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Δήλωση για τις ενδείξεις χρήσης
Το Nicolet EDX προορίζεται για τη λήψη, προβολή, ανάλυση, αποθήκευση, αναφορά
και διαχείριση ηλεκτροφυσιολογικών πληροφοριών από τα ανθρώπινα νευρικά και
μυϊκά συστήματα, όπως:

• Νευρική αγωγή (NCS)
• Ηλεκτρομυογραφία (EMG)
• Ενδοχειρουργική παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένης της
ηλεκτροεγκεφαλογραφίας (EEG)

• Προκλητά δυναμικά (EP), συμπεριλαμβανομένων των Οπτικών προκλητών
•
•
•
•
•

δυναμικών (VEP), των Ακουστικών προκλητών δυναμικών (AEP), των
Σωματοαισθητικών προκλητών δυναμικών (SEP)
Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα (ERG)
Ηλεκτροοφθαλμογράφημα (EOG)
P300
Ενδεχόμενη αρνητική μεταβολή (CNV)
Κινητικά προκλητά δυναμικά (MEP)

Το Nicolet EDX μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των αυτόνομων
αντιδράσεων σε φυσιολογικά ερεθίσματα με μέτρηση της αλλαγής στην ηλεκτρική
αντίσταση μεταξύ δύο ηλεκτροδίων (Γαλβανική απόκριση δέρματος και Συμπαθητική
απόκριση δέρματος). Η δοκιμή αυτόνομων αντιδράσεων περιλαμβάνει επίσης
αξιολόγηση της μεταβλητότητας του διαστήματος RR.
Το λογισμικό Synergy EDX / Viking EDX χρησιμοποιείται για την ανίχνευση
αλλαγών στη λειτουργική κατάσταση του νευρικού συστήματος, για τον εντοπισμό
των νευρικών δομών κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων και για την
υποστήριξη της διάγνωσης νευρομυϊκής νόσου ή κατάστασης.
Στις αναφερόμενες μεθόδους περιλαμβάνεται αλληλεπικάλυψη λειτουργιών. Γενικά,

• οι μελέτες αγωγής νεύρων καταγράφουν τις ηλεκτρικές αποκρίσεις των νεύρων.
• Η ηλεκτρομυογραφία καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα εντός των μυών.
• Τα προκλητά δυναμικά καταγράφουν την ηλεκτρική δραστηριότητα του
κεντρικού νευρικού συστήματος.

Το λογισμικό Nicolet Synergy EDX / Viking EDX προορίζεται για χρήση από
εξειδικευμένο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.
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Στοιχεία επικοινωνίας
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI ΗΠΑ 53562-3530
+1 608-829-8500
+1 800-356-0007
Φαξ: +1 608-829-8589
www.Natus.com
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της
Natus στην Ε.Ε.
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co.Galway, Ιρλανδία

b

Τεχνική υποστήριξη
ΗΠΑ
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI ΗΠΑ 53562
+1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
www.Natus.com
Διεθνώς
Natus Neurology Incorporated
Τηλέφωνο: 0049 (0) 180 501 5544
Φαξ: 0049 (0) 89 83942777
Email: service.europe@natus.com
www.Natus.com
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Επισημάνσεις και σύμβολα
Οι παρακάτω επισημάνσεις και σύμβολα ενδεχομένως να χρησιμοποιούνται στο σύστημα
Nicolet EDX:
Όταν χρησιμοποιείται στη συσκευή: Προσοχή: Συμβουλευτείτε τη
συνοδευτική τεκμηρίωση (ISO 7000-0434A)
Όταν χρησιμοποιείται στην τεκμηρίωση: Ακολουθεί σύσταση
Προσοχής, Προειδοποίηση ή Προφύλαξη.
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χειρισμού. Αν δεν ακολουθήσετε τις
οδηγίες χειρισμού, ενδεχομένως να θέσετε τον ασθενή ή τον χειριστή
σε κίνδυνο (ISO 7010 M002). Εικόνα σε μπλε φόντο.
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χειρισμού. (ISO 7000-1641)
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για την Ευρώπη
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI ΗΠΑ 53562
+1 608-829-8500
+1 800-356-0007
Φαξ: +1 608-829-8589
www.natus.com
Οδηγίες απόρριψης στο τέλος της ωφέλιμης ζωής λειτουργίας.
Προϊόν πιστοποιημένο από τον Κανονισμό για τα Ιατροτεχνολογικά
Προϊόντα (MDR), που πληροί τον Κανονισμό ΕΚ 2017/745.
Σήμανση CE και κοινοποιημένος οργανισμός
Εξοπλισμός Τύπου BF.
Συσκευή κατηγορίας ΙΙ.

RX Only
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ επιτρέπει την
πώληση αυτής της συσκευής μόνο από νευρολόγο με άδεια άσκησης
επαγγέλματος ή κατόπιν εντολής αυτού.
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Διαβάστε τον οδηγό αναφοράς για την ασφάλεια
Πριν από τη σύνδεση στην τροφοδοσία και χρήση του συστήματος Nicolet, διαβάστε
προσεκτικά τον Οδηγό αναφοράς που περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες και
σημειώσεις ασφαλείας για προϊόντα που φέρουν το εμπορικό σήμα Nicolet στο CD που
παρέχεται μαζί με το σύστημα Nicolet EDX, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις
Πληροφορίες ασφαλείας.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας στο CD που παρέχεται μαζί με το σύστημα Nicolet EDX για
πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Nicolet EDX.

Περίληψη ασφαλείας
Σε αυτό το εγχειρίδιο, δύο επισημάνσεις υποδηλώνουν δυνητικά επικίνδυνες ή
καταστροφικές καταστάσεις και διαδικασίες:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η επισήμανση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδηλώνει καταστάσεις ή πρακτικές που
ενδεχομένως να θέσουν τον ασθενή ή/και τον χρήστη σε κίνδυνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η επισήμανση ΠΡΟΣΟΧΗ υποδηλώνει καταστάσεις ή πρακτικές που θα μπορούσαν
να οδηγήσουν σε πρόκληση ζημιάς στον εξοπλισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σημειώσεις σάς βοηθούν να εντοπίσετε σημεία πιθανής σύγχυσης
και να αποφύγετε πιθανά προβλήματα κατά τη λειτουργία του συστήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε εκτός των δημοσιευμένων προβλεπόμενων ορίων. Η χρήση
συσκευής εκτός των προβλεπόμενων ορίων ενδέχεται να οδηγήσει σε ανακριβή
αποτελέσματα.

d
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Επιθεώρηση του συστήματος
Ελέγχετε τακτικά το όργανο για εξωτερική ζημιά.
Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας των ιατρικών σας εγκαταστάσεων.

Απόρριψη στο τέλος της ωφέλιμης ζωής λειτουργίας
Η Natus δεσμεύεται να πληροί τις απαιτήσεις των Κανονισμών ΑΗΗΕ (Απόβλητα
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2014.
Αυτοί οι κανονισμοί δηλώνουν ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά για την κατάλληλη επεξεργασία και
ανάκτηση, για να διασφαλιστεί ότι τα ΑΗΗΕ επαναχρησιμοποιούνται ή
ανακυκλώνονται με ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, η Natus μπορεί να
αναθέσει στον τελικό χρήστη την υποχρέωση ανάκτησης και ανακύκλωσης, εκτός εάν
έχουν γίνει άλλες διευθετήσεις. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα συστήματα συλλογής
και ανάκτησης που είναι διαθέσιμα σε εσάς στην περιοχή σας, επικοινωνήστε στο
www.natus.com
Ο Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (ΗΗΕ) περιέχει υλικά, συστατικά και
ουσίες που ενδέχεται να είναι επικίνδυνα και παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, όταν τα ΑΗΗΕ δεν τυγχάνουν σωστού χειρισμού. Συνεπώς, οι
τελικοί χρήστες έχουν και αυτοί ρόλο στη διασφάλιση της ασφαλούς
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ. Οι χρήστες ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να απορρίπτουν τα ΑΗΗΕ μαζί με άλλα
απόβλητα. Οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν τα δημοτικά συστήματα συλλογής ή
την υποχρέωση επιστροφής στον παραγωγό/εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένους
μεταφορείς αποβλήτων για τη μείωση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε
σχέση με τη διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την
αύξηση των δυνατοτήτων επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Ο εξοπλισμός που επισημαίνεται με τον παρακάτω διαγραμμένο τροχήλατο κάδο
απορριμμάτων είναι ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Το σύμβολο του
διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι τα απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με μη
διαχωρισμένα απόβλητα αλλά πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά.
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Πνευματικά δικαιώματα για το Nicolet EDX
Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει
αποκλειστικές πληροφορίες, οι οποίες προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα
(copyright) και δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν εν όλω ή εν μέρει παρά μόνο κατόπιν
γραπτής άδειας της Natus Neurology Incorporated. Τα πνευματικά δικαιώματα και οι
προαναφερόμενοι περιορισμοί στη χρήση πνευματικών δικαιωμάτων, επεκτείνονται
σε όλα τα μέσα στα οποία διατηρούνται αυτές οι πληροφορίες.
Αυτό το αντίγραφο του Εγχειριδίου Χρήσης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο
σύμφωνα με τους όρους πώλησης της Natus Neurology Incorporated ή των διανομέων
της.
Η Natus Neurology Incorporated δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις
οποιουδήποτε είδους σχετικά με αυτό το έγγραφο. Η Natus Neurology Incorporated
αποποιείται κάθε ευθύνη για απώλεια ή ζημία που προκύπτει από την κατοχή,
πώληση ή χρήση αυτού του εγγράφου.
www.natus.com
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI ΗΠΑ 53562-3530
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Προστασία
πνευματικών
δικαιωμάτων
λογισμικού

Αυτό το λογισμικό προστατεύεται από τις διατάξεις των συνθηκών περί πνευματικών
δικαιωμάτων των Πολιτειών, των ΗΠΑ και διεθνώς. Οι εν λόγω διατάξεις περί
πνευματικών δικαιωμάτων ισχύουν για τη χρήση αυτού του λογισμικού από εσάς
ανεξάρτητα από το αν συμφωνείτε ή όχι με τους ακόλουθους όρους. Σύμφωνα με τον
νόμο, οι παραβάτες πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να υποχρεωθούν σε
αποζημίωση των πραγματικών ζημιών που υπέστη ο κάτοχος των πνευματικών
δικαιωμάτων και σε ποινικές αποζημιώσεις ως 100.000$ ανά παράβαση.
Η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή λογισμικού υπολογιστή και οι σχετικές απόπειρες
συνιστούν επίσης ποινικές παραβάσεις και επιφέρουν κυρώσεις που μπορεί να
υπερβαίνουν τα 100.000$ σε πρόστιμα και τα 10 χρόνια φυλάκισης.
1. Στον βαθμό που δεν προβλέπονται περιορισμοί από σχετική συμφωνία με τη
Natus Neurology Incorporated, επιτρέπεται:
α. Η χρήση αυτού του λογισμικού σε έναν μόνο υπολογιστή και από έναν χρήστη
κάθε φορά.
β. Η δημιουργία ενός αντίγραφου αυτού του λογισμικού, υπό την προϋπόθεση
ότι:
(i) το αντίγραφο δημιουργείται ως απαραίτητο βήμα στη χρήση αυτού του
λογισμικού σε συνδυασμό με το μηχάνημά σας και ότι δεν χρησιμοποιείται με
κανέναν άλλο τρόπο, ή
(ii) ότι το αντίγραφο προορίζεται μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης και ότι όλα
τα αντίγραφα αρχειοθέτησης καταστρέφονται σε περίπτωση που η
συνεχιζόμενη κατοχή αυτού του λογισμικού από εσάς παύει να είναι νόμιμη.

γ. Η πώληση αυτού του λογισμικού και οποιουδήποτε αντίγραφου
αρχειοθέτησης, μόνο στο πλαίσιο της πώλησης όλων των δικαιωμάτων σας σε
αυτό το λογισμικό, με την προϋπόθεση να έχει ληφθεί η εξουσιοδότηση της
Natus Neurology Incorporated.
2. Δεν επιτρέπεται:
α. Η δημιουργία αντιγράφων αυτού του λογισμικού ή της τεκμηρίωσης εκτός από
τις περιπτώσεις που περιγράφονται παραπάνω.
β. Η μεταβολή, τροποποίηση ή προσαρμογή αυτού του λογισμικού ή της
τεκμηρίωσης, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται παραπάνω.
γ. Η διανομή, εκμίσθωση, ενοικίαση ή εκχώρηση δευτερεύουσας άδειας χρήσης
αυτού του λογισμικού ή της τεκμηρίωσης.
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Κενή σελίδα.
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Τεχνική περιγραφή
Το Nicolet EDX σάς επιτρέπει να εκτελείτε ένα ευρύ φάσμα μελετών νευρικής
αγωγής (NCS), ηλεκτρομυογραφίας (EMG), μελετών προκλητών δυναμικών (EP) και
μελετών αυτόνομων αντιδράσεων, καθώς και προγραμμάτων που συνδυάζουν
πολλαπλές μεθόδους, όπως η ενδοχειρουργική παρακολούθηση (IOM). Ξεχωριστά
προγράμματα λογισμικού και προαιρετικά εξαρτήματα σάς επιτρέπουν να
προσαρμόσετε το Nicolet EDX σας ώστε να ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες
κλινικής και χειρουργικής παρακολούθησης.

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης
Δοκιμή συνέχειας
συσκευής κατά τη
συντήρηση και
την εγκατάσταση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κατά την εγκατάσταση, τη συναρμολόγηση και τη
λειτουργία, ορισμένα σημεία σύνδεσης προστατευτικής γείωσης ενδέχεται να
αποσυνδεθούν από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή να μην συνδεθούν
σωστά. Αυτό ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τόσο τον χρήστη όσο και τον ασθενή.
Συνιστάται/απαιτείται να πραγματοποιείτε τακτικές δοκιμές ηλεκτρικής
συνέχειας από τα εκτεθειμένα αγώγιμα υλικά του ιατρικού συστήματος έως
την προστατευτική γείωση του ιατρικού συστήματος. Οι τακτικές δοκιμές θα
σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε τη διατήρηση της κατάλληλης
προστατευτικής γείωσης. Αυτή η δοκιμή θα πρέπει να πραγματοποιείται
πάντα μετά την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Επιπλέον, αυτή η δοκιμή θα
πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτική βάση ως μέρος της συντήρησης.
Κανένα μέρος του συστήματος δεν πρέπει να συντηρείται κατά τη χρήση του
συστήματος σε ασθενή.
Η συντήρηση και η επισκευή πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο όταν το
σύστημα δεν χρησιμοποιείται σε ασθενή. Αποσυνδέστε και απομακρύνετε το
σύστημα από τον ασθενή πριν προχωρήσετε σε συντήρηση ή επισκευή.
Δεν υπάρχουν διατάξεις που μπορούν να επιδιορθωθούν επί τόπου.
Οι ανταλλακτικές μονάδες και τα υποσυστήματα διατίθενται μέσω του
παρόχου υπηρεσιών Natus.

Πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και την ακρίβεια
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές, ανατρέξτε στο φύλλο προδιαγραφών
169-439400 ή 169-439500.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την ακρίβεια, ανατρέξτε στον Οδηγό πρόσθετων
πληροφοριών και ασφάλειας 269-594705.
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Ενισχυτής Nicolet EDX και ουσιώδης επίδοση του συστήματος
Ο ενισχυτής και το σύστημα Nicolet EDX έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν σε
ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών συνθηκών χωρίς να επηρεάζονται οι προδιαγραφές
επίδοσης.
Σε περίπτωση που ένα περιβαλλοντικό σφάλμα (π.χ. ESD, διακυμάνσεις τάσης
γραμμής κ.λπ.) έχει επαρκή ένταση ή/και διάρκεια ώστε να επηρεάσει αρνητικά την
επίδοση του συστήματος, το σύστημα έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει αυτήν την
κατάσταση και να αποστέλλει ένα μήνυμα που ειδοποιεί τον χειριστή ότι έχει
σημειωθεί ένα ανεπιθύμητο συμβάν. Μόλις ο χειριστής διαγράψει αυτό το μήνυμα,
το σύστημα θα υποδείξει ότι μπορεί να συνεχιστεί η λήψη δεδομένων με επαναφορά
των ρυθμίσεων στην προηγούμενη κατάσταση.
Αν αυτού του είδους η κατάσταση οδηγήσει σε επίμονα μηνύματα, επικοινωνήστε με
τον τοπικό αντιπρόσωπο επισκευής.

Ταξινομήσεις προστασίας και εξοπλισμού
1. Αυτό το σύστημα προορίζεται για συνεχή λειτουργία και έχει ταξινόμηση
προστασίας κατά το πρότυπο IEC 60601-1 Κατηγορίας Ι, εφαρμοζόμενα
εξαρτήματα Τύπου BF και Τύπου Β, συνήθη εξοπλισμό, ενώ είναι ακατάλληλο
για χρήση παρουσία εύφλεκτων αναισθητικών.
2. Η ταξινόμηση εξοπλισμού MDD είναι IIb.

