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Versija 21 vai jaunāka

Priekšvārds

Paziņojums par lietošanas indikācijām
Sistēma Nicolet EDX ir paredzēta, lai iegūtu, attēlotu, analizētu, uzglabātu, ziņotu un
pārvaldītu cilvēka nervu un muskuļu sistēmas elektrofizioloģisko informāciju, tostarp:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

nervu vadītspēju (NCS);
elektromiogrāfiju (EMG);
uzraudzību operācijas laikā, tostarp elektroencefalogrāfiju (EEG);
izraisīto potenciālu (EP), kas ietver vizuāli izraisīto potenciālu (VEP), akustiski
izraisīto potenciālu (AEP), somatosensoro izraisīto potenciālu (SEP);
elektroretinogrāfiju (ERG);
elektrookulogrāfiju (EOG);
P300;
iespējamo negatīvo novirzi (CNV);
motoriski izraisīto potenciālu (MEP).

Sistēmu Nicolet EDX var izmantot, lai noteiktu autonomo reakciju uz fizioloģiskiem
stimuliem, mērot elektriskās pretestības izmaiņas starp diviem elektrodiem
(galvaniskā ādas reakcija un simpātiskā ādas reakcija). Autonomā testēšana ietver arī
RR intervāla mainīguma novērtēšanu.
Synergy EDX / Viking EDX programmatūru izmanto nervu sistēmas funkcionālā
stāvokļa izmaiņu noteikšanai, nervu struktūru atrašanās vietas noteikšanai operācijas
laikā un neiromuskulārās slimības vai stāvokļa diagnosticēšanai.
Uzskaitītās modalitātes ietver funkciju pārklāšanos. Vispārīgi

• nervu vadītspējas pētījumi mēra nerva elektrisko reakciju.
• Elektromiogrāfija mēra muskuļu elektrisko aktivitāti.
• Izraisītais potenciāls mēra centrālās nervu sistēmas elektrisko aktivitāti.
Sistēmu Nicolet Synergy EDX / Viking EDX ir paredzēts izmantot kvalificētam
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam.
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Kontaktinformācija
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI ASV 53562-3530
+1 608-829-8500
+1 800-356-0007
Fakss: +608-829-8589
www.Natus.com
Natus pilnvarotais pārstāvis ES
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co.Galway, Īrija
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Tehniskais atbalsts
Iekšzemes
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI ASV 53562
+1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
www.Natus.com
Starptautisks
Natus Neurology Incorporated
Tālrunis: +49 (0) 180 501 5544
Fakss: +49 (0)89 83942777
E-pasts: service.europe@natus.com
www.Natus.com
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Etiķetes un simboli
Nicolet EDX sistēmai var būt piestiprinātas tālāk norādītās uzlīmes un simboli.
Piestiprināts pie ierīces. Uzmanību! Skatiet pievienoto dokumentāciju
(ISO 7000-0434A)
Lietots dokumentācijā. Tālāk ir norādītas etiķetes Uzmanību!,
Brīdinājums vai Piesardzības pasākumi.
Skatiet darbināšanas instrukciju. Darbināšanas instrukciju neievērošana
var apdraudēt pacientu vai operatoru (ISO 7010 M002). Attēls uz zila
fona.
Skatiet darbināšanas instrukciju. (ISO 7000-1641)
Pilnvarotais pārstāvis Eiropā
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI ASV 53562
+1 608-829-8500
+1 800-356-0007
Fakss: +608-829-8589
www.natus.com
Instrukcijas par atbrīvošanos darbmūža beigās.
Medicīnisko ierīču regulai (Medical Device Regulation – MDR)
atbilstošais izstrādājums ir sertificēts kā atbilstošs Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulai 2017/745.
CE marķējums un pilnvarotā iestāde
BF tipa iekārta.
II klases ierīce.

Rx Only
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UZMANĪBU! Atbilstoši ASV federālajiem tiesību aktiem šo ierīci
drīkst pārdot licencētam neirologam vai pēc šāda ārsta rīkojuma.
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Izlasiet drošības atsauces rokasgrāmatu
Lūdzu, rūpīgi izlasiet papildu informāciju un drošības piezīmes par Nicolet zīmola
produktiem sistēmas Nicolet EDX komplektācijā iekļautajā kompaktdiskā, īpašu
uzmanību pievēršot drošības informācijai pirms Nicolet sistēmas ieslēgšanas un
lietošanas.

Elektromagnētiskā saderība (EMS)
BRĪDINĀJUMS Informāciju par sistēmu Nicolet EDX skatiet
Elektromagnētiskās saderības atsauces rokasgrāmatā sistēmas Nicolet EDX
komplektācijā iekļautajā kompaktdiskā.

Drošības informācijas kopsavilkums
Šajā rokasgrāmatā divas etiķetes norāda uz iespējamiem bīstamiem vai destruktīviem
apstākļiem un procedūrām:

BRĪDINĀJUMS

Etiķete BRĪDINĀJUMS norāda apstākļus vai praksi, kas var apdraudēt pacientu
un/vai lietotāju.

UZMANĪBU!

Šis simbols apzīmē etiķeti UZMANĪBU!, kas norāda uz apstākļiem vai darbību, kuras
rezultātā var tikt bojāta iekārta vai aprīkojums.
PIEZĪME. Piezīmes palīdz noteikt iespējamās neskaidrības un izvairīties no
iespējamām problēmām sistēmas darbības laikā.

BRĪDINĀJUMS

NELIETOT ārpus publicētajiem specifikāciju diapazoniem. Ierīces izmantošana ārpus
norādītajiem diapazoniem var izraisīt neprecīzus rezultātus.
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Sistēmas pārbaude
Regulāri pārbaudiet, vai instrumentam nav ārēju bojājumu.
Ievērojiet savas medicīnas iestādes drošības vadlīnijas.

Likvidēšana darbmūža beigās
Natus ievēro Eiropas Savienības 2014. gada noteikumus par elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumiem (EEIA). Šie noteikumi nosaka, ka elektriskie un elektroniskie
atkritumi jāvāc atsevišķi, lai nodrošinātu pienācīgu apstrādi un reģenerāciju. Tas ļaus
drošā veidā atkārtoti lietot un pārstrādāt EEIA. Gādājot par noteikumu ievērošanu,
Natus nodod gala lietotājiem atpakaļpieņemšanas un pārstrādes pienākumu, ja vien
nav noteikti citi pasākumi. Lūdzu, sazinieties ar mums vietnē www.natus.com, lai
saņemtu sīkāku informāciju par vākšanas un reģenerācijas sistēmām, kas pieejamas
jūsu reģionā.
Elektriskās un elektroniskās iekārtas (EEI) satur potenciāli bīstamus materiālus, daļas
un vielas, kas var radīt riskus cilvēka veselībai un videi, ja ar EEIA rīkojas nepareizi.
Tāpēc gala lietotājiem ir svarīga loma EEIA drošas otrreizējas izmantošanas un
pārstrādes nodrošināšanā. Elektrisko un elektronisko iekārtu lietotāji nedrīkst utilizēt
EEIA kopā ar pārējiem atkritumiem. Lietotāju pienākums ir izmantot municipālās,
ražotāju/importētāju vai licencētu atkritumu pārvadātāju atkritumu vākšanas shēmas,
lai samazinātu kaitīgu ietekmi uz vidi saistībā ar elektrisko un elektronisko atkritumu
iznīcināšanu un palielinātu elektrisko un elektronisko iekārtu atkārtotas izmantošanas,
pārstrādes un reģenerācijas iespējas.
Iekārtas, kas ir marķētas ar tālāk redzamo pārsvītroto atkritumu tvertni ar riteņiem, ir
elektriskās un elektroniskās iekārtas. Pārsvītrots atkritumu tvertnes ar riteņiem simbols
norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus nedrīkst izmest kopā ar
nešķirotiem atkritumiem un ka šie atkritumi ir jāsavāc atsevišķi.
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Nicolet EDX autortiesības
Visas tiesības paturētas. Šajā lietošanas instrukcijā ir ietverta patentēta informācija,
kas ir aizsargāta ar autortiesībām un ko nedrīkst kopēt ne pilnībā, ne daļēji, izņemot ar
Natus Neurology Incorporated iepriekšēju rakstisku atļauju. Autortiesības un
iepriekšminētie autortiesību izmantošanas ierobežojumi attiecas uz visiem datu
nesējiem, kuros šī informācija tiek saglabāta.
Šo lietošanas instrukcijas eksemplāru drīkst izmantot tikai saskaņā ar Natus
Neurology Incorporated vai tā izplatītāju tirdzniecības noteikumiem.
Natus Neurology Incorporated nedod nekādus apliecinājumus vai garantijas attiecībā
uz šo dokumentu. Natus Neurology Incorporated atsakās no visām saistībām par
zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies šī dokumenta valdījuma, pārdošanas vai
izmantošanas rezultātā.
www.natus.com
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI ASV 53562-3530
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Priekšvārds
Programmatūras
autortiesību
aizsardzība

Šo programmatūru aizsargā štata, ASV un starptautiskie autortiesību līgumu
nosacījumi. Šie autortiesību nosacījumi attiecas uz šīs programmatūras lietošanu
neatkarīgi no tā, vai piekrītat tālāk norādītajiem noteikumiem. Saskaņā ar likumu
autortiesību pārkāpēji var būt atbildīgi par faktiskajiem zaudējumiem, kas radušies
autortiesību īpašniekam, un par zaudējumu atlīdzību līdz 100 000 ASV dolāru apmērā
par katru pārkāpumu.
Datorprogrammatūras neatļauta kopēšana un mēģinājumi to darīt arī tiek uzskatīti par
sodāmiem noziedzīgiem pārkāpumiem, kas var pārsniegt naudas sodu 100 000 ASV
dolāru apmērā un cietumsodu 10 gadu ilgumā.
1. Ja vien to neierobežo līgums ar uzņēmumu Natus Neurology Incorporated, jums ir
atļauts:
a. Lietot šo programmatūru tikai vienā datorā un tikai vienam lietotājam
vienlaikus.
b. Izveidot vienu šīs programmatūras kopiju ar nosacījumu, ka:
(i) kopija ir izveidota kā būtisks solis šīs programmatūras lietošanā kopā ar
jūsu iekārtu un ka tā netiek izmantota nekādā citā veidā, vai
(ii) kopija ir paredzēta tikai arhivēšanas nolūkiem un ka visas arhīva kopijas
tiek iznīcinātas gadījumā, ja jūsu turpmākās īpašumtiesības uz šo
programmatūru vairs nav likumīgas.

c. Pārdot šo programmatūru un jebkuru arhīva kopiju tikai tādā apmērā, kas
ietver visu jūsu tiesību uz programmatūras pārdošanu daļu, izņemot to, ka šādi
sagatavotus pielāgojumus drīkst nodot tikai ar Natus Neurology Incorporated
pilnvarojumu.
2. Jums nav atļauts:
a. Sagatavot šīs programmatūras vai dokumentācijas kopijas, izņemot gadījumus,
kas aprakstīti iepriekš.
b. Mainīt, modificēt vai pielāgot šo programmatūru vai dokumentāciju, izņemot
gadījumus, kas aprakstīti iepriekš.
c. Izplatīt, iznomāt, izīrēt vai apakšlicencēt šo programmatūru vai dokumentāciju.
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Ievads

Tehniskais apraksts
Sistēma Nicolet EDX ļauj veikt plašus nervu vadītspējas pētījumus (NCS),
elektromiogrāfijas (EMG), izraisītā potenciāla (EP) un autonomo pētījumu klāstu,
kā arī vairākas modalitātes programmas, piemēram, uzraudzību operācijas laikā
(IOM). Atsevišķas programmatūras programmas un izvēles piederumi ļauj pielāgot
Nicolet EDX atbilstoši konkrētajām klīniskajām un operāciju telpas uzraudzības
vajadzībām.

Uzstādīšanas un apkopes instrukcijas
Ierīces
nepārtrauktās
apkopes un
uzstādīšanas
tests

BRĪDINĀJUMS Uzstādīšanas, montāžas un darbināšanas laikā daži
aizsargzemējuma savienojuma punkti var elektriski atvienoties vai tikt
nepareizi pievienoti. Tas var apdraudēt gan lietotāja, gan pacienta drošību.
Ieteicams/nepieciešams veikt regulāras elektriskās strāvas nepārtrauktības
pārbaudes, sākot no atklātiem elektrību vadošiem medicīniskās sistēmas
materiāliem līdz medicīniskās sistēmas aizsargzemējumam. Regulāras
pārbaudes palīdzēs nodrošināt pienācīgu aizsargzemējumu. Šis tests vienmēr
jāveic pēc uzstādīšanas un apkopes. Turklāt šis tests regulāri jāveic apkopes
procedūras laikā.
Nevienai sistēmas daļai nedrīkst veikt remontu, kamēr tā tiek lietota pacientam.
Apkope un remonts jāveic tikai tad, kad ierīce netiek lietota pacientam. Pirms
apkopes vai remonta veikšanas atvienojiet sistēmu un pārvietojiet tālāk no
pacienta.
Iekārtā nav daļu, kuru apkopi varētu veikt uz vietas. Rezerves bloki un
palīgmateriāli ir pieejami, sazinoties ar Natus pakalpojumu sniedzēju.

