúdom. Pred zapojením alebo
odpojením stimulačnej elektródy vždy resetujte stimulátor.

2-20
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Výbery chodu
Predošlý chod
Stlačením sa presuniete na predchádzajúci chod.
Nasledujúci chod
Stlačením sa presuniete na nasledujúci chod.

Hlasitosť zvuku
Klávesy zvuku
Stlačením hornej časti tlačidla zvýšite hlasitosť a dolnou časťou
tlačidla hlasitosť znížite.

Kláves stlmenia zvuku
Stlačením prepnete medzi funkciou On a Off.
Indikátor stlmenia
* Keď je reproduktor stlmený, svieti nepretržite
* Počas inicializácie hlavnej jednotky bliká

15. september 2020
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Natus UltraPro S100

Odstrániť a presunúť
Kláves odstránenia
Stlačením klávesu odstránenia odstránite vybranú stopu,
posledný napísaný znak alebo vybratú položku.
Gombík výberu
Otočte gombík, aby ste presunuli stopy, markery alebo spúšťací
kurzor.

Výber testu
Kláves výberu testu
Stlačením vstúpite do ponuky domovskej stránky testu.
Kláves výberu strany
Stlačením vyberte pravú alebo ľavú vyšetrovanú stranu.
Kláves nasledujúceho testu
Stlačením postúpite do nasledujúcej štúdie.
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Modul zosilňovača UltraPro S100 – 3 a 4 kanály

3-kanálový zosilňovač Natus UltraPro S100

4-kanálový zosilňovač Natus UltraPro S100

Predný panel

3-kanálový zosilňovač

Vstup zosilňovača (izolovaný)
Všetky vstupné konektory zosilňovača sú
elektricky izolované.

4-kanálový zosilňovač

Vstupné konektory zosilňovača
citlivého na elektrostatiku
3- a 4-kanálový zosilňovač

3- a 4-kanálový zosilňovač
3- a 4-kanálový zosilňovač

Nedotýkajte sa vstupných
konektorov zosilňovača, pretože by ste
mohli poškodiť zosilňovač alebo
ovplyvniť jeho výkon.
Aktívna elektróda – čierna
Aktívna elektróda zodpovedá čiernemu
vstupnému konektoru.
Referenčná elektróda – červená
Referenčná elektróda zodpovedá
červenému vstupnému konektoru.
Kontrolka LED zapnutia

4-kanálový zosilňovač

15. september 2020
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Natus UltraPro S100
Predný panel

3-kanálový zosilňovač

Vstupné konektory zosilňovača
(1 – 3)/(1 – 4)
Vstupné konektory zosilňovača disponujú
zásuvkou typu DIN aj párom 1,5 mm
konektorov odolných voči dotyku.

4-kanálový zosilňovač

Konektory uzemnenia pacienta
Zapojte elektródy uzemnenia pacienta do
zelených konektorov.
3-kanálový zosilňovač

Nepripájajte „uzemnenie
pacienta” k ochrannej uzemňovacej
zástrčke na jednotke izolačného
transformátora ani k žiadnemu inému
„uzemňovaciemu“ vedeniu, pretože
vstupy elektród sú galvanicky izolované.

4-kanálový zosilňovač

Tlačidlo testu impedancie
4-kanálový zosilňovač

Tlačidlo stlmenia
4-kanálový zosilňovač

3-kanálový bočný panel/4-kanálový zadný panel

3- a 4-kanálový zosilňovač

Vstupný konektor HS Link – hlavná
jednotka – bočný panel/zadný panel
Z dôvodu rizika úrazu elektrickým
prúdom nesmie operátor a/alebo pacient
priamo alebo nepriamo siahnuť na kovový
kryt kábla LINK pripojeného na zadnú
stranu zosilňovača.
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Stimulátor prúdu
Bezpečnostné
informácie

Stimulátor
Počas prevádzky stimulátora prúdu dávajte pozor, aby ste pacientov
nevystavili vysokým prúdom. Pred zapojením alebo odpojením stimulačnej
elektródy vždy resetujte stimulátor.

Súčasné napojenie pacienta na vysokofrekvenčné chirurgické
zariadenie môže spôsobiť popáleniny na mieste elektrickej stimulácie alebo
záznamových elektród a možné poškodenie elektrického stimulátora alebo
zosilňovačov vstupu elektródy. Prevádzka v bezprostrednej blízkosti (asi 1 m)
krátkovlnného alebo mikrovlnného terapeutického zariadenia môže spôsobiť
nestabilitu výstupu elektrického simulátora.

Nebezpečné fyziologické účinky! Stimulátor prúdu môže vydávať
nebezpečný prúd a napätie.

Vyhnite sa elektrickej stimulácii po dlhšiu dobu.

Stimulačné elektródy
Pri používaní ihličkových elektród na záznam alebo stimuláciu
používajte buď predsterilizované jednorazové ihličkové elektródy, alebo
dôkladne sterilizujte ihličkové elektródy na viac použití.

Vyhýbajte sa náhodnému kontaktu so zapojenými ale
neaplikovanými elektródami a inými vodivými časťami vrátane tých, ktoré
sú zapojené na ochranné uzemnenie.
Poznámka: Pri čistení opakovane použiteľných povrchových elektród si pozrite
ich sprievodný návod na použitie.
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Natus UltraPro S100

Stimulačná sonda

2-26

1

Kolíky výstupnej elektródy
Pre priamu stimuláciu pokožky si pozrite opis stimulačných elektród v tejto časti.

2

Indikátory polarity a stimulu
Katódu stimulácie indikuje stále zelené svetlo (LED). Počas stimulácie bude druhý
indikátor LED blikať žltou farbou – raz pre jednoduchú stimuláciu a prerušovane pre
opakovanú stimuláciu. Upozorňujeme, že ak nie je stimulátor aktivovaný, nebudú svietiť
žiadne indikátory LED.

3

Tlačidlo polarity
Stlačte tlačidlo pre zmenu polarity.

4

Tlačidlo C
Nasledujúce vyšetrenie štúdie
Aktívne vo všetkých testoch. Na okamih stlačte tlačidlo na rukoväti.

5

Tlačidlo A
Tlačidlo ďalšieho miesta – aktívne pri testovaní motorických a senzorických
nervov
Na okamih stlačte tlačidlo na rukoväti.

6

Tlačidlo jednoduchého stimulu
Na okamih stlačte tlačidlo na rukoväti.
Tlačidlo opakovaného stimulu
Stlačte a podržte tlačidlo na rukoväti aspoň na 1 sekundu.

7

Ovládacie koliesko intenzity stimulu
Pre zvýšenie alebo zníženie intenzity prúdu otáčajte kolieskom.
Môžete takisto použiť aj koliesko myši alebo gombík ovládania intenzity stimulácie na
ovládacom paneli.
Resetovanie
Pre resetovanie intenzity na nulovú úroveň stlačte kláves Reset Stimulus Intensity
(Resetovať intenzitu stimulu) na ovládacom paneli.
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Základné informácie o systéme

Zmena polarity na
sonde Comfort Probe
RS10
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1.
2.
3.

Vytiahnite hlavu sondy priamo zo sondy Comfort Probe RS10.
Otočte hlavu sondy o 180 stupňov.
Vložte hlavu sondy naspäť do sondy Comfort Probe RS10.
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Nožný spínač s 3 pedálmi (voliteľné)
Nožný spínač je k dispozícii ako model s trojitým pedálom (funkcie 1, 2 a 3)
s rozhraním USB.

IPX1
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Stupeň ochrany proti škodlivému vniknutiu vody

1

Programovateľné používateľom

2

Ďalšie miesto (definovateľné používateľom)

3

Spustenie/zastavenie stimulácie (definovateľné používateľom)
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Základné informácie o systéme

Napájanie systému
1.
2.
3.
4.
5.

