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Przedmowa

Oświadczenie dotyczące wskazań do stosowania
System Nicolet EDX jest przeznaczony do pozyskiwania, wyświetlania, analizy,
przechowywania, raportowania i zarządzania informacjami elektrofizjologicznymi
z ludzkich układów nerwowych i mięśniowych, które obejmują następujące metody:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektroneurografia (NCS)
Elektromiografia (EMG)
Monitorowanie śródoperacyjne, w tym elektroencefalografia (EEG)
Potencjały wywołane (EP), obejmują wzrokowe potencjały wywołane (VEP),
słuchowe potencjały wywołane (AEP) i somatosensoryczne potencjały wywołane
(SEP)
Elektroretinografia (ERG)
Elektrookulografia (EOG)
P300
Fala oczekiwania (CNV)
Ruchowe potencjały wywołane (MEP)

System Nicolet EDX może być stosowany do określania autonomicznych reakcji na
bodźce fizjologiczne poprzez pomiar zmiany oporności elektrycznej pomiędzy dwoma
elektrodami (reakcja skórno-galwaniczna i współczulne potencjały skórne).
Testy autonomiczne obejmują również ocenę zmienności odstępów RR.
Oprogramowanie Synergy EDX / Viking EDX służy do wykrywania zmian w stanie
funkcjonalnym układu nerwowego, do lokalizacji struktur nerwowych podczas
operacji oraz do wspomagania rozpoznania choroby lub stanu nerwowo-mięśniowego.
Wymienione metody obejmują nakładanie się funkcji. Zasadniczo,

• Badania przewodnictwa nerwowego mierzą reakcje elektryczne nerwu.
• Elektromiografia mierzy aktywność elektryczną mięśnia.
• Potencjały wywołane mierzą aktywność elektryczną ośrodkowego układu
nerwowego.

Oprogramowanie Nicolet Synergy EDX / Viking EDX jest przeznaczone do
stosowania przez wykwalifikowany personel medyczny.
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Dane kontaktowe
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562-3530
+1 608-829-8500
+1 800-356-0007
Faks: +1 608-829-8589
www.Natus.com
Autoryzowany przedstawiciel Natus
w UE
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co.Galway, Irlandia

b

Wsparcie techniczne
Rynek USA:
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
+1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
www.Natus.com
Rynek międzynarodowy:
Natus Neurology Incorporated
Tel.: 0049 (0) 180501 5544
Faks: 0049 (0) 89 83942777
E-mail service.europe@natus.com
www.Natus.com
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Etykiety i symbole
Na systemie Nicolet EDX mogą się znajdować następujące etykiety i symbole:
Gdy znajduje się na urządzeniu: Uwaga: zapoznać się z dołączoną
dokumentacją (ISO 7000-0434A)
W przypadku użycia w dokumentacji: wskazuje przestrogę,
ostrzeżenie lub środek ostrożności.
Zapoznać się z instrukcją obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi
może stanowić zagrożenie dla pacjenta lub operatora (ISO 7010 M002).
Obrazek na niebieskim tle.
Zapoznać się z instrukcją obsługi. (ISO 7000-1641)
Autoryzowany przedstawiciel w Europie
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
+1 608-829-8500
+1 800-356-0007
Faks: +1 608-829-8589
www.natus.com
Instrukcja utylizacji na koniec okresu użytkowania.
Produkt jest objęty rozporządzeniem o wyrobach medycznych (MDR)
i jego zgodność z wymogami rozporządzenia WE 2017/745
potwierdzona jest certyfikatem.
Znak CE i jednostka notyfikowana
Sprzęt typu BF.
Urządzenie klasy II.

RX Only
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PRZESTROGA: Zgodnie z prawem federalnym USA niniejsze
urządzenie może być sprzedawane wyłącznie licencjonowanym
lekarzom neurologom lub na ich zamówienie.
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Przeczytaj instrukcję bezpieczeństwa
Należy dokładnie zapoznać się z dokumentem Dodatkowe informacje i wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa dla różnych produktów marki Nicolet, znajdującym się na
płycie CD dostarczonej wraz z systemem Nicolet EDX, zwracając szczególną uwagę
na Informacje dotyczące bezpieczeństwa przed podłączeniem zasilania
i użytkowaniem systemu Nicolet.

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
OSTRZEŻENIE Informacje na temat systemu Nicolet EDX znajdują się
w Przewodniku kompatybilności elektromagnetycznej na płycie CD dostarczanej
z systemem Nicolet EDX.

Podsumowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa
W tej instrukcji dwa oznaczenia służą do identyfikacja potencjalnie niebezpiecznych
lub powodujących uszkodzenia warunków i procedur:

OSTRZEŻENIE

Etykieta OSTRZEŻENIE identyfikuje warunki lub praktyki, które mogą stanowić
zagrożenie dla pacjenta i/lub użytkownika.

PRZESTROGA

Ten symbol oznacza PRZESTROGĘ i identyfikuje warunki lub praktyki, które mogą
prowadzić do uszkodzenia sprzętu.
UWAGA: uwagi pomagają zidentyfikować obszary możliwych pomyłek i uniknąć
potencjalnych problemów podczas pracy systemu.

OSTRZEŻENIE

NIE stosować poza opublikowanymi zakresami specyfikacji. Użycie urządzenia poza
określonymi zakresami warunków może skutkować niedokładnymi wynikami.

d
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Kontrola systemu
Rutynowo kontrolować urządzenie pod kątem uszkodzeń zewnętrznych.
Postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa w placówkach
medycznych.

