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Úvod

Prohlášení o indikacích k použití
Systém Nicolet EDX slouží k pořizování, zobrazování, analýze, ukládání, hlášení
a správě následujících elektrofyziologických záznamů z lidského nervového
a svalového systému:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nervové vedení (NCS)
Elektromyografie (EMG)
Peroperační monitorování včetně elektroencefalografie (EEG)
Evokované potenciály (EP), které zahrnují vizuální evokované potenciály (VEP),
sluchové evokované potenciály (AEP) a somatosenzorické evokované
potenciály (SEP)
Elektroretinografie (ERG)
Elektrookulografie (EOG)
P300
Kontingentní negativní variace (CNV)
Motorické evokované potenciály (MEP)

Systém Nicolet EDX lze použít ke stanovení autonomních odpovědí na fyziologické
podněty pomocí měření změn v elektrickém odporu mezi dvěma elektrodami
(galvanická kožní odpověď a sympatická kožní odpověď). Autonomní test zahrnuje
také hodnocení variability intervalu RR.
Software Synergy EDX / Viking EDX slouží k detekci změn funkčního stavu
nervového systému, k vyhledávání nervových struktur během chirurgických zákroků
a k podpoře diagnostiky nervosvalových onemocnění.
Uvedené modality se ve funkcích částečně překrývají. Obecně platí, že:

• Vyšetření nervového vedení měří elektrické odpovědi příslušného nervu.
• Elektromyografie měří elektrickou aktivitu příslušného svalu.
• Evokované potenciály měří elektrickou aktivitu centrálního nervového systému.
Software Nicolet Synergy EDX / Viking EDX smí používat jen zdravotníci
s potřebnou kvalifikací.
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Kontaktní údaje
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562-3530 USA
+1 608-829-8500
+1 800-356-0007
Fax: +1 608-829-8589
www.Natus.com
Oprávněný zástupce Natus pro EU
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co., Galway, Irsko
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Technická podpora
Místní
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562 USA
+1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
www.Natus.com
Mezinárodní
Natus Neurology Incorporated
Telefon: 0049 (0) 180 501 5544
Fax: 0049 (0) 89 83942777
E-mail: service.europe@natus.com
www.Natus.com
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Značky a symboly
Na systému Nicolet EDX se mohou nacházet následující značky a symboly:
Pokud se nachází na zařízení: Pozor: Prostudujte si doprovodnou
dokumentaci (ISO 7000-0434A).
Pokud se nachází v dokumentaci: Označuje upozornění, varování
nebo bezpečnostní opatření.
Prostudujte si pokyny pro obsluhu. Při nedodržení pokynů pro obsluhu
může být pacient nebo uživatel vystaven riziku (ISO 7010 M002).
Obrázek na modrém pozadí.
Prostudujte si pokyny pro obsluhu (ISO 7000-1641).
Autorizovaný zástupce pro Evropu
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562 USA
+1 608-829-8500
+1 800-356-0007
Fax: +1 608-829-8589
www.natus.com
Zásady likvidace výrobku po skončení provozní životnosti.
Výrobek podléhající směrnici o zdravotnických prostředcích (MDR)
s potvrzením o splnění nařízení EU 2017/745.
Označení CE a notifikovaný orgán
Přístroj typu BF
Zařízení třídy II

RX Only
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UPOZORNĚNÍ: Federální zákony USA omezují prodej tohoto
zařízení pouze pro licencovaného specialistu v oboru neurologie nebo
na jeho objednávku.
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Přečtěte si bezpečnostní příručku
Před spuštěním a použitím systému Nicolet si pečlivě přečtěte Příručku s dodatečnými
informacemi a bezpečnostními poznámkami pro různé výrobky Nicolet, která byla
dodána na CD spolu se systémem Nicolet EDX. Zvláštní pozornost věnujte části
Informace o bezpečnosti.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
VAROVÁNÍ Informace o systému Nicolet EDX naleznete v Příručce
o elektromagnetické kompatibilitě, která byla dodána na CD spolu se systémem
Nicolet EDX.

Bezpečnostní shrnutí
V této příručce jsou nebezpečné nebo destruktivní situace a postupy označeny dvěma
značkami:

VAROVÁNÍ

Značka VAROVÁNÍ označuje situace nebo postupy, které by mohly ohrozit pacienta
a/nebo uživatele.

UPOZORNĚNÍ

Značka UPOZORNĚNÍ označuje situace nebo postupy, které by mohly vést
k poškození přístroje.
POZNÁMKA: Poznámky vám usnadňují orientaci v nepřehledných situacích a mají
za cíl předcházet problémům při používání systému.

VAROVÁNÍ

NEPOUŽÍVEJTE mimo vydané rozsahy provozních parametrů. Používání mimo
uvedené rozsahy může vést k nepřesným výsledkům.

d
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Kontrola systému
Pravidelně kontrolujte, zda přístroj nejeví známky vnějšího poškození.
Dodržujte bezpečnostní zásady platné ve vašem zdravotnickém zařízení.

Likvidace výrobku po skončení provozní životnosti
Společnost Natus se zavázala plnit požadavky předpisů Evropské unie o nakládání
s OEEZ (Odpadní elektrická a elektronická zařízení) z roku 2014. Tyto směrnice
stanovují, že elektrický a elektronický odpad musí být shromažďován samostatně za
účelem správného zpracování a využití, aby OEEZ byla opětovně použita nebo
recyklována bezpečně. V souladu s tímto závazkem může společnost Natus přenést
povinnost zpětného odběru a recyklace na koncového uživatele, pokud nedošlo
k uzavření jiných dohod. Potřebujete-li znát podrobnosti ohledně systému sběru
a recyklace dostupného ve vašem regionu, kontaktujte nás na www.natus.com
Elektrická a elektronická zařízení (EEZ) obsahují materiály, součástky a látky,
které mohou být nebezpečné a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí,
pokud se s OEEZ nenakládá správně. Koncoví uživatelé musí zajistit, aby OEEZ byla
znovu použita a bezpečně recyklována. Uživatelé elektrických a elektronických
zařízení nesmí OEEZ vyhazovat společně s dalšími odpady. Uživatelé musí používat
systém obecních skládek, postupovat podle nařízení o zpětném sběru
producentem/dovozcem nebo využívat autorizované přepravce odpadu, aby byly
omezeny škodlivé dopady na životní prostředí spojené s likvidací elektrických
a elektronických zařízení a aby se rozšířily příležitosti pro opětovné použití, recyklaci
a obnovení odpadních elektrických a elektronických zařízení.
Přístroje označené níže uvedeným přeškrtnutým odpadkovým košem s kolečky jsou
elektrická a elektronická zařízení. Tento symbol přeškrtnutého odpadkového koše
s kolečky označuje, že se elektrická a elektronická zařízení určená k likvidaci nemají
vyhazovat společně s netříděným odpadem, ale musí se odvážet samostatně.
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Autorská práva na systém Nicolet EDX
Všechna práva vyhrazena. Tato příručka obsahuje informace o vlastnictví, které jsou
chráněny autorským právem a nemohou být vcelku ani částečně kopírovány
s výjimkou předchozího písemného svolení společností Natus Neurology
Incorporated. Autorské právo a výše zmíněná omezení použití autorského práva se
vztahují na všechna média, ve kterých jsou tyto informace uchovávány.
Tato kopie uživatelské příručky může být použita pouze v souladu s podmínkami
prodeje společnosti Natus Neurology Incorporated nebo jejích distributorů.
Společnost Natus Neurology Incorporated s ohledem na tento dokument neposkytuje
záruky ani garance. Společnost Natus Neurology Incorporated se zříká všech závazků
za ztrátu nebo zničení vyplývajících z vlastnictví, prodeje nebo použití tohoto
dokumentu.
www.natus.com
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562-3530 USA
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Autorská
ochrana softwaru

Tento software je chráněn legislativou na ochranu autorských práv v jednotlivých
státech, v USA i na mezinárodní úrovni. Legislativa na ochranu autorských práv se
vztahuje na používání tohoto softwaru, bez ohledu na to, jestli s následujícími
podmínkami souhlasíte. Podle zákona může být od subjektu, který porušil autorská
práva, vyžadována náhrada za skutečné škody způsobené držiteli autorských práv
a odškodnění až do výše 100 000 USD za každé porušení.
Nepovolené pořizování kopií softwaru, včetně pokusů, je také porušením zákona
a může být potrestáno pokutou až do výše 100 000 USD a odnětím svobody až na
10 let.
1. Pokud není ve smlouvě se společností Natus Neurology Incorporated uvedeno
jinak, smíte provádět následující úkony:
a. Používat tento software pouze na jednom počítači a v jednu chvíli pouze
jedním uživatelem.
b. Pořídit jednu kopii softwaru za předpokladu, že:
(i) Tato kopie bude vytvořena jen jako nezbytná součást použití tohoto
softwaru ve spojení s vaším přístrojem a nebude použita k žádným jiným
účelům.
(ii) Tato kopie slouží pouze pro účely archivace a všechny archivační kopie
budou zničeny, pokud přestanete být vlastníky softwaru nebo vám vyprší práva
k jeho užívání.

c. Prodávat tento software a jakékoli archivační kopie jedině v jednom celku se
všemi právy na tento software. Nicméně úpravy lze přenášet jen se schválením
od společnosti Natus Neurology Incorporated.
2. Není povoleno:
a. Pořizovat kopie softwaru nebo dokumentace, s výjimkou případů popsaných
výše.
b. Upravovat software nebo dokumentaci, s výjimkou případů popsaných výše.
c. Distribuovat, pronajímat nebo sublicencovat software nebo dokumentaci.
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Technický popis
Zařízení Nicolet EDX umožňuje provádět širokou škálu vyšetření nervového
vedení (NCS), elektromyografie (EMG), evokovaných potenciálů (EP), autonomních
vyšetření a také multimodálních programů, jako je peroperační monitorování (IOM).
Zařízení Nicolet EDX lze dále rozšiřovat pomocí samostatných softwarových
programů a volitelného příslušenství, aby přesně vyhovovalo vašim požadavkům pro
kliniku nebo operační sály.

Pokyny pro instalaci a údržbu
Testování
vodivosti v rámci
servisu
a instalace

VAROVÁNÍ Během instalace, sestavování a provozu zařízení může
dojít k rozpojení nebo nesprávnému spojení některých spojovacích bodů
ochranného uzemnění. To může představovat bezpečnostní riziko pro
uživatele i pro pacienta.
Doporučujeme/požadujeme, abyste na zdravotnickém systému pravidelně
testovali správnou souvislost elektrických obvodů z exponovaných vodivých
materiálů k ochrannému uzemnění. Toto pravidelné testování pomůže zajistit
správné ochranné uzemnění. Tento test musí být proveden po každé instalaci
nebo provedení údržby. Měl by být prováděn pravidelně i mimo tyto úkony.
Žádná část systému nesmí procházet servisem a zároveň být používána
u pacienta.
Provádějte údržbu a servis pouze v době, kdy není systém používán
u pacienta. Než budete pokračovat se servisem nebo údržbou, odpojte systém
a přemístěte ho dále od pacienta.
Systém neobsahuje žádné na místě opravitelné součásti. Náhradní díly
a součásti jsou k dispozici u poskytovatelů servisu společnosti Natus.

