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Erklæring om Indikationer for brug
Nicolet EDX er beregnet til erhvervelse, visning, analyse, opbevaring, rapportering og
administration af elektrofysiologisk information fra de menneskelige nerve- og
muskelsystemer, herunder:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nerveledning (NCS)
Elektromyografi (EMG)
Intraoperativ overvågning inklusive elektroencefalografi (EEG)
Fremkaldte potentialer (EP) inkluderer visuelt fremkaldte potentialer (VEP),
auditivt fremkaldte potentialer (AEP) og somatosensorisk fremkaldte potentialer
(SEP)
Elektroretinografi (ERG)
Elektrookulografi (EOG)
P300
Betinget negativ variation (CNV)
Motorfremkaldte potentialer (MEP)

Nicolet EDX kan bruges til at bestemme autonome reaktioner på fysiologiske stimuli
ved at måle ændringen i elektrisk modstand mellem to elektroder (galvanisk
hudreaktion og sympatisk hudreaktion). Autonom test inkluderer også vurdering af
variabilitet i RR-interval.
Synergy EDX/Viking EDX-softwaren bruges til at detektere ændringer
i nervesystemets funktionelle tilstand for at lokalisere neurale strukturer under
operationen og til at understøtte diagnosen neuromuskulær sygdom eller lidelse.
De anførte modaliteter inkluderer overlapning i funktionalitet. Generelt

• Måler nerveledningsundersøgelser nervens elektriske reaktioner.
• Elektromyografi måler musklens elektriske aktivitet.
• Fremkaldte potentialer måler elektrisk aktivitet fra centralnervesystemet.
Nicolet Synergy EDX/Viking EDX-softwaren er beregnet til at blive brugt af en
kvalificeret sundhedsudbyder.
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Mærkater og symboler
Følgende etiketter og symboler kan være påsat Nicolet EDX-systemet:
Når påsat enhed: Vær opmærksom: Se ledsagende dokumentation
(ISO 7000-0434A)
Når anvendt i dokumentation: Forsigtighedsregel, advarsel eller
forholdsregel følger.
Se betjeningsvejledningen. Manglende overholdelse af
betjeningsvejledningen kan udgøre en risiko for patienten eller brugeren
(ISO 7010 M002). Billede på blå baggrund.
Se betjeningsvejledningen. (ISO 7000-1641)
Autoriseret europæisk repræsentant
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
+1 608-829-8500
+1 800-356-0007
Fax: +1 608-829-8589
www.natus.com
Instruktioner i bortskaffelse efter levetidens slutning.
Produkt til regulering af medicinsk udstyr (MDR) certificeret til at
overholde EU-forordning 2017/745.
CE-mærke og bemyndiget organ
Type BF-udstyr.
Klasse II-enhed.

RX Only
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FORSIGTIG: I henhold til den amerikanske føderale lovgivning må
denne anordning kun sælges af, eller efter ordre fra en autoriseret
neurolog.
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Læs sikkerhedsreferencevejledningen
Læs referencevejledningen med yderligere oplysninger og sikkerhedsanvisninger til
forskellige produkter med Nicolet-mærket på cd’en, der følger med
Nicolet EDX-systemet grundigt, og vær særlig opmærksom på
sikkerhedsoplysningerne, før du slutter strøm til og bruger Nicolet-systemet.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
ADVARSEL Se Referencevejledningen om elektromagnetisk kompatibilitet
på cd’en, der leveres med Nicolet EDX-systemet, for oplysninger om Nicolet
EDX-systemet.

Resumé om sikkerhed
I denne brugervejledning identificerer to mærkater potentielt farlige eller destruktive
forhold og procedurer:

ADVARSEL

ADVARSEL-mærkatet identificerer forhold eller fremgangsmåder, der kan udgøre en
fare for patienten og/eller brugeren.

FORSIGTIG

FORSIGTIG-mærkatet identificerer forhold eller praksis, der kan resultere
i beskadigelse af udstyret.
BEMÆRK: Bemærkninger hjælper dig med at identificere områder med mulig
forvirring og undgå potentielle problemer under betjening af systemet.

ADVARSEL

Må IKKE bruges uden for de offentliggjorte specifikationsområder. Brug af udstyr
uden for de specificerede områder kan resultere i unøjagtige resultater.

d
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Inspektion af systemet
Kontroller instrumentet regelmæssigt for udvendige skader.
Følg hospitalets sikkerhedsretningslinjer.

Bortskaffelse ved levetidens slutning
Natus er forpligtet til at opfylde kravene i WEEE-bestemmelserne 2014 for EU
(affald af elektrisk og elektronisk udstyr). Disse bestemmelser angiver, at elektrisk og
elektronisk affald skal indsamles separat for korrekt behandling og genvinding for at
sikre, at WEEE genbruges eller genanvendes forsvarligt. I overensstemmelse med
denne forpligtelse kan Natus videregive forpligtelsen til tilbagetagelse og genbrug til
slutbrugeren, medmindre der er truffet andre foranstaltninger. Du bedes kontakte os
for oplysninger om indsamlings- og genvindingssystemer, som er tilgængelige for dig
i dit område på www.natus.com.
Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer,
der kan være farlige og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet, når WEEE
ikke håndteres korrekt. Derfor spiller slutbrugerne også en rolle i at sikre, at WEEE
genbruges og genanvendes forsvarligt. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må
ikke bortskaffe WEEE sammen med andre affaldstyper. Brugere skal benytte de
kommunale indsamlingsordninger eller producentens/importørernes forpligtelse til
tilbagetagelse eller licenserede affaldstjenester for at mindske de negative
miljøpåvirkninger i forbindelse med bortskaffelse af kasseret elektrisk og elektronisk
udstyr og for at øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og genvinding af
kasseret elektrisk og elektronisk udstyr.
Udstyr mærket med EU affaldsbeholder med kryds over er elektrisk og elektronisk
udstyr. Symbolet med affaldsbeholderen med kryds over indikerer, at kasseret
elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med ikke-sorteret affald,
men skal indsamles særskilt.
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Nicolet EDX Copyright
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning indeholder beskyttede oplysninger,
som er beskyttet af copyright, og som hverken må kopieres helt eller delvist, hvis der
ikke foreligger en forudgående skriftlig tilladelse fra Natus Neurology Incorporated.
Copyright og de førnævnte restriktioner vedrørende copyright er udvidet til at omfatte
alle medietyper, hvor disse oplysninger bevares.
Denne kopi af brugervejledningen må kun anvendes i overensstemmelse med
salgsbetingelserne fra Natus Neurology Incorporated eller dets distributører.
Natus Neurology Incorporated giver på ingen måde tilsagn eller garantier af nogen art
med hensyn til dette dokument. Natus Neurology Incorporated fraskriver sig ethvert
erstatningsansvar for tab eller skader, der måtte opstå på grund af besiddelse, salg eller
brug af dette dokument.
www.natus.com
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562-3530
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Copyrightbeskyttelse
på software

Denne software er beskyttet af statslige, amerikanske og internationale
traktatbestemmelser. Disse copyrightbestemmelser gælder for din brug af denne
software, uanset om du accepterer følgende vilkår eller ej. I henhold til loven kan
ophavsretskrænkere være ansvarlige for faktiske skader, der påføres ophavsretsejeren,
og for strafskader på op til $ 100.000 pr. overtrædelse.
Uautoriseret kopiering af computersoftware og forsøg på at gøre det er også
kriminelle overtrædelser med sanktioner, der kan overstige $ 100.000 i bøder og
10 års fængsel.
1. Medmindre det er begrænset af en aftale med Natus Neurology Incorporated,
har du lov til at:
a. bruge denne software på udelukkende én computer og kun af én bruger ad
gangen.
b. lave én kopi af denne software, forudsat at:
(i) kopien oprettes som et væsentligt trin i brugen af denne software
i forbindelse med din maskine, og at den ikke bruges på anden måde, eller
(ii) at kopien kun er til arkivformål, og at alle arkivkopier destrueres, hvis din
fortsatte besiddelse af denne software ophører med at være retmæssig.

c. Du kun sælger denne software og enhver arkivkopi som en del af salget af alle
dine rettigheder til denne software, bortset fra at tilpasninger, der er udarbejdet
på denne måde, kun kan overføres med tilladelse fra Natus Neurology
Incorporated.
2. Du må ikke:
a. Lave kopier af denne software eller dokumentation undtagen som beskrevet
ovenfor.
b. Ændre, modificere eller tilpasse denne software eller dokumentation undtagen
som beskrevet ovenfor.
c. Distribuere, lease, leje eller underlicensere denne software eller
dokumentation.
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Introduktion

Teknisk beskrivelse
Nicolet EDX giver dig mulighed for at udføre en bred vifte af
nerveledningsundersøgelser (NCS), elektromyografi (EMG), fremkaldt potentiale
(EP) undersøgelser og autonome undersøgelser samt multimodalitetsprogrammer
såsom intraoperativ overvågning (IOM). Separate softwareprogrammer og
ekstraudstyr giver dig mulighed for at tilpasse Nicolet EDX, så den imødekommer
dine specifikke kliniske eller overvågningsbehov på operationsstuen.

Installations- og serviceinstruktioner
Vedligeholdelse af
ADVARSEL Under installation, montering og betjening er det muligt,
enhedskontinuitet at nogle af de beskyttende jordforbindelser frakobles eller løsnes. Dette kan
og
udgøre en sikkerhedsrisiko for både brugeren og patienten.
installationstest

Det anbefales/kræves, at du udfører regelmæssige elektriske kontinuitetstest
fra udsatte ledende materialer på det medicinske system til den beskyttende
jordforbindelse på det medicinske system. Regelmæssig test hjælper med at
sikre, at korrekt beskyttende jordforbindelse opretholdes. Denne test skal altid
udføres efter installation og vedligeholdelse. Derudover skal denne test udføres
på regelmæssig vedligeholdelsesbasis.
Ingen dele af systemet må serviceres under brug på en patient.
Vedligeholdelse og service må kun udføres, når systemet ikke er i brug med en
patient. Afbryd systemet og flyt det væk fra patienten, inden du går i gang
med service eller vedligeholdelse.
Der er ingen enheder, der kan serviceres ude hos kunden.
Udskiftningsenheder og underenheder er tilgængelige via din
Natus-tjenesteudbyder.