Προβλεπόμενος χειριστής
Το Nicolet EDX με λογισμικό Synergy/Viking προορίζεται για χρήση από
εξειδικευμένο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.

Προβλεπόμενη χρήση
Δείτε τις Ενδείξεις χρήσης όπως αναφέρονται στην αρχή αυτού του οδηγού. Το σύστημα
αναμένεται να χρησιμοποιείται τυπικά για 8-10 ώρες την ημέρα. Θεωρείται αυτονόητο ότι
κατά τη χρήση του συστήματος (όσο είναι συνδεμένο σε έναν ασθενή), ο χειρισμός θα
εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης που πραγματοποιεί τις
διάφορες μελέτες που αναφέρονται στις ενδείξεις χρήσης.
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Αντενδείξεις χρήσης
Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις υπό κανονική κλινική χρήση για EMG/NCV/EP.
Ανατρέξτε στον Οδηγό ενδοχειρουργικής ασφάλειας 269-48801 και στον Οδηγό
πρόσθετων πληροφοριών και ασφάλειας 269-594705 για πιθανές αντενδείξεις χρήσης
υπό ορισμένες συνθήκες.

Χρήση αυτού του οδηγού
Αυτός ο οδηγός παρέχει τις βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία
του Nicolet EDX. Περιλαμβάνει οδηγίες για τη δημιουργία αρχείων ασθενούς, τη
διεξαγωγή μελετών και εξετάσεων και τη διεξαγωγή μιας απλής μελέτης αγωγής
κινητικών νεύρων (MNC).
Το σύστημά σας περιλαμβάνει έναν υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το
πρόγραμμα λογισμικού Nicolet EDX.

Πληροφορίες για το σύστημα
Τα συστήματα Nicolet EDX διαθέτουν έναν ειδικό πίνακα ελέγχου και εύχρηστες
διεπαφές που βασίζονται στα Windows για απλοποίηση της λειτουργίας.
Η λειτουργία του συστήματος απλοποιείται χάρη στις καινοτόμες δυνατότητες του
λογισμικού και τη διαισθητική διεπαφή. Η δυνατότητα Αυτοματοποιημένης μελέτης
σάς επιτρέπει να συνδέσετε και να εκτελέσετε διάφορα πρωτόκολλα με το πάτημα
ενός κουμπιού, παράγοντας ταχύτερα, πιο ακριβή αποτελέσματα εξετάσεων και
βελτιωμένη επαναληψιμότητα. Η Βάση δεδομένων ανατομίας σάς επιτρέπει να
επιλέξετε μεμονωμένους μυς ή νεύρα που επιθυμείτε να εξετάσετε και να δείτε τις
ρίζες των νεύρων.

Λογισμικό Synergy/Viking - Κωδικοί προειδοποίησης και σφάλματος
Στην εφαρμογή Synergy/Viking, τα σφάλματα και άλλα ενημερωτικά μηνύματα
έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι αυτονόητα.
Ωστόσο, πρόσθετες πληροφορίες και προτεινόμενες ενέργειες χρήστη παρέχονται στο
έγγραφο 022210 που βρίσκεται στον δίσκο Οδηγού χρήστη 482-651400.
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Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αποσυνδέστε όλες τις απαγωγές και τα
ηλεκτρόδια από τον ασθενή πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό του εξοπλισμού.
Μπορείτε να σκουπίσετε όλα τα εξωτερικά μέρη της διάταξης με τα ακόλουθα υλικά:

ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιούνται μόνο οι χημικές ουσίες που
καθορίζονται παρακάτω για τον καθαρισμό της διάταξης. Άλλες χημικές ουσίες
ενδέχεται να επηρεάσουν ή και όχι τη συσκευή, αλλά δεν εμπίπτουν στις
δοκιμασμένες χημικές ουσίες για τη διάταξη.
•
•
•
•
•
•
•

Νερό
Ισοπροπυλική αλκοόλη (συγκέντρωση σε νερό 70-90%)
PDI SaniClothPlus #Q89702
HB Quat (3M)
Ήπιο διάλυμα σαπουνιού όπως διάλυμα Basis, Cetaphil, Dove σε νερό
Αιθυλική αλκοόλη (συγκέντρωση 70-90%)
Διάλυμα από 1 μέρος οικιακής χλωρίνης (5-6% συμπυκνωμένο υποχλωριώδες
νάτριο) και 50 μέρη νερού.

Σύνδεση των εξαρτημάτων του συστήματος
Ανατρέξτε στον Οδηγό εγκατάστασης του Nicolet EDX για οδηγίες καλωδίωσης.
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Βασικά στοιχεία συστήματος
Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία ελέγχου υλισμικού και λογισμικού
που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του Nicolet EDX.

Χρήση του δίσκου Easy Riser
Για να τον ανεβάσετε: Πιάστε τη μονάδα από τα πλαϊνά τμήματα, όπως δείχνει η
εικόνα. Μετακινήστε στο επιθυμητό ύψος.
Για να το κατεβάσετε: Πιάστε τη μονάδα από τα πλαϊνά τμήματα, όπως δείχνει η
εικόνα. Γείρετε το μπροστινό τμήμα της μονάδας προς τα ΕΠΑΝΩ. Μετακινήστε στο
επιθυμητό ύψος.
Για να ρυθμίσετε την κλίση: Απασφαλίστε τη ράβδο (Α). Προσαρμόστε την κλίση.
Ασφαλίστε τη ράβδο.

A: Ασφαλίστε τη ράβδο.
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Πίνακας ελέγχου Viking EDX
Ο πίνακας ελέγχου είναι ενεργός σε όλες τις λειτουργίες λογισμικού Viking EDX. Ωστόσο, δεν είναι ενεργός
στη λειτουργία NicVue, τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας/επαναφοράς, στο πρόγραμμα
αναφοράς, στο διαδίκτυο ή σε οποιαδήποτε εφαρμογή των Windows. Σε αυτές τις λειτουργίες,
χρησιμοποιήστε το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο.
Ο πίνακας ελέγχου περιλαμβάνει δύο τύπους πλήκτρων αφής: τα μη προγραμματιζόμενα πλήκτρα και τα
προγραμματιζόμενα πλήκτρα, καθώς και τρεις περιστροφικούς δείκτες ρύθμισης: τους δείκτες ρύθμισης
έντασης διεγέρτη, τον δείκτη ρύθμισης έντασης ήχου και τον περιστροφικό δείκτη δρομέα.

Μη προγραμματιζόμενα πλήκτρα
Τα μη προγραμματιζόμενα πλήκτρα είναι πλήκτρα της οθόνης αφής που εξυπηρετούν μία συγκεκριμένη
λειτουργία. Κάθε μη προγραμματιζόμενο πλήκτρο φέρει επισήμανση που υποδηλώνει τον σκοπό του και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε σχετικές λειτουργίες.

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα είναι τα 12 πλήκτρα της οθόνης αφής με χρωματική κωδικοποίηση στον
πίνακα ελέγχου. Οι λειτουργίες των προγραμματιζόμενων πλήκτρων αλλάζουν ανάλογα με τη λειτουργία στην
οποία εργάζεστε και καθορίζονται από τα αντίστοιχα χρωματιστά κουμπιά στην Περιοχή λειτουργικών
πλήκτρων που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
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Περιστροφικοί δείκτες ρύθμισης
Στους περιστροφικούς δείκτες ρύθμισης περιλαμβάνονται ο Δείκτης ρύθμισης έντασης ήχου που βρίσκεται
στην επάνω αριστερή γωνία και οι Δείκτες επιπέδου ερεθίσματος που βρίσκονται στην επάνω δεξιά γωνία.
Χρησιμοποιώντας αυτούς τους δείκτες ρύθμισης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ηχείου και την
ένταση του ηλεκτρικού ερεθίσματος εντός των προβλεπόμενων ορίων. Όταν ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες
LED που βρίσκονται κάτω από κάθε δείκτη ρύθμισης, ο διεγέρτης της μονάδας είναι ενεργοποιημένος. Για τις
ίδιες λειτουργίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το ποντίκι.

Περιστροφικός δείκτης δρομέα
Ο περιστροφικός δείκτης δρομέα ελέγχει τη θέση του δρομέα στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε αυτόν τον δείκτη για να επισημάνετε τις πληροφορίες που επιθυμείτε στα αρχεία που
αφορούν τον ασθενή, τις ρυθμίσεις και τις εξετάσεις.
A

Volume (Ένταση
ήχου)

Αυξάνει ή μειώνει την ένταση του ηχείου.

B

Save (Αποθήκευση)

Αποθηκεύει τις ρυθμίσεις ή/και τα δεδομένα της εξέτασης στον σκληρό
δίσκο.

C

Key Line (Γραμμή
πλήκτρων)

Επιλέγει την επάνω Περιοχή λειτουργικών πλήκτρων.
Επιλέγει την κάτω Περιοχή λειτουργικών πλήκτρων.

D

Functions
(Λειτουργίες)

Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία εξέτασης, εμφανίζει τις λειτουργίες
χειρισμού δεδομένων (π.χ. σωστή γραμμή βάσης, εξομάλυνση, κίνηση
ίχνους, καθυστέρηση ίχνους).

E

Προγραμματιζόμενα
πλήκτρα

Η λειτουργία αυτών των πλήκτρων μεταβάλλεται σύμφωνα με την
επιλεγμένη εξέταση ή διαδικασία.

F

Stimulator 1
(Διεγέρτης 1)

Εμφανίζει τις επιλογές ελέγχου του διεγέρτη 1: λειτουργία διεγέρτη
(μέσω της κονσόλας ή απομακρυσμένη), τύπος ερεθίσματος (ρεύμα ή
τάση) και μέγιστη ένταση ερεθίσματος.

G

Stimulator 2
(Διεγέρτης 2)

Εμφανίζει τις επιλογές ελέγχου του διεγέρτη 2: λειτουργία διεγέρτη
(μέσω της κονσόλας ή απομακρυσμένη), τύπος ερεθίσματος (ρεύμα ή
τάση) και μέγιστη ένταση ερεθίσματος.

H

Επίπεδο διεγέρτη 1

Όταν βρίσκεστε στη λειτουργία Κονσόλας (πατήστε ένα πλήκτρο
Διεγέρτη και έπειτα το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Λειτουργία),
ρυθμίζει την ένταση του ερεθίσματος για τον Διεγέρτη 1.

Επίπεδο διεγέρτη 2

Όταν βρίσκεστε στη λειτουργία Κονσόλας (πατήστε ένα πλήκτρο
Διεγέρτη και έπειτα το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Λειτουργία),
ρυθμίζει την ένταση του ερεθίσματος για τον Διεγέρτη 2.

1
I

2
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J

Περιστροφικός
δείκτης δρομέα

Προσαρμόζει τη θέση του ενεργού δείκτη στην επιλεγμένη
κυματομορφή. Χρησιμοποιείται επίσης για την επισήμανση του
ασθενή, των ρυθμίσεων και των ονομάτων αρχείων στον Patients
Directory (Κατάλογο ασθενών), στα παράθυρα Select Exam (Επιλογή
ελέγχου) και Exam Review (Επισκόπηση ελέγχου).

K

Marker 2 (advance)
[Δείκτης 2
(προώθηση)]

Ενεργοποιεί τον Δρομέα 2 και τον προωθεί από τη μία κυματομορφή
στην άλλη. Σας επιτρέπει επίσης να ενεργοποιήσετε μια ειδική γραμμή
Περιοχής λειτουργικών πλήκτρων που σας επιτρέπει να επιλέξετε
προκαθορισμένους δείκτες σε συγκεκριμένες θέσεις στις
καταγεγραμμένες κυματομορφές.

L

Latency/Amplitude
(Λανθάνων
χρόνος/Πλάτος)

Πραγματοποιεί εναλλαγή του ενεργού δρομέα μεταξύ του δρομέα
λανθάνοντος χρόνου ( | ) και του δρομέα πλάτους ( — ).

M

Trace Position
(advance) [Θέση
ίχνους (προώθηση)]

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την κατακόρυφη λειτουργία, η οποία
σας επιτρέπει να μετακινείτε κυματομορφές κάθετα στην οθόνη
χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό δείκτη δρομέα. Στην EMG,
χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να μετακινηθείτε στα
ανεπεξέργαστα δεδομένα.

N

Cancel/Disable
(Ακύρωση/Απενεργοποίηση)

Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ της διακοπής ορισμένων
πολυεπίπεδων εντολών και της απενεργοποίησης της δυνατότητας του
Περιστροφικού δείκτη δρομέα να μετακινεί τους δείκτες και δρομείς.
Αφότου οριστεί μια επιλογή από το πρώτο επίπεδο εντολών, η ενέργεια
δεν μπορεί να διακοπεί.

O

Trigger 2 Vert/Horiz
(Σκανδαλισμός 2
Καθ./Οριζ.)

Τοποθετεί τον δεύτερο δείκτη σκανδαλισμού στην εξέταση SFEMG.
Επίσης, εφαρμόζει τον σκανδαλισμό (δύο επιπέδων) στις εξετάσεις
EMG: SPA (αυθόρμητη δραστηριότητα) και AMUP (αυτόματη
ανάλυση του δυναμικού της κινητικής μονάδας).

P

Superimpose
(Υπέρθεση)

Εμφανίζει σε υπέρθεση τις επιλεγμένες κυματομορφές στην οθόνη.

Q

Trigger 1
(Σκανδαλισμός 1)

Ορίζει τη θέση σκανδαλισμού του πρώτου δείκτη σκανδαλισμού.
Πιέστε επανειλημμένα για εναλλαγή μεταξύ σκανδαλισμού ενός και
δύο επιπέδων στις εξετάσεις EMG: SPA (αυθόρμητη δραστηριότητα)
και AMUP (αυτόματη ανάλυση του δυναμικού της κινητικής μονάδας).

R

Marker 1 (advance)
[Δείκτης 1
(προώθηση)]

Ενεργοποιεί τον Δρομέα 1 και τον προωθεί από τη μία κυματομορφή
στην άλλη. Σας επιτρέπει επίσης να ενεργοποιήσετε μια ειδική γραμμή
Περιοχής λειτουργικών πλήκτρων που σας επιτρέπει να επιλέξετε
προκαθορισμένους δείκτες σε συγκεκριμένες θέσεις στις
καταγεγραμμένες κυματομορφές.

S

Trace (Ίχνος)

Ενεργοποιεί τον επόμενο ή τον προηγούμενο αριθμό ίχνους για τη
συλλογή δεδομένων. Σε ορισμένες δοκιμές (π.χ. MNC, SNC και ANS),
ταξινομεί τα επιλεγμένα σύνολα αριθμών ίχνους. Πιέστε το
επιστρέψετε στο προηγούμενο σύνολο ή ίχνος και
προχωρήσετε στο επόμενο σύνολο ή ίχνος.

T
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Stimulator Active
LED (LED
ενεργοποιημένου
διεγέρτη)

για να

για να

Αναβοσβήνει όταν είναι ενεργοποιημένος/οι ο διεγέρτης/οι διεγέρτες.
Ο ρυθμός στον οποίο αναβοσβήνει η λυχνία LED δεν συγχρονίζεται με
το επίπεδο του ερεθίσματος.
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U

Tab (Πλήκτρο
στηλοθέτησης)

Προωθεί τον δρομέα στην επόμενη γραμμή κειμένου ή στο επόμενο
πλαίσιο στην οθόνη.

V

Sensitivity
(Ευαισθησία)

Αλλάζει την ευαισθησία του ενισχυτή στα καταγεγραμμένα δεδομένα.
Πιέστε το
για να αυξήσετε αριθμητικά την ευαισθησία, κάτι που θα
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του μεγέθους των εμφανιζόμενων
κυματομορφών. Πιέστε το
για να μειώσετε αριθμητικά την
ευαισθησία, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του μεγέθους
των εμφανιζόμενων κυματομορφών. Αυτά τα πλήκτρα μπορούν επίσης
να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία πλοήγησης σε λίστες.

W

Time Base (Χρονική
βάση)

Αλλάζει τη χρονική βάση για το εμφανιζόμενο ίχνος. Πιέστε
για να
αυξήσετε τη χρονική βάση, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα τη
συμπίεση της κυματομορφής/των κυματομορφών και την αύξηση του
συνολικού χρόνου σάρωσης. Πιέστε
για να μειώσετε τη χρονική
βάση, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα την επέκταση της
κυματομορφής/των κυματομορφών και τη μείωση του συνολικού
χρόνου σάρωσης. Αυτά τα πλήκτρα μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία πλοήγησης σε λίστες.

X

Back Space (Διαγραφή Αν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή αριθμητικών δεδομένων, με αυτό
το πλήκτρο διαγράφετε τον τελευταίο χαρακτήρα που καταχωρίσατε.
προηγούμενου
χαρακτήρα)

Y

Enter (Εισαγωγή)

Εισάγει τα αριθμητικά δεδομένα που πληκτρολογήσατε στο σύστημα.

Z

Distance (Απόσταση)

Για υπολογισμούς της ταχύτητας αγωγιμότητας σε λειτουργίες
εξέτασης NCS, πιέστε αυτό το πλήκτρο και εισαγάγετε την απόσταση
(σε mm) μεταξύ των θέσεων διέγερσης.

