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Izjava o indikacijah uporabe
Naprava UltraPro S100 je namenjena za pridobivanje, prikaz, analizo, shranjevanje,
poročanje in upravljanje elektrofizioloških informacij iz človeškega živčnega in
mišičnega sistema, vključujoč prevajanje v živčevju (NCS), elektromiografijo
(EMG) in avtonomne odzive.
Napravo UltraPro S100 se lahko uporablja za določanje avtonomnih odzivov na
fiziološke dražljaje z merjenjem spremembe v električnem uporu med dvema
elektrodama (galvanski kožni odziv in simpatični kožni odziv). Testiranje
avtonomnega živčevja vključuje tudi oceno variabilnosti intervala R-R. Napravo
UltraPro S100 se uporablja za zaznavanje fiziološkega delovanja živčnega sistema
in za podporo diagnosticiranju živčno-mišičnih bolezni ali stanj.
Navedeni načini vključujejo prekrivanje funkcionalnosti. Na splošno:

•
•
•

študije živčnega prevajanja merijo električne odzive živca,
elektromiografija meri električno dejavnost mišice,
evocirani potenciali (EP) vključujejo vidne evocirane potenciale (VEP), slušne
evocirane potenciale (AEP) in somatosenzorične evocirane potenciale (SEP).

Napravo UltraPro S100 lahko uporabljajo samo usposobljeni zdravstveni delavci.
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Specifikacije in informacije o natančnosti
Glejte seznam specifikacij za sistem 169-443700.

Kontaktni podatki
Tehnična podpora
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI ZDA 53562
+1 608-829-8500
+1 800-356-0007
Faks: +1 608-829-8589
natus.com
Evropski pooblaščeni zastopnik
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co.Galway, Irska

b

V ZDA
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI ZDA 53562
+1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
natus.com
Zunaj ZDA
Natus Medical Incorporated
Telefon: +0049 (0) 180 501 5544
Faks: +0049 (0) 89 83942777
service.europe@natus.com
natus.com
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Oznake in simboli
Sistem UltraPro S100 je lahko opremljen z naslednjimi oznakami in simboli:
Simbol

Referenca

Opis

ISO 60601-1
Tabela D.2 št. 2

Opozorila, povezana s to napravo. Opozorilo označuje
smrtno nevarnost ali nevarnost hude poškodbe za
uporabnika ali bolnika.

ISO 15223-1
Simbol 5.4.4
ISO 60601-1
Tabela D.1 št. 10

Svarila, povezana s to napravo. Svarilo označuje
nevarnost telesne poškodbe uporabnika ali bolnika ali
nevarnost poškodbe naprave.

ISO 15223-1
Simbol 5.4.3
ISO 60601-1
Tabela D.1 št. 11

Glejte navodila za uporabo.

ISO 60601-1
Tabela D.2 št. 10

Upoštevajte navodila za uporabo.

IEC 606011:
2005+AMD1:2012
EN 60601-1:
2006+A1:2013

Del v stiku z bolnikom tipa BF

Pred uporabo te naprave preberite priročnik z navodili.

Definira stopnjo zaščite pred električnim udarom.
Skladno z zahtevami za tip BF v IEC 60601-1:
2005+AMD1:2012 in
EN 60601-1:2006+A1:2013.
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EN 50419

Definira informacije o pravilnem odstranjevanju, ki se
nahajajo v razdelku Ravnanje z odpadki.

ISO 15223-1
Simbol 5.1.6

Referenčna številka. To je številka dela za napravo.

ISO 15223-1
Simbol 5.1.7

Vsebuje leto proizvodnje, črko, serijsko številko
naprave in tričrkovno revizijsko kodo.

ISO 15223-1
Simbol 5.1.1

Ob tem simbolu so navedene informacije o proizvajalcu.

c
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ISO 15223-1

Datum proizvodnje se nahaja zraven tega simbola.

Simbol 5.1.3
ISO 15223-1

Pooblaščeni predstavnik v Evropski skupnosti

Simbol 5.1.2
Ni na voljo
Zvezni zakoni ZDA omejujejo prodajo tega
pripomočka na licenciranega zdravnika ali njegovo
naročilo.

Rx Only

Medical
Device

Ni na voljo

Medicinski pripomoček.
Označuje, da je izdelek medicinski pripomoček.

ISO 15223-1
Simbol 5.3.7
ISO 15223-1

Označuje zgornje in spodnje meje temperatur, ki jim
je medicinski pripomoček lahko varno izpostavljen.

Simbol 5.3.8

Označuje zgornje in spodnje meje vlažnosti, ki jim je
medicinski pripomoček lahko varno izpostavljen.

ISO 15223-1

Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana.

Simbol 5.2.8

Referenčni standardi

• ISO 15223-1:2016: Medicinski pripomočki – Simboli za označevanje medicinskih
pripomočkov, označevanje in podatki, ki jih mora podati dobavitelj – 1. del:
Splošne zahteve.

• IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 Konsolidirana različica Splošne zahteve za
osnovno varnost in bistvene zmogljivosti.

• IEC 60601-1-2:2014 Medicinska električna oprema – 1.–2. del: Splošne zahteve
za osnovno varnost.

d
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Preberite referenčni vodnik o varnosti
Preberite smernice Dodatne informacije in varnost/EMC, ki so na voljo na
disku 482-638702, priloženem vašemu sistemu. Preden svoj sistem vklopite in
ga začnete uporabljati, namenite posebno pozornost varnostnim informacijam,
svarilom in opozorilom.

Elektromagnetna združljivost (EMC)
Glejte razdelek Elektromagnetna združljivost v tem priročniku.
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Povzetek varnostnih opozoril
V tem priročniku dve oznaki identificirata potencialno nevarne ali uničujoče pogoje
in postopke:

Svarilo

Svarilo označuje nevarnost telesne poškodbe uporabnika ali
bolnika ali nevarnost poškodbe naprave.

Opozorilo Opozorilo označuje smrtno nevarnost ali nevarnost hude
poškodbe za uporabnika ali bolnika.
OPOMBA: Opombe, ki vam pomagajo identificirati morebitna nejasna
področja in se izogniti morebitnim težavam med delovanjem sistema.
Naprave NE uporabljajte zunaj objavljenih specifikacijskih razponov.
Če jo uporabljate zunaj določenih razponov, se lahko pojavijo netočni
rezultati.

Če časovna osnova in prikazani podatki niso primerni za pridobljene
podatke, lahko pride do prekrivanja prikazanih podatkov. Če se npr. časovna
osnova, ki se normalno odzove pri 10 milisekundah, prikaže na časovni osnovi
1 sekunde, so podatki decimirani in pojavi se prekrivanje podatkov. Vedno
morate prilagoditi časovno osnovo tako, da ustreza vrsti pridobivanega signala.
Počasen (dolgi odzivi) se mora prikazati z dolgo časovno osnovo, kratek (hitri
odzivi) pa se mora prikazati s kratko časovno osnovo.
Podaljševanje električne stimulacije lahko povzroči opekline pri bolniku.
Vsako resno nezgodo, do katere pride v povezavi z napravo Natus UltraPro, je
treba sporočiti družbi Natus Medical Incorporated in pristojnemu organu v državi
članici, v kateri je sedež uporabnika in/ali prebivališče bolnika.

f
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V tabeli 1 je opisana najmanjša velikost stimulacijske elektrode, ki ne sme
presegati 0,25 W/cm2, da zaščiti pred možnostjo nastanka opeklin zaradi
prekomernih gostot na mestu dalj časa trajajoče stimulacije.

Upor (ohm)

Največji
uporabljeni tok
(mA)

Trajanje
stimulacije
(us)

Frekvenca
(Hz)

Površina
(cm2)

Zahtevani
premer diska
(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

Tabela 1
Legenda k tabeli 1
Upor je impedanca stimulacijskih elektrod v ohmih.
Največji uporabljeni tok je največja intenzivnost dražljajev v miliamperih (mA),
ki jih nameravate uporabiti.
Trajanje stimulacije je izraženo v mikrosekundah (us).
Frekvenca je najvišja stopnja dražljaja, ki ga nameravate uporabiti.
Površina je najmanjša površina stimulacijskih elektrod, ki jo smete uporabiti.
Zahtevani premer diska je najmanjši premer okrogle elektrode, ki jo smete
uporabiti.
Premer diska = 20 * kvadratni koren (površina/3,14159) milimetrov (mm)
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Vzdrževanje
Pregledovanje sistema

Rutinsko preverjanje instrumenta glede zunanjih poškodb.
Upoštevajte varnostne smernice svoje zdravstvene ustanove.

Dekontaminacija

Dekontaminacija, ki jo lahko izvaja upravljavec, je omejena na čiščenje in
razkuževanje naprave. Vsa vzdrževalna dela v napravi mora izvajati le
usposobljeno servisno osebje.

Navodila za čiščenje

Redno čiščenje se mora izvajati skladno s pogostostjo uporabe naprave. Vedno
upoštevajte smernice lokalnega sanitarnega organa in naslednje točke:

• Pred čiščenjem opreme vedno odklopite omrežno napajanje.
• Površine opreme očistite s čisto, rahlo navlaženo krpo z blagim čistilom (npr.
Wet Wipes®) in jih obrišite do suhega.
• Zagotovite, da ob potisnih gumbih in drugih odprtinah ohišja v napravo ne
zaidejo nobene tekočine.

Ne uporabljajte čistilnih detergentov ali čistilnih sredstev na osnovi
topil, sredstev na osnovi silikonov, abrazivnih in/ali vnetljivih snovi.

h
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Vse zunanje dele sklopa lahko obrišete, kot je opisano v nadaljevanju:
Stik s kemikalijami morate omejiti zgolj na spodaj navedene
kemikalije, namenjene za čiščenje sklopa. Druge kemikalije lahko vplivajo
na napravo ali ne, vendar ne spadajo med preskušene kemikalije za sklop.

• Voda
• Izopropilni alkohol (70–90-% koncentracija v vodi)
• PDI SaniClothPlus #Q89702
• HB Quat (3M)
• Blage milnate raztopine, kot so Basis, Cetaphil, Dove, raztopljene v vodi
• Etilni alkohol (70–90-% koncentracija)
• Raztopina 1 enote gospodinjskega belila (5–6-% koncentrat natrijevega
hipoklorita) in 50 enot vode.

Na plastičnih delih glav sonde ne uporabljajte alkoholnih raztopin.
Če na plastiki uporabljate alkohol, lahko poškodujete plastične dele glav
sonde ali povzročite razpoke na njih.

Postopek razkuževanja

15. september 2020

Za razkuževanje opreme, če je potrebno, lahko uporabljate čistilni alkohol
(70 %), klorov detergent (1.000 ppm) ali etanolni detergent (70 %). Skrbno
upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca razkužila ter korake, opisane
v zgornjih navodilih za čiščenje.
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Preventivno vzdrževanje
Varnostna preverjanja

j

Usposobljeno osebje mora najmanj enkrat letno in v primeru popravil izvesti
naslednja varnostna preverjanja:
1.

Pregled vidnih poškodb na napravi.

2.

Pregled napeljave in priključnih kablov.

3.

Preverjanje elektrodnih kablov in bolnikovih priključkov.

4.

Merjenje izolacijske upornosti.

5.

Merjenje uhajavih tokov.

6.

Merjenje upora zaščitnega ozemljitvenega vodnika.

7.