Oplysninger om specifikation og nøjagtighed
For specifikationsoplysninger, se systemets gældende specifikationsark 169-439400
eller 169-439500.
For oplysninger om nøjagtighed, se Yderligere oplysninger og sikkerhedsvejledning
269-594705.
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Væsentlig ydeevne for Nicolet EDX-forstærker og -system
Nicolet EDX-forstærker og -system er designet til at fungere under en lang række
miljøforhold uden at det påvirker ydeevnespecifikationerne.
I tilfælde af at en miljømæssig artefakt (f.eks. ESD, netspændingsudsving osv.) er af
tilstrækkelig intensitet og/eller varighed til at påvirke systemets ydeevne negativt,
er systemet designet til at opdage denne tilstand og sende en besked, der underretter
brugeren om, at en negativ hændelse har fundet sted. Når brugeren har ryddet denne
meddelelse, vil systemet indikere, at optagelsen kan genoptages med indstillingerne
gendannet til den tidligere tilstand.
Hvis denne type tilstand forårsager vedvarende meddelelser, bedes du kontakte din
lokale servicerepræsentant.

Beskyttelse og udstyrsklassifikationer
1. Dette system er beregnet til kontinuerlig drift og har en klasse I IEC 60601-1
beskyttelsesklassifikation, type BF og type B anvendte dele, almindeligt udstyr,
der ikke er egnet til brug i nærvær af brændbare anæstetika.
2. Den medicinske udstyrsklassifikation er IIb.

Tilsigtet bruger
Nicolet EDX med Synergy/Viking-softwaren er beregnet til at blive brugt af en
kvalificeret sundhedsudbyder.

Tilsigtet anvendelse
Se Indikationer for brug i begyndelsen af denne vejledning. Systemet forventes typisk
at være i brug i 8-10 timer om dagen. Det forventes, at systemet under brug
(patienttilsluttet) betjenes af kvalificeret sundhedspersonale, der udfører de forskellige
undersøgelser, som er anført under Indikationer for brug.

1-4
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Kontraindikationer ved brug
Der er ingen kendte kontraindikationer under normal klinisk anvendelse til
EMG/NCV/EP.
Se sikkerhedsvejledning 269-48801 og Yderligere oplysninger og
sikkerhedsvejledning 269-594705 for mulige kontraindikationer ved brug under visse
forhold.

Brug af denne vejledning
Denne vejledning indeholder de grundlæggende oplysninger, der er nødvendige for at
betjene Nicolet EDX. Den indeholder anvisninger om, hvor man opretter patientfiler,
arbejder med undersøgelser og eksamener, og hvordan man udfører enkle
motornerveledningsundersøgelser (MNC).
Systemet inkluderer en computer, hvor Nicolet EDX-softwareprogrammet er
installeret.

Om systemet
Nicolet EDX-systemer har et dedikeret kontrolpanel og brugervenlige
Windows-baserede grænseflader for at forenkle betjeningen.
Innovative softwarefunktioner og en intuitiv grænseflade forenkler betjeningen.
Funktionen Automatiseret undersøgelse giver dig mulighed for at linke og udføre
forskellige protokoller med et enkelt tryk på en knap, hvilket giver hurtigere,
mere nøjagtige testresultater og forbedret repeterbarhed. Anatomidatabasen giver dig
mulighed for at vælge individuelle muskler eller nerver til undersøgelser og se
innerveringsrødder.

Synergy/Viking-software - Advarsels- og fejlkoder
I Synergy/Viking-programmet er fejl og andre informationsbeskeder designet til at
være selvforklarende.
Yderligere oplysninger og foreslåede brugerhandlinger findes i dokument 022210,
der findes på brugervejlednings-cd'en 482-651400.

30. januar 2020

1-5

Nicolet EDX

Rengøring
ADVARSEL Frakobl alle ledninger og elektroder fra patienten,
inden du rengør udstyret.
Alle udvendige dele af enheden kan tørres af med følgende:

FORSIGTIG Kemisk kontakt skal begrænses til de kemikalier,
der er specificeret nedenfor og kun for at rengøre enheden. Andre kemikalier vil
muligvis eller muligvis ikke påvirke enheden, men falder ikke under de
kemikalier, der er testet på enheden.
•
•
•
•
•
•
•

Vand
Isopropylalkohol (70-90 % koncentration i vand)
PDI SaniClothPlus #Q89702
HB Quat (3M)
Mild sæbeopløsning, såsom Basis, Cetaphil, Dove i vandig opløsning
Ethylalkohol (70-90 % koncentration)
En opløsning af 1 del husholdningsblegemiddel (5-6 % koncentreret
natriumhypochlorit) og 50 dele vand.

Tilslutning af systemkomponenterne
Se kablingsinstruktioner i installationsvejledningen til Nicolet EDX.
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Grundlæggende
systemfunktioner
Dette kapitel introducerer dig til de grundlæggende hardware- og softwarekontroller,
der bruges til at betjene Nicolet EDX.

Brug af Easy Riser-bakken
For at løfte: Grib fat om enhedens sider som vist. Flyt til den ønskede højde.
For at sænke: Grib fat om enhedens sider som vist. Vip enhedens OP-front.
Flyt til den ønskede højde.
For at indstille hældning: Frigør stiften (A). Justér vinklen. Lås stiften.

A: Lås stiften.
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Tom side.
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Viking EDX-kontrolpanel
Kontrolpanelet er aktivt i alle Viking EDX-softwaretilstande. Det er dog ikke aktivt i NicVue, sikkerhedskopi-/
gendannelsestilstand, rapportprogrammet, internettet eller i noget Windows-program. I disse tilstande skal du
bruge musen eller tastaturet.
Kontrolpanelet indeholder to typer berøringstaster; faste taster og funktionstaster og tre typer
justeringsdrejeknapper; stimulatorens niveaudrejeknapper, lydstyrkedrejeknap og markørhjulet.

Faste taster
Faste taster er berøringspaneltaster med en enkelt funktion. Hver fast tast er mærket med sit formål og fungerer
kun i relevante tilstande.

Funktionstaster
Funktionstaster er de 12 farvekodede berøringspaneltaster på kontrolpanelet. Funktionstasternes funktioner
ændres i henhold til den tilstand, du arbejder i, og vises med de tilsvarende farvede knapper i
funktionstastområdet, der vises i den nederste del af skærmbilledet.
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Justeringsdrejeknapper
Justeringsdrejeknapperne inkluderer lydstyrkedrejeknappen, der er placeret i øverste venstre hjørne og
stimulusniveaudrejeknapperne øverst til højre. Ved hjælp af disse drejeknapper kan du justere højttalerens
lydniveau og det elektriske stimulusintensitetsniveau inden for forudbestemte områder. Når den er tændt,
indikerer LED-indikatorer, der er placeret under hver drejeknap, at enhedens stimulator er tændt. Musen kan
også bruges til de samme funktioner.

Markørhjul
Markørhjulet styrer placeringen af markøren på skærmen. Du kan også bruge dette hjul til at markere ønsket
information i patient-, indstillings- og undersøgelsesfiler.
A

Volume (lydstyrke)

Skruer op eller ned for højtalerlydstyrken.

B

Save (gem)

Gemmer indstillinger og/eller testdata på harddisken.

C

Key Line (tastelinje)

Vælger fra det øverste funktionstastområde.
Vælger fra det nederste funktionstastområde.

D

Functions (funktioner) Når systemet er i en undersøgelsestilstand, vises
datamanipulationsfunktionerne (f.eks. ret baseline, glat,
sporingsbevægelse, sporingsforsinkelse).

E

Funktionstaster

Funktionerne på disse taster ændres i henhold til den valgte test eller
proces.

F

Stimulator 1
(stimulator 1)

Viser stimulator 1’s kontrolindstillinger; stimulator-tilstand
(konsol eller fjernbetjening), type stimulus (strøm eller spænding) og
den maksimale stimulusintensitet.

G

Stimulator 2
(stimulator 2)

Viser stimulator 2’s kontrolindstillinger; stimulator-tilstand
(konsol eller fjernbetjening), type stimulus (strøm eller spænding) og
den maksimale stimulusintensitet.

H

Stimulatorniveau 1

Når du er i konsoltilstand (tryk på en stimulatortast og derefter
funktionstasten Tilstand), justeres stimulusintensiteten for stimulator 1.

Stimulatorniveau 2

Når du er i konsoltilstand (tryk på en stimulatortast og derefter
funktionstasten Tilstand), justeres stimulusintensiteten for stimulator 2.

1
I

2
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J

Markørhjul

Justerer placeringen af den aktive markør på den valgte bølgeform.
Bruges også til at markere patient-, indstillings- og filnavne i vinduerne
Patients Directory (patientmappe), Select Exam (vælg undersøgelse) og
Exam Review (undersøgelsesgennemgang).

K

Marker 2 (advance)
(markør 2 (gå frem))

Aktiverer markør 2 og fører den frem fra en bølgeform til en anden.
Giver dig også mulighed for at aktivere en særlig
Funktionstastområdelinje, der lader dig vælge foruddefinerede
indikatorer på bestemte placeringer på de optagne bølgeformer.

L

Latency/Amplitude
(latens/amplitude)

Skifter mellem latens ( | ) og amplitude (—) markører som den aktive
cursor.

M

Trace Position
(advance) (placering
af spor (gå frem))

Tænder og slukker for den lodrette tilstand, som giver dig mulighed for
at bevæge bølgeformer lodret på skærmen ved hjælp af markørhjulet.
I EMG skal du bruge denne tast til at rulle gennem rådata.

N

Cancel/Disable
(annuller/inaktiver)

Skifter mellem at stoppe visse kommandoer på flere niveauer og
inaktivere markørhjulet, så det ikke flytter markørerne og cursorerne.
Når du først har valgt en indstilling fra det første kommandoniveau,
kan du ikke stoppe handlingen.

O

Trigger 2 Vert/Horiz
(udløser 2 lodret/
vandret)

Placerer den anden udløsermarkør i SFEMG-testen. Indstiller også
vinduesudløseren (dobbelt niveau) i EMG-undersøgelserne: SPA og
AMUP.

P

Superimpose (overlejr) Overlejrer de valgte bølgeformer på skærmbilledet.

Q

Trigger 1 (udløser 1)

Indstiller udløserpositionen for den første udløsermarkør.
Tryk gentagne gange for at skifte mellem signal- og stimulusudløsning
på dobbeltniveau i EMG-undersøgelserne: SPA og AMUP.

R

Marker 1 (advance)
(markør 1 (gå frem))

Aktiverer markør 1 og fører den frem fra en bølgeform til en anden.
Giver dig også mulighed for at aktivere en særlig
Funktionstastområdelinje, der lader dig vælge foruddefinerede
indikatorer på bestemte placeringer på de optagne bølgeformer.

S

Trace (spor)

Aktiverer det næste eller forrige spornummer til indsamling af data.
I nogle tests (f.eks. MNC, SNC og ANS) skifter den gennem de valgte
sæt af spornumre. Tryk på
eller spor og

for at vende tilbage til det forrige sæt

for at gå frem til næste sæt eller spor.

T

Blinker, når stimulatoren/stimulatorerne er aktiv(e). Lysdiodens blinken
Stimulator Active
(stimulator aktiv) LED synkroniseres ikke med stimulusniveauet.

