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Voorwoord

Verklaring gebruiksindicaties
De Nicolet EDX is geschikt voor de acquisitie, weergave, analyse, opslag, rapportage
en het beheer van elektrofysiologische gegevens van het menselijke zenuw- en
spierstelsel. Hieronder vallen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zenuwgeleiding (NCS)
Elektromyografie (EMG)
Intra-operatieve controle via elektro-encefalogram (EEG)
Evoked potentials (EP) omvatten visuele evoked potentials (VEP), auditieve
evoked potentials (AEP) en somatosensorische evoked potentials (SEP)
Elektroretinografie (ERG)
Elektroöculografie (EOG)
P300
Contingente negatieve variatie (CNV)
Motorische evoked potentials (MEP)

De Nicolet EDX kan worden gebruikt voor het bepalen van autonome reacties op
fysiologische stimuli door de verandering van de elektrische weerstand tussen twee
elektroden (galvanische huidreactie [Galvanic Skin Response] en sympathische
huidreactie [Sympathetic Skin Reponse]) te meten. Bij autonoom testen hoort
eveneens een beoordeling van RR-intervalvariabiliteit.
Met de software voor Synergy EDX/Viking EDX worden veranderingen in de
functionele toestand van het zenuwstelsel gedetecteerd om de locatie van neurale
structuren tijdens de operatie te identificeren en de diagnose van een neuromusculaire
ziekte of aandoening te ondersteunen.
De genoemde methoden overlappen elkaar qua functionaliteit. In het algemeen:

• wordt bij zenuwgeleidingsonderzoek de elektrische respons van de zenuw
gemeten.

• wordt aan de hand van elektromyografie de elektrische activiteit van de spier
gemeten.

• meten evoked potentials de elektrische activiteit van het centrale zenuwstelsel.
De software van de Nicolet Synergy EDX/Viking EDX mag alleen door een
gekwalificeerde zorgverlener worden gebruikt.
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Contactgegevens
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI VS 53562-3530
+1 608-829-8500
+1 800-356-0007
Fax: +1 608-829-8589
www.Natus.com
Gemachtigde vertegenwoordiger in de
EU – Natus
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co.Galway, Ierland
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Technische ondersteuning
Binnenlands
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI VS 53562
+1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
www.Natus.com
Internationaal
Natus Neurology Incorporated
Telefoon: 0049 (0) 180 501 5544
Fax: 0049 (0) 89 83942777
E-mail: service.europe@natus.com
www.Natus.com
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Labels en symbolen
De volgende labels en symbolen kunnen op het Nicolet EDX-systeem aangebracht zijn:
Indien aangebracht op het apparaat: Let op: Raadpleeg
de bijbehorende documentatie (ISO 7000-0434A)
Bij gebruik in de documentatie: Let op, waarschuwing
of voorzorgsmaatregel volgt.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing. Niet naleven van de
gebruiksinstructies kan de patiënt of gebruiker in gevaar brengen
(ISO 7010 M002). Afbeelding op blauwe achtergrond.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing. (ISO 7000-1641)
Gemachtigde Europese vertegenwoordiger
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI VS 53562
+1 608-829-8500
+1 800-356-0007
Fax: +1 608-829-8589
www.natus.com
Instructies voor verwijdering na de levensduur.
Richtlijn voor medische apparaten (Medical Device Regulation, MDR)
product voldoet aan EG-verordening 2017/745.
CE-markering en aangemelde instantie
Apparatuur van het type BF.
Apparaat van klasse II.

RX Only
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LET OP: Krachtens de federale wetgeving van de Verenigde Staten
mag dit hulpmiddel uitsluitend door of op voorschrift van een bevoegde
neuroloog worden verkocht.
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Lees de veiligheidsvoorschriften
Lees de Aanvullende informatie en veiligheidsinformatie voor diverse Nicoletproducten op de bij het Nicolet EDX-systeem meegeleverde cd zorgvuldig en let
daarbij op de Veiligheidsinformatie voordat u het Nicolet-systeem van stroom
voorziet en in gebruik neemt.

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
WAARSCHUWING Raadpleeg de bij het Nicolet EDX-systeem op cd
meegeleverde Handleiding voor elektromagnetische compatibiliteit voor informatie
over het Nicolet EDX-systeem.

Overzicht veiligheid
In deze handleiding worden twee labels gebruikt om potentieel gevaarlijke of
destructieve omstandigheden en procedures aan te merken:

WAARSCHUWING

Het label WAARSCHUWING waarschuwt voor omstandigheden en handelingen
die gevaar voor de patiënt en/of de gebruiker kunnen opleveren.

LET OP

Het label LET OP wijst op omstandigheden of handelingen die schade aan de
apparatuur tot gevolg kunnen hebben.
OPMERKING: Aan de hand van opmerkingen worden mogelijke punten van
verwarring aangegeven, waardoor mogelijke problemen tijdens de bediening van het
systeem worden voorkomen.

WAARSCHUWING

NIET gebruiken buiten de gepubliceerde specificatiewaarden. Gebruik van de
apparatuur buiten de gespecificeerde waarden kan onnauwkeurige resultaten tot
gevolg hebben.

d
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Het systeem controleren
Controleer het instrument regelmatig op schade aan de buitenkant.
Volg de veiligheidsrichtlijnen van uw medische faciliteit.

Afvoer aan het einde van de levensduur
Natus spant zich in om aan de vereisten van de EU-regeling betreffende AEEA
(afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) uit 2014 te voldoen.
Deze regeling schrijft voor dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
gescheiden moet worden ingezameld met het oog op een juiste behandeling en
terugwinning, zodat de AEEA op veilige wijze kan worden hergebruikt of gerecycled.
In overeenstemming met deze toezegging kan Natus de verplichting voor terugname
en recycling aan de eindgebruiker overdragen, tenzij anders is overeengekomen.
Neem voor meer informatie over inzameling en verwerking in uw regio contact op
met Natus via www.natus.com
Elektrische en elektronische apparatuur (EEA) bevat materialen, componenten en
stoffen die gevaarlijk kunnen zijn en een risico kunnen vormen voor de menselijke
gezondheid en het milieu als AEEA niet op de juiste wijze wordt behandeld.
Eindgebruikers zijn daarom tevens verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat AEEA
op veilige wijze wordt hergebruikt en gerecycled. Gebruikers van elektrische en
elektronische apparatuur mogen AEEA niet samen met ander afval weggooien. Bij het
afvoeren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moeten de
gemeentelijke inzamelingsregelingen of de terugnameplicht van producenten,
importeurs of gelicentieerde afvalverwerkers in acht worden genomen, om zo
negatieve milieueffecten te beperken en gebruik te maken van de mogelijkheden voor
hergebruik, recycling en terugwinning.
Apparatuur die zoals hieronder met een afvalbak met een kruis erdoor gemarkeerd is,
is elektrische en elektronische apparatuur. Het symbool met de afvalbak met een kruis
erdoor geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen
met ongescheiden afval mag worden afgevoerd maar gescheiden moet worden
ingezameld.
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Nicolet EDX Copyright
Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding bevat gepatenteerde informatie die
wordt beschermd door auteursrecht en die niet geheel of gedeeltelijk mag worden
gekopieerd, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Natus Neurology
Incorporated. Het auteursrecht en de voornoemde beperkingen op het gebruik van het
auteursrecht zijn van toepassing op alle media waarin deze informatie wordt bewaard.
Dit exemplaar van de gebruikshandleiding mag alleen worden gebruikt in
overeenstemming met de verkoopvoorwaarden van Natus Neurology Incorporated of
diens distributeurs.
Natus Neurology Incorporated doet geen uitspraken en geeft geen garanties van welke
aard dan ook met betrekking tot dit document. Natus Neurology Incorporated
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die uit het bezit, de verkoop
of het gebruik van dit document voortvloeit.
www.natus.com
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI, VS, 53562-3530

f
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Bescherming van
softwarecopyright

Deze software wordt beschermd door Amerikaanse en internationale
copyrightverdragen. Deze copyrightbepalingen zijn van toepassing op uw gebruik
van deze software, ongeacht of u akkoord gaat met de volgende voorwaarden.
Wettelijk zijn overtreders van copyright aansprakelijk voor werkelijke schade die
door de eigenaar van het copyright wordt geleden en voor schadevergoedingen tot
$100.000 per inbreuk.
Ongeautoriseerd kopiëren van computersoftware, of een poging om dit te doen, is ook
een misdrijf waarop sancties staan van meer dan $100.000 en 10 jaar gevangenisstraf.
1. Tenzij beperkt door een overeenkomst met Natus Neurology Incorporated, mag u:
a. Deze software gebruiken op één computer en door één gebruiker tegelijk.
b. Een kopie maken van deze software, op voorwaarde dat:
(i) de kopie wordt gemaakt als een essentiële stap in het gebruik van deze
software in verband met het apparaat en dat deze op geen andere wijze wordt
gebruikt;
(ii) dat de kopie alleen voor archiveringsdoeleinden dient en dat alle
archiefexemplaren worden vernietigd als uw bezit van deze software niet
langer rechtmatig is.

c. Deze software en een archiefkopie mogen uitsluitend als onderdeel van de
verkoop van al uw rechten met betrekking tot deze software worden verkocht,
behalve dat aanpassingen dusdanig voorbereid alleen met toestemming van
Natus Neurology Incorporated mogen worden overgedragen.
2. Het is u niet toegestaan om:
a. kopieën van deze software of documentatie te maken, behalve zoals hierboven
beschreven.
b. deze software of documentatie te veranderen, wijzigen of aan te passen,
behalve zoals hierboven beschreven.
c. deze software of documentatie te distribueren, leasen, verhuren of in
sublicentie te geven.
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Technische beschrijving
Met de Nicolet EDX kan een breed scala aan zenuwgeleidingsonderzoeken (NCS),
elektromyografische onderzoeken (EMG), evoked potentials (EP)-onderzoeken,
autonome onderzoeken en multimodaliteitprogramma's als intra-operatieve bewaking
(IOM) worden uitgevoerd. Met aparte softwareprogramma's en optionele accessoires
kan de Nicolet EDX aan specifieke klinische behoeften voldoen en op de OK ter
bewaking worden ingezet.

Instructies voor installatie en onderhoud
Onderhouds- en
installatietest
voor continuïteit
van apparaat

WAARSCHUWING Tijdens de installatie, montage en bediening
kunnen sommige aardingsverbindingspunten elektrisch afbreken of niet goed
aansluiten. Dit kan een gevaar voor de veiligheid voor zowel de gebruiker
als de patiënt vormen.
Het wordt aanbevolen, dan wel het is vereist, om regelmatig elektrische
continuïteitstesten uit te voeren vanaf blootliggende geleidende materialen op
het medische systeem tot de beschermende aardverbinding op het medische
systeem. Door regelmatig te testen blijft de juiste beschermende
aardverbinding gehandhaafd. Deze test moet altijd na installatie en onderhoud
worden uitgevoerd. Bovendien moet deze test op een regelmatige
onderhoudsbasis worden uitgevoerd.
Wanneer het systeem bij een patiënt in gebruik is, mag geen enkel onderdeel
ervan worden onderhouden.
Voer uitsluitend onderhoud en service aan het apparaat uit als dit niet in
gebruik is bij een patiënt. Koppel het systeem los van de patiënt en verwijder
het uit diens omgeving voor het uitvoeren van service of onderhoud.
Er zijn geen assemblages die door de buitendienst worden onderhouden.
Vervangende eenheden en onderdelen zijn via de Natus-serviceprovider
verkrijgbaar.