1

Αριθμητικό
πληκτρολόγιο

Εισάγει αριθμητικά δεδομένα για υπολογισμούς δοκιμών και αρχεία
ασθενών. Επιλέγει επίσης το παράθυρο που εμφανίζεται στη
λειτουργία επιλογής εξέτασης, σύμφωνα με την εξής αντιστοιχία:
4 = EP
5 = IOM
6 = MMP
1 = Μελέτες 2 = NCS
3 = EMG
0 = Εκκρεμεί

2

Calibrate Impedance
(Βαθμονόμηση
σύνθετης αντίστασης)

Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ της ενεργοποίησης του παλμού
βαθμονόμησης του ενισχυτή και του ελέγχου των σύνθετων
αντιστάσεων των ηλεκτροδίων ή της απενεργοποίησης και των δύο
λειτουργιών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην μετράτε τη σύνθετη αντίσταση των
ηλεκτροδίων τύπου βελόνα ενώ οι βελόνες είναι τοποθετημένες
στον ασθενή ή ενώ τα ηλεκτρόδια βρίσκονται σε επαφή με τον
κερατοειδή χιτώνα του ασθενούς σας για να προστατέψετε τον
ασθενή σας από τυχόν τραυματισμούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ Η μέτρηση της σύνθετης αντίστασης ενός
ηλεκτροδίου μονήρους ίνας τύπου βελόνα μπορεί να οδηγήσει σε
αστοχία της βελόνας.

3
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Screen Copy
(Αντίγραφο οθόνης)

Εκτυπώνει την οθόνη όταν βρίσκεστε σε οποιαδήποτε κατάσταση
εξέτασης.
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4

Average (Μέσος όρος) Εκκινεί ή διακόπτει τον υπολογισμό μέσου όρου.

5

Notepad
(Σημειωματάριο)

Εμφανίζει το Σημειωματάριο EMG όταν βρίσκεστε σε λειτουργία
εξέτασης EMG ή όταν έχετε ενεργό το παράθυρο Exam Review
(Επισκόπηση ελέγχου).

6

Switch (Διακόπτης)

Εκκινεί και διακόπτει τη διέγερση. Σε ορισμένες δοκιμές, ενδέχεται να
εκκινεί τον διεγέρτη και τη λήψη δεδομένων αυτόματα.

7

Delete (Διαγραφή)

Διαγράφει τις επιλεγμένες κυματομορφές στην οθόνη Record
(Καταγραφή). Ακολουθήστε το μήνυμα στην οθόνη για να επιλέξετε
ποιες κυματομορφές επιθυμείτε να διαγράψετε.

8

Select Anatomy
(Επιλογή ανατομίας)

Όταν βρίσκεστε σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας ελέγχου,
εμφανίζει το παράθυρο Select Anatomy for Settings (Επιλογή
ανατομίας για εφαρμογή ρυθμίσεων) από το οποίο επιλέγετε το όνομα
του μυός ή του νεύρου προς εξέταση.

9

Next Exam (Επόμενη
εξέταση)

Αποθηκεύει αυτόματα τα τρέχοντα δεδομένα εξέτασης και επιλέγει την
επόμενη λειτουργία εξέτασης στη Λίστα μελετών. Αν δεν εκτελείτε κάποια
μελέτη, εμφανίζεται το παράθυρο Select Exam (Επιλογή ελέγχου).

10

Select Exam (Επιλογή
ελέγχου)

Εμφανίζει το παράθυρο Select Exam (Επιλογή ελέγχου) για να
επιλέξετε ένα διαφορετικό αρχείο ρυθμίσεων νεύρων ή μυών ή/και ένα
διαφορετικό είδος ελέγχου.

11

Side (Πλευρά)

Επιλέγει την πλευρά της ελέγχου, αριστερά ή δεξιά.

12

Settings (Ρυθμίσεις)

Εμφανίζει το παράθυρο Settings Overview (Επισκόπηση ρυθμίσεων) ή
την πρώτη σελίδα του ενεργού αρχείου ρυθμίσεων, το οποίο περιέχει
τις διαθέσιμες παραμέτρους για την τρέχουσα εξέταση.

13

Waveforms
(Κυματομορφές)

Σας επιστρέφει στην τρέχουσα λειτουργία καταγραφής εξέτασης και
εμφανίζει την πρώτη γραμμή Περιοχής λειτουργικών πλήκτρων για
αυτήν τη λειτουργία.

14

Εμφανίζει το παράθυρο Exam Review (Επισκόπηση ελέγχου), το οποίο
Exam Overview
(Επισκόπηση ελέγχου) παραθέτει όλα τα αποθηκευμένα αρχεία δεδομένων στον σκληρό δίσκο
Viking EDX ανά συνεδρία. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε τη λίστα
ToDo/Done (Εκκρεμούν/Ολοκληρωμένες) από αυτό το παράθυρο.

15

Patient (Ασθενής)

Εμφανίζει το παράθυρο Patient Information (Πληροφορίες σχετικά με
τον ασθενή) του Viking EDX ή του NicVue, από το οποίο μπορείτε να
τροποποιήσετε μια υπάρχουσα καρτέλα ασθενούς ή να δημιουργήσετε
ένα νέο αρχείο ασθενούς.

16

Report (Αναφορά)

Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία εξετάσεων, εμφανίζει το πρόγραμμα
Αναφοράς MSW από το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε μια πλήρη
αναφορά.
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Πίνακας ελέγχου Synergy EDX
Ο πίνακας ελέγχου Synergy EDX παρέχει μία λειτουργία ελέγχου για τον καθορισμό βασικών παραμέτρων
κατά τη διάρκεια ελέγχου του ασθενούς. Το ποντίκι δεν είναι ενεργοποιημένο. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα
ποντίκι συνδεδεμένο στη θύρα USB του υπολογιστή.
Ο πίνακας ελέγχου είναι ενεργός σε όλες τις λειτουργίες λογισμικού Synergy EDX. Ωστόσο, δεν είναι ενεργός
στη λειτουργία NicVue, τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας/επαναφοράς, στο πρόγραμμα
αναφοράς, στο διαδίκτυο ή σε οποιαδήποτε εφαρμογή των Windows. Σε αυτές τις λειτουργίες,
χρησιμοποιήστε το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Οι έξοδοι ηλεκτρικού διεγέρτη
απενεργοποιούνται όταν ο πίνακας ελέγχου
Synergy EDX είναι συνδεδεμένος σε μονάδα
EDX.

Περιστροφικοί δείκτες ρύθμισης
Στους περιστροφικούς δείκτες ρύθμισης περιλαμβάνονται οι δείκτες ρύθμισης Έντασης ήχου, Ευαισθησίας,
Διάρκειας σάρωσης, Ερεθίσματος Α (πλάτος IES-1), Ερεθίσματος Β (πλάτος IES-2), καθώς και οι δείκτες
ρύθμισης Διάρκειας του ερεθίσματος και Έντασης του ερεθίσματος που βρίσκονται στην επάνω δεξιά
πλευρά.
A
B

uV/DIV

C

M-

D

ms-s
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Ένταση ήχου

Περιστρέψτε για να αλλάξετε την ένταση του ήχου του σήματος
εισόδου. Ορίστε το στο μηδέν για να απενεργοποιήσετε την έξοδο
ήχου.

Ευαισθησία

Περιστρέψτε για να προσαρμόσετε την ευαισθησία απεικόνισης του
επιλεγμένου ίχνους ή των επιλεγμένων ιχνών. Αν δεν έχει επιλεγεί
ίχνος (για να αποεπιλέξετε ένα ίχνος, κάντε κλικ σε διαφορετικό
σημείο), αλλάζει η ευαισθησία όλων των ιχνών στην τρέχουσα
ελέγχου.

Διαγραφή

Πιέστε για να διαγράψετε το επιλεγμένο ίχνος ή τα επιλεγμένα ίχνη
ώστε να συλλέξετε ένα νέο σύνολο δεδομένων στον ίδιο χώρο
αποθήκευσης.

Διάρκεια σάρωσης

Περιστρέψτε για να ρυθμίσετε τη διάρκεια σάρωσης λήψης για το/τα
ενεργό/-ά ίχνος/-η. Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη δεδομένων, μπορείτε
επίσης να αυξήσετε ή να μειώσετε τη διάρκεια σάρωσης για τα
επιλεγμένα ίχνη.
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E

M+

F

Λήψη ενεργοποιημένη/ Πιέστε για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη λήψη. Πιέστε ξανά για να
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη λήψη.
απενεργοποιημένη
Μεμονωμένη λήψη

Πιέστε μία φορά για να εφαρμοστεί ένα ερέθισμα και να λάβετε μια
απόκριση. Αν κρατήσετε πατημένο αυτό το πλήκτρο για περισσότερο
από 1 δευτερόλεπτο, η Λήψη κλειδώνει στη θέση ενεργοποίησης.
Πιέστε ξανά για να διακόψετε τη Λήψη.

G

Ερέθισμα Β

Περιστρέψτε για να προσαρμόσετε το πλάτος του εξωτερικού
ερεθίσματος. Η Ένταση του ερεθίσματος εμφανίζεται στη γραμμή
εργαλείων και στον Πίνακα κατάστασης.

H

Πράσινη λυχνία

Υποδεικνύει ότι ο πίνακας ελέγχου είναι ενεργοποιημένος.

I

Ηλεκτρικό ερέθισμα

Απενεργοποιημένη όταν ο Πίνακας ελέγχου χρησιμοποιείται στο EDX.

J

Διάρκεια του
ερεθίσματος

Περιστρέψτε για να προσαρμόσετε τη διάρκεια (πλάτος παλμού) του
ερεθίσματος.

K

Ερέθισμα A

Περιστρέψτε για να προσαρμόσετε την ένταση του εσωτερικού
ερεθίσματος. Η Ένταση του ερεθίσματος εμφανίζεται στη γραμμή
εργαλείων και στον Πίνακα κατάστασης.

L

Πιέστε για εναλλαγή μεταξύ της ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
Ερέθισμα
ενεργοποιημένο/απενερ του ερεθίσματος, χωρίς λήψη δεδομένων. Όταν η Λήψη είναι
ενεργοποιημένη, αυτό το πλήκτρο δεν λειτουργεί.
γοποιημένο

M

S2

N

Δεξί Πλήκτρο

Μη ενεργό.

Συσκευή κατάδειξης

Μη ενεργή.

Αριστερό πλήκτρο

Μη ενεργό.

Επόμενο

Πιέστε για να μετακινηθείτε στην επόμενη θέση κατά τη διάρκεια
δοκιμών NCS και EMG.

O

S1

P

M

Q

Fn1

Fn1

Προγραμματιζόμενο μέσω του μενού Εμφάνισης για τον έλεγχο του
Δείκτη, του Σκανδαλισμού ή του Δρομέα.

R

Fn2

Fn2

Προγραμματιζόμενο μέσω του μενού Εμφάνισης για τον έλεγχο της
Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης του υπολογισμού μέσου όρου, του
Δρομέα καταγραφής, της Πολικότητας σκανδαλισμού, της
Σταδιοποίησης EMG.

Αύξηση/Μείωση

Περιστρέψτε το κομβίο για αύξηση/μείωση της παραμέτρου.

S

30 Ιανουαρίου 2020
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Πίνακας ελέγχου EMG
Ο πίνακας ελέγχου EMG παρέχει μία λειτουργία ελέγχου για τον καθορισμό βασικών παραμέτρων κατά τη
διάρκεια της εξέτασης του ασθενούς.
Ο πίνακας ελέγχου είναι ενεργός σε όλες τις λειτουργίες λογισμικού Viking/Synergy EDX. Με εξαίρεση τις
λειτουργίες του ποντικιού (N, D, L), ο Πίνακας ελέγχου είναι απενεργοποιημένος στις λειτουργίες NicVue,
δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας/επαναφοράς, στο πρόγραμμα αναφοράς και σε οποιαδήποτε εφαρμογή
των Windows. Σε αυτές τις λειτουργίες, χρησιμοποιήστε το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο.

A

Φόρτιση μπαταρίας

Δεν εφαρμόζεται επί του παρόντος

B

Ένταση ήχου

Αυξάνει ή μειώνει την ένταση του ηχείου. Πιέστε το κομβίο για να
απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε τον ήχο.

C

Ένταση του
ερεθίσματος

Προσαρμόστε την ένταση του ερεθίσματος. Πιέστε το κομβίο για να
εκκινήσετε/διακόψετε τη διέγερση.

D

Ποντίκι

Κλικ στο αριστερό κουμπί του ποντικιού.

E

Μέσος όρος

Εκκινεί ή διακόπτει τον υπολογισμό μέσου όρου.

F

Επαναλαμβανόμενο
ερέθισμα

Εκκινεί το επαναλαμβανόμενο ερέθισμα. Πιέστε ξανά το πλήκτρο ή
πιέστε το πλήκτρο μεμονωμένης διέγερσης για διακοπή.

G

Απόσταση

Ενεργοποιεί τη λειτουργία εισαγωγής απόστασης.

2-10
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Βασικά στοιχεία συστήματος
Το πληκτρολόγιο (Η παρακάτω) είναι πολυλειτουργικό.
Όταν είναι ρυθμισμένο σε λειτουργία εισαγωγής αριθμητικών δεδομένων (π.χ. απόσταση), εισάγει αριθμητικές
τιμές.
Όταν δεν είναι ρυθμισμένο σε λειτουργία εισαγωγής αριθμητικών δεδομένων, επιλέγει την καθορισμένη λειτουργία.
Διάρκεια του
ερεθίσματος
Αριθμοί 4 και 7
Επιλογή
κυματομορφής
Αριθμοί 5 και 8
Δείκτης (προώθηση)
Αριθμός 9
Σκανδαλισμός
(Ενεργοποίηση)
Αριθμός 6
H

Αύξηση της διάρκειας του ερεθίσματος.
Μείωση της διάρκειας του ερεθίσματος.
Επιλογή της επόμενης κυματομορφής.
Επιλογή της προηγούμενης κυματομορφής.
Προώθηση στον επόμενο δείκτη.
Ενεργοποιεί τον σκανδαλισμό.

Fn1
Αριθμός 1

Προγραμματιζόμενος μέσω του μενού ρύθμισης στοιχείων ελέγχου
υλισμικού.

Fn2
Αριθμός 2

Προγραμματιζόμενος μέσω του μενού ρύθμισης στοιχείων ελέγχου
υλισμικού.

Έλεγχος σύνθετης
αντίστασης
Αριθμός 3

Εκκινήστε/διακόψτε έναν έλεγχο σύνθετης αντίστασης ηλεκτροδίων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην μετράτε τη σύνθετη αντίσταση των
ηλεκτροδίων τύπου βελόνα ενώ οι βελόνες είναι τοποθετημένες
στον ασθενή ή ενώ τα ηλεκτρόδια βρίσκονται σε επαφή με τον
κερατοειδή χιτώνα του ασθενούς σας για να προστατέψετε τον
ασθενή σας από τυχόν τραυματισμούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ Η μέτρηση της σύνθετης αντίστασης ενός
ηλεκτροδίου μονήρους ίνας τύπου βελόνα μπορεί να οδηγήσει σε
αστοχία της βελόνας.

I
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Αναφορές σε μορφή
Word
Αριθμός 0

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση των αναφορών σε μορφή Word όταν
δεν βρίσκεστε σε λειτουργία εισαγωγής αριθμητικών δεδομένων.

Αντίγραφο οθόνης

Εκτυπώνει την οθόνη όταν βρίσκεστε σε οποιαδήποτε κατάσταση
εξέτασης.

Εισαγωγή

Εισάγει αριθμητικά δεδομένα που εισάγετε σε ένα πεδίο ή ενεργοποιεί
την επιλεγμένη λειτουργία.

Διαγραφή

Διαγράφει τις επιλεγμένες κυματομορφές στην οθόνη Record
(Καταγραφή). Διαγράφει τον τελευταίο χαρακτήρα ή την επιλεγμένη
καταχώρηση.
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Ευαισθησία

Αλλάζει την ευαισθησία του ενισχυτή στα καταγεγραμμένα δεδομένα.
Πιέστε το
για να αυξήσετε αριθμητικά την ευαισθησία, κάτι που
θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του μεγέθους των εμφανιζόμενων
κυματομορφών. Πιέστε το
για να μειώσετε αριθμητικά την
ευαισθησία, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του μεγέθους
των εμφανιζόμενων κυματομορφών. Αυτά τα πλήκτρα μπορούν επίσης
να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία πλοήγησης σε λίστες.

J

Χρονική βάση

Αλλάζει τη χρονική βάση για το εμφανιζόμενο ίχνος. Πιέστε
για να
αυξήσετε τη χρονική βάση, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα τη
συμπίεση της κυματομορφής/των κυματομορφών και την αύξηση του
συνολικού χρόνου σάρωσης. Πιέστε
για να μειώσετε τη χρονική
βάση, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα την επέκταση της
κυματομορφής/των κυματομορφών και τη μείωση του συνολικού
χρόνου σάρωσης. Αυτά τα πλήκτρα μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία πλοήγησης σε λίστες.