U

Tab

V

Sensitivity
(sensitivitet)

Flytter markøren til næste tekstlinje eller -boks på skærmbilledet.

Ændrer forstærkerens følsomhed for de optagne data. Tryk på
for
at øge følsomheden numerisk, hvilket formindsker størrelsen på de
viste bølgeformer. Tryk på
for at reducere følsomheden numerisk,
hvilket forøger størrelsen på de viste bølgeformer. Disse taster kan også
bruges som navigationsværktøjer i lister.
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W

Time Base (tidsbase)

Ændrer tidsbasen for det viste spor. Tryk på
for at øge tidsbasen,
som komprimerer bølgeformen/bølgeformerne og øger den samlede
fejetid. Tryk på
for at reducere tidsbasen, som udvider
bølgeformen/bølgeformerne og reducerer den samlede fejetid.
Disse taster kan også bruges som navigationsværktøjer i lister.

X

Backspace

Hvis du laver en fejl, mens du indtaster numeriske data, slettes det sidst
indtastede tegn.

Y

Enter

Indsætter de numeriske data, du har indtastet i systemet.

Z

Distance (afstand)

For ledningshastighedsberegninger i NCS-undersøgelsestilstande skal
du trykke på denne tast og indtaste afstanden (i mm) mellem
stimuleringsstederne.

1

Numerisk tastatur

Indtaster numeriske data til testberegninger og patientfiler. Vælger også
det vindue, der vises i tilstanden Vælg undersøgelse ved at trykke på:
4 = EP
5 = IOM
6 = MMP
1 = Undersøgelser 2 = NCS
3 = EMG
0 = Skal gøres

2

Calibrate Impedance
(kalibrér impedans)

Skifter mellem at tænde forstærkerens kalibreringsimpuls og
kontrollere elektrodeimpedanserne eller slukke for begge funktioner.
ADVARSEL Mål ikke impedansen af nålelektroder med nåle
placeret i patienten eller med elektroder i kontakt med din patients
hornhinde for at beskytte mod patientskader.
FORSIGTIG Måling af impedansen af en enkelt
fibernålelektrode kan resultere i nålefejl.

3

Screen Copy
(kopier skærmbillede)

Udskriver skærmvisningen i en hvilken som helst
undersøgelsestilstand.

4

Average (gennemsnit)

Starter eller stopper gennemsnitsmåleren.

5

Notepad (notesblok)

Viser EMG-notesblokken, når den er i en EMG-undersøgelsestilstand,
eller når du ser på vinduet Exam Review (Undersøgelsesgennemgang).

6

Switch (skift)

Starter og stopper stimulering. I nogle tests starter det muligvis
automatisk stimulatoren og dataindsamlingen.

7

Delete (slet)

Sletter de valgte bølgeformer på skærmbilledet Record (optegnelse).
Følg prompten på skærmen for at vælge, hvilke kurveformer du vil
slette.

8

Select Anatomy
(vælg anatomi)

Når du er i en hvilken som helst undersøgelsestilstand, vises vinduet
Select Anatomy for Settings (Vælg anatomi til indstillinger), hvorfra du
vælger navnet på musklen eller nerven, der skal undersøges.

9

Next Exam
(næste undersøgelse)

Gemmer de aktuelle undersøgelsesdata automatisk og vælger den næste
undersøgelsestilstand på listen Studier. Hvis der ikke udføres en
undersøgelse, vises vinduet Select Exam (vælg undersøgelse).
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10

Select Exam
(vælg undersøgelse)

Viser vinduet Select Exam (vælg undersøgelse) hvor du kan vælge en
anden nerve- eller muskelindstillingsfil og/eller en anden
undersøgelsestype.

11

Side (side)

Vælger undersøgelsessiden, venstre eller højre.

12

Settings (indstillinger)

Viser vinduet Settings Overview (indstillingsoversigt) eller side Ét af
den aktuelt aktive indstillingsfil, der indeholder de tilgængelige
parametre til den aktuelle test.

13

Waveforms
(bølgeforme)

Vender tilbage til den aktuelle testoptagelsestilstand og viser den første
linje af funktionstastområdet for den tilstand.

14

Exam Overview
(undersøgelsesoversigt)

Viser vinduet Exam Review (undersøgelsesgennemgang), der anfører
alle datafiler, der er gemt efter session på Viking EDX-harddisken.
Du kan også få vist listen ToDo/Done (skal gøres/er gjort) fra dette
vindue.

15

Patient

Viser vinduet Viking EDX eller NicVue Patient Information
(patientinformation), hvorfra du kan ændre en eksisterende
patientjournal eller oprette en ny patientfil.

16

Report (rapport)

Når du er i en testtilstand, vises rapporten MSW-program, hvorfra du
kan generere en omfattende rapport.

30. januar 2020
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Synergy EDX-kontrolpanel
Synergy EDX-kontrolpanelet udgør en enkelt kontrolgrænseflade til indstilling af vigtige parametre under en
patientundersøgelse. Musen er ikke aktiv. Du skal bruge en mus tilsluttet USB-porten på computeren.
Kontrolpanelet er aktivt i alle Synergy EDX-softwaretilstande. Det er dog ikke aktivt i NicVue,
sikkerhedskopi-/gendannelsestilstand, rapportprogrammet, internettet eller i noget Windows-program. I disse
tilstande skal du bruge musen eller tastaturet.

VIGTIGT:

De elektriske stimuleringsudgange er
deaktiveret, når Synergy EDX-kontrolpanelet er
tilsluttet en EDX-enhed.

Justeringsdrejeknapper
Justeringsdrejeknapperne inkluderer Lydstyrke, Sensitivitet, Fejevarighed, Stim A (IES-1 amplitude),
Stim B (IES-2 amplitude) og Stimuleringsvarighed og Stimulusniveau drejeknapper placeret for oven til
højre.
A

Lydstyrke

Drej for at ændre lydstyrkeniveauet af indgangssignalet. Indstil den til
nul for ingen lyd.

Sensitivitet

Drej for at justere skærmfølsomheden for det eller de valgte spor.
Hvis der ikke er valgt noget spor (for at fravælge et spor, skal du klikke
væk fra det), ændres følsomheden for alle sporene i den aktuelle test.

Slet

Tryk for at slette det eller de valgte spor for at indsamle et nyt sæt data
i samme lager.

Fejevarighed

Drej for at justere optagelsens fejevarighed for de aktive spor. Når data
er optaget, kan du også øge eller formindske fejevarigheden for valgte
spor.

Optag til/fra

Tryk for at slå optage TIL. Tryk for at slå optage FRA.

F

Optag enkelt

Tryk én gang for at levere en stimulus og få en reaktion. Hvis du holder
denne knap nede i mere end 1 sekund, låses optagelse til. Tryk igen for
at stoppe optagelsen.

G

Stim B

Drej for at justere amplituden af den eksterne stimulus.
Stimulusintensitet vises på værktøjslinjen samt i statuspanelet.

H

Grønt lys

Viser, at kontrolpanelet har strøm.

I

Elektrisk Stim.

Deaktiveret, når kontrolpanelet bruges på EDX.

B

uV/DIV

C

M-

D

ms-s

E

M+

2-8
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J

Stim. varighed

Drej for at justere stimulusens varighed (pulsbredde).

K

Stim. A

Drej for at justere intensiteten af den interne stimulus.
Stimulusintensitet vises på værktøjslinjen samt i statuspanelet.

L

Stim. for

Tryk for at slå Stimulus til og fra uden at optage. Hvis Optag er Til,
har tryk på denne knap ingen effekt.

Højre knap

Ikke aktiv.

Pegeenhed

Ikke aktiv.

Venstre knap

Ikke aktiv.

Næste

Tryk for at flytte til næste sted i NCS- og EMG-test.

M

S2

N
O

S1

P

M

Q

Fn1

Fn1

Programmerbar via Displaymenuen til at styre Markør, Udløser eller
Udløsermarkør.

R

Fn2

Fn2

Programmerbar via Displaymenuen til at styre Gennemsnit til/fra,
Optagermarkør, Udløserpolaritet, EMG-fase.

Forøg/reducér

Drej knappen for at øge/mindske parameteren.

S
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EMG-kontrolpanel
EMG-kontrolpanelet udgør en enkelt kontrolgrænseflade til indstilling af vigtige parametre under en
patientundersøgelse.
Kontrolpanelet er aktivt i alle Viking/Synergy EDX-softwaretilstande. Bortset fra musefunktionerne (N, D, L)
er kontrolpanelet ikke aktivt i NicVue, sikkerhedskopierings-/gendannelsestilstand, Rapportprogrammet eller
i nogen Windows-applikation. I disse tilstande skal du bruge musen eller tastaturet.

A

Batteriopladning

Ikke implementeret på nuværende tidspunkt

B

Lydstyrke

Skruer op eller ned for højtalerlydstyrken. Tryk på knappen for at slå
lyden til/fra.

C

Stimulusintensitet

Justér stimulusintensiteten. Tryk på knappen for at starte/stoppe
stimulation.

D

Mus

Venstre museklik.

E

Gennemsnit

Starter eller stopper gennemsnitsmåleren.

F

Gentagne stimulus

Starter gentagne stimulus. Tryk på knappen igen, eller tryk på knappen
enkelt stimulus for at stoppe.

G

Afstand

Aktiverer afstandsindtastningstilstand.

2-10

30. januar 2020

Grundlæggende systemfunktioner
Tastaturet (H nedenfor) er multifunktionelt.
Indtaster numeriske værdier i numerisk indtastningstilstand (f.eks. afstand).
Vælger tildelt funktion, når det ikke er i en numerisk indtastningstilstand.

H

Varighed af stimulus
Nummer 4 og 7

Forøg varighed af stimulus.

Valg af bølgeform
Nummer 5 og 8

Vælg den næste bølgeform.

Reducér varighed af stimulus.

Vælg den forrige bølgeform.

Markør (gå frem)
Nummer 9

Gå frem til den næste markør.

Udløser (aktiver)
Nummer 6

Aktiver en udløser.

Fn1
Nummer 1

Programmerbar via opsætningsmenuen til hardwarekontrol pr. testtype.

Fn2
Nummer 2

Programmerbar via opsætningsmenuen til hardwarekontrol pr. testtype.

Impedanskontrol
Nummer 3

Starter/afslutter elektrodeimpedanskontrol.
ADVARSEL Mål ikke impedansen af nålelektroder med nåle
placeret i patienten eller med elektroder i kontakt med din patients
hornhinde for at beskytte mod patientskader.
FORSIGTIG Måling af impedansen af en
enkeltfibernålelektrode kan resultere i nålefejl.

I

J

Word-rapport
Nummer 0

Aktiverer/deaktiverer Word-rapporter, når du ikke er i en numerisk
indtastningstilstand.