Zaistite, aby boli všetky komponenty pripojené správne v súlade s tým, čo je
vysvetlené skôr v tejto kapitole, potom postupujte podľa týchto krokov.
Pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
Zobrazí sa prihlasovacia obrazovka systému Windows. Kliknite na správnu ikonu
používateľa a zadajte svoje heslo (ak máte heslo).
(Iba 3. generácia) Zapnite tlačidlo napájania jednotky základne na ľavej strane
panela.
Aplikáciu spustíte kliknutím na ikonu softvéru Natus Elite Viking alebo
Synergy.

Poznámka: Vaše prihlasovacie ID a heslo sa môžu líšiť.

Vypnutie systému
Postupujte podľa týchto pokynov na správne vypnutie systému, aby ste predišli
poškodeniu jednotky.
1. Na domovskej stránke Natus Elite Viking alebo Synergy kliknite na položku File
(Súbor) a Exit (Ukončiť). Aplikácia je zatvorená a zobrazí sa pracovná plocha
systému Windows.
2. (Iba 3. generácia) Vypnite tlačidlo napájania jednotky základne na ľavej strane
panela.
3. Kliknite na ikonu napájania Microsoft Windows v ľavom dolnom rohu obrazovky
počítača.
4. Kliknite na položky Start (Štart) > Shutdown (Vypnúť) v ľavom dolnom rohu
obrazovky počítača.
5. Keď je systém vypnutý, odpojte napájací kábel zo zásuvky.

Softvérové varovné a chybové kódy
V aplikácii Natus Elite Viking alebo Synergy sú chybové a ďalšie informačné správy
navrhnuté tak, aby boli zrozumiteľné.
Ďalšie informácie a navrhované činnosti používateľa sú však uvedené v dokumente
022210, ktorý sa nachádza na disku Používateľská príručka 482-651400.

15. september 2020
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Inštalácia akvizičného softvéru UltraPro S100
Ak softvér UltraPro S100 nebol nainštalovaný a licencovaný alebo ak inštalujete nový
softvér, nainštalujte a licencujte ho podľa týchto pokynov.

1. Inštalácia
akvizičného
softvéru

1.

Vložte inštalačný disk Natus Elite Viking/Synergy EMG do diskovej jednotky.
Inštalačný program by sa mal spustiť automaticky.
2. Kliknite na položku Next (Ďalej).
3. Zaškrtnite položku Accept license agreement (Prijať licenčnú zmluvu)
a kliknite na možnosť Next (Ďalej).
4. Zaškrtnite položku Acquisition System (Akvizičný systém) a kliknite na
možnosť Next (Ďalej).
5. Zadajte sériové číslo systému z dodaného licenčného formulára a kliknite na
možnosť Next (Ďalej).
6. Kliknutím na možnosť Next (Ďalej) prijmete predvolené umiestnenie programu
aplikácie.
7. Inštaláciu spustíte kliknutím na možnosť Next (Ďalej).
8. Kliknutím na tlačidlo Install (Inštalovať) nainštalujete ovládač zariadenia.
9. Kliknite na možnosť Install this driver anyway (Napriek tomu nainštalovať
tento ovládač).
10. Inštaláciu dokončíte kliknutím na možnosť Next (Ďalej).
11. Kliknutím na tlačidlo OK reštartujte počítač.
12. Inštalácia softvéru UltraPro S100 je dokončená.

2. Vytvorenie
a uplatnenie
softvérovej
licencie
UltraPro S100

1.

Informácie o vytváraní a uplatňovaní licencie UltraPro S100 nájdete
v licenčnom liste UltraPro S100.

Technické údaje
Technické údaje nájdete v technickom liste UltraPro S100.
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3

Informácie o pacientovi
Táto kapitola vysvetľuje, ako používať funkciu Patient Information
(Informácie o pacientovi) používanú pri práci so súbormi vyšetrení pacienta.

15. september 2020
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Natus UltraPro S100
Prázdna strana.
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Informácie o pacientovi

Obrazovka pacienta

Informácie o pacientovi majú sekcie, kde zadávate konkrétne údaje o pacientovi,
napríklad ID pacienta, pohlavie, dátum narodenia a meno pacienta, ako aj
informácie o lekárovi, zhrnutie a závery.

Vloženie nového
pacienta

1.

Kliknutím na položku New Patient (Nový pacient) pripravíte systém na nového
pacienta. Ak existujú nejaké neuložené údaje, budete požiadaní o ich uloženie
alebo zahodenie. Demografická oblasť pacienta je vymazaná.

2.

Zadajte demografické údaje o pacientovi a informácie o návšteve.
Musíte zadať minimálne povinné polia. Po zadaní povinných polí budú
k dispozícii úplné demografické údaje o pacientovi.
Zvýraznené pole označuje umiestnenie na obrazovke, kam sa bude zadávať text.
Stlačením klávesu <Enter> alebo <Tab> sa dostanete na ďalší riadok vo
formulári. Stlačením klávesov <Shift Tab> presuniete blikajúci kurzor na
predchádzajúci riadok. Pred začatím akýchkoľvek testovacích postupov je
potrebné zadať údaje o pacientovi.

15. september 2020

3.

Podľa potreby zadajte meno, dátum narodenia atď.

4.

Na ľavej strane obrazovky sa zobrazuje meno pacienta, ID atď.

5.

Ak je to potrebné, vyplňte zvyšné informačné polia tak, že umiestnite kurzor do
požadovaného poľa a zadáte príslušné informácie. Stlačením klávesu Tab
prejdete kurzorom na ďalšie pole.

6.

Kliknutím na možnosť Save (Uložiť) uložte údaje o pacientovi na pevný disk.

7.

Kliknutím na tlačidlo Begin Testing (Začať testovanie) spustíte testovanie
alebo zadáte podrobnosti o návšteve.

8.

Informácie o návšteve je možné pridať stlačením tlačidla Visit Details
(Podrobnosti o návšteve).
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Výber/úprava
informácií o
pacientovi

1.

Kliknutím na funkčný kláves Patient List (Zoznam pacientov) na hlavnej
obrazovke systému UltraPro S100 zobrazíte zoznam všetkých pacientov
v databáze pacientov alebo pacienta vyhľadáte pomocou nástroja Search
(Hľadať).

2.

Pomocou zvislého posúvača alebo klávesov so šípkami nahor/nadol môžete
posúvať polia nadol k požadovanému pacientovi. Ak chcete načítať pacienta,
kliknite dvakrát na položku patient (pacient) alebo ho zvýraznite a kliknite
na položku Load Patient (Načítať pacienta). Na ľavej strane obrazovky sa
zobrazujú informácie o aktuálnom pacientovi.

3.

Podľa potreby upravte informácie o pacientovi.

4.

Vykonajte zmeny v informáciách o aktuálnom pacientovi opätovným
zadaním informácií, ktoré je potrebné aktualizovať. Základné informácie
o aktuálnom pacientovi sa použijú na všetky správy. Informácie o návšteve
sú však pre každú návštevu jedinečné.

5.

Ak chcete zmeniť podrobnosti o návšteve, vyberte možnosť Restart Visit
(Reštartovať návštevu).

6.

Vyberte položku Visit Details (Podrobnosti o návšteve).

7.

Po dokončení informácií o návšteve kliknite na možnosť Done (Hotovo).
Zobrazí sa výzva na uloženie zmien.
Ak aktualizujete iba informácie o aktuálnom pacientovi, kliknite na tlačidlo
Save (Uložiť).

Poznámka: Načítanie pacienta nahradí aktuálneho pacienta a skôr, ako budete
môcť pokračovať, sa môže zobraziť výzva na uloženie aktuálneho pacienta.

Začatie novej
návštevy

1.

Kliknutím na funkčný kláves Patient List (Zoznam pacientov) na hlavnej
obrazovke systému UltraPro S100 zobrazíte zoznam všetkých pacientov
v databáze pacientov alebo pacienta vyhľadáte pomocou nástroja Search
(Hľadať).

2.