K

Επόμενο
Πλευρά
Επιλογή εξέτασης

Επιλέγει τον επόμενο έλεγχο.
Εναλλαγή της πλευράς του ελέγχου, αριστερά ή δεξιά.
Ενεργοποιεί την οθόνη επιλογής εξέτασης.

L

Ποντίκι

Κλικ στο δεξί κουμπί του ποντικιού.

M

Δρομέας

Μετακινεί τον δρομέα ή τον επιλεγμένο δείκτη.

N

Επιφάνεια κατάδειξης

Προσομοιώνει την κίνηση του ποντικιού.

O

USB

Το USB είναι συνδεδεμένο/ενεργοποιημένο όταν είναι αναμμένη η
λυχνία.
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Ενισχυτές AT2 και AT2+6

Ενισχυτής AT2

Ενισχυτής AT2+6

A

Σύνδεσμος αισθητήρα
θερμοκρασίας

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας συνδέεται σε αυτόν τον σύνδεσμο για
μετρήσεις θερμοκρασίας του δέρματος. Με τη σύνδεση του αισθητήρα
θερμοκρασίας, εμφανίζεται η θερμοκρασία στην οθόνη Καταγραφής
ελέγχου.

B

Ένδειξη τροφοδοσίας

Όταν ανάβει η μπλε λυχνία, ο ενισχυτής τροφοδοτείται με ρεύμα.

C

Κοινό σημείο (Γείωση) Συνδέστε το ηλεκτρόδιο γείωσης ασθενούς σε οποιαδήποτε από τις
δύο πράσινες υποδοχές του ενισχυτή. Και οι δύο συνδέσεις είναι στη
γείωση.

D

Ενεργό (-) ηλεκτρόδιο

Τα ηλεκτρόδια καταγραφής ασθενούς συνδέονται με τις κόκκινες (+)
και μαύρες (-) υποδοχές ακίδων. Οι αρνητικές τάσεις που
εφαρμόζονται στη μαύρη υποδοχή εισόδου παράγουν ανοδική εκτροπή
στην οθόνη Nicolet EDX. Χρησιμοποιήστε τη μαύρη υποδοχή εισόδου
ως το «ενεργό» ηλεκτρόδιο.

E

Σύνδεσμος
ηλεκτροδίων DIN

Οι σύνδεσμοι ηλεκτροδίων DIN ταιριάζουν με ηλεκτρόδια ασθενούς
που διαθέτουν υποδοχές DIN, όπως ομόκεντρα ηλεκτρόδια βελονών.
Οι σύνδεσμοι DIN παρέχουν σύμβαση πολικότητας αρνητικού
δυναμικού-ανοδικής εκτροπής.

30 Ιανουαρίου 2020
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F

Ηλεκτρόδιο αναφοράς
(+)

Τα ηλεκτρόδια καταγραφής ασθενούς συνδέονται με τις κόκκινες (+)
και μαύρες (-) υποδοχές ακίδων. Οι αρνητικές τάσεις που
εφαρμόζονται στη μαύρη υποδοχή εισόδου παράγουν ανοδική εκτροπή
στην οθόνη Nicolet EDX. Χρησιμοποιήστε την κόκκινη υποδοχή
εισόδου ως το ανενεργό ή ηλεκτρόδιο αναφοράς για σύμβαση
πολικότητας αρνητικού δυναμικού-ανοδικής εκτροπής.

G

Διακόπτης
λειτουργίας/αναμονής

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ τις εισόδους καναλιών του
ενισχυτή EMG.

H

Ένδειξη
λειτουργίας/αναμονής

Όταν ανάβει η πράσινη λυχνία, το κανάλι είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
και είναι έτοιμο να λάβει σήματα από τα ηλεκτρόδια του ασθενούς.
Όταν είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, οι υποδοχές εισόδου του
ενισχυτή αποσυνδέονται και γειώνονται εσωτερικά.

I

Σύνδεσμος μονάδας
ενισχυτή

Για προαιρετική μονάδα ενισχυτή.

J

Ενσωματωμένη
μονάδα ενισχυτή 1020

Οι αριθμοί αντιστοιχούν στους συνδυασμούς που ορίζονται στο
λογισμικό.

K

Εξοπλισμός Τύπου BF.

L

Δείτε τις επισημάνσεις και τα σύμβολα στη σελίδα 1-3 αυτού του εγχειριδίου.

M

Δεν προορίζεται για χρήση παρουσία Ηλεκτρικής χειρουργικής μονάδας (ESU) χωρίς πρόσθετη
μονάδα ενισχυτή για την προστασία του ασθενούς ή άλλη συσκευή προστασίας εν σειρά.

N

Ηλεκτροστατικά
ευαίσθητο

O

Διεπαφή ενισχυτή
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Ανατρέξτε στον Οδηγό EMC 269-596201 για οδηγίες.
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Ενισχυτής ECR-16

A

Δείτε τις επισημάνσεις και τα σύμβολα στη σελίδα 1-3 αυτού του εγχειριδίου.

B

Μονάδα ενισχυτή ΗΒ-1

C

Εξοπλισμός Τύπου BF

D

Μονάδα ενισχυτή ΗΒ-2

E

Δεν εφαρμόζεται επί του παρόντος.

F

Διεπαφή ενισχυτή

G

Ισοδυναμικότητα

30 Ιανουαρίου 2020
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Μονάδα ενισχυτή HB-6 (AT2+6)
A

Κοινό σημείο.

B

Δείτε τις επισημάνσεις και τα σύμβολα στη σελίδα 1-3
αυτού του εγχειριδίου.

C

Εξοπλισμός Τύπου BF.

D

Μονάδα ενισχυτή.

E

Δεν προορίζεται για χρήση παρουσία Ηλεκτρικής
χειρουργικής μονάδας (ESU) χωρίς πρόσθετη μονάδα
ενισχυτή για την προστασία του ασθενούς ή άλλη
συσκευή προστασίας εν σειρά.

F

Η μονάδα ενισχυτή HB-6 αποτελείται από ένα μοτίβο
κεφαλής 1020 και 2 υποδοχές γείωσης. Είναι
εξοπλισμένη με καλώδιο σήματος 1,83 μέτρων και κλιπ
που σας επιτρέπει να ασφαλίσετε τη μονάδα ενισχυτή
πάνω ή κοντά στον ασθενή σας.

Μονάδα ενισχυτή HB-7 (AT2+6)

2-16

A

Κοινό σημείο.

B

Δείτε τις επισημάνσεις και τα σύμβολα στη σελίδα 1-3
αυτού του εγχειριδίου.

C

Εξοπλισμός Τύπου BF.

D

Μονάδα ενισχυτή.

E

Έχει σχεδιαστεί για χρήση παρουσία Ηλεκτρικής
χειρουργικής μονάδας (ESU).

F

Η μονάδα ενισχυτή HB-7 αποτελείται από ένα μοτίβο
κεφαλής 1020 και 2 υποδοχές γείωσης. Είναι
εξοπλισμένη με καλώδιο σήματος 1,83 μέτρων και κλιπ
που σας επιτρέπει να ασφαλίσετε τη μονάδα ενισχυτή
πάνω ή κοντά στον ασθενή σας.
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Μονάδα ενισχυτή HB-1 και HB-2 (ECR16)
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A

Δείτε τις επισημάνσεις και τα σύμβολα στη σελίδα 1-3
αυτού του εγχειριδίου.

B

Εξοπλισμός Τύπου BF.

C

Είσοδοι ηλεκτροδίων
HB-1 = 1-20
HB-2 = 21-40

D

Αναφορά
HB-1 = 1-2
HB-2 = 3-4

E

Κοινό σημείο
HB-1 = 1-2
HB-2 = 3-4

F

Σύνδεσμος καλωδίου από τη μονάδα ενισχυτή προς τον
ενισχυτή.
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Αισθητήρες ηλεκτρικού διεγέρτη Nicolet EDX
Διάφοροι τύποι αισθητήρων ηλεκτρικού διεγέρτη είναι διαθέσιμοι για χρήση με το Nicolet EDX.
• Ο αισθητήρας S403 διαθέτει τηλεχειριστήριο για έναρξη/διακοπή του ερεθίσματος και ρύθμιση της
έντασης.
• Comfort Probe (RS10)
• Comfort Probe Plus (WR50)

Εικονίδια διεγέρτη Comfort Probe Plus

A

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση διέγερσης.

B

Πιέστε τον περιστροφικό δείκτη για να εκκινήσετε/διακόψετε τη διέγερση. Περιστρέψτε τον
περιστροφικό δείκτη για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση του ερεθίσματος.

C

Μεταβλητότητα. Αύξηση/Μείωση της έντασης του ερεθίσματος.

D

Αύξηση της διάρκειας του ερεθίσματος.
S1

E

Μείωση της διάρκειας του ερεθίσματος.
S2

F

Επόμενο ίχνος (κυματομορφή)
S3

G

+

Πολικότητα ερεθίσματος (εναλλαγή της πλευράς καθόδου)

H

Εξοπλισμός Τύπου BF.

I

Δείτε τις επισημάνσεις και τα σύμβολα στη σελίδα C αυτού του εγχειριδίου.

J

Η αναμμένη λυχνία LED υποδεικνύει την πλευρά καθόδου (-).
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Μονάδες εναλλαγής διέγερσης SP1/SP2

A

Είσοδος αισθητήρα διεγέρτη (χωρίς εξωτερικό στοιχείο ελέγχου)

B

Ζεύγος κατώτερου επιπέδου

C

Έξοδοι διεγέρτη

30 Ιανουαρίου 2020
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Εικονίδια του πίνακα στην πίσω πλευρά της βασικής μονάδας του Nicolet EDX

A

Σφύρα αντανακλαστικών.

P

USB.

B

Θύρα επιλογής εισόδου/εξόδου
της συσκευής.

Q

Είσοδοι σκανδαλισμού 1/2.

C

Πίνακας ελέγχου Viking EDX.

R

Σκανδαλισμός.

D

Πίνακας ελέγχου Synergy EDX.

S

Θύρα επιλογής διεγέρτη.

E

Έξοδοι σκανδαλισμού 1/2.

T

F

Αναλογική έξοδος.

U

G

Δείτε τις επισημάνσεις και τα
σύμβολα στη σελίδα C αυτού του
εγχειριδίου.

V

H

Έξοδος ήχου.

R

Έξοδος ακουστικού δεξιού αυτιού.
Ακουστικά.

L

Έξοδος ακουστικού αριστερού αυτιού.

Επισήμανση τάσης

Τάση εισόδου 100 VAC, 120 VAC ή 230 VAC (110 VA) στα 50 ή
60 Hertz. Η μέγιστη συνολική ισχύς εξόδου είναι 70 VA. Δείτε τα
παρακάτω εικονίδια.
I

Εξοπλισμός Τύπου BF.

W

Ισχύς συστήματος.

J

Είσοδος ήχου.

W

Ισχύς εξόδου.

K

Ηλεκτροστατικά ευαίσθητο.
Ανατρέξτε στον Οδηγό
EMC 269-596201 για οδηγίες.

W

Εναλλασσόμενο ρεύμα.

L

Ηχείο.

W

Ασφάλεια.

M

Ισοδυναμικότητα.

W

2-20

Hz

Εύρος συχνοτήτων.
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N

Ποδοδιακόπτης για μεμονωμένο
διακόπτη.

W

O

Ενισχυτής.

W
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VA

Ισχύς συστήματος/Ισχύς εξόδου
Προσοχή: Συμβουλευτείτε τη
συνοδευτική τεκμηρίωση.
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Εικονίδια του πίνακα στην μπροστινή πλευρά της βασικής μονάδας του
Nicolet EDX

Προς ηλεκτρικό διεγέρτη, με
προστασία από ηλεκτροπληξία. Θετική
έξοδος.

F

Ηλεκτρικός διεγέρτης.

Απομονωμένος ηλεκτρικός διεγέρτης 1
(- / +).

G

Εξοπλισμός Τύπου BF.

C

Προς ηλεκτρικό διεγέρτη, με
προστασία από ηλεκτροπληξία.
Αρνητική έξοδος.

H

Ενεργοποιημένο (τμήμα του
συστήματος)

D

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χειρισμού.
Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες
χειρισμού, ενδεχομένως να θέσετε τον
ασθενή ή τον χειριστή σε κίνδυνο.
Εικόνα σε μπλε φόντο.
(ISO 7010 M002)

I

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
διέγερσης.

Απομονωμένος ηλεκτρικός διεγέρτης 2
(- / +).

J

A

B

E

IES-1

IES-2

Χωρίς εικονίδιο

Σύνδεση εναλλαγής διέγερσης
SP1/SP2.
Τα κιβώτια εναλλαγής διέγερσης SP2
συνδέονται στο SP1 παράλληλα.
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Εικονίδια επισήμανσης της βασικής μονάδας του Nicolet EDX

A

Αριθμός αναφοράς κατασκευαστή.

E

50 χρόνια ζωής πριν από τη διαρροή
ρύπων σε χώρους υγειονομικής
ταφής.

B

Κατασκευαστής.

F

Απαιτείται ειδική ανακύκλωση.
Μην απορρίπτετε σε χώρους
υγειονομικής ταφής.

C

Η ημερομηνία κατασκευής
συμπεριλαμβάνεται στον αριθμό παρτίδας.

G

Γραμμωτός κώδικας του
κατασκευαστή.

D

Σήμανση CE.

30 Ιανουαρίου 2020
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Τροφοδοσία του συστήματος
Ενεργοποίηση του Όταν ενεργοποιείτε την κύρια τροφοδοσία, το σύστημα εμφανίζει στην οθόνη έναν
αριθμό μηνυμάτων εκκίνησης και διάγνωσης.
συστήματος
Ενεργοποίηση επιτραπέζιου συστήματος
Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το σύστημα, ενεργοποιήστε τα εξαρτήματα
με την ακόλουθη σειρά.
1. Μετασχηματιστής απομόνωσης
2. Οθόνη
3. Επεξεργαστής (Υπολογιστής)
4. Βασική μονάδα

Ενεργοποίηση φορητού συστήματος
Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το σύστημα, ενεργοποιήστε τα εξαρτήματα
με την ακόλουθη σειρά:
1. Βασική μονάδα
2. Φορητός υπολογιστής

Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση
του εκτυπωτή

Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίησης του εκτυπωτή για να τον ενεργοποιήσετε. Επειδή
η ισχύς του εκτυπωτή ελέγχεται από το τροφοδοτικό απομόνωσης, μπορείτε να
αφήσετε αυτόν τον διακόπτη τροφοδοσίας ενεργοποιημένο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για σωστή απομόνωση όσο ο ασθενής είναι
συνδεδεμένος στο σύστημα, συνδέστε στο σύστημα μόνο έναν εκτυπωτή που
λειτουργεί με μπαταρία ή είναι ανεξάρτητα απομονωμένος. Μην φορτίζετε την
μπαταρία του εκτυπωτή και μην χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή σε σύνδεση με
επιτοίχιο ρευματοδότη όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε ασθενή.
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Σύνδεση
Περίπου ένα λεπτό μετά τη διαδικασία ενεργοποίησης, το σύστημα ενεργοποιεί τα
Windows και εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου «Log on to Windows» («Σύνδεση στα
Windows»).
1. Οι πληροφορίες σύνδεσης για το λογισμικό Viking EDX/Synergy EDX
προκαθορίστηκαν στο εργοστάσιο. Αν ο διαχειριστής του συστήματός σας δεν
άλλαξε αυτές τις πληροφορίες, θα είναι οι εξής:
• Το όνομα χρήστη πρέπει να είναι «Nicolet».
• Δεν υπάρχει κωδικός πρόσβασης.
Σημείωση: Αν δυσκολεύεστε να συνδεθείτε, συμβουλευτείτε τον διαχειριστή του
συστήματός σας.
2. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Το σύστημα εμφανίζει την επιφάνεια εργασίας των
Windows.

Εκκίνηση του λογισμικού συστήματος
1. Για να εκκινήσετε το λογισμικό, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Viking
εικονίδιο Synergy

ή στο

. Με αυτόν τον τρόπο θα εμφανιστεί η αρχική σελίδα.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε το NicVue, δεν θα δείτε την αρχική σελίδα του
Viking EDX ή του Synergy EDX. Ανατρέξτε στη Βοήθεια NicVue για οδηγίες
λειτουργίας.
Σημείωση: Δείτε το Κεφάλαιο 4 για παράδειγμα δοκιμών/μελετών Viking EDX και
Synergy EDX.

30 Ιανουαρίου 2020
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Μενού αρχικής σελίδας
Η αρχική σελίδα περιέχει επτά μενού που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στις
κύριες περιοχές του λογισμικού.
Νέος ασθενής

Κάντε κλικ στον Νέο ασθενή για να δημιουργήσετε μια
νέα καρτέλα ασθενούς και να οριστικοποιήσετε τυχόν
ανοιχτές επισκέψεις. Θα εμφανιστούν ασθενείς με
αντίστοιχα δημογραφικά στοιχεία, αν βρεθούν στη βάση
δεδομένων

Ασθενείς

Κάντε κλικ στους Ασθενείς για να επιλέξετε έναν ήδη
καταχωρημένο ασθενή για μια νέα συνεδρία, να
εισαγάγετε τις πληροφορίες ενός νέου ασθενούς ή να
τροποποιήσετε τις ήδη καταχωρημένες πληροφορίες
σχετικά με έναν ασθενή.