Utylizacja na koniec okresu użytkowania
Natus zobowiązuje się do spełniania wymagań przepisów Unii Europejskiej WEEE
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) 2014. Przepisy te stanowią, że odpady
elektryczne i elektroniczne muszą być zbierane oddzielnie w celu prawidłowego
przetwarzania i odzysku, aby zapewnić, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(WEEE) zostanie ponownie wykorzystany lub poddany recyklingowi w sposób
bezpieczny. Zgodnie z tym zobowiązaniem Natus może przenieść obowiązek odbioru
i recyklingu na użytkownika końcowego, chyba że dokonano innych ustaleń. Prosimy
o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat systemów zbierania
i odzyskiwania dostępnych w twoim regionie pod adresem www.natus.com.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) zawiera materiały, komponenty oraz
substancje, które mogą być niebezpieczne i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia
ludzi oraz środowiska, jeśli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) nie
zostanie właściwie przetworzony. Dlatego użytkownicy końcowi mają również do
odegrania ważną rolę w celu zapewnienia bezpiecznego ponownego wykorzystania
i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Użytkownicy
sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie mogą wyrzucać zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE) razem z innymi odpadami. Użytkownicy
muszą korzystać z komunalnych systemów zbiórki odpadów lub obowiązku odbioru
przez producenta/importera lub licencjonowanych przewoźników odpadów,
aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko w związku z usuwaniem zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz, aby zwiększyć możliwości ponownego
użycia, recyklingu i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Sprzęt oznaczony przekreślonym kubłem na śmieci na kółkach (poniżej) to sprzęt
elektryczny i elektroniczny. Symbol przekreślonego kubła na śmieci oznacza,
że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać razem
z niesegregowanymi odpadami, ale należy je odbierać osobno.
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Informacje o prawach autorskich dotyczących systemu Nicolet EDX
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone,
chronione prawem autorskim i nie może być kopiowana w całości ani w części bez
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Natus Neurology Incorporated. Ochrona
prawem autorskim i powyższe ograniczenia w zakresie wykorzystania treści
chronionych prawem autorskim dotyczą także wszystkich nośników, na których
niniejsze informacje zostały zarejestrowane.
Niniejsza kopia instrukcji obsługi może być wykorzystywana wyłącznie zgodnie
z warunkami sprzedaży ustalonymi przez firmę Natus Neurology Incorporated lub jej
dystrybutorów.
Firma Natus Neurology Incorporated nie formułuje żadnych oświadczeń ani gwarancji
w odniesieniu do przedmiotowego dokumentu. Firma Natus Neurology Incorporated
nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z posiadania, sprzedaży
lub użytkowania przedmiotowego dokumentu.
www.natus.com
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562-3530
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Ochrona praw
autorskich do
oprogramowania

Oprogramowanie to jest chronione przepisami stanowymi, amerykańskimi
i międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich. Niniejsze
postanowienia dotyczące praw autorskich mają zastosowanie do korzystania z tego
oprogramowania niezależnie od tego, czy użytkownik zgadza się na poniższe
warunki. Zgodnie z prawem, osoby naruszające prawa autorskie mogą być
odpowiedzialne za rzeczywiste szkody poniesione przez właściciela praw autorskich
oraz ponosić odszkodowania karne w wysokości do 100 000 USD za każde
naruszenie.
Nieautoryzowane kopiowanie oprogramowania komputerowego i próby takiego
kopiowania są również naruszeniem prawa karnego, z karami, które mogą
przekroczyć 100 000 USD grzywny i 10 lat więzienia.
1. O ile nie jest to ograniczone umową z firmą Natus Neurology Incorporated,
użytkownikowi przysługują następujące prawa:
a. Do używania tego oprogramowania tylko na jednym komputerze i przez
jednego użytkownika na raz.
b. Do utworzenia jednej kopię tego oprogramowania, pod warunkiem, że:
(i) kopia jest tworzona jako istotny krok w użytkowaniu tego oprogramowania
w połączeniu z komputerem i że nie jest używana w żaden inny sposób, lub
(ii) że kopia jest przeznaczona wyłącznie do celów archiwalnych i że
wszystkie archiwalne kopie zostaną zniszczone w przypadku, gdy dalsze
posiadanie tego oprogramowania przestanie być zasadne.

c. Sprzedaż tego oprogramowania oraz wszelkich kopii archiwalnych, tylko
w ramach sprzedaży wszystkich praw do tego oprogramowania, z tym że
adaptacje przygotowane w ten sposób mogą być przenoszone tylko za zgodą
firmy Natus Neurology Incorporated.
2. Użytkownik nie ma prawa:
a. Wykonywać kopii tego oprogramowania lub dokumentacji, z wyjątkiem
sytuacji opisanych powyżej.
b. Zmieniać, modyfikować lub dostosowywać tego oprogramowania lub
dokumentacji, z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej.
c. Rozprowadzać, dzierżawić, wynajmować lub podlicencjonować tego
oprogramowania lub dokumentacji.
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Wprowadzenie

Opis techniczny
System Nicolet EDX umożliwia wykonywanie szerokiego zakresu badań
przewodnictwa nerwowego (NCS), elektromiografii (EMG), potencjałów
wywołanych (EP) oraz badań autonomicznych, a także programów multimodalnych,
takich jak monitorowanie śródoperacyjne (IOM). Oddzielne oprogramowanie
i opcjonalne akcesoria umożliwiają dostosowanie systemu Nicolet EDX do
specyficznych potrzeb klinicznych i operacyjnych w zakresie monitorowania.

Instrukcja instalacji i konserwacji
Utrzymanie
ciągłości
urządzenia i test
instalacji

OSTRZEŻENIE Podczas instalacji, montażu i eksploatacji, niektóre
ochronne punkty uziemienia są podatne na odłączenie elektryczne lub
niewłaściwe podłączenie. Może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa
zarówno użytkownika, jak i pacjenta.
Zaleca się / wymaga się wykonywania regularnych badań ciągłości
elektrycznej odsłoniętych materiałów przewodzących prąd elektryczny
w systemie medycznym do uziemienia ochronnego systemu medycznego.
Regularne testy pomogą zapewnić utrzymanie właściwego uziemienia
ochronnego. Test ten powinien być zawsze przeprowadzany po zakończeniu
instalacji i konserwacji. Ponadto test powinien być przeprowadzany w ramach
regularnej konserwacji.
Żadna część systemu nie powinna być serwisowana podczas użytkowania
z pacjentem.
Konserwację i serwis można wykonywać wyłącznie przypadku, gdy system nie
jest używany z pacjentem. Przed przystąpieniem do serwisu lub konserwacji
należy odłączyć i usunąć system z otoczenia pacjenta.
W systemie nie ma żadnych elementów, które można serwisować na miejscu.
Jednostki i podzespoły zamienne są dostępne u dostawcy usług firmy Natus.