Informace o specifikacích a přesnosti
Podrobné specifikace naleznete v listu specifikací pro konkrétní systém 169-439400
nebo 169-439500.
Informace o přesnosti naleznete v Příručce s dodatečnými informacemi
a bezpečnostními poznámkami 269-594705.
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Základní charakteristika výkonu zesilovače a systému Nicolet EDX
Zesilovač a systém Nicolet EDX byl navržen, aby fungoval v širokém rozsahu
parametrů okolního prostředí, aniž by se snížila jeho výkonnost.
Pokud se vyskytne artefakt prostředí (např. ESD, fluktuace síťového napětí atd.)
s dostatečnou intenzitou a/nebo dobou trvání, který by negativně ovlivnil výkonnost
systému, systém tento stav rozpozná a zprávou upozorní uživatele, že došlo
k nežádoucí události. Jakmile uživatel tuto zprávu potvrdí, systém naznačí, že lze
pokračovat v pořizování záznamu s obnovením původního nastavení.
Pokud kvůli takovýmto stavům dostáváte zprávy neustále, obraťte se na místního
servisního zástupce.

Klasifikace přístroje a ochrany
1. Tento systém je určen k nepřetržitému provozu a dle IEC 60601-1 má klasifikaci
ochrany třídy I, příložného dílu typu BF a B, běžný přístroj, nevhodný k použití
v přítomnosti vznětlivých anestetik.
2. Klasifikace zařízení dle MDD je IIb.

Požadavky na uživatele
Systém Nicolet EDX se softwarem Synergy/Viking smí používat jen zdravotníci
s potřebnou kvalifikací.

Zamýšlené použití
Viz část Indikace k použití na začátku této příručky. Očekává se, že systém bude
běžně používán 8–10 hodin denně. Během používání (t.j. připojení systému
k pacientovi) se očekává, že systém bude ovládat kvalifikovaný zdravotník,
který bude provádět různá vyšetření uvedená v části Indikace k použití.
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Kontraindikace použití
V běžném klinickém provozu nejsou známy žádné kontraindikace EMG/NCV/EP.
Možné kontraindikace za specifických podmínek naleznete v Peroperační
bezpečnostní příručce 269-48801 a v Příručce s dodatečnými informacemi
a bezpečnostními poznámkami 269-594705.

Používání této příručky
Tato příručka obsahuje základní informace, které potřebujete pro používání systému
Nicolet EDX. Obsahuje pokyny k vytváření složek pacientů, práci s vyšetřeními
a provádění jednoduchého vyšetření motorického nervového vedení (MNC).
Systém zahrnuje počítač, na kterém je nainstalován software Nicolet EDX.

O systému
Systémy Nicolet EDX obsahují oddělený ovládací panel a jednoduché rozhraní na
bázi systému Windows pro snadné používání.
Používání dále usnadňují inovativní softwarové funkce a intuitivní rozhraní.
Funkce Automatické vyšetření umožňuje provádět různé protokoly prostým
stisknutím tlačítka, a tak pomáhá získávat rychlejší a přesnější výsledky testů
i zlepšovat opakovatelnost. Anatomická databáze umožňuje pro vyšetření vybírat
jednotlivé svaly nebo nervy a zobrazovat inervační kořeny.

Software Synergy/Viking – Varování a kódy chyb
Chyby a jiné informační zprávy v aplikaci Synergy/Viking jsou napsány tak, aby
jejich význam byl zcela jasný.
Nicméně, v dokumentu 022210 na disku s uživatelskou příručkou 482-651400 jsou
k dispozici další informace a návrhy postupu pro uživatele.
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Čištění
VAROVÁNÍ Než začnete s čištěním přístroje, odpojte od pacienta
všechny svody a elektrody.
Všechny externí součásti zařízení lze otírat následujícími prostředky:

UPOZORNĚNÍ Zařízení smí během čištění přijít do kontaktu pouze
s níže uvedenými chemikáliemi. Jiné chemikálie nebyly pro čištění tohoto
zařízení testovány a není známo, jestli ho mohou poškodit nebo ne.
•
•
•
•
•
•
•

Voda
Isopropylalkohol (vodný roztok s koncentrací 70–90 %)
PDI SaniClothPlus #Q89702
HB Quat (3M)
Slabý vodný roztok mýdla, např. Basis, Cetaphil, Dove
Ethylalkohol (koncentrace 70–90 %)
Roztok s 1 dílem domácího bělidla (5–6% koncentrát chlornanu sodného) a 50 díly
vody

Zapojení součástí systému
Pokyny k zapojení kabelů naleznete v Příručce pro instalaci systému Nicolet EDX.
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Základní údaje o systému
Tato kapitola vás seznámí se základy hardwarových a softwarových ovládacích prvků,
pomocí kterých se systém Nicolet EDX ovládá.

Použití nosiče Easy Riser
Zvednutí: Uchopte jednotku po stranách, jak je zobrazeno. Přesuňte ji do požadované
výšky.
Snížení: Uchopte jednotku po stranách, jak je zobrazeno. VYKLOPTE přední část
jednotky. Přesuňte ji do požadované výšky.
Nastavení náklonu: Uvolněte páku (A). Upravte úhel. Zajistěte páku.

A: Zajistěte páku.

30. ledna 2020
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Prázdná stránka.
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Ovládací panel Viking EDX
Ovládací panel je aktivní ve všech softwarových režimech Viking EDX. Není však aktivní v aplikaci NicVue,
v režimu Záloha/Obnovení, v programu Zpráva, na internetu ani v žádné aplikaci systému Windows. V těchto
režimech používejte myš nebo klávesnici.
Ovládací panel obsahuje dva druhy dotykových tlačítek – fyzická a softwarová tlačítka, a tři druhy regulačních
ovladačů – ovladače úrovně stimulátoru, ovladač hlasitosti a kolečko kurzoru.

Fyzická tlačítka
Fyzická tlačítka jsou tlačítka na dotykovém panelu s jedinou vyhrazenou funkcí. Každé fyzické tlačítko je
označeno svou funkcí a je aktivní pouze v příslušných režimech.

Softwarová tlačítka
Mezi softwarová tlačítka patří 12 barevných tlačítek na dotykovém panelu ovládacího panelu. Jejich aktuální
funkce se mění podle právě aktivního režimu a je uvedena spolu s jejich barevným označením v oblasti
funkčních tlačítek zobrazené v dolní části obrazovky.

30. ledna 2020
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Regulační ovladače
Mezi regulační ovladače patří ovladač hlasitosti v levém horním rohu a ovladače úrovně stimulu vpravo
nahoře. Pomocí těchto ovladačů můžete v předem definovaném rozsahu upravit hlasitost reproduktorů
a úroveň intenzity elektrického stimulu. Rozsvícení LED světelného indikátoru pod každým ovladačem značí,
že jednotka stimulátoru je zapnutá. Ke stejným účelům lze použít i myš.

Kolečko kurzoru
Kolečko kurzoru ovládá polohu kurzoru na obrazovce. Pomocí tohoto kolečka můžete také zvýraznit
požadované údaje v souborech pacientů, nastavení a vyšetření.
A

Hlasitost

Zvyšuje nebo snižuje hlasitost reproduktoru.

B

Save (Uložit)

Uloží nastavení a/nebo data z vyšetření na pevný disk.

C

Key Line (Řada
tlačítek)

vybere horní řadu funkčních tlačítek.
vybere dolní řadu funkčních tlačítek.

D

Functions (Funkce)

V režimu vyšetření zobrazí funkce pro úpravy dat (např. korekce
základní úrovně, vyhlazení, přesun stopy, zpoždění stopy).

E

Softwarová tlačítka

Funkce těchto tlačítek se mění podle právě vybraného testu nebo
procesu.

F

Stimulator 1
(Stimulátor 1)

Zobrazí možnosti ovládání stimulátoru 1 – režim stimulátoru
(konzole nebo dálkový), druh stimulu (proud nebo napětí) a maximální
intenzita stimulu.

G

Stimulator 2
(Stimulátor 2)

Zobrazí možnosti ovládání stimulátoru 2 – režim stimulátoru
(konzole nebo dálkový), druh stimulu (proud nebo napětí) a maximální
intenzita stimulu.

H

Úroveň stimulátoru 1

V režimu konzole (nastaví se stisknutím tlačítka Stimulátor a poté
softwarového tlačítka Režim) upravuje intenzitu stimulu ve
stimulátoru 1.

Úroveň stimulátoru 2

V režimu konzole (nastaví se stisknutím tlačítka Stimulátor a poté
softwarového tlačítka Režim) upravuje intenzitu stimulu ve
stimulátoru 2.

Kolečko kurzoru

Upravuje polohu aktivní značky na vybrané křivce. Také se používá ke
zvýraznění jmen pacientů a názvů nastavení a souborů v oknech
Patients Directory (Adresář pacientů), Select Exam (Výběr vyšetření)
a Exam Review (Hodnocení vyšetření).

1
I

2
J
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K

Marker 2 (advance)
(Značka 2 (přejít
k další))

Aktivuje kurzor 2 a přesune ho z jedné křivky na další. Také umožňuje
aktivovat speciální řadu funkčních tlačítek, kterými lze vybrat
předdefinované indikátory na specifických místech zaznamenaných
křivek.

L

Latency/Amplitude
(Latence/amplituda)

Přepíná aktivní kurzor mezi kurzorem latence ( | ) a kurzorem
amplitudy (—).

M

Trace Position
(advance) (Poloha
stopy (přejít k další))

Zapíná a vypíná vertikální režim, ve kterém lze na displeji vertikálně
přesouvat křivky pomocí kolečka kurzoru. Při EMG se lze pomocí
tohoto tlačítka posouvat v hrubých datech.

N

Cancel/Disable
(Zrušit/vypnout)

Umožňuje vypínání konkrétních víceúrovňových příkazů a vypnutí
funkce kolečka kurzoru pro pohyb se značkami a kurzory. Jakmile
vyberete možnost z první úrovně příkazů, už nelze akci zastavit.

O

Trigger 2 Vert/Horiz
(Spoušť 2 vertikálně/
horizontálně)

Umístí druhou značku spouště při testu SFEMG. Také nastaví spoušť
okna (duální úroveň) při vyšetření EMG: SPA a AMUP.

P

Superimpose (Překrýt) Překryje na obrazovce vybrané křivky přes sebe.

Q

Trigger 1 (Spoušť 1)

Nastaví polohu spouště pro první značku spouště. Opakovaným
stisknutím přepíná mezi signálovým a dvouúrovňovým spouštěním
stimulů při vyšetření EMG: SPA a AMUP.

R

Marker 1 (advance)
(Značka 1 (přejít
k další))

Aktivuje kurzor 1 a přesune ho z jedné křivky na další. Také umožňuje
aktivovat speciální řadu funkčních tlačítek, kterými lze vybrat
předdefinované indikátory na specifických místech zaznamenaných
křivek.

S

Trace (Stopa)

Aktivuje následující nebo předchozí číslo stopy pro sběr dat.
U některých testů (např. MNC, SNC a ANS) prochází vybranými
sadami čísel stop. Stisknutím

stopě, stisknutím

se vrátíte k předchozí sadě nebo

přejdete k následující sadě nebo stopě.

T

Bliká, když je stimulátor aktivní. Blikání LED diody není
LED kontrolka
synchronizováno s úrovní stimulu.
Stimulator Active
(Stimulátor je aktivní)

U

Tab (Tabulátor)

V

Citlivost

Přesune kurzor na obrazovce k dalšímu řádku textu nebo dalšímu
rámečku.
Změní citlivost zesilovače pro zapisované údaje. Stisknutím
zvýšíte numerickou hodnotu citlivosti, čímž zmenšíte velikost
zobrazených křivek. Stisknutím
snížíte numerickou hodnotu
citlivosti, čímž zvětšíte velikost zobrazených křivek. Tato tlačítka lze
při práci se seznamy použít jako navigační nástroje.
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W

Time Base
(Časová základna)

Změní časovou základnu zobrazované stopy. Stisknutím
zvýšíte
časovou základnu, čímž stlačíte křivku/křivky a prodloužíte celkovou
dobu posunu. Stisknutím
snížíte časovou základnu, čímž rozšíříte
křivku/křivky a zkrátíte celkovou dobu posunu. Tato tlačítka lze při
práci se seznamy použít jako navigační nástroje.