Επιλογή εξέτασης

Κάντε κλικ στην Επιλογή εξέτασης για να επιλέξετε την
Εξέταση ή Μελέτη που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε
στον επιλεγμένο ασθενή.

Οθόνη εξέτασης

Κάντε κλικ στην Οθόνη εξέτασης για να
πραγματοποιήσετε επισκόπηση των δεδομένων και των
ιχνών της εξέτασης, που καταγράφηκαν σχετικά με τον
επιλεγμένο ασθενή από τις πιο πρόσφατες ή επιλεγμένες
επισκέψεις.

Ιστορικό
εξετάσεων

Κάντε κλικ στο Ιστορικό εξετάσεων για να δείτε το
ιστορικό εξετάσεων του επιλεγμένου ασθενή, να
πραγματοποιήσετε επισκόπηση ή να επανεκκινήσετε μια
εξέταση από τη λίστα.

Αναφορά

Κάντε κλικ στην Αναφορά για να ανοίξετε την
επιλεγμένη ή πιο πρόσφατη επίσκεψη του επιλεγμένου
ασθενούς.

Βοήθεια

Κάντε κλικ στη Βοήθεια για πρόσβαση στην εφαρμογή
Βοήθεια που περιέχει συνδέσμους σε εγχειρίδια και
άλλες πληροφορίες συστήματος.

Σημείωση: Ανατρέξτε στην Ηλεκτρονική Βοήθεια (που βρίσκεται στο λογισμικό
EDX) για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του συστήματος.
1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο λογισμικό EDX.
2. Κάντε κλικ στο Help (Βοήθεια) > Help Topics (Θέματα βοήθειας).
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Στοιχεία ελέγχου οθόνης εξέτασης
Ακολουθούν διάφορα στοιχεία ελέγχου της οθόνης δοκιμής που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης. Τα παρακάτω γραφικά είναι
ενδεικτικά. Η τελική εικόνα εξαρτάται από το επιλεγμένο λογισμικό
(Viking EDX/Synergy EDX) και την επιλεγμένη δοκιμή.

Γραμμή
κεφαλίδας

Η γραμμή κεφαλίδας εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του ασθενούς, την ηλικία, την
ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης.

Γραμμή μενού

Η γραμμή μενού περιέχει μενού που, όταν επιλέγονται, εμφανίζουν μια λίστα επιλογών
από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες προς εκτέλεση.

Γραμμή
εργαλείων

Η Γραμμή εργαλείων περιέχει πολλά πεδία εικονιδίων/ρυθμίσεων, τα οποία
χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του τρόπου εμφάνισης των δεδομένων. Τα στοιχεία
ελέγχου που εμφανίζονται στη γραμμή εργαλείων καθορίζονται από την εξέταση/
μελέτη που επιλέχθηκε για χρήση.

Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα εικονίδιο/πεδίο για να δείτε μια
σύντομη περιγραφή της λειτουργίας του.

30 Ιανουαρίου 2020

2-27

Nicolet EDX
Γραμμή
γρήγορης
πρόσβασης

Η Γραμμή γρήγορης πρόσβασης βρίσκεται πάνω από την περιοχή λειτουργικών
πλήκτρων. Σας επιτρέπει να ελέγχετε γρήγορα τις δοκιμές NCS και EMG.

Μπορείτε να τερματίσετε την επίσκεψη, να πραγματοποιήσετε έξοδο από την εξέταση,
να επιλέξετε νέο νεύρο και νέα πλευρά, να ξεκινήσετε το επόμενο σετ και να επιλέξετε
διαφορετική εξέταση.

Περιοχή
λειτουργικών
πλήκτρων

Η Περιοχή λειτουργικών πλήκτρων στο κάτω μέρος του Παραθύρου εξέτασης
παραθέτει τις διαθέσιμες επιλογές στον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας.
Αν η Περιοχή λειτουργικών πλήκτρων περιέχει πολλές γραμμές επιλογών, κάντε κλικ
στο κουμπί Προηγούμενο/Επόμενο για πλοήγηση στις γραμμές.
Για να ορίσετε μια επιλογή, πατήστε το αντίστοιχο προγραμματιζόμενο πλήκτρο του
Πίνακα Ελέγχου ή κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής που εμφανίζεται.
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Χρήση του Πίνακα ρύθμισης λήψης
Προβολή του
πίνακα ρύθμισης
λήψης

1. Για να προβάλετε τον πίνακα Acquisition Set (Ρύθμιση λήψης), χρησιμοποιήστε
μια από τις παρακάτω μεθόδους:
α. Κάντε κλικ στο Acquisition (Λήψη) > Acquisition Setup (Ρύθμιση λήψης).
β. Από τη Γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο Ch. (Κανάλι)
Low (Χαμηλό) , ή High (Υψηλό)
.

,

Εικόνα 1.

Εικόνα 2.
Σημείωση: Οι αλλαγές που έγιναν στις ρυθμίσεις που περιγράφονται στα αριστερά
της Εικόνας 2
θα επηρεάσουν αυτόματα όλα τα κανάλια.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ch # (Κανάλι #)
3. Κάντε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε.
4. Κάντε κλικ στο OK.

30 Ιανουαρίου 2020
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Ρύθμιση
μεμονωμένων
καναλιών στον
Πίνακα ρύθμισης
λήψης

Αυτή η διαδικασία εφαρμόζει τις αλλαγές που έγιναν στον πίνακα Acquisition Setup
(Ρύθμιση λήψης) μόνο στο επιλεγμένο κανάλι. Δείτε τη Σημείωση 1 κάτω από την
Εικόνα 2 στην προηγούμενη σελίδα.
1. Κάντε κλικ στο Ch. (Κανάλι)

, Low (Χαμηλό)

, ή High (Υψηλό)

.

2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Κανάλι (π.χ. Ch 1 [Καν. 1], Ch 2 [Καν. 2], Ch 3 [Καν. 3]
κ.λπ.) που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε.
3. Πραγματοποιήστε τις αλλαγές σας και κάντε κλικ στο OK.
Οι αλλαγές που κάνατε εφαρμόζονται μόνο στο επιλεγμένο κανάλι.

Ρύθμιση όλων
των καναλιών
στον Πίνακα
ρύθμισης λήψης

Αυτή η διαδικασία εφαρμόζει τις αλλαγές που έγιναν στην καρτέλα Channel 1
(Κανάλι 1) σε όλα τα κανάλια. Δείτε τη Σημείωση 1 κάτω από την Εικόνα 2 στην
προηγούμενη σελίδα.
1. Κάντε κλικ στο Ch. (Κανάλι)

, Low (Χαμηλό)

, ή High (Υψηλό)

.

2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Channel 1 (Κανάλι 1).
3. Πραγματοποιήστε τις αλλαγές σας και κάντε κλικ στο Apply to all (Εφαρμογή σε
όλα τα κανάλια) (δείτε το
στην Εικόνα 2 νωρίτερα σε αυτό το κεφάλαιο).
4. Κάντε κλικ στο OK.
Οι αλλαγές που κάνατε στο Κανάλι 1 εφαρμόζονται σε όλα τα κανάλια.
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Εφαρμογή
ρυθμίσεων
φίλτρου σε όλα
τα κανάλια από
τη γραμμή
εργαλείων

Αυτή η διαδικασία ρυθμίζει όλα τα κανάλια στην ίδια ρύθμιση φίλτρου Low / High
(Χαμηλό/Υψηλό).

Εικόνα 3.
1. Ρυθμίστε το

στο All (Όλα).

2. Κάντε κλικ στο βέλος
High (Υψηλό) .

του μενού εμφάνισης φίλτρου Low (Χαμηλό)

ή

3. Κάντε κλικ στην επιθυμητή ρύθμιση φίλτρου.
Η νέα ρύθμιση φίλτρου εφαρμόζεται σε όλα τα κανάλια.

Εφαρμογή
ρυθμίσεων
φίλτρου σε ένα
κανάλι από τη
γραμμή
εργαλείων

Αυτή η διαδικασία εφαρμόζει τη νέα ρύθμιση φίλτρου Low / High (Χαμηλό/Υψηλό)
μόνο στο επιλεγμένο κανάλι.

Εικόνα 4.
1. Ορίστε στο

το κανάλι που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε (π.χ. 1, 2, 3 κ.λπ.).

2. Κάντε κλικ στο βέλος
High (Υψηλό) .

του μενού εμφάνισης φίλτρου Low (Χαμηλό)

ή

3. Κάντε κλικ στην επιθυμητή ρύθμιση φίλτρου.
Η νέα ρύθμιση φίλτρου εφαρμόζεται μόνο στο επιλεγμένο κανάλι.
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Έξοδος από το λογισμικό
Για έξοδο από το πρόγραμμα Viking EDX/Synergy EDX, χρησιμοποιήστε μία από τις
ακόλουθες μεθόδους:
α. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Close (Κλείσιμο)
παραθύρου λογισμικού.

στην επάνω δεξιά γωνία του

β. Κάντε δεξί κλικ στο
ή στο
στην επάνω αριστερή γωνία του
παραθύρου λογισμικού και κάντε κλικ στο Close (Κλείσιμο).
Σημείωση: Για να επιστρέψετε στο NicVue, κάντε κλικ στο εικονίδιο Ασθενείς
στην εφαρμογή EMG.

Απενεργοποίηση του συστήματος Viking EDX/Synergy EDX
Επιτραπέζιο
σύστημα

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το σύστημα χρησιμοποιώντας μόνο τον διακόπτη
τροφοδοσίας του τροφοδοτικού απομόνωσης. Πρέπει να εκτελέσετε
Windows Shutdown (Απενεργοποίηση) για να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή
πριν απενεργοποιήσετε το σύστημα.

Φορητό σύστημα

Απενεργοποιήστε τα εξαρτήματα με την ακόλουθη σειρά:
1. Τον φορητό υπολογιστή εκτελώντας Windows Shutdown (Απενεργοποίηση).
2. Τη βασική μονάδα.
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Πληροφορίες σχετικά με τον
ασθενή
Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Πληροφορίες
σχετικά με τον ασθενή» του Nicolet EDX που χρησιμοποιείται για εργασία με τα
αρχεία ελέγχων των ασθενών.
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Κενή σελίδα.
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Η οθόνη ασθενών
Οι πληροφορίες σχετικά με τον ασθενή περιέχουν ενότητες όπου εισάγετε
συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με τον ασθενή, όπως το αναγνωριστικό ασθενούς,
το φύλο, την ημερομηνία γέννησης και το όνομα ασθενούς, καθώς και πληροφορίες
σχετικά με τον ιατρό, εντυπώσεις και συμπεράσματα.

Δημιουργία νέας
καρτέλας
πληροφοριών
σχετικά με τον
ασθενή

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Νέος ασθενής

.

2. Εισαγάγετε τα στοιχεία του ασθενούς.
Σημείωση: Τα υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα. Patient ID
(Αναγνωριστικό ασθενούς) (τουλάχιστον 1 χαρακτήρας, κατά μέγιστο 11 χαρακτήρες).
3. Κάντε κλικ στο OK όταν τελειώσετε.

Επεξεργασία
καρτέλας
πληροφοριών
σχετικά με τον
ασθενή

1. Μεταβείτε στο παράθυρο Patients (Ασθενείς):
α. Αν βλέπετε ήδη το παράθυρο Patients (Ασθενείς), συνεχίστε με το βήμα 2.
β. Αν βλέπετε το παράθυρο Select Test (Επιλογή εξέτασης), Test Screen
(Οθόνη εξέτασης) ή Test History (Ιστορικό εξετάσεων), κάντε κλικ στο
εικονίδιο Ασθενείς

και συνεχίστε με το βήμα 2.

2. Από τη λίστα των ασθενών, κάντε διπλό κλικ στον Ασθενή που επιθυμείτε να
επεξεργαστείτε.
3. Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σχετικά με τον ασθενή, κάντε κλικ στο
εικονίδιο Επεξεργασία ασθενούς

.

4. Κάντε κλικ στο OK όταν τελειώσετε.
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Επεξεργασία ενός
αρχείου
επίσκεψης

1. Μεταβείτε στο παράθυρο Patients (Ασθενείς):
α. Αν βλέπετε ήδη το παράθυρο Patients (Ασθενείς), συνεχίστε με το βήμα 2.
β. Αν βλέπετε το παράθυρο Select Test (Επιλογή εξέτασης), Test Screen
(Οθόνη εξέτασης) ή Test History (Ιστορικό εξετάσεων), κάντε κλικ στο
εικονίδιο Ασθενείς

και συνεχίστε με το βήμα 2.

2. Από τη λίστα των ασθενών, κάντε διπλό κλικ στον Ασθενή που επιθυμείτε να
επεξεργαστείτε.
3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Επεξεργασία επίσκεψης

.

4. Επεξεργαστείτε αναλόγως τις πληροφορίες επίσκεψης.

Διαγραφή
καρτέλας
πληροφοριών
σχετικά με τον
ασθενή

ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτή η διαδικασία διαγράφει μόνιμα πληροφορίες, οι οποίες
δεν μπορούν να ανακτηθούν.
1. Μεταβείτε στο παράθυρο Patients (Ασθενείς):
α. Αν βλέπετε ήδη το παράθυρο Patients (Ασθενείς), συνεχίστε με το βήμα 2.
β. Αν βλέπετε το παράθυρο Select Test (Επιλογή εξέτασης), Test Screen
(Οθόνη εξέτασης) ή Test History (Ιστορικό εξετάσεων), κάντε κλικ στο
εικονίδιο Ασθενείς

και συνεχίστε με το βήμα 2.

2. Κάντε δεξί κλικ στον Ασθενή που επιθυμείτε να διαγράψετε.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή Delete Patient (Διαγραφή ασθενούς).
4. Κάντε κλικ στο Yes (Ναι).

3-4
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Πληροφορίες σχετικά με τον ασθενή

Σχετικά με το NicVue (προαιρετικό)
Το NicVue είναι μια βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση και τη
διαχείριση των πληροφοριών και των ελέγχων των ασθενών σας. Σας επιτρέπει να
επιλέξετε τον ασθενή σας και την επιθυμητή λειτουργία εξέτασης για λήψη
δεδομένων ή έναν αποθηκευμένο έλεγχο για επισκόπηση μέσω μίας οθόνης.
Όταν πραγματοποιήσετε για πρώτη φορά είσοδο στο πρόγραμμα, θα δείτε το κύριο
παράθυρο του NicVue. Στο επάνω μέρος αυτού του παραθύρου βρίσκεται η γραμμή
μενού, η οποία παραθέτει τα μενού που περιέχουν τις επιλογές NicVue.
Κάτω από τη γραμμή μενού βρίσκεται η γραμμή εικονιδίων προγράμματος που σας
επιτρέπει να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας και μια λειτουργία εξέτασης. Τα
εικονίδια που εμφανίζονται σε αυτήν τη γραμμή εξαρτώνται από τον αριθμό και τον
τύπο προγραμμάτων που είναι εγκατεστημένα στον σκληρό δίσκο του συστήματός
σας.
Οι υπόλοιπες ενότητες του κύριου παραθύρου NicVue αποτελούνται από δύο λίστες:
• Η λίστα Patient Information (Πληροφορίες σχετικά με τον ασθενή) παραθέτει
όλους τους ασθενείς που είναι αποθηκευμένοι στον σκληρό δίσκο.
• Η λίστα Test Data (Δεδομένα εξέτασης) παραθέτει όλους τους αποθηκευμένους
ελέγχους για τον επισημασμένο ασθενή. Αυτά τα αρχεία αναγνωρίζονται κατά
τύπο εξέτασης και παρατίθενται χρονολογικά.
Το παράθυρο πληροφοριών σχετικά με τον ασθενή NicVue περιέχει διοικητικές
πληροφορίες, όπως το όνομα, τη διεύθυνση, το αναγνωριστικό, την ημερομηνία
γέννησης, τα φυσικά χαρακτηριστικά και το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς.
Δημιουργείτε ή τροποποιείτε τις πληροφορίες σχετικά με τον ασθενή σε αυτό το
παράθυρο.
Σημείωση: Για να επιστρέψετε στο NicVue, κάντε κλικ στο εικονίδιο Ασθενείς
στην εφαρμογή EMG.
Ανατρέξτε στη Βοήθεια NicVue στο σύστημα EDX για οδηγίες λειτουργίας..
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Κενή σελίδα.

3-6

30 Ιανουαρίου 2020

4

Διενέργεια ενός ελέγχου
Αυτό το κεφάλαιο παρέχει γενικές οδηγίες για τη διεξαγωγή μιας μελέτης ή ενός
ελέγχου, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα μια μελέτη αγωγής Κινητικών Νεύρων
(MNC). Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτά τα βασικά βήματα για να εκτελέσετε τους
περισσότερους από τους διαθέσιμους ελέγχους στα προγράμματα Viking EDX/
Synergy EDX.