Specifikācijas un precizitātes informācija
Detalizētu informāciju par specifikācijām skatiet attiecīgās sistēmas specifikāciju lapā
169-439400 vai 169-439500.
Informāciju par precizitāti skatiet papildu informācijas un drošības rokasgrāmatā
269-594705.
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Nicolet EDX pastiprinātāja un sistēmas būtiskā veiktspēja
Nicolet EDX pastiprinātājs un sistēma ir izstrādāti, lai darbotos plašā vides apstākļu
diapazonā, neietekmējot veiktspējas specifikācijas.
Ja vides artefaktam (piemēram, ESD, līnijas sprieguma svārstībām utt.) ir pietiekama
intensitāte un/vai ilgums, lai negatīvi ietekmētu sistēmas veiktspēju, sistēma ir
izstrādāta, lai noteiktu šo stāvokli un nosūtītu operatoram paziņojumu, ka ir noticis
nevēlams notikums. Kad operators ir notīrījis šo ziņojumu, sistēma norādīs, ka datu
iegūšanu var tik atsākta, atjaunojot iestatījumus iepriekšējā stāvoklī.
Ja šāda veida stāvoklis izraisa pastāvīgus ziņojumus, lūdzu, sazinieties ar vietējo
servisa pārstāvi.

Aizsardzības un iekārtu klasifikācija
1. Šī sistēma ir paredzēta nepārtrauktai darbībai, un tai ir IEC 60601-1 I klases,
BF tipa un B tipa saskares daļu aizsardzības klasifikācija, parastas iekārtas,
kas nav piemērotas lietošanai uzliesmojošu anestēzijas līdzekļu tuvumā.
2. Iekārtu klasifikācija ir saskaņā ar MID ir IIb.

Paredzētais operators
Sistēmu Nicolet EDX ar programmatūru Synergy/Viking ir paredzēts izmantot
kvalificētam veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam.

Paredzētais lietojums
Skatiet šīs rokasgrāmatas sākumā norādītās lietošanas indikācijas. Paredzams,
ka sistēma parasti tiks lietota 8–10 stundas dienā. Paredzams, ka lietošanas laikā
(pievienots pacients) ar sistēmu mijiedarbosies kvalificēts veselības aprūpes personāls,
kas veiks dažādus lietošanas indikācijās norādītos pētījumus.
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Lietošanas kontrindikācijas
Normālas klīniskas lietošanas laikā nav zināmas EMG/NCV/EP kontrindikācijas.
Informāciju par iespējamām lietošanas kontrindikācijām noteiktos apstākļos, lūdzu,
skatiet rokasgrāmatā Drošības rokasgrāmata operācijas laikā Nr. 269-48801 un
Papildu informācijas un drošības rokasgrāmatā Nr. 269-594705.

Šīs rokasgrāmatas lietošana
Šajā rokasgrāmatā ir sniegta pamatinformācija, kas nepieciešama, lai darbinātu
sistēmu Nicolet EDX. Tajā ir ietverti norādījumi par pacientu failu izveidi, darbu ar
pētījumiem un izmeklējumiem, kā arī par vienkārša motorā nerva vadīšanas (MNC)
pētījuma veikšanu.
Sistēma ietver datoru, kurā ir instalēta Nicolet EDX programmatūras programma.

Par sistēmu
Sistēmām Nicolet EDX ir īpašs vadības panelis un viegli lietojamas Windows
saskarnes, lai vienkāršotu darbināšanu.
Inovatīvas programmatūras funkcijas un intuitīva saskarne vienkāršo darbību.
Automātiskā izmeklējuma funkcija ļauj saistīt un izpildīt dažādus protokolus,
vienkārši nospiežot pogu, tādā veidā nodrošinot ātrākus, precīzākus testu rezultātus un
uzlabotu atkārtojamību. Anatomijas datu bāze ļauj atlasīt izmeklējumiem atsevišķus
muskuļus vai nervus un skatīt inervācijas saknes.

Programmatūra Synergy/Viking — brīdinājumu un kļūdu kodi
Lietojumprogrammā Synergy/Viking kļūdas un citas informatīvās ziņas ir izstrādātas,
lai būtu pašsaprotamas.
Tomēr papildinformācija un ieteicamās lietotāja darbības ir sniegtas dokumentā
Nr. 022210, kas ir pieejams lietotāja rokasgrāmatas diskā Nr. 482-651400.
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Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS Pirms turpināt iekārtu tīrīšanu, atvienojiet visus

vadus un elektrodus.

Visas ārējās montāžas daļas var notīrīt, izmantojot tālāk norādīto.

UZMANĪBU! Montāžas saskare ar ķīmiskiem līdzekļiem tiek
ierobežota, ietverot tikai tālāk norādītos. Citiem ķīmiskajiem līdzekļiem ir
iespējama ietekme vai nav nekādas ietekmes, bet tie nav ietverti pārbaudīto
līdzekļu klāstā.
Ūdens
Izopropilspirts (70–90% koncentrācija ūdenī)
PDI SaniClothPlus #Q89702
HB Quat (3M)
Maigas iedarbības ziepju šķīdums, piemēram, Basis, Cetaphil, Dove ūdens
šķīdumā
• Etilspirts (70–90% koncentrācija)
• Šķīdums, kas sastāv no 1 daļas mājsaimniecības balinātāja (5–6% koncentrāta
nātrija hipohlorīts) un 50 daļām ūdens.

•
•
•
•
•

Sistēmas sastāvdaļu savienošana.
Norādījumus par kabeļu pievienošanu skatiet sistēmas Nicolet EDX uzstādīšanas
rokasgrāmatā.
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Pamatinformācija par sistēmu
Šajā nodaļā ir aprakstītas pamata aparatūras un programmatūras vadīklas, ko izmanto
sistēmas Nicolet EDX darbināšanai.

Easy Riser paplātes izmantošana
Paplātes pacelšana: satveriet ierīces malas, kā parādīts attēlā. Pārvietojiet uz vēlamo
augstumu.
Paplātes nolaišana: satveriet ierīces malas, kā parādīts attēlā. Sagāziet iekārtas
priekšpusi uz AUGŠU. Pārvietojiet uz vēlamo augstumu.
Slīpuma iestatīšana: atlaidiet sviru vaļīgāk (A). Noregulējiet leņķi. Nobloķējiet sviru.

A: Sviras bloķēšana.
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Tukša lappuse.

2-2

2020. gada 30. janvāris

Pamatinformācija par sistēmu

Viking EDX vadības panelis
Vadības panelis ir aktīvs visos programmatūras Viking EDX režīmos. Tomēr tas nav aktīvs NicVue,
dublēšanas/atjaunošanas režīmā, atskaišu programmā, internetā vai kādā citā operētājsistēmas Windows
lietojumprogrammā. Šajos režīmos izmantojiet peli vai tastatūru.
Vadības panelī ir divu veidu skārienpogas: aparatūras taustiņi un funkciju taustiņi, kā arī trīs veidu regulēšanas
ciparripas; stimulatora līmeņa ciparripas, audio skaļuma ciparripa un kursora ritenītis.

Aparatūras taustiņi
Aparatūras taustiņi ir skārienpaneļa taustiņi, kur katram ir viena funkcija. Uz katra aparatūras taustiņa ir
norādīts tā mērķis, un taustiņš darbojas tikai attiecīgajos režīmos.

Funkciju taustiņi
Funkciju taustiņi ir 12 krāsu kodēti skārienpaneļa taustiņi uz vadības paneļa. Funkciju taustiņu funkcijas
mainās atbilstoši režīmam, kurā strādājat, un tās tiek apzīmētas ar atbilstošajām krāsainajām pogām funkciju
taustiņu apgabalā, kas redzams ekrāna apakšējā daļā.

2020. gada 30. janvāris
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Regulēšanas ciparripas
Regulēšanas ciparripas ietver skaļuma ciparripu, kas atrodas augšējā kreisajā stūrī, un stimulācijas līmeņa
ciparripas, kas atrodas augšējā labajā stūrī. Izmantojot šīs ciparripas, varat regulēt skaļruņa skaļuma līmeni un
elektriskās stimulācijas intensitātes līmeni iepriekš noteiktos diapazonos. Gaismas diodes indikators, kas
atrodas zem katras ciparripas, norāda, ka ierīces stimulators ir ieslēgts. To pašu funkciju veikšanai var izmantot
arī peli.

Kursora ritenītis
Kursora ritenītis kontrolē kursora novietojumu ekrānā. Šo ritenīti var izmantot arī vajadzīgās informācijas
pacienta datos, iestatījumos un izmeklējumu failos izcelšanai.
A

Volume (Skaļums)

Tiek palielināts vai samazināts skaļruņa skaļuma līmenis.

B

Save (Saglabāt)

Iestatījumu un/vai testu dati tiek saglabāti cietajā diskā.

C

Key Line (Taustiņu
rinda)

Tiek atlasīts augšējo funkciju taustiņu apgabals.
Tiek atlasīts apakšējo funkciju taustiņu apgabals.

D

Functions (Funkcijas)

Izmeklējuma režīmā tiek rādītas datu manipulācijas funkcijas (piem.,
bāzlīnija pareiza, vienmērīga, izsekošanas kustība, izsekošanas
aizkave).

E

Funkciju taustiņi

Šo taustiņu funkcijas mainās atbilstoši atlasītajam testam vai procesam.

F

Stimulator 1
(1. stimulators)

Tiek parādītas 1. stimulatora vadības opcijas; stimulatora režīms (pults
vai tālvadības pults), stimulācijas veids (strāvas vai sprieguma) un
maksimālā stimulācijas intensitāte.

G

Stimulator 2
(2. stimulators)

Tiek parādītas 2. stimulatora vadības opcijas; stimulatora režīms (pults
vai tālvadības pults), stimula veids (strāvas vai sprieguma) un
maksimālā stimula intensitāte.

H

Stimulatora 1. līmenis

Vadības pults režīmā (nospiediet taustiņu Stimulator (Stimulators) un
pēc tam izvēles taustiņu Mode (Režīms)) tiek pielāgota 1. stimulatora
stimulācijas intensitāte.

Stimulatora 2. līmenis

Vadības pults režīmā (nospiediet taustiņu Stimulator (Stimulators) un
pēc tam izvēles taustiņu Mode (Režīms)) tiek pielāgota 2. stimulatora
stimulācijas intensitāte.

Kursora ritenītis

Atlasītajā līknē tiek pielāgota aktīvā marķiera pozīcija. Tiek izmantots
arī izceltu pacientu, iestatījumus un failu nosaukumus logos Patients
Directory (Pacientu direktorijs), Select Exam (Izmeklējuma atlase) un
Exam Review (Izmeklējuma pārskats).

1
I

2
J
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Aktivizē Cursor 2 (2. kursors) un pārvieto to no vienas līknes uz citu.
Ļauj arī aktivizēt īpašu funkciju taustiņu apgabala līniju, kas ļauj atlasīt
iepriekš definētus indikatorus konkrētās ierakstīto līkņu atrašanās
vietās.

K

Marker 2 (advance)
(2. marķieris (uz
priekšu))

L

Pārslēdzas starp latentuma ( | ) un amplitūdas (—) kursoru kā aktīvo
Latency/Amplitude
(Latentums/amplitūda) kursoru.

M

Pārslēdz vertikālo režīmu stāvokļos On (Ieslēgts) un Off (Izslēgts), kas
Trace Position
(advance) (Izsekošanas ļauj pārvietot līknes ekrāna displejā vertikāli, izmantojot kursora
pozīcija (uz priekšu)) ritenīti. Režīmā EMG, izmantojiet šo taustiņu, lai ritinātu neapstrādātos
datus.

N

Cancel/Disable
(Atcelt/atspējot)

Pārslēdzas starp noteiktu daudzlīmeņu komandu apturēšanu un kursora
ritenīša atspējošanu marķieru un kursoru pārvietošanai. Kad ir izvēlēta
opcija no pirmā komandu līmeņa, darbību nevar apturēt.

O

Trigger 2 Vert/Horiz
(2. aktivizētājs vert./
horiz.)

SFEMG testā tiek pozicionēts otrais sinhronizācijas marķieris. Tiek
iestatīts arī loga (divu līmeņu) aktivizētājs EMG izmeklējumos: SPA un
AMUP.

P

Superimpose (Pārklāt) Atlasītās līknes ekrāna displejā tiek pārklātas.

Q

Trigger 1
(1. aktivizētājs)

Tiek iestatīta pirmā sinhronizācijas marķiera sinhronizācijas pozīcija.
Atkārtoti nospiediet, lai pārslēgtos starp signāla un divu līmeņu
stimulācijas aktivizēšanu EMG izmeklējumos: SPA un AMUP.

R

Marker 1 (advance)
(1. marķieris (uz
priekšu))

Aktivizē Cursor 1 (1. kursors) un pārvieto to no vienas līknes uz citu.
Ļauj arī aktivizēt īpašu funkciju taustiņu apgabala līniju, kas ļauj atlasīt
iepriekš definētus indikatorus konkrētās ierakstīto līkņu atrašanās
vietās.

S

Trace (Izsekošana)

Tiek aktivizēts nākamais vai iepriekšējais datu apkopošanas
izsekošanas numurs. Dažos testos (piem., MNC, SNC un ANS)

,

sekvencē cauri atlasītajām izsekošanas numuru kopām. Nospiediet
lai atgrieztos iepriekšējā kopā vai izsekošanā un
nākamo kopu vai izsekošanu.

, lai pārietu uz

T

Stimulator Active
(Stimulators aktīvs)
gaismas diode

Mirgo, kad stimulators(-i) ir aktīvs(-i). Gaismas diodes mirgošana nav
sinhronizēta ar stimulācijas līmeni.

U

Tab (Cilne)

Kursors tiek pārvietots uz nākamo teksta rindu vai lodziņu ekrāna
displejā.

V

Sensitivity (Jutīgums)

Tiek mainīta ierakstīto datu pastiprinātāja jutība. Nospiediet
, lai
skaitliski palielinātu jutību, kas samazina attēloto līkņu izmēru.
Nospiediet
, lai skaitliski samazinātu jutību, kas palielina attēloto
līkņu izmēru. Šos taustiņus sarakstos var izmantot arī kā navigācijas
rīkus.
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W

Time Base (Laika
bāze)

Tiek mainīta parādītās izsekošanas laika bāze. Nospiediet
, lai
palielinātu laika bāzi, kas saspiež līkni(-es) un palielina kopējo izvērses
laiku. Nospiediet
, lai samazinātu laika bāzi, kas paplašina līkni(-es)
un samazina kopējo izvērses laiku. Šos taustiņus sarakstos var izmantot
arī kā navigācijas rīkus.