X

Backspace (Mazání)

Vymaže poslední zadaný znak, pokud při zadávání numerických dat
vznikla chyba.

Y

Enter

Zadá napsaná numerická data do systému.

Z

Distance (Vzdálenost)

Potřebujete-li výpočet rychlosti převodu v režimech vyšetření NCS,
stiskněte toto tlačítko a zadejte vzdálenost (v mm) mezi stimulovanými
body.

1

Numerická klávesnice

Zadává numerická data pro výpočty v rámci testů a pro složky pacientů.
Také vybírá okno zobrazené v režimu Select Exam (Výběr vyšetření)
pomocí tlačítek:
4 = EP
5 = IOM
6 = MMP
1 = Vyšetření
2 = NCS
3 = EMG
0 = Provést

2

Calibrate Impedance Umožňuje zapnout kalibrační pulz zesilovače a zkontrolovat impedance
(Kalibrace impedance) elektrod, nebo obě funkce vypnout.
VAROVÁNÍ Neměřte impedanci jehlových elektrod, když je
jehla zavedená do těla pacienta nebo jsou její elektrody v kontaktu
s jeho rohovkou. Mohlo by dojít k poranění pacienta.
UPOZORNĚNÍ Měření impedance jehlové elektrody typu
single fiber může vést k selhání jehly.

3

Screen Copy
(Kopie obrazovky)

Vytiskne aktivní obrazovku v jakémkoli režimu vyšetření.

4

Average (Průměr)

Spustí nebo zastaví průměrovač.

5

Notepad
(Poznámkový blok)

Zobrazí poznámkový blok EMG v režimu vyšetření EMG nebo při
zobrazení okna Exam Review (Hodnocení vyšetření).

6

Switch (Vypínač)

Spouští a zastavuje stimulaci. V některých testech může být spuštění
stimulátoru a pořizování dat automatické.

7

Delete (Vymazat)

Vymaže zvolené křivky na obrazovce Record (Záznam). Postupujte
podle výzvy na obrazovce a vyberte, které křivky chcete vymazat.

8

Select Anatomy
(Vybrat anatomickou
strukturu)

Ve kterémkoli režimu vyšetření zobrazí okno Select Anatomy for
Settings (Výběr anatomické struktury pro nastavení), ve kterém můžete
vybrat název svalu nebo nervu, který bude vyšetřován.

9

Automaticky uloží data z vyšetření a vybere následující režim vyšetření
Next Exam
(Následující vyšetření) ze seznamu. Pokud právě nebylo provedeno žádné vyšetření,
zobrazí okno Select Exam (Výběr vyšetření).
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10

Select Exam
(Výběr vyšetření)

Zobrazí okno Select Exam (Výběr vyšetření), ve kterém lze vybrat
různá nastavení pro nervy a svaly a/nebo různé druhy vyšetření.

11

Side (Strana)

Vybere stranu vyšetření – levou nebo pravou.

12

Settings (Nastavení)

Zobrazí okno Settings Overview (Přehled nastavení) nebo první stranu
právě aktivního souboru nastavení, kde jsou k dispozici dostupné
parametry pro aktuální test.

13

Waveforms (Křivky)

Vrátí se do režimu se záznamem aktuálního testu a zobrazí první řadu
funkčních tlačítek pro tento režim.

14

Exam Overview
(Přehled vyšetření)

Zobrazí okno Exam Review (Hodnocení vyšetření), kde jsou uvedeny
všechny datové soubory ze všech vyšetření, které jsou uloženy na
pevném disku systému Viking EDX. Z tohoto okna lze také zobrazit
seznam ToDo/Done (Provést/hotovo).

15

Patient (Pacient)

Zobrazí okno Patient Information (Údaje o pacientovi) systému
Viking EDX nebo NicVue, kde lze upravit existující záznamy pacientů
nebo vytvořit složku nového pacienta.

16

Report (Zpráva)

V režimu testu zobrazí program Report MSW, ze kterého lze
vygenerovat komplexní zprávu.
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Ovládací panel Synergy EDX
Ovládací panel Synergy EDX umožňuje během vyšetření pacienta nastavovat základní parametry z jediného
místa. Myš není aktivní. Musíte použít myš připojenou přes USB port k počítači.
Ovládací panel je aktivní ve všech softwarových režimech Synergy EDX. Není však aktivní v aplikaci NicVue,
v režimu Záloha/Obnovení, v programu Zpráva, na internetu ani v žádné aplikaci systému Windows. V těchto
režimech používejte myš nebo klávesnici.

DŮLEŽITÉ:

Jakmile je ovládací panel Synergy EDX
připojen k jednotce EDX, výstupy elektrického
stimulátoru jsou deaktivovány.

Regulační ovladače
Mezi regulační ovladače patří ovladače Hlasitost, Citlivost, Doba posunu, Stimulátor A (IES-1 amplituda),
Stimulátor B (IES-2 amplituda), Doba stimulace a Úroveň stimulu, které jsou umístěny vpravo nahoře.
A

Hlasitost

Otáčením změníte hlasitost zvukového výstupu vstupního signálu.
Nastavením na nulovou hodnotu zvukový výstup vypnete.

Citlivost

Otáčením změníte citlivost zobrazování vybrané stopy / vybraných
stop. Pokud není vybrána žádná stopa (výběr stopy zrušíte kliknutím
mimo ni), změní se citlivost pro všechny stopy v aktuálním testu.

Vymazat

Stisknutím vymažete vybranou stopu nebo stopy a poté můžete vytvořit
nový soubor dat ve stejném umístění.

Doba posunu

Otáčením změníte dobu posunu při pořizování záznamu pro aktivní
stopu/stopy. Dobu posunu pro vybrané stopy můžete zvýšit nebo snížit
i po zaznamenání dat.

Zapnutí/vypnutí
záznamu

Stisknutím ZAPNETE zaznamenávání. Dalším stisknutím VYPNETE
zaznamenávání.

Jeden záznam

Jedním stisknutím vyšlete stimul a zaznamenáte odpověď. Pokud toto
tlačítko podržíte přes 1 sekundu, zaznamenávání zůstane zapnuté.
Dalším stisknutím zaznamenávání vypnete.

G

Stimulace B

Otáčením změníte amplitudu externího stimulu. Intenzita stimulu je
zobrazena na liště s nástroji a na stavovém panelu.

H

Zelené světlo

Informuje, že ovládací panel je připojen k napájení.

I

Elektrická stimulace

Není aktivní, pokud je ovládací panel používán s jednotkou EDX.

B

uV/DIV

C

M-

D

ms-s

E

M+

F
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J

Doba stimulace

Otáčením změníte dobu trvání (šíři pulzu) stimulu.

K

Stimulace A

Otáčením změníte amplitudu interního stimulu. Intenzita stimulu je
zobrazena na liště s nástroji a na stavovém panelu.

L

Stimulace
zapnutá/vypnutá

Stisknutím zapnete či vypnete stimul, aniž byste spustili
zaznamenávání. Pokud je zaznamenávání již zapnuté, nemá toto
tlačítko žádnou funkci.

Pravé tlačítko

Není aktivní.

Ukazovací zařízení

Není aktivní.

Levé tlačítko

Není aktivní.

Další

Stisknutím se přesunete na další stranu v testech NCS a EMG.

M

S2

N
O

S1

P

M

Q

Fn1

Fn1

Programovatelné v nabídce Display (Displej). Slouží k ovládání
značek, spouště nebo kurzoru.

R

Fn2

Fn2

Programovatelné v nabídce Display (Displej). Slouží k ovládání
průměrovače (zapnutí/vypnutí), záznamového kurzoru, polarity
spouště, stagingu EMG.

Zvýšení/snížení

Otáčením tohoto ovladače zvýšíte/snížíte hodnotu příslušného
parametru.

S

30. ledna 2020
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Ovládací panel EMG
Ovládací panel EMG umožňuje během vyšetření pacienta nastavovat základní parametry z jediného místa.
Ovládací panel je aktivní ve všech softwarových režimech Viking/Synergy EDX. Vyjma funkcí řízených myší
(N, D, L) není ovládací panel aktivní v aplikaci NicVue, v režimu Záloha/Obnovení, v programu Zpráva ani
v žádné aplikaci systému Windows. V těchto režimech používejte myš nebo klávesnici.

A

Úroveň nabití baterie

V současnosti neimplementováno.

B

Hlasitost

Zvyšuje nebo snižuje hlasitost reproduktoru. Stisknutím knoflíku
můžete zvuk vypnout/zapnout.

C

Intenzita stimulu

Upraví intenzitu stimulu. Stisknutím knoflíku spustíte/zastavíte
stimulaci.

D

Myš

Kliknutí levým tlačítkem myši.

E

Průměr

Spustí nebo zastaví průměrovač.

F

Repetitivní stimul

Spustí repetitivní stimul. Funkci zastavíte dalším stisknutím tlačítka
nebo stisknutím tlačítka jednoduchého stimulu.

G

Vzdálenost

Aktivuje režim zadávání vzdálenosti.

2-10

30. ledna 2020

Základní údaje o systému
Klávesnice (H níže) je multifunkční.
Zadává numerické hodnoty, když je aktivován režim zadávání numerických hodnot (např. vzdálenost).
Zvolí přiřazenou funkci, když není režim zadávání numerických hodnot aktivní.

H

Trvání stimulu
Čísla 4 a 7

prodlouží dobu trvání stimulu.

Výběr křivky
Čísla 5 a 8

zvolí další křivku.

zkrátí dobu trvání stimulu.

zvolí předchozí křivku.

Značka (přejít k další)
Číslo 9

přejde k další značce.

Spoušť (aktivovat)
Číslo 6

aktivuje spoušť.

Fn1
Číslo 1

Programovatelné přes nabídku nastavení hardwarového ovládání,
dle typu testu.

Fn2
Číslo 2

Programovatelné přes nabídku nastavení hardwarového ovládání,
dle typu testu.

Kontrola impedance
Číslo 3

Spustí/ukončí kontrolu impedance elektrody.
VAROVÁNÍ Neměřte impedanci jehlových elektrod, když je
jehla zavedená do těla pacienta nebo jsou její elektrody v kontaktu
s jeho rohovkou. Mohlo by dojít k poranění pacienta.
UPOZORNĚNÍ Měření impedance jehlové elektrody typu
single fiber může vést k selhání jehly.

I

J

Zprávy ve formátu
Word
Číslo 0

Aktivuje/deaktivuje zprávy ve formátu Word, když není režim zadávání
numerických hodnot aktivní.

Kopie obrazovky

Vytiskne aktivní obrazovku v jakémkoli režimu vyšetření.

Enter

Zadá numerické údaje, které jste zadali do pole, nebo aktivuje zvolenou
funkci.

Vymazat

Vymaže zvolené křivky na obrazovce Record (Záznam). Vymaže
poslední znak nebo zvolenou položku.

Citlivost

Změní citlivost zesilovače pro zapisované údaje. Stisknutím
zvýšíte numerickou hodnotu citlivosti, čímž zmenšíte velikost
zobrazených křivek. Stisknutím
snížíte numerickou hodnotu
citlivosti, čímž zvětšíte velikost zobrazených křivek. Tato tlačítka lze
při práci se seznamy použít jako navigační nástroje.

Časová základna

Změní časovou základnu zobrazované stopy. Stisknutím
zvýšíte
časovou základnu, čímž stlačíte křivku/křivky a prodloužíte celkovou
dobu posunu. Stisknutím
snížíte časovou základnu, čímž rozšíříte
křivku/křivky a zkrátíte celkovou dobu posunu. Tato tlačítka lze při
práci se seznamy použít jako navigační nástroje.

30. ledna 2020
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K

Další
Strana
Vybrat test

vybere další vyšetření.
přepne stranu vyšetření, levou nebo pravou.
aktivuje obrazovku pro výběru testu.