Kopier skærmbillede

Udskriver skærmvisningen i en hvilken som helst
undersøgelsestilstand.

Enter

Indsætter de numeriske data, du indtaster i feltet eller aktiverer den
valgte funktion.

Slet

Sletter de valgte bølgeformer på skærmbilledet Record (optegnelse).
Sletter det sidste tegn eller den valgte post.

Sensitivitet

Ændrer forstærkerens følsomhed for de optagne data. Tryk på
for
at øge følsomheden numerisk, hvilket formindsker størrelsen på de
viste bølgeforme. Tryk på
for at reducere følsomheden numerisk,
hvilket forøger størrelsen på de viste bølgeformer. Disse taster kan også
bruges som navigationsværktøjer i lister.

Tidsbase

Ændrer tidsbasen for det viste spor. Tryk på
for at øge tidsbasen,
som komprimerer bølgeformen/bølgeformerne og øger den samlede
fejetid. Tryk på
for at reducere tidsbasen, som udvider
bølgeformen/bølgeformerne og reducerer den samlede fejetid.
Disse taster kan også bruges som navigationsværktøjer i lister.
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K

Næste
Side
Vælg test

Vælger den næste undersøgelse.
Skifter undersøgelsessiden, venstre eller højre.
Aktiver skærmbilledet testvalg.

L

Mus

Højre museklik.

M

Cursor

Flytter cursoren eller den valgte markør.

N

Glidepude

Simulerer musebevægelse.

O

USB

USB tilsluttet/aktiv, når den er tændt.

2-12
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AT2- og AT2+6-forstærker

AT2-forstærker

AT2+6-forstærker

A

Stik til
temperatursonde

Temperatursonden fastgøres til dette stik til måling af hudtemperatur.
Tilslutning af temperatursonden viser temperaturen på
undersøgelsesregistreringsskærmen.

B

Indikator for strøm

Når det blå lys er tændt, har forstærkeren strøm.

C

Fælles (jord)

Sæt patientens jordelektrode i et af de grønne stik på forstærkeren.
Begge tilslutninger er ved jordforbindelse.

D

Aktiv (-) elektrode

Patientoptagelseselektroder tilsluttes til de røde (+) og sorte (-) jackstik.
Negative spændinger på det sorte indgangsstik giver en afbøjning opad
på Nicolet EDX-skærmen. Brug det sorte indgangsstik som den 'aktive'
elektrode.

E

DIN-elektrodestik

DIN-elektrodestikkene rummer patientelektroder, der leveres med
DIN-stik, såsom koncentriske nåleelektroder. DIN-stik giver en negativ
op-konvertering.

F

Reference (+) elektrode Patientoptagelseselektroder tilsluttes til de røde (+) og sorte (-) jackstik.
Negative spændinger på det sorte indgangsstik giver en afbøjning opad
på Nicolet EDX-skærmen. Brug det røde inputstik som den inaktive
eller reference elektroden til en negativ op-konvertering.

G

Kør/standby-kontakt
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H

Kør/standby-indikator Når det grønne lys tændes, er kanalen TÆNDT og er klar til at modtage
signaler fra patientelektroderne. Når den er SLUKKET,
er forstærkerens indgangsstik frakoblede og jordet internt.

I

Stik til hovedboks

Til ekstra hovedboks.

J

1020 indbygget
hovedboks

Tallene svarer til de montager, der er defineret i softwaren.

K

Type BF-udstyr.

L

Se mærkater og symboler på side 1-3 i denne vejledning.

M

Ikke til brug i nærværelse af en elektrisk kirurgisk enhed (ESU) uden yderligere
patientbeskyttelseshovedboks eller anden beskyttelsesanordning på indlinjen.

N

Elektrostatisk sensitiv

O

Forstærkerinterface

2-14
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ECR-16-forstærker

A

Se mærkater og symboler på side 1-3 i denne vejledning.

B

HB-1 hovedboks

C

Type BF-udstyr

D

HB-2 hovedboks

E

Ikke implementeret på nuværende tidspunkt.

F

Forstærkerinterface

G

Ækvipotentialitet

30. januar 2020
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HB-6-hovedboks (AT2+6)
A

Fælles.

B

Se mærkater og symboler på side 1-3 i denne vejledning.

C

Type BF-udstyr.

D

Hovedboks.

E

Ikke til brug i nærværelse af en elektrisk kirurgisk
enhed (ESU) uden yderligere
patientbeskyttelseshovedboks eller anden
beskyttelsesanordning på indlinjen.

F

HB-6-hovedboksen består af 1020 hovedmønster og
2 jordstik. Den er udstyret med et 6 fods signalkabel og
en klips, der gør det muligt at fastgøre hovedboksen på
eller i nærheden af patienten.

A

Fælles.

B

Se mærkater og symboler på side 1-3 i denne vejledning.

C

Type BF-udstyr.

D

Hovedboks.

E

Designet til brug i nærværelse af en elektrisk kirurgisk
enhed (ESU).

F

HB-7-hovedboksen består af 1020 hovedmønster og
2 jordstik. Den er udstyret med et 6 fods signalkabel og
en klips, der gør det muligt at fastgøre hovedboksen på
eller i nærheden af patienten.

HB-7-hovedboks (AT2+6)
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HB-1- og HB-2-hovedboks (ECR16)

30. januar 2020

A

Se mærkater og symboler på side 1-3 i denne vejledning.

B

Type BF-udstyr.

C

Elektrodeindgange
HB-1 = 1-20
HB-2 = 21-40

D

Reference
HB-1 = 1-2
HB-2 = 3-4

E

Fælles
HB-1 = 1-2
HB-2 = 3-4

F

Stik til kabel for hovedboks til forstærker.
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Nicolet EDX-elektriske stimuleringssonder
Flere typer elektriske stimulatorsonder er tilgængelige til brug med Nicolet EDX.
• S403-sonden har fjernbetjening til styring af stimulusstart/stop og intensitet.
• Comfort Probe (RS10)
• Comfort Probe Plus (WR50)

Comfort Probe Plus-stimulatorikoner

A

Stimulation til/fra.

B

Tryk på hjulet for at starte/stoppe stimulation. Drej hjulet for at øge/mindske
stimulusintensiteten.

C

Variabilitet. Forøg/reducér stimulusintensiten.

D

Forøg varighed af stimulus.
S1

E

Reducér varighed af stimulus.
S2

F

Næste spor (bølgeform)
S3

G

+

Stimuluspolaritet (skifter katodeside)

H

Type BF-udstyr.

I

Se mærkater og symboler på side c i denne vejledning.

J

Tændt LED indikerer katodesiden (-).
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SP1/SP2 Stim-skifteenheder

A

Stimulatorsondeindgang (ingen ekstern kontrol)

B

Sænk niveaupar

C

Stimulatorudgange

30. januar 2020
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Ikoner på Nicolet EDX-basisenhedens bagpanel

A

Reflekshammer.

P

USB.

B

Indgangs/udgangsport til
ekstraudstyr.

Q

Udløser 1/2 ind.

C

Viking EDX kontrolpanel.

R

Udløser.

D

Synergy EDX-kontrolpanel.

S

Stimulatorport.

E

Udløser 1/2 ud.

T

F

Analog ud.

U

G

Se mærkater og symboler på side c
i denne vejledning.

V

H

Lyd ud.

R

Højre høretelefon ud.
Hovedtelefoner.

L

Venstre høretelefon ud.

Spændingsmærkat

Indgangsspænding på 100 VAC, 120 VAC eller 230 VAC (110 VA)
ved 50 eller 60 Hertz. Maks. samlet strømudgang er 70 VA.
Se ikonerne nedenfor.
I

Type BF-udstyr.

W

Systemstrøm.

J

Lyd ind.

W

Udgang strøm.

K

Elektrostatisk sensitiv.
Se EMC-vejledning 269-596201
for anvisninger.

W

Vekselstrøm.

L

Højtaler.

W

Sikring.

M

Ækvipotentialitet.

W

2-20

Hz

Frekvensområde.
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N

Fodkontakt kun til enkelt kontakt.

W

O

Forstærker.

W

30. januar 2020

VA

Systemstrøm/udgangsstrøm
Vær opmærksom: Se medfølgende
dokumenter.
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Ikoner på Nicolet EDX-basisenhedens frontpanel

Til (berøringssikker) elektrisk
stimulator. Positiv udgang.

F

Elektrisk stimulator.

Isoleret elektrisk stimulator. 1 (- / +).

G

Type BF-udstyr.

C

Til (berøringssikker) elektrisk
stimulator. Negativ udgang.

H

Til (del af et system).

D

Se betjeningsvejledningen. Manglende
overholdelse af betjeningsvejledningen
kan udgøre en risiko for patienten eller
brugeren. Billede på blå baggrund.
(ISO 7010 M002)

I

Stimulation til/fra.

Isoleret elektrisk stimulator 2 (- / +).

J

A

B

E
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IES-1

IES-2

Intet ikon

SP1/SP2 Stim-skifteforbindelse.
SP2 Stim-skiftebokse er forbundet til
SP1 parallelt.
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Ikoner på Nicolet EDX-basisenhedens mærkat

A

Producentens referencenummer.

E

50 års levetid før lækage af
forurenende stoffer på lossepladsen.

B

Producent.

F

Særlig genbrug krævet. Må ikke
bortskaffes på losseplads.

C

Produktionsdato kodet i partinummer.

G

Producentens stregkode.

D

CE-mærke.

30. januar 2020
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Strømforsyning af systemet
Tænde for
systemet

Når du tænder for hovedstrømmen, viser systemet flere opstarts- og
diagnosemeddelelser på skærmen.

Tænde for et stationært system
Første gang du tænder for systemets strøm, skal du tænde for komponenterne
i følgende rækkefølge.
1. Isoleringstransformer
2. Skærm
3. Processor (computer)
4. Basisenhed

Tænde for et bærbart system
Første gang du tænder for systemets strøm, skal du tænde for komponenterne
i følgende rækkefølge:
1. Basisenhed
2. Bærbar computer

Tænde og slukke
for printeren

Tryk på printerens tænd-/sluk-knap for at tænde for strømmen. Da printerens strøm
styres af isolationsstrømforsyningen, kan du lade denne afbryder være tændt.
ADVARSEL For at sikre korrekt isolering, mens patienten er tilsluttet
systemet, må du kun slutte en batteridrevet eller uafhængigt isoleret printer til
systemet. Oplad ikke printerens batteri og betjen ikke printeren via en
stikkontakt, når systemet er tilsluttet patienten.
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Logge ind
Efter cirka et minut af opstartsproceduren aktiverer systemet Windows og viser
dialogboksen “Log on to Windows” (Log på Windows).
1. Loginoplysningerne til Viking EDX/Synergy EDX-softwaren er forudindstillet på
fabrikken. Medmindre din systemadministrator har ændret oplysningerne,
er de som følger:
• Brugernavnet bør være “Nicolet.”
• Der er ingen adgangskode.
Bemærk: Hvis du har problemer med at logge ind, skal du kontakte din
systemadministrator.
2. Tryk på Enter. Systemet viser Windows-skrivebordet.