Merjenje upora zaščitno ozemljenega ohišja in delov vozička.
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Varnost
Vsaka motnja zaščitnega ozemljitvenega vodnika v napravi ali zunaj
naprave ali odklop zaščitnega/funkcionalnega ozemljitvenega priključka po
vsej verjetnosti povzroči, da naprava postane nevarna. Namerne motnje so
prepovedane. Zaščitni ozemljitveni vodnik morate redno preverjati.
Za varno delovanje naprave upoštevajte naslednja priporočila:

• Pri priključevanju medicinske opreme na vtičnico, ki je v prostoru, ki se ne

•
•
•
•
•
•

uporablja za medicinske namene, ali priključevanju nemedicinske električne
opreme na to napravo upoštevajte zahteve standarda IEC 60601-1
(IEC 60601-1-1), varnostne zahteve za medicinske električne sisteme, prim.
besedilo standarda IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1), ki je v nadaljevanju tega
razdelka.
Ko je naprava priključena na omrežno napajanje, so priključki lahko pod
napetostjo. S kakršnim koli odpiranjem pokrovov ali odstranjevanjem delov,
kar je mogoče le z orodjem, izpostavite te dele, ki so pod napetostjo.
Pred odpiranjem za namene spreminjanja, zamenjave, vzdrževanja ali popravil
morate napravo izključiti iz vseh virov napetosti.
Servise mora izvajati pooblaščeno servisno osebje družbe Natus, razen tistih
del, ki jih skladno z opisi v tem priročniku lahko izvaja upravljavec.
Prepričajte se, da se za zamenjavo uporablja le varovalke z zahtevanim
nazivnim tokom in specifične vrste. Prepovedana sta uporaba začasnih
varovalk in sproženje kratkega stika nosilcev varovalk.
Kjer je več kot en del opreme priključen na bolnika, je treba paziti na vsoto
vseh uhajavih tokov na strani bolnika.
Če je verjetno, da je zaščita motena, je treba uporabo naprave onemogočiti in
napravo zavarovati pred kakršnim koli nenamernim delovanjem.

Pokličite servisno osebje za izvedbo najmanj preskusa funkcionalnosti in
varnostnega preverjanja, ki mora vključevati:
• preskus izolacije,
• preskus neprekinjenosti ozemljitve,
• preskus uhajavega toka skladno z IEC 60601-1.
Zaščita je lahko motena, če:
• je na napravi vidna poškodba,
• če naprava ne deluje skladno z namensko(-imi) uporabo(-ami),
• če je bila naprava izpostavljena močnim tresljajem med prevozom.
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Navodila o odstranjevanju ob koncu življenjske dobe
Družba Natus se zavezuje, da bo izpolnjevala zahteve Uredbe Evropske unije o
odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) iz leta 2014. Ti predpisi navajajo,
da je treba električne in elektronske odpadke zbirati ločeno za pravilno obdelavo in
obnovo, da se zagotovi, da se OEEO ponovno uporabi ali varno reciklira. V skladu
s to zavezo lahko Natus prenese obveznost vrnitve in recikliranja na končnega
uporabnika, razen če ni dogovorjeno drugače. Prosimo, da se za podrobnosti o
sistemih zbiranja in predelave, ki so vam na voljo v vaši regiji, obrnete na nas na
naslovu natus.com.
Električna in elektronska oprema (EEO) vsebuje materiale, komponente in nevarne
snovi, ki lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi in okolje, če se z OEEO ne
ravna pravilno. Zato imajo končni uporabniki tudi vlogo pri zagotavljanju, da
se OEEO varno ponovno uporablja in reciklira. Uporabniki električne in
elektronske opreme ne smejo zavreči OEEO skupaj z drugimi odpadki. Uporabniki
morajo uporabiti komunalne sisteme zbiranja ali obveznost prevzema
proizvajalca/uvoznika ali svoje pooblaščene prevoznike odpadkov za zmanjšanje
škodljivih vplivov na okolje v zvezi z odstranjevanjem odpadne električne in
elektronske opreme ter povečati možnosti za ponovno uporabo, recikliranje in
predelavo odpadne električne in elektronske opreme.
Oprema, ki je označena s prečrtanim zabojnikom na kolesih, je električna in
elektronska oprema. Simbol prečrtanega zabojnika na kolesih označuje, da
odpadne električne in elektronske opreme ne smete zavreči skupaj z nesortiranimi
odpadki, ampak jo je treba zbirati ločeno.

l
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Predgovor

Avtorske pravice
Vse pravice pridržane. V tem priročniku so navedene lastniške informacije, ki so
zaščitene z avtorskim pravom in se jih ne sme, niti v celoti niti deloma, kopirati,
razen če predhodno pridobite dovoljenje družbe Natus Medical Incorporated.
Avtorske pravice in predhodno navedene omejitve uporabe gradiva, zaščitenega
z avtorskim pravom, veljajo za vse medije, v katerih so te informacije shranjene.
Ta kopija uporabniškega priročnika se lahko uporablja le v skladu s prodajnimi
pogoji družbe Natus Medical Incorporated ali njenih distributerjev.
Družba Natus Medical Incorporated ne daje nobenih vrst izjav ali garancij glede
tega dokumenta. Družba Natus Medical Incorporated zavrača vsakršno
odgovornost za izgubo ali škodo, ki nastane zaradi posesti, prodaje ali uporabe
tega dokumenta.
natus.com
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI ZDA 53562
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Varstvo avtorskih pravic Ta programska oprema je zaščitena z določili državnih, ameriških in
za programsko opremo mednarodnih pogodb o avtorskih pravicah. Ta določila veljajo za vašo uporabo

te programske opreme ne glede na to, ali se strinjate z naslednjimi pogoji ali ne.
Skladno z zakonom so kršitelji avtorskih pravic lahko odgovorni za dejansko
škodo, ki jo utrpi lastnik avtorskih pravic in za plačilo odškodnine do
100.000 USD na kršitev. Nepooblaščeno kopiranje in poskusi kopiranja
računalniške programske opreme so tudi kazniva dejanja, za katere lahko
denarne kazni presegajo 100.000 USD in 10 let zaporne kazni.
1.

Če sporazum z družbo Natus Medical Incorporated ne omejuje drugače:
a. lahko programsko opremo uporablja le en uporabnik na enem
računalniku hkrati;
b. lahko eno kopijo te programske opreme lahko naredite, če:
(i) je kopija ustvarjena kot ključni korak pri uporabi te programske
opreme skupaj z vašim strojem in se ne uporablja za noben drug
namen, ali

c.

2.

n

(ii) je kopija namenjena zgolj za arhiviranje in so vse arhivirane kopije
uničene v primeru, da niste več upravičeni do neprekinjene posesti
te programske opreme;
lahko to programsko opremo ali kakršno koli arhivirano kopijo prodate
le v okviru prodaje vseh svojih pravic, ki vam pripadajo v zvezi s to
programsko opremo, kar pa ne velja za ustrezne prilagoditve,
pripravljene na ta način, ki jih je mogoče prenesti le s pooblastilom
družbe Natus Medical Incorporated.

Prepovedano je:
a. kopirati to programsko opremo ali dokumentacijo, razen kot je opisano
zgoraj,
b. spreminjati ali prilagajati to programsko opremo ali dokumentacijo,
razen kot je opisano zgoraj,
c. distribuirati, dati v najem, najeti ali izdati podlicenco za to programsko
opremo ali dokumentacijo.
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Tehnični opis
Vaša naprava UltraPro S100 vam omogoča izvajanje različnih študij živčnega
prevajanja (NCS), elektromiografije (EMG), evociranega potenciala (EP) in študij
avtonomnega sistema. Ločeni računalniški programi in opcijski pripomočki vam
omogočajo, da napravo UltraPro S100 prilagodite svojim specifičnim kliničnim
potrebam.
Klinična učinkovitost
Naprava UltraPro S100 omogoča uporabniku izvajanje različnih študij živčnega
prevajanja (NCS), elektromiografije (EMG), evociranega potenciala (EP) in
študij avtonomnega sistema ter večmodalnostnih programov, kot je
intraoperativno spremljanje (IOM). Ločeni računalniški programi in opcijska
dodatna oprema omogočajo uporabniku, da prilagodi napravo UltraPro
specifičnim kliničnim potrebam ali potrebam spremljanja v opazovalnih
prostorih.
Klinične koristi
Sistem UltraPro S100 pomaga zdravniku pri zbiranju meritev in valovnih oblik
živcev in mišic v telesu ter pri diagnosticiranju živčno-mišične bolezni. Bolezen je
indicirana, ko so rezultati meritev zunaj pričakovanih ali normativnih razponov.
Sistem UltraPro S100 omogoča diagnostično ocenjevanje bolezni, kot so sindrom
karpalnega kanala, radikulopatija, lezije živcev, različne oblike distrofije in druge
bolezni živčevja in mišičja.
Predvideni uporabniki
Sistem UltraPro je namenjen uporabi s strani usposobljenih kliničnih strokovnjakov,
ki so posebej usposobljeni na področju elektrodiagnostičnih (EDX) snemalnih
aparatov za digitalno snemanje, predvajanje in analizo fizioloških signalov.
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Populacija bolnikov in ciljna skupina
Sistem UltraPro S100 pomaga zdravniku pri diagnosticiranju pediatričnih in odraslih
bolnikov z živčno-mišičnimi boleznimi.
Preostala tveganja
Preberite smernice Dodatne informacije in varnost, ki so na voljo na disku
482-638702, priloženem vašemu sistemu. Prede ta sistem vklopite in ga začnete
uporabljati, namenite posebno pozornost varnostnim informacijam, svarilom in
opozorilom.
Omrežne in varnostne zahteve
Za informacije o zahtevah glede strojne opreme za omrežja, varnost in zaščito
pred nepooblaščenim dostopom preberite Vodnik za podporo pri uporabi omrežja
Nicolet Viking/Synergy na disku 482-651400, priloženem vašemu sistemu.
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Navodila za namestitev in servisiranje
Preskus neprekinjenega
Med namestitvijo, sestavljanjem in delovanjem se nekatere zaščitne
vzdrževanja in
ozemljitvene
točke lahko električno odklopijo ali niso ustrezno priključene.
namestitve naprave
To lahko predstavlja nevarnost za uporabnika in bolnika.

Priporočljivo in potrebno je izvajanje rednih preskusov neprekinjenosti
električne povezave med izpostavljenimi prevodnimi materiali na
medicinskem sistemu in zaščitno ozemljitvijo medicinskega sistema.
Z rednim preskušanjem boste zagotovili ustrezno zaščitno ozemljitev.
Ta preskus morate vedno izvesti po namestitvi in vzdrževanju. Preskus
morate prav tako izvesti kot del rednega vzdrževanja.

Ojačevalnik UltraPro S100 in bistvena zmogljivost sistema
Ojačevalnik in sistem UltraPro S100 je zasnovan za delovanje v različnih
okoljskih pogojih, ki nikakor ne okrnijo zmogljivostnih specifikacij.
Če je neugoden vpliv iz okolja (npr. elektrostatična razelektritev, nihanja
napetosti itd.) dovolj močen in/ali dovolj dolgo traja, da škodi delovanju sistema,
je ta zasnovan tako, da to stanje zazna in upravljavcu pošlje obvestilo o pojavu
škodljivega dogodka. Ko upravljavec počisti to obvestilo, sistem označi, da se
lahko znova začne pridobivanje podatkov z obnovljenimi nastavitvami
predhodnega stanja.
Če tovrstno stanje stalno sproža takšna sporočila, se obrnite na lokalnega
serviserja.

Klasifikacije zaščite in opreme
Ta sistem je namenjen za neprekinjeno delovanje in spada v običajno opremo
z razredom zaščite I za dele v stiku z bolnikom tipa BF iz standarda IEC 60601-1,
ki ni primerna za uporabo v prisotnosti vnetljivih anestetikov.
Razred opreme v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih (MDD) je IIb.
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Uporaba tega priročnika
V tem priročniku so na voljo osnovne informacije za upravljanje sistema
UltraPro S100. Vsebuje navodila za ustvarjanje bolnikovih datotek, delo s
študijami in preiskavami ter o izvajanju preprostih študij.
Vaš sistem vključuje računalnik, na katerem je nameščena programska oprema
UltraPro S100.