X

Back Space
(Atpakaļatkāpe)

Ja skaitlisko datu ievades laikā tiek pieļauta kļūda, tiek dzēsta pēdējā
ievadītā rakstzīme.

Y

Enter (Ievadīt)

Sistēmā tiek ievadīti ierakstītie skaitliskie dati.

Z

Distance (Attālums)

Lai veiktu vadīšanas ātruma aprēķinus NCS izmeklējumu režīmos,
nospiediet šo taustiņu un ievadiet attālumu (mm) starp stimulācijas
vietām.

1

Cipartastatūra

Tiek izmantota skaitlisko datus ievadei testu aprēķiniem un pacientu
failiem. Izmanto arī logu, kas tiek attēlots režīmā Select Exam
(Izmeklējuma atlase), nospiežot attiecīgo taustiņu:
4 = EP
5 = IOM
6 = MMP
1 = izmeklējumi
2 = NCS
3 = EMG
0 = darāmo darbu saraksts

2

Calibrate Impedance
(Pretestības
kalibrēšana)

Pārslēdzas starp pastiprinātāja kalibrēšanas impulsa ieslēgšanu un
elektroda pretestību pārbaudīšanu vai izslēdz abas funkcijas.
BRĪDINĀJUMS Lai pasargātu pacientu no traumām, neveiciet
adatas elektrodu pretestības mērījumus, kad adatas ir novietotas
pacienta ķermenī vai kad elektrodi ir saskarē ar pacienta radzeni.
UZMANĪBU! Pretestības mērīšana vienas šķiedras adatas
elektrodam var radīt adatas kļūmi.

3

Screen Copy (Ekrāna
kopija)

Jebkura izmeklējuma režīmā tiek drukāts ekrāna displejs.

4

Average (Vidējais)

Tiek startēts vai apturēts vidējās vērtības noteicējs.

5

Notepad
(Piezīmjbloks)

EMG izmeklējuma režīmā vai apskatot logu Exam Review
(Izmeklējuma pārskats), tiek parādīts EMG piezīmjbloks.

6

Switch (Slēdzis)

Tiek startēta un apturēta stimulācija. Dažos testos tas var automātiski
startēt stimulatora darbību un datu iegūšanu.

7

Delete (Dzēst)

Tiek dzēstas ekrānā Record (Ierakstīšana) atlasītās līknes. Izpildiet
ekrānā attēloto uzvedni, lai atlasītu dzēšamās līknes.

8

Select Anatomy
(Atlasīt anatomiju)

Jebkurā izmeklējuma režīmā tiek atvērts logs Select Anatomy for
Settings (Atlasīt anatomiju iestatījumiem), kurā var atlasīt izmeklējamā
muskuļa vai nerva nosaukumu.

9

Next Exam (Nākamais Automātiski tiek saglabāti pašreizējā izmeklējuma dati un sarakstā
Studies (Izmeklējumi) atlasīts nākamo izmeklējuma režīms.
izmeklējums)
Ja izmeklējums netiek veikts, tiek parādīts logs Select Exam (Atlasīt
izmeklējumu).
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10

Select Exam (Atlasīt
izmeklējumu)

Tiek parādīts logs Select Exam (Atlasīt izmeklējumu), lai izvēlētos citu
nervu vai muskuļu iestatījumu failu un/vai citu izmeklējuma veidu.

11

Side (Puse)

Tiek atlasīta izmeklējuma puse — kreisā vai labā.

12

Settings (Iestatījumi)

Tiek parādīts logs Settings Overview (Iestatījumu pārskats) vai pašreiz
aktīvā iestatījumu faila pirmā lappuse, kurā ir pašreizējam testam
pieejamie parametri.

13

Waveforms (Līknes)

Lietotājs tiek atgriezts pašreizējā testa ieraksta režīmā un parāda pirmo
funkciju taustiņu apgabala rindu šim režīmam.

14

Exam Overview
(Izmeklējuma
pārskats)

Tiek parādīts logs Exam Review (Izmeklējuma pārskats), kurā
uzskaitīti visi sesijas laikā Viking EDX cietajā diskā saglabātie datu
faili. Šajā logā var parādīt arī sarakstu ToDo/Done (Darāmie/Gatavs).

15

Patient (Pacients)

Programmatūrā Viking EDX vai NicVue tiek parādīts logs Patient
Information (Pacienta informācija), kurā var modificēt esošu pacienta
ierakstu vai izveidot jaunu pacienta failu.

16

Report (Atskaite)

Testa režīmā tiek parādīta programma Report MSW (Pārskata MSW),
no kuras var ģenerēt visaptverošu pārskatu.

2020. gada 30. janvāris

2-7

Nicolet EDX

Synergy EDX vadības panelis
Synergy EDX vadības panelis nodrošina vienu vadības darbību būtisku parametru iestatīšanai pacienta
izmeklēšanas laikā. Pele nav aktīva. Izmantojiet peli, kas pievienota datora USB pieslēgvietai.
Vadības panelis ir aktīvs visos programmatūras Synergy EDX režīmos. Tomēr tas nav aktīvs NicVue,
dublēšanas/atjaunošanas režīmā, atskaišu programmā, internetā vai kādā citā operētājsistēmas Windows
lietojumprogrammā. Šajos režīmos izmantojiet peli vai tastatūru.

SVARĪGI!

Kad Synergy EDX vadības panelis ir pievienots
EDX ierīcei, elektriskā stimulatora izvades ir
atspējotas.

Regulēšanas ciparripas
Regulēšanas ciparripas ietver Skaļums, Jutīgums, Izvēreses ilgums, A stimulācija (IES-1 amplitūda),
B stimulācija (IES-2 amplitūda) un Stimulācijas ilgums un Stimulācijas līmenis, kas atrodas augšējā labajā
stūrī.
A
B

uV/DIV

C

M-

D

ms-s

E

M+

F

G

2-8

Skaļums

Grieziet, lai mainītu ievades signāla audio izvades līmeni. Iestatiet to uz
nulli, lai nebūtu audio izvades.

Jutīgums

Pagrieziet, lai pielāgotu atlasītās(-o) izsekošanas(-u) attēloto jutību.
Ja nav atlasīta neviena izsekošana (lai atceltu izsekošanas atlasi,
noklikšķiniet prom no tās), tiek mainīta visu pašreizējā testa izsekošanu
jutība.

Dzēst

Nospiediet, lai dzēstu atlasīto izsekošanu vai izsekošanas un apkopotu
jaunu datu kopu tajā pašā krātuvē.

Izvērses ilgums

Grieziet, lai pielāgotu aktīvās(-o) izsekošanas(-u) ieguves izvērses
ilgumu. Kad dati ir iegūti, varat arī palielināt vai samazināt atlasīto
izsekošanu izvērses ilgumu.

Iegūšana
ieslēgta/izslēgta

Nospiediet, lai iestatītu iegūšanu IESLĒGTU. Nospiediet vēlreiz, lai
iegūšanu IZSLĒGTU.

Viena iegūšana

Nospiediet vienreiz, lai piegādātu stimulāciju un iegūtu atbildi. Ja šo
pogu turat nospiestu ilgāk par 1 sekundi, iegūšana tiek bloķēta ieslēgtā
stāvoklī. Nospiediet vēlreiz, lai iegūšanu apturētu.

B stimulācija

Grieziet, lai pielāgotu ārējās stimulācijas amplitūdu. Rīkjoslā un statusa
panelī tiek parādīta stimulācijas intensitāte.

2020. gada 30. janvāris
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H

Zaļa gaisma

I

Elektriskā stimulācija. Tiek atspējots, ja sistēmā EDX tiek izmantots vadības panelis.

J

Stimulācijas ilgums

Grieziet, lai pielāgotu stimulācijas ilgumu (impulsa platumu).

K

A stimulācija

Grieziet, lai pielāgotu iekšējās stimulācijas amplitūdu. Rīkjoslā un
statusa panelī tiek parādīta stimulācijas intensitāte.

L

Stimulācija iesl./izsl.

Nospiediet, lai pārslēgtos starp ieslēgtu stimulāciju un izslēgtu,
neiegūstot datus. Ja iegūšanas funkcija ir ieslēgta, šīs pogas nospiešanai
nav nekādas ietekmes.

Labās puses poga

Nav aktīva.

Rādītājierīce

Nav aktīva.

Kreisās puses poga

Nav aktīva.

Tālāk

Nospiediet, lai pārietu uz nākamo NCS un EMG testu vietu.

M

S2

N

Norāda, ka vadības panelim ir strāvas padeve.

O

S1

P

M

Q

Fn1

Fn1

Programmējams izvēlnē Displejs, lai vadītu marķieri, aktivizētāju vai
kursoru.

R

Fn2

Fn2

Programmējams izvēlnē Displejs, lai kontrolētu vidējās vērtības
noteicēja ieslēgšanu/izslēgšanu, ierakstīšanas kursoru, aktivizētāja
polaritāti, EMG stadiju.

Palielināt/samazināt

Grieziet pogu, lai palielinātu/samazinātu parametru.

S

2020. gada 30. janvāris
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EMG vadības panelis
EMG vadības panelis nodrošina vienu vadības darbību būtisku parametru iestatīšanai pacienta izmeklēšanas
laikā.
Vadības panelis ir aktīvs visos programmatūras Viking/Synergy EDX režīmos. Izņemot peles funkcijas (N, D, L),
vadības panelis nav aktīvs NicVue, dublēšanas/atjaunošanas režīmā, atskaišu programmā vai nevienā
operētājsistēmas Windows lietojumprogrammā. Šajos režīmos izmantojiet peli vai tastatūru.

A

Akumulatora uzlādes
līmenis

Pašlaik nav ieviests

B

Skaļums

Tiek palielināts vai samazināts skaļruņa skaļuma līmenis. Nospiediet
pogu, lai izslēgtu/ieslēgtu skaņu.

C

Stimulācijas intensitāte Pielāgojiet stimulācijas intensitāti. Nospiediet pogu, lai startētu/apturētu
stimulāciju.

D

Pele

Peles kreisās puses pogas klikšķis.

E

Vidējais

Tiek startēts vai apturēts vidējās vērtības noteicējs.

F

Atkārtota stimulācija

Startē atkārtotu stimulāciju. Lai apturētu, vēlreiz nospiediet pogu Viena
stimulācija.

G

Attālums

Tiek aktivizēts Attāluma ievades režīms.

2-10
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Tastatūra (tālāk norādīta ar burtu H) ir daudzfunkcionāla.
Skaitliskās ievades režīmā tiek ievadītas skaitliskās vērtības (piem., attālums).
Neatrodoties skaitliskās ievades režīmā, atlasa piešķirto funkciju.

H

Stimulācijas ilgums
Cipari 4 un 7

Tiek palielināts stimulācijas ilgums.

Līknes atlase
Cipari 5 un 8

Tiek atlasīta nākamā līkne.

Tiek samazināts stimulācijas ilgums.

Tiek atlasīta iepriekšējā līkne.

Marķieris (uz priekšu)
Cipars 9

Tiek pāriets uz nākamo marķieri.

Aktivizētājs
(aktivizācija)
Cipars 6

Tiek aktivizēts aktivizētājs.

Fn1
Cipars 1

Programmējams, izmantojot aparatūras vadīklu iestatīšanas izvēlni,
katram testa veidam.

Fn2
Cipars 2

Programmējams, izmantojot aparatūras vadīklu iestatīšanas izvēlni,
katram testa veidam.

Pretestības pārbaude
Cipars 3

Tiek startēta/beigta elektroda pretestības pārbaude.
BRĪDINĀJUMS Lai pasargātu pacientu no traumām, neveiciet
adatas elektrodu pretestības mērījumus, kad adatas ir novietotas
pacienta ķermenī vai kad elektrodi ir saskarē ar pacienta radzeni.
UZMANĪBU! Pretestības mērīšana vienas šķiedras adatas
elektrodam var radīt adatas kļūmi.

I

J

Lietojumprogrammas
Word pārskati
Cipars 0

Neatrodoties skaitliskās ievades režīmā, tiek aktivizēti/deaktivizēti
lietojumprogrammas Word pārskati.

Ekrāna kopija

Jebkura izmeklējuma režīmā tiek drukāts ekrāna displejs.

Ievadīt

Ievada laukā ierakstītos skaitliskos datus vai aktivizē atlasīto funkciju.

Dzēst

Tiek dzēstas ekrānā Record (Ierakstīšana) atlasītās līknes. Dzēš pēdējo
rakstzīmi vai atlasīto ierakstu.

Jutīgums

Tiek mainīta ierakstīto datu pastiprinātāja jutība. Nospiediet
,
lai skaitliski palielinātu jutību, kas samazina attēloto līkņu izmēru.
Nospiediet
, lai skaitliski samazinātu jutību, kas palielina attēloto
līkņu izmēru. Šos taustiņus sarakstos var izmantot arī kā navigācijas
rīkus.

Laika bāze

Tiek mainīta parādītās izsekošanas laika bāze. Nospiediet
,
lai palielinātu laika bāzi, kas saspiež līkni(-es) un palielina kopējo
izvērses laiku. Nospiediet
, lai samazinātu laika bāzi, kas paplašina
līkni(-es) un samazina kopējo izvērses laiku. Šos taustiņus sarakstos var
izmantot arī kā navigācijas rīkus.

2020. gada 30. janvāris
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K

Tālāk
Puse
Atlasīt testu

Tiek atlasīts nākamais izmeklējums.
Izmeklējuma puse tiek pārslēgta pa kreisi vai pa labi.
Tiek aktivizēts testu atlases ekrāna displejs.