Start af systemsoftwaren
1. For at starte softwaren, dobbeltklik på Viking
ikonet. Dette vil vise startsiden.

ikonet eller Synergy

Bemærk: Hvis du bruger NicVue, vil du ikke se Viking EDX- eller
Synergy EDX-startsiden. Se betjeningsanvisninger i NicVue-hjælp.
Bemærk: Se kapitel 4 for eksempel Viking EDX- og Synergy EDX-test/
undersøgelser.

30. januar 2020
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Startsidemenuer
Startsiden indeholder syv menuer, der bruges til at få adgang til softwarens
hovedområder.
Ny patient

Klik på Ny patient for at oprette en ny patientjournal og
afslutte alle åbne besøg. Patienter med matchende
oplysninger vil blive anført, hvis de findes i databasen

Patienter

Klik på Patienter for at vælge en eksisterende patient til
en ny session, indtaste nye patientoplysninger eller
redigere eksisterende patientoplysninger.

Vælg test

Klik på Vælg test for at vælge den test eller
undersøgelse, du vil udføre på den valgte patient.

Testskærm

Klik på Testskærm for at gennemgå testdata og spor
registreret på den valgte patient fra det seneste eller
aktuelt valgte besøg.

Testhistorik

Klik på Testhistorik for at få vist den aktuelt valgte
patients testhistorik, gennemgå eller genstarte en test fra
listen.

Rapport

Klik på Rapport for at åbne rapporten for den valgte
patients aktuelt valgte eller seneste besøg.

Hjælp

Klik på Hjælp for at få adgang til programhjælp med
links til manualer og andre systemoplysninger.

Bemærk: Se onlinehjælpen (findes i EDX-softwaren) for mere detaljerede
oplysninger om, hvordan du bruger systemet.
1. Gå ind i EDX-softwaren.
2. Klik på Help (Hjælp) > Help Topics (Hjælpemner).
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Betjeningselementer på testskærm
Følgende er forskellige betjeningselementer på testskærmen, du kan bruge under en
undersøgelse. Grafikken nedenfor er kun repræsentativ. Det faktiske udseende
bestemmes af den valgte software (Viking EDX/Synergy EDX) og den valgte test.

Overskriftslinje

Overskriftslinjen viser patientens for- og efternavn, alder og besøgets dato og
klokkeslæt.

Menulinje

Menulinjen indeholder menuer, der, når der klikkes på dem, viser en liste over
indstillinger, hvorfra du kan vælge at udføre forskellige handlinger.

Værktøjslinje

Værktøjslinjen indeholder flere ikoner/indstillingsfelter, som bruges til at
kontrollere, hvordan data vises. Betjeningselementerne, der vises på værktøjslinjen,
bestemmes af den test/undersøgelse, der er valgt til brug.

Placer musemarkøren over en ikon/felt for at se en kort beskrivelse af Dens funktion.

30. januar 2020
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Hurtigadgangslinje Hurtigadgangslinjen er placeret over funktionstastområdet. Den giver dig mulighed
for hurtigt at kontrollere NCS- og EMG-test.

Du kan afslutte besøget, lukke testen, vælge en ny nerve og side, starte det næste sæt
og vælge en anden test.

Funktionstastområde

Funktionstastområdet nederst i testvinduet viser de muligheder, der er tilgængelige
i den aktuelle driftstilstand.
Hvis funktionstastområdet indeholder flere linjer med indstillinger, skal du klikke på
knappen Forrige/Næste for at rulle gennem linjerne.
For at vælge en indstilling skal du trykke på den tilsvarende funktionstast på
kontrolpanelet eller klikke på den viste indstillingsknap.
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Brug af optagelsesopsætningspanelet
Visning af
optagelsesopsætningspanelet

1. Brug en af følgende metoder til at få vist Acquisition Setup (opsætning af
optagelse):
a. Klik på Acquisition (Optagelse) > Acquisition Setup (opsætning af
optagelse).
b. Fra værktøjslinjen, klik på Ch. (kan.)

, Low (lav)

eller High (høj)

.

Figur 1.

Figur 2.
Bemærk: Ændringer foretaget i indstillingerne til venstre i figur 2
automatisk alle kanaler.
2. Klik på den Ch # (kanalnr.) fane
3. Foretag de ønskede indstillinger.
4. Klik på OK.

30. januar 2020

påvirker

du vil indstille.
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Indstilling af
individuelle
kanaler
i optagelsesopsætningspanelet

Denne procedure indstiller kun ændringer lavet i panelet Acquisition Setup
(optagelsesopsætning) på den valgte kanal. Se Note 1 under figur 2 på forrige side.
1. Klik på Ch. (kan.)

, Low (lav)

eller High (høj)

.

2. Klik på den Kanal-fane (fx Ch 1 (kan. 1), Ch 2 (kan. 2), Ch 3 (kan. 3), osv.) du
vil redigere.
3. Foretag dine ændringer, og klik på OK.
Ændringer, du har foretaget, anvendes kun på den valgte kanal.

Indstilling af alle
kanaler
i optagelsesopsætningspanelet

Denne procedure indstiller ændringer foretaget på fanen Channel 1 (kanal 1) til alle
kanaler. Se Note 1 under figur 2 på forrige side.
1. Klik på Ch. (kan.)

, Low (lav)

eller High (høj)

.

2. Klik på fanen Channel 1 (Kanal 1).
3. Foretag dine ændringer og klik på Apply to all (anvend på alle) (se
tidligere i dette kapitel).

i figur 2

4. Klik på OK.
Ændringer, du har foretaget på kanal 1, anvendes på alle kanaler.
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Anvendelse af
filterindstillinger
på alle kanaler fra
værktøjslinjen

Denne procedure indstiller alle kanaler til den samme Low / High (lav/høj)
filterindstilling.

Figur 3.
1. Indstil

til All (alle).

2. Klik på Low (lav)

eller High (høj)

filterets menupil .

3. Klik på den ønskede filterindstilling.
Den nye filterindstilling anvendes på alle kanaler.

Anvendelse af
filterindstillinger
på en enkelt kanal
fra værktøjslinjen

Denne procedure indstiller kun den valgte kanal til den nye Low / High (lav/høj)
filterindstilling.

Figur 4.
1. Indstil

til den kanal du vil redigere (fx 1, 2, 3 osv.).

2. Klik på Low (lav)

eller High (høj)

filterets menupil .

3. Klik på den ønskede filterindstilling.
Den nye filterindstilling anvendes kun på den valgte kanal.
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Lukke softwaren
For at lukke Viking EDX/Synergy EDX-softwaren ved hjælp af en af følgende
metoder:
a. Klik på ikonet Close (luk)

b. Højreklik på
på Close (luk).

eller

i øverste højre hjørne af softwarevinduet.

i øverste venstre hjørne af softwarevinduet og klik

Bemærk: For at vende tilbage til NicVue skal du klikke på ikonet Patienter
i EMG-programmet.

Slukke for Viking EDX- /Synergy EDX-systemet
Stationært system

Du kan slukke for systemets strøm ved hjælp af hovedafbryderen. Du skal køre
Windows Shutdown (luk ned) for at slukke for computeren, inden du slukker for
systemet.

Bærbart system

Sluk for komponenterne i følgende rækkefølge:
1. Bærbar computer ved at køre Windows Shutdown (luk ned).
2. Basisenhed.
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Patientinformation
Dette kapitel forklarer, hvordan du bruger Nicolet EDX-funktionen
Patientinformation, der bruges til at arbejde med dine patientundersøgelsesfiler.
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Patientskærmen
Patientinformation har afsnit, hvor du indtaster specifikke data om patienten, såsom
patient-id, køn, fødselsdato og patientnavn samt lægeoplysninger, indtryk og
konklusioner.

Oprette en ny
journal med
patientinformation

1. Klik på ikonet Ny patient

.

2. Indtast patientoplysningerne.
Bemærk: Obligatoriske felter er fremhævet med gult. Patient ID (patient ID)
(mindst 1 tegn, højst 11 tegn).
3. Klik på OK når du er færdig.

Redigere journal
med
patientinformation

1. Åbn vinduet Patients (Patienter):
a. Hvis du allerede har vinduet Patients (patienter) åbent, skal du fortsætte med
trin 2.
b. Hvis du er i vinduet Select Test (vælg test), Test Screen (testskærm) eller
Test History (testhistorik), skal du klikke på ikonet Patienter
fortsætte med trin 2.

og

2. På listen over patienter skal du dobbeltklikke på den Patient, du vil redigere.
3. Klik på ikonet Rediger patient

for at redigere patientoplysningerne.

4. Klik på OK når du er færdig.
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Redigere en
besøgspost

1. Åbn vinduet Patients (patienter):
a. Hvis du allerede har vinduet Patients (patienter) åbent, skal du fortsætte med
trin 2.
b. Hvis du er i vinduet Select Test (vælg test), Test Screen (testskærm) eller
Test History (testhistorik), skal du klikke på ikonet Patienter
fortsætte med trin 2.

og

2. På listen over patienter skal du dobbeltklikke på den Patient, du vil redigere.
3. Klik på ikonet Rediger besøg

.