O sistemu
Sistemi UltraPro S100 imajo namensko nadzorno ploščo, barvno označene
večfunkcijske mehke tipke in vmesnike za poenostavljeno delovanje, ki delujejo
na podlagi operacijskega sistema Windows in so preprosti za uporabo.
Voziček UltraPro S100 zagotavlja prostor za vse sistemske komponente, tudi
opcijski tiskalnik.
Inovativne lastnosti programske opreme in intuitivni vmesnik poenostavijo
upravljanje. Funkcija Study (Študija) vam omogoča pripravo seznama
razporejenih protokolov in njihovo zaporedno izbiro z enkratnim pritiskom
gumba. Standardni protokoli tako omogočajo hitrejše preskušanje.
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Dodatna oprema
Za olajšanje pridobivanja elektrofizioloških informacij s sistemom Natus morate
uporabljati dodatno opremo. Ti dodatki vključujejo površinske elektrode in igelne
elektrode, ki niso priložene sistemu družbe Natus Medical Incorporated.
Z namenom zagotavljanja ustrezne uporabe sistema so priloženi opisi, priporočila
ali specifikacije za to dodatno opremo, ki je obravnavana kot združljiva
s sistemom družbe Natus Medical Incorporated.
Izbrane površinske elektrode morajo biti glede na priporočila potrjene ali
odobrene za študije prevajanja v živčevju ali študije evociranega potenciala.
Uporablja se lahko površinske elektrode za enkratno ali večkratno uporabo.
Velikost elektrode mora biti ustrezno izbrana za izvedeni preskus. Površinske
elektrode za večkratno uporabo so narejene iz kovine, in sicer iz platine, zlata ali
srebra. Kovinske elektrode za večkratno uporabo je treba očistiti ali pripraviti za
ponovno uporabo skladno z navodili proizvajalca teh elektrod. Vse površinske
elektrode morajo imeti zaščitni pinski konektor, ki je skladen s
standardom DIN 42 802. Ta nelastniški pinski konektor je industrijski standard
za elektromiografske sisteme.
Uporablja se lahko igelne elektrode za enkratno ali večkratno uporabo. Igelne
elektrode so izdelane iz različnih materialov. Izbrane igelne elektrode morajo
biti glede na priporočila potrjene ali odobrene za elektromiografske postopke.
Uporabite podaljšek in merilnik, ki je primeren za izvajanje preskusa. Konektor je
okrogel 5-pinski konektor DIN. Ta nelastniški pinski konektor je industrijski
standard za elektromiografske sisteme. Pinska konfiguracija za ta konektor: pin 1
je aktiven, pin 2 je referenčni pin, pin 3 je pogonska zaščita, pina 4 in 5 pa sta
ozemljitev bolnika.

Priključevanje sistemskih komponent
Za navodila o speljevanju kablov glejte navodila za namestitev sistema
UltraPro S100.

Vnos ukazov
Ukaze, besedilo ali vrednosti vnesete in izberete funkcije s pritiskom na tipko na
nadzorni plošči ali z zaporednim pritiskanjem tipk na tipkovnici. Če imate
kazalno napravo, kot je miška ali sledilna kroglica, te funkcije izvajate s pomikom
na element in klikom elementa na območju funkcijske tipke.
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Pregled sistema
Sistemi UltraPro S100 so na voljo v treh različicah. Glavne razlike med njimi so:
 Generacija 1 ima nadzorno ploščo s priključkom ojačevalnika ob strani.
 Generacija 2 ima nadzorno ploščo s priključkom ojačevalnika na hrbtni

strani.

 Generacija 3 ima spremenjeno ohišje osnovne enote in nadzorno ploščo.

15. september 2020

2-1

Natus UltraPro S100
Prazna stran.

2-2

15. september 2020

Osnovni podatki o sistemu

Osnovna enota UltraPro S100

1

Osnovna enota

3

Stranska plošča

2

Hrbtna plošča

4

Nadzorna plošča

Vmesnik sistema UltraPro S100
Preden začnete uporabljati napravo, morate priključiti sistemske dele:
1. Povežite vse kable signalnega vmesnika (USB/HS-Link), kot je prikazano na
naslednji sliki.
2. Povežite vse napajalne kable vmesnika, razen napajalnega kabla do 3. koraka.
3. Napajalni kabel priključite na stensko vtičnico.
Za skladnost s standardom IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1) uporabljajte le
opcijske naprave, ki jih določi družba Natus Medical Incorporated.
Vedno uporabljajte zaščitene napajalne kable družbe Natus Medical
Incorporated, da preprečite motnje na povezavi, še zlasti v bližini bolnika ali
ojačevalnika.
OPOMBA: Zagotovite, da je naprava, priključena na stensko vtičnico, nameščena
tako, da omogoča preprost odklop od omrežja, če je to potrebno.
OPOMBA: Z izključitvijo napajalnega kabla iz omrežnega vhoda na osnovni
enoti ali vozičku izklopite napajanje celotnega sistema UltraPro S100.
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Kabelski priključki – generacija 1,

Vrste komponent se lahko razlikujejo od zgoraj prikazanih komponent.
Element

Opis

Element

Opis

A

Prenosni računalnik

1

Kabel USB 2.0 (2 m)

B

Osnovna enota

2

Kabel za visokohitrostno
povezavo (lastniški)

C

Napajalni adapter

3

Napajalni adapter za kabel IEC
(1 čevelj)

D

Električna sonda stimulatorja

4

Zaščiteni napajalni kabel,
primeren za bolnišnice

5

Premostitveni napajalni
kabel IEC (2 m)

 Napredna stimulacijska sonda
(prikazana)
 Sonda Comfort Probe RS10
(opcijska, ni prikazana)

2-4

E

Ferit

F

Ojačevalnik s 3 kanali

G

Ojačevalnik s 4 kanali

H

Izolacijsko omarico se uporablja le
na opcijskem vozičku

I

OMREŽJE
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Desna plošča –
generacija 1

1

Izhod stimulatorja (izoliran)
Priključki izhoda stimulatorja so elektronsko
izolirani.
Izhodna vtičnica stimulatorja (izolirana)
Za priključitev stimulacijskih elektrod z vtiči DIN.
Podpora za aktivno stimulacijsko sondo.

2

Priključek izhoda za visokohitrostno povezavo
Priključitev ojačevalnika
Cat5 z vgrajeno supresijo EMI
Lastniški kabel
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3

Priključitev zvočnega pretvornika

4

Priključitev pretvornika za očala LED

5

Zvočnik EMG
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Hrbtna plošča –
generacija 1

1

Zaščitna ozemljitev

2

Funkcionalna ozemljitev
Uporablja se za dušenje hrupa.

3

Dvojni priključki USB – tip A
Na voljo je omejeno napajanje. Uporablja se samo za
nožno stikalo in pomnilniški ključek.

4

Priključek USB – tip B
Za računalniški vmesnik.

5

Bolnikov odziv, priključek kladiva za kite

6

Vhod sprožilca/izhodni priključek

7

Priključek vizualnega pretvornika

8

Napajalni vhod
Vhod: 100–240 V AC, 50/60 Hz, največ 300 VA
Varovalke
F1, F2 : T4 A/250 V

9

2-6

Napajalni izhod (le za računalnike, ko se ne
uporablja z ločilnim transformatorjem)
Izhod: Omrežje 100–240 V AC, največ 200 VA
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Kabelski priključki – generacija 2

Vrste komponent se lahko razlikujejo od zgoraj prikazanih komponent.
Element

Opis

Element

Opis

A

Prenosni računalnik

1

Kabel USB 2.0 (2 m)

B

Osnovna enota

2

Kabel za visokohitrostno
povezavo (lastniški)

C

Napajalni adapter

3

Napajalni adapter za kabel IEC
(1 čevelj)

D

Električna sonda stimulatorja

4

Zaščiteni napajalni kabel,
primeren za bolnišnice

5

Premostitveni napajalni
kabel IEC (2 m)

 Napredna stimulacijska sonda
(prikazana)
 Sonda Comfort Probe RS10
(opcijska, ni prikazana)

15. september 2020

E

Ferit

F

Ojačevalnik s 3 kanali

G

Ojačevalnik s 4 kanali

H

Izolacijsko omarico se uporablja le
na opcijskem vozičku

I

OMREŽJE
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Desna plošča –
generacija 2

1

Izhod stimulatorja (izoliran)
Priključki izhoda stimulatorja so elektronsko izolirani.
Izhodna vtičnica stimulatorja (izolirana)
Za priključitev stimulacijskih elektrod z vtiči DIN.
Podpora za aktivno stimulacijsko sondo.

2-8

2

Priključitev zvočnega pretvornika

3

Priključitev pretvornika za očala LED

4

Zvočnik EMG
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Hrbtna plošča –
generacija 2

1

Zaščitna ozemljitev

2

Funkcionalna ozemljitev
Uporablja se za dušenje hrupa.

3

Dvojni priključki USB – tip A
Na voljo je omejeno napajanje. Uporablja se samo za nožno
stikalo in pomnilniški ključek.

4

Priključek USB – tip B
Za računalniški vmesnik.

5

Bolnikov odziv, priključek kladiva za kite

6

Vhod sprožilca/izhodni priključek

7

Priključek izhoda za visokohitrostno povezavo
Priključitev ojačevalnika
Cat5 z vgrajeno supresijo EMI
Lastniški kabel

8

Priključek vizualnega pretvornika

9

Napajalni vhod
Vhod: 100–240 V AC, 50/60 Hz, največ 300 VA
Varovalke
F1, F2 : T4 A/250 V

10
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Napajalni izhod (le za računalnike, ko se ne uporablja
z ločilnim transformatorjem)
Izhod: Omrežje 100–240 V AC, največ 200 VA
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Natus UltraPro S100

Kabelski priključki – generacija 3

Vrste komponent se lahko razlikujejo od zgoraj prikazanih komponent.
Element

Opis

Element

Opis

A

Prenosni računalnik

1

Kabel USB 2.0 (2 m)

B

Osnovna enota

2

Kabel za visokohitrostno
povezavo (lastniški)

C

Napajalni adapter

3

Napajalni adapter za kabel IEC
(1 čevelj)

D

Električna sonda stimulatorja

4

Zaščiteni napajalni kabel,
primeren za bolnišnice

5

Premostitveni napajalni kabel
IEC (2 m)

 Napredna stimulacijska sonda
(prikazana)

 Sonda Comfort Probe RS10
(opcijska, ni prikazana)

2-10

E

Ferit

F

Ojačevalnik s 3 kanali

G

Ojačevalnik s 4 kanali

H

Izolacijsko omarico se uporablja le
na opcijskem vozičku

I

OMREŽJE

15. september 2020

Osnovni podatki o sistemu

Desna plošča –
generacija 3

1

Izhod stimulatorja (izoliran)
Priključki izhoda stimulatorja so elektronsko
izolirani.
Izhodna vtičnica stimulatorja (izolirana)
Za priključitev stimulacijskih elektrod z vtiči DIN.
Podpora za aktivno stimulacijsko sondo.

2

Priključitev zvočnega pretvornika

3

Priključitev pretvornika za očala LED

1

Zvočnik

2

Stikalo za vklop in izklop

Leva plošča –
generacija 3

15. september 2020

2-11

Natus UltraPro S100

Hrbtna plošča –
generacija 3

1

Zaščitna ozemljitev

2

Funkcionalna ozemljitev
Uporablja se za dušenje hrupa.

3

Dvojni priključki USB – tip A
Na voljo je omejeno napajanje. Uporablja se samo za
nožno stikalo in pomnilniški ključek.

4

Priključek USB – tip B
Za računalniški vmesnik.

5

Vhod sprožilca/izhodni priključek – možnost 1

6

Vhod sprožilca/izhodni priključek – možnost 2

7

Priključek izhoda za visokohitrostno povezavo
Priključitev ojačevalnika
Cat5 z vgrajeno supresijo EMI
Lastniški kabel

8

Priključek vizualnega pretvornika

9

Napajalni vhod
Vhod: 100–240 V AC, 50/60 Hz, največ 300 VA
Varovalke
F1, F2 : T4 A/250 V

10

2-12

Napajalni izhod (le za računalnike, ko se ne
uporablja z ločilnim transformatorjem)
Izhod: Omrežje 100–240 V AC, največ 200 VA
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Funkcije nadzorne plošče – generaciji 1 in 2

15. september 2020

1

Krmilni gumb za intenzivnost dražljaja

2

Krmilna tipka za trajanje dražljaja

3

Krmilna tipka za stopnjo ponavljanja dražljaja

4

Puščične tipke (krmilne tipke za navigiranje kazalca)

5

Ni v uporabi.

6

Izbirni gumb

7

Indikator glasnosti

8

Indikator izklopa zvoka

9

Tipka za izklop zvoka

10

Tipke za navigacijo po zaslonu

11

Tipke za zvok

12

Številčnica

13

Tipka za vnos

14

Indikator pripravljenosti

15

Indikator delovanja

16

Funkcijske tipke

17

Zaslonske tipke

18

Tipka za ponavljajoči se dražljaj

19

Indikator dražljaja

20

Tipka za enkratni dražljaj

21

Ponastavitev dražljaja na 0
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Natus UltraPro S100

Indikatorji vklopa
napajanja/
pripravljenosti
Delovanje
Pripravljenost

Navigacija po
zaslonu/funkcije
programske opreme
Tipke za navigacijo po zaslonu – barvno označene
Tipke za navigacijo po zaslonu programske opreme vam
omogočajo navigacijo po aplikacijskih zavihkih.
Šest barvnih tipk in funkcij za navigacijo v programski
opremi ustreza gumbom za navigacijo po zaslonu
programske opreme v aplikaciji.
Funkcijske tipe – barvno označene
Funkcijske tipke programske opreme vam omogočajo
nadzor različnih funkcij programske opreme v aplikaciji.
Dvanajst barvnih tipk in funkcij programske opreme
ustreza funkcijskim gumbom programske opreme
v aplikaciji.