Specyfikacja i informacje o dokładności
Szczegółowe informacje na temat specyfikacji znajdują się w karcie specyfikacji
dotyczącej systemu, 169-439400 lub 169-439500.
Informacje o dokładności można znaleźć w dokumencie Informacje dodatkowe
i przewodnik bezpieczeństwa, 269-594705.
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Wzmacniacz Nicolet EDX i zasadnicze działanie systemu
Wzmacniacz Nicolet EDX i system zostały zaprojektowane do pracy w szerokim
zakresie warunków otoczenia bez żadnych kompromisów w zakresie parametrów
pracy.
W przypadku gdy artefakt otoczenia (np. ESD, wahania napięcia w sieci itp.) ma
wystarczającą intensywność i/lub czas trwania, aby niekorzystnie wpłynąć na
działanie systemu, system zaprojektowano tak, aby wykrył ten stan i wysłał
komunikat powiadamiający operatora o wystąpieniu zdarzenia niepożądanego.
Gdy operator usunie ten komunikat, system wskaże, że akwizycja może zostać
wznowiona z ustawieniami przywróconymi do poprzedniego stanu.
Jeśli tego typu stan powoduje uporczywe komunikaty, należy skontaktować się
z lokalnym przedstawicielem serwisu.

Klasyfikacja ochronna i sprzętu
1. System ten jest przeznaczony do pracy ciągłej i posiada klasyfikację ochronną
klasy I wg. IEC 60601-1, części robocze typu BF i B, wyposażenie zwykłe,
nienadające się do stosowania w obecności palnych środków znieczulających.
2. Klasyfikacja MDD sprzętu to IIb.

Zamierzony operator
System Nicolet EDX z oprogramowaniem Synergy / Viking jest przeznaczony do
stosowania przez wykwalifikowany personel medyczny.

Przeznaczenie
Patrz Wskazania do stosowania wymienione na początku tego podręcznika. Oczekuje
się, że system będzie zazwyczaj używany przez 8–10 godzin dziennie. Oczekuje się,
że w trakcie użytkowania (przy podłączeniu pacjenta) system będzie obsługiwany
przez wykwalifikowany personel medyczny wykonujący różne badania wymienione
we wskazaniach do stosowania.

1-4
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Wprowadzenie

Przeciwwskazania do stosowania
Nie ma żadnych znanych przeciwwskazań do stosowania do badań EMG/NCV/EP
w zwykłych warunkach klinicznych.
W celu uzyskania informacji na temat ewentualnych przeciwwskazań do stosowania
w określonych warunkach należy zapoznać się z dokumentem Przewodnik
bezpieczeństwa śródoperacyjnego, 269-48801 oraz Informacje dodatkowe
i przewodnik bezpieczeństwa, 269-594705.

Korzystanie z tego podręcznika
Niniejszy podręcznik zawiera podstawowe informacje wymagane do obsługi systemu
Nicolet EDX. Obejmuje instrukcje dotyczące tworzenia dokumentacji pacjentów,
pracy z badaniami oraz wykonywania prostych badań przewodzenia w nerwach
ruchowych (MNC).
System obejmuje komputer, na którym zainstalowano oprogramowanie Nicolet EDX.

Informacje o systemie
Systemy Nicolet EDX wyposażone są w dedykowany panel sterowania i łatwe
w obsłudze interfejsy oparte na systemie Windows, które upraszczają działanie.
Innowacyjne funkcje oprogramowania i intuicyjny interfejs upraszczają obsługę.
Funkcja automatycznego badania umożliwia łączenie i wykonywanie różnorodnych
procedur za pomocą prostego naciśnięcia przycisku, co pozwala szybciej uzyskiwać
dokładniejsze wyniki badań i zapewnia lepszą powtarzalność. Baza danych
elementów anatomicznych pozwala wybrać poszczególne mięśnie lub nerwy do badań
i obejrzeć korzenie nerwowe.

Oprogramowanie Synergy/Viking – kody ostrzeżeń i błędów
W aplikacji Synergy/Viking informacje o błędach i inne komunikaty informacyjne
zaprojektowano tak, aby były zrozumiałe.
Jednak dodatkowe informacje i sugerowane działania użytkownika znajdują się
w dokumencie nr 022210 znajdującym się na dysku z podręcznikiem użytkownika,
482-651400.

30 stycznia 2020 r.

1-5

Nicolet EDX

Czyszczenie
OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do czyszczenia sprzętu należy
odłączyć wszystkie przewody i elektrody od pacjenta.
Wszystkie zewnętrzne części zestawu mogą być przecierane z użyciem następujących
środków:

OSTRZEŻENIE Kontakt z substancjami chemicznymi ogranicza się
do wymienionych poniżej substancji chemicznych używanych wyłącznie do
czyszczenia zestawu. Inne substancje chemiczne mogą mieć wpływ na urządzenie
lub nie, ale nie wchodzą w zakres substancji chemicznych przebadanych
z zestawem.
•
•
•
•
•
•
•

Woda
Alkohol izopropylowy (stężenie 70–90% w wodzie)
PDI SaniClothPlus, nr Q89702
HB Quat (3M)
Łagodny roztwór mydła w wodzie, taki jak Basis, Cetaphil, Dove
Alkohol etylowy (stężenie 70–90%)
Roztwór składający się z 1 części wybielacza domowego (5–6% koncentratu
podchlorynu sodu) i 50 części wody.

Podłączanie elementów systemu
Wskazówki dotyczące okablowania znajdują się w Instrukcji instalacji systemu
Nicolet EDX.

1-6
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Podstawy systemu
W tym rozdziale przedstawiono podstawowe elementy sterowania sprzętowego
i programowego stosowane do obsługi systemu Nicolet EDX.

Korzystanie z tacy Easy Riser
Aby podnieść: chwyć za boki tacy, jak pokazano na rysunku. Przesuń na żądaną
wysokość.
Aby opuścić: chwyć za boki tacy, jak pokazano na rysunku. Przechyl do GÓRY
przód tacy. Przesuń na żądaną wysokość.
Aby ustawić nachylenie: Zwolnij dźwignię (A). Ustaw kąt. Zablokuj dźwignię.