L

Pele

Peles labās puses pogas klikšķis.

M

Kursors

Pārvieto kursoru vai atlasīto marķieri.

N

Skārienpaliktnis

Imitē peles kustību.

O

USB

Kad simbols ir izgaismots, USB ir pieslēgts/aktīvs.

2-12
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AT2 un AT2+6 pastiprinātājs

AT2 pastiprinātājs

AT2+6 pastiprinātājs

A

Temperatūras zondes
savienotājs

Temperatūras zonde tiek pievienota šim savienotājam ādas
temperatūras mērīšanai. Pievienojot temperatūras zondi, temperatūra
tiek parādīta ekrānā Izmeklējuma ieraksts.

B

Strāvas indikators

Kad spīd gaisma zilā krāsā, pastiprinātājam tiek pievadīta strāva.

C

Kopējais (zemējums)

Iespraudiet pacienta zemējuma elektrodu kādā no pastiprinātāja zaļas
krāsas ligzdām. Abi savienojumi ir iezemēti.

D

Aktīvais (-) elektrods

Pacienta reģistrēšanas elektrodi tiek pievienoti sarkanajai (+) un
melnajai (-) kontaktligzdai. Melnajai ievades ligzdai piemērots negatīvs
spriegums Nicolet EDX displejā izraisa augšupejošu novirzi.
Izmantojiet melno ievades ligzdu kā “aktīvo” elektrodu.

E

DIN elektroda
savienotājs

DIN elektrodu savienotājos var ievietot pacienta elektrodus, kas
piegādāti ar DIN spraudņiem, piemēram, koncentriskos adatas
elektrodus. DIN savienotāji nodrošina negatīvu augšupejošu
nosacījumu.

F

Atsauces (+) elektrods

Pacienta reģistrēšanas elektrodi tiek pievienoti sarkanajai (+) un
melnajai (-) kontaktligzdai. Melnajai ievades ligzdai piemērots negatīvs
spriegums Nicolet EDX displejā izraisa augšupejošu novirzi.
Izmantojiet sarkano ievades ligzdu kā neaktīvo vai atsauces elektrodu,
lai iegūtu negatīvu augšupejošu nosacījumu.

2020. gada 30. janvāris
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G

Palaišanas/gaidstāves
slēdzis

IESLĒDZ un IZSLĒDZ EMG pastiprinātāja kanāla ievades.

H

Palaišanas/gaidstāves
indikators

Ja deg gaisma zaļā krāsā, kanāls ir IESLĒGTS un gatavs uztvert
signālus no pacienta elektrodiem. Kad tas ir IZSLĒGTS, pastiprinātāja
ievades ligzdas tiek atvienotas un iekšēji iezemētas.

I

Vadības bloka
savienotājs

Papildu vadības blokam.

J

1020 integrēts vadības
bloks

Skaitļi atbilst programmatūrā definētajiem montāžas veidiem.

K

BF tipa iekārta.

L

Skatiet etiķetes un simbolus šīs rokasgrāmatas 1.-3. lappusē.

M

Nav paredzēts lietošanai elektriskās ķirurģiskās ierīces (ESU) klātbūtnē bez papildu pacienta
aizsardzības vadības bloka vai citas iebūvētas aizsardzības ierīces.

N

Elektrostatiski jutīga
ierīce

O

Pastiprinātāja saskarne

2-14

Norādījumus skatiet EMS rokasgrāmatā 269-596201.
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ECR-16 pastiprinātājs

A

Skatiet etiķetes un simbolus šīs rokasgrāmatas 1.-3. lappusē.

B

HB-1 vadības bloks

C

BF tipa iekārta

D

HB-2 vadības bloks

E

Pašlaik nav ieviests.

F

Pastiprinātāja saskarne

G

Ekvipotencialitāte

2020. gada 30. janvāris
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HB-6 vadības bloks (AT2+6)
A

Parastais.

B

Skatiet etiķetes un simbolus šīs rokasgrāmatas 1.-3. lappusē.

C

BF tipa iekārta.

D

Vadības bloks.

E

Nav paredzēts lietošanai elektriskās ķirurģiskās ierīces
(ESU) klātbūtnē bez papildu pacienta aizsardzības
vadības bloka vai citas iebūvētas aizsardzības ierīces.

F

Vadības bloks HB-6 sastāv no 1020 galvas veida modeļa
un 2 zemējuma ligzdām. Tas ir aprīkots ar 6 pēdas garu
signāla kabeli un skavu, kas ļauj piestiprināt vadības
bloku pacienta ķermenim vai tā tuvumā.

A

Parastais.

B

Skatiet etiķetes un simbolus šīs rokasgrāmatas 1.-3. lappusē.

C

BF tipa iekārta.

D

Vadības bloks.

E

Paredzēts lietošanai elektriskās ķirurģiskās iekārtas
(ESU) klātbūtnē.

F

Vadības bloks HB-7 sastāv no 1020 galvas veida modeļa
un 2 zemējuma ligzdām. Tas ir aprīkots ar 6 pēdas garu
signāla kabeli un skavu, kas ļauj piestiprināt vadības
bloku pacienta ķermenim vai tā tuvumā.

HB-7 vadības bloks (AT2+6)

2-16
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HB-1 un HB-2 vadības bloks (ECR16)
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A

Skatiet etiķetes un simbolus šīs rokasgrāmatas 1.-3. lappusē.

B

BF tipa iekārta.

C

Elektrodu ievades
HB-1 = 1–20
HB-2 = 21–40

D

Standarta
HB-1 = 1–2
HB-2 = 3–4

E

Parastais
HB-1 = 1–2
HB-2 = 3–4

F

No vadības bloka uz pastiprinātāja kabeļa savienotāju.
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Nicolet EDX elektriskā stimulatora zondes
Lietošanai ar sistēmu Nicolet EDX ir pieejamas vairāku veidu elektriskās stimulatora zondes.
• Zondei S403 ir tālvadības pults stimulācijas startēšanai/apturēšanai un intensitātei.
• Comfort Probe (RS10)
• Comfort Probe Plus (WR50)

Zondes Comfort Probe Plus stimulatora ikonas

A

Stimulācija ieslēgta/izslēgta.

B

Nospiediet ritenīti, lai startētu/apturētu stimulāciju. Grieziet ritenīti, lai palielinātu/
samazinātu stimulācijas intensitāti.

C

Mainīgums. Palielina/samazina stimulācijas intensitāti.

D

Tiek palielināts stimulācijas ilgums.
S1

E

Tiek samazināts stimulācijas ilgums.
S2

F

Nākamā izsekošana (līkne)
S3

G

+

Stimulācijas polaritāte (pārslēdz katoda pusi)

H

BF tipa iekārta.

I

Skatiet etiķetes un simbolus šīs rokasgrāmatas c lappusē.

J

Spīdoša gaismas diode norāda katoda (-) pusi.

2-18
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SP1/SP2 stimulācijas pārslēgšanas ierīces

A

Stimulatora zondes ievade (bez ārējas vadības)

B

Apakšējā līmeņa pāris

C

Stimulatora izvades

2020. gada 30. janvāris
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Nicolet EDX bāzes ierīces aizmugurējā paneļa ikonas

A

Refleksu pārbaudes āmuriņš.

P

USB.

B

Ievades/izvades opcijas ierīces
pieslēgvieta.

Q

1. un 2. aktivizētāja ieeja.

C

Viking EDX vadības panelis.

R

Aktivizētājs.

D

Synergy EDX vadības panelis.

S

Stimulatora opcijas pieslēgvieta.

E

1. un 2. aktivizētāja izeja.

T

F

Analogā izeja.

U

G

Skatiet etiķetes un simbolus šīs
rokasgrāmatas c lappusē.

V

H

Audio izeja.

R

Labās auss austiņas ieeja.
Austiņas.

L

Kreisās auss austiņu izeja.

Sprieguma etiķete

Ievades spriegums 100 V maiņstrāva, 120 V maiņstrāva vai 230 V
maiņstrāva (110 VA) 50 vai 60 Hz frekvencē. Maksimālā kopējā
izejas jauda ir 70 VA. Skatiet tālāk redzamās ikonas.
I

BF tipa iekārta.

W

Iekārtas strāva.

J

Audio ieeja.

W

Izejas jauda.

K

Elektrostatiski jutīga ierīce.
Norādījumus skatiet EMS
rokasgrāmatā 269-596201.

W

Maiņstrāva.

L

Skaļrunis.

W

Drošinātājs.

M

Ekvipotencialitāte.

W

2-20

Hz

Frekvenču diapazons.
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N

Kājas slēdzis tikai vienam slēdzim.

W

O

Pastiprinātājs.

W

2020. gada 30. janvāris

VA

Sistēmas jauda/izejas jauda.
Uzmanību, skatiet pavaddokumentus.
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Nicolet EDX bāzes ierīces priekšējā paneļa ikonas

Uz (skāriendrošu) elektrisko
stimulatoru. Pozitīva izvade.

F

Elektriskais stimulators.

Izolēts elektriskais stimulators 1 (- / +).

G

BF tipa iekārta.

C

Uz (skāriendrošu) elektrisko
stimulatoru. Negatīva izvade.

H

Ieslēgts (sistēmas daļa).

D

Skatiet darbināšanas instrukciju.
Darbināšanas instrukciju neievērošana
var apdraudēt pacientu vai operatoru.
Attēls uz zila fona. (ISO 7010 M002)

I

Stimulācija ieslēgta/izslēgta.

Izolēts elektriskais stimulators 2 (- / +).

J

A

B

E

IES-1

IES-2

Bez ikonas

SP1/SP2 stimulācijas pārslēgšanas
savienojums.
SP2 stimulācijas pārslēgšanas bloki ir
savienoti ar SP1 paralēlslēgumā.

2-22

2020. gada 30. janvāris

Pamatinformācija par sistēmu

Nicolet EDX bāzes ierīces etiķetes ikonas

A

Ražošanas atsauces numurs.

E

50 gadus ilgs laiks pirms
piesārņotāju noplūdes atkritumu
poligonā.

B

Ražotājs.

F

Nepieciešama īpaša pārstrāde.
Neizmest atkritumu poligonā.

C

Ražošanas datums koda veidā norādīts
partijas numurā.

G

Ražotāja svītrkods.

D

CE zīme.

2020. gada 30. janvāris
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Iekārtas ieslēgšana
Sistēmas
ieslēgšana

Ieslēdzot galveno strāvas padevi, sistēmas ekrānā tiek parādīti vairāki uzsākšanas un
diagnostikas ziņojumi.

Darbvirsmas sistēmas ieslēgšana
Pirmo reizi ieslēdzot sistēmas strāvas padevi, ieslēdziet komponentus tālāk
norādītajā secībā.
1. Atdalītājtransformators
2. Monitors
3. Procesors (dators)
4. Bāzes ierīce

Portatīvās sistēmas ieslēgšana
Pirmo reizi ieslēdzot sistēmas strāvas padevi, ieslēdziet komponentus tālāk
norādītajā secībā.
1. Bāzes ierīce
2. Klēpjdators

Printera
ieslēgšana un
izslēgšana

Nospiediet printera ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu strāvas padevi. Tā kā printera
strāvas padeve tiek kontrolēta, izmantojot izolācijas strāvas padevi, šo strāvas
padeves slēdzi var atstāt ieslēgtu.
BRĪDINĀJUMS Lai nodrošinātu pareizu izolāciju laikā, kad pacients ir
pievienots sistēmai, sistēmai pievienojiet tikai printeri, kas darbojas ar
akumulatora jaudu vai ir neatkarīgi izolēts. Kad sistēma ir pievienota
pacientam, nelādējiet printera akumulatoru un nedarbiniet printeri, kas
pievienots sienas kontaktligzdai.
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Pieteikšanās
Aptuveni vienu minūti pēc ieslēgšanas procedūras sistēma aktivizē operētājsistēmu
Windows un parāda dialoglodziņu “Log on to Windows” (Pieteikties operētājsistēmā
Windows).
1. Viking EDX/Synergy EDX programmatūras pieteikšanās informācija ir iepriekš
iestatīta rūpnīcā. Ja vien sistēmas administrators nav mainījis informāciju, tā būs
šāda:
• Lietotājvārdam jābūt “Nicolet”.
• Paroles nav.
Piezīme. Ja rodas ar pieteikšanos saistītas problēmas, sazinieties ar sistēmas
administratoru.
2. Nospiediet taustiņu Enter. Sistēma parāda operētājsistēmas Windows darbvirsmu.

Sistēmas programmatūras palaišana
1. Lai startētu programmatūru, veiciet dubultklikšķi uz ikonas Viking
Synergy

vai

. Tiks parādīta sākumlapa.

Piezīme. Ja izmantojat NicVue, Viking EDX vai Synergy EDX sākumlapa netiks
parādīta. Darbināšanas instrukcijas skatiet NicVue palīdzības sadaļā.
Piezīme. Skatīt 4. nodaļu, piemēram, Viking EDX un Synergy EDX testi/pētījumi.

2020. gada 30. janvāris
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Sākumlapas izvēlnes
Sākumlapā ir septiņas izvēlnes, ko izmanto, lai piekļūtu programmatūras galvenajiem
apgabaliem.
Jauns pacients

Noklikšķiniet uz Jauns pacients, lai izveidotu jaunu
pacienta ierakstu un pabeigtu visus atvērtos
apmeklējumus. Pacienti ar atbilstošiem
demogrāfiskajiem datiem tiks norādīti saraksta veidā,
ja tādi tiks atrasti datubāzē

Pacienti

Noklikšķiniet uz Pacienti, lai atlasītu esošu pacientu
jaunai sesijai, ievadītu jauna pacienta informāciju vai
rediģētu esoša pacienta informāciju.