Zaslonske tipke
Z desno in levo krmilno tipko lahko spremenite
trajanje preiskave.
Z desno tipko skrajšate trajanje preiskave na razdelek,
zaradi česar je sled širša.
Z levo tipko podaljšate trajanje preiskave na razdelek,
zaradi česar je sled ožja.
S krmilnima tipkama navzgor in navzdol lahko
spremenite občutljivost na razdelek.
 S tipko navzgor zmanjšate občutljivost na razdelek,
zaradi česar je sled večja.
 S tipko navzdol zvečate občutljivost na razdelek,
zaradi česar je sled manjša.
2-14
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Dražljaj
Indikator dražljaja
Rumena lučka indikatorja dražljaja (LED) enkrat utripne pri
enkratnem dražljaju ter občasno utripa pri ponavljajočih se
dražljajih.
Tipka za enkratni dražljaj
Ko pritisnete tipko za enkratni dražljaj, se sproži enkratni
dražljaj in indikator utripne enkrat.
Tipko za enkratni dražljaj se lahko uporablja za ustavitev
ponavljajočih se dražljajev.
Tipka za ponavljajoči se dražljaj
Ko pritisnete tipko za ponavljajoči se dražljaj, so sproženi
ponavljajoči se dražljaji in indikator občasno utripa.
Za ustavitev ponavljajočega se dražljaja pritisnite isto
tipko za ponavljajoči se dražljaj ali tipko za enkratni
dražljaj.

Intenzivnost/trajanje/
stopnja ponavljanja
dražljaja
Krmilni gumb za intenzivnost dražljaja
S krmilnim gumbom za intenzivnost dražljaja lahko
prilagodite intenzivnost sproženega dražljaja.
Zavrtite krmilni gumb v desno, da povečate intenzivnost
dražljaja.
Zavrtite krmilni gumb v levo, da zmanjšate intenzivnost
dražljaja.
Tipka za ponastavljanje intenzivnosti dražljaja
Za ponastavljanje intenzivnosti dražljaja na osnovno
raven pritisnite tipko za ponastavljanje intenzivnosti
dražljaja.
Pri upravljanju tokovnih stimulatorjev bodite
pazljivi, da bolnika ne izpostavite visokim tokovom.
Pred priključitvijo ali izključitvijo elektrode za dražljaj
vedno ponastavite stimulator.

15. september 2020
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Natus UltraPro S100
Krmilne tipke za trajanje dražljaja
S krmilnima tipkama navzgor in navzdol za trajanje
dražljaja lahko podaljšate/skrajšate trajanje dražljaja.
S tipko navzgor podaljšate trajanje dražljaja.
S tipko navzdol skrajšate trajanje dražljaja.
Krmilne tipke za stopnjo ponavljanja dražljaja
S krmilnima tipkama navzgor in navzdol za stopnjo
ponavljanja dražljaja zvečate ali zmanjšate stopnjo
ponavljanja dražljaja.
S tipko navzgor zvečate stopnjo ponavljanja dražljaja.
S tipko navzdol zmanjšate stopnjo ponavljanja dražljaja.

Zvok/glasnost/način
kazalca/sled/
označevalec/sprožilec
Tipke za zvok
Tipki s puščicama levo in desno se uporablja za
znižanje/zvišanje glasnosti zvoka.
Tipka za izklop zvoka/indikator
Tipko za izklop zvočnika pritisnite, če želite preklopiti
med funkcijama vklopa in izklopa.
Rumena lučka (LED) označuje, da je zvočnik izklopljen.
Za nastavljanje glasnosti si oglejte funkcijo krmilnega
kolesca označevalca spodaj.
Izbirni gumb
Zavrtite kolesce, da premikate sledi/označevalce ali
kazalec sprožilca.
Pritisnite kolesce, da se pomikate po označevalcih na
aktivni sledi.
Ni v uporabi

2-16
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Krmilne tipke za sled/označevalec/sprožilec
Pri motoričnih in senzoričnih uporabah, F-Wave in
H-Reflex:
S krmilnima tipkama navzgor in navzdol izberete aktivno
sled.
S krmilnima tipkama levo in desno izberete aktivni kazalec.
Pri uporabi EMG:
Krmilni tipki navzgor in navzdol premikata kazalec
sprožilca po majhnih korakih.
Krmilni tipki levo in desno premikata izbrani element za
en korak.

15. september 2020
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Natus UltraPro S100

Nadzorna plošča –
generacija 3

2-18

1

Tipka za znižanje glasnosti

2

Tipka za zvišanje glasnosti

3

Tipka za izbiro desne/leve strani

4

Izberite test

5

Funkcijske tipke

6

Indikator delovanja

7

Indikator pripravljenosti

8

Krmilni gumb za intenzivnost dražljaja

9

Tipka za povprečno vrednost

10

Tipka za enkratni dražljaj

11

Tipka za ponavljajoči se dražljaj

12

Kolesce kazalca, linija sprožilca, pomikanje

13

Izbriši

14

Tipka za znižanje izbrane sledi

15

Tipka za dvig izbrane sledi

16

Tipka za skrajšanje časovne osnove

17

Tipka za zmanjšanje občutljivosti

18

Tipka za podaljšanje časovne osnove

19

Tipka za zvečanje občutljivosti

20

Naslednji test

21

Tipka za izklop zvoka
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Funkcije nadzorne plošče – generacija 3
Indikatorji vklopa
napajanja/
pripravljenosti
Indikator delovanja
* Med inicializacijo sistema sveti neprekinjeno
* Ko aplikacija inicializira glavno enoto, sveti neprekinjeno
Indikator pripravljenosti
* Počasi utripa, ko je osnovna enota UltraPro vklopljena in ko je
priključen USB, vendar aplikacija EMG ne deluje
* Hitro utripa med inicializacijo sistema
* Če je vklopljena, vendar kabel USB ni priključen, sveti
neprekinjeno

Funkcije programske
opreme
Funkcijske tipke – barvno označene
Dvanajst funkcijskih tipk programske opreme vam omogoča
nadzor različnih funkcij programske opreme v aplikaciji.
Barve in funkcije dvanajstih funkcijskih tipk programske
opreme se ujemajo s funkcijskimi gumbi programske opreme
v aplikaciji na dnu zaslona.

Zaslonske tipke
Z desno in levo krmilno tipko lahko spremenite hitrost
preiskave.
Z desno tipko skrajšate trajanje preiskave na razdelek, zaradi
česar je sled širša.
Z levo tipko podaljšate trajanje preiskave na razdelek, zaradi
česar je sled ožja.
S krmilnima tipkama navzgor in navzdol lahko spremenite
občutljivost na razdelek.

• S tipko navzgor zvečate občutljivost na razdelek, zaradi
česar je sled manjša.

• S tipko navzdol zmanjšate občutljivost na razdelek, zaradi
česar je sled večja.

15. september 2020
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Dražljaj

Indikator stimulatorja
* Hitro utripa med inicializacijo sistema
* Utripa s hitrostjo ponavljanja, ko je stimulator aktiven
* Hitro utripa, ko je test impedance aktiven
Tipka za ponavljajoči se dražljaj
Pritisnite za ponavljajoči se dražljaj. Indikator občasno utripa.
Za ustavitev ponavljajočega se dražljaja pritisnite tipko za
ponavljajoči se dražljaj ali tipko za enkratni dražljaj.
Tipka za enkratni dražljaj
Pritisnite za sprožitev enkratnega dražljaja. Indikator enkrat
utripne.
Tipko za enkratni dražljaj se lahko uporablja za ustavitev
ponavljajočih se dražljajev.

Intenzivnost dražljaja
Tipka za povprečno vrednost
Pritisnite za začetek ali ustavitev povprečne vrednosti.

Krmilni gumb za intenzivnost dražljaja
S krmilnim gumbom za intenzivnost dražljaja lahko prilagodite
intenzivnost sproženega dražljaja.
Zavrtite krmilni gumb v desno, da povečate intenzivnost dražljaja.
Zavrtite krmilni gumb v levo, da zmanjšate intenzivnost dražljaja.
Pri upravljanju tokovnih stimulatorjev bodite pazljivi, da
bolnika ne izpostavite visokim tokovom. Pred priključitvijo ali
izključitvijo elektrode za dražljaj vedno ponastavite stimulator.
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Izbirniki delovanja
Predhodno delovanje
Pritisnite za pomik v predhodno delovanje.
Naslednje delovanje
Pritisnite za pomik v naslednje delovanje.

Glasnost zvoka
Tipke za zvok
Pritisnite zgornji del gumba za višanje glasnosti in spodnji del
gumba za nižanje glasnosti.

Tipka za izklop zvoka
Pritisnite, če želite preklopiti med funkcijo vklopa in izklopa.
Indikator izklopa zvoka
* Stalno sveti, ko je zvočnik izklopljen.
* Utripa med inicializacijo glavne enote.

15. september 2020
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Natus UltraPro S100

Brisanje in premik
Tipka za brisanje
Pritisnite tipko za brisanje, da izbrišete izbrano sled, zadnji
vtipkani znak ali izbrani vnos.
Izbirni gumb
Zavrtite gumb, da premikate sledi, označevalce ali kazalec
sprožilca.

Izbira testa
Tipka za izbiro testa
Pritisnite za dostop do domače strani testnega menija.
Tipka za izbiro strani
Pritisnite za izbiro desne ali leve strani za pregled.
Tipka za naslednji test
Pritisnite za pomik na naslednjo študijo.
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Modul ojačevalnika UltraPro S100 – 3 in 4 kanali

Ojačevalnik Natus UltraPro S100 s 3 kanali

Ojačevalnik Natus UltraPro S100 s 4 kanali

Sprednja plošča

Ojačevalnik s 3 kanali

Vhod ojačevalnika (izolirani)
Vsi vhodni priključki ojačevalnika so
elektronsko izolirani.

Ojačevalnik s 4 kanali

Elektrostatično občutljivi vhodni
priključki ojačevalnika
Ojačevalnik s 3 in 4 kanali

Ojačevalnik s 3 in 4 kanali
Ojačevalnik s 3 in 4 kanali

Vhodnih priključkov ojačevalnika
se ne dotikajte, saj lahko poškodujete
ojačevalnik ali vplivate na njegovo
delovanje.
Aktivna elektroda – črna
Aktivna elektroda ustreza črnemu
vhodnemu priključku.
Referenčna elektroda – rdeča
Referenčna elektroda ustreza rdečemu
vhodnemu priključku.
LED-lučka za napajanje

Ojačevalnik s 4 kanali

15. september 2020
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Natus UltraPro S100
Sprednja plošča

Ojačevalnik s 3 kanali

Vhodni priključki ojačevalnika
(1–3)/(1–4)
Vhodni priključki ojačevalnika imajo
vtičnico tipa DIN in par 1,5-mm
priključkov, odpornih na dotik.

Ojačevalnik s 4 kanali

Priključki za ozemljitev bolnika
Elektrode za ozemljitev bolnika
priključite na zelene priključke.
Ojačevalnik s 3 kanali

»Ozemljitve bolnika« ne povežite
z zaščitno ozemljitvijo na enoti ločilnega
transformatorja ali na druge ozemljitvene
priključke, saj so vhodi elektrode
galvansko izolirani.