Technische gegevens en informatie over nauwkeurigheid
Raadpleeg het bij het systeem behorende specificatieblad 169-439400 of 169-439500
voor informatie over de specificaties.
Raadpleeg Aanvullende informatie en veiligheidsvoorschriften 269-594705 voor
informatie over nauwkeurigheid.
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Essentiële prestaties van de/het Nicolet EDX-amplifier en -systeem
De/het Nicolet EDX-amplifier en -systeem kunnen onder veel verschillende
omstandigheden functioneren zonder dat omgevingsfactoren invloed hebben op
de prestatiespecificaties.
Indien een omgevingsartefact (bijvoorbeeld ESO, lijnspanningsfluctuaties, etc.)
van voldoende intensiteit en/of duur is voor een nadelige beïnvloeding van de
systeemprestaties, wordt dit door het systeem gedetecteerd en ontvangt de operator
een bericht dat een nadelige gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Zodra de operator dit
bericht heeft verwerkt en opgelost, geeft het systeem aan dat acquisitie kan worden
hervat waarbij de instellingen in de vorige toestand zijn hersteld.
Als dit soort omstandigheden voor telkens terugkerende berichten zorgt, neemt u
contact op met de servicevertegenwoordiger.

Classificaties voor bescherming en apparatuur
1. Dit systeem is bedoeld voor continu gebruik en heeft een IEC 60601-1
beschermende indeling van klasse I, toegepaste onderdelen van type BF en type B,
gewone apparatuur, niet geschikt voor gebruik in aanwezigheid van ontvlambare
anesthetica.
2. De MDD-indeling van de apparatuur is IIb.

Beoogde gebruiker
De Nicolet EDX met software van Synergy/Viking mag uitsluitend door een
gekwalificeerde zorgverlener worden gebruikt.

Beoogd gebruik
Raadpleeg de gebruiksindicaties aan het begin van deze handleiding. Het systeem zal
in het algemeen naar verwachting 8-10 uur per dag in gebruik zijn. Naar wordt
aangenomen wordt het systeem wanneer in gebruik (aangesloten op patiënt) bediend
door gekwalificeerd medisch personeel dat de verschillende onderzoeken uitvoert die
in de gebruiksindicaties worden vermeld.
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Contra-indicaties voor gebruik
Er zijn bij normaal klinisch gebruik geen contra-indicaties voor EMG/NCV/EP
bekend.
Zie de intra-operatieve veiligheidsvoorschriften 269-48801 en aanvullende informatie
en veiligheidsvoorschriften 269-594705 voor mogelijke contra-indicaties voor gebruik
onder bepaalde voorwaarden.

Gebruik van deze handleiding
Deze handleiding bevat de basisinformatie die nodig is voor de bediening van de
Nicolet EDX. Hierin staan instructies voor het maken van patiëntendossiers, het
werken met onderzoeken en het uitvoeren van een eenvoudig motorischezenuwgeleidingsonderzoek (MNC).
Het systeem is voorzien van een computer waarop het Nicolet EDXsoftwareprogramma geïnstalleerd is.

Over het systeem
Nicolet EDX-systemen zijn voorzien van een speciaal bedieningspaneel en van
gebruiksvriendelijke, op Windows gebaseerde interfaces voor een eenvoudige
bediening.
De bediening is eenvoudig dankzij innovatieve softwarefuncties en een intuïtieve
interface. Met de geautomatiseerde onderzoeksfunctie kunnen via een druk op de knop
diverse protocollen worden gekoppeld en uitgevoerd voor een snellere productie,
nauwkeuriger testresultaten en verbeterde herhaalbaarheid. Met de anatomiedatabase
kunt u afzonderlijke spieren of zenuwen voor onderzoeken selecteren en
zenuwwerkingen weergeven.

Software voor Synergy/Viking: waarschuwings- en foutcodes
Het is de bedoeling dat de in de Synergie/Viking-applicatie vermelde fouten en andere
informatieve berichten voor zich spreken.
In document 022210 van de handleiding op schijf 482-651400 staat niettemin
aanvullende informatie en aanbevolen handelingen van de gebruiker.

30 januari 2020

1-5

Nicolet EDX

Reiniging
WAARSCHUWING Koppel alle draden en elektroden los van
de patiënt voordat u het apparaat reinigt.
Alle onderdelen van het systeem kunnen worden afgenomen met de volgende
reinigingsmiddelen:

LET OP Chemisch contact blijft beperkt tot onderstaande chemicaliën,
alleen voor het reinigen van het systeem. Andere chemische stoffen kunnen van
invloed zijn op het apparaat, maar vallen niet onder geteste chemicaliën voor het
systeem.
•
•
•
•
•
•
•

Water
Isopropylalcohol (70-90% concentratie in water)
PDI SaniClothPlus #Q89702
HB Quat (3M)
Milde zeepoplossing zoals Basis, Cetaphil, Dove in wateroplossing
Ethylalcohol (70-90% concentratie)
Een oplossing van 1 deel bleekmiddel (5-6% concentraat natriumhypocholoriet)
en 50 delen water.

De systeemonderdelen aansluiten
Raadpleeg de installatiehandleiding van de Nicolet EDX voor bekabelinginstructies.

1-6
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Basisonderdelen van het systeem
In dit hoofdstuk maakt u kennis met de basisbediening voor de hardware en software
van de Nicolet EDX.

Het Easy Riser-plateau gebruiken
Verhogen: Pak de eenheid vast aan de zijkanten zoals afgebeeld. Duw naar de
gewenste hoogte.
Verlagen: Pak de eenheid vast aan de zijkanten zoals afgebeeld. Kantel voorzijde
NAAR BOVEN. Duw naar de gewenste hoogte.
Kantelen instellen: Ontgrendel staaf (A). Stel de hoek in. Vergrendel staaf.

A: Vergrendel staaf.
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Blanco pagina.
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Bedieningspaneel Viking EDX
Het bedieningspaneel is in alle Viking EDX-softwaremodi actief. Het bedieningspaneel is echter niet actief in
NicVue, de back-up- of herstelmodus, het rapportprogramma, het internet, of in een Windows-applicatie.
Gebruik in deze modi de muis of het toetsenbord.
Het bedieningspaneel is voorzien van twee soorten aanraaktoetsen: hardkeys en softkeys, en drie verschillende
draaiknoppen: voor het stimulatorniveau en het audiovolume, en het cursorwiel.

Hardkeys
De hardkeys zijn toetsen op het aanraakpaneel met een enkele functie. Elke hardkey is gelabeld met zijn
functie en werkt alleen in relevante modi.

Softkeys
De softkeys zijn de 12 gekleurde aanraaktoetsen op het bedieningspaneel. De functies van de softkeys zijn
afhankelijk van de modus waarin u werkt. Ze worden bepaald door de overeenkomstige gekleurde knoppen in
de Functietoetsruimte in het onderste gedeelte van het scherm.
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Draaiknoppen
Er zijn draaiknoppen voor het instellen van het volume en van het stimulatorniveau, respectievelijk in de
linker- en rechterbovenhoek. Met deze draaiknoppen kan het geluidsniveau van de luidspreker en de intensiteit
van de elektrische stimulator binnen vooraf ingestelde waarden worden aangepast. Als de LED-lampjes onder
de beide draaiknoppen branden, is de stimulator van het apparaat ingeschakeld. Voor deze functies kan ook de
muis worden gebruikt.

Cursorwiel

Met het cursorwiel kan de positie van de cursor op het scherm worden bepaald. Dit wiel kan ook worden
gebruikt om bepaalde informatie in bestanden over de patiënt, in instellingen en onderzoeken te markeren.
A

Volume

Voor het verhogen of verlagen van het luidsprekervolume.

B

Save (Opslaan)

Voor het opslaan van instellingen en/of testgegevens op de harde schijf.

C

Key Line (Toetsregel)

Voor het selecteren van de bovenste functietoetsruimte.
Voor het selecteren van de onderste functietoetsruimte.

D

Functions (Functies)

In onderzoeksmodus worden hiermee de functies voor datamanipulatie
weergegeven (bijvoorbeeld baseline correct, vlot, spoorbeweging,
spoorvertraging).

E

Softkeys

De functies van deze toetsen zijn afhankelijk van de geselecteerde test
of werkwijze.

F

Stimulator 1

Voor het weergeven van de besturingsopties van stimulator 1;
stimulatormodus (console of op afstand), type stimulator (stroom of
spanning) en de maximale intensiteit van de stimulator.

G

Stimulator 2

Voor het weergeven van de besturingsopties van stimulator 2;
stimulatormodus (console of op afstand), type stimulator (stroom of
spanning) en de maximale intensiteit van de stimulator.

H

Stimulatorniveau 1

In consolemodus (druk op een stimulatortoets en vervolgens op de
modus-softkey) wordt hiermee de intensiteit van stimulator 1 aangepast.

Stimulatorniveau 2

In consolemodus (druk op een stimulatortoets en vervolgens op de
modus-softkey) wordt hiermee de intensiteit van stimulator 2 aangepast.

Cursorwiel

Voor het aanpassen van de positie van de actieve marker op de
geselecteerde golfvorm. Wordt ook gebruikt om patiënt, instellingen en
bestandsnamen te markeren in de vensters Patients Directory
(Patiëntenbestand), Select Exam (Selecteer Onderzoek) en Exam
Review (Onderzoeksbeoordeling).

1
I

2
J

2-4
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K

Marker 2 (advance)
(Marker 2
[verplaatsen])

Voor het activeren van cursor 2 en deze naar een andere golfvorm te
verplaatsen. Ook kan hiermee een speciale functietoetsruimte worden
geactiveerd om vooraf gedefinieerde indicatoren op specifieke locaties
op de geregistreerde golfvormen te selecteren.

L

Latency/Amplitude
(Latentie/Amplitude)

Voor het schakelen tussen de latentie ( | ) en amplitude (—) cursors als
de actieve cursor.

M

Trace Position
(advance)
(Spoorpositie
[verplaatsen])

Voor het in- en uitschakelen van de verticale modus, waarmee
golfvormen met het cursorwiel verticaal over het scherm kunnen
worden bewogen. In EMG kunt u met deze toets door ruwe data
scrollen.

N

Cancel/Disable
(Annuleren/
Uitschakelen)

Voor het stoppen van bepaalde multilevel opdrachten, dan wel het
cursorwiel uitschakelen zodat het de markers en cursors niet meer kan
verplaatsen. Zodra u een optie uit het eerste opdrachtniveau kiest, kunt
u de actie niet meer stoppen.

O

Trigger 2 Vert/Horiz

Voor het plaatsen van de tweede triggermarker in de SFEMG-test.
Hiermee wordt ook de venstertrigger (dual-niveau) in het EMGonderzoeken ingesteld: SPA en AMUP.

P

Superimpose
(Over elkaar leggen)

Voor het overlappen van de geselecteerde golfvormen op het scherm.

Q

Trigger 1

Voor het instellen van de triggerpositie van de eerste triggermarker.
Druk herhaaldelijk om te schakelen tussen signaal- en dual-niveau
triggeren van de stimulator in de EMG-onderzoeken: SPA en AMUP.

R

Marker 1 (advance)
(Marker 1
[verplaatsen])

Voor het activeren van cursor 1 en deze naar een andere golfvorm te
verplaatsen. Ook kan hiermee een speciale functietoetsruimte worden
geactiveerd om vooraf gedefinieerde indicatoren op specifieke locaties
op de geregistreerde golfvormen te selecteren.

S

Trace (Spoor)

Voor het activeren van het volgende of vorige spoornummer bij het
verzamelen van gegevens. In sommige tests (bijvoorbeeld MNC,
SNC en ANS) kan hiermee door de geselecteerde reeksen
spoornummers worden gebladerd. Druk op
reeks of het vorige spoor te gaan en op
of het volgende spoor te gaan.

om naar de vorige
om naar de volgende reeks

T

Stimulator Active
LED (Actieve LED
Stimulator)

Knippert wanneer de stimulator(en) actief is/zijn. Het knipperen van de
LED loopt niet synchroon met het stimulatorniveau.

U

Tab

Voor het verplaatsen van de cursor naar de volgende tekstregel of het
volgende vakje op het scherm.