L

Myš

Kliknutí pravým tlačítkem myši.

M

Kurzor

Přesune kurzor nebo zvolenou značku.

N

Doteková plocha

Simuluje pohyb myši.

O

USB

Pokud svítí, je USB připojeno/aktivní.
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Zesilovač AT2 a AT2+6

Zesilovač AT2

Zesilovač AT2+6

A

Konektor teplotního
senzoru

Teplotní senzor pro měření teploty kůže se připojuje k tomuto
konektoru. Po připojení teplotního senzoru se na obrazovce Exam
Record (Záznam vyšetření) zobrazí teplota.

B

Kontrolka napájení

Pokud modré světlo svítí, zesilovač je připojen k napájení.

C

Spojnice (Uzemnění)

Zapojte uzemňovací elektrodu pacienta do jedné ze zelených zdířek na
zesilovači. Obě zdířky jsou připojené k uzemnění.

D

Aktivní (-) elektroda

Záznamové elektrody pacienta se zapojují do červených (+) a černých
(-) zdířek. Negativní napětí na černé vstupní zdířce vychýlí signál na
displeji systému Nicolet EDX směrem nahoru. Používejte černou
vstupní zdířku jako „aktivní“ elektrodu.

E

Konektor pro
elektrodu DIN

Konektory pro elektrodu DIN slouží pro elektrody pacienta, které jsou
vybaveny konektory DIN, např. koncentrické jehlové elektrody.
Konvence konektorů DIN je negativní nahoru.

F

Referenční (+)
elektroda

Záznamové elektrody pacienta se zapojují do červených (+) a černých
(-) zdířek. Negativní napětí na černé vstupní zdířce vychýlí signál na
displeji systému Nicolet EDX směrem nahoru. Červenou zdířku
použijte jako neaktivní nebo referenční elektrodu v rámci konvence
negativní nahoru.

30. ledna 2020
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G

ZAPÍNÁ nebo VYPÍNÁ vstupy kanálů zesilovače EMG.
Přepínač zapnutí /
pohotovostního režimu

H

Pokud svítí zelené světlo, kanál je ZAPNUTÝ a je připravený přijímat
Ukazatel zapnutí /
pohotovostního režimu signály z elektrod pacienta. Ve VYPNUTÉM stavu jsou vstupní zdířky
zesilovače odpojené a vnitřně uzemněné.

I

Konektor pro hlavový
modul

Pro volitelný hlavový modul.

J

1020 integrovaný
hlavový modul

Čísla odpovídají konstrukci, která je definována v softwaru.

K

Přístroj typu BF

L

Viz část Značky a symboly na straně 1-3 této příručky.

M

Není určeno k použití v přítomnosti elektrochirurgické jednotky (ESU), pokud není pacient
vybaven dodatečným ochranným hlavovým modulem nebo jiným podobným ochranným
zařízením.

N

Citlivý na
elektrostatické výboje

O

Rozhraní zesilovače

2-14
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Zesilovač ECR-16

A

Viz část Značky a symboly na straně 1-3 této příručky.

B

Hlavový modul HB-1

C

Přístroj typu BF

D

Hlavový modul HB-2

E

V současnosti neimplementováno.

F

Rozhraní zesilovače

G

Ekvipotencialita

30. ledna 2020
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Hlavový modul HB-6 (AT2+6)
A

Společné.

B

Viz část Značky a symboly na straně 1-3 této příručky.

C

Přístroj typu BF

D

Hlavový modul

E

Není určeno k použití v přítomnosti elektrochirurgické
jednotky (ESU), pokud není pacient vybaven
dodatečným ochranným hlavovým modulem nebo jiným
podobným ochranným zařízením.

F

Hlavový modul HB-6 se skládá z hlavového
schématu 1020 a 2 uzemňovacích konektorů. Je vybaven
6stopým kabelem pro přenos signálu a svorkou, jejíž
pomocí ho lze připevnit na tělo pacienta nebo poblíž.

A

Společné.

B

Viz část Značky a symboly na straně 1-3 této příručky.

C

Přístroj typu BF

D

Hlavový modul

E

Navržen pro použití v přítomnosti elektrochirurgické
jednotky (ESU).

F

Hlavový modul HB-7 se skládá z hlavového
schématu 1020 a 2 uzemňovacích konektorů. Je vybaven
6stopým kabelem pro přenos signálu a svorkou, jejíž
pomocí ho lze připevnit na tělo pacienta nebo poblíž.

Hlavový modul HB-7 (AT2+6)
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Hlavový modul HB-1 a HB-2 (ECR16)

30. ledna 2020

A

Viz část Značky a symboly na straně 1-3 této příručky.

B

Přístroj typu BF

C

Vstupy elektrod
HB-1 = 1–20
HB-2 = 21–40

D

Reference
HB-1 = 1–2
HB-2 = 3–4

E

Společné
HB-1 = 1–2
HB-2 = 3–4

F

Konektor pro kabel spojující hlavový modul a zesilovač.
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Elektrické stimulační sondy Nicolet EDX
Pro systém Nicolet EDX je k dispozici několik druhů elektrických stimulačních sond.
• Sonda S403 je vybavena dálkovým ovládáním pro zapnutí/vypnutí stimulu a regulaci intenzity.
• Comfort Probe (RS10)
• Comfort Probe Plus (WR50)

Ikony elektrické stimulační sondy Comfort Probe Plus

A

Stimulace zapnutá/vypnutá

B

Stisknutím kolečka spustíte/zastavíte stimulaci. Otáčením kolečka zvýšíte/snížíte intenzitu
stimulu.

C

Variabilita. Zvýšení/snížení intenzity stimulu.

D

Prodlouží dobu trvání stimulu.
S1

E

Zkrátí dobu trvání stimulu.
S2

F

Další stopa (křivka)
S3

G

+

Polarita stimulu (změní stranu katody)

H

Přístroj typu BF

I

Viz část Značky a symboly na straně c této příručky.

J

Rozsvícená LED dioda označuje stranu katody (-).
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Přepojovací jednotky pro stimulaci SP1/SP2

A

Vstup stimulační sondy (bez externího ovládání)

B

Párové spojení Lower Level

C

Výstupy stimulátoru

30. ledna 2020
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Ikony na zadním panelu základní jednotky Nicolet EDX

A

Reflexní kladívko

P

USB

B

Port pro volitelné vstupní/výstupní
zařízení

Q

Vstup spouště 1/2

C

Ovládací panel Viking EDX

R

Spoušť

D

Ovládací panel Synergy EDX

S

Port pro volitelný stimulátor

E

Výstup spouště 1/2

T

F

Analogový výstup

U

G

Viz část Značky a symboly na
straně c této příručky.

V

H

Zvukový výstup

R

Výstup pro sluchátko do pravého ucha
Sluchátka

L

Výstup pro sluchátko do levého ucha

Označení napětí

Vstupní napětí 100 VAC, 120 VAC nebo 230 VAC (110 VA) při
50 Hz nebo 60 Hz. Maximální celkový výstupní výkon je 70 VA.
Viz ikony níže.
I

Přístroj typu BF

W

Příkon systému

J

Vstup pro audio

W

Výstupní výkon

K

Citlivé na elektrostatické výboje.
Pokyny naleznete v příručce
EMC 269-596201.

W

Střídavé napájení

L

Reproduktor

W

Pojistka

M

Ekvipotencialita

W

2-20

Hz

Rozsah frekvence

30. ledna 2020
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N

Nožní spínač, pouze pro přepínání
jediného parametru

W

O

Zesilovač

W

30. ledna 2020

VA

Příkon / výstupní výkon systému
Pozor, prostudujte si doprovodnou
dokumentaci.
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Ikony na předním panelu základní jednotky Nicolet EDX

Konektor pro elektrický stimulátor
(odolný proti dotyku). Pozitivní výstup.

F

Elektrický stimulátor

Izolovaný elektrický stimulátor 1 (-/+)

G

Přístroj typu BF

C

Konektor pro elektrický stimulátor
(odolný proti dotyku). Negativní
výstup.

H

Zapnuto (součást systému)

D

Prostudujte si pokyny pro obsluhu.
Při nedodržení pokynů pro obsluhu
může být pacient nebo uživatel
vystaven riziku. Obrázek na modrém
pozadí (ISO 7010 M002).

I

Stimulace zapnutá/vypnutá

Izolovaný elektrický stimulátor 2 (-/+)

J

A

B

E

IES-1

IES-2

Žádná ikona

Konektor pro přepojení stimulátorů
SP1/SP2.
Skříňky pro přepojení stimulátorů
SP2 jsou s SP1 paralelně spojeny.
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Ikony označení základní jednotky Nicolet EDX

A

Referenční číslo výroby

E

Životnost 50 let, aniž by došlo
k úniku kontaminantů do životního
prostředí

B

Výrobce

F

Vyžaduje zvláštní recyklaci.
Nevyhazujte na skládky.

C

Datum výroby zakomponované do čísla
šarže

G

Čárový kód výrobce

D

Značka CE

30. ledna 2020
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Spuštění systému
Zapnutí systému

Po přepnutí hlavního vypínače zobrazí systém na obrazovce několik spouštěcích
a diagnostických zpráv.

Zapnutí systému na stolním počítači
Při prvním zapínání systému zapněte jednotlivé součásti v následujícím pořadí:
1. Oddělovací transformátor
2. Monitor
3. Procesor (počítač)
4. Základní jednotka

Zapnutí systému na přenosném počítači
Při prvním zapínání systému zapněte jednotlivé součásti v následujícím pořadí:
1. Základní jednotka
2. Přenosný počítač

Zapnutí a vypnutí
tiskárny

Zapněte tiskárnu stisknutím zapínacího tlačítka. Jelikož napájení tiskárny ovládá
oddělovací napájecí zdroj, můžete ji nechat zapnutou.
VAROVÁNÍ Pokud je k systému připojen pacient, pro správnou izolaci
připojte k systému jedině tiskárnu se samostatnou izolací nebo s napájením
z baterie. Pokud je systém připojen k pacientovi, nenabíjejte baterii tiskárny
ani nenapájejte tiskárnu z nástěnné elektrické zásuvky.
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Přihlášení
Systém přibližně po jedné minutě od zapnutí aktivuje Windows a zobrazí dialog
„Log on to Windows“ (Přihlášení do Windows).
1. Přihlašovací údaje do softwaru Viking EDX / Synergy EDX byly přednastaveny
při výrobě. Pokud správce systému tyto údaje nezměnil, jsou následující:
• Uživatelské jméno je „Nicolet“.
• Není nastaveno žádné heslo.
Poznámka: Pokud máte potíže s přihlášením, obraťte se na správce systému.
2. Stiskněte tlačítko Enter. Systém zobrazí plochu systému Windows.

Spuštění softwaru systému
1. Software spustíte dvojím kliknutím na ikonu Viking
Zobrazí se domovská stránka.

nebo Synergy

.

Poznámka: Pokud používáte aplikaci NicVue, nezobrazí se domovská stránka
Viking EDX ani Synergy EDX. Pokyny naleznete v nápovědě pro aplikaci NicVue.
Poznámka: Příklady testů/vyšetření v systému Viking EDX a Synergy EDX
naleznete v kapitole 4.

30. ledna 2020
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Nabídky na domovské obrazovce
Domovská obrazovka obsahuje sedm nabídek, jejichž pomocí přistoupíte k hlavním
součástem softwaru.
Nový pacient

Kliknutím na nabídku Nový pacient můžete vytvořit
nový záznam pacienta a dokončit jakoukoli otevřenou
návštěvu. Zobrazí se pacienti s odpovídajícími
demografickými údaji, pokud budou nalezeni v databázi.