A: Zablokuj dźwignię.
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Pusta strona.

2-2

30 stycznia 2020 r.

Podstawy systemu

Panel sterowania Viking EDX
Panel sterowania jest aktywny we wszystkich trybach programu Viking EDX. Nie jest on jednak aktywny
w programie NicVue, w trybie tworzenia/przywracania kopii zapasowej, w programie Report, podczas
korzystania z Internetu ani w żadnej aplikacji systemu Windows. W tych trybach należy korzystać z myszy lub
klawiatury.
W panelu sterowania znajdują się dwa rodzaje przycisków dotykowych: przyciski stałe i programowane oraz
trzy rodzaje pokręteł regulacyjnych; pokrętła poziomu stymulatora, pokrętło głośności dźwięku i pokrętło
kursora.

Przyciski stałe
Przyciski stałe to przyciski panelu dotykowego z jedną funkcją. Każdy przycisk stały jest opisany swoją
funkcją i działa tylko w odpowiednich trybach.

Przyciski programowane
Przyciski programowane to 12 oznaczonych kolorami przycisków na panelu sterowania. Funkcje przycisków
programowanych zmieniają się w zależności od trybu pracy i są oznaczone odpowiednimi kolorowymi
przyciskami w obszarze przycisków funkcyjnych wyświetlanym w dolnej części ekranu.
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Pokrętła regulacyjne
Pokrętła regulacyjne obejmują pokrętło Volume (Głośność) znajdujące się w lewym górnym rogu oraz
pokrętła Stimulus Level (Poziom stymulacji) w prawym górnym rogu. Za pomocą tych pokręteł można
regulować poziom dźwięku głośnika i poziom natężenia bodźców elektrycznych w określonych z góry
zakresach. Gdy świeci, wskaźniki LED umieszczone pod każdym pokrętłem informują, która jednostka
stymulatora jest aktywna. Do obsługi tych funkcji można również użyć myszy.

Pokrętło kursora
Pokrętło kursora steruje położeniem kursora na ekranie. Za pomocą tego pokrętła można również podświetlić
pożądane informacje w plikach pacjentów, ustawień i badań.
A

Volume (Głośność)

Zwiększa lub zmniejsza głośność głośnika.

B

Save (Zapisz)

Zapisuje ustawienia i/lub dane testu na dysku twardym.

C

Key Line (Wiersz
przycisków)

Wybiera górny wiersz przycisków funkcyjnych.
Wybiera dolny wiersz przycisków funkcyjnych.

D

Functions (Funkcje)

W trybie badania wyświetla funkcje obsługi danych (np. korekta linii
bazowej, wygładzanie, śledzenie ruchu, śledzenie opóźnienia).

E

Przyciski
programowane

Funkcje tych przycisków zmieniają się w zależności od wybranego
testu lub procesu.

F

Stimulator 1
(Stymulator 1)

Wyświetla opcje sterowania stymulatorem 1; tryb stymulatora (konsola
lub pilot), rodzaj bodźca (prąd lub napięcie) oraz maksymalną
intensywność bodźca.

G

Stimulator 2
(Stymulator 2)

Wyświetla opcje sterowania stymulatorem 2; tryb stymulatora (konsola
lub pilot), rodzaj bodźca (prąd lub napięcie) oraz maksymalną
intensywność bodźca.

H

Stimulator Level 1
(Poziom
stymulatora 1)

W trybie Console (Konsola) [nacisnąć przycisk Stimulator
(Stymulator), a następnie przycisk ekranowy trybu] można regulować
intensywność bodźców dla Stymulatora 1.

Stimulator Level 2
(Poziom
stymulatora 2)

W trybie Console (Konsola) [nacisnąć przycisk Stimulator
(Stymulator), a następnie przycisk ekranowy trybu] można regulować
intensywność bodźców dla Stymulatora 2.

Pokrętło kursora

Regulacja położenia aktywnego znacznika na wybranym przebiegu.
Służy również do podświetlania pacjentów, ustawień i nazw plików
w oknach Patients Directory (Katalog pacjentów), Select Exam
(Wybierz badanie) i Exam Review (Przegląd badania).

1
I

2
J

2-4

30 stycznia 2020 r.

Podstawy systemu
K

Marker 2 (advance)
(Znacznik 2
(przejście))

Aktywuje kursor 2 i przenosi go z przebiegu fali na kolejny. Umożliwia
również aktywację specjalnego wiersza obszaru przycisków
funkcyjnych, która pozwala na wybranie wstępnie zdefiniowanych
wskaźników w określonych miejscach na zarejestrowanych
przebiegach fali.

L

Latency/Amplitude
(Latencja/Amplituda)

Przełącza pomiędzy kursorami latencji ( | ) i amplitudy (—) jako
kursorami aktywnymi.

M

Trace Position
(advance) (Pozycja
śladu (przejście))

Włącza i wyłącza tryb pionowy, który pozwala na przesuwanie
przebiegów w pionie na ekranie za pomocą pokrętła kursora. W trybie
EMG przycisk umożliwia przewijanie danych nieprzetworzonych.

N

Cancel/Disable
(Anuluj/wyłącz)

Przełącza między zatrzymaniem niektórych poleceń
wielopoziomowych i wyłączaniem przesuwania znaczników i kursorów
za pomocą pokrętła kursora. Po wybraniu opcji z pierwszego poziomu
polecenia nie można zatrzymać działania.

O

Trigger 2 Vert/Horiz
(Wyzwalacz
2 pion./poz.)

Ustawia znacznik drugiego wyzwalacza w teście SFEMG. Ponadto
ustawia okno (podwójny poziom) wyzwalania w badaniach EMG:
SPA i AMUP.

P

Superimpose
(Nałożenie)

Nakłada wybrane przebiegi fali na ekranie.

Q

Trigger 1
(Wyzwalacz 1)

Ustawia pozycję wyzwalania pierwszego znacznika wyzwalania.
Nacisnąć kilkakrotnie, aby przełączać się pomiędzy sygnałem
i bodźcem o podwójnym poziomie wyzwalania w badaniach EMG:
SPA i AMUP.