Ojačevalnik s 4 kanali

Gumb za test impedance
Ojačevalnik s 4 kanali

Gumb za utišanje
Ojačevalnik s 4 kanali

Stranska plošča s 3 kanali/hrbtna plošča s 4 kanali

Ojačevalnik s 3 in 4 kanali

Priključek vhoda za visokohitrostno
povezavo – glavna enota – stranska
plošča/hrbtna plošča
Zaradi nevarnosti električnega
udara se upravljavec in/ali bolnik ne
smeta neposredno ali posredno dotikati
kovinske zaščite na POVEZOVALNEM
kablu na hrbtni strani ojačevalnika.
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Tokovni stimulator
Varnostne informacije

Stimulator
Pri upravljanju tokovnega stimulatorja bodite pazljivi, da bolnikov ne
izpostavite visokim tokovom. Pred priključitvijo ali izključitvijo elektrode za
dražljaj vedno ponastavite stimulator.

Če je bolnik hkrati priključen na visokofrekvenčno kirurško opremo,
se lahko na mestu električnega dražljaja ali na snemalnih elektrodah pojavijo
opekline in na električnem stimulatorju ali vhodnih ojačevalnikih elektrode
lahko nastane škoda. Delovanje v neposredni bližini (npr. v razponu 1 metra)
kratkih valov ali mikrovalovne terapevtske opreme lahko povzroči
nestabilnost izhoda električnega stimulatorja.

Nevarni fiziološki učinki! Tokovni stimulator lahko oddaja nevarne
tokove in napetost.

Izogibajte se dalj časa trajajoči električni stimulaciji.

Elektrode za dražljaje
Pri uporabi igelnih elektrod za snemanje ali stimulacijo uporabljajte
predhodno sterilizirane igelne elektrode za enkratno uporabo ali temeljito
sterilizirajte igelne elektrode za večkratno uporabo.

Izogibajte se naključnemu stiku med povezanimi, a neuporabljenimi
elektrodami in drugimi prevodnimi deli; tudi tistimi, ki so povezani z
ozemljitvenimi deli.
Opomba: Za čiščenje površinskih elektrod za večkratno uporabo upoštevajte
njihova priložena navodila za uporabo.

15. september 2020
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Stimulacijska sonda

2-26

1

Pini odvodne elektrode
Za neposredne dražljaje na koži glejte opis elektrod za dražljaj v tem razdelku.

2

Indikatorji polarnosti in dražljajev
Katoda za dražljaje je označena s stalno zeleno lučko (LED). Med stimulacijo utripa
druga lučka LED rumeno – enkrat za enkratni dražljaj in občasno za ponavljajoče se
dražljaje. Če stimulator ni omogočen, ne sveti nobena lučka LED.

3

Gumb za polarnost
Pritisnite gumb za spremembo polarnosti.

4

Gumb C
Naslednja študijska preiskava
Aktiven za vse teste. Začasno pritisnite gumb na ročaju.

5

Gumb A
Gumb za naslednjo lokacijo – aktiven pri testiranju motoričnih in senzoričnih živcev
Začasno pritisnite gumb na ročaju.

6

Gumb za enkratni dražljaj
Začasno pritisnite gumb na ročaju.
Gumb za ponavljajoči se dražljaj
Pritisnite in najmanj 1 sekundo pridržite gumb na ročaju.

7

Krmilno kolesce za intenzivnost dražljaja
Zavrtite kolesce za povečanje ali zmanjšanje tokovne intenzivnosti.
Lahko uporabite tudi kolesce miške ali krmilni gumb za intenzivnost dražljaja na
nadzorni plošči.
Ponastavitev
Za ponastavitev intenzivnosti na ničelno raven na nadzorni plošči pritisnite tipko Reset
Stimulus Intensity (Ponastavi intenzivnost dražljaja).
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Spreminjanje
polarnosti na sondi
Comfort Probe RS10

15. september 2020

1.
2.
3.

Iz sonde Comfort Probe RS10 izvlecite glavo sonde.
Glavo sonde zavrtite za 180 stopinj.
Glavo sonde vstavite nazaj v sondo Comfort Probe RS10.
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Nožno stikalo s 3 pedali (opcijsko)
Nožno stikalo je na voljo kot model s tremi pedali (1, 2 in 3 funkcije)
z vmesnikom USB.

IPX1

2-28

Stopnja zaščite pred škodljivim vdorom vode

1

Programira uporabnik

2

Naslednje mesto uporabe (določi uporabnik)

3

Začetek/ustavitev stimulacije (določi uporabnik)
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Napajanje sistema
1.
2.
3.
4.
5.

Zagotovite, da so vse komponente ustrezno priključene v skladu z že navedenimi
navodili v tem poglavju, nato sledite naslednjim korakom.
Napajalni kabel priključite na stensko vtičnico.
Prikaže se zaslon za prijavo sistema Windows. Kliknite ustrezno ikono
uporabnika in vtipkajte geslo (če ga imate).
(Samo pri modelih 3. generacije) Pritisnite gumb za vklop napajanja osnovne
enote na levi strani plošče.
Kliknite ikono programske opreme Natus Elite Viking ali Synergy, da zaženete
aplikacijo.

Opomba: Vaša prijavni ID in geslo se lahko razlikujeta.

Izklop sistema
Za pravilen izklop sistema in preprečevanje škode na enoti upoštevajte naslednje
postopke.
1. Na domači strani programske opreme Natus Elite Viking ali Synergy kliknite File
(Datoteka) in Exit (Izhod). Aplikacija se zapre in prikaže se namizje Windows.
2. (Samo pri modelih 3. generacije) Pritisnite gumb za izklop napajanja osnovne
enote na levi strani plošče.
3. Kliknite ikono za napajanje sistema Microsoft Windows v spodnjem levem kotu
na zaslonu računalnika.
4. Kliknite ikono Start (Zagon) > Shutdown (Zaustavitev sistema) v spodnjem
levem kotu zaslona računalnika.
5. Napajalni kabel izključite iz stenske vtičnice, ko je sistem izklopljen.

Opozorila in kode napak programske opreme
V aplikaciji Natus Elite Viking ali Synergy so napake in druga informativna sporočila
zasnovana samorazlagalno.
Vendar pa so dodatne informacije in predlagana dejanja uporabnika navedeni
v dokumentu 022210 na disku z uporabniškim priročnikom 482-651400.

15. september 2020

2-29

Natus UltraPro S100

Namestitev programske opreme za pridobivanje podatkov UltraPro S100
Če programske opreme UltraPro S100 še nimate nameščene oziroma zanjo nimate
pridobljene licence ali pa izvajate novo namestitev programske opreme, za
namestitev in pridobitev licence upoštevajte naslednje postopke.

1. Namestitev
programske
opreme za
pridobivanje
podatkov

1.

2. Ustvarjanje in
uporaba licence
za programsko
opremo
UltraPro S100

1.

V diskovni pogon vstavite namestitveni disk Natus Elite Viking/Synergy
EMG. Namestitveni program se mora samodejno zagnati.
2. Kliknite Next (Naprej).
3. Odkljukajte Accept license agreement (Sprejmi licenčno pogodbo) in kliknite
Next (Naprej).
4. Odkljukajte Acquisition System (Sistem za pridobivanje podatkov) in kliknite
Next (Naprej).
5. Vnesite serijsko številko sistema s priloženega licenčnega obrazca in kliknite
Next (Naprej).
6. Kliknite Next (Naprej), da sprejmete privzeto ciljno mesto za aplikacijski
program.
7. Kliknite Next (Naprej) za začetek namestitve.
8. Kliknite Install (Namesti), da namestite gonilnik naprave.
9. Kliknite Install this driver anyway (Vseeno namesti ta gonilnik).
10. Kliknite Next (Naprej) za zaključek namestitve.
11. Kliknite OK (V redu) za ponovni zagon osebnega računalnika.
12. Namestitev programske opreme UltraPro S100 je zaključena.
Za ustvarjanje in uporabo licence za UltraPro S100 glejte licenčno izjavo za
UltraPro S100.

Tehnične specifikacije
Za tehnične specifikacije si oglejte Seznam tehničnih specifikacij za UltraPro S100.
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Informacije o bolniku
V tem poglavju je razložen način uporabe funkcije informacij o bolniku za
delo z datotekami s pregledi vašega bolnika.

15. september 2020

3-1

Natus UltraPro S100
Prazna stran.
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Informacije o bolniku

Zaslon bolnika

Informacije o bolniku vsebujejo razdelke, v katere vnesete specifične podatke
o bolniku, na primer njegovo oznako ID, spol, datum rojstva in ime bolnika ter
informacije, povzetke in sklepe zdravnika.

Vnos novega bolnika

1.

Kliknite New Patient (Nov bolnik), da pripravite sistem za novega bolnika.
Če kakršni koli podatki niso shranjeni, vas bo sistem vprašal, ali naj jih shrani
ali zavrže. Območje demografskih podatkov o bolniku je prazno.

2.

Vnesite demografske podatke o bolniku in informacije o obiskih.
Izpolniti morate vsaj zahtevana polja. Ko so zahtevana polja izpolnjena, so na
voljo vsi demografski podatki o bolniku.
Označeno polje označuje mesto na zaslonu, kjer bo vneseno besedilo.
Pritisnite tipko <Enter> ali <Tab>, da se pomaknete v naslednjo vrstico
obrazca. Pritisnite tipko <Shift Tab>, da premaknete utripajoči kazalec v
prejšnjo vrstico. Podatke o bolniku morate vnesti pred začetkom katerega koli
testnega postopka.

15. september 2020

3.

Po potrebi vnesite ime, datum rojstva itd.

4.

Ime, oznaka ID itd. bolnika so prikazani na levi strani zaslona.

5.

Po potrebi izpolnite preostala polja, postavite kazalec v izbrano polje in
vnesite informacijo. Pritisnite tipko Tab, da se s kazalcem premaknete
v naslednje polje.

6.

Kliknite Save (Shrani), da shranite bolnikove podatke na trdi disk.

7.

Kliknite Begin Testing (Začni testiranje), da zaženete testiranje ali vnesete
podrobnosti o obisku.

8.

Informacije o obisku lahko dodate s pritiskom na gumb Visit Details
(Podrobnosti o obisku).
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Izbiranje/spreminjanje
podatkov o bolniku

1.

Kliknite funkcijsko tipko Patient List (Seznam bolnikov) na glavnemu
zaslonu sistema UltraPro S100, da prikažete seznam vseh bolnikov v
podatkovni zbirki bolnikov, ali bolnika poiščite s funkcijo Search (Iskanje).

2.

Z navpičnim drsnim trakom ali puščičnima tipkama navzgor/navzdol se
pomikajte navzdol po poljih do bolnika, ki ga želite izbrati. Za nalaganje
podatkov o bolniku dvokliknite Patient (Bolnik) ali označite bolnika in
kliknite Load Patient (Naloži podatke o bolniku). Trenutne informacije o
bolniku so prikazane na levi strani zaslona.

3.

Uredite informacije o bolniku, kot je potrebno.

4.

Spremenite trenutne informacije o bolniku tako, da ponovno natipkate
informacije, ki jih je treba posodobiti. Trenutne informacije o bolniku so
uporabljene za vsa poročila. Vendar pa so informacije o obisku edinstvene
za vsak obisk.

5.

Podrobnosti o obisku spremenite tako, da izberete Restart Visit (Ponovno
zaženi obisk).

6.

Izberite Visit Details (Podrobnosti o obisku).

7.

Ko zaključite z informacijami o obisku, kliknite Done (Dokončano). Sistem
vas pozove, da shranite spremembe.
Če trenutne informacije o bolniku le posodabljate, ob zaključku kliknite Save
(Shrani).

Opomba: Ko naložite podatke o bolniku, zamenjate trenutnega bolnika in
sistem vas lahko pozove, da pred nadaljevanjem shranite trenutnega bolnika.

Začetek novega obiska 1. Kliknite funkcijsko tipko Patient List (Seznam bolnikov) na glavnem zaslonu

sistema UltraPro S100, da prikažete seznam vseh bolnikov v podatkovni zbirki
bolnikov, ali bolnika poiščite s funkcijo Search (Iskanje).

2.

Z navpičnim drsnim trakom ali puščičnima tipkama navzgor/navzdol se
pomikajte navzdol po poljih do bolnika, ki ga želite izbrati. Za nalaganje
podatkov o bolniku dvokliknite Patient (Bolnik) ali označite bolnika in
kliknite Load Patient (Naloži podatke o bolniku).

Opomba: Ko naložite podatke o bolniku, zamenjate trenutnega bolnika in
sistem vas lahko pozove, da pred nadaljevanjem shranite trenutnega bolnika.
3.
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Kliknite New Visit (Nov obisk).
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Informacije o bolniku

Priklic bolnika za
testiranje

Priklic preiskave
za pregled

1.