V

Sensitivity
(Gevoeligheid)

Voor het wijzigen van de gevoeligheid van de amplifier voor de
geregistreerde gegevens. Druk op
om de gevoeligheid numeriek te
verhogen. Hierdoor neemt de grootte van de weergegeven golfvormen
af. Druk op
om de gevoeligheid numeriek te verlagen. Hierdoor
neemt de grootte van de weergegeven golfvormen toe. Deze toetsen
kunnen ook in lijsten als navigatiemiddelen worden gebruikt.
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W

Time Base (Tijdbasis)

Voor het veranderen van de tijdbasis voor het weergegeven spoor.
Druk op
om de tijdbasis te vergroten. Hierdoor worden de
golfvormen gecomprimeerd en de totale sweeptijd verhoogd. Druk op
om de tijdbasis te verkleinen. Hierdoor worden de golfvormen
breder en wordt de totale sweeptijd verlaagd. Deze toetsen kunnen ook
in lijsten als navigatiemiddelen worden gebruikt.

X

Back Space

Hierdoor wordt het laatst ingevoerde teken gewist wanneer een fout is
gemaakt bij het invoeren van numerieke gegevens.

Y

Enter

Hiermee worden de numerieke gegevens ingevoerd die u in het systeem
hebt getypt.

Z

Distance (Afstand)

Druk op deze toets en voer de afstand in (in mm) tussen de
stimulusplaatsen voor berekeningen van de geleidingssnelheid
in NCS-onderzoeksmodus.

1

Numeriek toetsenbord Voor het invoeren van numerieke gegevens voor testberekeningen en
patiëntendossiers. Hiermee kan ook het venster worden geselecteerd dat
in de modus Selecteer Onderzoek wordt weergegeven, door te drukken
op:
4 = EP
5 = IOM
6 = MMP
1 = Onderzoeken
2 = NCS
3 = EMG
0 = Nog te doen

2

Calibrate Impedance
(Impedantie
kalibreren)

Voor het inschakelen van de kalibreringpuls van de amplifier en
controleren van de elektrode-impedanties, dan wel het uitschakelen van
beide functies.
WAARSCHUWING Om letsel bij de patiënt te vermijden:
meet de impedantie van naaldelektroden niet als naalden zich in
de patiënt bevinden of wanneer elektroden in contact zijn met het
hoornvlies van de patiënt.
LET OP Wanneer de impedantie van een enkele
vezelnaaldelektrode wordt gemeten kan dit tot een defect van de
naald leiden.

3

Screen Copy
(Schermafdruk)

Voor het afdrukken van de schermweergave in alle onderzoeksmodi.

4

Average (Gemiddeld)

Voor het starten of stoppen van de middelaar.

5

Notepad (Kladblok)

Voor het weergeven van het EMG-Kladblok in een EMGonderzoeksmodus of bij weergave van het venster "Exam Review"
(Onderzoeksbeoordeling).

6

Switch (Schakelaar)

Voor het starten en stoppen van de stimulus. In een aantal tests worden
hierdoor de stimulator en data-acquisitie automatisch gestart.

7

Delete (Verwijderen)

Voor het wissen van de geselecteerde golfvormen op het scherm
"Record" (Registreren). Volg de prompt op het scherm om de
golfvormen te selecteren die u wilt verwijderen.

2-6
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8

Select Anatomy
(Anatomie selecteren)

Voor het weergeven in alle onderzoeksmodi van het venster "Select
Anatomie for Settings" (Anatomie voor instellingen selecteren) waarin
de naam van de te onderzoeken spier of zenuw kan worden
geselecteerd.

9

Next Exam
(Volgend onderzoek)

Voor het opslaan van de huidige onderzoeksgegevens op en
automatisch selecteren van de volgende onderzoeksmodus in de
onderzoekenlijst. Als er geen onderzoek wordt uitgevoerd, wordt het
venster "Select Exam" (Onderzoek selecteren) weergegeven.

10

Voor het weergeven van het venster "Select Exam" (Onderzoek
Select Exam
(Onderzoek selecteren) selecteren) om een instellingenbestand voor een andere zenuw of spier
te kiezen en/of een ander onderzoekstype.

11

Side (Kant)

Voor het selecteren van de te onderzoeken kant, links of rechts.

12

Settings (Instellingen)

Voor het weergeven van het venster "Settings Overview" (Overzicht
van instellingen) of pagina één van het actieve instellingenbestand met
daarin de beschikbare parameters voor de huidige test.

13

Waveforms
(Golfvormen)

Hiermee gaat u terug naar de huidige testregistratiemodus; de eerste
regel van de functietoetsruimte voor die modus wordt weergegeven.

14

Voor het weergeven van het venster "Exam Review"
Exam Overview
(Onderzoeksoverzicht) (Onderzoeksbeoordeling), waarin alle gegevensbestanden op sessie
worden weergegeven die op de harde schijf van de Viking EDX zijn
opgeslagen. In dit venster kunt u ook het overzicht "To Do/Done"
(Nog te doen/Gedaan) weergeven.

15

Patient (Patiënt)

Voor het weergeven van het venster "Viking EDX Patient Information"
(Patiëntinformatie Viking EDX) of "NicVue Patient Information
(Patiëntgegevens NicVue) van waaruit een bestaand patiëntendossier
kan worden gewijzigd of een nieuw patiëntenbestand kan worden
gemaakt.

16

Report (Rapport)

Voor het in een testmodus weergeven van het programma "Report
MSW" van waaruit een uitgebreid rapport kan worden gegenereerd.
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Bedieningspaneel Synergy EDX
Het bedieningspaneel van Synergy EDX biedt één bedieningselement voor het instellen van essentiële parameters
tijdens een patiëntonderzoek. De muis is niet actief. U moet een muis gebruiken die op de USB-poort van de
computer aangesloten is.
Het bedieningspaneel is in alle Synergy EDX-softwaremodi actief. Het bedieningspaneel is echter niet actief in
NicVue, de back-up- of herstelmodus, het rapportprogramma, het internet, of in een Windows-applicatie.
Gebruik in deze modi de muis of het toetsenbord.

BELANGRIJK:

De outputs van de elektrische stimulator zijn
uitgeschakeld wanneer het bedieningspaneel
van de Synergy EDX op een EDX-eenheid
wordt aangesloten.

Draaiknoppen
Er zijn draaiknoppen voor volume, gevoeligheid, sweepduur, stim A (IES-1 amplitude), stim B (IES-2 amplitude)
en stimulusduur en stimulusniveau rechtsboven.
A
B

uV/DIV

C

M-

D

ms-s

E

M+

Volume

Draai om het geluidsniveau van het ingangssignaal aan te passen. Draai
naar nul voor geen audio-uitgang.

Gevoeligheid

Draai om de gevoeligheid van de weergave van het geselecteerde spoor
aan te passen. Als geen spoor wordt geselecteerd (om de selectie
ongedaan te maken, klikt u naast het spoor), wordt de gevoeligheid van
alle sporen in de huidige test aangepast.

Wissen

Druk om de geselecteerde sporen te wissen en een nieuw reeks data te
verzamelen op dezelfde locatie.

Sweepduur

Draai om de sweepduur van de acquisitie van de actieve sporen aan te
passen. Zodra de gegevens zijn verkregen, kunt u de sweepduur voor de
geselecteerde sporen ook verhogen of verlagen.

Acquisitie aan/uit

Druk om acquisitie AAN te zetten. Druk nogmaals om acquisitie UIT te
zetten.

F

Enkele acquisitie

G

Stim B

2-8

Druk eenmaal om een stimulans te leveren en een respons te verkrijgen.
Als u deze knop langer dan 1 seconde ingedrukt houdt, wordt acquisitie
vergrendeld. Druk opnieuw om acquisitie te stoppen.
Draai om de amplitude van de externe stimulus aan te passen.
De intensiteit van de stimulus wordt op de werkbalk en het statuspaneel
weergegeven.
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H

Groen licht

Geeft aan dat het bedieningspaneel is ingeschakeld.

I

Elektrische stim.

Uitgeschakeld wanneer het bedieningspaneel op EDX wordt gebruikt.

J

Stim. Duur

Draai om de duur (pulsbreedte) van de stimulus aan te passen.

K

Stim. A

Draai om de intensiteit van de interne stimulus aan te passen.
De intensiteit van de stimulus wordt op de werkbalk en het statuspaneel
weergegeven.

L

Stim. Aan/uit

Druk om stimulus aan en uit te schakelen, zonder acquisitie.
Als acquisitie is ingeschakeld, is deze knop niet actief.

Rechterknop

Niet actief.

Aanwijsapparaat

Niet actief.

Linkerknop

Niet actief.

Volgende

Druk om naar de volgende locatie te gaan in NCS en EMG-testen.

M

S2

N
O

S1

P

M

Q

Fn1

Fn1

Programmeerbaar via het weergavemenu voor de bediening van
Marker, Trigger of Cursor.

R

Fn2

Fn2

Programmeerbaar via het weergavemenu voor de bediening van
Middelaar Aan/uit, Registratiecursor, Triggerpolariteit, EMG-staging.

Hoger/lager

Draai om parameter te verhogen of verlagen.

S
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Bedieningspaneel EMG
Het EMG-bedieningspaneel biedt één bedieningselement voor het instellen van essentiële parameters tijdens
een patiëntonderzoek.
Het bedieningspaneel is in alle Viking/Synergy EDX-softwaremodi actief. Met uitzondering van de
muisfuncties (N, D, L) is het bedieningspaneel in NicVue, de back-up- en herstelmodus, het rapportprogramma
en in Windows-applicaties niet actief. Gebruik in deze modi de muis of het toetsenbord.

A

Batterijvermogen

Nog niet geïmplementeerd

B

Volume

Voor het verhogen of verlagen van het luidsprekervolume. Druk om het
volume te dempen of weer aan te zetten.

C

Stimulusintensiteit

Voor het aanpassen van de intensiteit van de stimulus. Druk op de knop
om stimulus te starten of te stoppen.

D

Muis

Linker muisklik.

E

Gemiddeld

Voor het starten of stoppen van de middelaar.

F

Herhalende stimulus

Begint herhaalde stimulus. Druk opnieuw of druk op Enkele stimulus
om te stoppen.

G

Afstand

Voor het activeren van de invoermodus Afstand.

2-10
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Het toetsenbord (H hieronder) is multifunctioneel.
In een numerieke invoermodus (bijvoorbeeld afstand) worden numerieke waarden ingevoerd.
In een niet-numerieke invoermodus wordt een toegewezen functie geselecteerd.

H

Stimulusduur
Nummer 4 en 7

Stimulusduur verlengen.

Selectie golfvorm
Nummer 5 en 8

Selecteer de volgende golfvorm.

Stimulusduur verkorten.

Selecteer de vorige golfvorm.

Marker (verplaatsen)
Nummer 9

Naar de volgende marker gaan.

Trigger (activeren)
Nummer 6

Activeer een trigger.

Fn1
Nummer 1

Programmeerbaar per type test via het menu "Hardware Controls
Setup" (Hardwarebediening instellen).

Fn2
Nummer 2

Programmeerbaar per type test via het menu "Hardware Controls
Setup" (Hardwarebediening instellen).

Impedantiecontrole
Nummer 3

Start/einde controle elektrode-impedantie.
WAARSCHUWING Om letsel bij de patiënt te vermijden: meet
de impedantie van naaldelektroden niet als naalden zich in de
patiënt bevinden of wanneer elektroden in contact zijn met het
hoornvlies van de patiënt.
LET OP Wanneer de impedantie van een enkele
vezelnaaldelektrode wordt gemeten kan dit tot een defect van de
naald leiden.

I
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Word-rapporten
Nummer 0

Activeert of deactiveert Word-rapporten wanneer niet in een numerieke
invoermodus.