Pacienti

Kliknutím na nabídku Pacienti můžete vybrat již
existujícího pacienta a vytvořit nové vyšetření, zadat
nové údaje o tomto pacientovi nebo upravit stávající
údaje.

Vybrat test

Kliknutím na nabídku Vybrat test můžete vybrat test
nebo vyšetření k provedení u vybraného pacienta.

Obrazovka testu

Kliknutím na nabídku Obrazovka testu můžete
prohlédnout data testu a stopy zaznamenané při poslední
nebo aktuálně vybrané návštěvě vybraného pacienta.

Historie testů

Kliknutím na nabídku Historie testů můžete zobrazit
historii testů momentálně vybraného pacienta a prohlížet
či opětovně spustit tyto testy.

Zpráva

Kliknutím na nabídku Zpráva můžete otevřít zprávu
z momentálně vybrané nebo nejnovější návštěvy
vybraného pacienta.

Nápověda

Kliknutím na nabídku Nápověda můžete přejít do
nápovědy aplikace, která obsahuje odkazy na návody
a další údaje o systému.

Poznámka: Podrobnější informace a pokyny k používání systému naleznete
v On-line nápovědě (je součástí softwaru EDX).
1. Vstupte do softwaru EDX.
2. Klikněte na možnost Help (Nápověda) > Help Topics (Témata nápovědy).
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Ovládání obrazovky testů
Níže jsou popsány různé ovládací prvky obrazovky testů, které můžete používat
během vyšetření. Použité obrázky jsou pouze ilustrační. Skutečný vzhled záleží na
vybraném softwaru (Viking EDX / Synergy EDX) a testu.

Panel záhlaví

Panel záhlaví zobrazuje jméno a příjmení pacienta, věk a datum a čas návštěvy.

Panel nabídek

Panel nabídek obsahuje nabídky, které při kliknutí zobrazí seznam možností,
ze kterých si můžete vybírat.

Panel nástrojů

Panel nástrojů obsahuje různá pole s ikonami/nastavením, pomocí kterých lze
nastavit způsob zobrazování dat. Nastavení zobrazená na panelu nástrojů jsou určena
právě vybraným testem/vyšetřením.

Při umístění kurzoru myši nad ikonu/pole se zobrazí stručný popis dané funkce.

30. ledna 2020
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Panel pro rychlý
přístup

Panel pro rychlý přístup je umístěn nad oblastí funkčních tlačítek. Umožňuje rychlé
ovládání testů NCS a EMG.

Můžete ukončit návštěvu, opustit daný test, vybrat nový nerv a stranu, zahájit novou
sadu nebo vybrat jiný test.

Oblast funkčních
tlačítek

Oblast funkčních tlačítek ve spodní části okna testu uvádí možnosti, které jsou
dostupné v aktuálním provozním režimu.
Oblast funkčních kláves obsahuje několik různých řad. Mezi těmito řadami lze
přepínat pomocí tlačítek Předchozí/Další.
Požadovanou možnost vyberete stisknutím odpovídajícího softwarového tlačítka na
ovládacím panelu nebo kliknutím na zobrazené tlačítko této možnosti na obrazovce.
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Používání panelu pro nastavení záznamu
Zobrazení panelu 1. Panel Acquisition Set (Nastavení záznamu) zobrazíte jednou z následujících
metod:
pro nastavení
záznamu
a. Klikněte na možnost Acquisition (Záznam) > Acquisition Setup (Nastavení
záznamu).

b. Na panelu nástrojů klikněte na Ch. (Kanál)
nebo High (Vysoká frekvence filtru)
.

, Low (Nízká frekvence filtru)

Obrázek 1.

Obrázek 2.
Poznámka: Změny nastavení vyznačené v levé části Obrázku 2
ovlivní všechny kanály.
2. Klikněte na kartu Ch # (Kanál #)
3. Proveďte požadované nastavení.
4. Klikněte na OK.
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automaticky

, kterou si přejete nastavit.
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Nastavení
individuálních
kanálů na panelu
pro nastavení
záznamu

Tento postup uplatňuje změny provedené na panelu Acquisition Setup (Nastavení
záznamu) pouze na vybraný kanál. Viz Poznámka 1 pod Obrázkem 2 na předchozí
straně.
1. Klikněte na Ch. (Kanál)
frekvence filtru)
.

, Low (Nízká frekvence filtru)

nebo High (Vysoká

2. Klikněte na kartu kanálu, který si přejete upravit (např. Ch 1 (Kanál 1),
Ch 2 (Kanál 2), Ch 3 (Kanál 3) atd.).
3. Proveďte požadované změny a poté klikněte na možnost OK.
Provedené změny se uplatní pouze na vybraný kanál.

Nastavení všech
kanálů na panelu
pro nastavení
záznamu

Tento postup uplatňuje změny provedené na kartě Channel 1 (Kanál 1) na všechny
kanály. Viz Poznámka 1 pod Obrázkem 2 na předchozí straně.
1. Klikněte na Ch. (Kanál)
frekvence filtru)
.

, Low (Nízká frekvence filtru)

nebo High (Vysoká

2. Klikněte na kartu Channel 1 (Kanál 1).
3. Proveďte požadované změny a poté klikněte na možnost Apply to all (Použít na
všechny) (viz
na Obrázku 2 výše v této kapitole).
4. Klikněte na OK.
Změny provedené v Kanálu 1 se uplatní na všechny kanály.

2-30

30. ledna 2020

Základní údaje o systému
Nastavení filtrů
pro všechny
kanály z panelu
nástrojů

Tento postup nastavuje pro všechny kanály stejné hodnoty Low/High (Nízká
frekvence filtru / Vysoká frekvence filtru).

Obrázek 3.
1. Nastavte

na All (Všechny).

2. Kliknutím na šipku otevřete nabídku Low (Nízká frekvence filtru)
High (Vysoká frekvence filtru)
.

nebo

3. Klikněte na požadované nastavení filtru.
Nové nastavení filtru se uplatní na všechny kanály.

Nastavení filtrů
Tento postup nastavuje hodnoty Low/High (Nízká frekvence filtru / Vysoká frekvence
pro jediný kanál filtru) pouze pro vybraný kanál.
z panelu nástrojů

Obrázek 4.
1. V nabídce

nastavte kanál, který si přejete upravit (např. 1, 2, 3 atd.).

2. Kliknutím na šipku otevřete nabídku Low (Nízká frekvence filtru)
High (Vysoká frekvence filtru)
.

nebo

3. Klikněte na požadované nastavení filtru.
Nové nastavení filtru se uplatní pouze na vybraný kanál.
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Opuštění softwaru
Chcete-li opustit program Viking EDX / Synergy EDX, použijte jednu z následujících
metod:
a. Klikněte na ikonu Close (Zavřít)

v pravém horním rohu okna softwaru.

b. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu
nebo
okna softwaru a klikněte na možnost Close (Zavřít).

v levém horním rohu

Poznámka: Chcete-li se vrátit do aplikace NicVue, klikněte na ikonu Pacienti
v aplikaci EMG.

Vypnutí systému Viking EDX / Synergy EDX
Systém na stolním
počítači

Napájení systému můžete vypnout pomocí vypínače na oddělovacím napájecím
zdroji. Než takto odpojíte napájení, měli byste provést příkaz Shutdown (Vypnout)
systému Windows a tím počítač vypnout.

Systém na
přenosném
počítači

Vypněte součásti v následujícím pořadí:
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1. Přenosný počítač pomocí příkazu Shutdown (Vypnout) systému Windows
2. Základní jednotka
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Údaje o pacientovi
Tato kapitola vysvětluje, jak správně používat funkce údajů o pacientech na systému
Nicolet EDX, které slouží pro práci se soubory z vyšetření pacientů.

30. ledna 2020
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Prázdná stránka.
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Údaje o pacientovi

Obrazovka pacientů
Údaje o pacientech jsou rozděleny do sekcí, do kterých se zadávají konkrétní data,
např. ID pacienta, pohlaví, datum narození, jméno pacienta a informace, dojmy
a závěry od lékaře.

Vytvoření nového
záznamu s údaji
o pacientovi

1. Klikněte na ikonu Nový pacient

.

2. Zadejte údaje o pacientovi.
Poznámka: Požadovaná pole jsou zvýrazněna žlutě. Patient ID (ID Pacienta) se
skládá minimálně z 1 znaku a maximálně z 11 znaků.
3. Po dokončení klikněte na OK.

Úprava záznamu
s údaji
o pacientovi

1. Zobrazte okno Patients (Pacienti):
a. Pokud již máte okno Patients (Pacienti) otevřené, pokračujte ke kroku 2.
b. Pokud máte otevřené okno Select Test (Vybrat test), Test Screen
(Obrazovka testů) nebo Test History (Historie testů), klikněte na ikonu
Pacienti

a pokračujte ke kroku 2.

2. V seznamu pacientů dvakrát klikněte na pacienta, kterého si přejete upravit.
3. Chcete-li změnit údaje o pacientovi, klikněte na ikonu Upravit pacienta

.

4. Po dokončení klikněte na možnost OK.

30. ledna 2020
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Úprava záznamu
o návštěvě

1. Zobrazte okno Patients (Pacienti):
a. Pokud již máte okno Patients (Pacienti) otevřené, pokračujte ke kroku 2.
b. Pokud máte otevřené okno Select Test (Vybrat test), Test Screen
(Obrazovka testů) nebo Test History (Historie testů), klikněte na ikonu
Pacienti

a pokračujte ke kroku 2.

2. V seznamu pacientů dvakrát klikněte na pacienta, kterého si přejete upravit.
3. Klikněte na ikonu Upravit návštěvu

.

4. Upravte údaje o návštěvě podle potřeby.

Mazání záznamu
s údaji
o pacientovi

UPOZORNĚNÍ Tento postup trvale odstraní informace, které poté již nelze
získat zpět.
1. Zobrazte okno Patients (Pacienti):
a. Pokud již máte okno Patients (Pacienti) otevřené, pokračujte ke kroku 2.
b. Pokud máte otevřené okno Select Test (Vybrat test), Test Screen
(Obrazovka testů) nebo Test History (Historie testů), klikněte na ikonu
Pacienti

a pokračujte ke kroku 2.

2. Dvakrát klikněte na pacienta, kterého chcete vymazat.
3. Klikněte na možnost Delete Patient (Vymazat pacienta).
4. Klikněte na Yes (Ano).
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Informace o aplikaci NicVue (volitelné)
NicVue je databáze, která slouží k nastavení a správě vyšetření a údajů o pacientech.
Umožňuje vám na jedné obrazovce vybrat pacienta a požadovaný režim testu pro
záznam nebo vybrat a prohlížet uložené vyšetření.
Při prvním otevření programu se vám zobrazí hlavní okno aplikace NicVue. V horní
části tohoto okna je panel nabídek, který obsahuje všechny nabídky s možnostmi
aplikace NicVue.
Pod panelem nabídek je panel ikon programu, na kterém lze vybrat provozní režim
a režim testu. Ikony zobrazené na tomto panelu záleží na počtu a druhu programů,
které máte nainstalované na pevném disku systému.
Zbytek hlavního okna aplikace NicVue se skládá ze dvou seznamů:
• Seznam Patient Information (Údaje o pacientech) obsahuje všechny pacienty
uložené na pevném disku.
• Seznam Test Data (Data testů) obsahuje všechna uložená vyšetření patřící ke
zvýrazněnému pacientovi. Tyto soubory se identifikují podle druhu testu a jsou
seřazené chronologicky.
Okno Patient Information (Údaje o pacientech) aplikace NicVue obsahuje
administrativní informace, např. jméno pacienta, adresu, kód ID, datum narození,
fyzické charakteristiky a anamnézu. V tomto okně můžete údaje o pacientech zadávat
nebo upravovat.
Poznámka: Chcete-li se vrátit do aplikace NicVue, klikněte na ikonu Pacienti
v aplikaci EMG.
Pokyny naleznete v nápovědě pro aplikaci NicVue na systému EDX.