Atlasīt testu

Noklikšķiniet uz Atlasīt testu, lai izvēlētos testu vai
pētījumu, ko vēlaties veikt atlasītajam pacientam.

Testa ekrāns

Noklikšķiniet uz Testa ekrāns, lai pārskatītu testa datus
un izsekošanas, kas ierakstītas atlasītajam pacientam
pēdējā vai pašlaik atlasītajā vizītē.

Testu vēsture

Noklikšķiniet uz Testu vēsture, lai parādītu pašreiz
atlasītā pacienta testu vēsturi, pārskatītu vai atsāktu testu
no saraksta.

Atskaite

Noklikšķiniet Atskaite, lai atvērtu atskaiti par atlasītā
pacienta pašreiz atlasīto vai pēdējo vizīti.

Palīdzība

Noklikšķiniet uz Palīdzība, lai piekļūtu
lietojumprogrammai Palīdzība ar saitēm uz
rokasgrāmatām un citu sistēmas informāciju.

Piezīme. Plašāku informāciju par sistēmas lietošanu skatiet sadaļā Tiešsaistes
palīdzība (atrodas EDX programmatūrā).
1. Atveriet EDX programmatūru.
2. Noklikšķiniet uz Help (Palīdzība) > Help Topics (Palīdzības tēmas).
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Testa ekrāna vadīklas
Tālāk ir norādītas dažādas testu ekrāna vadīklas, ko var izmantot izmeklējuma laikā.
Tālāk redzamie grafiskie elementi ir tikai reprezentatīvi. Faktisko izskatu nosaka
izvēlētā programmatūra (Viking EDX / Synergy EDX) un izvēlētais tests.

Galvenes josla

Galvenes joslā tiek rādīts pacienta vārds un uzvārds, vecums un apmeklējuma datums un
laiks.

Izvēļņu josla

Izvēlnes joslā ir izvēlnes, uz kurām noklikšķinot tiek parādīts opciju saraksts, kurā varat
izvēlēties veikt dažādas darbības.

Rīkjosla

Rīkjoslā ir vairākas ikonas/iestatījumu lauki, kas tiek izmantoti, lai kontrolētu datu
parādīšanas veidu. Rīkjoslā redzamās vadīklas nosaka lietošanai atlasītais tests/pētījums.

Novietojiet peles rādītāju virs ikonas/lauka, lai redzētu īsu tā funkcijas aprakstu.
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Ātrās piekļuves
josla

Ātrās piekļuves josla atrodas virs funkciju taustiņu apgabala. Tas ļauj ātri kontrolēt
NCS un EMG testus.

Varat beigt vizīti, iziet no testa, atlasīt jaunu nervu un pusi, sākt nākamo kopu un atlasīt
citu testu.

Funkciju
taustiņu
apgabals

Loga Tests apakšdaļā esošajā Funkciju taustiņu apgabalā ir uzskaitītas pašreizējā
darbības režīmā pieejamās opcijas.
Ja funkciju taustiņu apgabalā ir vairākas opciju rindas, noklikšķiniet uz pogas
Iepriekšējais/nākamais, lai ritinātu līnijas.
Lai atlasītu opciju, nospiediet atbilstošo vadības paneļa taustiņu vai noklikšķiniet uz
parādītās opcijas pogas.
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Ieguves iestatīšanas paneļa izmantošana
Ieguves
iestatīšanas
paneļa
parādīšana

1. Lai parādītu paneli Acquisition Setup (Ieguves iestatīšana), izmantojiet kādu no
tālāk norādītajām metodēm.
a. Noklikšķiniet uz Acquisition (Ieguve) > Acquisition Setup (Ieguves
iestatīšana).
b. Rīkjoslā noklikšķiniet uz Ch. (Kanāls)

, Low (Zems)

vai High (Augsts)

.

1. attēls.

2. attēls.
Piezīme. Izmaiņas iestatījumos, kas norādīti 2. attēlā pa kreisi
ietekmēs visus kanālus.
2. Noklikšķiniet uz cilnes Ch # (Kanāla Nr.)
3. Iestatiet vēlamos iestatījumus.
4. Noklikšķiniet uz OK (Labi).
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, automātiski

, kuru vēlaties iestatīt.
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Atsevišķu kanālu
iestatīšana
Ieguves
iestatīšanas
panelī

Veicot šo procedūru, panelī Acquisition Setup (Ieguves iestatīšana) veiktās izmaiņas
tiek iestatītas tikai atlasītajam kanālam. Skatiet 1. piezīmi zem 2. attēla iepriekšējā
lappusē.
1. Noklikšķiniet uz Ch. (Kanāls)

, Low (Zems)

vai High (Augsts)

.

2. Noklikšķiniet uz tā kanāla cilnes Channel (Kanāls) (piemēram, Ch 1 (1. kanāls),
Ch 2 (2. kanāls), Ch 3 (3. kanāls) utt.), kuru vēlaties rediģēt.
3. Veiciet izmaiņas un noklikšķiniet uz OK (Labi).
Veiktās izmaiņas tiek piemērotas tikai atlasītajam kanālam.

Visu kanālu
iestatīšana
Ieguves
iestatīšanas
panelī

Veicot šo procedūru, cilnē Channel 1 (1. kanāls) veiktās izmaiņas tiek iestatītas
visiem kanāliem. Skatiet 1. piezīmi zem 2. attēla iepriekšējā lappusē.
1. Noklikšķiniet uz Ch. (Kanāls)

, Low (Zems)

vai High (Augsts)

.

2. Noklikšķiniet uz cilnes Channel 1 (1. kanāls).
3. Veiciet izmaiņas un noklikšķiniet uz Apply to all (Lietot visiem)
(skatiet
2. attēlā iepriekš šajā nodaļā).
4. Noklikšķiniet uz OK (Labi).
Izmaiņas, ko veicāt 1. kanālā, tiek lietotas visiem kanāliem.

2-30

2020. gada 30. janvāris

Pamatinformācija par sistēmu
Filtra iestatījumu
lietošana visiem
kanāliem no
rīkjoslas

Veicot šo procedūru, visiem kanāliem tiek iestatīts vienāds Low (Zems)/High (Augsts)
filtra iestatījums.

3. attēls.
1. Iestatiet

uz All (Visi).

2. Noklikšķiniet uz Low (Zems)

vai High (Augsts)

filtra parādīšanas bultiņas .

3. Noklikšķiniet uz vēlamā filtra iestatījuma.
Jaunais filtra iestatījums tiek lietots visiem kanāliem.

Filtra iestatījumu
lietošana vienam
kanālam no
rīkjoslas

Veicot šo procedūru, tikai vienam kanālam tiek iestatīts vienāds filtra iestatījums
Low/High (Zems/augsts).

4. attēls.
1. Iestatiet

uz kanālu, kuru vēlaties rediģēt (piemēram, 1, 2, 3 utt.).

2. Noklikšķiniet uz Low (Zems)

vai High (Augsts)

filtra parādīšanas bultiņas .

3. Noklikšķiniet uz vēlamā filtra iestatījuma.
Jaunais filtrs tiek lietots tikai atlasītajam kanālam.
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Iziešana no programmatūras
Lai izietu no Viking EDX / Synergy EDX programmas, izmantojot kādu no tālāk
norādītajām metodēm.
a. Programmatūras loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz ikonas Close
(Aizvērt)
.
b. Ar peles labo pogu programmatūras loga augšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz
vai

un noklikšķiniet uz Close (Aizvērt).

Piezīme. Lai atgrieztos NicVue, EMG lietojumprogrammā noklikšķiniet uz ikonas
Patients

(Pacienti).

Viking EDX / Synergy EDX sistēmas izslēgšana
Darbvirsmas
sistēma

Sistēmas strāvas padevi var izslēgt, izmantojot tikai izolācijas strāvas padeves slēdzi.
Pirms sistēmas izslēgšanas jāpalaiž operētājsistēmas Windows darbība Shutdown
(Izslēgšana), lai izslēgtu datoru.

Pārnēsājama
sistēma

Izslēdziet komponentus norādītajā secībā.
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1. Klēpjdators, palaižot operētājsistēmas Windows darbību Shutdown (Izslēgšana).
2. Bāzes ierīce.
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Pacienta informācija
Šajā nodaļā izskaidrots, kā izmantot Nicolet EDX pacienta informācijas funkciju, ko
izmanto darbā ar pacienta izmeklējuma failiem.
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Tukša lappuse.
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Ekrāns Patients (Pacienti)
Sadaļā Pacienta informācija varat ievadīt specifiskus datus par pacientu, piemēram,
pacienta ID, dzimums, dzimšanas datums un pacienta vārds, kā arī informāciju par
ārstu, iespaidus un secinājumus.

Jauna pacienta
informācijas
ieraksta izveide

1. Noklikšķiniet uz ikonas Jauns pacients

.

2. Ievadiet pacienta informāciju.
Piezīme. Obligāti aizpildāmie lauki ir iezīmēti dzeltenā krāsā. Patient ID (Pacienta ID)
(vismaz 1 rakstzīme, maksimāli 11 rakstzīmes).
3. Kad tas ir izdarīts, noklikšķiniet uz OK (Labi).

Pacienta
informācijas
ieraksta
rediģēšana

1. Atveriet logu Patients (Pacienti).
a. Ja logs Patients (Pacienti) jau ir atvērts, turpiniet ar 2. darbību.
b. Ja skatāt logu Select Test (Atlasīt testu), Test Screen (Testu ekrāns) vai Test
History (Testu vēsture), noklikšķiniet uz ikonas Pacienti
2. darbību.

un turpiniet ar

2. Pacientu sarakstā veiciet dubultklikšķi uz vienuma pacienta, kuru vēlaties
rediģēt.
3. Lai rediģētu pacienta informāciju, noklikšķiniet uz ikonas Rediģēt
pacientu

.

4. Kad tas ir izdarīts, noklikšķiniet uz OK (Labi).
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Apmeklējuma
ieraksta
rediģēšana

1. Atveriet logu Patients (Pacienti).
a. Ja logs Patients (Pacienti) jau ir atvērts, turpiniet ar 2. darbību.
b. Ja skatāt logu Select Test (Atlasīt testu), Test Screen (Testu ekrāns) vai Test
History (Testu vēsture), noklikšķiniet uz ikonas Pacienti
2. darbību.

un turpiniet ar

2. Pacientu sarakstā veiciet dubultklikšķi uz vienuma pacienta, kuru vēlaties
rediģēt.
3. Noklikšķiniet uz ikonas Rediģēt apmeklējumu

.

4. Pēc nepieciešamības rediģējiet apmeklējuma informāciju.

Pacienta
informācijas
ieraksta dzēšana

UZMANĪBU! Šī procedūra neatgriezeniski dzēš informāciju, kuru atgūt nav
iespējams.
1. Atveriet logu Patients (Pacienti).
a. Ja logs Patients (Pacienti) jau ir atvērts, turpiniet ar 2. darbību.
b. Ja skatāt logu Select Test (Atlasīt testu), Test Screen (Testu ekrāns) vai
Test History (Testu vēsture), noklikšķiniet uz ikonas Pacienti
turpiniet ar 2. darbību.

un

2. Veiciet dubultklikšķi ar labo peles pogu uz pacienta, kuru vēlaties dzēst.
3. Noklikšķiniet uz Delete Patient (Dzēst pacientu).
4. Noklikšķiniet uz Yes (Jā).
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Par NicVue (opcija)
NicVue ir datu bāze, ko izmanto, lai iestatītu un pārvaldītu pacienta informāciju un
izmeklējumus. Tajā var atlasīt pacientu un vēlamo testa režīmu datu iegūšanai vai
saglabāto izmeklējumu pārskatīšanai no viena ekrāna.
Pirmo reizi atverot programmu, tiek parādīts NicVue galvenais logs. Šī loga augšpusē
atrodas izvēļņu josla, kurā uzskaitītas izvēlnes ar NicVue opcijām.
Zem izvēļņu joslas ir programmas ikonu josla, kas ļauj atlasīt darbības režīmu un testa
režīmu. Šajā joslā redzamās ikonas ir atkarīgas no sistēmas cietajā diskā instalēto
programmu skaita un veida.
Pārējās NicVue galvenā loga sadaļas sastāv no diviem sarakstiem:
• Patient Information (Pacienta informācija) — uzskaitīti visi cietajā diskā
saglabātie pacienti.
• Test Data (Testa dati) — uzskaitīti visi testa izmeklējumi, kas saglabāti izceltajam
pacientam. Šie faili tiek identificēti pēc testa tipa un uzskaitīti hronoloģiskā secībā.
Logā NicVue pacienta informācija ir administratīva informācija, piemēram, pacienta
vārds, adrese, ID kods, dzimšanas datums, fiziskās īpašības un slimības vēsture. Šajā
logā varat izveidot vai modificēt pacienta informāciju.
Piezīme. Lai atgrieztos NicVue, EMG lietojumprogrammā noklikšķiniet uz ikonas
Pacienti

.

Lai iegūtu informāciju par EDX sistēmas lietošanu, lūdzu, skatiet NicVue palīdzību.
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Tukša lappuse.
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Izmeklējuma veikšana
Šajā nodaļā ir sniegti vispārīgi norādījumi par pētījuma vai izmeklējuma veikšanu,
kā piemēru izmantojot motorā nerva vadītspējas izmeklējumu (Motor Nerve
Conduction Study — MNC). Šīs pamata darbības var izmantot, lai veiktu lielāko daļu
izmeklējumu, kas pieejami programmās Viking EDX / Synergy EDX.
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Darbību kopsavilkums
1. Iestatiet sistēmu.
2. Ieslēdziet sistēmu.
3. Izveidojiet jaunu pacienta failu vai atsauciet esošu pacienta failu.
4. Atveriet programmu Viking EDX / Synergy EDX, atlasiet izmeklējumu un
iestatījumus, pēc tam ievadiet testa modalitāti.
5. Sagatavojiet pacientu.
6. Iegūstiet datus.
7. Pārskatiet datus.
8. Izdrukājiet pārskatu.
9. Arhivējiet datus.