Schermafdruk

Voor het afdrukken van de schermweergave in alle onderzoeksmodi.

Enter

Voor het invoeren van de numerieke gegevens die in het veld worden
ingevoerd of voor het activeren van de geselecteerde functie.

Verwijderen

Voor het wissen van de geselecteerde golfvormen op het scherm
"Record" (Registreren). Verwijdert het laatste teken of de geselecteerde
invoer.
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Gevoeligheid

Voor het wijzigen van de gevoeligheid van de amplifier voor de
geregistreerde gegevens. Druk op
om de gevoeligheid numeriek te
verhogen. Hierdoor neemt de grootte van de weergegeven golfvormen

J

af. Druk op
om de gevoeligheid numeriek te verlagen. Hierdoor
neemt de grootte van de weergegeven golfvormen toe. Deze toetsen
kunnen ook in lijsten als navigatiemiddelen worden gebruikt.
Tijdbasis

Voor het veranderen van de tijdbasis voor het weergegeven spoor.
Druk op
om de tijdbasis te vergroten. Hierdoor worden de
golfvormen gecomprimeerd en wordt de totale sweeptijd verhoogd.
Druk op
om de tijdbasis te verkleinen. Hierdoor worden de
golfvormen breder en wordt de totale sweeptijd verlaagd. Deze toetsen
kunnen ook in lijsten als navigatiemiddelen worden gebruikt.

K

Volgende
Kant
Testselectie

Voor het selecteren van het volgende onderzoek.
Voor het schakelen naar de te onderzoeken kant, links of rechts.
Activeert de schermweergave van de testselectie.

L

Muis

Rechter muisklik.

M

Cursor

Verplaatst de cursor of geselecteerde marker.

N

Schuifpuntmat

Voor het simuleren van muisbewegingen.

O

USB

USB is aangesloten of actief wanneer verlicht.
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AT2- en AT2+6-amplifier

AT2-amplifier

AT2+6-amplifier

A

Connector voor
temperatuursonde

De temperatuursonde wordt op deze connector aangesloten om de
huidtemperatuur te meten. Bij het aansluiten van de temperatuursonde
wordt de temperatuur op het scherm "Exam Record"
(Onderzoeksregistratie) weergegeven.

B

Stroomindicator

Wanneer het blauwe lampje brandt, heeft de amplifier stroom.

C

Gewoon (aarding)

Steek de aarde-elektrode van de patiënt in beide groene aansluitingen
van de amplifier. Beide aansluitpunten zijn geaard.

D

Actieve (-) elektrode

Elektroden voor patiëntregistraties worden op de rode (+) en zwarte (-)
pinaansluitingen aangesloten. Negatieve spanningen op de zwarte
aansluiting produceren een opwaartse afbuiging op het Nicolet EDXscherm. Gebruik de zwarte aansluiting als de 'actieve' elektrode.

E

DINelektrodeaansluiting

De DIN-elektrodeaansluitingen zijn geschikt voor elektroden met DINaansluitingen voor de patiënt, zoals concentrische naaldelektroden. De
DIN-aansluitingen zorgen voor een negatieve-opwaartse conventie.

F

Referentie-elektrode
(+)

Elektroden voor patiëntregistraties worden op de rode (+) en zwarte (-)
pinaansluitingen aangesloten. Negatieve spanningen op de zwarte
aansluiting produceren een opwaartse afbuiging op het Nicolet EDXscherm. Gebruik de rode ingang als de inactieve elektrode of
referentie-elektrode voor een negatieve-opwaartse conventie.
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G

Uitvoeren/standbyschakelaar

Voor het IN en UIT schakelen van de kanaalingangen van de EMGamplifier.

H

Indicator
Uitvoeren/stand-by

Wanneer het groene lampje brandt, staat het kanaal AAN en kan het
signalen van de patiëntelektroden ontvangen. Als het kanaal UIT staat,
zijn de ingangen van de amplifier losgekoppeld en worden ze intern
geaard.

I

Headboxaansluiting

Voor optionele headbox.

J

1020 geïntegreerde
headbox

De cijfers komen overeen met de in de software gedefinieerde
montages.

K

Apparatuur van het type BF.

L

Raadpleeg "Labels en symbolen" op pagina 1-3 van deze handleiding.

M

Niet voor gebruik in aanwezigheid van een elektrische chirurgische eenheid (ESU) zonder extra
beschermende headbox voor de patiënt of andere inline beschermingsinrichting.

N

Elektrostatisch
gevoelig

O

Interface van amplifier

2-14

Raadpleeg EMC-gids 269-596201 voor instructies.
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ECR-16-amplifier

A

Raadpleeg "Labels en symbolen" op pagina 1-3 van deze handleiding.

B

HB-1-headbox

C

Apparatuur van het type BF

D

HB-2-headbox

E

Nog niet geïmplementeerd.

F

Interface van amplifier

G

Equipotentialiteit
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HB-6-headbox (AT2+6)
A

Algemeen.

B

Raadpleeg "Labels en symbolen" op pagina 1-3 van deze
handleiding.

C

Apparatuur van het type BF.

D

Headbox.

E

Niet voor gebruik in aanwezigheid van een elektrische
chirurgische eenheid (ESU) zonder extra beschermende
headbox voor de patiënt of andere inline
beschermingsinrichting.

F

De HB-6-headbox bestaat uit 1020 hoofdpatroon en
2 geaarde aansluitingen. De headbox is voorzien van een
signaalkabel van 1,8 m (6 ft) en een klem waarmee de
headbox veilig op of in de buurt van de patiënt kan
worden bevestigd.

A

Algemeen.

B

Raadpleeg "Labels en symbolen" op pagina 1-3 van deze
handleiding.

C

Apparatuur van het type BF.

D

Headbox.

E

Geschikt voor gebruik in aanwezigheid van een
elektrische chirurgische eenheid (ESU).

F

De HB-7-headbox bestaat uit 1020 hoofdpatroon en
2 geaarde aansluitingen. De headbox is voorzien van een
signaalkabel van 1,8 m (6 ft) en een klem waarmee de
headbox veilig op of in de buurt van de patiënt kan
worden bevestigd.

HB-7-headbox (AT2+6)

2-16
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HB-1- en HB-2-headbox (ECR16)
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A

Raadpleeg "Labels en symbolen" op pagina 1-3 van deze
handleiding.

B

Apparatuur van het type BF.

C

Elektrode-ingangen
HB-1 = 1-20
HB-2 = 21-40

D

Referentie
HB-1 = 1-2
HB-2 = 3-4

E

Algemeen
HB-1 = 1-2
HB-2 = 3-4

F

Kabelaansluiting voor headbox naar amplifier.
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Elektrische stimulatorsondes van Nicolet EDX
Er zijn verschillende soorten elektrische stimulatorsondes voor gebruik met de Nicolet EDX beschikbaar.
• De S403-sonde is voorzien van een afstandsbediening voor het starten en stoppen van de stimulus en het
aanpassen van de intensiteit.
• Comfort Probe (RS10)
• Comfort Probe Plus (WR50)

Stimulatorpictogrammen van Comfort Probe Plus

A

Stimulatie aan/uit.

B

Druk op het wiel om stimulatie te starten of te stoppen. Draai om stimulusintensiteit te
verhogen of te verlagen.

C

Variabiliteit. Stimulusintensiteit verhogen of verlagen.

D

Stimulusduur verlengen.
S1

E

Stimulusduur verkorten.
S2

F

Volgend spoor (golfvorm)
S3

G

+

Stimuluspolariteit (schakelaars kathodezijde)

H

Apparatuur van het type BF.

I

Raadpleeg "Labels en symbolen" op pagina c van deze handleiding.

J

Brandend LED geeft de kathodezijde (-) aan.

2-18
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SP1/SP2-Stim-schakelunits

A

Ingang stimulatorsonde (geen externe controle)

B

Lager niveaupaar

C

Uitgangen stimulator

30 januari 2020
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Pictogrammen op het achterpaneel van het Nicolet EDX-basisstation

A

Reflexhamer.

P

USB.

B

Apparaatpoort voor
ingangs-/uitgangsoptie.

Q

Trigger 1 / 2 in.

C

Bedieningspaneel Viking EDX.

R

Trigger.

D

Bedieningspaneel Synergy EDX.

S

Optiepoort stimulator.

E

Trigger 1 / 2 uit.

T

F

Analoog uit.

U

G

Raadpleeg "Labels en symbolen"
op pagina c van deze handleiding.

V

H

Audio uit.

R

Rechteroor hoofdtelefoon uit.
Hoofdtelefoon.

L

Linkeroor hoofdtelefoon uit.

Spanningslabel

Ingangsspanning van 100 VAC, 120 VAC of 230 VAC (110 VA)
bij 50 of 60 hertz. Maximale totale vermogen is 70 VA.
Zie de pictogrammen hieronder.
I

Apparatuur van het type BF.

W

Systeemvermogen.

J

Audio in.

W

Uitgangsvermogen.

K

Elektrostatisch gevoelig.
Raadpleeg EMC-gids 269-596201
voor instructies.

W

Netvoeding.

L

Luidspreker.

W

Zekering.

M

Equipotentialiteit.

W

2-20

Hz

Frequentiebereik.
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N

Voetschakelaar voor één
schakelaar.

W

O

Amplifier.

W
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VA

Systeemvermogen/uitgangsvermogen
Let op! Raadpleeg bijgesloten
documenten.
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Pictogrammen op het voorpaneel van het Nicolet EDX-basisstation

Naar (aanraakveilige) elektrische
stimulator. Positieve uitvoer.

F

Elektrische stimulator.

Geïsoleerde elektrische stimulator 1
(-/+).

G

Apparatuur van het type BF.

C

Naar (aanraakveilige) elektrische
stimulator. Negatieve uitvoer.

H

Aan (stelselmatig).

D

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.
Neem de gebruiksaanwijzingen in acht
om de patiënt of de gebruiker niet in
gevaar te brengen. Afbeelding op
blauwe achtergrond. (ISO 7010 M002)

I

Stimulatie aan/uit.

Geïsoleerde elektrische stimulator 2
(- / +).

J

A

B

E
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IES-2

Geen Pictogram

SP1/SP2-Stim-schakelaansluiting.
SP2 Stim-schakeldozen zijn parallel
op de SP1 aangesloten.
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Labelpictogrammen van Nicolet EDX-basisstation

A

Fabricagenummer.

E

50 jaar levensduur voor lekkage
zorgt voor bodemverontreiniging.

B

Fabrikant.

F

Speciale recycling vereist. Niet in
stortplaats afvoeren.

C

Fabricagedatum gecodeerd in lotnummer.

G

Barcode van fabrikant.

D

CE-markering.
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2-23

Nicolet EDX

Het systeem aanzetten
Het systeem
inschakelen

Wanneer de hoofdschakelaar wordt ingeschakeld, geeft het systeem verschillende
opstart- en diagnostische berichten op het scherm weer.

Een desktopsysteem inschakelen
Als u het systeem de eerste keer inschakelt, zet u de onderdelen in de volgende
volgorde aan:
1. Scheidingstransformator
2. Monitor
3. Processor (computer)
4. Basiseenheid

Een draagbaar systeem inschakelen
Als u het systeem de eerste keer inschakelt, zet u de onderdelen in de volgende
volgorde aan:
1. Basiseenheid
2. Laptop

De printer in- en
uitschakelen

Druk op de aan-uitknop van de printer om de stroom in te schakelen. Omdat de
voeding van de printer door de isolatievoeding wordt aangestuurd, kunt u deze
schakelaar aan laten.
WAARSCHUWING Als een patiënt op het systeem is aangesloten, sluit
voor een goede isolatie dan alleen een printer aan op het systeem die door een
batterij wordt gevoed of die zelfstandig is geïsoleerd. Laad de batterij van de
printer niet op en gebruik de printer niet via een stopcontact wanneer het
systeem op een patiënt is aangesloten.
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Inloggen
Ongeveer een minuut na het opstarten wordt Windows geactiveerd en wordt het
bericht "Log on to Windows" (Aanmelden bij Windows) weergegeven.
1. De aanmeldingsgegevens voor de software van Viking EDX/Synergy EDX zijn in
de fabriek ingesteld. Tenzij uw systeembeheerder de informatie heeft veranderd,
zijn deze als volgt:
• De gebruikersnaam is "Nicolet."
• Er is geen wachtwoord.
Opmerking: Als u problemen hebt met aanmelden, neemt u contact op met uw
systeembeheerder.
2. Druk op Enter. Het bureaublad van Windows wordt weergegeven.