R

Marker 1 (advance)
(Znacznik 1
(przejście))

Aktywuje kursor 1 i przenosi go z przebiegu fali na kolejny.
Umożliwia również aktywację specjalnego wiersza obszaru przycisków
funkcyjnych, która pozwala na wybranie wstępnie zdefiniowanych
wskaźników w określonych miejscach na zarejestrowanych
przebiegach fali.

S

Trace (Ślad)

Aktywuje następny lub poprzedni numer śladu dla gromadzenia
danych. W niektórych testach (np. MNC, SNC i ANS) przechodzi
kolejno przez wybrane zestawy numerów śladów. Nacisnąć
powrócić do poprzedniego zestawu lub śladu oraz
następnego zestawu lub śladu.

, aby

, aby przejść do

T

Dioda LED Stimulator Miga, gdy stymulator jest aktywny / stymulatory są aktywne. Miganie
diody LED nie jest zsynchronizowane z poziomem bodźca.
Active (Stymulator
aktywny)

U

Tab

V

Sensitivity (Czułość)

Przenosi kursor do następnego wiersza lub pola tekstowego na ekranie.

Zmienia czułość wzmacniacza dla zapisywanych danych. Nacisnąć
w celu numerycznego zwiększenia czułości, co zmniejsza rozmiar
wyświetlanych przebiegów fali. Nacisnąć
w celu numerycznego
zmniejszenia czułości, co zwiększa rozmiar wyświetlanych przebiegów
fali. Przyciski te mogą być również używane do nawigacji w listach.
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W

Time Base (Podstawa
czasu)

Zmienia podstawę czasu dla wyświetlanego śladu. Nacisnąć
, aby
zwiększyć podstawę czasu, która ścieśnia przebieg(i) fali i zwiększa
całkowity czas przemiatania. Nacisnąć
, aby zmniejszyć podstawę
czasu, która rozciąga przebieg(i) fali i zmniejsza całkowity czas
przemiatania. Przyciski te mogą być również używane do nawigacji
w listach.

X

Back Space

W przypadku pomyłki podczas wprowadzania danych liczbowych
ostatni wprowadzony znak zostaje skasowany.

Y

Enter

Zatwierdza dane liczbowe, które zostały wpisane do systemu.

Z

Distance (Odległość)

W celu obliczenia prędkości przewodzenia w trybach badania NCS
naciśnij ten przycisk i wprowadź odległość (w mm) pomiędzy
miejscami stymulacji.

1

Klawiatura
numeryczna

Służy do wprowadzania danych liczbowych do obliczeń testów
i plików pacjentów. Wybiera również okno wyświetlane w trybie Select
Exam (Wybierz badanie) przez naciśnięcie:
4 = EP
5 = IOM
6 = MMP
1 = Studies
2 = NCS
3 = EMG
0 = To Do

2

Calibrate Impedance
(Kalibracja
impedancji)

Przełącza pomiędzy włączeniem impulsu kalibracji wzmacniacza
i sprawdzeniem impedancji elektrod lub wyłącza obie funkcje.
OSTRZEŻENIE Nie należy mierzyć impedancji elektrod
igłowych z igłami umieszczonymi w ciele pacjenta lub
z elektrodami stykającymi się z rogówką pacjenta,
aby zabezpieczyć go przed zranieniem.
UWAGA Pomiar impedancji elektrody igłowej pojedynczego
włókna może spowodować uszkodzenie igły.

3

Screen Copy (Kopiuj
ekran)

Drukuje ekran wyświetlacza w dowolnym trybie badania.

4

Average (Średnia)

Uruchamia lub zatrzymuje uśrednianie.

5

Notepad (Notatnik)

Wyświetla Notatnik EMG w trybie badania EMG lub podczas
przeglądania okna Exam Review (Przegląd badania).

6

Switch (Przełącz)

Rozpoczyna i zatrzymuje stymulację. W niektórych testach może
automatycznie uruchamiać stymulator i akwizycję danych.

7

Delete (Usuń)

Kasuje wybrane przebiegi fali na wyświetlaczu ekranu Record
(Nagrywanie). Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie, aby wybrać przebiegi fali do usunięcia.

8

Select Anatomy
(Wybierz element
anatomiczny)

W dowolnym trybie badania wyświetlane jest okno Select Anatomy for
Settings (Wybierz element anatomiczny do ustawienia), w którym
wybiera się nazwę mięśnia lub nerwu do badania.

9

Next Exam (Następne
badanie)

Automatycznie zapisuje dane bieżącego badania i wybiera kolejny tryb
badania na liście badań. Jeśli nie przeprowadza się badania, wyświetla
okno Select Exam (Wybierz badanie).
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10

Select Exam (Wybierz
badanie)

Wyświetla okno Select Exam (Wybierz badanie) w celu wybrania
innego pliku ustawień nerwu lub mięśnia i/lub innego typu badania.

11

Side (Strona)

Wybiera stronę badania, lewą lub prawą.

12

Settings (Ustawienia)

Wyświetla okno Settings Overview (Przegląd ustawień) lub pierwszą
stronę aktywnego pliku ustawień, który zawiera parametry dostępne dla
bieżącego testu.

13

Waveforms (Przebiegi Powrót do bieżącego trybu zapisu testu i wyświetlenie pierwszego
wiersza obszaru przycisków funkcyjnych dla tego trybu.
fali)

14

Exam Overview
(Ogląd badania)

Wyświetla okno Exam Review (Przegląd badania), które zawiera listę
wszystkich plików danych zapisanych przez sesję na dysku twardym
systemu Viking EDX. W tym oknie można również wyświetlić listę
ToDo/Done (Do zrobienia/zrobione).

15

Patient (Pacjent)

Wyświetla okno Patient Information (Informacje o pacjencie) programu
Viking EDX lub NicVue, z którego można zmodyfikować istniejący
rekord pacjenta lub utworzyć nowy plik pacjenta.