4. Rediger besøgsoplysningerne efter behov.

Slette en journal
med
patientinformation

FORSIGTIG Denne procedure sletter information permanent, som ikke kan
hentes igen.
1. Åbn vinduet Patients (patienter):
a. Hvis du allerede har vinduet Patients (patienter) åbent, skal du fortsætte med
trin 2.
b. Hvis du er i vinduet Select Test (vælg test), Test Screen (testskærm) eller
Test History (testhistorik), skal du klikke på ikonet Patienter
fortsætte med trin 2.

og

2. Højreklik på den Patient du vil slette.
3. Klik på Delete Patient (slet patient).
4. Klik på Yes (ja).
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Om NicVue (ekstra)
NicVue er en database, der bruges til at oprette og administrere dine
patientoplysninger og undersøgelser. Den giver dig mulighed for at vælge din patient
og den ønskede testtilstand til optagelse eller en gemt undersøgelse til gennemgang fra
en skærm.
Når du først går ind i programmet, vil du se NicVue-hovedvinduet. Øverst i dette
vindue er menulinjen, der viser de menuer, der indeholder NicVue-indstillingerne.
Under menulinjen er programikonlinjen, som giver dig mulighed for at vælge en
driftstilstand og testtilstand. Ikonerne, der vises på denne linje, afhænger af antallet og
typen af programmer, der er installeret på dit systems harddisk.
De resterende sektioner i NicVue-hovedvinduet består af to lister:
• Patient Information (patientinformation) anfører alle patienter gemt på
harddisken.
• Test Data (testdata) anfører alle de testundersøgelser, der er gemt for den
markerede patient. Disse filer identificeres efter testtype og er anført kronologisk.
Vinduet NicVue Patientinformation indeholder administrative oplysninger, såsom
patientens navn, adresse, ID-kode, fødselsdato, fysiske egenskaber og sygehistorie.
Du opretter eller ændrer patientinformation i dette vindue.
Bemærk: For at vende tilbage til NicVue skal du klikke på ikonet Patienter
i EMG-programmet.
Se betjeningsanvisninger i NicVue-hjælp på EDX-systemet.
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Udføre en undersøgelse
Dette kapitel indeholder generelle instruktioner om, hvordan man udfører en
undersøgelse eller eksamen ved hjælp af en motorisk ledningsundersøgelse (MNC)
som eksempel. Du kan anvende disse grundlæggende trin til at udføre de fleste af de
undersøgelser, der er tilgængelige i Viking EDX/Synergy EDX-programmerne.
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Oversigt over trin
1. Sæt systemet op.
2. Tænd systemet.
3. Opret en ny patientfil, eller hent en eksisterende patientfil.
4. Åbn Viking EDX/Synergy EDX-programmet, vælg undersøgelsen og
indstillingerne, og indtast derefter testmodaliteten.
5. Klargør patienten.
6. Optag data.
7. Gennemgå data.
8. Udskriv rapporten.
9. Arkivér data.

Bemærkninger
Et eksempel på en procedure for, hvordan testene bruges følger. Nogle procedurer er
fælles for alle tests, men bemærk at andre enten er forskellige eller slet ikke bruges:
1. Fastgør elektroderne i overensstemmelse hermed til de enkelte tests.
2. Forskellige typer stimulatorer anvendes til forskellige tests.
3. Sørg for, at den anvendte stimulus er egnet til patienten, og vær særlig
opmærksom på stimulusintensiteten.
4. Data, der er optaget af instrumentet, gemmes i hukommelsen og vises på skærmen.
5. Afstandene mellem elektrode-steder skal indtastes, før
ledningshastighedsresultater kan beregnes og vises på skærmen under test af
motornerveledning og sensorisk nerveledning.
6. Spor kan vælges til markering eller sporanalyse ved at klikke på sporet med
musen.
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Eksempel på journalvindueoversigter
Viking EDXundersøgelse
af motornerveledningsevne

Følgende eksempel på figuren giver en kort beskrivelse af de forskellige områder, du vil
se, når du udfører en Viking EDX NCS-test.

Udsnit af Viking EDX MNC-journaltilstandsskærmen
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A Oplysninger om patient og
undersøgelse

I

Segmenttabel

Q Overlejr data /
Vis opsætning af
skærmområde Opbevarer panel

B Valgt test

J

Område med Results
Graphs (resultatgrafik)

R Teststed

C Dataområde
D Navigationsikoner

K Monitor (monitor) område
L Funktionstastområde

E Test, Optag til/fra,
EL1 til/fra, DIN1

M Fuld skærm Monitor
(monitor) område

F Indsæt/skjul spor
G Stedtabel

N Hurtigadgangslinje
O Statuslinje

H Resultatområde

P Fuld skærm
displayområde

S Nervetrinnumre
T Tidsbase
U Sensitivitet
V Værktøjslinje
W Menulinje
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Synergy EDXundersøgelse
af motornerveledningsevne

Følgende eksempel på figuren giver en kort beskrivelse af de forskellige områder, du vil
se, når du udfører en Synergy EDX NCS-test.

Udsnit af Synergy EDX MNC-journaltilstandsskærmen

30. januar 2020

A Oplysninger om patient og
undersøgelse

I

Segmenttabel

Q Overlejr data /
Vis opsætning af
skærmområde Opbevarer panel

B Valgt test

J

Område med Results
Graphs (Resultatgrafik)

R Teststed

C Dataområde
D Navigationsikoner

K Monitor (monitor) område
L Funktionstastområde

E Test, Optag til/fra,
EL1 til/fra, DIN1

M Fuld skærm Monitor
(monitor) område

F Indsæt/skjul spor
G Stedtabel
H Resultatområde

N Hurtigadgangslinje
O Statuslinje
P Fuld skærm
displayområde

S Nervetrinnumre
T Tidsbase
U Sensitivitet
V Værktøjslinje
W Menulinje
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Opsætning af systemet
Sørg for, at komponenterne er tilsluttet korrekt til systemet.
FORSIGTIG Tænd ikke for strøm til systemet, før alle kabelforbindelser er
tilsluttet korrekt og kontrolleret. Se kapitel 2 i denne vejledning.
Du skal også have den relevante applikationssoftware installeret på systemet.

Sådan kommer
du i gang

Se kapitel 2 i denne vejledning for anvisninger om at:

Tænde for
systemet

Når du tænder for hovedafbryderen, viser systemet Windows Logon
(Log ind) skærmen.

•
•
•

Tænde for systemet.
Logge ind.
Starte systemsoftwaren.

Når du har logget på systemet, vises NicVue-hovedvinduet eller Viking EDX/
Synergy EDX-startsiden.

Starte/lukke
NicVue

4-6

Se NicVue Hjælp på systemet for instruktioner om brug af NicVue-programmet.
7.
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Eksempel på motornerveledningsevnetest
Placér og fastgør elektroderne til patienten i henhold til dine konventioner for den type
test, du udfører.
Bemærk: Optagelseselektroden placeres på en muskel, selvom det er ledningen langs
nerven, der er af interesse.
Nerven stimuleres ved hjælp af overfladeelektroder på to eller flere steder, hvor
nerven er overfladisk placeret. Stimulatoren orienteres således at stimulatorens katode
vender mod den aktive optageelektrode.
Negativ spænding på det sorte (-) indgangsstik giver en afbøjning opad på skærmen.
Brug det sorte indgangsstik som den aktive elektrode og det røde indgangsstik som
reference- eller inaktiv elektrode til en negativ op-konvertering.
Elektrode
Jordforbindelse
Sort (-) - Aktiv optagelse
Rød (+) - Referenceoptagelse
DIN (optagelse)
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Forstærkerkanalstik
Grøn DIN-indgang
Sort DIN-indgang
Rød DIN-indgang
Stor 5-pin rund DIN-indgang

4-7

Nicolet EDX
Placering af
motor
NCS-elektrode

• Den aktive optagelseselektrode placeres over endepladezonen i en muskel, der er
innerveret af den testede nerve.
• Referenceelektroden placeres i nærheden i et elektrisk ”stille” område.
• Jordelektroden er normalt placeret mellem de stimulerende og optagende
elektroder.
• Brug af elektrolytisk gel mellem huden og optagelseselektroden forbedrer den
"elektriske kontakt" og reducerer støj.
• Når man optager fra en dyb muskel, kan man bruge en koncentrisk eller monopolær
nål til optagelse.

Placering af
sensorisk
NCS-elektrode

• Overfladeskive- eller ringelektroder placeres over huden, hvor den testede nerve er
overfladisk placeret.
• Nerven stimuleres på steder, hvor den er overfladisk placeret. Stimulatorens katode
vender mod den aktive optagelseselektrode.

Tilslut
For at tilslutte eksterne stimuleringselektroder til Comfort Probe eller Comfort Plus
stimuleringselek- Probe:
troderne
1. Fjern sondehovedet.
2. Erstat sondehovedet med jack-stikhovedet.
3. Tilslut anode (+) og katode (-) elektroderne til de tilsvarende jack-stik.
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Udføre en undersøgelse
Opret/vælg en
patientjournal

Oprette en ny patientjournal
1. Opret en ny patientjournal ved hjælp af en af følgende metoder:
a. Fra startskærmen, klik på ikonet Ny patient

.

b. Fra startskærmen, klik på ikonet Patienter

og klik derefter på ikonet

Ny patient

.

2. Indtast patientoplysningerne (gule felter er obligatoriske).
3. Klik på OK.
4. Vinduet Select Test (vælg test) åbnes automatisk.

Vælge en eksisterende patientjournal
1. Klik på ikonet Patienter

for at få vist vinduet Patients (patienter).

2. Vælg patientjournalen ved hjælp af en af følgende metoder:
a. Dobbeltklik på den ønskede patient.
b. Klik på den ønskede patient og derefter på ikonet Åbn patient

.

3. Klik på det visit (besøg) du vil åbne.
4. Klik på ikonet Vælg test
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for at få vist vinduet Select Test (vælg test).
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Vælg en test

1. Klik på ikonet NCS

for oven i vinduet Select Test (vælg test)

2. Klik på ikonet for den ønskede Side
(venstre eller højre).

for at vælge undersøgelsesside

3. Klik på den ønskede Test.
4. Åbn testskærmen ved hjælp af en af følgende metoder:
a. Dobbeltklik på den ønskede Anatomy (anatomi).
b. Klik på den ønskede Anatomy og derefter på ikonet Testskærm

.

5. Test Screen (testskærmen) vises.

Skift arbejdsgangsnoter:
Du kan også klikke på ikonet Testmenu

og vælge den ønskede test på listen.

Du kan også klikke på ikonet Undersøgelsesmenu
undersøgelse på listen.
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Udføre en undersøgelse
Optage data

Data, der er optaget af instrumentet, gemmes i hukommelsen og vises på skærmen,
når optagelsestilstanden er slået til.
1. Indstil stimulusintensiteten til 0.
2. Placer stimulatoren på det relevante sted.
3. Start stimulering og optagelse ved hjælp af en af følgende metoder:
a. Tryk på Optage ON-knappen på kontrolpanelet.
b. Stop på fodkontakten.
c. Tryk på hjulet på Comfort Probe Plus-stimulatorsonden.
4. Brug drejeknappen for stimulusintensitet eller Intensitetshjulet på Comfort Probe
Plus stimulatorsonden til gradvist at øge intensiteten af den elektriske stimulus,
indtil den er over maksimal.
5. Når et acceptabelt svar observeres, skal du stoppe stimulering og optagelse ved
hjælp af en af følgende metoder:
a. Tryk på Optage ON-knappen på kontrolpanelet.
b. Stop på fodkontakten.
c. Tryk på hjulet på Comfort Probe Plus-stimulatorsonden.
6. For at få et gennemsnitssvar, klik på Average (gennemsnit) > Averager Setup
(opsætning af gennemsnit) og markér afkrydsningsfeltet Average On (gennemsnit
til). Hvis Averager (gennemsnit) er slået fra, overskriver hvert nyt optaget svar det
forrige.
7. Tryk på knappen Næste for at starte den næste undersøgelse.
8. Følg den samme procedure for at få svar for hvert krævet sted.
Bemærk: Kalibreringssignalet udløses for at muliggøre beregning af gennemsnittet.
Bemærk, at høj- og lavfrekvensfilterindstillinger kan dæmpe kalibreringssignalets
amplitude.
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Gemme testdata
Automatisk
Når du åbner Patienter
harddisken.

eller Vælg test

, gemmes data automatisk på

Manuel
For at gemme data manuelt på harddisken uden at lukke testskærmen skal du bruge en
af følgende metoder:
a. Klik på File (fil) > Save Results (gem resultater).
b. Tryk på knappen Save (Ggm) på Viking EDX-kontrolbasen.