Kliknite funkcijsko tipko Patient List (Seznam bolnikov) na glavnem
zaslonu sistema UltraPro S100, da dostopate do seznama bolnikov v
podatkovni zbirki bolnikov, ali bolnika poiščite s funkcijo Search (Iskanje).

2.

Naložite podatke o bolniku. Informacije o bolniku so prikazane na levi strani.

3.

Po potrebi spremenite informacije o obisku. Ko zaključite, kliknite Done
(Dokončano). Sistem vas pozove, da shranite spremembe.

4.

Testni meni se samodejno prikaže na desni strani. Poiščite in izberite želeni
test za začetek testiranja.

5.

Če morate dodati testiranje za trenutni obisk:

1.

2.

3.

4.

a.

Kliknite funkcijo Patient List (Seznam bolnikov) na glavnem zaslonu
sistema UltraPro S100. Bolniki so navedeni na desni strani.

b.

Poiščite bolnika in označite ime.

c.

Kliknite Catalog (Katalog), da prikažete vse obiske tega bolnika.

d.

Po datumih poiščite obisk, ki ga želite dodati, in označite datum.

e.

Kliknite Restart (Ponovni zagon). Temu obisku je dodeljeno dodatno
testiranje.

Za pregled podatkov o valovnih oblikah.
a.

Za prikaz vseh bolnikov na desni strani zaslona kliknite gumb Patient
List (Seznam bolnikov).

b.

Bolnika poiščite s pomikanjem po seznamu ali z uporabo funkcije Search
(Iskanje) in označite bolnika.

Kliknite gumb Catalog (Katalog) za prikaz vseh obiskov in podatkov za
posameznega bolnika na desni strani zaslona
a.

Poiščite ustrezen obisk in po potrebi kliknite »+« pred mapo, da jo razširite.

b.

Dvokliknite ime podatkov o valovni obliki (Median APB (mediani živec
kratke abduktorne mišice palca roke), Ulnar FDI (ulnarni živec prve
dorzalne interosalne mišice) itd.). Izvedete lahko spremembe podatkov,
kot je premikanje označevalcev.

Shranjevanje sprememb:
a.

Kliknite Exit Test (Izhod iz testa), da se vrnete na zaslon z informacijami
o bolniku.

b.

Kliknite gumb Report (Poročilo) za ponovno pripravo/sestavljanje poročila.

Kliknite End Visit (Končaj obisk), da shranite spremembe in zaprete te
podatke o bolniku.

Opomba: Znak »+« ali »-« se pojavi pred vsakim naslovom razdelka. Tako kot
v sistemu Windows kliknite znak »+«, da odprete zaprto mapo ali razdelek, ali
kliknite »-«, da zaprete razdelek.
15. september 2020
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Brisanje preiskav iz
bolnikove datoteke

Izbris bolnika

3-6

1.

Za prikaz vseh bolnikov v podoknu na desni strani kliknite gumb Patient List
(Seznam bolnikov).

2.

Označite izbranega bolnika.

3.

Kliknite gumb Catalog (Katalog) za prikaz obiskov in podatkovnih datotek za
tega bolnika. Poiščite in označite datoteko z valovno obliko ali obisk, kar je
odvisno od tega, kaj želite izločiti.

4.

V menijski vrstici kliknite File (Datoteka) > Delete Test (Izbriši test), da
izbrišete specifično datoteko o valovni obliki, ali kliknite File (Datoteka) >
Delete Visit (Izbriši obisk), da izbrišete vse podatke za specifični datum.
V obeh primerih vas sistem opozori, da potrdite izbris.

1.

Označite Patient (Bolnik), ki ga želite izbrisati s seznama Patient List
(Seznam bolnikov).

2.

Izberite File (Datoteka) > Delete Patient (Izbris bolnika). Sistem vas opozori,
da potrdite izbris.

15. september 2020
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Izvajanje preiskave
V tem poglavju so navedena splošna navodila za izvajanje študije ali preiskave,
pri kateri se kot primer uporabi študijo prevodnosti motoričnega živca.
Naslednje osnovne korake uporabite za izvajanje večine preiskav, ki jih
omogoča program UltraPro S100.

15. september 2020
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Prazna stran.
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Izvajanje preiskave

Nastavljanje sistema
Zagotovite, da so vse komponente pravilno priključene na sistem.

Ne vklopite napajanja sistema, dokler vsi kabelski priključki niso
ustrezno priključeni in preverjeni.
Informacije o komponentah sistema so na voljo v 2. poglavju teh navodil.
V svoj sistem morate namestiti ustrezno programsko opremo aplikacije.

Začetni koraki
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Ko vklopite napajanje, lahko sistem prikaže zaslon za prijavo sistema Windows.
Ko se prijavite v sistem:
1. Dvokliknite ikono Viking ali Synergy na namizju in se nato prijavite.
2. Vnesite demografske informacije o bolniku.
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Uporaba sistema
UltraPro S100,
študijski meni
v primerjavi s
testnim menijem

Za izbiro preiskav za testiranje sta na voljo dva osnovna pristopa: Testni meni ali
Študijski meni. Oba sta podrobneje razložena v nadaljevanju.

Testni meni
V testnem meniju so preiskave razvrščene po vrsti; motorične, senzorične,
F-Waves itd. Ko začnete preiskavo, lahko na zaslonu valovne oblike spremenite
preiskavo tako, da dvokliknete Test Folder (Mapa testa) in nato v pogovornem
oknu Select Protocol (Izbira protokola) izberete specifično možnost exam
(preiskava) in side (stran).

Študijski meni
V študijskem meniju so preiskave običajno razdeljene po skupinah na podlagi
diagnoze, pritožbe bolnika ali druge prilagojene nastavitve. Ko imate odprt zaslon
z valovno obliko, lahko med izvajanjem študije izberete naslednjo preiskavo
v študijski preiskavi na sredini spodnjega desnega dela zaslona, kar ni odvisno od
vrste preiskave. Ko to izvedete, pogovorno okno izgine. Študija lahko vsebuje
motorične, senzorične funkcije, F-Wave, H-Reflex, igelni EMG itd.
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Izvajanje preiskave

Testiranje s študijskim 1. V študijskem meniju dvokliknite exam (preiskava), da odprete zaslon
z valovno obliko. Izberite/spremenite levo ali desno stran tako, da kliknete na
menijem
ikono zamenjaj

Testiranje s testnim
menijem

Sedem korakov
poročila o bolniku
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.

2.

Izvedite preiskavo.

3.

Pritisnite ali kliknite funkcijsko tipko Next Study Exam (Naslednja študijska
preiskava).

4.

Nadaljujte s testiranjem, dokler ni zaključeno.

1.

V testnem meniju izberite test type (vrsta testa), ki jo želite pridobiti iz
ustrezne mape.

2.

Na zaslonu z valovno obliko se prikaže pogovorno okno Select protokol
(Izbira protokola). Izberite protokol in stran, ki jo želite uporabljati za to
preiskavo, ter kliknite OK (V redu).

3.

Nadaljujte testiranje.

4.

Ko je ta test zaključen in ste še na zaslonu z valovno obliko, pritisnite ali
kliknite navigacijsko tipko New Nerve (Nov živec) (če izvajate test na
živcu iste vrste) ali Exit Test (Zapri test) (če je živec v drugi mapi).

5.

Izvedite preiskavo.

6.

Nadaljujte s testiranjem, dokler ni zaključeno.

V nadaljevanju je na voljo tipični postopek za izvedbo preiskave:
1.

Kliknite New Patient (Nov bolnik) (ali End Visit (Končaj obisk), če
predhodna preiskava bolnika ni zaključena).

2.

Vnesite trenutne informacije o bolniku.

3.

Kliknite Save (Shrani).

4.

Pridobite preiskave.

5.

Oglejte si poročilo.

6.

Vrnite se v testni/študijski meni.

7.

Pred začetkom postopka z novim bolnikom kliknite End Visit (Končaj obisk).
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Vzorčna študija prevodnosti motoričnega živca
Elektrode namestite in zavarujte na bolniku skladno s postopki za vrsto testa, ki ga
boste izvedli.

Informacije o zaslonu
z valovno obliko

4-6

1

Nastavitve filtrov in/ali stimulatorja so označene v orodni vrstici.

2
3

Oznake in nastavitve sledi so označene na desni strani valovne oblike.
Sled monitorja prikaže vhodni signal, da se oceni hrup in motnje.

4

Tabela z rezultati. Tu so prikazane izmerjene vrednosti glede na postavitve kazalca.
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Izberite preiskavo

Preiskavo, ki jo želite uporabiti, izberite s funkcijskimi tipkami ali
v testnem/študijskem meniju.

Izberite protokol (le
pri uporabi testnega
menija)

1.

Z miško izberite živec in testirano stran.

2.

Pritisnite Enter, da potrdite izbor.

3.

Če ne najdete želenega protokola, izberite Generic Nerve (Splošni živec).

4.

Ko je testiranje zaključeno, lahko spremenite živec in oznake mesta. Z levo
tipko miške kliknite mesto, da ga označite, nato pa kliknite z desno tipko
miške in izberite Edit Segment (Uredi segment).

Postavitev elektrode
za študijo prevodnosti •
motoričnega živca

Aktivno snemalno elektrodo se namesti nad zaključnim območjem mišice, ki
jo oživčuje testirani živec.

•

Referenčna elektroda je nameščena blizu, in sicer na električno »tihem«
območju.

•

Ozemljitvena elektroda je običajno nameščena med stimulacijsko in snemalno
elektrodo.

•

Z elektrolitskim gelom med kožo in snemalno elektrodo izboljšate »električni
stik« in zmanjšate šum.

•

Prekomeren šum lahko zahteva izpostavljanje kože manjšim impedancam.

Opomba: Snemalno elektrodo se namesti na mišico, tudi če želite pridobiti
prevodnost vzdolž živca.
Živec se stimulira s površinskimi elektrodami na dveh ali več mestih, kjer je živec
lociran površinsko. Stimulator je običajno usmerjen tako, da je katoda stimulatorja
obrnjena proti aktivni snemalni elektrodi.

15. september 2020
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1. Površinske diskovne ali obročne elektrode se namesti po koži, kjer je testirani
Postavitev elektrode
živec lociran površinsko.
za študijo prevodnosti
senzoričnega živca
2. Živec se stimulira na mestih, kjer je lociran površinsko.
Katoda stimulatorja je usmerjena proti aktivni snemalni elektrodi.

Pridobivanje
podatkov

4-8

Podatki, ki jih pridobiva instrument, prikazan na zaslonu, so samodejno označeni
in shranjeni. Valovne oblike skupaj z izmerjenimi vrednostmi so nato prenesene
v poročilo.
1.

Intenzivnost dražljaja nastavite na 0.

2.

Stimulator namestite na ustrezno mesto.

3.

Na nadzorni plošči pritisnite tipko za enkratni dražljaj (ali nožno stikalo
oziroma gumb za pridobitev nad kolescem na sondi stimulatorja), da
stimulirate in pridobite odzive.

4.

S krmilnim gumbom za intenzivnost dražljaja ali s kolescem za intenzivnost
dražljaja na sondi stimulatorja postopoma večajte intenzivnost električnega
dražljaja do največjega odziva.

5.

Če uporabljate neprekinjeno stimulacijo, na nadzorni plošči pritisnite gumb
za ponavljanje ali pritisnite in za kratek čas držite gumb za pridobitev
odzivov na sondi stimulatorja. Ko pridobite sprejemljiv odziv, znova
pritisnite kateri koli gumb, da ustavite stimulacijo.

6.

Za pridobitev povprečne vrednosti na nadzorni plošči pritisnite funkcijsko
tipko za povprečje. Nato je omogočena funkcija za pridobivanje povprečja.
Na nadzorni plošči pritisnite gumb za ponavljanje, da pridobite določeno
število preiskav.

7.

Za napredovanje na naslednje mesto dražljaja med navigacijskimi tipkami
pritisnite puščico navzdol za pomik do naslednjega mesta ali gumb A na
sondi.

8.

Sledite istemu postopku, da pridobite odziv za vsako zahtevano mesto.
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Označevanje podatkov

1.

Označevalci se med pridobivanjem odzivov namestijo samodejno.

2.