Piezīmes
Tālāk ir norādīts procedūras piemērs testu izmantošanai. Dažas procedūras ir kopīgas
visiem testiem, bet ņemiet vērā, ka citas var atšķirties vai vispār netikt izmantotas.
1. Piestipriniet elektrodus atbilstoši individuālajiem testiem.
2. Dažādiem testiem izmanto dažāda veida stimulatorus.
3. Pārliecinieties, ka izmantotais stimulators ir piemērots pacientam, īpašu uzmanību
pievēršot stimulatora intensitātei.
4. Ar instrumentu iegūtie dati tiek saglabāti atmiņā un parādīti ekrānā.
5. Attālumi starp elektrodu atrašanās vietām ir jāievada pirms vadītspējas ātruma
rezultātu aprēķināšanas un parādīšanas ekrānā motorā nerva vadītspējas un sensorā
nerva vadītspējas testu laikā.
6. Izsekošanas var atlasīt iezīmēšanai vai izsekošanas analīzei, noklikšķinot ar peli uz
izsekošanas.
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Ierakstu logu kopsavilkumu piemēri
Viking EDX
motorā nerva
vadītspējas
pētījums

Nākamajā attēlā ir sniegts īss apraksts par dažādām zonām, kuras redzēsiet, veicot
Viking EDX NCS testu.

Viking EDX MNC ierakstīšanas režīma ekrāna sadaļas
A Informācija par pacientu un
apmeklējumu

I

Segmentu tabula

B Atlasītais tests

J Apgabals Results Graphs
(Rezultātu diagrammas)

R Testa vieta

C Datu apgabals

K Apgabals Monitor
(Monitors)

S Nervu gājienu numuri

D Navigācijas ikonas

L Funkciju taustiņu
apgabals

T Laika bāze

E Tests, Ieguves
ieslēgšana/izslēgšana,
EL1 ieslēgšana/izslēgšana,
DIN1

M Apgabals Monitor
(Monitors) pilnekrāna
režīmā

U Jutīgums

F Ievietot/paslēpt izsekošanas N Ātrās piekļuves josla
G Vietnes tabula
O Statusa josla
H Rezultātu apgabals
P Displeja apgabals
pilnekrāna režīmā
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Q Datu pārklāšana/ekrāna
apgabala iestatīšanas
parādīšana —
saglabāšanas panelis

V Rīkjosla
W Izvēļņu josla
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Synergy EDX
motorā nerva
vadītspējas
pētījums

Nākamajā attēlā ir sniegts īss apraksts par dažādām zonām, kuras redzēsiet, veicot
Synergy EDX NCS testu.

Synergy EDX MNC ierakstīšanas režīma ekrāna sadaļas
A Informācija par pacientu un
apmeklējumu

I

Segmentu tabula

B Atlasītais tests

J Apgabals Results Graphs
(Rezultātu diagrammas)

R Testa vieta

C Datu apgabals

K Apgabals Monitor
(Monitors)

S Nervu gājienu numuri

D Navigācijas ikonas

L Funkciju taustiņu
apgabals

T Laika bāze

E Tests, Ieguves
ieslēgšana/izslēgšana,
EL1 ieslēgšana/izslēgšana,
DIN1

M Apgabals Monitor
(Monitors) pilnekrāna
režīmā

U Jutīgums

F Ievietot/paslēpt izsekošanas N Ātrās piekļuves josla
G Vietnes tabula
O Statusa josla
H Rezultātu apgabals
P Displeja apgabals
pilnekrāna režīmā
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Q Datu pārklāšana/ekrāna
apgabala iestatīšanas
parādīšana —
saglabāšanas panelis

V Rīkjosla
W Izvēļņu josla
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Sistēmas iestatīšana
Pārliecinieties, ka komponenti ir pareizi pievienoti iekārtai.
UZMANĪBU! Neieslēdziet iekārtas strāvas padevi, kamēr visi kabeļu
savienojumi nav pareizi pievienoti un pārbaudīti. Lūdzu, skatiet šīs
rokasgrāmatas 2. nodaļu.
Sistēmā būs nepieciešams instalēt arī atbilstošu lietojumprogrammatūru.

Darba sākšana

Norādījumus par tālāk norādītajām darbībām skatiet šīs rokasgrāmatas 2. nodaļā.
•
•
•

Sistēmas
ieslēgšana

Sistēmas ieslēgšana.
Pieteikšanās.
Sistēmas programmatūras palaišana.

Ieslēdzot galveno strāvas padevi, sistēmas ekrānā tiek parādīts operētājsistēmas
Windows Logon (Pieteikšanās) ekrāns.
Pēc pieteikšanās sistēmā tiek parādīts NicVue galvenais logs vai Viking EDX /
Synergy EDX sākumlapa.

NicVue
startēšana /
iziešana no
NicVue
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Norādījumus par NicVue programmas lietošanu, lūdzu, skatiet sistēmas NicVue
palīdzības sadaļā.
7.
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Motorā nerva vadītspējas testa piemērs
Novietojiet elektrodus un nostipriniet tos pacientam saskaņā ar veicamā testa veida
apzīmējumiem.
Piezīme. Ierakstošais elektrods tiek novietots uz muskuļa, pat ja interesējošā zona ir
nerva vadītspēja.
Nervu stimulē, izmantojot virsmas elektrodus divās vai vairākās vietās, kur nervs
atrodas tuvāk virsmai. Stimulators ir orientēts tā, lai stimulatora katods būtu vērsts
pret aktīvo ierakstīšanas elektrodu.
Melnajai (-) ievades ligzdai piemērots negatīvs spriegums ekrānā izraisa augšupejošu
novirzi. Izmantojiet melno ievades ligzdu kā aktīvo elektrodu un sarkano ievades
ligzdu kā atsauces vai neaktīvo elektrodu negatīvam augšupejošam apzīmējumam.
Elektrods
Zemējums
Melns (-) — aktīva ierakstīšana
Sarkans (+) — atsauces ieraksts
DIN (ierakstīšana)
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Pastiprinātāja kanāla savienotājs
Zaļa DIN ievade
Melna DIN ievade
Sarkana DIN ievade
Liela 5 kontaktu riņķveida DIN ievade

4-7

Nicolet EDX
Motorā NCS
elektroda
novietojums

• Aktīvais ierakstīšanas elektrods tiek novietots virs tā muskuļa gala plates zonas,
ko inervē pārbaudītais nervs.
• Atsauces elektrods tiek novietots tuvu elektriski “klusai” zonai.
• Zemējuma elektrods parasti tiek novietots starp stimulējošo un ierakstošo
elektrodu.
• Elektrolītiskā gela izmantošana starp ādu un ierakstošo elektrodu uzlabo
“elektrisko kontaktu” un samazina troksni.
• Ierakstot no dziļajiem muskuļiem, ierakstīšanai var izmantot koncentrējošu vai
monopolāru adatu.

Sensorā NCS
elektroda
novietojums

• Virsmas diskveida vai gredzenveida elektrodus novieto virs ādas vietā,
kur atrodas pārbaudītais nervs.
• Nervu stimulē vietās, kur tas atrodas tuvu virsmai. Stimulatora katods ir orientēts
aktīvā ierakstīšanas elektroda virzienā.

Stimulējošo
elektrodu
pievienošana

Lai pievienotu ārējos stimulējošos elektrodus zondēm Comfort Probe vai
Comfort Plus Probe, veiciet tālāk norādītās darbības.
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1. Noņemiet zondes galvu.
2. Nomainiet zondes galvu pret tapas spraudņa galvu.
3. Pievienojiet anoda (+) un katoda (-) elektrodus atbilstošajās kontaktligzdās.
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Izmeklējuma veikšana
Pacienta ieraksta
izveide/atlase

Jauna pacienta ieraksta izveide
1. Izveidojiet jaunu pacienta ierakstu, izmantojot kādu no tālāk norādītajām
metodēm.
a. Sākumlapā noklikšķiniet uz ikonas Jauns pacients
b. Sākumlapā noklikšķiniet uz ikonas Pacienti
ikonas Jauns pacients

.

un pēc tam noklikšķiniet uz

.

2. Ievadiet pacienta informāciju (dzeltenie lauki ir obligāti aizpildāmi).
3. Noklikšķiniet uz OK (Labi).
4. Automātiski tiek atvērts logs Select Test (Atlasīt testu).

Esoša pacienta ieraksta atlasīšana
1. Noklikšķiniet uz ikonas Pacienti

, lai atvērtu logu Patients (Pacienti).

2. Atlasiet pacienta ierakstu, izmantojot kādu no tālāk norādītajām metodēm.
a. Veiciet dubultklikšķi uz nepieciešamā vienuma patient (pacients).
b. Noklikšķiniet uz nepieciešamā pacienta un pēc tam uz ikonas Atvērt
pacientu

.

3. Noklikšķiniet uz vienuma visit (apmeklējums), kuru vēlaties atvērt.
4. Noklikšķiniet uz ikonas Atlasīt testu
testu).

2020. gada 30. janvāris

, lai atvērtu logu Select Test (Atlasīt
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Nicolet EDX
Testa atlasīšana

1. Loga Select Test (Atlasīt testu) augšpusē noklikšķiniet uz ikonas NCS
2. Noklikšķiniet uz vajadzīgās ikonas Puse
pusi (kreiso vai labo).

.

, lai atlasītu izmeklējuma

3. Noklikšķiniet uz nepieciešamā vienuma Test (Tests).
4. Atveriet testa ekrānu, izmantojot kādu no tālāk norādītajām metodēm.
a. Veiciet dubultklikšķi uz nepieciešamā vienuma Anatomy (Anatomija).
b. Noklikšķiniet uz nepieciešamā vienuma Anatomy un pēc tam uz ikonas Testa
ekrāns

.

5. Tiek parādīts ekrāns Test Screen (Testa ekrāns).

Alternatīvas darbplūsmas piezīmes.
Varat arī noklikšķināt uz ikonas Testu izvēlne
nepieciešamo testu.
Varat arī noklikšķināt uz ikonas Pētījumu izvēlne
nepieciešamo pētījumu.
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un sarakstā atlasīt

un sarakstā atlasīt
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Izmeklējuma veikšana
Datu iegūšana

Kad ir ieslēgts iegūšanas režīms, ar instrumentu iegūtie dati tiek saglabāti atmiņā un
parādīti ekrānā.
1. Iestatiet stimulācijas intensitāti uz 0.
2. Novietojiet stimulatoru piemērotā atrašanās vietā.
3. Startējiet stimulāciju un attēlu iegūšanu, izmantojot kādu no tālāk norādītajām
metodēm.
a. Vadības panelī nospiediet pogu IESLĒGT iegūšanu.
b. Nospiediet pedāļslēdzi.
c. Nospiediet ritenīti uz stimulatora zondes Comfort Probe Plus.
4. Izmantojiet stimulatora zondes Comfort Probe Plus rotējošo vadīklu Stimulācijas
intensitāte vai ritenīti Intensitāte, lai pakāpeniski palielinātu elektriskās
stimulācijas intensitāti, līdz tā pārsniedz maksimālo.
5. Ja tiek novērota pieņemama atbildes reakcija, pārtrauciet stimulāciju un
iegūšanu, izmantojot kādu no tālāk norādītajām metodēm.
a. Vadības panelī nospiediet pogu IESLĒGT iegūšanu.
b. Nospiediet pedāļslēdzi.
c. Nospiediet ritenīti uz stimulatora zondes Comfort Probe Plus.
6. Vidējas intensitātes reakciju gadījumā noklikšķiniet uz Average (Vidēji) >
Averager Setup (Vidējās vērtības iestatīšana) un atzīmējiet izvēles rūtiņu
Average On (Vidējais ieslēgts). Ja opcija Averager (Vidējā vērtība) ir izslēgta,
katra jauniegūtā reakcija pārrakstīs iepriekšējo.
7. Nospiediet pogu Nākamais, lai sāktu nākamo izmeklējumu.
8. Izpildiet to pašu procedūru, lai iegūtu reakciju katrai nepieciešamajai atrašanās
vietai.
Piezīme. Kalibrēšanas signāls tiek aktivizēts, lai atļautu vidējās vērtības noteikšanu.
Ņemiet vērā, ka augstas un zemas frekvences filtra iestatījumi var pavājināt
kalibrēšanas signāla amplitūdu.
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Testa datu saglabāšana
Automātiski
Atverot sadaļu Pacienti
cietajā diskā.

vai Atlasīt testu

, dati tiek automātiski saglabāti

Manuāli
Lai manuāli saglabātu datus cietajā diskā, izmantojiet kādu no tālāk norādītajām
metodēm, neaizverot testa ekrānu.
a. Noklikšķiniet uz File (Fails) > Save Results (Saglabāt rezultātus).
b. Viking EDX vadības pamatnēnospiediet pogu Save (Saglabāt).

Pārskata izveide/atjaunināšana
Automātiski
Atverot sadaļu Atlasīt testu, Jauns pacients vai Pacientu saraksts, pārskats tiek
atjaunināts automātiski.

Manuāli
Lai manuāli izveidotu/atjauninātu pārskatu cietajā diskā, neaizverot ekrānu Test
(Tests), veiciet tālāk norādītās darbības.
1. Noklikšķiniet uz ikonas Pārskats

.

Standarta datu pārskata drukāšana
Lai izdrukātu tikko pabeigta izmeklējuma standarta datu pārskatu, veiciet tālāk
norādītās darbības.
1. Noklikšķiniet uz ikonas Pārskats

.