30 Ιανουαρίου 2020
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Κενή σελίδα.
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Περίληψη βημάτων
1. Εγκαταστήστε το σύστημα
2. Ενεργοποιήστε το σύστημα.
3. Δημιουργήστε ένα νέο αρχείο ασθενούς ή ανακαλέστε ένα υπάρχον αρχείο
ασθενούς.
4. Πραγματοποιήστε είσοδο στο πρόγραμμα Viking EDX/Synergy EDX, επιλέξτε
τον έλεγχο και τις ρυθμίσεις, και έπειτα πραγματοποιήστε είσοδο στη λειτουργία
της δοκιμής.
5. Προετοιμάστε τον ασθενή.
6. Πραγματοποιήστε λήψη δεδομένων.
7. Πραγματοποιήστε επισκόπηση των δεδομένων.
8. Εκτυπώστε την αναφορά.
9. Αρχειοθετήστε τα δεδομένα.

Σημειώσεις
Ακολουθεί ένα παράδειγμα της διαδικασίας για τη χρήση των εξετάσεων. Ορισμένες
διαδικασίες είναι κοινές για όλες τις εξετάσεις, αλλά έχετε υπόψη σας ότι κάποιες
διαφέρουν ή δεν χρησιμοποιούνται καθόλου:
1. Συνδέστε τα ηλεκτρόδια ανάλογα με την εκάστοτε εξέταση.
2. Διαφορετικοί τύποι διεγερτών χρησιμοποιούνται για διαφορετικές εξετάσεις.
3. Βεβαιωθείτε ότι το ερέθισμα που χρησιμοποιείται είναι κατάλληλο για τον
ασθενή, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ένταση του ερεθίσματος.
4. Τα δεδομένα που αποκτήθηκαν από το όργανο αποθηκεύονται στη μνήμη και
εμφανίζονται στην οθόνη.
5. Πρέπει να εισαχθούν οι αποστάσεις μεταξύ των θέσεων των ηλεκτροδίων για να
υπολογιστούν τα αποτελέσματα ταχύτητας αγωγής και να εμφανιστούν στην
οθόνη κατά τη διάρκεια των εξετάσεων αγωγής κινητικών νεύρων και αγωγής
αισθητηρίων νεύρων.
6. Μπορείτε να επιλέξετε ίχνη για επισήμανση ή ανάλυση ιχνών κάνοντας κλικ στο
ίχνος με το ποντίκι.

30 Ιανουαρίου 2020
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Ενδεικτικές περιλήψεις του παραθύρου καταγραφής
Μελέτη
αγωγής
κινητικών
νεύρων
Viking EDX

Η παρακάτω ενδεικτική εικόνα παρέχει μια σύντομη περιγραφή των διαφόρων πεδίων
που θα δείτε κατά τη διεξαγωγή μιας δοκιμής NCS με το Viking EDX.

Ενότητες της Οθόνης λειτουργίας καταγραφής Viking EDX MNC
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A Πληροφορίες σχετικά με τον
ασθενή και την επίσκεψη

I Πίνακας τμημάτων

Q Υπέρθεση
δεδομένων/Εμφάνιση των
ρυθμίσεων περιοχής
οθόνης - Αποθήκευση
πίνακα

B Επιλεγμένη εξέταση

J Περιοχή Results Graphs
(Γραφήματα
αποτελεσμάτων)

R Περιοχή εξέτασης

C Περιοχή δεδομένων

K Περιοχή Monitor
(Παρακολούθηση)

S Αριθμοί νεύρων

D Εικονίδια πλοήγησης

L Περιοχή λειτουργικών
πλήκτρων

T Χρονική βάση

E Εξέταση, Ενεργοποίηση/
M Περιοχή Monitor
Απενεργοποίηση Λήψης,
(Παρακολούθηση) σε
πλήρη οθόνη
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
EL1, DIN1

U Ευαισθησία

F Εισαγωγή/Απόκρυψη ιχνών

N Γραμμή γρήγορης
πρόσβασης

V Γραμμή εργαλείων

G Πίνακας θέσεων
H Περιοχή αποτελεσμάτων

O Γραμμή κατάστασης
P Περιοχή προβολής σε
πλήρη οθόνη

W Γραμμή μενού
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Διενέργεια ελέγχου
Μελέτη
αγωγής
κινητικών
νεύρων
Synergy EDX

Η παρακάτω ενδεικτική εικόνα παρέχει μια σύντομη περιγραφή των διαφόρων πεδίων
που θα δείτε κατά τη διεξαγωγή μιας εξέτασης NCS με το Synergy EDX.

Ενότητες της Οθόνης λειτουργίας καταγραφής Synergy EDX MNC
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A Πληροφορίες σχετικά με τον
ασθενή και την επίσκεψη

I Πίνακας τμημάτων

Q Υπέρθεση
δεδομένων/Εμφάνιση
των ρυθμίσεων περιοχής
οθόνης - Αποθήκευση
πίνακα

B Επιλεγμένη εξέταση

J Περιοχή Results Graphs
(Γραφήματα
αποτελεσμάτων)

R Περιοχή εξέτασης

C Περιοχή δεδομένων

K Περιοχή Monitor
(Παρακολούθηση)

S Αριθμοί νεύρων

D Εικονίδια πλοήγησης

L Περιοχή λειτουργικών
πλήκτρων

T Χρονική βάση

E Εξέταση, Ενεργοποίηση/
M Περιοχή Monitor
Απενεργοποίηση Λήψης,
(Παρακολούθηση) σε
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
πλήρη οθόνη
EL1, DIN1

U Ευαισθησία

F Εισαγωγή/Απόκρυψη ιχνών

N Γραμμή γρήγορης
πρόσβασης

V Γραμμή εργαλείων

G Πίνακας θέσεων
H Περιοχή αποτελεσμάτων

O Γραμμή κατάστασης
P Περιοχή προβολής σε
πλήρη οθόνη

W Γραμμή μενού
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Εγκατάσταση του συστήματος
Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι σωστά συνδεδεμένα στο σύστημά σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ Μην ενεργοποιείτε καμία τροφοδοσία συστήματος έως ότου όλα
τα καλώδια συνδεθούν σωστά και ελεγχθούν. Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 2 αυτού
του οδηγού.
Θα πρέπει επίσης να έχετε το κατάλληλο λογισμικό εφαρμογής εγκατεστημένο στο
σύστημά σας.

Εκκίνηση

Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 2 αυτού του οδηγού για οδηγίες σχετικά με τα παρακάτω:
•
•
•

Ενεργοποίηση του συστήματος.
Σύνδεση.
Εκκίνηση του λογισμικού συστήματος.

Ενεργοποίηση του Όταν ενεργοποιείτε την κύρια τροφοδοσία, το σύστημα εμφανίζει την οθόνη
Logon (Σύνδεση) των Windows.
συστήματος
Αφού συνδεθείτε στο σύστημα, εμφανίζεται το κύριο παράθυρο του NicVue ή η
αρχική σελίδα του Viking EDX/Synergy EDX.

Εκκίνηση/Έξοδος
από το NicVue

Ανατρέξτε στη Βοήθεια NicVue στο σύστημά σας για οδηγίες χρήσης του
προγράμματος NicVue.
7.
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Ενδεικτική δοκιμή αγωγής κινητικών νεύρων
Τοποθετήστε και ασφαλίστε τα ηλεκτρόδια στον ασθενή σας σύμφωνα με τις
συμβάσεις σας για τον τύπο εξέτασης που πραγματοποιείτε.
Σημείωση: Το ηλεκτρόδιο καταγραφής τοποθετείται στον μυ, παρόλο που αυτό που
μας ενδιαφέρει είναι η αγωγή κατά μήκος του νεύρου.
Το νεύρο διεγείρεται χρησιμοποιώντας ηλεκτρόδια επιφάνειας σε δύο ή περισσότερες
θέσεις όπου το νεύρο βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια. Ο διεγέρτης είναι
προσανατολισμένος έτσι ώστε η κάθοδός του να είναι στραμμένη προς το ενεργό
ηλεκτρόδιο καταγραφής.
Η αρνητική τάση που εφαρμόζεται στη μαύρη (-) υποδοχή εισόδου παράγει ανοδική
εκτροπή στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τη μαύρη υποδοχή εισόδου ως το ενεργό
ηλεκτρόδιο και την κόκκινη υποδοχή εισόδου ως το ηλεκτρόδιο αναφοράς ή
ανενεργό ηλεκτρόδιο για μια σύμβαση πολικότητας αρνητικού δυναμικού-ανοδικής
εκτροπής.
Hλεκτρόδιο
Γείωση
Μαύρο (-) - Ενεργή καταγραφή
Κόκκινο (+) - Καταγραφή αναφοράς
DIN (Καταγραφή)

30 Ιανουαρίου 2020

Σύνδεσμος καναλιού ενισχυτή
Πράσινη υποδοχή εισόδου DIN
Μαύρη υποδοχή εισόδου DIN
Κόκκινη υποδοχή εισόδου DIN
Μεγάλη κυκλική υποδοχή εισόδου DIN
5 ακίδων
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Τοποθέτηση
ηλεκτροδίων για
δοκιμή αγωγής
κινητικών νεύρων

• Το ενεργό ηλεκτρόδιο καταγραφής τοποθετείται πάνω από την περιοχή τελικής
πλάκας ενός μυός που νευρώνεται από το νεύρο που επιθυμείτε να εξετάσετε.
• Το ηλεκτρόδιο αναφοράς τοποθετείται κοντά στο ηλεκτρόδιο καταγραφής σε μια
περιοχή χωρίς ηλεκτρικά ερεθίσματα.
• Το ηλεκτρόδιο γείωσης τοποθετείται συνήθως μεταξύ των ηλεκτροδίων
διέγερσης και καταγραφής.
• Η χρήση ηλεκτρολυτικής γέλης μεταξύ του δέρματος και του ηλεκτροδίου
καταγραφής βελτιώνει την «ηλεκτρική επαφή» και μειώνει τον θόρυβο.
• Κατά την καταγραφή από έναν βαθύ μυ, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει μια
ομόκεντρη ή μονοπολική βελόνα για καταγραφή.

Τοποθέτηση
ηλεκτροδίων για
δοκιμή αγωγής
αισθητηρίων
νεύρων

• Τοποθετούνται δισκοειδή ή δακτυλιοειδή ηλεκτρόδια επιφάνειας πάνω από το
δέρμα, σε θέσεις όπου το νεύρο που επιθυμείτε να εξετάσετε βρίσκεται κοντά
στην επιφάνεια.
• Το νεύρο διεγείρεται σε θέσεις όπου βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια. Η κάθοδος
του διεγέρτη προσανατολίζεται προς το ενεργό ηλεκτρόδιο καταγραφής.

Σύνδεση των
ηλεκτροδίων
διέγερσης

Για να συνδέσετε εξωτερικά ηλεκτρόδια διέγερσης στο Comfort Probe ή το Comfort
Probe Plus:
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1. Αφαιρέστε την κεφαλή του αισθητήρα.
2. Αντικαταστήστε την κεφαλή του αισθητήρα με την κεφαλή της υποδοχής
ακίδων.
3. Συνδέστε τα ηλεκτρόδια ανόδου (+) και καθόδου (-) στις αντίστοιχες υποδοχές
ακίδων.
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Δημιουργία/επιλογή Δημιουργία νέας καρτέλας ασθενούς
καρτέλας ασθενούς 1. Δημιουργήστε μια νέα καρτέλα ασθενούς χρησιμοποιώντας μία από τις
ακόλουθες μεθόδους:

α. Από την αρχική σελίδα, κάντε κλικ στο εικονίδιο Νέος ασθενής
β. Από την αρχική σελίδα, κάντε κλικ στο εικονίδιο Ασθενείς
συνέχεια κάντε κλικ στο εικονίδιο Νέος ασθενής

.
και στη

.

2. Εισαγάγετε τα στοιχεία του ασθενούς (τα κίτρινα πεδία είναι υποχρεωτικά).
3. Κάντε κλικ στο OK.
4. Το παράθυρο Select Test (Επιλογή εξέτασης) ανοίγει αυτόματα.

Επιλογή υπάρχουσας καρτέλας ασθενούς
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ασθενείς
Patients (Ασθενείς).

για να εμφανιστεί το παράθυρο

2. Επιλέξτε την καρτέλα ασθενούς χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες
μεθόδους:
a. Κάντε διπλό κλικ στον patient (ασθενής) που σας ενδιαφέρει.
b. Κάντε κλικ στον ασθενή που σας ενδιαφέρει και στη συνέχεια στο εικονίδιο
Άνοιγμα καρτέλας ασθενούς

.

3. Κάντε δεξί κλικ στη visit (επίσκεψη) που επιθυμείτε να ανοίξετε.
4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Επιλογή εξέτασης
παράθυρο Select Test (Επιλογή εξέτασης).

30 Ιανουαρίου 2020

για να εμφανιστεί το
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Επιλογή εξέτασης

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο NCS
Test (Επιλογή εξέτασης).

στο επάνω μέρος του παραθύρου Select

2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο της πλευράς
που επιθυμείτε για να
επιλέξετε την πλευρά ελέγχου (αριστερά ή δεξιά).
3. Κάντε κλικ στο Test (Εξέταση) που σας ενδιαφέρει.
4. Εμφανίστε την οθόνη εξέτασης χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες
μεθόδους:
α. Κάντε διπλό κλικ στην Anatomy (Ανατομία) που σας ενδιαφέρει.
β. Κάντε κλικ στην Anatomy που σας ενδιαφέρει και στη συνέχεια στο
εικονίδιο Οθόνη εξέτασης

.

5. Εμφανίζεται η Test Screen (Οθόνη εξέτασης).

Σημειώσεις για εναλλακτικές ροές εργασίας:
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Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο εικονίδιο Μενού εξετάσεων
επιλέξετε τη εξέταση που σας ενδιαφέρει από τη λίστα.

και να

Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο εικονίδιο Μενού μελετών
επιλέξετε τη μελέτη που σας ενδιαφέρει από τη λίστα.

και να
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Λήψη των
δεδομένων

Τα δεδομένα που λήφθηκαν από το όργανο αποθηκεύονται στη μνήμη και
εμφανίζονται στην οθόνη όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία λήψης.
1. Ορίστε την ένταση του ερεθίσματος στο 0.
2. Τοποθετήστε τον διεγέρτη στην κατάλληλη θέση.
3. Εκκινήστε τη διέγερση και τη λήψη δεδομένων χρησιμοποιώντας μία από τις
ακόλουθες μεθόδους:
α. Πατήστε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ λήψης δεδομένων από τον πίνακα
ελέγχου.
β. Πατήστε τον ποδοδιακόπτη.
γ. Πατήστε τον περιστροφικό δείκτη στον αισθητήρα διεγέρτη Comfort Probe
Plus.
4. Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό χειριστήριο της Έντασης ερεθίσματος ή τον
περιστροφικό δείκτη Έντασης στον αισθητήρα διεγέρτη Comfort Probe Plus για
να αυξήσετε σταδιακά την ένταση του ηλεκτρικού ερεθίσματος έως ότου
υπερβεί κατά πολύ το μέγιστο.
5. Όταν παρατηρηθεί αποδεκτή απόκριση, σταματήστε τη διέγερση και τη λήψη
δεδομένων χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
α. Πατήστε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ λήψης δεδομένων από τον πίνακα
ελέγχου.
β. Πατήστε τον ποδοδιακόπτη.
γ. Πατήστε τον περιστροφικό δείκτη στον αισθητήρα διεγέρτη Comfort Probe
Plus.
6. Για μέσες αποκρίσεις, κάντε κλικ στο Average (Μέσος όρος) > Averager Setup
(Ρύθμιση υπολογισμού μέσου όρου) και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Average
On (Μέσος όρος ενεργοποιημένος). Αν ο Averager (Υπολογισμός μέσου όρου)
είναι απενεργοποιημένος, κάθε νέα απόκριση θα αντικαταστήσει την
προηγούμενη.
7. Πατήστε το κουμπί Επόμενο για να ξεκινήσετε τον επόμενο έλεγχο.
8. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να λάβετε απόκριση από κάθε απαραίτητη
θέση.
Σημείωση: Ενεργοποιείται το σήμα βαθμονόμησης για να επιτραπεί ο υπολογισμός
μέσου όρου. Έχετε υπόψη σας ότι οι ρυθμίσεις φίλτρου υψηλής και χαμηλής
συχνότητας ενδέχεται να μειώσουν το πλάτος του σήματος βαθμονόμησης.

30 Ιανουαρίου 2020
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Αποθήκευση δεδομένων εξέτασης
Αυτόματα
Όταν μεταβαίνετε στους Ασθενείς
ή στην Επιλογή εξέτασης
δεδομένα αποθηκεύονται αυτόματα στον σκληρό δίσκο.

, τα

Χειροκίνητα
Για να αποθηκεύσετε δεδομένα χειροκίνητα στον σκληρό δίσκο χωρίς να κλείσετε
την Οθόνη εξέτασης, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
α. Κάντε κλικ στο File (Αρχείο) > Save Results (Αποθήκευση αποτελεσμάτων).
β. Πατήστε το κουμπί Save (Αποθήκευση) στη βάση ελέγχου Viking EDX.

Δημιουργία/ενημέρωση αναφοράς
Αυτόματα
Όταν μεταβαίνετε στην Επιλογή εξέτασης, τον Νέο ασθενή ή τη Λίστα ασθενών, η
αναφορά ενημερώνεται αυτόματα.