Za prilagajanje označevalcev kliknite želeni označevalec in ga povlecite na
novo mesto ali uporabite gumb označevalca, da premaknete rdeči
označevalec; potisnite gumb označevalca, da se premaknete na naslednji
označevalec.

3.

Za ročno nameščanje označevalcev latence ali amplitude med funkcijskimi
tipkami izberite Mark Toolbar (Orodna vrstica za označevanje).

4.

V prikazani orodni vrstici lahko izberete Clear (Počisti), Clear All (Počisti
vse), Hide (Skrij), Show (Prikaži), Fast Mark (Hitri označevalec) ali
namestite posamezne označevalce.

5.

Če uporabljate nadzorno ploščo UltraPro S100, pritisnite krmilno kolesce
označevalca, da aktivirate označevalce/se pomikate po označevalcih. Z
obračanjem kolesca lahko ustrezno postavite aktivni označevalec (rdeči).

Opomba: Označevalec lahko odstranite tako, da uporabite Mark Toolbar
(Orodna vrstica za označevanje) med funkcijskimi tipkami. Kliknite neželeni
označevalec na valovni obliki, ki postane rdeč. Nato v Mark Toolbar (Orodna
vrstica za označevanje) izberite Clear (Počisti).
6.

Ponastavljanje
označevalcev

15. september 2020

Za ponavljanje dodatnih sledi uporabite tipke kazalca za pomik
navzgor/navzdol, da aktivirate pravilno sled in ponovite prejšnje korake.

Če ste spremenili postavitev označevalcev, ki jih je sistem samodejno namestil,
lahko te označevalce vrnete v izvirne položaje s pritiskom na Analysis (Analiza) >
Reanalyse (Ponovna analiza) v menijski vrstici.
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Brisanje podatkov

Brisanje podatkov

1.

Kliknite valovno obliko, da jo označite.

2.

Z desno tipko miške kliknite valovno obliko.

3.

Izberite Erase (Briši). Podatki so odstranjeni iz sledi in rezultati iz tabele
z rezultati so izbrisani.

4.

Če želite razveljaviti brisanje, z desno tipko miške kliknite valovno obliko
in izberite Unerase (Razveljavi brisanje). Razveljavitev brisanja mora biti
izvedena nemudoma.

1.

Kliknite valovno obliko, da jo označite.

2.

Kliknite funkcijsko tipko Erase (Izbriši).

3.

Podatki, sled in mesto so izbrisani z območja sledi in iz tabele z rezultati.
POMEMBNO: Razveljavitev dejanja ni mogoča.

Prekrivanje sledi

1.

Kliknite funkcijsko tipko Superimpose (Prekrij). Vse valovne oblike za
posamezni kanal so prekrite.
Prekrite sledi so prikazane na sredini zaslona.

2.
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Znova kliknite funkcijsko tipko Superimpose (Prekrij), da sledi vrnete
v izvirne položaje.
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Izvajanje preiskave

Izračun hitrosti






Razdalje lahko vnesete, ko pridobite posamezno mesto, ali pa lahko
vnesete vse razdalje po tem, ko pridobite vsa mesta.
Vnesite razdalje v cm na eno decimalno mesto (npr. 23,5 cm/235 mm).
Vnesena razdalja se prikaže v tabeli z rezultati v ustreznem polju Distance
(Razdalja).
Pritisnite Enter (Vnos), da sprejmete razdaljo in izračunate hitrost
prevajanja.

Opomba: S tabelo protokolov lahko vnesete privzete razdalje. Hitrosti
prevajanja so nato samodejno izračunane.

Analiza in prikaz
sledi

Za pregledovanje sledi lahko uporabite celozaslonski prikaz.

Prikaz velikih
tabel z rezultati

Rezultate lahko vidite na zaslonu takoj, ko pridobite podatke. Če stolpci tabele
niso vidni, podrsajte po tabeli ali izberite Results (Rezultati) > Full Results
(Celotni rezultati) v menijski vrstici, da si ogledate celotne tabele in grafe, ali pa
dvokliknite na vrstico glave.

Grafi

Na testnemu zaslonu sta lahko prikazana največ dva grafa. Na celotnemu zaslonu
v pogledu REZULTATOV je lahko prikazanih do šest grafov.

1.

1.

15. september 2020

Izberite Display (Zaslon) > Full Trace Area ON (VKLOP celotnega
območja sledi) ali dvokliknite vrstico glave.

Izberite Results (Rezultati) > Graph Options (Možnosti grafa), da si
ogledate želene rezultate.
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Pridobivanje EMG

1.

Za pridobivanje prosto delujočega EMG s testnim menijem izberite ali
pritisnite Needle EMG (Igelni EMG) med funkcijskimi tipkami na
nadzorni plošči ali dvokliknite mapo Needle EMG (Igelni EMG)
v testnem meniju.

2.

Na sredini se prikaže zaslon valovne oblike s pogovornim oknom za izbiro
povzetka EMG. Izberite muscle (mišica) in side (stran) ter kliknite
Acquire (Pridobi).

3.

Odsek monitorja na zaslonu začne prikazovati EMG. Na začetku ni zvoka.
Zvok aktivirate tako, da preprosto vklopite

Ocenjevanje mišic
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zvočnike.

4.

Ko zaključite s prvo mišico, med funkcijskimi tipkami pritisnite ali kliknite
New Muscle (Nova mišica). Znova se prikaže pogovorno okno za izbiro
povzetka EMG. Izberite muscle (mišica) in side (stran) ter kliknite
Acquire (Pridobi).

5.

EMG se prikaže v odseku monitorja na zaslonu valovne oblike. Znova
vklopite zvočnik.

6.

Nadaljujte s tem postopkom, dokler ne testirate vseh mišic.

1.

Ko je testiranje mišic zaključeno, med funkcijskimi tipkami pritisnite ali
kliknite Summary Table (Tabela s povzetkom). Prikaže se tabela s
povzetkom EMG, v kateri so prikazane vse mišice, ki ste jih testirali.

2.

Privzeto so vse mišice ocenjeno z »N« ali »None« (Brez). V spodnji
polovici te tabele s povzetkom lahko spremenite ocenjevanje tako, da
označite zadevno mišico in nato znova ocenite različne kategorije v spodnji
polovici tega pogovornega okna, kot je primerno.

15. september 2020

Izvajanje preiskave

Zaslonski
prikazi EMG

Med funkcijskimi tipkami sta na voljo dva osnovna prikaza EMG: kompleks 1
ali kompleks 2.
Kompleks 2 prikazuje spremljanje EMG in kaskade na celotnem zaslonu.

Kompleks 1 prikazuje kvadrant spremljanja EMG, kvadrant dolge sledi EMG in
polovico zaslona kaskad.

V obeh primerih morate med funkcijskimi tipkami pritisniti ali izbrati Acquire
(Pridobi), če želite pridobiti kaskade ali dolgo sled EMG. Če uporabite funkcijo
Acquire (Pridobi), se zvok samodejno aktivira.
Tabelo s povzetkom se lahko uporabi s kompleksom 1 ali 2, kot je opisano zgoraj.

15. september 2020

4-13

Natus UltraPro S100

Shranjevanje
podatkov

Podatki so shranjeni samodejno, ko se pomaknete na naslednjo sled.

Dodajanje posnetka
zaslona poročilu

1.
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Pritisnite Transfer (Prenos), da trenutni zaslon premaknete v poročilo.
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5

Varnostno kopiranje in ponovno
shranjevanje podatkov
To poglavje vsebuje nekatera navodila o varnostnem kopiranju ter obnavljanju
bolnikov in nastavitev.

15. september 2020
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Prazna stran.
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Arhiviranje podatkov

Varnostno kopiranje datotek
Podatke lahko preprosto varnostno kopirate prek menijske vrstice nad zaslonom
z informacijami o bolniku. Podatke lahko kopirate na medij po vaši izbiri: CDR,
DVD-R, pomnilniški ključ, zunanji trdi disk itd. Varnostno kopirani podatki so
prikazani kot datoteke s končnico .mps, ki jih lahko znova shranite v vašo
podatkovno zbirko bolnikov s funkcijo »Prenesi bolnika iz datoteke«.

15. september 2020

1.

Za prikaz vseh bolnikov na desni strani zaslona kliknite gumb Patient List
(Seznam bolnikov) na domači strani.

2.

Poiščite bolnika, informacije o katerem želite varnostno kopirati, in označite
name (ime). Vsi obiski tega bolnika so vključeni v varnostno kopiranje.

3.

V menijski vrstici na vrhu zaslona kliknite File (Datoteka) > Export
Patient(s) to File (Izvoz bolnika(-ov) v datoteko).

4.

Poiščite napravo za varnostno kopiranje prek celice Save In (Shrani v) na
vrhu tega pogovornega okna. Poimenujte datoteko in kliknite Save (Shrani).
Ko se podatki kopirajo na vaš medij, se prikaže okno z napredkom. Ko je
kopiranje dokončano, se prikaže potrditev uspešnega varnostnega kopiranja.

5.

Če boste želeli, boste bolnika morali nato ročno izbrisati iz sistema. Ko je
ime bolnika označeno, kliknite File Delete Patient (Izbriši datoteko bolnika).
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Obnavljanje datotek
Obnavljanje podatkov o bolniku na lokalni trdi disk je podobno procesu
varnostnega kopiranja.
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1.

Zagotovite, da je medij za varnostno kopiranje povezan s sistemom.

2.

Za prikaz vseh bolnikov na desni strani zaslona kliknite gumb Patient List
(Seznam bolnikov) na domači strani.

3.

V menijski vrstici blizu vrha kliknite File (Datoteka) > Import Patient(s)
from File (Uvoz bolnika(-ov) iz datoteke). Ko določite napravo za
varnostno kopiranje, se prikaže pogovorno okno.

4.

Ko je naprava za varnostno kopiranje najdena, poiščite bolnike tako, da
poiščete datoteke s končnico .mps. Če datoteke razvrstite glede na Type
(Vrsta) in tako združite vse datoteke s končnico .mps, boste laže našli
zadevnega(-) bolnika(-e).

5.

Označite bolnikovo datoteko v napravi za varnostno kopiranje in kliknite
Open (Odpri). Prikaže se potrditveno pogovorno okno. Če so informacije
v tem pogovornem oknu pravilne, kliknite Load (Naloži). Bolnik se znova
prikaže na seznamu bolnikov.

15. september 2020
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Elektromagnetna združljivost (EMC)
To poglavje vsebuje informacije EMC za sistem UltraPro S100.

15. september 2020
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Prazna stran.
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Seznam delov UltraPro S100; dodatnih in opcijskih delov

Elektromagnetna združljivost (EMC)

Seznam vseh modulov, kablov in dodatkov, katerih skladnost potrjuje proizvajalec sistema UltraPro S100. Stranka
ali uporabnik sistema UltraPro S100 mora zagotoviti, da se sistem uporablja s temi deli.
Številka dela

Tip

Smernica

9033G070- *

Glavna enota UltraPro S100

-

9006A220- *

Omrežni kabel, ZDA

Zaščiten, povezava z ozemljitvijo in največja dolžina
kabla 3 m

Generični

Napajalni vmesniški kabel (tiskalnik)

Dolžina kabla 1 m

Generični

Napajalni vmesniški kabel (zaslon)

Dolžina kabla 1,5 m

Generični

Napajalni vmesniški kabel (računalnik)

Dolžina kabla 1 m

Generični

Napajalni vmesniški kabel (prenosni
računalnik)

Dolžina kabla 1,2–1,8 m

9080K0541 +

Dolžina kabla 2,0 m

9080K0522

Povezovalni kabel za visokohitrostno
povezavo (glavna enota – ojačevalnik)

Generični

Kabel USB (osebni računalnik – čelni del)

Dolžina kabla 1 m

Generični

Kabel za videosignal (digitalni RGB)

Največja dolžina kabla 1,7 m

Generični

Kabel za signal tiskalnika

Največja dolžina kabla 1,7 m

Generični

Kabli elektrod in za stimulacijo

Zaščiteni. Največja dolžina kabla 2 m

Generični

Stimulacijske, ozemljitvene in snemalne
elektrode

Zaščitene ali nezaščitene. Največja dolžina kabla
1,2 m

Generični

Osebni računalnik (prenosni/namizni)

-

Generični

Miška

Največja dolžina kabla 2 m (delno notranji)

Generični

Tipkovnica

Največja dolžina kabla 2 m (delno notranji)

Generični

Monitor 22’’

-

9031D040- *

Ločilni transformator 115 V

-

9031D041- *

Ločilni transformator 230 V

842-695000

Ročaj pasivnega stimulatorja (RS10)

Dolžina kabla 2,5 m

9031E017- *

Sonda Natus Stimulus Probe

Dolžina kabla 2,5 m

9031E027- *

Cevni ušesni vstavki

Dolžina kabla 5 m

9031E025- *

Slušalke

Dolžina kabla 5 m

222-510800

Nožno stikalo, 3 pedali (USB)

Dolžina kabla 5 m

9031E040- *

Kladivo za kite

Dolžina kabla 1,8 m

9033B033- *

Kabel ročnega stikala

Dolžina kabla 1,8 m

9033UP731/
9033C0731

Ohišje ojačevalnika s 3 kanali

-

9031UP742/
9031C0742- *

Ohišje ojačevalnika s 4 kanali

-

9033UP70-
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Številka dela

Tip

Smernica

9031F112-

Monitor VEP

Dolžina kabla 5 m

Generični

Barvni tiskalnik

-

Generični

Laserski tiskalnik

-

9031E022- *

Očala

Dolžina kabla 2,9 m

*Komponente, predmeti z lastnostmi za visoko raven vključenosti.