Oprette/opdatere en rapport
Automatisk
Når du går til Vælg test, Ny patient eller Patientliste, opdateres rapporten automatisk.

Manuel
Sådan oprettes/opdateres en rapport manuelt på harddisken uden at lukke
testskærmen:
1. Klik på Rapport-ikonet

.

Udskrive en standard datarapport
For at udskrive en standard datarapport for den netop afsluttede undersøgelse.
1. Klik på Rapport-ikonet

.

2. Klik på fanen File (fil).
3. Klik på Print (udskriv) i venstre side af rapporten.
4. Indstil udskrivningsindstillingerne.
5. Klik på Print (udskriv) øverst til venstre i vinduet.
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Udføre en undersøgelse

Optage viste billeder og videoer fra skærmen
Optage et billede
vist på skærmen

Brug en af følgende metoder til at gemme en kopi af den aktuelle skærmvisning:
a. Klik på ikonet Optag skærm

for at lave en elektronisk kopi (.jpg-fil).

b. Klik på File (fil) > Print Screen (udskriv skærm) for at lave en udskrevet
kopi.
c. Tryk på Screen Copy (kopier skærmbillede)
kontrolpanelet for at lave en udskrevet kopi.

Optage en
testskærmvideo

på Viking EDX-

Brug en af følgende metoder til at optage en video af testskærmvisningen:
a. Klik på ikonet Optag video

. Gentag for at stoppe optagelsen.

b. Klik på File (fil) > Producer (producent) > Capture Video (optag video).
Gentag for at stoppe optagelsen.

Gennemgå en
optaget
testskærmvideo
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1. Klik på File (fil) > Producer (producent) > Producer Recordings
(producentoptagelser).
2. Find og åbn den videofil, du vil gennemgå (filer er tidsstemplet).
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Almindelige procedurer
Dette kapitel beskriver forskellige handlinger, der er fælles for Viking EDX- og
Synergy EDX-systemerne.
Følgende taster identificerer, hvilket system procedurerne i dette kapitel gælder.
Trin der gælder for både Viking EDX og Synergy EDX.
Trin der kun gælder for Viking EDX.
Trin der kun gælder for Synergy EDX.

Bemærk: Forskellige handlinger kan også udføres ved hjælp af knapperne
i funktionstastområdet nederst i vinduerne Test/Gennemgang. Disse kontroller er ikke
inkluderet i dette kapitel.
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Almindelige procedurer
Tilføjelse af nye
tests til et tidligere
besøg

Du kan optage nye tests og føje dataene til et tidligere besøg.
1. Klik på ikonet Patienter
.
2. Dobbeltklik på posten Patient.
3. Klik på det Visit (besøg) som du vil tilføje de nye test til og
gemme dem i.
4. Klik på ikonet Acquire Visit (optag besøg)
placeret over
listen med tidligere besøg.
5. Klik på ikonerne NCS, EMG, EP eller IOM for den test du vil
udføre.
6. Vælg Test (Testen).
7. Dobbeltklik på den ønskede Anatomy/Location/Test
(anatomi/placering/test).
8. Optage de nye data.

Tilføjelse af nye
data til en tidligere
test

Du kan optage nye data og føje dataene til en tidligere test.
1. Klik på ikonet Patienter
.
2. Dobbeltklik på posten Patient.
3. Klik på det Visit (besøg), der indeholder testen, som du vil
tilføje de nye testdata til.
4. Klik på den Test, som du vil tilføje de nye testdata til.
5. Klik på ikonet Optag test
tidligere test.
6. Optag de nye data.
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Ændring af varighed Sådan ændres varighed af den stimulus (0,01-1,0 ms), som patienten udsættes for:
af stimulus
1. Brug en af metoderne nedenunder:

a. Klik på indstillingsfeltet Stimulator EL1
og klik på den nye indstilling i menuen.

,

b. Tryk på Comfort Probe Plus S1-knappen for at øge eller
S2-knappen for at mindste stimuleringsvarigheden.
1. Drej kontrolknappen Stimuleringsvarighed.

Ændring af
sensitivitet (SNS)

For at ændre testens sensitivitet:

1. Tryk på knappen Trace (spor)
op eller ned på
Viking EDX-kontrolpanelet for at vælge sporet.
2. Brug en af metoderne nedenunder til at ændre sensitivitet:
a. Tryk på S3-knappen på Comfort Probe Plus.
b. Tryk på knappen op for at øge eller knappen ned for at
mindske sensitiviteten.

1. Klik på den ønskede Trace (spor).
2. Brug en af metoderne nedenunder til at ændre sensitiviteten:
a. Tryk på S3-knappen på Comfort Probe Plus.
b. Drej Sensitivitetsdrejeknappen på
Synergy EDX-kontrolpanelet.
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Almindelige procedurer
Ændring af
stimulushastighed

For at vælge den ønskede gentagelseshastighed for stimulatoren skal du bruge en af
følgende metoder:
a. Klik på feltet Stim Rep Rate (Stim gent. hast.)
i værktøjslinjen og indtast den ønskede hastighed.
b. Klik på den viste Stim Rep Rate (Stim gent. hast.) menupil
og klik på en almindeligt anvendt hastighed.

Vælge gentagen
eller enkelt
fejeoptagelse

Vælg Repetitive (gentagen) eller Single Sweep (enkelt fej) stimuluslevering med en
af følgende metoder:
1. Klik på ikonet Stimuluslevering for at vælge indstillingen:
•

= Leverer en enkelt stimulus og initierer et enkelt fej
hver gang du trykker på tasten Switch (kontakt) eller træder
på fodkontakten.

•

= Leverer gentagen stimulus og fejning efter at du
trykker på tasten Switch (kontakt) eller træder på
fodkontakten. Tryk på tasten Switch (kontakt) eller træd på
Fodkontakten igen for at stoppe afgivelsen.

1. Klik på funktionstastområdet knap Switch (kontakt) for at
vælge Repetitive (gentagen) eller Single (enkelt).
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Placering af
markører

Du kan få softwaren til at placere markører automatisk, eller du kan placere dem
manuelt.

Automatisk placering af markører
For at få softwaren til at placere markører automatisk på bølgerne på de valgte
steder, når antallet af trin er gennemført:
1. Klik på Results (resultater) > Marker Setup
(markøropsætning).
2. Markér afkrydsningsfelterne Enable (aktivér) for de ønskede
markører.
3. Sørg for, at afkrydsningsfelterne Auto for de markører, du vil
placere automatisk, også er markeret.
Alle relevante målinger og beregninger vises i tabellerne i resultattabelområdet.

Manuel placering af markører
For manuelt at placere markører på dataene:
1. Klik på knappen Markørlinje til/fra

.

2. Klik på View (vis) > Panels (paneler) > Marker Panel
(markørpanel).
3. Fra markørpanelet, brug en af følgende metoder:
a. Klik på det Marker Number (Markørnummer), du vil
placere, placér markørikonet over den bølgefunktion, du vil
markere, og klik på museknappen. Gentag for hver markør,
du vil placere.
b. Klik på det knappen Fast Mark (markér hurtigt), placér
markørikonet over den første funktion, du vil markere som
“1”, og klik på museknappen. Flyt markørikonet over den
næste funktion, og klik på museknappen. Gentag, indtil alle
de ønskede markører er blevet placeret. Klik på knappen
Fast Mark (markér hurtigt) igen for at slå funktionen fra.
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Flytte markører på et spor
Målinger opdateres automatisk, når du flytter markøren.
1. Klik og træk markøren, du vil flytte.
2. Klik på markøren, du vil flytte, og drej musemarkørhjulet.
Bemærk: Placering af latensmarkør 1 længst til venstre for datavisningen eller
latensmarkør 2 længst til højre for datavisningen udelukker denne latens fra alle
beregninger.

Ingen respons
Hvis du ikke har registreret et svar på stimulus på et spor, kan du indsætte en NR for
Ingen respons i Resultattabellen.
1. Klik på spor uden respons.
2. Vælg No Response (ingen respons) fra funktionstastområdet.
3. “NR” vises på målingstabellen i stedet for værdier for det valgte
spor.

Nulstilling af markører
Hvis du har flyttet manuelt på markører, der blev placeret automatisk af systemet,
kan du returnere disse markører til deres originale positioner:
1. Klik på Results (resultater) > Reanalyze (analysér igen).
2. Klik på Yes (Ja) for at bekræfte, at du vil analysere det valgte
spor igen.
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Ændring af
skærmvisningen

For at ændre skærmvisningen, inden du begynder at optage data, eller efter at
optagelsen er gennemført:
1. Brug en af følgende metoder til at vælge, hvordan du vil se
skærmvisningen:
a. Klik på View (Vis) > Full Trace Area (fuldt sporområde)
eller Full Results Area (fuldt resultatområde), Trace Area
(sporområde), Right Trace Area (højre sporområde) eller
Trace Area Setup (opsætning af sporområde).
b. Tryk på funktionstasten Display for at få vist dine
datavisningsmuligheder.
c. Tryk på funktionstasten Skærm for at skifte mellem dine
valg:
• Normal: Dataområdet dækker halvdelen af skærmen,
og resultatområdet vises.
• Fuld: Dataområdet dækker skærmens bredde, og
resultatområdet skjules midlertidigt.
• Klik på den ønskede Display-ikon i værktøjslinjen.

5-8

30. januar 2020

Almindelige procedurer
Aktivering af
markører

Brug en af følgende metoder for at aktivere en markør:
1. Klik på den Markør du vil aktivere. Den bliver rød.
1. Du kan aktivere markører ved hjælp af markør-knapperne på
Viking EDX-kontrolpanelet.
a. Tryk på Marker 1 (advance) (markør 1 (gå frem)) for at
aktivere den første latens- eller amplitudemarkør på et spor.
Tryk på denne tast igen for at aktivere den første latens- eller
amplitudemarkør på det næste spor.
b. Tryk på Marker 2 (advance) (markør 2 (gå frem)) for at
aktivere den anden latens- eller amplitudemarkør på et spor.
Tryk denne tast igen for at aktivere den anden latens- eller
amplitudemarkør på det næste spor.
c. Tryk på Latency/Amplitude (latens/amplitude) for at skifte
mellem latens- og amplitudemarkører.