30. ledna 2020
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Prázdná stránka.
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Provedení vyšetření
Tato kapitola obsahuje obecné pokyny k provedení vyšetření, které jsou
demonstrovány na příkladu vyšetření motorického nervového vedení (MNC).
Tento základní postup můžete použít u většiny vyšetření, která jsou k dispozici
v programech Viking EDX / Synergy EDX.

30. ledna 2020
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Prázdná stránka.
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Provedení vyšetření

Souhrn postupu
1. Připravte systém.
2. Zapněte systém.
3. Vytvořte novou složku pacienta nebo vyvolejte již existující.
4. Otevřete program Viking EDX / Synergy EDX, vyberte vyšetření a nastavení
a poté zadejte modalitu testu.
5. Připravte pacienta.
6. Zaznamenejte data.
7. Zkontrolujte data.
8. Vytiskněte zprávu.
9. Archivujte data.

Poznámky
Následuje příklad postupu provedení testu. Některé postupy jsou u všech testů stejné,
ale jiné se mohou lišit nebo mohou zcela chybět:
1. Umístěte elektrody podle potřeby konkrétního testu.
2. Různé testy používají různé druhy stimulátorů.
3. Ujistěte se, zda použitý stimul je pro daného pacienta vhodný, především jeho
intenzita.
4. Data, která nástroj zaznamená, se ukládají do paměti a zobrazují na obrazovce.
5. Při testech motorického nervového vedení a senzorického nervového vedení je
nutné zadat vzdálenosti mezi elektrodami, než budou vypočítány a zobrazeny
výsledky rychlosti vedení.
6. Stopy pro označení nebo analýzu stopy lze vybrat kliknutím myši na příslušnou
stopu.
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Příklady souhrnů v záznamových oknech
Vyšetření
motorického
nervového
vedení
Viking EDX

Následující ilustrační obrázek poskytuje stručný popis různých oblastí, které se vám
zobrazí při provádění testu Viking EDX NCS.

Části obrazovky záznamového režimu při vyšetření Viking EDX MNC
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A Údaje o pacientovi
a návštěvě

I

Tabulka segmentů

Q Překryv dat / zobrazení
nastavení oblasti
obrazovky – uložení
panelu

B Vybraný test

J Oblast Results Graphs
(Grafy s výsledky)

R Místo provedení testu

C Oblast dat
D Navigační ikony

K Oblast Monitor
L Oblast funkčních tlačítek

S Čísla pozic nervů
T Time Base
(Časová základna)

E Test, zaznamenávání
zapnuto/vypnuto,
EL1 zapnuto/vypnuto,
DIN1

M Přepnutí oblasti Monitor
na celou obrazovku

U Citlivost

F Vložit/skrýt stopy
G Tabulka s místy

N Panel pro rychlý přístup
O Stavový panel

V Panel nástrojů
W Panel nabídek

H Oblast s výsledky

P Přepnutí displeje na celou
obrazovku.
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Provedení vyšetření
Vyšetření
motorického
nervového
vedení
Synergy EDX

Následující ilustrační obrázek poskytuje stručný popis různých oblastí, které se vám
zobrazí při provádění testu Synergy EDX NCS.

Části obrazovky záznamového režimu při vyšetření Synergy EDX MNC
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A Údaje o pacientovi
a návštěvě

I

Tabulka segmentů

Q Překryv dat / zobrazení
nastavení oblasti
obrazovky – uložení
panelu

B Vybraný test

J Oblast Results Graphs
(Grafy s výsledky)

R Místo provedení testu

C Oblast dat
D Navigační ikony

K Oblast Monitor
L Oblast funkčních tlačítek

S Čísla pozic nervů
T Time Base
(Časová základna)

E Test, zaznamenávání
zapnuto/vypnuto,
EL1 zapnuto/vypnuto,
DIN1

M Přepnutí oblasti Monitor
na celou obrazovku

U Citlivost

F Vložit/skrýt stopy
G Tabulka s místy
H Oblast s výsledky

N Panel pro rychlý přístup
V Panel nástrojů
O Stavový panel
W Panel nabídek
P Přepnutí displeje na celou
obrazovku.
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Příprava systému
Ujistěte se, zda jsou všechny součásti správně připojeny k systému.
UPOZORNĚNÍ Dokud nebudou všechny kabely správně zapojeny
a zkontrolovány, žádný systém nezapínejte. Viz Kapitola 2 této příručky.
Na systému také musí být nainstalován vhodný aplikační software.

Začátek

V Kapitole 2 této příručky naleznete pokyny k:
•
•
•

Zapnutí systému

Zapnutí systému
Přihlášení
Spuštění softwaru systému

Po přepnutí hlavního vypínače zobrazí systém obrazovku Logon (Přihlášení)
systému Windows.
Po přihlášení do systému se zobrazí hlavní okno aplikace NicVue nebo domovská
stránka systému Viking EDX / Synergy EDX.

Spuštění/vypnutí
aplikace NicVue

Pokyny k používání aplikace NicVue naleznete v nápovědě pro aplikaci NicVue
v systému.
7.
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Provedení vyšetření

Příklad testu motorického nervového vedení
Umístěte elektrody na pacienta a zajistěte je podle svých zvyklostí pro daný test, který
právě provádíte.
Poznámka: Záznamová elektroda se umísťuje na sval, včetně případů, kdy se
vyšetřuje nerv.
Nerv se stimuluje pomocí povrchových elektrod na dvou nebo více místech, kde
probíhá blízko povrchu. Stimulátor se orientuje tak, aby katoda stimulátoru směřovala
k aktivní záznamové elektrodě.
Negativní napětí na černé (-) vstupní zdířce vychýlí signál na displeji směrem nahoru.
Černou zdířku použijte jako aktivní elektrodu a červenou zdířku jako referenční nebo
neaktivní elektrodu v rámci konvence negativní nahoru.
Elektroda
Uzemnění
Černá (-) – aktivní záznamová
Červená (+) – referenční záznamová
DIN (záznamová)

30. ledna 2020

Konektor kanálu zesilovače
Zelený vstup DIN
Černý vstup DIN
Červený vstup DIN
Velký kruhový 5kolíkový vstup DIN
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Umístění elektrod
pro motorické
vyšetření NCS

• Aktivní záznamová elektroda se umísťuje nad oblast koncové ploténky svalu,
který je inervován vyšetřovaným nervem.
• Referenční elektroda se umísťuje poblíž, do elektricky „tiché“ oblasti.
• Zemnící elektroda se obvykle umísťuje mezi stimulační a záznamové elektrody.
• Ke zlepšení kontaktu a snížení šumu je vhodné mezi kůží a záznamovou
elektrodou použít elektrolytický gel.
• Pro záznam z hluboce uloženého svalu lze použít koncentrickou monopolární
jehlu.

Umístění elektrod
pro senzorické
vyšetření NCS

• Povrchové disky nebo kruhové elektrody se umísťují na kůži do oblasti, kde nerv
probíhá pod povrchem.
• Nerv je stimulován na místech, kde probíhá pod povrchem. Katoda stimulátoru
se orientuje směrem k aktivní záznamové elektrodě.

Připojení
stimulačních
elektrod

Připojení externích stimulačních elektrod k sondě Comfort Probe nebo Comfort Plus
Probe:
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1. Odstraňte hlavu sondy.
2. Na místo hlavy sondy umístěte kolíkový konektor.
3. Zapojte anodu (+) a katodu (-) do příslušných zdířek.
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Provedení vyšetření
Vytvoření/výběr
záznamu pacienta

Vytvoření nového záznamu pacienta
1. Vytvořte nový záznam pacienta pomocí kterékoli z následujících metod:
a. Na domovské stránce klikněte na ikonu Nový pacient
b. Na domovské stránce klikněte na ikonu Pacienti
pacient

.
a poté na ikonu Nový

.

2. Zadejte údaje o pacientovi (žlutá pole jsou povinná).
3. Klikněte na OK.
4. Automaticky se otevře okno Select Test (Vybrat test).

Výběr existujícího záznamu pacienta
1. Kliknutím na ikonu Pacienti

zobrazte okno Patients (Pacienti).

2. Vyberte záznam pacienta pomocí kterékoli z následujících metod:
a. Dvakrát klikněte na požadovanou položku patient (pacient).
b. Klikněte na požadovaného pacienta a poté na ikonu Otevřít pacienta

.

3. Klikněte na položku visit (návštěva), kterou si přejete otevřít.
4. Kliknutím na ikonu Vybrat test

30. ledna 2020

zobrazte okno Select Test (Vybrat test).
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Výběr testu

1. Klikněte na ikonu NCS

v horní části okna Select Test (Vybrat test).

2. Kliknutím na příslušnou ikonu Strana
vyšetření (levá nebo pravá).

vyberte požadovanou stranu

3. Klikněte na požadovaný Test.
4. Zobrazte obrazovku Obrazovka testů pomocí kterékoli z následujících metod:
a. Dvakrát klikněte na požadovanou položku Anatomy (Anatomická struktura).
b. Klikněte na požadovanou anatomickou strukturu a poté na ikonu Obrazovka
testů

.

5. Zobrazí se obrazovka Test Screen (Obrazovka testů).

Poznámky k alternativnímu pracovnímu postupu:
Můžete také kliknout na ikonu Nabídka testů
seznamu.
Můžete také kliknout na ikonu Nabídka vyšetření
vyšetření ze seznamu.
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Provedení vyšetření
Záznam dat

Nástroj v režimu záznamu zaznamenává data, ukládá je do paměti a zobrazuje na
obrazovce.
1. Nastavte intenzitu stimulu na 0.
2. Umístěte stimulátor na příslušné místo.
3. Zahajte stimulaci a zaznamenávání pomocí kterékoli z následujících metod:
a. Stiskněte tlačítko ZAPNOUT zaznamenávání na ovládacím panelu.
b. Stoupněte si na nožní spínač.
c. Stiskněte kolečko na stimulační sondě Comfort Probe Plus.
4. Použijte otočný ovladač intenzity stimulu nebo kolečko pro regulaci intenzity na
stimulační sondě Comfort Probe Plus a postupně zvyšujte intenzitu elektrického
stimulu, dokud nepřekročí maximum.
5. Jakmile zaznamenáte chtěnou odpověď, zastavte stimulaci a záznam pomocí
kterékoli z následujících metod:
a. Stiskněte tlačítko ZAPNOUT zaznamenávání na ovládacím panelu.
b. Stoupněte si na nožní spínač.
c. Stiskněte kolečko na stimulační sondě Comfort Probe Plus.
6. Chcete-li zprůměrovat odpověď, klikněte na možnost Average (Průměr) >
Averager Setup (Nastavení průměrovače) a zaškrtněte pole Average On
(Průměrování zapnuto). Pokud je Averager (Průměrovač) vypnutý, každá nově
zaznamenaná odpověď přepíše tu předchozí.
7. Stisknutím tlačítka Další zahájíte další vyšetření.
8. Opakujte stejný postup a stanovte odpovědi na všech požadovaných místech.
Poznámka: Při zapnutí průměrování se spustí kalibrační signál. Upozorňujeme,
že nastavení vysoké a nízké frekvence filtru mohou oslabit amplitudu kalibračního
signálu.
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Uložení dat z testů
Automaticky
Jakmile přejdete do dialogu Pacienti
automaticky uloží na pevný disk.

nebo Vybrat test

, data se

Manuálně
Chcete-li manuálně uložit data na pevný disk, aniž byste museli opustit Obrazovku
testů, použijte kteroukoli z následujících metod:
a. Klikněte na možnost File (Soubor) > Save Results (Uložit výsledky).
b. Stiskněte tlačítko Save (Uložit) na ovládacím panelu Viking EDX.