Χειροκίνητα
Για να δημιουργήσετε/ενημερώσετε μια αναφορά στον σκληρό δίσκο χειροκίνητα
χωρίς να κλείσετε την Οθόνη εξέτασης:
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Αναφορά

.

Εκτύπωση μιας τυπικής αναφοράς δεδομένων
Για να εκτυπώσετε μια τυπική αναφορά δεδομένων για τον έλεγχο που μόλις
ολοκληρώθηκε:
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Αναφορά

.

2. Κάντε κλικ στην καρτέλα File (Αρχείο).
3. Κάντε κλικ στο Print (Εκτύπωση) στην αριστερή πλευρά της αναφοράς.
4. Ορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.
5. Κάντε κλικ στο Print (Εκτύπωση) στην επάνω αριστερή ενότητα του παραθύρου.
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Διενέργεια ελέγχου

Καταγραφή εικόνων και βίντεο οθόνης
Καταγραφή μιας
εικόνας οθόνης

Για να καταγράψετε ένα αντίγραφο της οθόνης ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιήστε
μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
α. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Καταγραφή οθόνης
ηλεκτρονικό αρχείο (αρχείο .jpg).

για καταγραφή σε

β. Κάντε κλικ στο File (Αρχείο) > Print Screen (Εκτύπωση οθόνης) για
εκτύπωση αντίγραφου.
γ. Πατήστε Screen Copy (Αντίγραφο οθόνης)
Viking EDX για εκτύπωση αντίγραφου.

Καταγραφή βίντεο
οθόνης εξέτασης

στον πίνακα ελέγχου

Για να καταγράψετε ένα βίντεο της οθόνης εξέτασης, χρησιμοποιήστε μία από τις
ακόλουθες μεθόδους:
α. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Καταγραφή βίντεο
σταματήσετε την καταγραφή.

. Επαναλάβετε για να

β. Κάντε κλικ στο File (Αρχείο) > Producer (Παραγωγός) > Capture Video
(Καταγραφή βίντεο). Επαναλάβετε για να σταματήσετε την καταγραφή.

Επισκόπηση ενός
καταγεγραμμένου
βίντεο της οθόνης
εξέτασης

30 Ιανουαρίου 2020

1. Κάντε κλικ στο File (Αρχείο) > Producer (Παραγωγός) > > Producer
Recordings (Καταγραφές παραγωγού).
2. Εντοπίστε και ανοίξτε το αρχείο βίντεο που επιθυμείτε να ελέγξετε (τα αρχεία
έχουν χρονική σήμανση).
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Κενή σελίδα.
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5

Συνήθεις διαδικασίες
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει διάφορες λειτουργίες που είναι κοινές μεταξύ των
συστημάτων Viking EDX και Synergy EDX.
Τα ακόλουθα υπομνήματα προσδιορίζουν το σύστημα, στο οποίο εφαρμόζονται οι
διαδικασίες που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο.
Τα βήματα ισχύουν τόσο για το Viking EDX όσο και για το
Synergy EDX.
Τα βήματα ισχύουν μόνο για το Viking EDX.
Τα βήματα ισχύουν μόνο για το Synergy EDX.

Σημείωση: Διάφορες λειτουργίες μπορούν επίσης να εκτελεστούν με τα κουμπιά της
περιοχής λειτουργικών πλήκτρων που βρίσκονται στο κάτω μέρος των παραθύρων
Δοκιμής/Επισκόπησης. Αυτά τα στοιχεία ελέγχου δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το
κεφάλαιο.

30 Ιανουαρίου 2020
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Κενή σελίδα.

5-2

30 Ιανουαρίου 2020

Συνήθεις διαδικασίες
Προσθήκη νέων
εξετάσεων σε μια
προηγούμενη
επίσκεψη

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε νέες εξετάσεις και να προσθέσετε τα δεδομένα σε
μια προηγούμενη επίσκεψη.
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ασθενείς
.
2. Κάντε διπλό κλικ στην καρτέλα Patient (Ασθενής).
3. Κάντε κλικ στην Visit (Επίσκεψη) στην οποία επιθυμείτε να
προσθέσετε και να αποθηκεύσετε νέες εξετάσεις.
4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ανάκτηση επίσκεψης
που
βρίσκεται πάνω από τη λίστα των προηγούμενων επισκέψεων.
5. Κάντε κλικ σε ένα από τα εικονίδια NCS, EMG, EP, ή IOM
για να επιλέξετε τον έλεγχο που επιθυμείτε να
πραγματοποιήσετε.
6. Επιλέξτε το Test (Εξέταση).
7. Κάντε διπλό κλικ στο Anatomy/Location/Test
(Ανατομία/Θέση/Εξέταση) που σας ενδιαφέρει.
8. Πραγματοποιήστε λήψη των νέων δεδομένων.

Προσθήκη νέων
δεδομένων σε μια
προηγούμενη
εξέταση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη νέων δεδομένων και να προσθέσετε τα
δεδομένα σε μια προηγούμενη δοκιμή.
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ασθενείς
.
2. Κάντε διπλό κλικ στην καρτέλα Patient (Ασθενής).
3. Κάντε κλικ στην Visit (επίσκεψη) που περιέχει την εξέταση
στην οποία επιθυμείτε να προσθέσετε νέα δεδομένα εξέτασης.
4. Κάντε κλικ στην Test (εξέταση) στην οποία επιθυμείτε να
προσθέσετε νέα δεδομένα.
5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ανάκτηση εξέτασης
που
βρίσκεται πάνω από τη λίστα των προηγούμενων εξετάσεων.
6. Πραγματοποιήστε λήψη των νέων δεδομένων.

30 Ιανουαρίου 2020
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Αλλαγή της
διάρκειας του
ερεθίσματος

Για να αλλάξετε τη διάρκεια του ερεθίσματος (0,01-1,0 ms) που εφαρμόζεται στον
ασθενή:
1. Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
α. Κάντε κλικ στο πεδίο ρύθμισης Διεγέρτης EL1
και έπειτα κάντε κλικ στη νέα ρύθμιση από
το μενού.
β. Πατήστε το κουμπί Comfort Probe Plus S1 για να αυξήσετε
ή το κουμπί S2 για να μειώσετε τη διάρκεια διέγερσης.
1. Περιστρέψτε τον δείκτη ρύθμισης Διάρκεια του ερεθίσματος.

Αλλαγή της
ευαισθησίας (SNS)

Για να αλλάξετε την ευαισθησία σε μια εξέταση:
1. Πατήστε το επάνω ή το κάτω μη προγραμματιζόμενο πλήκτρο

Trace (Ίχνος)
στον Πίνακα Ελέγχου Viking EDX για να
επιλέξετε ίχνος.
2. Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να
αλλάξετε την ευαισθησία:
α. Πατήστε το κουμπί Comfort Probe Plus S3.
β. Πατήστε το επάνω μη προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να
αυξήσετε ή το κάτω για να μειώσετε την ευαισθησία.

1. Κάντε κλικ στο Trace (Ίχνος) που σας ενδιαφέρει.
2. Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να
αλλάξετε την ευαισθησία:
α. Πατήστε το κουμπί Comfort Probe Plus S3.
β. Περιστρέψτε τον δείκτη ρύθμισης της Ευαισθησίας στον
πίνακα ελέγχου Synergy EDX.
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Συνήθεις διαδικασίες
Αλλαγή του ρυθμού
του ερεθίσματος

Για να επιλέξετε τον Επιθυμητό ρυθμό επανάληψης διεγέρτη, χρησιμοποιήστε μία
από τις ακόλουθες μεθόδους:
α. Κάντε κλικ στο πεδίο Stim Rep Rate (Ρυθμός επανάληψης
του ερεθίσματος)
στη γραμμή εργαλείων και
πληκτρολογήστε τον επιθυμητό ρυθμό.
β. Κάντε κλικ στο βέλος του μενού εμφάνισης του Ρυθμού
επανάληψης του ερεθίσματος
και έπειτα κάντε κλικ
σε έναν συχνά χρησιμοποιούμενο ρυθμό.

Επιλογή λήψης
Επιλέξτε Repetitive (Επαναλαμβανόμενη) ή Single Sweep (Μεμονωμένη σάρωση)
επαναλαμβανόμενης εφαρμογή ερεθίσματος, χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
ή μεμονωμένης
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Εφαρμογή ερεθίσματος για να
σάρωσης
επιλέξετε τη ρύθμιση:
•

= Εφαρμόζει μεμονωμένο ερέθισμα και εκκινεί μία
σάρωση κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο Switch
(Εναλλαγή) ή τον ποδοδιακόπτη.

•

= Εφαρμόζει επαναλαμβανόμενο ερέθισμα και
πραγματοποιεί σάρωση κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο
Switch (Εναλλαγή) ή τον ποδοδιακόπτη. Πατήστε ξανά το
πλήκτρο Switch (Εναλλαγή) ή τον ποδοδιακόπτη για να
διακόψετε τη διέγερση.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Switch (Εναλλαγή) της Περιοχής
λειτουργικών πλήκτρων για να επιλέξετε Repetitive
(Επαναλαμβανόμενη) ή Single (Μεμονωμένη).

30 Ιανουαρίου 2020
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Τοποθέτηση
δεικτών

Μπορείτε να ρυθμίσετε το λογισμικό να τοποθετεί δείκτες αυτόματα ή να τους
τοποθετήσετε εσείς χειροκίνητα.

Αυτόματη τοποθέτηση δεικτών
Για να τοποθετηθούν αυτόματα οι δείκτες από το λογισμικό στα κύματα στις
επιλεγμένες θέσεις όταν ολοκληρωθεί ο αριθμός των βημάτων:
1. Κάντε κλικ στο Results (Αποτελέσματα) > Marker Setup
(Ρύθμιση δεικτών).
2. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου Enable (Ενεργοποίηση) για τους
δείκτες που σας ενδιαφέρουν.
3. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένα τα πλαίσια ελέγχου Auto
(Αυτόματα) για τους δείκτες που επιθυμείτε να τοποθετηθούν
αυτόματα.
Όλες οι σχετικές μετρήσεις και υπολογισμοί εμφανίζονται στους πίνακες στην
περιοχή Πίνακες αποτελεσμάτων.

Χειροκίνητη τοποθέτηση δεικτών
Για να τοποθετήσετε δείκτες στα δεδομένα χειροκίνητα:
1. Κάντε κλικ στο κουμπί Γραμμή δεικτών
ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη

.

2. Κάντε κλικ στο View (Προβολή) > Panels (Πίνακες) > Marker
Panel (Πίνακας δεικτών).
3. Από τον πίνακα δεικτών, χρησιμοποιήστε μία από τις
ακόλουθες μεθόδους:
α. Κάντε κλικ στον Marker Number (Αριθμός δείκτη) που
επιθυμείτε να τοποθετήσετε, τοποθετήστε το εικονίδιο
δείκτη πάνω από τη λειτουργία κύματος που επιθυμείτε να
επισημάνετε και κάντε κλικ στο κουμπί του ποντικιού.
Επαναλάβετε για κάθε δείκτη που επιθυμείτε να
τοποθετήσετε.
β. Κάντε κλικ στο κουμπί Fast Mark (Γρήγορη επισήμανση),
τοποθετήστε το εικονίδιο δείκτη πάνω από τη λειτουργία
κύματος που επιθυμείτε να επισημάνετε ως «1» και κάντε
κλικ στο κουμπί του ποντικιού. Μετακινήστε το εικονίδιο
δείκτη πάνω από την επόμενη λειτουργία και κάντε κλικ στο
κουμπί του ποντικιού. Επαναλάβετε μέχρι να τοποθετηθούν
όλοι οι επιθυμητοί δείκτες. Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί
Fast Mark (Γρήγορη επισήμανση) για να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
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Συνήθεις διαδικασίες
Μετακίνηση δεικτών σε ένα ίχνος
Οι μετρήσεις ενημερώνονται αυτόματα καθώς μετακινείτε τον δείκτη.
1. Κάντε κλικ και σύρετε τον δείκτη που επιθυμείτε να
μετακινήσετε.
2. Κάντε κλικ στον δείκτη που επιθυμείτε να μετακινήσετε και
περιστρέψτε τον τροχό του ποντικιού.
Σημείωση: Η τοποθέτηση του δείκτη λανθάνοντος χρόνου 1 στην αριστερή άκρη
της οθόνης δεδομένων ή του δείκτη λανθάνοντος χρόνου 2 στη δεξιά άκρη της
οθόνης δεδομένων θα αποκλείσει αυτόν τον λανθάνοντα χρόνο από τυχόν
υπολογισμούς.

Χωρίς απόκριση
Αν σε ένα ίχνος δεν έχετε καταγράψει απόκριση στο ερέθισμα, μπορείτε να
εισαγάγετε τη σημείωση NR στον πίνακα αποτελεσμάτων, που σημαίνει «Χωρίς
απόκριση».
1. Κάντε κλικ στο ίχνος χωρίς απόκριση.
2. Επιλέξτε No Response (Χωρίς απόκριση) από την Περιοχή
λειτουργικών πλήκτρων.
3. Το «NR» εμφανίζεται στον πίνακα μετρήσεων αντί
συγκεκριμένων τιμών για το επιλεγμένο ίχνος.

Επαναφορά των δεικτών
Αν έχετε αλλάξει χειροκίνητα τη θέση δεικτών που τοποθετήθηκαν αυτόματα από
το σύστημα, μπορείτε να επαναφέρετε αυτούς τους δείκτες στις αρχικές τους
θέσεις:
1. Κάντε κλικ στο Results (Αποτελέσματα) > Reanalyze (Εκ
νέου ανάλυση).
2. Κάντε κλικ στο Yes (Ναι) για να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε
να αναλύσετε εκ νέου το επιλεγμένο ίχνος.

30 Ιανουαρίου 2020
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Nicolet EDX
Αλλαγή της οθόνης

Για να αλλάξετε την οθόνη πριν ξεκινήσει η λήψη δεδομένων ή μετά την
ολοκλήρωση της λήψης:
1. Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για να
επιλέξετε πώς επιθυμείτε να προβάλετε την οθόνη:
α. Κάντε κλικ στο View (Προβολή) > Full Trace Area
(Περιοχή ίχνους σε πλήρη προβολή), ή Full Results Area
(Περιοχή αποτελεσμάτων σε πλήρη προβολή), Trace Area
(Περιοχή ίχνους), Right Trace Area (Περιοχή ίχνους δεξιά),
ή Trace Area Setup (Ρύθμιση περιοχής ίχνους).
β. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Εμφάνιση για να
εμφανίσετε τις επιλογές εμφάνισης δεδομένων.
γ. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Οθόνη για
εναλλαγή μεταξύ των επιλογών σας:
• Κανονική: Η Περιοχή δεδομένων καλύπτει τη μισή
οθόνη και η περιοχή αποτελεσμάτων είναι ορατή.
• Πλήρης: Η περιοχή δεδομένων καλύπτει το πλάτος της
οθόνης και η περιοχή αποτελεσμάτων κρύβεται
προσωρινά.
• Κάντε κλικ στο εικονίδιο Εμφάνιση της γραμμής
εργαλείων που σας ενδιαφέρει.
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Συνήθεις διαδικασίες
Ενεργοποίηση
δεικτών

Για να ενεργοποιήσετε έναν δείκτη, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
1. Κάντε κλικ στον δείκτη που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε. Θα
επισημανθεί με κόκκινο χρώμα.
1. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τους δείκτες χρησιμοποιώντας τα
μη προγραμματιζόμενα πλήκτρα Δείκτης στον πίνακα ελέγχου
Viking EDX.
α. Πατήστε Marker 1 (advance) [Δείκτης 1 (προώθηση)] για
να ενεργοποιήσετε τον πρώτο δείκτη λανθάνοντος χρόνου ή
πλάτους σε ένα ίχνος. Πατήστε ξανά αυτό το πλήκτρο για
να ενεργοποιήσετε τον πρώτο δείκτη λανθάνοντος χρόνου ή
πλάτους στο επόμενο ίχνος.
β. Πατήστε Marker 2 (advance) [Δείκτης 2 (προώθηση)] για
να ενεργοποιήσετε τον δεύτερο δείκτη λανθάνοντος χρόνου
ή πλάτους σε ένα ίχνος. Πατήστε ξανά αυτό το πλήκτρο για
να ενεργοποιήσετε τον δεύτερο δείκτη λανθάνοντος χρόνου
ή πλάτους στο επόμενο ίχνος.
γ. Πατήστε Latency/Amplitude (Λανθάνων χρόνος/Πλάτος)
για εναλλαγή μεταξύ των δεικτών λανθάνοντος χρόνου και
πλάτους.