Pomocou zvislého posúvača alebo klávesov so šípkami nahor/nadol môžete
posúvať polia nadol k požadovanému pacientovi. Ak chcete načítať pacienta,
kliknite dvakrát na položku patient (pacient) alebo ho zvýraznite a kliknite
na položku Load Patient (Načítať pacienta).

Poznámka: Načítanie pacienta nahradí aktuálneho pacienta a skôr, ako budete
môcť pokračovať, sa môže zobraziť výzva na uloženie aktuálneho pacienta.
3.
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Kliknite na položku New Visit (Nová návšteva).
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Informácie o pacientovi

Vyvolanie pacienta
na testovanie

Vyvolanie vyšetrenia
na kontrolu

1.

Kliknutím na funkčný kláves Patient List (Zoznam pacientov) na hlavnej
obrazovke systému UltraPro S100 zobrazíte zoznam pacientov v databáze
pacientov alebo pacienta vyhľadáte pomocou nástroja Search (Hľadať).

2.

Načítajte pacienta. Informácie o pacientovi sú zobrazené vľavo.

3.

Vykonajte všetky potrebné zmeny v Informáciách o návšteve. Po dokončení
kliknite na položku Done (Hotovo). Zobrazí sa výzva na uloženie zmien.

4.

Vpravo sa automaticky zobrazí ponuka testu. Vyhľadajte a vyberte požadovaný
test a začnite testovať.

5.

Ak potrebujete pridať testovanie k existujúcej návšteve.
a. Kliknite na funkciu Patient List (Zoznam pacientov) na hlavnej obrazovke
systému UltraPro S100. Pacienti sú uvedení vpravo.
b. Nájdite pacienta a zvýraznite meno.
c. Kliknutím na položku Catalog (Katalóg) zobrazíte všetky návštevy tohto
pacienta.
d. Návštevu, ktorá má byť pripojená, vyhľadajte podľa dátumu a zvýraznite ho.
e. Kliknite na položku Restart (Reštartovať). Tejto návšteve bude pridelené
ďalšie testovanie.

1.

Ak chcete skontrolovať údaje krivky.
a.

Kliknutím na tlačidlo Patient List (Zoznam pacientov) sa na pravej strane
obrazovky zobrazia všetci pacienti.

b.

Vyhľadajte pacienta prechádzaním zoznamu alebo pomocou funkcie
Search (Hľadať) a zvýraznite pacienta.

2.

Kliknutím na tlačidlo Catalog (Katalóg) sa na pravej strane obrazovky zobrazia
všetky návštevy a údaje o tomto pacientovi.
a. Vyhľadajte správnu návštevu a v prípade potreby ju rozbaľte kliknutím na
znamienko „+“ pred priečinkom,
b. Dvakrát kliknite na názov údajov krivky (Median APB (Medián APB),
Ulnar FDI (Ulnárne FDI) atď.). Údaje je možné meniť, napríklad posúvať
markery.

3.

Ak chcete uložiť zmeny.
a. Kliknutím na položku Exit Test (Ukončiť test) sa vrátite na obrazovku
s informáciami o pacientovi.
b. Kliknutím na tlačidlo Report (Správa) správu znova vygenerujete alebo
znovu zostavíte.

4.

Kliknutím na položku End Visit (Ukončiť návštevu) uložíte zmeny a opustíte
tohto pacienta.

Poznámka: Všimnite si, že pred názvom každej časti sa zobrazuje znak „+“ alebo
„-“. Rovnako ako v systéme Windows kliknite na znak „+“ na otvorenie zatvoreného
priečinka alebo sekcie alebo kliknite na znak „-“ na zatvorenie sekcie.
15. september 2020
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Odstránenie vyšetrení
zo súboru pacienta

Odstránenie pacienta

3-6

1.

Kliknutím na tlačidlo Patient List (Zoznam pacientov) zobrazíte všetkých
pacientov na paneli vpravo.

2.

Zvýraznite požadovaného pacienta.

3.

Kliknutím na tlačidlo Catalog (Katalóg) zobrazíte návštevy a súbory s údajmi
o tomto pacientovi. Vyhľadajte a zvýraznite buď súbor krivky alebo návštevy
podľa toho, čo chcete vylúčiť.

4.

Na lište ponuky kliknite na položky File (Súbor) > Detete Test (Odstrániť test)
na odstránenie konkrétneho súboru krivky alebo kliknite na položky File
(Súbor) > Detete Visit (Odstrániť návštevu) na odstránenie všetkých údajov pre
konkrétny dátum. V obidvoch prípadoch sa zobrazí výzva na potvrdenie
odstránenia.

1.

V položke Patient List (Zoznam pacientov) zvýraznite pacienta, ktorého
chcete odstrániť.

2.

Vyberte položky File (Súbor) > Detete Patient (Odstrániť pacienta). Zobrazí sa
výzva na potvrdenie odstránenia.

15. september 2020

4

Vykonanie vyšetrenia
Táto kapitola poskytuje všeobecné pokyny na vykonanie štúdie alebo vyšetrenia,
napríklad s použitím štúdie vodivosti motorického nervu. Tieto základné kroky
môžete použiť na vykonanie väčšiny vyšetrení dostupných v programe
UltraPro S100.

15. september 2020
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Prázdna strana.
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Vykonanie vyšetrenia

Nastavenie systému
Skontrolujte, či sú komponenty správne pripojené k systému.

Akékoľvek napájanie systému zapnite až po správnom pripojení
a overení všetkých káblových pripojení.
Informácie o komponentoch systému nájdete v kapitole 2 v tejto príručke.
V systéme budete tiež potrebovať nainštalovaný vhodný softvér aplikácie.

Začíname

15. september 2020

Keď zapnete hlavný vypínač, systém môže zobraziť prihlasovaciu obrazovku
systému Windows.
Po prihlásení do systému:
1. Dvakrát kliknite na ikonu Viking alebo Synergy na pracovnej ploche a potom
sa prihláste.
2. Zadajte demografické informácie pacienta.
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Existujú dva základné prístupy k výberu vyšetrení na testovanie: Ponuka testov
Používanie systému
UltraPro S100, ponuka alebo Ponuka štúdií. Každá z nich je podrobnejšie popísaná nižšie.
štúdií a ponuka testov

Ponuka testov

V Ponuke testov sú vyšetrenia zoskupené podľa typu; motorické, senzorické,
F-Waves atď. Pri spustení vyšetrenia môžete na obrazovke s krivkami zmeniť
vyšetrenie na iné dvojitým kliknutím na priečinok Test Folder (Priečinok testu)
a potom v dialógovom okne Select Protocol (Vybrať protokol) vybrať konkrétnu
položku exam (vyšetrenie) a side (strana).

Ponuka štúdií
V Ponuke štúdií sú vyšetrenia zvyčajne zoskupené podľa diagnózy, sťažností
pacienta alebo iného vlastného nastavenia. Pri vykonávaní štúdie môžete na
obrazovke s krivkami zvoliť ďalšie vyšetrenie zo študijného vyšetrenia v pravom
dolnom strede obrazovky, ktoré je nezávislé od typu vyšetrenia. Ak je to vykonané
týmto spôsobom, nezobrazí sa žiadne dialógové okno. Štúdia môže obsahovať
motorické, senzorické, F-wave, H-Reflex, ihlové EMG atď.
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Vykonanie vyšetrenia

Testovanie pomocou
Ponuky štúdií

Testovanie pomocou
Ponuky testov

Správa o pacientovi
v siedmich krokoch
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1.

V Ponuke štúdií dvakrát kliknite na položku exam (vyšetrenie) a vstúpte na
obrazovku s krivkami. Kliknutím na ikonu obrátenia
zmeňte nastavenie na ľavú alebo pravú stranu.

vyberte alebo

2.

Vykonajte vyšetrenie.

3.

Stlačte alebo kliknite na funkčný kláves Next Study Exam (Nasledujúce
vyšetrenie štúdie).