De systeemsoftware starten
1. Dubbelklik op het pictogram Viking
of Synergy
starten. Hierop wordt de startpagina weergegeven.

om de software te

Opmerking: Als u NicVue gebruikt, ziet u de startpagina van Viking EDX of
Synergy EDX niet. Raadpleeg NicVue Help voor bedieningsinstructies.
Opmerking: Zie hoofdstuk 4 voor voorbeelden van tests/onderzoeken met
Viking EDX en Synergy EDX.
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Menu's startpagina
De startpagina bevat zeven menu's waarmee de belangrijkste onderdelen van de
software kunnen worden geopend.
Nieuwe patiënt

Klik op Nieuwe patiënt om een nieuw patiëntendossier
te maken en geopende bezoeken af te ronden. Als er
patiënten met overeenkomende demografische gegevens
in de database staan, worden deze weergegeven.

Patiënten

Klik op Patiënten om een bestaande patiënt voor een
nieuwe sessie te selecteren, voer nieuwe patiëntgegevens
in of bewerk bestaande patiëntgegevens.

Testselectie

Klik op Testselectie om de test of het onderzoek te
kiezen die/dat u op de geselecteerde patiënt wilt
uitvoeren.

Testscherm

Klik op Testscherm om de testgegevens en
geregistreerde sporen van het huidige of meest recente
bezoek van de geselecteerde patiënt te controleren.

Testgeschiedenis

Klik op Testgeschiedenis om de testgeschiedenis van de
momenteel geselecteerde patiënt weer te geven, of om
een test uit het overzicht te controleren of opnieuw te
starten.

Rapport

Klik op Rapport om het rapport van het huidige of
meest recente bezoek van de geselecteerde patiënt te
openen.

Ondersteuning

Klik op Help om de Help-toepassing te openen met links
naar handleidingen en andere informatie over het
systeem.

Opmerking: Raadpleeg de online-Help (in de EDX-software) voor uitgebreide
informatie over het gebruik van het systeem.
1. Ga naar de EDX-software.
2. Klik op Help > Help Topics (Helponderwerpen).
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Bediening testscherm
Hier volgen verschillende besturingselementen voor het testscherm die tijdens een
onderzoek kunnen worden gebruikt. Onderstaande afbeeldingen dienen alleen als
voorbeeld. De werkelijke weergave hangt van de gekozen software (Viking EDX/
Synergy EDX) en de geselecteerde test af.

Headerbalk

De headerbalk geeft de voor- en achternaam van de patiënt weer, diens leeftijd en de
datum en tijd van het bezoek.

Menubalk

De menu's die in de menubalk kunnen worden aangeklikt bevatten opties waarmee
verschillende bewerkingen kunnen worden uitgevoerd.

Werkbalk

De werkbalk bevat verschillende pictogrammen en instellingen waarmee kan worden
bepaald hoe de gegevens worden weergegeven. Welke besturingselementen op de
werkbalk worden weergegeven wordt bepaald door de test of het onderzoek dat voor
gebruik is geselecteerd.

Plaats de muisaanwijzer op een pictogram of veld voor een korte beschrijving van de
functie.
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Snelle
toegangsbalk

De Snelle toegangsbalk bevindt zich boven de functietoetsruimte. Hiermee kunt
u NCS- en EMG-testen snel beheren.

U kunt het bezoek beëindigen, de test verlaten, een nieuwe zenuw en zijkant
selecteren, de volgende set starten en een andere test selecteren.

Functietoetsruimte

De Functietoetsruimte onderaan het testscherm geeft de beschikbare opties in de
actuele modus weer.
Als de functietoetsruimte uit meerdere regels met opties bestaat, klikt u op de toets
Vorige/Volgende om door de regels te scrollen.
Klik op de corresponderende softkey in het bedieningspaneel om een optie te
selecteren, of klik op de weergegeven optie.
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Het paneel "Acquisitie-instellingen" gebruiken
Het paneel
"Acquisitieinstellingen"
weergeven

1. Het paneel "Acquisition Setup" (Acquisitie-instellingen) kan op de volgende
manieren worden weergegeven:
a. Klik op Acquisition (Acquisitie) > Acquisition Setup (Acquisitie-instellingen).
b. Klik in de werkbalk op Ch. (Kanaal)

, Low (Laag)

, of High (Hoog)

.

Afbeelding 1.

Afbeelding 2.
Opmerking: Wijzigingen in de instellingen aan de linkerkant in afbeelding 2
gelden automatisch voor alle kanalen.
2. Klik op het tabblad Ch # (Kanaalnummer)
3. Stel uw gewenste instellingen in.
4. Klik op OK.
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dat u wilt instellen.
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Afzonderlijke
kanalen in het
paneel
"Acquisitieinstellingen"
instellen

Via deze procedure kunnen wijzigingen in het paneel Acquisition Setup
(Instellingenpaneel) alleen op het geselecteerde kanaal worden toegepast. Zie
Opmerking 1 onder afbeelding 2 op de vorige pagina.
1. Klik op Ch. (Kanaal)

, Low (Laag)

, of High (Hoog)

.

2. Klik op het tabblad Channel (Kanaal) (bijvoorbeeld Ch 1 [Kanaal 1],
Ch 2 [Kanaal 2], Ch 3 [Kanaal 3] enzovoort) dat u wilt bewerken.
3. Breng de wijzigingen aan en klik op OK.
De wijzigingen worden alleen op het geselecteerde kanaal toegepast.

Alle kanalen in
het paneel
"Acquisitieinstellingen"
instellen

Via deze procedure kunnen wijzigingen in het tabblad Channel 1 (Kanaal 1) op alle
kanalen worden toegepast. Zie Opmerking 1 onder afbeelding 2 op de vorige pagina.
1. Klik op Ch. (Kanaal)

, Low (Laag)

, of High (Hoog)

.

2. Klik op het tabblad Channel 1 (Kanaal 1).
3. Breng de wijzigingen aan en klik op Apply to all (Op alle kanalen toepassen)
(zie
in afbeelding 2 eerder in dit hoofdstuk).
4. Klik op OK.
De wijzigingen die u op kanaal 1 hebt aangebracht, worden op alle kanalen
toegepast.
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Filterinstellingen
vanaf de werkbalk
op alle kanalen
toepassen

Via deze procedure worden alle kanalen op dezelfde Low/High (Laag/Hoog)filterinstelling ingesteld.

Afbeelding 3.
1. Stel

op All (Alle) in.

2. Klik op de filtermenupijl

Low (Laag)

of High (Hoog)

.

3. Klik op de gewenste filterinstelling.
De nieuwe filterinstelling wordt op alle kanalen toegepast.

Filterinstellingen
vanaf de werkbalk
op een enkel
kanaal toepassen

Via deze procedure wordt alleen een geselecteerd kanaal op de nieuwe Low/High
(Laag/Hoog)-filterinstelling ingesteld.

Afbeelding 4.
1. Stel

in op het kanaal dat u wilt bewerken (bijvoorbeeld 1, 2, 3 enzovoort).

2. Klik op de filtermenupijl

Low (Laag)

of High (Hoog)

.

3. Klik op de gewenste filterinstelling.
De nieuwe filterinstelling wordt alleen op het geselecteerde kanaal toegepast.
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De software afsluiten
Het Viking EDX/Synergy EDX-programma kan op de volgende manieren worden
afgesloten:
a. Klik in de rechterbovenhoek van het softwarevenster op het pictogram Close
(Sluiten)
.

b. Klik met de rechtermuisknop op
of
in de linkerbovenhoek van het
softwarevenster en klik op Close (Sluiten).
Opmerking: Om naar NicVue terug te keren, klikt u op het pictogram Patients
(Patiënten)

in de EMG-applicatie.

Het Viking EDX-/Synergy EDX-systeem uitschakelen
Desktopsysteem

U kunt de voeding naar het systeem alleen met de schakelaar van de isolatievoeding
uitschakelen. Voordat u het systeem uitschakelt moet Windows Shutdown
(Windows: afsluiten) worden uitgevoerd.

Draagbaar
systeem

Schakel de onderdelen in deze volgorde uit:
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1. Laptop door Windows Shutdown (Windows: afsluiten) uit te voeren.
2. Basiseenheid.
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Gegevens van patiënt
In dit hoofdstuk wordt de functie Patiëntgegevens van de Nicolet EDX uitgelegd die
voor het werken met onderzoeksbestanden wordt gebruikt.
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Het patiëntenscherm
Patiëntgegevens bestaan uit afdelingen waarin u bepaalde informatie over de patiënt
kunt invoeren, zoals het patiëntnummer, het geslacht, de geboortedatum en de naam,
en daarnaast ook de gegevens van de arts, indrukken en conclusies.

Het creëren van
een nieuw
patiëntenbestand

1. Klik op het pictogram New Patient (Nieuwe patiënt)

.

2. Voer de gegevens van de patiënt in.
Opmerking: Verplichte velden zijn geel gemarkeerd. Patient ID (Patiëntnummer)
(ten minste 1 teken, maximaal 11).
3. Klik op OK als u klaar bent.

Een
patiëntenbestand
bewerken

1. Geef het venster Patients (Patiënten) weer:
a. Als het venster Patients (Patiënten) al wordt weergegeven, gaat u verder met
stap 2.
b. Als het venster Select Test (Test selecteren), Test Screen (Testscherm) of
Test History (Testgeschiedenis) wordt weergegeven, klikt u op het
pictogram Patients (Patiënten)

en gaat u verder met stap 2.

2. In het overzicht met patiënten dubbelklikt u op de patiënt die u wilt bewerken.
3. Om de gegevens van de patiënt te bewerken, klikt u op het pictogram Edit
Patient (Patiënt bewerken)

.

4. Klik op OK als u klaar bent.
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Een
bezoekbestand
bewerken

1. Geef het venster Patients (Patiënten) weer:
a. Als het venster Patients (Patiënten) al wordt weergegeven, gaat u verder met
stap 2.
b. Als het venster Select Test (Test selecteren), Test Screen (Testscherm) of
Test History (Testgeschiedenis) wordt weergegeven, klikt u op het
pictogram Patients (Patiënten)

en gaat u verder met stap 2.

2. In het overzicht met patiënten dubbelklikt u op de patiënt die u wilt bewerken.
3. Klik op het pictogram Edit Visit (Bezoek bewerken)

.

4. Bewerk indien nodig de bezoekgegevens.

Een
patiëntenbestand
verwijderen

LET OP Hiermee worden gegevens permanent gewist, zonder te kunnen
worden hersteld.
1. Geef het venster Patients (Patiënten) weer:
a. Als het venster Patients (Patiënten) al wordt weergegeven, gaat u verder met
stap 2.
b. Als het venster Select Test (Test selecteren), Test Screen (Testscherm) of
Test History (Testgeschiedenis) wordt weergegeven, klikt u op het
pictogram Patients (Patiënten)

en gaat u verder met stap 2.