Uporaba dodatkov in kablov, ki jih ne odobri družba Natus Medical Incorporated, lahko
povzroči povečanje emisij ali zmanjšanje odpornosti opreme.
Pinov na priključkih, ki so označeni s tem opozorilnim simbolom za elektrostatično razelektritev
, se ni
dovoljeno dotikati, povezave pa ne smejo biti izvedene s temi priključki, razen če uporabljate previdnostne
postopke za elektrostatično razelektritev.
Previdnostni postopki vključujejo:
 metode za preprečevanje nastajanja elektrostatičnega naboja (npr. klimatiziranje, vlaženje, prevodne talne
obloge, nesintetična oblačila);
 razelektritev telesa z okvirjem OPREME ali SISTEMA ali ozemljitvijo oziroma z večjim kovinskim
predmetom;
 privezovanje z zapestnim trakom na OPREMO ali SISTEM ali ozemljitev.
Osebje, ki se bo dotikalo priključkov, označenih z opozorilnim simbolom za elektrostatično razelektritev, mora
biti seznanjeno s to razlago in ustrezno usposobljeno. To vključuje tudi klinično/biomedicinsko ter zdravstveno
osebje.
Usposabljanje za elektrostatično razelektritev mora vključevati uvod v fiziko elektrostatičnega naboja,
predstavitev ravni napetosti, ki se lahko pojavijo ob normalnem delovanju, in škode, ki jo lahko povzročijo na
elektronskih komponentah, če se jih dotakne UPRAVLJAVEC, ki ima elektrostatični naboj. Prav tako morajo biti
razložene metode za preprečevanje elektrostatičnega naboja in razloženo mora biti, kako ter zakaj se telo izprazni
z dotikom ozemljitve ali okvira OPREME ali SISTEMA oziroma če se z zapestnim trakom priveže na OPREMO
ali SISTEM oziroma ozemljitev, preden izvede priključitev.
Z uporabo dodatkov, pretvornikov in kablov, ki niso določeni, z izjemo servisnih delov, ki jih prodaja družba
Natus Medical Incorporated kot nadomestne dele za notranje komponente, lahko povzročite večanje EMISIJ ali
zmanjšanje ODPORNOSTI naprave.
V primeru priključitve na druge instrumente upoštevajte standarda EN/IEC 60601-1-1 in EN/IEC 60601-1-2.
Povezovanje opreme z drugimi napravami je dovoljena le, če varnostne zahteve za bolnika, uporabnika in okolje
niso okrnjene. Če priročnik ne vsebuje zadostnih informacij o možnosti medsebojne povezave z drugimi
napravami, se mora uporabnik obrniti na proizvajalca ali najbližji pooblaščeni servisni center za informacije
o učinkih, ki jih ima lahko povezovanje naprave na bolnika, uporabnika in okolje.
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Elektromagnetna združljivost (EMC)
Radijske oddajne opreme, mobilnih telefonov itd. se ne sme uporabljati v neposredni bližini naprave, saj lahko to
vpliva na zmogljivost naprave.
Med uporabo opreme na mestih, kjer so močna magnetna polja, bodite zelo pozorni. Oprema je skladna
z zahtevami glede EMC (elektromagnetne združljivosti), skladno z določbami v standardu EN 60601-1-2. Za
preprečevanje morebitnih nestabilnosti in okvar opreme je priporočljivo, da je oprema čim dlje od virov motenj in
induciranih elektromagnetnih polj, katerih vrednosti so višje od vrednosti, določenih v standardu.
Prenosna in mobilna komunikacijska oprema RF lahko vpliva na UltraPro S100. UltraPro S100 namestite in
upravljajte skladno z informacijami o EMC, predstavljenimi v tem razdelku.
Oprema UltraPro S100 je bila kot samostojni instrument testirana glede emisij EMC in odpornosti. Opreme
UltraPro S100 ne uporabljajte zraven ali na vrhu druge elektronske opreme. Če je uporaba zraven ali na vrhu
opreme nujna, mora uporabnik preveriti normalno delovanje v konfiguraciji.
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Tabela 1 – Elektromagnetne emisije
Preskus emisij
Emisije RF

Skladnost

1. skupina

CISPR 11
Emisije RF

Razred A

CISPR 11
Harmonične emisije
IEC 61000-3-2

Nihanja napetosti/emisije flikerja
IEC 61000-3-3

Razred A

Skladnost je dosežena

Elektromagnetno okolje – smernice
Natus UltraPro S100 uporablja energijo RF samo za
svoje notranje delovanje. Zato so emisije RF zelo
nizke in malo verjetno je, da bi povzročile kakršne
koli motnje v bližnjem elektronskem okolju.
Oprema Natus UltraPro S100 je primerna za uporabo
v vseh ustanovah, vključno v gospodinjstvih in
ustanovah, neposredno povezanih z javnim
napajalnim omrežjem z nizko napetostjo, ki napaja
zgradbe, uporabljene za gospodinjske namene, če so
zagotovljena nadaljnja opozorila:
OPOZORILO To opremo/sistem smejo uporabljati le
zdravstveni delavci. Ta oprema/sistem lahko
povzroča radijske motnje ali lahko moti delovanje
bližnje opreme. Morda bo treba sprejeti blažilne
ukrepe, kot so sprememba usmerjenosti ali mesta
opreme ali zaščita lokacije.

Tabela 4 – Stopnje preskusa odpornosti – Vrata ohišja
Pojav

Osnovni
standard EMC ali
testna metoda

Elektrostatična razelektritev

IEC 61000-4-2

Sevana RF – elektromagnetna polja

IEC 61000-4-3

Stopnje preskusa odpornosti – strokovno okolje
zdravstvene ustanove
± 8 kV ob stiku
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV v zraku
3 V/m
80 MHz–2,7 GHz
80 % AM pri 1 kHz

Bližinska polja brezžične
komunikacijske opreme RF

IEC 61000-4-3

Magnetna polja nazivne
frekvence moči

IEC 61000-4-8
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Glejte »Tabelo 9 – Odpornost vrat ohišja proti
radiofrekvenčni brezžični komunikacijski opremi«
spodaj
30 A/m
50 Hz ali 60 Hz

15. september 2020

Elektromagnetna združljivost (EMC)

Tabela 5 – Stopnje preskusa odpornosti – Vhodna vrata za izmenični tok
Pojav
Elektrostatični prehodni
pojavi/sunki
Sunki
Vod–vod (diferencialni način)
Sunki
Vod–zemlja (običajni način)

Osnovni standard EMC
IEC 61000-4-4

Stopnje preskusa odpornosti – strokovno okolje
zdravstvene ustanove
± 2 kV
100-kHz ponavljajoča se frekvenca

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
3V

Prevajane motnje, sprožene zaradi
radiofrekvenčnih polj

IEC 61000-4-6

0,15 MHz–80 MHz
6 V v pasovih ISM med 0,15 MHz in 80 MHz
80 % AM pri 1 kHz

Padci napetosti

IEC 61000-4-11

Napetostne prekinitve

IEC 61000-4-11

100-% padec, 0,5 cikla
Pri 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° in 315°
100-% padec, 1 cikel
in
30-% padec, 25 ciklov (50 Hz)
Enofazni: pri 0°
100-% padec; 250 ciklov (50 Hz)/300 ciklov
(60 Hz)

Tabela 7 – Vrata za povezovanje bolnika
Pojav
Elektrostatična razelektritev

Osnovni standard EMC
ali testna metoda
IEC 61000-4-2

Stopnje preskusa odpornosti – strokovno
okolje zdravstvene ustanove
± 8 kV ob stiku
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV v zraku
3V

Prevajane motnje, sprožene zaradi
radiofrekvenčnih polj

IEC 61000-4-6

0,15 MHz–80 MHz
6 V v pasovih ISM med 0,15 MHz in 80 MHz
80 % AM pri 1 kHz
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Tabela 8 – Stopnje preskusa odpornosti – Vrata delov za dovod/odvod signala
Pojav

Osnovni
standard EMC

Elektrostatična razelektritev

IEC 61000-4-2

Elektrostatični prehodni
pojavi/sunki

IEC 61000-4-4

Sunki vod–zemlja
(Običajni način)

IEC 61000-4-5

Stopnje preskusa odpornosti – strokovno okolje
zdravstvene ustanove
± 8 kV ob stiku
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV v zraku
± 1 kV
100-kHz ponavljajoča se frekvenca
± 2 kV
3V

Prevajane motnje, sprožene zaradi
radiofrekvenčnih polj

IEC 61000-4-6

0,15 MHz–80 MHz
6 V v pasovih ISM med 0,15 MHz in 80 MHz
80 % AM pri 1 kHz
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Elektromagnetna združljivost (EMC)

Tabela 9 – Specifikacije preskusa za ODPORNOST VRAT OHIŠJA proti brezžični komunikacijski
opremi RF
Preskusna
frekvenca
(MHz)

Pas
(Mhz)

385

380–390

TETRA 400

430–470

GMRS 460,
FRS 460

450

704–787

Pas LTE 13, 17

780

Stopnja
preskusa
odpornosti
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Modulacija impulza
217 Hz

0,2

0,3

9

Modulacija impulza
18 Hz

2

0,3

28

Modulacija impulza
217 Hz

2

0,3

28

Modulacija impulza
217 Hz

2

0,3

28

Modulacija impulza
217 Hz

0,2

0,3

9

Modulacija
Modulacija impulza
18 Hz
FM
± 5 kHz odklona
1-kHz sinus

GSM 800/900

810

TETRA 800
800–960

870

iDEN 820
CDMA 850
Pas LTE 5

930

GSM 1800

1.720
1.845

Razdalja
(m)

Storitev

710
745

Največja
moč (W)

CDMA 1900
1.700–1.990

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

1.970

UMTS
990 Bluetooth
WLAN

2.450

2.400–2.570

802,11 b/g/n,
RFID 2450
Pas LTE 7

5.240
5.500

5.100–5.800

5.785
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Opombe
Sistem Natus UltraPro S100 je zasnovan za delovanje v različnih okoljskih pogojih, ki ne vplivajo na varnost in
bistveno zmogljivost. Če je neugoden vpliv iz okolja (npr. elektrostatična razelektritev, nihanja napetosti itd.)
dovolj močen in/ali dovolj dolgo traja, da lahko vpliva na delovanje sistema, je ta zasnovan tako, da zažene način
za varno delovanje in začasno preneha delovati. V tem primeru se prikaže sporočilo, ki obvesti upravljavca o
pojavu takšnega dogodka. Ko upravljavec počisti to obvestilo, sistem običajno ponovno zažene inicializacijo in
označi, da se lahko znova začne pridobivanje z obnovljenimi nastavitvami predhodnega stanja (razen stimulacije,
ki jo je treba ponastaviti/zagnati).
V hujših primerih, kjer so padci nihanja napetosti dlje časa pod 100 V, je enoto mogoče treba znova zagnati za
obnovitev. Če tovrstno stanje stalno sproža težave, se obrnite na lokalnega serviserja.
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