Overlejring af spor

I en enkeltnerveundersøgelse, vises de overlejrede spor midt på skærmen.
I en to-nerveundersøgelse vises bølgeformer optaget fra nerve A på den øverste
halvdel af skærmen; bølgeformer optaget fra nerve B vises i den nederste halvdel.
1. Brug en af følgende metoder til at overlejre spor:
a. Klik på knappen Overlejr
i værktøjslinjen. Klik på
Overlejr igen for at returnere sporene til deres oprindelige
positioner.
b. Tryk på knappen Superimpose (overlejr) på kontrolpanelet
for at overlejre spor der indeholder data. Tryk på
Superimpose (overlejr) igen for at returnere sporene til deres
oprindelige positioner.
c. Vælg knappen S. Impose (overlejr) fra funktionstastområdet.
d. Klik på View (Vis) > Superimpose (overlejr).
1. Brug en af følgende metoder til at overlejre spor:
a. Vælg knappen S. Impose (overlejr) fra funktionstastområdet.
b. Klik på View (Vis) > Superimpose (overlejr).
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Beregning af
For at beregne og vise ledningshastigheden for specifikke segmenter:
ledningshastigheder

1. Klik på Edit (rediger) > Site Setup (opsætning af sted).
2. Markér afkrydsningsfeltet Velocity (hastighed) for at vælge,
hvilke segmenter der vil vise hastigheden i resultattabellen for
segmenter.
3. Klik på OK.
4. Indtast afstanden for hvert af de steder, som du vil se
hastighedsværdierne for.

Måling af
patienttemperatur

Hvis det er aktiveret, indtaster systemet automatisk patientens temperatur i sporingseller segmenttabellen under optagelse.
1. Fastgør temperatursonden et passende sted på patientens hud.
2. Tilslut temperatursonden til forstærkeren.
3. Brug en af nedenstående metoder til at få vist panelet Results
Table Setup (resultattabellens opsætning).
a. Klik på Edit (rediger) > Results Tabel Setup
(resultattabellens opsætning).
b. Klik på en hvilken som helst resultatværdi-kolonneoverskrift
på resultattabellen (f.eks. Distance mm (afstand mm),
Lat Diff ms (latensforskel ms) osv.).
4. Klik på et tomt felts Vis menu knap (A) nedenunder.
5. Klik på Temperature (temperatur). Det valgte felt læser nu
temperaturen.
6. Hvis du vil flytte temperaturen til en anden kolonneplacering
i segmenttabellen, skal du klikke på pil op eller pil ned (B).
7. For at fjerne en kolonne fra resultattabellerne skal du klikke på
det tilsvarende nummer og klikke på Minus-knappen (C).
8. Plus-knappen (C) indsætter et tomt felt over det aktuelt valgte
felt.

9. Klik på OK når du er færdig.
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Ændring af
nervenavnet

For at ændre nerveetiketten fra enten optage- eller gennemgangstilstand.

Visning af
nervelisten

For at vælge, hvordan du vil se listen Test/Anatomi i vinduet Select Test (Vælg test).

Vælge en side til
undersøgelsen

For at vælge en side under undersøgelsen skal du bruge en af følgende metoder:

1. Højreklik et vilkårligt sted i Results Table
(resultattabelområdet) til højre for visningsområdet Data.
2. Klik på Change Nerve Label (ændr nerveetiket) fra
popup-menuen.
3. Klik på navnet på den Nerve, som du vil udskifte med den
aktuelle etiket.
4. Klik på OK.

1. Højreklik på Heading (overskrift) i højre side af vinduet Select
Test (vælg test).
2. Klik på den metode, som du vil bruge til at vise listen.

a. Fra vinduet Select Test (vælg test), klik på
vælge venstre side eller

for at

for at vælge højre side.

b. Tryk på knappen Side på Viking EDX-kontrolpanelet.
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Fjerne data

Følgende trin vil fjerne data:
Brug af værktøjslinjen
1. Klik på det Spor du vil slette.
2. Klik på knappen Slet
.
3. For at gendanne sporet du lige slettede, klik på knappen
Fortryd slet

.

Brug af kontrolpanelet
1. For at slette et eller flere spor skal du trykke på Delete (slet) på
kontrolpanelet. Funktionstastområdet viser dine muligheder.
2. For at slette de viste responser, skal du trykke på All Responses
(alle responser). Systemet rydder skærmen for alle spor og
måledata.
- eller For at slette et enkelt spor skal du markere det uønskede spor
ved hjælp af markørhjulet. Det valgte spor bliver rødt. Tryk på
Enter for at slette sporet. Gentag efter behov, indtil du har
slettet alle uønskede responser.
1. På Synergy EDX-kontrolpanelet, tryk på M- knappen.
Funktionstastområdet viser dine muligheder.
1. Vælg det dataspor du vil fjerne.
2. Klik på Edit (rediger) > Erase (slet).
3. For at gendanne sporet du lige slettede, skal du klikke Edit
(Rediger) > Unerase (Fortryd slet).
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Optage en video

Du kan optage en video af skærmbilledet under en undersøgelse.
1. Klik på ikonet Optag video
for at starte videooptagelsen.
2. Klik på Optag video igen for at stoppe videooptagelsen.

Opsætning af en
rapport

Du kan vælge indholdet af rapporterne.
Fra vinduet Patienter
1. Klik på ikonet Patienter
.
2. Klik på Edit (rediger) > User Setup (brugeropsætning) >
Report Setup (rapportopsætning).
3. Rediger rapportindholdet som ønsket.
4. Klik på OK.
Fra testskærmen
1. Vis testskærmen
2. Klik på Edit (rediger) > Test Report Setup
(testrapportopsætning).
3. Rediger rapportindholdet som ønsket.
4. Klik på OK.
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Sikkerhedskopiere/gendanne
indstillinger og importere ældre
Viking-opsætningsindstillinger
Dette kapitel indeholder anvisninger om, hvordan du sikkerhedskopierer og gendanner
dine indstillinger og testmapper samt importer af ældre Vikingopsætningsindstillinger.
Bemærk: Procedurerne i dette kapitel sikkerhedskopierer ikke data, der er optaget
fra undersøgelser.
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Sikkerhedskopiere/gendanne indstillinger og importere ældre Viking-opsætningsindstillinger

Sikkerhedskopiering af indstillinger og testmapper
1. Klik på Start (Start) > All Programs (alle programmer) > Natus > Emg >
Utilities (hjælpeprogrammer) > Backup Settings (sikkerhedskopier indstillinger).
2. Klik på Yes (Ja) i dialogen EMG Settings Backup (sikkerhedskopiering af
EMG-indstillinger).
3. Opret et Name (navn) til indstillingsmappen.
4. Klik på Save (gem).
5. Klik på OK i dialogen EMG Settings Backup (sikkerhedskopiering af
EMG-indstillinger), som identificerer placeringen af din sikkerhedskopierede
indstillingsfolder.

Gendannelse af indstillinger og testmapper
Fra skrivebordet:
1. Klik på Start (Start) > All Programs (alle programmer) > Natus > Emg >
Utilities (hjælpeprogrammer) > Restore Settings (gendan indstillinger).
2. Klik på Yes (Ja) for at bekræfte, at du vil tilsidesætte eksisterende indstillinger
i systemet.
3. Klik på den indstillingsmappe, du vil gendanne.
4. Klik på Open (åbn).
5. Klik på OK, når du får besked om, at indstillingerne er blevet gendannet.
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Import af ældre Viking-indstillinger
Denne procedure importerer tidligere oprettede ældre Viking-indstillinger.
1. Fra ethvert andet Viking-vindue end Test-vinduet, klik på File (fil) >
Import (importer) > Viking Settings (Viking-indstillinger).
2. Browse til placeringen af dine Viking-indstillinger (for eksempel,
C:\Nicolet\VikDir\Settings.Sel).
Du kan vælge at importere alle Viking opsætnings- og systemopsætningsfiler, kun den
eller de valgte Viking opsætningsfiler eller kun Viking systemopsætningsfiler.

Import af alle
Viking test og
systemopsætninger

Denne metode importerer alle Viking testopsætninger og Viking
systemopsætningen Setup, hvilket omfatter Look and Feel (udseende og
fornemmelse), Producer (producer), Printer (printer), Regional Settings (regionale
indstillinger), osv.
1. Hvis du vil ændre standardetiketten for den testmappe, som indstillingerne skal
importeres til, skal du indtaste den ønskede etiket.
2. Klik på Import (Importér).

Kun import af
valgte Vikingopsætninger

Denne metode importerer kun de valgte Viking testindstillinger, som du vælger.
1. Fra vinduet Viking Import Setup (importopsætning) skal du klikke på Udvid
for at få vist vinduet Import Viking Settings (importér Viking-indstillinger),
hvor du kan vælge de bestemte indstillingsfiler, der skal importeres.
2. Fjern markeringen fra Select All (vælg alle).
3. Klik på den eller de Indstillingsfiler du vil importere.
4. Klik på knappen Import Test Setups (importér testopsætninger).
5. En Import status (Importstatus) dialog vises.
a. Hvis importen lykkedes, skal du klikke på Close (Luk).
b. Hvis importen kun kunne gennemføres delvist, skal du enten:
i. Klikke på Show Log (vis log) for at få vist en liste over indstillinger,
der muligvis kræver ændringer efter import af de valgte indstillinger.
ii. Klik på

for at lukke logvinduet.

iii. Klik på Close (luk) for at lukke dialogboksen Importstatus.
6. Klik på Close (luk) for at lukke vinduet Import Viking Settings (importér
Viking-indstillinger).
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Sikkerhedskopiere/gendanne indstillinger og importere ældre Viking-opsætningsindstillinger
Kun import af
Vikingsystemopsætning

Denne procedure importerer kun Viking-systemopsætningsindstillingerne, hvilket
omfatter Look and Feel (udseende og fornemmelse), Producer (producer), Printer
(printer), Regional Settings (regionale indstillinger), osv.
1. Fra vinduet Viking Import Setup (Importopsætning) skal du klikke på Udvid
for at få vist vinduet Import Viking Settings (importér Viking-indstillinger),
hvor du kan vælge de bestemte opsætningsfiler, der skal importeres.
2. Klik på Import System Setup (Importér systemopsætning).
3. En Import status (importstatus) dialog vises.
a. Hvis importen lykkedes, skal du klikke på Close (Luk).
b. Hvis importen kun kunne gennemføres delvist, skal du enten:
i. Klikke på Show Log (vis log) for at få vist en liste over indstillinger,
der muligvis kræver ændringer efter import af de valgte indstillinger.
ii. Klik på

for at lukke logvinduet.

iii. Klik på Close (luk) for at lukke dialogboksen Importstatus.
4. Klik på Close (luk) for at lukke vinduet Import Viking Settings (importér
Viking-indstillinger).
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