4.

Pokračujte v testovaní až do ukončenia.

1.

V Ponuke testov vyberte z príslušného priečinka požadovaný test type (typ
testu).

2.

Na obrazovke s krivkami sa zobrazí dialógové okno Select protocol
(Vybrať protokol). Vyberte protokol a stranu, ktorú chcete pre toto
vyšetrenie použiť, a kliknite na tlačidlo OK.

3.

Pokračujte v testovaní.

4.

Po dokončení tohto testu, zatiaľ čo ste stále na obrazovke s krivkami, stlačte
alebo kliknite na navigačný kláves New Nerve (Nový nerv) (ak vykonávate
nerv rovnakého typu) alebo na Exit Test (Ukončiť test) (ak je nerv z iného
priečinka).

5.

Vykonajte vyšetrenie.

6.

Pokračujte v testovaní až do ukončenia.

Typický postup na vykonanie vyšetrenia:
1.

Kliknite na položku New Patient (Nový pacient) (alebo End Visit (Ukončiť
návštevu), ak predchádzajúce vyšetrenie pacienta nie je ukončené).

2.

Zadajte informácie o aktuálnom pacientovi.

3.

Kliknite na možnosť Save (Uložiť).

4.

Vykonajte vyšetrenia.

5.

Pozrite sa na správu.

6.

Vráťte sa do Ponuky testov/Ponuky štúdií.

7.

Pred začatím ďalšieho pacienta kliknite na položku End Visit (Ukončiť
návštevu).
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Príklad štúdie vodivosti motorického nervu
Umiestnite a pripevnite elektródy k pacientovi podľa vašich zvyklostí pre typ testu,
ktorý vykonávate.

Informácie o
obrazovke
s krivkami
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1

Nastavenia filtra a/alebo stimulátora sú uvedené na lište nástrojov.

2
3

Označenia stopy a nastavenia sú uvedené vpravo od krivky.
Stopa monitora zobrazuje prichádzajúci signál na vyhodnotenie šumu a rušenia.

4

Tabuľka výsledkov. Tu sa zobrazujú namerané hodnoty z umiestnení kurzora.
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Vykonanie vyšetrenia

Výber vyšetrenia

Z funkčných klávesov alebo z Ponuky testov/štúdií vyberte vyšetrenie, ktoré chcete
použiť.

Výber protokolu (iba
ak používate Ponuku
testov)

1.

Pomocou myši vyberte nerv a testovanú stranu.

2.

Stlačením klávesu Enter potvrďte výber.

3.

Ak nenájdete požadovaný protokol, vyberte možnosť Generic Nerve
(Generický nerv).

4.

Po dokončení testovania je možné zmeniť štítky nervov a umiestnení.
Kliknutím ľavým tlačidlom myši ich zvýrazníte, potom kliknite pravým
tlačidlom myši a vyberte príkaz Edit Segment (Upraviť segment).

Umiestnenie elektródy
v prípade štúdie
•
vodivosti motorického
nervu
•

Aktívna záznamová elektróda sa umiestni nad zónu koncovej platničky svalu
inervovaného testovaným nervom.
Referenčná elektróda sa umiestni v blízkosti elektricky „tichej“ oblasti.

•

Uzemňovacia elektróda je zvyčajne umiestnená medzi stimulačnými
a záznamovými elektródami.

•

Použitie elektrolytického gélu medzi pokožkou a záznamovou elektródou
zlepšuje „elektrický kontakt“ a znižuje šum.

•

Nadmerný šum môže vyžadovať ošúchanie pokožky, aby sa znížili impedancie.

Poznámka: Napriek tomu, že je záujem o vodivosť pozdĺž nervu, záznamová
elektróda je umiestnená na svale.
Nerv je stimulovaný pomocou povrchových elektród na dvoch alebo viacerých
miestach, kde je nerv umiestnený povrchovo. Stimulátor je obvykle orientovaný tak,
aby katóda stimulátora smerovala k aktívnej záznamovej elektróde.

15. september 2020
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Umiestnenie elektródy 1. Povrchové diskové alebo prstencové elektródy sú umiestnené na pokožku nad
testovaný povrchovo umiestnený nerv.
v prípade štúdie
vodivosti
2. Nerv je stimulovaný v miestach, kde sa nachádza pod povrchom.
senzorického
Katóda stimulátora je orientovaná smerom k aktívnej záznamovej elektróde.
nervu
Získavanie údajov
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Údaje sa získavajú prístrojom, zobrazujú sa na obrazovke a automaticky sa označujú
a ukladajú. Krivky spolu s nameranými hodnotami sa potom prenesú do správy.
1.

Nastavte intenzitu stimulu na 0.

2.

Umiestnite stimulátor na príslušné miesto.

3.

Stlačením klávesu jednoduchého stimulu na ovládacom paneli (alebo
nožného spínača alebo tlačidla Získať nad kolieskom na stimulačnej sonde)
začnete stimuláciu a získate odpovede.

4.

Pomocou ovládacieho gombíka intenzity stimulácie alebo kolieska
intenzity na sonde stimulátora postupne zvyšujte intenzitu elektrického
stimulu, kým nie je odozva na maxime.

5.

Ak používate nepretržitú stimuláciu, stlačte na ovládacom paneli tlačidlo
Opakované alebo krátko stlačte a podržte tlačidlo Získať na sonde
stimulátora. Keď spozorujete prijateľnú odpoveď, stimuláciu zastavíte
opätovným stlačením jedného z tlačidiel.

6.

Ak chcete dosiahnuť priemer, stlačte funkčný kláves Priemer na ovládacom
paneli. Aktivuje sa funkcia priemeru. Stlačením klávesu Opakované na
ovládacom paneli získate požadovaný počet tokov.

7.

Ak chcete prejsť na ďalšie miesto stimulu, z navigačných klávesov stlačte
šípku nadol Ďalšie miesto alebo tlačidlo A na sonde.

8.

Rovnakým postupom získate odpoveď pre každé požadované miesto.

15. september 2020

Vykonanie vyšetrenia

Označovanie údajov

1.

Po získaní odpovedí sa markery umiestňujú automaticky.

2.

Ak chcete upraviť markery, kliknite na požadovaný marker a presuňte ho na
nové miesto alebo pomocou gombíka markera posuňte červený marker,
stlačte gombík markera, aby ste prešli na ďalší marker.

3.

Ak chcete ručne umiestniť markery latencie alebo amplitúdy, vyberte
z funkčných klávesov lištu nástrojov Mark Toolbar (Lišta nástrojov
markera).

4.

Na zobrazenej lište nástrojov môžete zvoliť z možností Clear (Vymazať),
Clear All (Vymazať všetko), Hide (Skryť), Show (Zobraziť), Fast Mark
(Rýchle označenie) alebo umiestniť jednotlivé markery.

5.

Ak používate ovládací panel systému UltraPro S100, stlačte ovládacie
koliesko markera, čím aktivujete/postúpite markermi. Otočenie kolieska
vám umožňuje správne umiestniť aktívny marker (červený).

Poznámka: Marker odstránite pomocou lišty nástrojov Mark Toolbar (Lišta
nástrojov markera) vo funkčných klávesoch. Kliknite na nežiaduci marker na
krivke, zmení sa na červený. Potom vyberte na lište nástrojov Mark toolbar
(Lišta nástrojov markera) možnosť Clear (Vymazať).
6.

Resetovanie
markerov

15. september 2020

Ak chcete opakovať ďalšie stopy, pomocou kurzorových klávesov
nahor/nadol aktivujte správnu stopu a zopakujte predchádzajúce kroky.

Ak ste premiestnili markery, ktoré systém automaticky umiestnil, môžete ich vrátiť
na pôvodné miesta stlačením položky Analysis (Analýza) > Reanalyze (Znova
analyzovať).
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Vymazanie údajov

Odstránenie údajov

1.