Υπέρθεση ιχνών

Στη μελέτη ενός μεμονωμένου νεύρου, τα ίχνη που τίθενται σε υπέρθεση
εμφανίζονται στο κέντρο της οθόνης. Σε μια μελέτη δύο νεύρων, οι κυματομορφές
που καταγράφηκαν από το Νεύρο A εμφανίζονται στο πάνω μισό της οθόνης. Οι
κυματομορφές που καταγράφονται από το Νεύρο B εμφανίζονται στο κάτω μισό.
1. Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για να
πραγματοποιήσετε υπέρθεση ιχνών:
α. Κάντε κλικ στο κουμπί Υπέρθεση
στη γραμμή
εργαλείων. Κάντε κλικ στο κουμπί Υπέρθεση ξανά για να
επαναφέρετε τα ίχνη στις αρχικές τους θέσεις.
β. Πατήστε το κουμπί Superimpose (Υπέρθεση) στον Πίνακα
Ελέγχου για την επικάλυψη ιχνών που περιέχουν δεδομένα.
Πατήστε το Superimpose (Υπέρθεση) ξανά για να
επαναφέρετε τα ίχνη στις αρχικές τους θέσεις.
γ. Επιλέξτε το κουμπί S. Impose (Υπέρθεση) από την Περιοχή
λειτουργικών πλήκτρων.
δ. Κάντε κλικ στο View (Προβολή) > Superimpose (Υπέρθεση).
1. Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για την
υπέρθεση ιχνών:
α. Επιλέξτε το κουμπί S. Impose (Υπέρθεση) από την Περιοχή
λειτουργικών πλήκτρων.
β. Κάντε κλικ στο View (Προβολή) > Superimpose (Υπέρθεση).

30 Ιανουαρίου 2020

5-9

Nicolet EDX
Υπολογισμός
ταχυτήτων αγωγής

Για τον υπολογισμό και την εμφάνιση της ταχύτητας αγωγής συγκεκριμένων
τμημάτων:
1. Κάντε κλικ στο Edit (Επεξεργασία) > Site Setup (Ρύθμιση θέσης).
2. Επιλέξτε το/τα πλαίσιο/-α ελέγχου Velocity (Ταχύτητα) για να
επιλέξετε ποια τμήματα θα εμφανίζουν την ταχύτητα στον
πίνακα αποτελεσμάτων τμημάτων.
3. Κάντε κλικ στο OK.
4. Πληκτρολογήστε την απόσταση για κάθε μία από τις θέσεις για
τις οποίες επιθυμείτε να δείτε τις τιμές ταχύτητας.

Μέτρηση της
θερμοκρασίας του
ασθενούς

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το σύστημα εισάγει αυτόματα τη
θερμοκρασία του ασθενούς στον πίνακα ιχνών ή τμημάτων κατά τη διάρκεια της
λήψης δεδομένων.
1. Ασφαλίστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας σε κατάλληλη θέση
στο δέρμα του ασθενούς.
2. Συνδέστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας στον ενισχυτή.
3. Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να
εμφανίσετε τον πίνακα Results Table Setup (Ρύθμιση του πίνακα
αποτελεσμάτων).
α. Κάντε κλικ στο Edit (Επεξεργασία) > Results Table Setup
(Ρύθμιση του πίνακα αποτελεσμάτων).
β. Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε κεφαλίδα στήλης αποτελεσμάτων
στον πίνακα αποτελεσμάτων [π.χ. Distance mm (Απόσταση mm),
Lat Diff ms (Διαφ. λανθ. χρ. σε ms) κ.λπ.].
4. Κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση μενού ενός κενού πεδίου (Α)
παρακάτω.
5. Κάντε κλικ στο Temperature (Θερμοκρασία). Το επιλεγμένο
πεδίο γράφει τώρα Θερμοκρασία.
6. Για να μετακινήσετε τη Θερμοκρασία σε μια άλλη στήλη στον
Πίνακα τμημάτων, κάντε κλικ στο Επάνω ή στο Κάτω Βέλος (B).
7. Για να αφαιρέσετε μια στήλη από τους Πίνακες αποτελεσμάτων,
κάντε κλικ στον αντίστοιχο αριθμό και έπειτα κάντε κλικ στο
κουμπί Μείον (C).
8. Το κουμπί Συν (C) εισάγει ένα κενό πεδίο πάνω από το τρέχον
επιλεγμένο πεδίο.

9. Κάντε κλικ στο OK όταν τελειώσετε.
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Συνήθεις διαδικασίες
Αλλαγή του
ονόματος νεύρου

Για να αλλάξετε την επισήμανση νεύρου είτε από τη λειτουργία Καταγραφή είτε
από τη λειτουργία Επισκόπηση.
1. Κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε στην περιοχή του Results Table
(Πίνακας αποτελεσμάτων) στα δεξιά της περιοχής εμφάνισης
Data (Δεδομένα).
2. Κάντε κλικ στο Change Nerve Label (Αλλαγή επισήμανσης
νεύρου) από το αναδυόμενο μενού.
3. Κάντε κλικ στην ονομασία Nerve (Νεύρο) με την οποία
επιθυμείτε να αντικαταστήσετε την τρέχουσα επισήμανση.
4. Κάντε κλικ στο OK.

Προβολή της λίστας
νεύρων

Για να επιλέξετε πώς επιθυμείτε να προβάλλεται η λίστα Εξετάσεων/Ανατομίας
στο παράθυρο Select Test (Επιλογή εξέτασης).
1. Κάντε δεξί κλικ στο Heading (Κεφαλίδα) στη δεξιά πλευρά
του παραθύρου Select Test (Επιλογή εξέτασης).
2. Κάντε κλικ στη μέθοδο με την οποία επιθυμείτε να προβάλλετε
τη λίστα.

Επιλογή πλευράς
για τον έλεγχο

Για να επιλέξετε Πλευρά κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ακολουθείτε μία από τις
παρακάτω μεθόδους:
α. Από το παράθυρο Select Test (Επιλογή εξέτασης) κάντε
κλικ στο
στο

για να επιλέξετε την Αριστερή πλευρά ή
για να επιλέξετε τη Δεξιά πλευρά.

β. Πατήστε το κουμπί Side (Πλευρά) στον Πίνακα ελέγχου
Viking EDX.

30 Ιανουαρίου 2020
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Nicolet EDX
Διαγραφή
δεδομένων

Η διαγραφή δεδομένων πραγματοποιείται με τα ακόλουθα βήματα:
Χρήση της γραμμής εργαλείων
1. Κάντε κλικ στο ίχνος που επιθυμείτε να διαγράψετε.
2. Πατήστε το κουμπί Διαγραφή
.
3. Για να επαναφέρετε το ίχνος που μόλις διαγράψατε, πατήστε το
κουμπί Αναίρεση διαγραφής

.

Χρήση του πίνακα ελέγχου
1. Για να διαγράψετε ένα ή περισσότερα ίχνη, πατήστε Delete
(Διαγραφή) στον πίνακα ελέγχου. Η Περιοχή λειτουργικών
πλήκτρων εμφανίζει τις επιλογές σας.
2. Για να διαγράψετε όλες τις αποκρίσεις που εμφανίζονται,
πατήστε All Responses (Όλες οι αποκρίσεις). Το σύστημα
διαγράφει όλα τα ίχνη και όλα τα δεδομένα μετρήσεων από την
οθόνη.
-ήΓια να διαγράψετε ένα μεμονωμένο ίχνος, επισημάνετε το ίχνος
που επιθυμείτε να διαγράψετε χρησιμοποιώντας τον
περιστροφικό δείκτη δρομέα. Το επιλεγμένο ίχνος
επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα. Πατήστε Enter για να
διαγραφεί το ίχνος. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται ώσπου
να διαγράψετε όλες τις αποκρίσεις που δεν θέλετε να
εμφανίζονται.
1. Στον Πίνακα ελέγχου Synergy EDX, πατήστε το κουμπί M-. Η
Περιοχή λειτουργικών πλήκτρων εμφανίζει τις επιλογές σας.
1. Επιλέξτε το ίχνος δεδομένων που επιθυμείτε να αφαιρέσετε.
2. Κάντε κλικ στο Edit (Επεξεργασία) > Εrase (Διαγραφή).
3. Για να επαναφέρετε το ίχνος που μόλις διαγράψατε, κάντε κλικ
στο Edit (Επεξεργασία) > Unerase (Αναίρεση διαγραφής).
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Συνήθεις διαδικασίες
Καταγραφή βίντεο

Μπορείτε να καταγράψετε ένα βίντεο της οθόνης κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου.
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Καταγραφή βίντεο
για να
εκκινήσετε την καταγραφή βίντεο.
2. Κάντε ξανά κλικ στο εικονίδιο Καταγραφή βίντεο για να
διακόψετε την καταγραφή βίντεο.

Ρύθμιση αναφοράς

Μπορείτε να επιλέξετε τα περιεχόμενα των αναφορών.
Από το παράθυρο Ασθενείς
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ασθενείς
.
2. Κάντε κλικ στο Edit (Επεξεργασία) > User Setup (Ρυθμίσεις
χρήστη) > Report Setup (Ρύθμιση αναφοράς).
3. Επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα της αναφοράς όπως επιθυμείτε.
4. Κάντε κλικ στο OK.
Από την οθόνη εξέτασηςς
1. Προβάλλετε στην οθόνη εξέτασης.
2. Κάντε κλικ στο Edit (Επεξεργασία) > Test Report Setup
(Ρύθμιση αναφοράς εξέτασης).
3. Επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα της αναφοράς όπως επιθυμείτε.
4. Κάντε κλικ στο OK.
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Nicolet EDX
Κενή σελίδα.
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6

Δημιουργία αντιγράφων
ασφαλείας/επαναφορά
ρυθμίσεων και εισαγωγή
ρυθμίσεων παλαιού τύπου του
Viking
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει οδηγίες για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την
επαναφορά των Ρυθμίσεων και των Φακέλων δοκιμών σας, καθώς και για την
εισαγωγή ρυθμίσεων παλαιού τύπου του Viking.
Σημείωση: Οι διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο δεν δημιουργούν
αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων που λήφθηκαν από ελέγχους.
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Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας/επαναφορά ρυθμίσεων και εισαγωγή ρυθμίσεων παλαιού τύπου
του Viking

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ρυθμίσεων και φακέλων εξετάσεων

1. Κάντε κλικ στο Start (Έναρξη) > All Programs (Όλα τα προγράμματα) >
Natus > Emg (Ηλεκτρομυογραφία) > Utilities (Βοηθητικά προγράμματα) >
Backup Settings (Ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας).
2. Κάντε κλικ στο Yes (Ναι) στο παράθυρο διαλόγου EMG Settings Backup
(Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων EMG).
3. Δημιουργήστε ένα Name (Όνομα) για τον φάκελο Ρυθμίσεις.
4. Κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση).
5. Κάντε κλικ στο OK στο παράθυρο διαλόγου EMG Settings Backup (Δημιουργία
αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων EMG), το οποίο προσδιορίζει τη θέση του
αντιγράφου ασφαλείας του φακέλου ρυθμίσεών σας.

Επαναφορά ρυθμίσεων και φακέλων εξετάσεων
Από την επιφάνεια εργασίας:
1. Κάντε κλικ στο Start (Έναρξη) > All Programs (Όλα τα προγράμματα) > Natus >
Emg (Ηλεκτρομυογραφία) > Utilities (Βοηθητικά προγράμματα) > Restore
Settings (Επαναφορά ρυθμίσεων).
2. Κάντε κλικ στο Yes (Ναι) για να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να παρακάμψετε
τις υπάρχουσες ρυθμίσεις στο σύστημά σας.
3. Κάντε κλικ στον Φάκελο ρυθμίσεων που επιθυμείτε να επαναφέρετε.
4. Κάντε κλικ στο Open (Άνοιγμα).
5. Κάντε κλικ στο OK όταν εμφανιστεί η ειδοποίηση ότι έχει πραγματοποιηθεί
επαναφορά ρυθμίσεων.
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Nicolet EDX

Εισαγωγή ρυθμίσεων παλαιού τύπου του Viking
Αυτή η διαδικασία εισάγει παλαιότερες ρυθμίσεις του Viking.
1. Από οποιοδήποτε παράθυρο του Viking εκτός του παραθύρου Εξέτασης, κάντε κλικ
στο File (Αρχείο) > Import (Εισαγωγή) > Viking Settings (Ρυθμίσεις Viking).
2. Περιηγηθείτε στη θέση των ρυθμίσεων Viking (για παράδειγμα,
C:\Nicolet\VikDir\Settings.Sel).
Μπορείτε να επιλέξετε να εισαγάγετε όλα τα αρχεία ρυθμίσεων και ρυθμίσεων
συστήματος Viking ή μόνο τα επιλεγμένα αρχεία ρυθμίσεων Viking ή μόνο τα αρχεία
ρυθμίσεων συστήματος Viking.

Εισαγωγή όλων
των ρυθμίσεων
εξετάσεων και
ρυθμίσεων
συστήματος
Viking

Με αυτήν τη μέθοδο, εισάγονται όλες οι ρυθμίσεις εξετάσεων Viking και οι ρυθμίσεις
συστήματος Viking, που περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις Look and Feel (Όψη και αίσθηση),
Producer (Παραγωγός), Printer (Εκτυπωτής), Regional Settings (Τοπικές ρυθμίσεις) κ.λπ.

Εισαγωγή μόνο
των επιλεγμένων
ρυθμίσεων Viking

Με αυτήν τη μέθοδο, εισάγονται μόνο οι επιλεγμένες ρυθμίσεις εξέτασης Viking.

1. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη επισήμανση του Φακέλου εξέτασης
στον οποίο θα εισαχθούν οι ρυθμίσεις, πληκτρολογήστε την επιθυμητή επισήμανση.
2. Κάντε κλικ στο Import (Εισαγωγή).

1. Από το παράθυρο Viking Import Setup (Ρυθμίσεις εισαγωγής Viking), κάντε

2.
3.
4.
5.

κλικ στην επιλογή Επέκταση
για να εμφανιστεί το παράθυρο Import Viking
Settings (Εισαγωγή ρυθμίσεων Viking), το οποίο σας επιτρέπει να επιλέξετε
συγκεκριμένα αρχεία ρυθμίσεων για εισαγωγή.
Καταργήστε την επιλογή Select All (Επιλογή όλων).
Κάντε κλικ στα αρχεία Ρυθμίσεων που επιθυμείτε να εισαγάγετε.
Κάντε κλικ στο κουμπί Import Test Setups (Εισαγωγή ρυθμίσεων εξέτασης).
Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου Import status (Κατάσταση εισαγωγής).
α. Αν η εισαγωγή ήταν επιτυχής, κάντε κλικ στο Close (Κλείσιμο).
β. Αν η εισαγωγή ολοκληρώθηκε μερικώς, πραγματοποιήστε μία από τις
ακόλουθες ενέργειες:
i. Κάντε κλικ στην επιλογή Show Log (Εμφάνιση αρχείου καταγραφής) για
να δείτε μια λίστα ρυθμίσεων που ενδεχομένως να απαιτούν τροποποιήσεις
μετά την εισαγωγή της/των επιλεγμένης/-ων ρύθμισης/-εων.
ii. Κάντε κλικ στο

για να κλείσετε το παράθυρο αρχείου καταγραφής.

iii. Κάντε κλικ στο Close (Κλείσιμο) για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου
Κατάσταση εισαγωγής.
6. Κάντε κλικ στο Close (Κλείσιμο) για να κλείσετε το παράθυρο Import Viking
Settings (Εισαγωγή ρυθμίσεων Viking).
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Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας/επαναφορά ρυθμίσεων και εισαγωγή ρυθμίσεων παλαιού τύπου
του Viking
Εισαγωγή μόνο
Με αυτήν τη διαδικασία, εισάγονται μόνο οι ρυθμίσεις συστήματος Viking, που
περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις Look and Feel (Όψη και αίσθηση), Producer
των ρυθμίσεων
(Παραγωγός), Printer (Εκτυπωτής), Regional Settings (Τοπικές ρυθμίσεις) κ.λπ.
συστήματος
Viking
1. Από το παράθυρο Viking Import Setup (Ρυθμίσεις εισαγωγής Viking), κάντε
κλικ στην επιλογή Επέκταση
για να εμφανιστεί το παράθυρο Import Viking
Settings (Εισαγωγή ρυθμίσεων Viking), το οποίο σας επιτρέπει να επιλέξετε
συγκεκριμένα αρχεία ρυθμίσεων για εισαγωγή.
2. Κάντε κλικ στο Import System Setup (Εισαγωγή ρυθμίσεων συστήματος).
3. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου Import status (Κατάσταση εισαγωγής).
α. Αν η εισαγωγή ήταν επιτυχής, κάντε κλικ στο Close (Κλείσιμο).
β. Αν η εισαγωγή ολοκληρώθηκε μερικώς, πραγματοποιήστε μία από τις
ακόλουθες ενέργειες:
i. Κάντε κλικ στην επιλογή Show Log (Εμφάνιση αρχείου καταγραφής) για
να δείτε μια λίστα ρυθμίσεων που ενδεχομένως να απαιτούν
τροποποιήσεις μετά την εισαγωγή των επιλεγμένων ρυθμίσεων.
ii. Κάντε κλικ στο

για να κλείσετε το παράθυρο αρχείου καταγραφής.

iii. Κάντε κλικ στο Close (Κλείσιμο) για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου
Κατάσταση εισαγωγής.
4. Κάντε κλικ στο Close (Κλείσιμο) για να κλείσετε το παράθυρο Import Viking
Settings (Εισαγωγή ρυθμίσεων Viking).
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