16

Report (Raport)

W trybie testu wyświetlany jest program Report MSW, z którego
można wygenerować obszerny raport.
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Panel sterowania Synergy EDX
Panel sterowania Synergy EDX zapewnia jedno miejsce do ustawiania parametrów kluczowych podczas
badania pacjenta. Mysz nie jest aktywna. Należy używać myszy podłączonej do portu USB komputera.
Panel sterowania jest aktywny we wszystkich trybach programu Synergy EDX. Nie jest on jednak aktywny
w programie NicVue, w trybie tworzenia/przywracania kopii zapasowej, w programie Report, podczas
korzystania z Internetu ani w żadnej aplikacji systemu Windows. W tych trybach należy korzystać z myszy lub
klawiatury.

WAŻNE:

Gdy panel sterowania Synergy EDX jest
podłączony do urządzenia EDX, wyjścia
stymulatora elektrycznego są wyłączone.

Pokrętła regulacyjne
Pokrętła regulacyjne obejmują pokrętła: Głośność, Czułość, Czas trwania przemiatania, Stym. A (amplituda
IES-1), Stym. B (amplituda IES-2) oraz Czas trwania stymulacji i Poziom stymulacji, znajdujące się
w prawym górnym rogu.
A
B

uV/DIV

C

M

D

ms-s

E

M+

F
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Głośność

Obrócić, aby zmienić poziom wyjścia audio sygnału wejściowego.
Ustawić na zero dla braku wyjścia audio.

Czułość

Obrócić, aby wyregulować czułość wyświetlania wybranego śladu lub
śladów. Jeśli nie wybrano żadnego śladu (aby odznaczyć ślad, należy
kliknąć poza nim), zostanie zmieniona czułość wszystkich śladów
w bieżącym teście.

Skasuj

Nacisnąć, aby skasować wybrany ślad lub ślady w celu zebrania
świeżego zestawu danych w tej samej pamięci.

Czas trwania
przemiatania

Obrócić, aby dostosować czas trwania przemiatania akwizycji dla
aktywnego śladu/śladów. Po akwizycji danych można również
zwiększyć lub zmniejszyć czas trwania akwizycji dla wybranych
śladów.

Wł./wył. akwizycję

Nacisnąć, aby ustawić WŁĄCZYĆ akwizycję. Nacisnąć ponownie,
aby WYŁĄCZYĆ akwizycję.

Akwizycja
pojedynczego

Nacisnąć raz, aby podać bodziec i zarejestrować odpowiedź.
Przytrzymanie przycisku dłużej niż 1 sekundę spowoduje zablokowanie
aktywnej akwizycji. Nacisnąć ponownie, aby zatrzymać akwizycję.
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G

Stym. B

Obrócić, aby wyregulować amplitudę bodźca zewnętrznego.
Intensywność bodźca jest wyświetlana na pasku narzędzi, a także na
panelu stanu.

H

Zielone światło

Wskazuje, że panel sterowania jest zasilany.

I

Stym. elektryczna

Wyłączona, gdy w EDX używany jest panel sterowania.

J

Czas trwania
stymulacji

Obrócić, aby dostosować czas trwania (szerokość impulsu) bodźca.

K

Stym. A

Obróć, aby dostosować intensywność bodźca wewnętrznego.
Intensywność bodźca jest wyświetlana na pasku narzędzi, a także na
panelu stanu.

L

Stym. Wł./wył.

Nacisnąć, aby włączyć lub wyłączyć stymulację bez akwizycji.
Jeśli opcja Akwizycja jest włączona, naciśnięcie tego przycisku nie ma
żadnego efektu.

Prawy przycisk

Nieaktywny.

Urządzenie
wskazujące

Nieaktywny.

Lewy przycisk

Nieaktywny.

Następny

Nacisnąć, aby przejść do następnego miejsca w testach NCS i EMG.

M

S2

N
O

S1

P

M

Q

Fn1

Fn1

Programowalny za pomocą menu wyświetlacza do sterowania
znacznikiem, wyzwalaczem lub kursorem.

R

Fn2

Fn2

Programowalny za pomocą menu wyświetlacza do sterowania
włączaniem/wyłączaniem uśredniania, kursorem zapisu, polaryzacji
wyzwalania i klasyfikacji EMG.

Zwiększenie/
zmniejszenie

Obróć pokrętło, aby zwiększyć/zmniejszyć wartość parametru.

S
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Panel sterowania EMG
Panel sterowania EMG zapewnia jedno miejsce do ustawiania parametrów kluczowych podczas badania
pacjenta.
Panel sterowania jest aktywny we wszystkich trybach programu Viking/Synergy EDX. Z wyjątkiem funkcji
myszy (N, D, L), panel sterowania nie jest aktywny w programie NicVue, w trybie tworzenia/przywracania
kopii zapasowej, w programie Report ani w żadnej aplikacji systemu Windows. W tych trybach należy
korzystać z myszy lub klawiatury.

A

Poziom naładowania
baterii

Obecnie nieaktywne.

B

Głośność

Zwiększa lub zmniejsza głośność głośnika. Nacisnąć pokrętło,
aby wyciszyć/włączyć dźwięki.

C

Intensywność
stymulacji

Dostosowuje intensywność stymulacji. Nacisnąć pokrętło,
aby rozpocząć/zatrzymać stymulację.

D

Mysz

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy.

E

Average (Średnia)

Uruchamia lub zatrzymuje uśrednianie.

F

Bodziec powtarzany

Rozpoczyna stymulację powtarzanymi bodźcami. Aby zatrzymać,
nacisnąć przycisk ponownie lub nacisnąć przycisk Bodziec pojedynczy.

G

Odległość

Aktywuje tryb wprowadzania odległości.

2-10
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Klawiatura numeryczna (H poniżej) jest wielofunkcyjna.
W trybie wprowadzania danych liczbowych wprowadza wartości liczbowe (np. odległość).
W trybie innym niż wprowadzania danych liczbowych wybiera przypisaną funkcję.
Czas trwania bodźca
Numery 4 i 7
Wybranie przebiegu
fali
Numery 5 i 8

H

Zwiększa czas trwania bodźca.
Zmniejsza czas trwania bodźca.
Wybór następnego przebiegu fali.
Wybór poprzedniego przebiegu fali.

Znacznik (przejście)
Numer 9

Przejście do następnego znacznika.