2. Klik met de rechtermuisknop op de patiënt die u wilt verwijderen.
3. Klik op Delete Patient (Patiënt verwijderen).
4. Klik op Yes (Ja).
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Over NicVue (optie)
NicVue is een database waarin patiëntgegevens en onderzoeken kunnen worden
ingevoerd en beheerd. Vanaf een enkel scherm kunt u uw patiënt selecteren en de
gewenste testmodus voor acquisitie, of een opgeslagen onderzoek weergeven voor
controle.
Als u het programma voor het eerst opent, ziet u het hoofdvenster van NicVue. Aan de
bovenkant van dit venster ziet u een menubalk met daarin de menu's en de
verschillende NicVue-opties.
Onder de menubalk ziet u een balk met programmapictogrammen waarmee een
werkmodus en testmodus kan worden geselecteerd. Welke pictogrammen op deze
balk worden weergegeven is afhankelijk van het aantal en soort programma's die op
de harde schijf van uw systeem zijn geïnstalleerd.
De andere afdelingen van het NicVue-hoofdvenster bestaan uit twee overzichten:
• In Patient Information (Patiëntgegevens) worden alle patiënten vermeld die op
de harde schijf zijn opgeslagen.
• Onder Test Data (Testgegevens) vindt u alle testonderzoeken van de gemarkeerde
patiënt. Deze bestanden zijn te herkennen aan het type test en worden
chronologisch weergegeven.
Het venster "Patiëntgegevens" van NicVue bevat administratieve gegevens, zoals de
naam van de patiënt, het adres, patiëntnummer, geboortedatum, fysieke kenmerken en
medische voorgeschiedenis. In dit venster creëert en bewerkt u patiëntgegevens.
Opmerking: Om naar NicVue terug te keren, klikt u op het pictogram Patients
(Patiënten)

in de EMG-applicatie.

Raadpleeg NicVue Help op het EDX-systeem voor bedieningsinstructies.
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Een onderzoek uitvoeren
In dit hoofdstuk staan algemene instructies voor het uitvoeren van een test of
onderzoek, met als voorbeeld een motorische-zenuwgeleidingsonderzoek
(Motor Nerve Conduction Study, MNC). U kunt deze basisstappen toepassen op de
meeste onderzoeken die op de Viking EDX/Synergy EDX-programma’s
beschikbaar zijn.
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Samenvatting van de stappen
1. Stel het systeem in.
2. Schakel het systeem in.
3. Maak een nieuw patiëntendossier of open een bestaand patiëntendossier.
4. Open het Viking EDX/Synergy EDX-programma, selecteer het onderzoek en de
instellingen en voer vervolgens de onderzoeksmethode in.
5. Bereid de patiënt voor.
6. Verzamel de gegevens.
7. Beoordeel de gegevens.
8. Druk het rapport af.
9. Archiveer de gegevens.

Opmerkingen
Hier volgt een voorbeeldwerkwijze voor het gebruik van de testen. Sommige
procedures gelden voor alle tests, maar andere verschillen of worden helemaal niet
gebruikt:
1. Bevestig de elektroden overeenkomstig de betreffende testen.
2. Voor verschillende testen worden verschillende soorten stimulatoren gebruikt.
3. Zorg dat de gebruikte stimulus geschikt is voor de patiënt, vooral wat betreft de
intensiteit.
4. De door het instrument verkregen gegevens worden in het geheugen opgeslagen en
op het scherm weergegeven.
5. Voor de motorische en sensorische zenuwgeleidingsonderzoeken moeten de
afstanden tussen de elektrodeplaatsen worden ingevoerd voordat de
geleidingssnelheid berekend en op het scherm kan worden weergegeven.
6. Sporen kunnen worden geselecteerd om te markeren of voor sporenanalyse door
met de muis op het spoor te klikken.
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Overzichtsvenster met voorbeeldgegevens
Viking EDX
De volgende voorbeeldafbeelding geeft een korte beschrijving van de verschillende
gebieden die u te zien krijgt bij het uitvoeren van een Viking EDX NCS-test.
motorischezenuwgeleidingsonderzoek

Onderdelen van het scherm voor Viking EDX MNC-registraties
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Een onderzoek uitvoeren
Synergy EDX
De volgende voorbeeldafbeelding geeft een korte beschrijving van de verschillende
gebieden die u te zien krijgt bij het uitvoeren van een Synergy EDX NCS-test.
motorischezenuwgeleidingsonderzoek

Onderdelen van het scherm voor Synergy EDX MNC-registraties
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Het systeem instellen
Zorg dat de onderdelen correct op het systeem zijn aangesloten.
LET OP Schakel de stroom naar het systeem niet in totdat alle
kabelverbindingen correct zijn aangesloten en gecontroleerd. Raadpleeg
hoofdstuk 2 van deze handleiding.
Daarnaast moet de juiste software op uw systeem zijn geïnstalleerd.

Aan de slag

Zie hoofdstuk 2 van deze handleiding voor instructies over:
•
•
•

Het systeem
inschakelen

Het systeem aanzetten.
Log in.
De systeemsoftware starten.

Wanneer de hoofdschakelaar wordt ingeschakeld, geeft het systeem het Logon
(aanmeld)scherm weer.
Nadat u op het systeem bent aangemeld, wordt het hoofdvenster van NicVue of de
startpagina van Viking EDX/Synergy EDX weergegeven.

NicVue starten/
afsluiten

Zie de NicVue-hulp op uw systeem voor instructies over het gebruik van het
NicVue-programma.
7.

4-6
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Een onderzoek uitvoeren

Voorbeeld motorische-zenuwgeleidingsonderzoek
Positioneer en bevestig de elektroden op de patiënt op basis van uw conventies voor
het type test dat u uitvoert.
Opmerking: De registratie-elektrode wordt op een spier geplaatst, ook al gaat het om
de geleiding langs de zenuw.
De zenuw wordt gestimuleerd via oppervlakte-elektroden op twee of meer plaatsen
waar de zenuw oppervlakkig is gelegen. De stimulator is zo georiënteerd dat de
kathode van de stimulator tegenover de actieve registratie-elektrode ligt.
Negatieve spanning op de zwarte (-) aansluiting produceert een opwaartse afbuiging
op de schermweergave. Gebruik de zwarte aansluiting als de actieve elektrode en de
rode aansluiting als de referentie of inactieve elektrode voor een negatieve opwaartse
conventie.
Elektrode
Aarding
Zwarte (-) - actieve registratie
Rode (+) - referentieregistratie
DIN (registratie)
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Kanaalaansluiting amplifier
Groene DIN-ingang
Zwarte DIN-ingang
Rode DIN-ingang
Grote 5-polige circulaire DIN-ingang
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Motorische
NCS-elektroden
plaatsen

• De actieve registratie-elektrode wordt over de eindplaatzone geplaatst van een
door de geteste zenuw geïnnerveerde spier.
• De referentie-elektrode wordt nabij geplaatst in een elektrisch 'stil' gebied.
• De aardelektrode wordt meestal tussen de stimulerende en registrerende
elektroden geplaatst.
• Elektrolytische gel tussen de huid en de registrerende elektrode zorgt voor een
beter 'elektrisch contact' en minder ruis.
• Bij de registratie van een diepe spier kan een concentrische of monopolaire naald
worden gebruikt.

Sensorische
NCS-elektroden
plaatsen

• Oppervlakteschijf- of ringelektroden worden op de huid geplaatst waar de geteste
zenuw oppervlakkig ligt.
• De zenuw wordt gestimuleerd op plaatsen waar deze oppervlakkig ligt. De
kathode van de stimulator is op de actieve registratie-elektrode gericht.

De stimulatieelektroden
aansluiten

U kunt externe stimulatie-elektroden als volgt op de Comfort Probe of Comfort Plus
Probe aansluiten:

4-8

1. Verwijder het sondemeetpunt.
2. Vervang het sondemeetpunt door de kop van de pinaansluiting.
3. Verbind de anode (+) en kathode (-) elektroden in de betreffende
pinaansluitingen.
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Een onderzoek uitvoeren
Een
patiëntendossier
maken of
selecteren

Een nieuw patiëntendossier maken
1. U kunt op de volgende manieren een nieuw patiëntendossier maken:
a. Klik vanaf de startpagina op het pictogram Nieuwe patiënt
b. Klik vanaf de startpagina op het pictogram Patiënten
vervolgens op het pictogram Nieuwe patiënt

.
en klik

.

2. Voer de gegevens van de patiënt in (gele velden zijn verplicht).
3. Klik op OK.
4. Het venster "Select Test" (Testselectie) wordt automatisch geopend.

Een bestaand patiëntendossier selecteren
1. Klik op het pictogram Patiënten
te geven.

om het venster "Patients" (Patiënten) weer

2. Het patiëntendossier kan op de volgende manieren worden geselecteerd:
a. Dubbelklik op de gewenste patient (patiënt).
b. Klik op de gewenste patiënt en dan op het pictogram Patiënt openen

.

3. Klik met de rechtermuisknop op het visit (bezoek) dat u wilt openen.
4. Klik op het pictogram Testselectie
(Testselectie) weer te geven.
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om het venster "Select Test"
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Een test
selecteren

1. Klik op het pictogram NCS
(Testselectie).

bovenaan het venster "Select Test"

2. Klik op het pictogram van de gewenste Kant
onderzoek te selecteren (links of rechts).

om de kant van het

3. Klik op de gewenste Test.
4. Het Testscherm kan op de volgende manieren worden geselecteerd:
a. Dubbelklik op de gewenste "Anatomy" (Anatomie).
b. Klik op de gewenste Anatomy en vervolgens op het pictogram
"Testscherm"

.

5. Het "Test Screen" (Testscherm) wordt weergegeven.

Aantekeningen bij alternatieve werkmethoden:
U kunt ook op het pictogram Testmenu
lijst selecteren.

klikken en de gewenste test in de

U kunt ook op het pictogram Onderzoeksmenu
onderzoek in de lijst selecteren.
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klikken en het gewenste
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Een onderzoek uitvoeren
De gegevens
verzamelen

In de acquisitiemodus worden de door het instrument verkregen gegevens in het
geheugen opgeslagen en op het scherm weergegeven.
1. Stel de intensiteit van de stimulus in op 0.
2. Plaats de stimulator op de juiste plaats.
3. Start stimulatie en acquisitie op een van de volgende manieren:
a. Druk op Registratie AAN op het bedieningspaneel.
b. Stap op de voetschakelaar.
c. Druk op het wiel op de stimulatorsonde van de Comfort Probe Plus.
4. Vergroot de intensiteit van de elektrische prikkel geleidelijk tot supramaximaal
met de draaiknop van de Stim-intensiteit of het intensiteitswiel op de
stimulatiesonde van de Comfort Probe Plus.
5. Als een acceptabele respons is waargenomen, beëindigt u de stimulatie en
registratie aan de hand van een van de volgende methoden:
a. Druk op Registratie AAN op het bedieningspaneel.
b. Stap op de voetschakelaar.
c. Druk op het wiel op de stimulatorsonde van de Comfort Probe Plus.
6. Om de gemiddelde respons te verkrijgen, klikt u op Average (Gemiddeld) >
Averager Setup (Middelaar instellen) vinkt u het vakje Averager On
(Middelaar Aan) aan. Als de Averager (Middelaar) uitgeschakeld is, wordt door
elke nieuw geregistreerde reactie de vorige overschreven.
7. Druk op Volgende om het volgende onderzoek te starten.
8. Volg dezelfde procedure om voor elke gewenste locatie een reactie te verkrijgen.
Opmerking: Het kalibratiesignaal wordt geactiveerd om middeling mogelijk te
maken. Door hoog- en laagfrequente filterinstellingen kan de amplitude van het
kalibratiesignaal worden afgezwakt.
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Testgegevens opslaan
Automatisch
Als u naar Patiënten
of Testselectie
automatisch op de harde schijf opgeslagen.

gaat, worden de gegevens

Handmatig
Gebruik een van de volgende manieren om gegevens handmatig op de harde schijf op
te slaan zonder het testscherm af te sluiten:
a. Klik op File (Bestand) > Save Results (Resultaten opslaan).
b. Druk op Save (Opslaan) op het besturingsbasisstation van de Viking EDX.