Kliknutím na krivku ju zvýraznite.

2.

Kliknite na krivku pravým tlačidlom myši.

3.

Vyberte možnosť Erase (Vymazať). Údaje sú odstránené zo stopy
a výsledky sú vymazané z tabuľky výsledkov.

4.

Ak chcete vymazanie vrátiť späť, kliknite pravým tlačidlom myši na krivku
a vyberte možnosť Unerase (Zvrátiť vymazanie). Ak chcete zvrátiť
vymazanie, je potrebné to urobiť okamžite.

1.

Kliknutím na krivku ju zvýraznite.

2.

Kliknite na funkčný kláves Erase (Vymazať).

3.

Údaje, stopa a miesto sa odstránia z oblasti sledovania a tabuľky výsledkov.
DÔLEŽITÉ: Nie je možné vrátiť späť.

Prekrývanie stôp

1.

Kliknite na funkčný kláves Superimpose (Prekryť stopy). Všetky krivky pre
daný kanál sú prekryté.
Prekryté stopy sa zobrazia v strede obrazovky.

2.
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Opätovným kliknutím na funkčný kláves Superimpose (Prekryť stopy)
vrátite stopy do pôvodných pozícií.

15. september 2020

Vykonanie vyšetrenia

Vypočítanie rýchlosti






Vzdialenosti je možné zadať po nameraní jednotlivého miesta alebo všetky
vzdialenosti možno zadať po nameraní všetkých miest.
Zadajte vzdialenosti v cm na jedno desatinné miesto (napr.
23,5 cm/235 mm)
Zadaná vzdialenosť sa zobrazí v tabuľke výsledkov v príslušnom poli
Distance (Vzdialenosť).
Stlačením klávesu Enter potvrďte vzdialenosť a vypočítajte rýchlosť
vodivosti.

Poznámka: Predvolené vzdialenosti môžete zadať pomocou tabuľky protokolu.
Rýchlosti vodivosti sa potom vypočítajú automaticky.

Analýza stôp
a zobrazenie

Na preskúmanie stôp môžete použiť celú obrazovku.

Zobrazenie
veľkých tabuliek
s výsledkami

Po získaní údajov môžete výsledky okamžite vidieť na obrazovke. Ak sa stĺpce
v tabuľke nezobrazujú, zobrazte úplné tabuľky a grafy buď posunutím tabuľky,
alebo výberom položky Results (Výsledky) > File Results (Úplné výsledky)
z lišty ponuky alebo dvakrát kliknite na lištu hlavičky.

Grafy

Na testovacej obrazovke je možné zobraziť až dva grafy. V zobrazení
VÝSLEDKOV na celú obrazovku je možné zobraziť až šesť grafov.

1.

1.

15. september 2020

Vyberte položky Display (Zobrazenie) > Full Trace Area ON (Celá oblasť
stôp ZAPNUTÁ) alebo dvakrát kliknite na lištu hlavičky.

Vyberte položku Results (Výsledky) > Graph Options (Možnosti grafu)
a vyberte výsledky, ktoré chcete zobraziť.
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Získavanie EMG

1.

Ak chcete získať voľne prebiehajúce EMG pomocou Ponuky testov, vyberte
alebo stlačte položku Needle EMG (Ihlové EMG) z funkčných klávesov na
ovládacom paneli alebo v Ponuke testov dvakrát kliknite na priečinok
Needle EMG (Ihlové EMG).

2.

V strede sa zobrazí obrazovka s krivkou a dialógovým oknom výberu EMG.
Vyberte si položku muscle (sval) a side (strana) a kliknite na možnosť
Acquire (Získať).

3.

Časť Monitor obrazovky začne zobrazovať EMG. Spočiatku nie je počuť
žiadny zvuk. Ak chcete aktivovať zvuk, jednoducho zapnite
reproduktory.

Vyhodnotenie svalov

4-12

4.

Keď skončíte s prvým svalom, z funkčných klávesov stlačte alebo kliknite
na položku New Muscle (Nový sval). Znovu sa zobrazí dialógové okno
súhrnného výberu EMG. Vyberte si položku muscle (sval) a side (strana)
a kliknite na možnosť Acquire (Získať).

5.

EMG sa zobrazuje v časti Monitor na obrazovke s krivkami. Znova zapnite
reproduktor.

6.

Pokračujte v tomto procese, kým nebudú otestované všetky svaly.

1.

Po dokončení testovania svalov na funkčných klávesoch stlačte alebo
klepnite na položku Summary Table (Súhrnná tabuľka). Zobrazí sa
súhrnná tabuľka EMG, ktorá zobrazuje všetky svaly, ktoré boli testované.

2.

Predvolene sú všetky svaly hodnotené ako „N“ alebo „Žiadne“. V dolnej
polovici tejto súhrnnej tabuľky môžete podľa potreby zmeniť vyhodnotenie
zvýraznením dotyčného svalu a následným prehodnotením rôznych
kategórií z dolnej polovice tohto dialógového okna.

15. september 2020

Vykonanie vyšetrenia

Zobrazenie
obrazovky EMG

Z funkčných klávesov sú k dispozícii dve základné zobrazenia EMG:
Komplex 1 alebo Komplex 2.
Komplex 2 zobrazuje celú obrazovku Monitor EMG a Kaskády.

Komplex 1 zobrazuje kvadrant Monitora EMG, kvadrant Dlhého sledovania
EMG a polovičnú obrazovku Kaskády.

V obidvoch prípadoch, ak chcete získať Kaskády alebo Dlhé sledovanie EMG,
musíte z funkčných klávesov stlačiť alebo zvoliť položku Acquire (Získať). Ak
sa použije funkcia Acquire (Získať), zvuk sa aktivuje automaticky.
Súhrnnú tabuľku je možné použiť buď s Komplexom 1, alebo Komplexom 2
podľa opisu vyššie.

15. september 2020
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Ukladanie údajov

Údaje sa ukladajú automaticky pri prechode na ďalšiu stopu.

Pridanie snímky
obrazovky do správy

1.
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Stlačením možnosti Transfer (Presunúť) presuniete zobrazenie aktuálnej
obrazovky do správy.
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5

Záloha a obnovenie údajov
Táto kapitola poskytuje niektoré pokyny na zálohovanie a obnovu pacientov
a nastavení.

15. september 2020
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Archivovanie údajov

Zálohovanie súborov
Zálohovanie údajov sa dá ľahko vykonať pomocou lišty ponuky nad obrazovkou
Informácie o pacientovi. Údaje je možné kopírovať na médium podľa vášho
výberu: CDR, DVD-R, flash disk, externý pevný disk atď. Zálohované údaje sa
zobrazia ako súbory .mps, ktoré potom možno tiež obnoviť do databázy pacientov
pomocou funkcie Načítať pacienta zo súboru.

15. september 2020

1.

Na obrazovke domovskej stránky kliknite na položku Patient List (Zoznam
pacientov), aby ste na pravej strane obrazovky zobrazili všetkých pacientov.

2.

Vyhľadajte pacienta, ktorý sa má zálohovať, a zvýraznite jeho name (meno).
Všetky návštevy tohto pacienta sú zahrnuté v zálohe.

3.

Na lište ponuky v hornej časti obrazovky kliknite na položky File (Súbor) >
Export Patient(s) to File (Exportovať pacienta/-ov do súboru).

4.

Zariadenie zálohy nájdete pomocou bunky Save In (Uložiť do) v hornej časti
tohto dialógového okna. Pomenujte súbor a kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).
Počas kopírovania údajov na médium sa zobrazí okno s priebehom. Po
dokončení sa zobrazí potvrdenie o úspešnom zálohovaní.

5.

V prípade potreby bude nutné pacienta zo systému manuálne odstrániť. Keď
je meno pacienta zvýraznené, kliknite na položku File Delete Patient (Súbor
Odstrániť pacienta).
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Obnova súborov
Obnova údajov o pacientovi späť na lokálny pevný disk je podobná procesu
zálohovania.
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1.