2. Noklikšķiniet uz cilnes File (Fails).
3. Pārskata kreisajā pusē noklikšķiniet uz vienuma Print (Drukāt).
4. Iestatiet drukāšanas iestatījumus.
5. Loga augšējā kreisajā daļā noklikšķiniet uz Print (Drukāt).

4-12

2020. gada 30. janvāris

Izmeklējuma veikšana

Ekrānā redzamo attēlu un video tveršana
Ekrānā redzamā
attēla tveršana

Lai jebkurā brīdī tvertu pašreizējā ekrāna displeja kopiju, izmantojiet kādu no tālāk
norādītajām metodēm.
a. Noklikšķiniet uz ekrāna tveršanas ikonas
kopiju (.jpg failu).

, lai iegūtu elektronisku

b. Lai iegūtu drukātu kopiju, noklikšķiniet uz File (Fails) > Print Screen
(Drukāt ekrānu).
c. Viking EDX vadības panelīnospiediet Ekrānkopija
kopiju.

, lai iegūtu drukātu

Testa ekrāna video Lai uzņemtu testa ekrāna displeja video, izmantojiet kādu no tālāk norādītajām
metodēm.
tveršana
a. Noklikšķiniet uz video tveršanas ikonas
ierakstīšanu.

. Atkārtojiet, lai apturētu

b. Noklikšķiniet uz File (Fails) > Producer (Izveidotājs) > CaptureVideo
(Tvert video). Atkārtojiet, lai apturētu ierakstīšanu.

Tvertā testa
ekrāna video
pārskatīšana

2020. gada 30. janvāris

1. Noklikšķiniet uz File (Fails) > Producer (Izveidotājs) > Producer Recordings
(Izveidotāja ieraksti).
2. Atrodiet un atveriet video failu, kuru vēlaties pārskatīt (failiem ir laikspiedols).
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Tukša lappuse.
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5

Standarta procedūras
Šajā nodaļā ir aprakstītas dažādas darbības, kas ir kopīgas sistēmām Viking EDX un
Synergy EDX.
Tālāk norādītie taustiņi norāda, uz kuru sistēmu attiecas šajā nodaļā aprakstītās
procedūras.
Darbības attiecas uz abām sistēmām — gan Viking EDX, gan Synergy EDX.
Darbības attiecas tikai uz sistēmu Viking EDX.
Darbības attiecas tikai uz sistēmu Synergy EDX.

Piezīme. Izmantojot funkciju taustiņu apgabalus, kas atrodas testu/pārskatīšanas logu
apakšdaļā, var veikt arī dažādas darbības. Šīs vadīklas nav iekļautas šajā nodaļā.
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Tukša lappuse.
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Standarta procedūras
Jaunu testu
pievienošana
iepriekšējam
apmeklējumam

Varat iegūt jaunus testus un pievienot datus iepriekšējam apmeklējumam.
1. Noklikšķiniet uz ikonas Pacienti
.
2. Veiciet dubultklikšķi uz ieraksta Patient (Pacients).
3. Noklikšķiniet uz vienuma Visit (Apmeklējums), kuram vēlaties
pievienot un saglabāt jaunus testus.
4. Noklikšķiniet uz ikonas Iegūt apmeklējumu
, kas atrodas
virs iepriekšējo apmeklējumu saraksta.
5. Noklikšķiniet uz ikonas NCS, EMG, EP vai IOM testam, kuru
vēlaties veikt.
6. Atlasiet Test (Tests).
7. Veiciet dubultklikšķi uz nepieciešamā vienuma Anatomy
(Anatomija) / Location (Atrašanās vieta) / Test (Tests).
8. Iegūstiet jaunos datus.

Jaunu datu
pievienošana
iepriekšējam
apmeklējumam

Varat iegūt jaunus datus un pievienot tos iepriekšējam apmeklējumam.
1. Noklikšķiniet uz ikonas Pacienti
.
2. Veiciet dubultklikšķi uz ieraksta Patient (Pacients).
3. Noklikšķiniet uz vienuma Visit (Apmeklējums), kas ietver testu,
kuram pievienojat jaunus testa datus.
4. Noklikšķiniet uz vienuma Test (Tests), kuram vēlaties pievienot
jaunus testa datus.
5. Noklikšķiniet uz ikonas Iegūt apmeklējumu
virs iepriekšējo testu saraksta.
6. Iegūstiet jaunos datus.
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Stimulācijas
ilguma maiņa

Lai mainītu pacientam parādīto stimulācijas ilgumu (0,01–1,0 ms):
1. Izmantojiet kādu no tālāk norādītajām metodēm.
a. Noklikšķiniet uz stimulatora iestatījuma lauka Stimulator EL1
un izvēlnē noklikšķiniet uz jaunā iestatījuma.
b. Nospiediet zondes Comfort Probe Plus pogu S1, lai
palielinātu, vai pogu S2, lai samazinātu stimulācijas ilgumu.
1. Pagrieziet stimulācijas ilguma vadīklu.

Jutīguma maiņa
(SNS)

Lai mainītu testa jutību:
1. Lai atlasītu izsekošanu, Viking EDX vadības panelī nospiediet

augšējo vai apakšējo aparatūras taustiņu Trace (Izsekošana)
2. Lai mainītu jutīgumu, izmantojiet kādu no tālāk norādītajām
metodēm.

.

a. Nospiediet zondes Comfort Probe Plus pogu S3.
b. Nospiediet augšējo aparatūras taustiņu, lai palielinātu,
vai apakšējo aparatūras taustiņu, lai samazinātu jutību.

1. Noklikšķiniet uz nepieciešamā vienuma Trace (Izsekošana).
2. Lai mainītu jutīgumu, izmantojiet kādu no tālāk norādītajām
metodēm.
a. Nospiediet zondes Comfort Probe Plus pogu S3.
b. Synergy EDX vadības panelī pagrieziet jutīguma vadīklu.
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Standarta procedūras
Stimulācijas
frekvences maiņa

Lai atlasītu vēlamo parametra Stimulatora atkārtošanās ātrums vērtību, izmantojiet
kādu no tālāk norādītajām metodēm.
a. Rīkjoslā noklikšķiniet uz lauka Stim Rep Rate (Stimulācijas
atkārtošanas ātrums)
un ierakstiet vēlamo ātrumu.
b. Noklikšķiniet uz izvēlnes Stim Rep Rate (Stimulācijas
atkārtošanas ātrums) bultiņas
un noklikšķiniet uz biežāk
lietotā ātruma.

Atkārtotas vai
vienas izvērses
iegūšanas atlase

Atlasiet Repetitive (Atkārtota) vai Single Sweep (Vienas izvērses) stimulācijas
nodrošināšana, izmantojot kādu no tālāk norādītajām metodēm.
1. Noklikšķiniet uz ikonas Stimulus Delivery (Stimulācijas
nodrošināšana), lai atlasītu iestatījumu:
•

= nodrošina vienu stimulāciju un uzsāk vienu izvērsi katru
reizi, kad nospiežat taustiņu Switch (Pārslēgt) vai
pedāļslēdzi.

•

= nodrošina atkārtotu stimulāciju un uzsāk izvērsi katru
reizi, kad nospiežat taustiņu Switch (Pārslēgt) vai
pedāļslēdzi. Lai apturētu nodrošināšanu, vēlreiz nospiediet
taustiņu Switch (Pārslēgt) vai pedāļslēdzi.

1. Funkciju taustiņu apgabala noklikšķiniet uz pogas Switch
(Pārslēgt), lai atlasītu Repetitive (Atkārtota) vai Single
(Atsevišķa).
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Marķieru
novietošana

Varat iestatīt, lai programmatūra marķierus novieto automātiski vai manuāli.

Automātiska marķieru novietošana
Lai programmatūra automātiski novietotu marķierus uz viļņiem atlasītajās atrašanās
vietās, kad darbību ir veiktas tālāk norādītās darbības.
1. Noklikšķiniet uz Results (Rezultāti) > Marker Setup (Marķiera
iestatīšana).
2. Vajadzīgajiem marķieriem atzīmējiet izvēles rūtiņas Enable
(Iespējot).
3. Pārliecinieties, ka ir atzīmētas arī to marķieru izvēles rūtiņas
Auto (Automātiski), kurus vēlaties novietot automātiski.
Visi attiecīgie mērījumi un aprēķini tiek parādīti tabulās Rezultātu tabulas apgabalā.

Manuāla marķieru novietošana
Lai manuāli novietotu marķierus uz datiem:
1. Noklikšķiniet uz marķiera joslas ieslēgšanas/izslēgšanas
pogas.
2. Noklikšķiniet uz View (Skatīt) > Panels (Paneļi) > Marker
Panel (Marķieru panelis).
3. Marķieru panelī izmantojiet kādu no tālāk norādītajām metodēm.
a. Noklikšķiniet uz vienuma Marker Number (Marķiera
numurs), kuru vēlaties novietot, novietojiet marķiera ikonu
virs viļņa iezīmes, kuru vēlaties atzīmēt, un noklikšķiniet ar
peles pogu. Atkārtojiet šo darbību katram novietojamajam
marķierim.
b. Noklikšķiniet uz pogas Fast Mark (Ātrā atzīmēšana),
novietojiet marķiera ikonu virs pirmās iezīmes, kuru vēlaties
atzīmēt kā “1”, un noklikšķiniet ar peles pogu. Pārvietojiet
marķiera ikonu uz nākamo iezīmi un noklikšķiniet ar peles
pogu. Atkārtojiet darbību, līdz ir novietoti visi nepieciešamie
marķieri. Lai izslēgtu funkciju, vēlreiz noklikšķiniet uz pogas
Fast Mark (Ātrā atzīmēšana).

5-6

2020. gada 30. janvāris

Standarta procedūras
Marķieru pārvietošana uz izsekošanu
Pārvietojot marķieri, mērījumi tiek atjaunināti automātiski.
1. Noklikšķiniet un velciet marķieri, kuru vēlaties pārvietot.
2. Noklikšķiniet uz marķiera, kuru vēlaties pārvietot, un ritiniet
peles kursora ritenīti.
Piezīme. Novietojot 1. latentuma marķieri datu displeja kreisajā malā vai 2. latentuma
marķieri datu displeja labajā malā, šis latentums netiks iekļauts aprēķinos.

Nav reakcijas
Ja nav ierakstīta reakciju uz stimulāciju izsekošanā, rezultātu tabulā varat ievietot
NR parametram No Response (Nav reakcijas).
1. Noklikšķiniet uz izsekošanas, kurai nav atbildes reakcijas.
2. Funkciju taustiņu apgabalā atlasiet No Response (Nav reakcijas).
3. Mērījumu tabulā atlasītās izsekošanas vērtību vietā tiek parādīts
“NR”.

Marķieru atiestatīšana
Ja marķieri, kurus sistēma novietoja automātiski, ir pārvietoti manuāli, varat atgriezt
šos marķierus to sākotnējās pozīcijās, veicot tālāk norādītās darbības.
1. Noklikšķiniet uz Results (Rezultāti) > Reanalyze (Analizēt
atkārtoti).
2. Noklikšķiniet uz Yes (Jā), lai apstiprinātu, ka vēlaties atkārtoti
analizēt atlasīto izsekošanu.
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Ekrāna displeja
maiņa

Lai mainītu ekrāna displeju pirms datu iegūšanas uzsākšanas vai pēc iegūšanas
pabeigšanas:
1. Izmantojiet jebkuru no tālāk norādītajām metodēm, lai atlasītu,
kā vēlaties skatīt ekrāna displeju.
a. Noklikšķiniet uz View (Skatīt) > Full Trace Area (Pilna
izsekošanas zona) vai Full Results Area (Pilna rezultātu zona),
Trace Area (Izsekošanas zona), Right Trace Area (Labās
izsekošanas zona) vai Trace Area Setup (Izsekošanas zonas
iestatīšana).
b. Nospiediet displeja izvēles taustiņu, lai tiktu parādītas datu
displeja opcijas.
c. Nospiediet ekrāna izvēles taustiņu, lai pārslēgtos starp savām
izvēlēm:
• Normāls: datu apgabals aizņem pusi ekrāna, un tiek
parādīts rezultātu apgabals.
• Pilns: datu apgabals aizņem visu ekrāna platumu,
un rezultātu apgabals īslaicīgi tiek paslēpts.
• Noklikšķiniet uz vajadzīgās rīkjoslas displeja ikonas.
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Standarta procedūras
Marķieru
aktivizēšana

Lai aktivizētu marķieri, izmantojiet kādu no tālāk norādītajām metodēm.
1. Noklikšķiniet uz marķiera, kuru vēlaties aktivizēt. Tas kļūs
sarkans.
1. Marķierus var aktivizēt, izmantojot Viking EDX vadības paneļa
aparatūras marķiera taustiņus.
a. Nospiediet taustiņu Marker 1 (advance) (1. marķieris
(uz priekšu)), lai izsekošanā aktivizētu pirmo latentuma vai
amplitūdas marķieri. Nospiediet šo taustiņu vēlreiz, lai
aktivizētu pirmo latentuma vai amplitūdas marķieri nākamajā
izsekošanā.
b. Nospiediet taustiņu Marker 2 (advance) (2. marķieris
(uz priekšu)), lai izsekošanā aktivizētu otro latentuma vai
amplitūdas marķieri. Nospiediet šo taustiņu vēlreiz, lai
aktivizētu otro latentuma vai amplitūdas marķieri nākamajā
izsekošanā.
c. Nospiediet Latency/Amplitude (Latentums/amplitūda),
lai pārslēgtos starp latentuma un amplitūdas marķieriem.