Wyzwalacz (Aktywuj)
Numer 6

Aktywuje wyzwalacz.

Fn1
Numer 1

Programowany za pomocą menu Hardware Controls Setup (Ustawienia
sterowania sprzętowego), zależnie od typu testu.

Fn2
Numer 2

Programowany za pomocą menu Hardware Controls Setup (Ustawienia
sterowania sprzętowego), zależnie od typu testu.

Kontrola impedancji
Numer 3

Kontrola impedancji elektrody początkowej/końcowej.
OSTRZEŻENIE Nie należy mierzyć impedancji elektrod
igłowych z igłami umieszczonymi w ciele pacjenta lub
z elektrodami stykającymi się z rogówką pacjenta,
aby zabezpieczyć go przed zranieniem.
UWAGA Pomiar impedancji elektrody igłowej pojedynczego
włókna może spowodować uszkodzenie igły.

I
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Raporty programu
Word
Numer 0

Aktywuje/dezaktywuje raporty programu Word, gdy nie znajduje się
w trybie wprowadzania danych liczbowych.

Kopiuj ekran

Drukuje ekran wyświetlacza w dowolnym trybie badania.

Enter

Zatwierdza dane liczbowe wprowadzone do pola lub aktywuje wybraną
funkcję.

Delete (Usuń)

Kasuje wybrane przebiegi fali na wyświetlaczu ekranu Record
(Nagrywanie). Usuwa ostatni znak lub wybraną pozycję.
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Czułość

Zmienia czułość wzmacniacza dla zapisywanych danych. Nacisnąć
przycisk

J

w celu numerycznego zwiększenia czułości, co zmniejsza

rozmiar wyświetlanych przebiegów fali. Nacisnąć
w celu
numerycznego zmniejszenia czułości, co zwiększa rozmiar
wyświetlanych przebiegów fali. Przyciski te mogą być również
używane do nawigacji w listach.
Podstawa czasu

Zmienia podstawę czasu dla wyświetlanego śladu. Nacisnąć
aby zwiększyć podstawę czasu, która ścieśnia przebieg(i) fali

,

i zwiększa całkowity czas przemiatania. Nacisnąć
, aby zmniejszyć
podstawę czasu, która rozciąga przebieg(i) fali i zmniejsza całkowity
czas przemiatania. Przyciski te mogą być również używane do
nawigacji w listach.
K

Następny
Strona
Wybierz test

Wybiera następne badanie.
Przełącza stronę badania, lewą lub prawą.
Aktywuje wyświetlanie ekranu wyboru testu.

L

Mysz

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy.

M

Kursor

Przesuwa kursor lub wybrany znacznik.

N

Gładzik

Symuluje ruch myszy.

O

USB

USB podłączony/aktywny, gdy podświetlony.

2-12
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Wzmacniacz AT2 i AT2+6

Wzmacniacz AT2

Wzmacniacz AT2+6

A

Złącze czujnika
temperatury

Do tego złącza podłącza się czujnik temperatury do pomiaru
temperatury skóry. Po podłączeniu czujnika temperatura wyświetlana
jest na ekranie Exam Record (Rekord badania).

B

Wskaźnik zasilania

Niebieskie światło wskazuje na zasilanie wzmacniacza.

C

Masa (uziemienie)

Podłączyć elektrodę uziemienia pacjenta do jednego z zielonych
gniazd we wzmacniaczu. Oba połączenia znajdują się na połączeniu
z masą.

D

Elektroda aktywna (-)

Elektrody rejestrujące pacjenta podłącza się do czerwonych (+)
i czarnych (-) gniazd stykowych. Ujemne napięcia przyłożone do
czarnego złącza wejściowego powodują odchylenie w górę na
wyświetlaczu Nicolet EDX. Użyć czarnego gniazda wejściowego jako
elektrody „aktywnej”.

E

Złącze DIN elektrody

Złącza DIN elektrod służą do podłączania elektrod pacjenta
dostarczanych z wtyczkami DIN, takich jak koncentryczne elektrody
igłowe. Dla złączy DIN stosuje się konwencję: wartość ujemna –
wychylenie w górę.
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F

Elektroda
odniesienia (+)

G

Przełącznik praca/tryb WŁĄCZA i WYŁĄCZA wejścia kanałów wzmacniacza EMG.
gotowości

H

Wskaźnik pracy/stanu
gotowości

Gdy świeci się zielone światło, kanał jest WŁĄCZONY i gotowy do
odbioru sygnałów z elektrod pacjenta. Po WYŁĄCZENIU, gniazda
wejściowe wzmacniacza są odłączone i uziemione wewnętrznie.

I

Złącze Headbox

Do opcjonalnego panelu Headbox.

J

1020 zintegrowany
panel Headbox

Liczby odpowiadają złączom zdefiniowanym w oprogramowaniu.

K

Sprzęt typu BF.

L

Patrz Etykiety i symbole na stronie 1-3 niniejszego podręcznika.

M

Nie do stosowania w obecności urządzenia do elektrochirurgii (ESU) bez dodatkowego panelu
headbox izolującego pacjenta lub innego urządzenia zabezpieczającego w obwodzie.

N

Wrażliwe na
wyładowania
elektrostatyczne

O

Interfejs wzmacniacza

2-14

Elektrody rejestrujące pacjenta podłącza się do czerwonych (+)
i czarnych (-) gniazd stykowych. Ujemne napięcia przyłożone do
czarnego złącza wejściowego powodują odchylenie w górę na
wyświetlaczu Nicolet EDX. Użyć czerwonego gniazda wejściowego
jako elektrody nieaktywnej lub referencyjnej dla konwencji: wartość
ujemna – wychylenie w górę.

Instrukcje, patrz przewodnik EMC, 269-596201.
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Wzmacniacz ECR-16

A

Patrz Etykiety i symbole na stronie 1-3 niniejszego podręcznika.

B

Panel Headbox HB-1

C

Sprzęt typu BF

D

Panel Headbox HB-2

E

Obecnie nieaktywne.

F

Interfejs wzmacniacza

G

Wyrównanie potencjałów
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Panel Headbox HB-6 (AT2+6)
A

Masa.