Een rapport maken of bijwerken
Automatisch
Als u naar Testselectie, Nieuwe patiënt of Patiëntenoverzicht gaat, wordt het rapport
automatisch bijgewerkt.

Handmatig
U kunt een rapport op de harde schijf handmatig maken of bijwerken zonder het
testscherm af te sluiten:
1. Klik op het pictogram Rapport

.

Een standaard gegevensrapport afdrukken
U kunt een standaard gegevensrapport van een net afgerond onderzoek als volgt
afdrukken:
1. Klik op het pictogram Rapport

.

2. Klik op het tabblad File (Bestand).
3. Klik aan de linkerkant van het rapport op Print (Afdrukken).
4. Stel uw afdrukinstellingen in.
5. Klik in de linkerbovenhoek van het venster op Print (Afdrukken).

4-12

30 januari 2020

Een onderzoek uitvoeren

Schermafbeeldingen en video's vastleggen
Een beeld van het
weergavescherm
vastleggen

Gebruik een van de volgende manieren om wanneer dan ook een beeld van het
huidige weergavescherm vast te leggen:
a. Klik voor een softcopy (.jpg-bestand) op het pictogram Scherm
vastleggen

.

b. Klik voor een afdruk op papier (hardcopy) op File (Bestand) > Print Screen
(Scherm afdrukken).
c. Druk op Screen Copy (Schermafdruk)
de Viking EDX voor een afdruk op papier.

Een video van het
testscherm
vastleggen

op het bedieningspaneel van

Gebruik een van de volgende manieren om een video van het weergavescherm vast
te leggen:
a. Klik op het pictogram Capture Video (Video vastleggen)
registratie te stoppen.

. Tik om de

b. Klik op File (Bestand) > Producer > Capture Video (Video vastleggen).
Tik om de registratie te stoppen.

Een vastgelegde
video van het
testscherm
weergeven
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1. Klik op File (Bestand) > Producer > Producer Recordings (Opnames van
producer).
2. Zoek en open het videobestand dat u wilt weergeven (bestanden zijn van een
tijdstempel voorzien).
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Blanco pagina.
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5

Veelgebruikte procedures
In dit hoofdstuk worden een aantal veel voorkomende bewerkingen besproken die op
de Viking EDX- en Synergy EDX-systemen worden uitgevoerd.
De volgende toetsen geven aan op welk systeem de procedures in dit hoofdstuk van
toepassing zijn.
Stappen gelden voor zowel de Viking EDX als de Synergy EDX.
Stappen gelden alleen voor Viking EDX.
Stappen gelden alleen voor Synergy EDX.

Opmerking: Sommige bewerkingen kunnen ook via de toetsen in de
functietoetsruimte onderaan de test- en beoordelingsvensters worden uitgevoerd.
Deze besturingselementen worden niet besproken in dit hoofdstuk.
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Veelgebruikte procedures
Nieuwe tests aan
een vorig bezoek
toevoegen

U kunt nieuwe tests verzamelen en de verkregen gegevens aan een vorig bezoek
toevoegen.
1. Klik op het pictogram Patiënten
.
2. Dubbelklik op het Patient (patiënten)dossier.
3. Klik op het Visit (Bezoek) waaraan u nieuwe tests wilt toevoegen.
4. Klik op het pictogram Bezoek verwerven
boven het
overzicht van eerdere bezoeken.
5. Klik op het pictogram NCS, EMG, EP of IOM voor de test die
u wilt uitvoeren.
6. Selecteer de Test.
7. Dubbelklik op de gewenste Anatomy (Anatomie)/Location
(Locatie)/Test.
8. Verwerf de nieuwe gegevens.

Nieuwe gegevens
aan een vorig
bezoek toevoegen

U kunt nieuwe gegevens verzamelen en de gegevens aan een eerdere test toevoegen.
1. Klik op het pictogram Patiënten
.
2. Dubbelklik op het Patient (patiënten)dossier.
3. Klik op het Visit (Bezoek) met de test waaraan u nieuwe
testgegevens toevoegt.
4. Klik op de Test waaraan u nieuwe testgegevens wilt toevoegen.
5. Klik op het pictogram Test verwerven
van eerdere testen.
6. Verwerf de nieuwe gegevens.
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De stimulusduur
wijzigen

De stimulusduur (0,01-1,0 ms) die aan de patiënt wordt gegeven wijzigen:
1. Ga aan de hand van een van de volgende methoden te werk:
a. Klik op het instellingenveld Stimulator EL1
klik op de nieuwe instelling in het menu.

en

b. Druk op de Comfort Probe Plus op de knop S1 om de
stimulusduur te verhogen of op S2 om de stimulusduur te
verlagen.
1. Draai aan het bedieningselement Stimulusduur.

De gevoeligheid
(SNS) wijzigen

De gevoeligheid voor de test wijzigen:

1. Druk op het bovenste of onderste Trace (Spoor)
op het
bedieningspaneel van de Viking EDX om het spoor te selecteren.
2. Ga volgens een van de volgende methoden te werk om de
gevoeligheid te wijzigen:
a. Druk op de Comfort Probe Plus op de knop S3.
b. Druk op de bovenste om de gevoeligheid te verhogen of op de
onderste om deze te verlagen.

1. Klik op het gewenste Trace (Spoor).
2. Ga aan de hand van een van de volgende methoden te werk om de
gevoeligheid te wijzigen:
a. Druk op de Comfort Probe Plus op de knop S3.
b. Draai aan het bedieningselement Gevoeligheid op het
bedieningspaneel van de Synergy EDX.
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Veelgebruikte procedures
De
stimulusfrequentie wijzigen

Ga volgens een van de volgende methoden te werk om de herhalingssnelheid van de
stimulator te wijzigen:
a. Klik op het veld Stim Rep Rate (Herhalingssnelheid
stimulator)
in de werkbalk en typ de gewenste
snelheid.
b. Klik op de menupijl Stim Rep Rate
gebruikte snelheid.

Meervoudige of
enkele
sweepregistratie
selecteren

en klik op een veel

Kies Repetitive (Meervoudige) of Single Sweep (Enkele sweep) stimulustoediening
met een van de volgende methoden:
1. Klik op het pictogram Stimulustoediening om de instelling te
selecteren:
•

= Dient een enkele stimulus toe en initieert een enkele
sweep telkens wanneer u op de toets Switch (Schakelaar)
drukt of op de Voetschakelaar trapt.

•

= Dient meervoudige stimuli toe en sweept als u op de
toets Switch (Schakelaar) drukt of op de Voetschakelaar
trapt. Druk nogmaals op de toets Switch (Schakelaar) of op
de Voetschakelaar om de toediening te beëindigen.

1. Klik op de toets Switch (Schakelaar) in de functietoetsruimte
om Repetitive (Meervoudig) of Single (Enkel) te selecteren.
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Markers plaatsen

U kunt markers automatisch door de software laten aanbrengen of zelf handmatig
plaatsen.

Markers automatisch plaatsen
Wanneer het aantal stappen is voltooid, kunnen markers als volgt automatisch door de
software op geselecteerde locaties op de golven worden aangebracht:
1. Klik op Results (Resultaten) > Marker Setup (Markers
instellen).
2. Activeer de vakjes voor de gewenste markers.
3. Zorg dat de Auto-vakjes voor de markers die u automatisch wilt
laten plaatsen ook aangevinkt zijn.
In de resultaattabellenruimte worden alle relevante metingen en berekeningen in de
tabellen weergegeven.

Markers handmatig plaatsen
Markers handmatig op de gegevens aanbrengen:
1. Klik op de knop Markerbalk Aan/Uit

.

2. Klik op View (Beeld) > Panels (Panelen) > Marker Panel
(Markerpaneel).
3. Ga vanaf het markerpaneel op een van de volgende manieren te
werk:
a. Klik op het Marker Number (Markernummer) dat u wilt
plaatsen, plaats het markerpictogram op de golfeigenschap die
u wilt markeren en klik op de muisknop. Herhaal dit voor elke
marker die u wilt plaatsen.
b. Klik op de knop Fast Mark (Snelle marker), plaats het
markerpictogram op de eerste eigenschap die u als "1" wilt
markeren en klik op de muisknop. Plaats het markerpictogram
op de volgende eigenschap en klik op de muisknop. Herhaal
dit totdat alle gewenste markers geplaatst zijn. Klik nogmaals
op de knop Fast Mark (Snelle marker) om de functie uit te
schakelen.
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Veelgebruikte procedures
Markers op een spoor verplaatsen
Metingen worden automatisch bijgewerkt als u de marker verplaatst.
1. Klik en sleep de marker die u wilt verplaatsen.
2. Klik op de marker die u wilt verplaatsen en draai aan het
muiscursorwiel.
Opmerking: Door latentiemarker 1 uiterst links van de gegevensweergave te plaatsen
of latentiemarker 2 aan de rechterkant van de gegevensweergave wordt die latentie van
berekeningen uitgesloten.

Geen respons
Als er geen respons op de stimulus op een spoor geregistreerd is, kunt u in de
resultatentabel NR ("No Response" [Geen respons]) invoegen.
1. Klik op het spoor zonder respons.
2. Selecteer No Response (Geen respons) in de functietoetsruimte.
3. In de metingentabel wordt in plaats van waarden voor het
geselecteerde spoor "NR" weergegeven.

De markers resetten
Als u markers die automatisch door het systeem zijn geplaatst handmatig hebt
verplaatst, kunt u deze markers terugzetten naar hun oorspronkelijke posities:
1. Klik op Results (Resultaten) > Reanalyze (Opnieuw analyseren).
2. Klik op Yes (Ja) om te bevestigen dat u het geselecteerde spoor
opnieuw wilt analyseren.
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De
schermweergave
wijzigen

Om de schermweergave te wijzigen voordat u met het verzamelen van gegevens begint
of na de acquisitie:
1. Gebruik een van de volgende methoden om te kiezen hoe u het
scherm wilt weergeven:
a. Klik op View (Beeld) > Full Trace Area (Volledig
spoorgebied), of Full Results Area (Volledig
resultatengebied), Trace Area (Spoorgebied), Right Trace
Area (Rechter spoorgebied), of Trace Area Setup
(Spoorgebied instellen).
b. Druk op de softkey Weergave om de weergaveopties van uw
gegevens weer te geven.
c. Druk op de softkey Scherm om tussen uw keuzes te wisselen:
• Normaal: Het gegevensgebied beslaat de helft van het
scherm en het resultatengebied wordt weergegeven.
• Volledig: Het gegevensgebied vult het gehele scherm
en het resultatengebied wordt tijdelijk verborgen.
• Klik op het gewenste Weergave-pictogram op de
werkbalk.
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Veelgebruikte procedures
Markers activeren

Gebruik een van de volgende methoden om een marker te activeren:
1. Klik op de marker die u wilt activeren. Deze wordt rood.
1. U kunt markers activeren met de Marker-hardkeys op het
bedieningspaneel van de Viking EDX.
a. Druk op Marker 1 (advance) (Marker 1 [verplaatsen]) om de
eerste latentie- of amplitudemarker op een spoor te activeren.
Druk nogmaals op deze toets om de eerste latentie- of
amplitudemarker op het volgende spoor te activeren.
b. Druk op Marker 2 (advance) (Marker 2 [verplaatsen]) om de
tweede latentie- of amplitudemarker op een spoor te activeren.
Druk nogmaals op deze toets om de tweede latentie- of
amplitudemarker op het volgende spoor te activeren.
c. Druk op Latency/Amplitude (Latentie/Amplitude) om tussen
de latentie- en amplitudemarkers te schakelen.