Izsekošanu
pārklāšana

Viena nerva pētījumā ekrāna centrā tiek parādītas pārklātas izsekošanas. Divu nervu
pētījumā līknes, kas ierakstītas no A nerva, tiek rādītas ekrāna augšējā daļā; līknes,
kas ierakstītas no B nerva, tiek rādītas apakšējā daļā.
1. Lai pārklātu izsekošanas, izmantojiet kādu no tālāk norādītajām
metodēm.
a. Rīkjoslā noklikšķiniet uz pārklāšanas
pogas.
Lai atgrieztu izsekošanas to sākotnējās pozīcijās, vēlreiz
noklikšķiniet uz pārklāšanas pogas.
b. Lai pārklātu izsekošanas, kas satur datus, vadības panelī
nospiediet pogu Superimpose (Pārklāt). Lai atgrieztu
izsekošanas to sākotnējās pozīcijās, vēlreiz nospiediet pogu
Superimpose (Pārklāt).
c. Funkciju taustiņu apgabalā atlasiet pogu S. Impose (Pārklāt).
d. Noklikšķiniet uz View (Skatīt) > Superimpose (Pārklāt).
1. Lai pārklātu izsekošanas, izmantojiet kādu no tālāk norādītajām
metodēm.
a. Funkciju taustiņu apgabalā atlasiet pogu S. Impose (Pārklāt).
b. Noklikšķiniet uz View (Skatīt) > Superimpose (Pārklāt).
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Vadītspējas
ātrumu
aprēķināšana

Lai aprēķinātu un parādītu noteiktu segmentu vadītspējas ātrumu:

Pacienta
temperatūras
mērīšana

Ja šī opcija ir iespējota, iegūšanas laikā sistēma automātiski ievada pacienta
temperatūru izsekošanā vai segmentu tabulā.

1. Noklikšķiniet uz Edit (Rediģēt) > Site Setup (Vietas iestatīšana).
2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu(-as) Velocity (Ātrums), lai atlasītu, kuri
segmenti rādīs ātrumu segmentu rezultātu tabulā.
3. Noklikšķiniet uz OK (Labi).
4. Ierakstiet attālumu katrai atrašanās vietai, kurai vēlaties skatīt
ātruma vērtības.

1. Nostipriniet temperatūras zondi piemērotā vietā uz pacienta ādas.
2. Pievienojiet temperatūras zondi pastiprinātājam.
3. Izmantojiet jebkuru no tālāk norādītajām metodēm, lai parādītu
paneli Results Table Setup (Rezultātu tabulas iestatīšana).
a. Noklikšķiniet uz Edit (Rediģēt) > Results Table Setup
(Rezultātu tabulas iestatīšana).
b. Noklikšķiniet uz jebkura rezultāta vērtības kolonnas
virsraksta rezultātu tabulā (piem., Distance mm (Attālums
mm), Lat Diff ms (Latentuma atšķirības ms) utt.).
4. Noklikšķiniet uz tukša lauka izvēles rādīšanas pogas (A).
5. Noklikšķiniet uz Temperature (Temperatūra). Atlasītajā laukā
tagad ir redzams teksts Temperature (Temperatūra).
6. Lai pārvietotu temperatūru uz citu kolonnas atrašanās vietu
segmentu tabulā, noklikšķiniet uz augšupvērstās vai lejupvērstās
bultiņas (B).
7. Lai noņemtu kolonnu no rezultātu tabulām, noklikšķiniet uz
atbilstošā numura un noklikšķiniet uz mīnusa pogas (C).
8. Pluss poga (C) virs pašreiz atlasītā lauka ievieto tukšu lauku.

9. Kad viss ir izdarīts, noklikšķiniet uz OK (Labi).
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Standarta procedūras
Nerva
nosaukuma
maiņa

Nerva nosaukuma maiņa ierakstīšanas vai pārskatīšanas režīmā.

Nervu saraksta
skatīšana

Lai izvēlētos, kā skatīt testu/anatomijas sarakstu logā Select Test (Atlasīt testu).

Izmeklējuma
puses izvēle

Lai izmeklējuma laikā atlasītu pusi, izmantojiet kādu no tālāk norādītajām metodēm.

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet jebkurā vietā zonā Results
Table (Rezultātu tabula) ekrāna zonas Data (Dati) labajā pusē.
2. Uznirstošajā izvēlnē noklikšķiniet uz Change Nerve Label
(Mainīt nerva etiķeti).
3. Noklikšķiniet uz vienuma Nerve (Nervs) nosaukuma, ar kuru
vēlaties aizstāt pašreizējo etiķeti.
4. Noklikšķiniet uz OK (Labi).

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vienuma Heading
(Virsraksts) loga Select Test (Atlasīt testu) labajā pusē.
2. Noklikšķiniet uz vēlamās metodes, ar kuru vēlaties skatīt
sarakstu.

a. Logā Select Test (Atlasīt testu) noklikšķiniet uz
lai izvēlētos kreiso pusi, vai

,

, lai izvēlētos labo pusi.

b. Viking EDX vadības panelī nospiediet pogu Side (Puse).
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Datu dzēšana

Veicot tālāk norādītās darbības, dati tiks dzēsti.
Rīkjoslas izmantošana
1. Noklikšķiniet uz izsekošanas, kuru vēlaties dzēst.
2. Noklikšķiniet uz dzēšanas
pogas.
3. Lai atjaunotu tikko izdzēsto izsekošanu, noklikšķiniet uz pogas
dzēšanas atcelšanas

pogas.

Vadības paneļa izmantošana
1. Lai dzēstu vienu vai vairākas izsekošanas, vadības panelī
nospiediet Delete (Dzēst). Funkciju taustiņu apgabalā tiek
parādītas opcijas.
2. Lai dzēstu visas parādītās reakcijas, nospiediet All Responses
(Visas reakcijas). Sistēma notīra visas ekrānā redzamās
izsekošanas un mērījumu datus.
- vai Lai dzēstu vienu izsekošanu, iezīmējiet nevēlamo izsekošanu,
izmantojot kursora ritenīti. Atlasītā izsekošana kļūst sarkana.
Nospiediet Enter, lai dzēstu izsekošanu. Ja nepieciešams,
atkārtojiet, līdz visas nevēlamās reakcijas ir izdzēstas.
1. Synergy EDX vadības panelī nospiediet pogu M-. Funkciju
taustiņu apgabalā tiek parādītas opcijas.
1. Atlasiet datu izsekošanu, kuru vēlaties noņemt.
2. Noklikšķiniet uz Edit (Rediģēt) > Erase (Dzēst).
3. Lai atjaunotu tikko izdzēsto izsekošanu, noklikšķiniet uz Edit
(Rediģēt) > Unerase (Atcelt dzēšanu).
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Standarta procedūras
Video tveršana

Izmeklējuma laikā varat uzņemt ekrāna displeja video.
1. Lai sāktu video ierakstīšanu, noklikšķiniet uz video tveršanas
ikonas.
2. Lai apturētu video ierakstīšanu, vēlreiz noklikšķiniet uz video
tveršanas ikonas.

Pārskata
iestatīšana

Varat izvēlēties pārskatu saturu.
Pacientu logā
1. Noklikšķiniet uz ikonas Pacienti
.
2. Noklikšķiniet uz Edit (Rediģēt) > User Setup (Lietotāja
iestatīšana) > Report Setup (Pārskata iestatīšana).
3. Rediģējiet pārskata saturu, kā nepieciešams.
4. Noklikšķiniet uz OK (Labi).
Testu ekrānā
1. Atveriet testu ekrānu.
2. Noklikšķiniet uz Edit (Rediģēt) > Test Report Setup (Testu
pārskata iestatīšana).
3. Rediģējiet pārskata saturu, kā nepieciešams.
4. Noklikšķiniet uz OK (Labi).
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Tukša lappuse.
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6

Iestatījumu
dublēšana/atjaunošana un
mantoto Viking iestatījumu
iestatīšanas importēšana
Šajā nodaļā ir sniegti norādījumi par iestatījumu un testa mapju dublēšanu un
atjaunošanu, kā arī par mantoto sistēmas Viking iestatījumu iestatīšanas importēšanu.
Piezīme. Šajā nodaļā aprakstītās procedūras nedublē izmeklējumos iegūtos datus.
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Iestatījumu dublēšana/atjaunošana un mantoto Viking iestatījumu iestatīšanas importēšana

Iestatījumu un testa mapju dublēšana
1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt) > All Programs (Visas programmas) > Natus >
Emg > Utilities (Utilītas) > Backup Settings (Dublēšanas iestatījumi).
2. Dialoglodziņā EMG Settings Backup (EMG iestatījumu dublēšana) noklikšķiniet
uz Yes (Jā).
3. Izveidojiet iestatījumu mapes vienumu Name (Nosaukums).
4. Noklikšķiniet uz Save (Saglabāt).
5. Dialoglodziņā EMG Settings Backup (EMG iestatījumu dublēšana), kas norāda
dublēto iestatījumu mapes atrašanās vietu, noklikšķiniet uz OK (Labi).

Iestatījumu un testa mapju atjaunošana
No darbvirsmas:
1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt) > All Programs (Visas programmas) > Natus >
Emg > Utilities (Utilītas) > Restore Settings (Iestatījumu atjaunošana).
2. Noklikšķiniet uz Yes (Jā), lai apstiprinātu, ka vēlaties ignorēt sistēmā esošos
iestatījumus.
3. Noklikšķiniet uz iestatījumu mapes, kuru vēlaties atjaunot.
4. Noklikšķiniet uz Open (Atvērt).
5. Kad tiek parādīts paziņojums, ka iestatījumi ir atjaunoti, noklikšķiniet uz
OK (Labi).
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Mantoto Viking iestatījumu importēšana
Šī procedūra importē iepriekš izveidotos mantotos sistēmas Viking iestatījumus.
1. Jebkurā sistēmas Viking logā, izņemot testa logu, noklikšķiniet uz File (Fails) >
Import (Importēt) > Viking Settings (Viking iestatījumi).
2. Pārlūkojiet Viking iestatījumu atrašanās vietu (piemēram,
C:\Nicolet\VikDir\Settings.Sel).
Varat izvēlēties importēt visus Viking iestatīšanas un sistēmas iestatīšanas failus, tikai
atlasītos Viking iestatīšanas iestatījumu failu(-us) vai tikai Viking sistēmas
iestatīšanas failus.

Visu Viking testu
un sistēmas
iestatīšanas
importēšana

Šī metode importē visus Viking testu iestatījumus un Viking sistēmas iestatīšanu,
kas ietver Look and Feel (Izskatu un darbību), Producer (Izveidotāju), Printer
(Printeri), Regional Settings (Reģionālos iestatījumus) utt.

Tikai atlasīto
Viking iestatījumu
importēšana

Šī metode importē tikai atlasītos Viking testu iestatījumus, kurus izvēlaties.

1. Ja vēlaties mainīt tās testu mapes noklusējuma etiķeti, kurā tiks importēti
iestatījumi, ierakstiet vēlamo etiķeti.
2. Noklikšķiniet uz Import (Importēt).

1. Logā Viking Import Setup (Importēšanas iestatīšana) noklikšķiniet uz izvēršanu
, lai parādītu rūti Import Viking Settings (Importēt Viking iestatījumus),
kas ļauj atlasīt noteiktus iestatījumu failus importēšanai.
2.
3.
4.
5.

Noņemiet atzīmi no Select All (Atlasīt visu).
Noklikšķiniet uz iestatījumu faila(-iem), kuru(-us) vēlaties importēt.
Noklikšķiniet uz pogas Import Test Setups (Importēt testa iestatījumus).
Tiek parādīts dialoglodziņš Import status (Importēšanas statuss).
a. Ja importēšana bija veiksmīga, noklikšķiniet uz Close (Aizvērt).
b. Ja importēšanu var pabeigt tikai daļēji, veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.
i. Noklikšķiniet uz Show Log (Rādīt žurnālu), lai skatītu to iestatījumu
sarakstu, kuriem pēc atlasīto iestatījumu importēšanas var būt
nepieciešamas izmaiņas.
ii. Noklikšķiniet

, lai aizvērtu žurnālu logu.

iii. Noklikšķiniet uz Close (Aizvērt), lai aizvērtu importēšanas statusa
dialoglodziņu.
6. Noklikšķiniet uz Close (Aizvērt), lai aizvērtu rūti Import Viking Settings
(Importēt Viking iestatījumus).
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Iestatījumu dublēšana/atjaunošana un mantoto Viking iestatījumu iestatīšanas importēšana
Tikai Viking
sistēmas
iestatījumu
importēšana

Šī metode importē tikai Viking sistēmas iestatīšanas iestatījumus, kas ietver Look
and Feel (Izskats un darbība), Producer (Izveidotājs), Printer (Printeris), Regional
Settings (Reģionālie iestatījumi) utt.
1. Logā Viking Import Setup (Importēšanas iestatīšana) noklikšķiniet uz
izvēršanu
, lai parādītu rūti Import Viking Settings (Importēt Viking
iestatījumus), kas ļauj atlasīt noteiktus iestatīšanas failus importēšanai.
2. Noklikšķiniet uz Import System Setup (Importēt sistēmas iestatīšanu).
3. Tiek parādīts dialoglodziņš Import status (Importēšanas statuss).
a. Ja importēšana bija veiksmīga, noklikšķiniet uz Close (Aizvērt).
b. Ja importēšanu var pabeigt tikai daļēji, veiciet kādu no tālāk norādītajām
darbībām.
i. Noklikšķiniet uz Show Log (Rādīt žurnālu), lai skatītu to iestatījumu
sarakstu, kuriem pēc atlasīto iestatījumu importēšanas var būt
nepieciešamas izmaiņas.
ii. Noklikšķiniet

, lai aizvērtu žurnālu logu.

iii. Noklikšķiniet uz Close (Aizvērt), lai aizvērtu importēšanas statusa
dialoglodziņu.
4. Noklikšķiniet uz Close (Aizvērt), lai aizvērtu rūti Import Viking Settings
(Importēt Viking iestatījumus).
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