Uistite sa, že je záložné médium pripojené k systému.

2.

Na obrazovke domovskej stránky kliknite na položku Patient List (Zoznam
pacientov), aby ste na pravej strane obrazovky zobrazili všetkých pacientov.

3.

Na lište ponuky v hornej časti kliknite na položky File (Súbor) > Import
Patient(s) to File (Importovať pacienta/-ov do súboru). Zobrazí sa dialógové
okno, kde môžete nájsť zálohovacie zariadenie.

4.

Po nájdení zálohovacieho zariadenia vyhľadajte pacientov vyhľadaním
súborov .mps. Môže byť užitočné zoradiť súbory podľa položky Type
(Typ) a zoskupiť všetky súbory .mps, aby ste uľahčili hľadanie príslušných
pacientov.

5.

Zvýraznite súbor pacienta na záložnom zariadení a kliknite na možnosť Open
(Otvoriť). Zobrazí sa potvrdzovacie dialógové okno. Ak sú informácie
v tomto dialógovom okne správne, kliknite na položku Load (Načítať).
Pacient sa znovu objaví v zozname pacientov.
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Elektromagnetická kompatibilita
(EMC)
Táto kapitola poskytuje informácie o EMC pre systém UltraPro S100.

15. september 2020
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Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Zoznam položiek systému UltraPro S100; ďalšie a voliteľné diely

Zoznam všetkých modulov, káblov a príslušenstva, s ktorými výrobca systému UltraPro S100 vyhlasuje zhodu.
Zákazník alebo užívateľ systému UltraPro S100 by sa mal uistiť, že sa používa s týmito dielmi.
Číslo dielu

Typ

Poučenie

9033G070- *

Hlavná jednotka systému UltraPro S100

–

9006A220- *

Sieťový kábel, USA

Tienené, uzemňovacie pripojenie a maximálna dĺžka
kábla 3 m.

Generické

Kábel napájacieho rozhrania (tlačiareň)

Dĺžka kábla 1 m

Generické

Kábel napájacieho rozhrania (obrazovka)

Dĺžka kábla 1,5 m

Generické

Kábel napájacieho rozhrania (PC)

Dĺžka kábla 1 m

Generické

Kábel napájacieho rozhrania (notebook)

Dĺžka kábla 1,2 – 1,8 m

9080K0541 +

Dĺžka kábla 2,0 m

9080K0522

Prepojovací kábel HS link (hlavná
jednotka – zosilňovač)

Generické

Kábel USB (PC – predný koniec)

Dĺžka kábla 1 m

Generické

Kábel video signálu (digitálny RGB)

Maximálna dĺžka kábla 1,7 m

Generické

Signálny kábel tlačiarne

Maximálna dĺžka kábla 1,7 m

Generické

Elektródové a stimulačné káble

Tienené. Maximálna dĺžka kábla 2 m

Generické

Stimulačné, uzemňovacie a záznamové
elektródy

Tienené alebo netienené. Maximálna dĺžka kábla 1,2 m

Generické

PC (notebook/stolný počítač)

–

Generické

Myš

Maximálna dĺžka kábla 2 m (čiastočne interný)

Generické

Klávesnica

Maximálna dĺžka kábla 2 m (čiastočne interný)

Generické

Monitor široký 22”

–

9031D040- *

Izolačný transformátor 115 V

–

9031D041- *

Izolačný transformátor 230 V

842-695000

Pasívna stim. rukoväť (RS10)

Dĺžka kábla 2,5 m

9031E017- *

Natus Stimulus Probe

Dĺžka kábla 2,5 m

9031E027- *

Tubálne vložky do uší

Dĺžka kábla 5 m

9031E025- *

Náhlavná súprava

Dĺžka kábla 5 m

222-510800

Nožný spínač, 3 klávesy (USB)

Dĺžka kábla 5 m

9031E040- *

Kladivko na šľachy

Dĺžka kábla 1,8 m

9033B033- *

Ručný prepínací kábel

Dĺžka kábla 1,8 m

9033UP731/
9033C0731

3-kanálový zosilňovač

–

9031UP742/
9031C0742- *

4-kanálový zosilňovač

–

9033UP70-

15. september 2020
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Číslo dielu

Typ

Poučenie

9031F112-

Monitor VEP

Dĺžka kábla 5 m

Generické

Farebná tlačiareň

–

Generické

Laserová tlačiareň

–

9031E022- *

Okuliare

Dĺžka kábla 2,9 m

* Komponenty, položky s vysokou integritou.

Použitie iného príslušenstva a káblov ako tých, ktoré sú overené spoločnosťou Natus Medical
Incorporated, môžu viesť k zvýšeniu emisií alebo zníženej imunite zariadenia.
Nedotýkajte sa kolíkov na konektoroch označených týmto výstražným symbolom ESD (elektrostatický výboj)
a k týmto konektorom sa nepripájajte, pokiaľ nepoužívate preventívne postupy proti ESD.
Preventívne postupy zahŕňajú:
 Metódy na zabránenie hromadenia elektrostatického náboja (napr. klimatizácia, zvlhčovanie, vodivé
podlahové krytiny, nesyntetické oblečenie);
 Vybitie tela osoby o rám ZARIADENIA alebo SYSTÉMU alebo o uzemnenie či Please o veľký kovový
predmet;
 Pripevnite sa pomocou remienka na zápästie k ZARIADENIU alebo SYSTÉMU alebo k uzemneniu.
Personál, ktorý by sa mohol dotknúť konektorov označených výstražným symbolom ESD, má dostať toto
vysvetlenie a školenie. Patria sem pracovníci klinického/biomedicínskeho inžinierstva a zdravotníci.
Školenie ESD má obsahovať úvod do fyziky elektrostatického náboja, úrovní napätia, ktoré sa môžu vyskytnúť
v bežnej praxi, a poškodenia, ktoré je možné spôsobiť na elektronických komponentoch, ak sa ich dotkne
OPERÁTOR, ktorý je elektrostaticky nabitý. Ďalej majú byť vysvetlené metódy zabraňujúce nahromadeniu
elektrostatického náboja, ako a prečo vybíjať telo o uzemneniu alebo o rám ZARIADENIA alebo SYSTÉMU,
alebo sa pred pripojením pripútať pomocou remienka na zápästie k ZARIADENIU alebo SYSTÉMU alebo
k uzemneniu.
Použitie iného príslušenstva, transformátorov a káblov, ako je uvedené, s výnimkou servisných dielov predávaných
spoločnosťou Natus Medical Incorporation ako náhradných dielov pre vnútorné komponenty, môže mať za
následok zvýšené EMISIE alebo zníženú ODOLNOSŤ zariadenia.
V prípade pripojenia k iným prístrojom dodržiavajte normy EN/IEC 60601-1-1 a EN/IEC 60601-1-2. Prepojenie
prístroja s inými zariadeniami je povolené iba vtedy, ak nie sú ohrozené bezpečnostné požiadavky na pacienta,
používateľa a životné prostredie. Ak príručka neobsahuje adekvátne informácie o možnosti prepojenia s inými
zariadeniami, používateľ sa má obrátiť na výrobcu alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko a získať
informácie o účinkoch, ktoré môžu mať párové zariadenia na pacienta, používateľa a životné prostredie.
Rádiofrekvenčné zariadenia, mobilné telefóny atď. sa nesmú používať v bezprostrednej blízkosti zariadenia,
pretože by to mohlo ovplyvniť výkon zariadenia.
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Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Na miestach rušených silnými magnetickými poľami používajte zariadenie opatrne. Toto zariadenie vyhovuje
požiadavkám EMC (elektromagnetická kompatibilita) podľa určení normy EN 60601-1-2. Odporúča sa, aby
zariadenie nebolo v blízkosti zdrojov rušenia a indukovaných elektromagnetických polí prekračujúcich hodnoty
predpísané normou, aby sa zabránilo možným nestabilitám a nesprávnej funkcii zariadenia.
Prenosné a mobilné RF komunikačné zariadenie môže vplývať na systém UltraPro S100. Inštalujte a prevádzkujte
systém UltraPro S100 podľa informácií o EMC uvedených v tejto časti.
Systém UltraPro S100 bol testovaný na emisie EMC a odolnosť ako samostatný prístroj. Nepoužívajte systém
UltraPro S100 v blízkosti iných elektronických zariadení alebo položené na sebe. Ak sa používa v blízkosti alebo je
uložený na inom zariadení, používateľ má overiť, že sa zaistila normálna prevádzka v konfigurácii.
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Tabuľka 1 – Elektromagnetické emisie
Emisný test
Emisie RF