Sporen over
elkaar leggen

In een enkel zenuwonderzoek worden over elkaar gelegde sporen in het midden van
het scherm weergegeven. In een twee-zenuwenonderzoek worden golfvormen van
zenuw A in de bovenste helft van het scherm weergegeven; golfvormen van zenuw B
worden in de onderste helft weergegeven.
1. Sporen kunnen via een van de volgende methoden over elkaar
worden gelegd:
a. Klik op de knop Over elkaar leggen
op de werkbalk.
Klik nogmaals op Over elkaar leggen om de sporen naar hun
oorspronkelijke posities terug te zetten.
b. Druk op de knop Superimpose (Over elkaar leggen) op het
bedieningspaneel om sporen met gegevens over elkaar heen te
leggen. Druk nogmaals op Superimpose (Over elkaar leggen)
om de sporen naar hun oorspronkelijke posities terug te zetten.
c. Selecteer de knop S. Impose (Over elkaar leggen) in de
functieknopruimte.
d. Klik op View (Beeld) > Superimpose (Over elkaar leggen).
1. Sporen kunnen via een van de volgende methoden over elkaar
worden gelegd:
a. Selecteer de knop S. Impose (Over elkaar leggen) in de
functieknopruimte.
b. Klik op View (Beeld) > Superimpose (Over elkaar leggen).
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Geleidingssnelheden berekenen

Om de geleidingssnelheid van specifieke segmenten te berekenen en weer te geven:

De temperatuur
van de patiënt
meten

Wanneer dit is ingeschakeld, voert het systeem tijdens de acquisitie de temperatuur
van de patiënt automatisch in op het spoor of in de segmenttabel.

1. Klik op Edit (Bewerken) > Site Setup (Locatie instellen).
2. Vink het selectievakje Velocity (Snelheid) aan om aan te geven
van welke segmenten de snelheid in de resultatentabel wordt
weergegeven.
3. Klik op OK.
4. Typ de afstand in voor de locaties waarvoor u de
snelheidswaarden wilt weergeven.

1. Breng de temperatuursonde aan op een geschikte plek op de huid
van de patiënt.
2. Sluit de temperatuursonde aan op de amplifier.
3. Gebruik een van de onderstaande methoden om het
instellingenpaneel voor de resultatentabel weer te geven.
a. Klik op Edit (Bewerken) > Results Table Setup
(Resultatentabel instellen).
b. Klik in de resultatentabel op een kolomkop met een
resultaatwaarde (bijv. Distance mm (Afstand in mm),
Lat Diff ms (Lat. versch. ms), etc.).
4. Klik hieronder op de knop Menu weergeven in een leeg veld (A).
5. Klik op Temperature (Temperatuur). In het geselecteerde veld
staat nu "Temperatuur".
6. Om "Temperatuur" naar een andere kolomlocatie in de
segmenttabel te verplaatsen, klikt u op de pijl omhoog of
omlaag (B).
7. Als u een kolom uit de resultatentabellen wilt verwijderen, klikt u
op het overeenkomstige cijfer en klikt u op de Min-toets (C).
8. De Plus-toets (C) voegt een leeg veld in boven het geselecteerde
gebied.

9. Klik op OK als u klaar bent.
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Veelgebruikte procedures
De naam van de
zenuw wijzigen

Het zenuwlabel van de registratie- of beoordelingsmodus wijzigen:

Het overzicht van
zenuwen
weergeven

Om te kiezen hoe u het overzicht van testen/anatomieën in het venster "Select Test"
(Testselectie) wilt weergeven:

Een kant voor het
onderzoek kiezen

Gebruik een van de volgende manieren om een kant te kiezen tijdens het onderzoek:

1. Klik met de rechtermuisknop ergens in de Results Table
(Resultatentabel) rechts van het weergavegebied Data
(Gegevens).
2. Klik op Change Nerve Label (Zenuwlabel wijzigen) in het popupmenu.
3. Klik op de naam van de Nerve (Zenuw) waarmee u het huidige
label wilt vervangen.
4. Klik op OK.

1. Klik met de rechtermuisknop op de Heading (Kop) aan de
rechterzijde van het venster Select Test (Testselectie).
2. Klik op de gewenste manier waarop u het overzicht wilt
weergeven.

a. Klik in het venster Select Test (Testselectie) op
de Linkerkant of op

voor

voor de Rechterkant.

b. Druk op de knop Side (Kant) op het bedieningspaneel van de
Viking EDX.
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Gegevens wissen

Via de volgende stappen kunnen gegevens worden gewist:
Met behulp van de werkbalk
1. Klik op het spoor dat u wilt wissen.
2. Klik op de knop Wissen
.
3. Om het spoor dat u zojuist hebt gewist weer te herstellen, klikt
u op de knop Ongedaan maken

.

Het bedieningspaneel gebruiken
1. Om een of meer sporen te wissen, drukt u op Delete
(Verwijderen) op het bedieningspaneel. In de functietoetsruimte
staan uw opties.
2. Om alle weergegeven reacties te verwijderen, drukt u op
All responses (Alle responsen). Het systeem wist alle sporen en
meetgegevens van het scherm.
- of Om een enkel spoor te verwijderen, markeert u het ongewenste
spoor met het cursorwiel. Het geselecteerde spoor wordt rood.
Druk op Enter om het spoor te wissen. Herhaal eventueel totdat
u alle ongewenste responsen hebt gewist.
1. Druk op bedieningspaneel van de Synergy EDX op de knop
M-. In de functietoetsruimte staan uw opties.
1. Selecteer het gegevensspoor dat u wilt verwijderen.
2. Klik op Edit (Bewerken) > Erase (Wissen).
3. Om het spoor dat u zojuist hebt gewist weer te herstellen, klikt
u op Edit (Bewerken) > Unerase (Ongedaan maken).
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Veelgebruikte procedures
Een video
opnemen

Tijdens een onderzoek kunt u een video van de schermweergave opnemen.
1. Klik op het pictogram Video opnemen
om de videoopname te starten.
2. Klik nogmaals op Video opnemen om de opname te stoppen.

Een rapport
opstellen

U kunt de inhoud van de rapporten kiezen.
Vanaf het venster Patiënten
1. Klik op het pictogram Patiënten
.
2. Klik op Edit (Bewerken) > User Setup (Gebruiker instellen) >
Report Setup (Rapport instellen).
3. Bewerk de inhoud van het rapport naar wens.
4. Klik op OK.
Vanaf het testscherm
1. Geef het testscherm weer.
2. Klik op Edit (Bewerken) > Test Report Setup (Testrapport
instellen).
3. Bewerk de inhoud van het rapport naar wens.
4. Klik op OK.
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6

Instellingen kopiëren/herstellen
en oudere instellingen van Viking
importeren
Dit hoofdstuk bevat instructies voor het maken van een back-up en het herstellen van
uw instellingen en testmappen, en voor het importeren van oudere Viking-instellingen.
Opmerking: De procedures in dit hoofdstuk maken geen back-up van gegevens die
uit onderzoeken zijn verkregen.
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Instellingen kopiëren/herstellen en oudere instellingen van Viking importeren

Een back-up maken van instellingen en testmappen
1. Klik op Start (Start) > All Programs (Alle programma's) > Natus > Emg >
Utilities (Hulpprogramma's) > Backup Settings (Back-upinstellingen).
2. Klik op Yes (Ja) in het dialoogvenster "EMG Settings Backup" (Back-up
EMG-instellingen).
3. Geef een Name (Name) aan de instellingenmap.
4. Klik op Save (Opslaan).
5. Klik op OK in het dialoogvenster "EMG Settings Backup" (Back-up EMGinstellingen), waarmee de locatie van de map met de back-up van de instellingen
wordt aangegeven.

Instellingen en testmappen herstellen
Vanaf het bureaublad:
1. Klik op Start (Start) > All Programs (Alle programma's) > Natus > Emg >
Utilities (Hulpprogramma's) > Restore Settings (Instellingen herstellen).
2. Klik op Yes (Ja) om aan te geven dat u de bestaande instellingen van het systeem
wilt overschrijven.
3. Klik op de map Instellingen die u wilt herstellen.
4. Klik op Open (Openen).
5. Klik op OK na het bericht dat de instellingen zijn teruggezet.
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Oudere Viking-instellingen importeren
Via deze procedure worden eerder gemaakte Viking-instellingen geïmporteerd.
1. Vanuit alle vensters behalve het Testscherm klikt u op File (Bestand) > Import
(Importeren) > Viking Settings (Viking-instellingen).
2. Blader naar de locatie van uw Viking-instellingen (bijvoorbeeld,
C:\Nicolet\VikDir\Settings.Sel).
U kunt alle bestanden van de Viking- en systeeminstellingen importeren, of van alleen
de geselecteerde Viking-instellingen, of van alleen de Viking-systeeminstellingen.

Alle Viking-testen
en
systeeminstellingen importeren

Met deze methode worden alle Viking-testinstellingen en Vikingsysteeminstellingen geïmporteerd, met inbegrip van de Look and Feel (Look-andfeel), Producer, Printer, Regional Settings (Regionale instellingen) enzovoort.

Alleen de
geselecteerde
Vikinginstellingen
importeren

Met deze methode worden alleen de geselecteerde Viking-testinstellingen
geïmporteerd die u kiest.

1. Als u het standaardlabel wilt wijzigen van de testmap waarin de instellingen
worden geïmporteerd, voer dan het gewenste label in.
2. Klik op Import (Importeren).

1. Klik vanuit het venster "Viking Import Setup" (Instellingen Viking Importeren)

2.
3.
4.
5.

op Uitbreiden
om het paneel "Import Viking Settings" (Importeren
Viking-instellingen) weer te geven, waarmee u specifieke instellingenbestanden
kunt selecteren om te importeren.
Haal het vinkje weg bij Select All (Alle selecteren).
Klik op de Instellingenbestanden die u wilt importeren.
Klik op de knop Import Test Setups (Testinstellingen importeren).
Er verschijnt een dialoogvenster met de "Import status" (Status van het
importeren).
a. Als het importeren is geslaagd, klikt u op Close (Sluiten).
b. Als het importeren alleen gedeeltelijk kon worden voltooid, gaat u op een van
de volgende manieren te werk:
i. Klik op Show Log (Logbestand weergeven) voor een overzicht van
instellingen die mogelijk moeten worden aangepast na het importeren van
de geselecteerde instellingen.
ii. Klik op

om het logbestand te sluiten.

iii. Klik op Close (Sluiten) om het dialoogvenster voor het importeren te
sluiten.
6. Klik op Close (Sluiten) om het paneel "Import Viking Settings" (Importeren
Viking-instellingen) te sluiten.
6-4
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Alleen de Vikingsysteeminstellingen importeren

Met deze procedure worden alleen de Viking System Setup settings (Vikingsysteeminstellingen) geïmporteerd, met inbegrip van Look and Feel (Look-and-feel),
Producer, Printer, Regional Settings (Regionale instellingen) enzovoort.
1. Klik vanuit het venster "Viking Import Setup" (Instellingen Viking Importeren)
op Uitbreiden
om het paneel "Import Viking Settings" (Importeren Vikinginstellingen) weer te geven, waarmee u specifieke instellingenbestanden kunt
selecteren om te importeren.
2. Klik op Import System Setup (Systeeminstellingen importeren).
3. Er verschijnt een dialoogvenster met "Import status" (Status van het importeren).
a. Als het importeren is geslaagd, klikt u op Close (Sluiten).
b. Als het importeren alleen gedeeltelijk kon worden voltooid, gaat u op een van
de volgende manieren te werk:
i. Klik op Show Log (Logbestand weergeven) voor een overzicht van
instellingen die mogelijk moeten worden aangepast na het importeren van
de geselecteerde instellingen.
ii. Klik op

om het logbestand te sluiten.

iii. Klik op Close (Sluiten) om het dialoogvenster voor het importeren te
sluiten.
4. Klik op Close (Sluiten) om het paneel "Import Viking Settings" (Importeren
Viking-instellingen) te sluiten.
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