Vytvoření/aktualizace zprávy
Automaticky
Zpráva se automaticky aktualizuje, jakmile přejdete do dialogu Select Test (Vybrat
test), New Patient (Nový pacient) nebo Patient List (Seznam pacientů).

Manuálně
Chcete-li manuálně vytvořit/aktualizovat zprávu na pevném disku, aniž byste museli
opustit Obrazovku testů:
1. Klikněte na ikonu Zpráva

.

Tisk standardní zprávy s daty
Tisk standardní zprávy s daty o právě proběhlém vyšetření:
1. Klikněte na ikonu Zpráva

.

2. Klikněte na kartu File (Soubor).
3. Klikněte na možnost Print (Vytisknout) na levé straně zprávy.
4. Nastavte tisk.
5. Klikněte na možnost Print (Vytisknout) v levé horní části okna.
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Provedení vyšetření

Pořizování snímků a záznamů obrazovky
Pořizování snímku
obrazovky

Zachytit kopii aktuální podoby obrazovky lze kdykoli pomocí kterékoli
z následujících metod:
a. Kliknutím na ikonu Snímek obrazovky
(soubor .jpg).

pořídíte softwarový snímek

b. Kliknutím na možnost File (Soubor) > Print Screen (Snímek obrazovky)
pořídíte tištěný snímek.
c. Stisknutím tlačítka Screen Copy (Kopie obrazovky)
panelu systému Viking EDX pořídíte tištěný snímek.

Pořízení
videozáznamu
obrazovky testů

na ovládacím

Chcete-li záznam videa z obrazovky testů, použijte kteroukoli z následujících metod:
a. Klikněte na ikonu Zaznamenat video
zastavíte.

. Opětovným stisknutím záznam

b. Klikněte na možnost File (Soubor) > Producer (Vytvořit) > Capture Video
(Zaznamenat video). Opětovným stisknutím záznam zastavíte.

Přehrávání
pořízeného
videozáznamu
obrazovky testů

30. ledna 2020

1. Klikněte na možnost File (Soubor) > Producer (Vytvořit) > Producer
Recordings (Záznamy).
2. Vyhledejte a otevřete soubor, který chcete přehrát (soubory jsou označeny časem
vytvoření).
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Běžné postupy
Tato kapitola popisuje různé postupy, které se u systémů Viking EDX a Synergy EDX
běžně provádí.
Následující symboly určují, ke kterému systému se postupy v této kapitole vztahují.
Postupy se týkají obou systémů – Viking EDX i Synergy EDX.
Postupy se týkají pouze systému Viking EDX.
Postupy se týkají pouze systému Synergy EDX.

Poznámka: Různé postupy lze také provádět pomocí tlačítek umístěných v oblasti
funkčních tlačítek na spodní straně oken Test/hodnocení. Tyto ovládací prvky nejsou
v této kapitole zahrnuty.

30. ledna 2020
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Běžné postupy
Přidání nových
testů do
předchozí
návštěvy

Lze zaznamenat nový test a přiřadit pořízená data k předchozí návštěvě.
1. Klikněte na ikonu Pacient
.
2. Dvakrát klikněte na záznam u příslušné položky Patient
(Pacient).
3. Klikněte na položku Visit (Návštěva), ke které chcete přidat
a uložit nové testy.
4. Klikněte na ikonu Zaznamenat návštěvu
nad seznamem
předchozích návštěv.
5. Vyberte test, který chcete provést kliknutím na ikonu NCS,
EMG, EP nebo IOM.
6. Vyberte Test.
7. Dvakrát klikněte na požadovanou položku
Anatomy/Location/Test (Anatomická struktura / umístění / test).
8. Zaznamenejte nová data.

Přidání nových
dat k předchozím
testům

Lze zaznamenat nová data a přiřadit je k předchozímu testu.
1. Klikněte na ikonu Pacient
.
2. Dvakrát klikněte na záznam u příslušné položky Patient
(Pacient).
3. Klikněte na položku Visit (Návštěva) s testem, ke kterému chcete
přidat nová data.
4. Klikněte na Test, ke kterému chcete přidat nová data.
5. Klikněte na ikonu Zaznamenat test
předchozích testů.
6. Zaznamenejte nová data.
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Změna doby
trvání stimulu

Změna doby trvání stimulu (0,01–1,0 ms), který je podáván pacientovi:
1. Použijte kteroukoli z následujících metod:
a. Klikněte na pole nastavení stimulátoru EL1
a v nabídce klikněte na novou hodnotu.
b. Chcete-li prodloužit dobu trvání stimulu, stiskněte na sondě
Comfort Probe Plus tlačítko S1, chcete-li zkrátit dobu trvání
stimulu, stiskněte tlačítko S2.
1. Otočte otočným ovladačem pro regulaci doby trvání stimulu.

Změna citlivosti
(SNS)

Změna citlivosti testu:

1. Vyberte stopu mačkáním tlačítek Trace (Stopa)
se šipkami
nahoru nebo dolů na ovládacím panelu Viking EDX.
2. Chcete-li změnit citlivost, použijte kteroukoli z níže uvedených
metod:
a. Na sondě Comfort Probe Plus stiskněte tlačítko S3.
b. Zvyšte nebo snižte citlivost pomocí tlačítek se šipkami nahoru
nebo dolů.

1. Klikněte na požadovanou položku Trace (Stopa).
2. Chcete-li změnit citlivost, použijte kteroukoli z níže uvedených
metod:
a. Na sondě Comfort Probe Plus stiskněte tlačítko S3.
b. Otočte otočným ovladačem pro regulaci citlivosti na
ovládacím panelu Synergy EDX.
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Běžné postupy
Změna frekvence
stimulace

Chcete-li vybrat požadovanou frekvenci opakování stimulace, použijte kteroukoli
z následujících metod:
a. Na panelu nástrojů klikněte na pole Stim Rep Rate
(Frekvence opakování stimulace)
a zadejte
požadovanou frekvenci.
b. Klikněte na šipku vedle nabídky Stim Rep Rate (Frekvence
opakování stimulace)
a na některou běžně používanou
frekvenci.

Výběr
Vyberte Repetitive (Repetitivní) nebo Single Sweep (Jeden posun) podávání stimulu
pomocí kterékoli z následujících metod:
repetitivního
záznamu nebo
1. Klikněte na ikonu Podání stimulu a vyberte nastavení:
záznamu s jedním
posunem
•
= Podá jediný stimul a provede jediný posun pokaždé,
kdy stisknete tlačítko Switch (Vypínač) nebo stlačíte nožní
spínač.

•

= Podá repetitivní stimul a provede repetitivní záznam
pokaždé, kdy stisknete tlačítko Switch (Vypínač) nebo stlačíte
nožní spínač. Opětovným stisknutím tlačítka Switch
(Vypínač) nebo stlačením nožního spínače zastavíte podávání
stimulů.

1. Kliknutím na tlačítko Switch (Vypínač) v oblasti funkčních
tlačítek vyberte z možností Repetitive (Repetitivní) nebo Single
(Jednotlivý).
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Umístění značek

Software může umísťovat značky automaticky, nebo je můžete umísťovat manuálně.

Automatické umístění značek
Aby software umísťoval značky na vybraná místa na vlnách automaticky po
dokončení příslušného množství kroků:
1. Klikněte na možnost Results (Výsledky) > Marker Setup
(Nastavení značek).
2. Označte zaškrtávací pole Enable (Povolit) u požadovaných
značek.
3. U značek, které chcete umísťovat automaticky, se ujistěte, že jsou
označena i pole Auto (Automaticky).
Všechna relevantní měření a všechny výpočty jsou zobrazeny v tabulkách v oblasti
Tabulky s výsledky.

Manuální umístění značek
Manuální umístění značek na data:
1. Klikněte na tlačítko Panel značek zapnutý/vypnutý

.

2. Klikněte na možnost View (Zobrazení) > Panels (Panely) >
Marker Panel (Panel značek).
3. Na panelu značek použijte kteroukoli z následujících metod:
a. Klikněte na Marker Number (Číslo značky), které chcete
umístit. Umístěte ikonu značky nad oblast vlny, kterou chcete
označit, a klikněte tlačítkem myši Tento postup opakujte
u všech značek, které si přejete umístit.
b. Klikněte na tlačítko Fast Mark (Rychlá značka), umístěte
ikonu značky nad první oblast vlny, kterou chcete označit jako
„1“, a klikněte tlačítkem myši. Přesuňte ikonu značky nad
další prvek a klikněte tlačítkem myši. Postup opakujte, dokud
neumístíte všechny požadované značky. Opětovným
kliknutím na tlačítko Fast Mark (Rychlá značka) funkci
vypnete.
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Běžné postupy
Přesun značek na stopě
Měření se při přesunu značky automaticky aktualizují.
1. Klikněte na značku, kterou si přejete přesunout, a přetáhněte ji na
nové místo.
2. Klikněte na značku, kterou si přejete přesunout, a otočte
kolečkem kurzoru myši.
Poznámka: Pokud v datech na obrazovce umístíte značku latence 1 příliš doleva
a značku latence 2 příliš doprava, bude tato latence vyloučena ze všech výpočtů.

Žádná odpověď
Pokud jste ve stopě nezaznamenali žádnou odpověď na stimul, můžete do tabulky
s výsledky zadat NR (žádná odpověď).
1. Klikněte na stopu, která neobsahuje žádnou odpověď.
2. Vyberte možnost No Response (Žádná odpověď) z oblasti
funkčních tlačítek.
3. V tabulce s naměřenými hodnotami se pro vybranou stopu
namísto hodnot zobrazí „NR“.

Resetování značek
Pokud jste manuálně přesunuli značky, které byly před tím umístěny automaticky
systémem, můžete tyto značky vrátit na jejich původní místo následujícím postupem:
1. Klikněte na možnost Results (Výsledky) > Reanalyze (Opětovně
analyzovat).
2. Kliknutím na možnost Yes (Ano) potvrďte, že chcete vybranou
stopu opětovně analyzovat.
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Změna podoby
obrazovky

Změna podoby obrazovky před začátkem zaznamenávání dat nebo po jeho dokončení:
1. Chcete-li vybrat podobu obrazovky, použijte kteroukoli
z následujících metod:
a. Klikněte na možnost View (Zobrazení) > Full Trace Area
(Plná oblast stopy) nebo Full Results Area (Plná oblast
výsledků), Trace Area (Oblast stopy), Right Trace Area
(Pravá oblast stopy) nebo Trace Area Setup (Nastavení
oblasti stopy).
b. Stisknutím softwarového tlačítka Zobrazení zobrazte možnosti
zobrazení dat.
c. Pomocí softwarového tlačítka Obrazovka se mezi těmito
možnostmi můžete pohybovat:
• Normální: Oblast dat pokrývá polovinu obrazovky a oblast
s výsledky je zobrazena.
• Plné: Oblast dat pokrývá celou šíři obrazovky a oblast
s výsledky je trvale skryta.
• Klikněte na požadovanou ikonu Zobrazení na panelu
nástrojů.
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Běžné postupy
Aktivace značek

K aktivaci značky použijte kteroukoli z následujících metod:
1. Klikněte na značku, kterou si přejete aktivovat. Zčervená.
1. Značky můžete aktivovat pomocí fyzických tlačítek značek na
ovládacím panelu Viking EDX.
a. Stisknutím tlačítka Marker 1 (advance) (Značka 1
(následující)) aktivujete první značku latence nebo amplitudy
na dané stopě. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka
aktivujete první značku latence nebo amplitudy na následující
stopě.
b. Stisknutím tlačítka Marker 2 (advance) (Značka 2
(následující)) aktivujete druhou značku latence nebo
amplitudy na dané stopě. Opětovným stisknutím tohoto
tlačítka aktivujete druhou značku latence nebo amplitudy na
následující stopě.
c. Stisknutím tlačítka Latency/Amplitude (Latence/amplituda)
můžete přepnout mezi značkami latence a amplitudy.