Súlad

Skupina 1

CISPR 11
Emisie RF

Trieda A

CISPR 11
Harmonické emisie
IEC 61000-3-2

Kolísanie napätia/kmitajúce emisie
IEC 61000-3-3

Trieda A

Vyhovuje

Elektromagnetické prostredie – usmernenie
Systém Natus UltraPro S100 využíva RF energiu iba
na svoju vnútornú funkciu. Preto sú jeho RF emisie
veľmi nízke a nie je pravdepodobné, že by spôsobili
rušenie blízkeho elektronického prostredia.
Systém Natus UltraPro S100 je vhodný na použitie vo
všetkých zariadeniach vrátane domácich prevádzok
a tých, ktoré sú priamo napojené na verejnú
nízkonapäťovú sieť, ktorá zásobuje budovy používané
na domáce účely za predpokladu, že sa bude
dodržiavať toto varovanie:
VÝSTRAHA Toto zariadenie/systém je určené na
použitie iba zdravotníckymi pracovníkmi. Toto
zariadenie/systém môže spôsobovať rádiové rušenie
alebo rušiť činnosť zariadení v blízkosti. Môže byť
potrebné prijať zmierňujúce opatrenia, ako je zmena
orientácie alebo premiestnenie zariadenia či tienenie
miesta.

Tabuľka 4 – Úrovne testu odolnosti – Port krytu
Fenomén
Elektrostatický výboj

Základná norma
EMC alebo metóda
testu
IEC 61000-4-2

Úrovne testu odolnosti – prostredie
profesionálnych zdravotníckych zariadení
±8 kV kontakt
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV vzduch
3 V/m

Vyžarované RF EM polia

IEC 61000-4-3

80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM na 1 kHz

Blízke polia z RF bezdrôtových
komunikačných zariadení

IEC 61000-4-3

Predpísané výkonové frekvenčné
magnetické polia

IEC 61000-4-8
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Pozrite si „Tabuľka 9 – Odolnosť portu krytu voči RF
bezdrôtovému komunikačnému zariadeniu“ nižšie
30 A/m
50 Hz alebo 60 Hz
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Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Tabuľka 5 – Úrovne testu odolnosti – Vstup A.C. Napájací port
Fenomén
Rýchly prechodný elektrický
jav/náraz
Prudké zmeny
Združené napätie (diferenciálny
režim)
Prudké zmeny
Zemné spojenie (bežný režim)

Základná norma EMC
IEC 61000-4-4

Úrovne testu odolnosti – prostredie
profesionálnych zdravotníckych zariadení
±2 kV
Opakovacia frekvencia 100 kHz

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV
3V

Rušenie vyvolané RF poľami

IEC 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V v pásmach ISM medzi 0,15 MHz a 80 MHz
80 % AM na 1 kHz

Poklesy napätia

IEC 61000-4-11

Prerušenia napätia

IEC 61000-4-11

100 % pokles, 0,5 cyklu
Pri 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° a 315°
100 % pokles, 1 cyklus
a
30 % pokles, 25 cyklov (50 Hz)
Jednofázové: pri 0°
100 % pokles, 250 cyklov (50 Hz)/300 cyklov
(60 Hz)

Tabuľka 7 – Párovací port pacienta
Fenomén
Elektrostatický výboj

Základná norma EMC
alebo metóda testu
IEC 61000-4-2

Úrovne testu odolnosti – prostredie
profesionálnych zdravotníckych zariadení
±8 kV kontakt
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV vzduch
3V

Rušenie vyvolané RF poľami

IEC 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V v pásmach ISM medzi 0,15 MHz a 80 MHz
80 % AM na 1 kHz
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Tabuľka 8 – Úrovne testu odolnosti – Port vstupu/výstupu signálu dielov
Fenomén

Základná norma
EMC

Elektrostatický výboj

IEC 61000-4-2

Rýchly prechodný elektrický
jav/náraz

IEC 61000-4-4

Prudké zmeny zemného spojenia
(Bežný režim)

IEC 61000-4-5

Úrovne testu odolnosti – prostredie
profesionálnych zdravotníckych zariadení
±8 kV kontakt
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV vzduch
±1 kV
Opakovacia frekvencia 100 kHz
±2 kV
3V

Rušenie vyvolané RF poľami

IEC 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V v pásmach ISM medzi 0,15 MHz a 80 MHz
80 % AM na 1 kHz
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Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Tabuľka 9 – Špecifikácie testu pre ODOLNOSŤ PORTU KRYTU voči RF bezdrôtovému
komunikačnému zariadeniu
Testovacia
frekvencia
(MHz)

Pásmo
(MHz)

385

380 – 390

TETRA 400

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

704 – 787

Pásmo LTE 13, 17

780

Modulácia impulzov
18 Hz

Úroveň
testu
odolnosti
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Modulácia impulzov
217 Hz

0,2

0,3

9

Modulácia impulzov
18 Hz

2

0,3

28

Modulácia impulzov
217 Hz

2

0,3

28

Modulácia impulzov
217 Hz

2

0,3

28

Modulácia impulzov
217 Hz

0,2

0,3

9

FM
±5 kHz odchýlka
Sínus 1 kHz

GSM 800/900

810
870

Vzdialenosť
(m)

Servis

710
745

Modulácia

Maximálny
výkon (W)

TETRA 800
800 – 960

iDEN 820
CDMA 850
Pásmo LTE 5

930

GSM 1800

1 720

CDMA 1900
GSM 1900

1 845
1 700 – 1 990

DECT
Pásma LTE 1, 3, 4,

1 970

2
UMTS
990Bluetooth
WLAN

2 450

2 400 – 2 570

802.11 b/g/n
RFID 2450
Pásmo LTE 7

5 240
5 500

5 100 – 5 800

5 785
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Natus UltraPro S100
Poznámky
Systém Natus UltraPro S100 je navrhnutý tak, aby fungoval v širokom rozsahu podmienok prostredia bez
kompromisov z hľadiska bezpečnosti alebo základného výkonu. V prípade, že artefakt prostredia (napr.
elektrostatický výboj, kolísanie sieťového napätia atď.) má dostatočnú intenzitu a/alebo trvanie, aby mohol
ovplyvniť výkon systému, je systém navrhnutý tak, aby prešiel do režimu bezpečného proti poruchám a dočasne
prerušil činnosť. Ak by k tomu došlo, zobrazí sa správa upozorňujúca operátora, že k takejto udalosti došlo. Keď
operátor vymaže túto správu, systém sa zvyčajne znova inicializuje a indikuje, že získavanie môže pokračovať
s nastaveniami obnovenými do predchádzajúceho stavu (okrem stimulácie – ktorá sa musí ručne resetovať/spustiť).
V závažných prípadoch, napríklad ak kolísanie napätia klesne pod 100 V po dlhšiu dobu, bude možno potrebné
jednotku reštartovať, aby sa obnovila. Ak tento typ stavu zapríčiňuje trvalé problémy, kontaktujte miestneho
servisného zástupcu.

6-10

15. september 2020

Register
A
Analýza stôp a zobrazenie, 4-11
Archivovanie údajov, 6-1
Autorské práva, 1-m
B
Bezpečnosť, 1-k
Bezpečnostná referenčná príručka, 1-e
Bezpečnostné informácie, 2-25
Stimulačné elektródy, 2-25
Stimulátor, 2-25
Bezpečnostné kontroly, 1-j
C
Čistenie, 1-7
Čistenie systému a vozíka, 1-i
D
ďalšie a voliteľné diely, 6-3
Ďalšie miesto, 2-28
Dekontaminácia, 1-h
Doplnkové príslušenstvo, 1-7
E
Elektromagnetická kompatibilita (EMC), 1-e
Európsky autorizovaný zástupca, 1-b
F
Funkcie ovládacieho panela – 1. a 2. generácia,
2-13
Funkčné klávesy – farebne kódované, 2-14, 2-19
G
Gombík výberu, 2-16, 2-22
Grafy, 4-11
I
Identifikácie obrazovky s krivkami, 4-6
Indikácie na použitie, 1-a
Indikátor, 2-21
Indikátor stimulu, 2-15
Informácie o obrazovke s krivkami, 4-6
Informácie o pacientovi, 3-1
Informácie o systéme, 1-6
Inštalačné a servisné pokyny, 1-5
K
Káblové pripojenia – 1. generácia, 2-4
Káblové pripojenia – 2. generácia, 2-7
Káblové pripojenia – 3. generácia, 2-10
15. september 2020

Klasifikácie ochrany a zariadenia, 1-5
Klasifikácie zariadenia, 1-5
Kláves jednoduchého stimulu, 2-15, 2-20
Kláves opakovaného stimulu, 2-15, 2-20
Kláves priemeru, 2-20
Kláves resetovania intenzity stimulu, 2-15
Kláves stlmenia zvuku, 2-16
Klávesy na ovládanie frekvencie opakovania
stimulu, 2-16
Klávesy na ovládanie trvania stimulu, 2-16
Klávesy navigácie obrazovky – farebne kódované,
2-14
Klávesy zvuku, 2-16, 2-21
Kontaktné informácie, 1-b
Kontrola systému, 1-h
M
Modul zosilňovača UltraPro S100 – 3 kanály, 2-27
N
Napájanie systému, 2-29
Nastavenie systému, 4-3
Natus Medical Incorporated, 1-b
Návod na likvidáciu pri ukončení prevádzkovej
životnosti, 1-l
Nožný spínač s 3 pedálmi (voliteľné), 2-28, 2-29
O
Obnova súborov, 5-4
Obrazovka pacienta, 3-3
Ochrana autorských práv softvéru, 1-n
Odstránenie pacienta, 3-6
Odstránenie údajov, 4-10
Odstránenie vyšetrení zo súboru pacienta, 3-6
Ovládací gombík intenzity stimulu, 2-15, 2-20
Ovládací panel č. 1
Funkcie
Zvuk/hlasitosť/režim
kurzora/sledovanie/marker/spustenie, 2-16
Ovládací panel č. 1/č. 2
Funkcie
Indikátory zapnutia/pohotovostného režimu,
2-14
Intenzita stimulácie/Trvanie/Frekvencia
opakovania, 2-15
Klávesy displeja, 2-14

xi

Natus UltraPro S100
Navigácia obrazovky/softvérové funkcie,
2-14
Stimul, 2-15
Ovládací panel č. 3
Funkcie
Hlasitosť zvuku, 2-21
Indikátory zapnutia/pohotovostného režimu,
2-19
Intenzita stimulu, 2-20
Klávesy displeja, 2-19
Odstrániť a presunúť, 2-22
Softvérové funkcie, 2-19
Stimul, 2-20
Výber testu, 2-22
Výbery chodu, 2-21
Označovanie údajov, 4-9
P
Pokyny na čistenie, h
Ponuka štúdií, 4-4
Ponuka testov, 4-4
Postup dezinfekcie, 1-i
Používanie systému UltraPro S100, ponuka štúdií
a ponuka testov, 4-4
Používanie tejto príručky, 1-6
Používanie zásobníka Easy Riser, 2-2
Pravý bočný panel – 1. generácia, 2-5
Pravý bočný panel – 2. generácia, 2-8
Prekrývanie stôp, 4-10
Preventívna údržba, j
Pridanie snímky obrazovky do správy, 4-14
Príklad štúdie vodivosti motorického nervu, 4-6
Pripojenie systémových komponentov, 1-7
Príslušenstvo, 1-7
R
Resetovanie markerov, 4-9
S
Servisné pokyny, 1-5
Sledovacie/markerové/spúšťacie ovládacie klávesy,
2-17
Správa o pacientovi v siedmich krokoch, 4-5
Spustenie/zastavenie stimulácie, 2-28
Stimulačná sonda, 2-26
Indikátory polarity a stimulu, 2-26
Kolíky výstupnej elektródy, 2-26
Ovládacie koliesko intenzity stimulu, 2-26
Resetovanie, 2-26
xii

Tlačidlo jednoduchého stimulu, 2-26
Tlačidlo opakovaného stimulu, 2-26
Stimulátor prúdu
Stimulátor prúdu, 2-25
Štítky a symboly, 1-c
Symboly, 1-c
T
Technická podpora, 1-b
Technické údaje, 2-30
Technický opis, 1-3
Test trvalej údržby a inštalácie zariadenia, 1-5
Testovanie pomocou Ponuky štúdií, 4-5
Testovanie pomocou Ponuky testov, 4-5
Tlačidlo odstránenia, 2-22
Tlačidlo Visit Details (Podrobnosti o návšteve), 3-3
U
Údržba, 1-h
Ukladanie údajov, 4-14
UltraPro S100 – 3. generácia
Funkcie ovládacieho panela, 2-19
Ľavý bočný panel, 2-11
Ovládací panel, 2-18
Pravý bočný panel, 2-11
Zadný panel, 2-12
Umiestnenie elektródy v prípade štúdie vodivosti
motorického nervu, 4-7
Umiestnenie elektródy v prípade štúdie vodivosti
senzorického nervu, 4-8
V
Vloženie nového pacienta, 3-3
Voliteľné diely, 6-3
Výber protokolu (iba ak používate Ponuku testov),
4-7
Výber vyšetrenia, 4-7
Výber/úprava informácií o pacientovi, 3-4
Vyhlásenie o zhode
Tabuľka 4 – Úrovne testu odolnosti – Port krytu,
6-6
Tabuľka 7 – Párovací port pacienta, 6-7
Tabuľka 8 – Úrovne testu odolnosti – Port
vstupu/výstupu signálu dielov, 6-8
Tabuľka 9 – Špecifikácie testu pre ODOLNOSŤ
PORTU KRYTU voči RF bezdrôtovému
komunikačnému zariadeniu, 6-9
Vyhodnotenie svalov, 4-12
Vykonanie vyšetrenia, 4-1
15. september 2020

Vymazanie údajov, 4-10
Vypnutie systému, 2-29
Vypočítanie rýchlosti, 4-11
Vyvolanie pacienta na testovanie, 3-5
Vyvolanie vyšetrenia na kontrolu, 3-5
Z
Začatie novej návštevy, 3-4
Začíname, 4-3
Zadávanie príkazov, 1-7
Zadný panel – 1. generácia, 2-6
Zadný panel – 2. generácia, 2-9

15. september 2020

Register
Základňa systému UltraPro S100 – bočný panel
verzie č. 1, 2-3
Základný výkon, 1-5
Zálohovanie súborov, 5-3
Získavanie EMG, 4-12
Získavanie údajov, 4-8
Zmena polarity na sonde Comfort Probe RS10,
2-27
Zobrazenie obrazovky EMG, 4-13
Zobrazenie veľkých tabuliek s výsledkami, 4-11
zosilňovač a základný výkon systému, 1-5
Zoznam položiek systému UltraPro S100, 6-3

xiii

Natus UltraPro S100
Prázdna strana.

xiv

15. september 2020