Překrývání stop

Při vyšetření jediného nervu se překryté stopy zobrazují ve středu obrazovky.
Při vyšetření dvou nervů se křivky zaznamenané na nervu A zobrazují v horní
polovině obrazovky a křivky zaznamenané na nervu B v dolní polovině obrazovky.
1. K překrytí stop použijte kteroukoli z následujících metod:
a. Klikněte na tlačítko Překrýt
na panelu nástrojů.
Opětovným kliknutím na tlačítko Překrýt vrátíte stopy do
původní polohy.
b. Stiskněte tlačítko Superimpose (Překrýt) na ovládacím
panelu, které překryje stopy obsahující data. Opětovným
stisknutím tlačítka Superimpose (Překrýt) vrátíte stopy do
původní polohy.
c. Vyberte tlačítko S. Impose (Překrýt) v oblasti funkčních
tlačítek.
d. Klikněte na možnost View (Zobrazení) > Superimpose
(Překrýt).
1. K překrytí stop použijte kteroukoli z následujících metod:
a. Vyberte tlačítko S. Impose (Překrýt) v oblasti funkčních
tlačítek.
b. Klikněte na možnost View (Zobrazení) > Superimpose
(Překrýt).
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Výpočet rychlostí
přenosu

Výpočet a zobrazení rychlosti přenosu v konkrétních segmentech:

Měření tělesné
teploty pacienta

Pokud je tato funkce aktivní, systém během záznamu automaticky zapisuje tělesnou
teplotu pacienta do tabulky stop nebo segmentů.

1. Klikněte na možnost Edit (Upravit) > Site Setup (Nastavení
místa).
2. Zaškrtnutím pole/polí Velocity (Rychlost) vyberte, které
segmenty budou zobrazovat rychlost v tabulce s výsledky
segmentů.
3. Klikněte na OK.
4. Zadejte vzdálenost pro každé místo, u kterého si přejete zobrazit
hodnoty rychlosti.

1. Umístěte teplotní sondu na správné místo na kůži pacienta.
2. Připojte teplotní sondu k zesilovači.
3. Zobrazte panel Results Table Setup (Nastavení tabulky s výsledky)
pomocí kterékoli z následujících metod:
a. Klikněte na možnost Edit (Upravit) > Results Table Setup
(Nastavení tabulky s výsledky).
b. Klikněte na záhlaví sloupce kteréhokoli výsledku v tabulce
s výsledky (např. Distance mm (Vzdálenost v mm),
Lat Diff ms (Rozdíl latence v ms) atd.).
4. Klikněte v nabídce na tlačítko prázdného pole (A) níže.
5. Klikněte na možnost Temperature (Teplota). Vybrané pole nyní
udává teplotu.
6. Chcete-li přesunout teplotu do jiného sloupce v tabulce segmentu,
klikněte na šipku nahoru nebo dolů (B).
7. Chcete-li odstranit sloupec z tabulky s výsledky, klikněte na
příslušné číslo a poté na tlačítko minus (C).
8. Tlačítko plus (C) vloží nové prázdné pole nad momentálně
vybrané pole.

9. Po dokončení klikněte na OK.
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Běžné postupy
Změna názvu
nervu

Změna názvu nervu v režimu záznamu nebo hodnocení:

Zobrazení
seznamu nervů

Výběr, jak si přejete zobrazit seznam testů / anatomických struktur v okně Select Test
(Vybrat test):

1. Klikněte pravým tlačítkem kdekoli v oblasti Results Table
(Tabulka s výsledky) napravo od oblasti Data.
2. Ve vyskakovací nabídce klikněte na možnost Change Nerve
Label (Změnit název nervu).
3. Klikněte na možnost Nerve (Název nervu), kterou si přejete
použít místo aktuálního označení.
4. Klikněte na OK.

1. Klikněte pravým tlačítkem na možnost Heading (Záhlaví) na
pravé straně okna Select Test (Vybrat test).
2. Klikněte na požadovaný způsob zobrazení seznamu.

Výběr strany pro
vyšetření

K výběru strany během vyšetření použijte kteroukoli z následujících metod:

a. V okně Select Test (Vybrat test) klikněte na ikonu
a vyberete levou stranu, nebo na ikonu
pravou stranu.

a vyberete

b. Stiskněte tlačítko Side (Strana) na ovládacím panelu
Viking EDX.
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Mazání dat

Pomocí následujících kroků lze vymazat data:
Použití panelu nástrojů
1. Klikněte na stopu, kterou si přejete vymazat.
2. Klikněte na tlačítko Vymazat
.
3. Chcete-li obnovit stopu, kterou jste právě vymazali, klikněte na
tlačítko Vrátit zpět

.

Použití ovládacího panelu
1. Chcete-li vymazat jednu nebo více stop, stiskněte tlačítko Delete
(Vymazat) na ovládacím panelu. Oblast funkčních tlačítek
zobrazí vaše možnosti.
2. Chcete-li vymazat všechny zobrazené odpovědi, stiskněte
možnost All Responses (Všechny odpovědi). Systém odstraní
z obrazovky všechny stopy a všechna naměřená data.
- nebo Chcete-li vymazat jedinou stopu, zvýrazněte tuto stopu pomocí
kolečka kurzoru. Takto vybraná stopa zčervená. Stisknutím
tlačítka Enter tuto stopu vymažte. V případě potřeby opakujte
tento postup, dokud neodstraníte všechny nechtěné odpovědi.
1. Na ovládacím panelu Synergy EDX stiskněte tlačítko M-.
Oblast funkčních tlačítek zobrazí vaše možnosti.
1. Vyberte data, která si přejete vymazat.
2. Klikněte na možnost Edit (Upravit) > Erase (Vymazat).
3. Chcete-li obnovit stopu, kterou jste právě vymazali, klikněte na
možnost Edit (Upravit) > Unerase (Vrátit zpět).
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Běžné postupy
Záznam videa

Během vyšetření můžete zaznamenat videozáznam obrazovky.
1. Spusťte záznam videa kliknutím na ikonu Zaznamenat video
.
2. Opětovným kliknutím na ikonu Zaznamenat video záznam
zastavíte.

Nastavení zprávy

Můžete vybrat obsah vytvářených zpráv.
V okně Pacienti
1. Klikněte na ikonu Pacient
.
2. Klikněte na možnost Edit (Upravit) > User Setup (Nastavení
uživatele) > Report Setup (Nastavení zprávy).
3. Upravte obsah zprávy podle potřeby.
4. Klikněte na OK.
Z Obrazovky testů
1. Zobrazte obrazovku testů.
2. Klikněte na možnost Edit (Upravit) > Test Report Setup
(Nastavení zprávy o testu).
3. Upravte obsah zprávy podle potřeby.
4. Klikněte na OK.
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Prázdná stránka.
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Zálohování/obnova nastavení
a import referenčních nastavení
Viking
Tato kapitola obsahuje pokyny k zálohování a obnově nastavení a složek testů
a k importu referenčních nastavení Viking.
Poznámka: Postupy uvedené v této kapitole nezálohují data, která byla
zaznamenána při vyšetřeních.
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Prázdná stránka.
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Zálohování/obnova nastavení a import referenčních nastavení Viking

Zálohování nastavení a složek testů
1. Klikněte na možnost Start > All Programs (Všechny programy) > Natus >
Emg > Utilities (Nástroje) > Backup Settings (Zálohovat nastavení).
2. Klikněte na možnost Yes (Ano) v dialogu EMG Settings Backup (Záloha
nastavení EMG).
3. Vytvořte Name (Název) složky nastavení.
4. Klikněte na Save (Uložit).
5. Klikněte na OK v dialogu EMG Settings Backup (Záloha nastavení EMG), který
určuje umístění složky se zálohovaným nastavením.

Obnova nastavení a složek testů
Ze stolního počítače:
1. Klikněte na možnost Start > All Programs (Všechny programy) > Natus >
Emg > Utilities (Nástroje) > Restore Settings (Obnovit nastavení).
2. Kliknutím na možnost Yes (Ano) potvrďte, že chcete přepsat existující nastavení
systému.
3. Klikněte na složku nastavení, kterou si přejete obnovit.
4. Klikněte na Open (Otevřít).
5. Jakmile obdržíte zprávu, že nastavení byla obnovena, klikněte na možnost OK.
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Import referenčních nastavení Viking
Tento postup slouží k importu dříve vytvořených referenčních nastavení Viking.
1. V jakémkoli okně systému Viking kromě okna testu klikněte na možnost
File (Soubor) > Import > Viking Settings (Nastavení Viking).
2. Přejděte do umístění nastavení Viking (např. C:\Nicolet\VikDir\Settings.Sel).
Můžete vybrat import všech složek s nastavením Viking a systémovým nastavením,
pouze vybraných složek s nastavením Viking, nebo pouze složek se systémovým
nastavením Viking.

Import všech testů Tato metoda importuje všechna nastavení testů Viking a systémová nastavení
Viking, která zahrnují Look and Feel (Vzhled a chování), Producer (Vytvořený
a systémových
obsah), Printer (Tiskárna), Regional Settings (Místní nastavení) atd.
nastavení Viking
1. Pokud chcete změnit výchozí označení složky testů, do které bude nastavení
importováno, napište toto požadované označení.
2. Klikněte na tlačítko Import (Importovat).

Import pouze
vybraných
nastavení Viking

Tato metoda importuje pouze vybraná nastavení Viking, která sami zvolíte.
1. V okně Viking Import Setup (Nastavení importu Viking) klikněte na možnost

2.
3.
4.
5.

rozšíření
, která zobrazí dialog Import Viking Settings (Import nastavení
Viking), kde můžete vybrat konkrétní složky nastavení pro import.
Zrušte zaškrtnutí možnosti Select All (Vybrat vše).
Klikněte na složky nastavení, které si přejete importovat.
Klikněte na tlačítko Import Test Setups (Importovat nastavení testů).
Zobrazí se dialog Import status (Stav importu).
a. Pokud byl import úspěšný, klikněte na Close (Zavřít).
b. Pokud šlo dokončit import jen částečně, existují tři možnosti:
i. Klikněte na možnost Show Log (Zobrazit protokol) a zobrazte seznam
nastavení, která mohou po importu vyžadovat úpravu.
ii. Kliknutím na ikonu

zavřete okno s protokoly.

iii. Kliknutím na Close (Zavřít) zavřete dialog Stav importu.
6. Kliknutím na Close (Zavřít) zavřete dialog Import Viking Settings (Import
nastavení Viking).
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Import pouze
systémových
nastavení Viking

Tento postup importuje pouze systémová nastavení Viking, která zahrnují Look and
Feel (Vzhled a chování), Producer (Vytvořený obsah), Printer (Tiskárna), Regional
Settings (Místní nastavení) atd.
1. V okně Viking Import Setup (Nastavení importu Viking) klikněte na možnost
rozšíření
, která zobrazí dialog Import Viking Settings (Import nastavení
Viking), kde můžete vybrat konkrétní složky nastavení pro import.
2. Klikněte na možnost Import System Setup (Importovat systémová nastavení).
3. Zobrazí se dialog Import status (Stav importu).
a. Pokud byl import úspěšný, klikněte na možnost Close (Zavřít).
b. Pokud šlo dokončit import jen částečně, existují tři možnosti:
i. Klikněte na možnost Show Log (Zobrazit protokol) a zobrazte seznam
nastavení, která mohou po importu vyžadovat úpravu.
ii. Kliknutím na ikonu

zavřete okno s protokoly.

iii. Kliknutím na Close (Zavřít) zavřete dialog Stav importu.
4. Kliknutím na Close (Zavřít) zavřete dialog Import Viking Settings (Import
nastavení Viking).
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