B

Patrz Etykiety i symbole na stronie 1-3 niniejszego
podręcznika.

C

Sprzęt typu BF.

D

Panel Headbox.

E

Nie do stosowania w obecności urządzenia do
elektrochirurgii (ESU) bez dodatkowego panelu headbox
izolującego pacjenta lub innego urządzenia
zabezpieczającego w obwodzie.

F

Panel Headbox HB-6 obejmuje wzór głowic 1020 i 2 złącz
uziemienia. Jest on wyposażony w kabel sygnałowy
o długości 1,8 m (6 stóp) i klips, który pozwala na
zamocowanie panelu Headbox na lub w pobliżu pacjenta.

A

Masa.

B

Patrz Etykiety i symbole na stronie 1-3 niniejszego
podręcznika.

C

Sprzęt typu BF.

D

Panel Headbox.

E

Przeznaczony do stosowania w obecności urządzeń
elektrochirugicznych (ESU).

F

Panel Headbox HB-7 obejmuje wzór głowic 1020 i 2 złącz
uziemienia. Jest on wyposażony w kabel sygnałowy
o długości 1,8 m (6 stóp) i klips, który pozwala na
zamocowanie panelu Headbox na lub w pobliżu pacjenta.

Panel Headbox HB-7 (AT2+6)

2-16
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Panele Headbox HB-1 i HB-2 (ECR16)

30 stycznia 2020 r.

A

Patrz Etykiety i symbole na stronie 1-3 niniejszego
podręcznika.

B

Sprzęt typu BF.

C

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

D

Odniesienie
HB-1 = 1–2
HB-2 = 3–4

E

Masa
HB-1 = 1–2
HB-2 = 3–4

F

Złącze kabla panelu Headbox do wzmacniacza.
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Sondy stymulatora elektrycznego Nicolet EDX
Do stosowania z urządzeniem Nicolet EDX dostępnych jest kilka typów sond do stymulacji elektrycznej.
• Sonda S403 jest wyposażona w pilota zdalnego sterowania do uruchomienia/zatrzymania i regulacji
intensywności stymulacji.
• Sonda Comfort Probe (RS10)
• Comfort Probe Plus (WR50)

Ikony stymulatora Comfort Probe Plus

A

Stymulacja wł./wył.

B

Nacisnąć rolkę, aby rozpocząć/zatrzymać stymulację. Obrócić rolkę,
aby zwiększyć/zmniejszyć intensywność bodźców.

C

Zmienność. Zwiększenie/zmniejszenie intensywności bodźca.

D

Zwiększa czas trwania bodźca.
S1

E

Zmniejsza czas trwania bodźca.
S2

F

Następny ślad (przebieg fali)
S3

G

+

Biegunowość bodźców (przełącza stronę katody)

H

Sprzęt typu BF.

I

Patrz Etykiety i symbole na stronie c niniejszego podręcznika.

J

Podświetlona dioda LED wskazuje stronę katody (-).

2-18
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Moduły przełączania stymulacji SP1/SP2

A

Wejście sondy stymulacji (bez zewnętrznego sterowania)

B

Para niższego poziomu

C

Wyjścia stymulatora
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Ikony na tylnym panelu urządzenia Nicolet EDX

A

Młotek neurologiczny.

P

USB

B

Port wejścia/wyjścia urządzenia
opcjonalnego.

Q

Wejście wyzwalacza 1/2.

C

Panel sterowania Viking EDX.

R

Wyzwalacz.

D

Panel sterowania Synergy EDX.

S

Złącze opcjonalnego stymulatora.

E

Wyjście wyzwalacza 1/2.

T

F

Wyjście analogowe.

U

G

Patrz Etykiety i symbole na stronie
c niniejszego podręcznika.

V

H

Wyjście audio.

R

Wyjście prawej słuchawki.
Słuchawki.

L

Wyjście lewej słuchawki.

Etykieta ze specyfikacją elektryczną

Napięcie wejściowe 100 V AC, 120 V AC lub 230 V AC (110 VA)
przy 50 lub 60 Hz. Maksymalna łączna moc wyjściowa wynosi
70 VA. Patrz ikony poniżej.
I

Sprzęt typu BF.

W

Moc systemu.

J

Wejście audio.

W

Moc wyjściowa.

K

Wrażliwe na wyładowania
elektrostatyczne.
Instrukcje, patrz przewodnik
EMC, 269-596201.

W

Zasilanie prądem przemiennym.

L

Głośnik.

W

Bezpiecznik.

M

Wyrównanie potencjałów.

W
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Hz

Zakres częstotliwości.
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N

Przełącznik nożny tylko dla
pojedynczego przełącznika.

W

O

Wzmacniacz.

W
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VA

Moc systemu / moc wyjściowa
Uwaga, zapoznać się z załączoną
dokumentacją.
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Ikony na panelu przednim urządzenia Nicolet EDX

Do stymulatora elektrycznego
(odpornego na dotyk). Wyjście
dodatnie.

F

Stymulator elektryczny.

Izolowany stymulator elektryczny 1 (-/+).

G

Sprzęt typu BF.

C

Do stymulatora elektrycznego
(odpornego na dotyk). Wyjście ujemne.

H

Wł. (część systemu).

D

Zapoznać się z instrukcją obsługi.
Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi
może stanowić zagrożenie dla pacjenta
lub operatora. Obrazek na niebieskim
tle. (ISO 7010 M002)

I

Stymulacja wł./wył.

Izolowany stymulator elektryczny 2 (-/+).

J

A

B

E

IES-1

IES-2

Brak ikony

Połączenie przełączenia stymulacji
SP1/SP2.
Skrzynki przełączające SP2
Stim-Switch podłączane są do SP1
równolegle.
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Ikony na etykiecie urządzenia Nicolet EDX

A

Numer referencyjny produkcji.

E

50 lat eksploatacji, zanim
zanieczyszczenia przedostaną się do
wysypiska śmieci.

B

Producent.

F

Wymagany jest specjalny recykling.
Nie wyrzucać na wysypisko.

C

Data produkcji zakodowana w numerze
serii.

G

Kod kreskowy producenta.

D

Znak CE.
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Włączanie zasilania systemu
Włączanie
systemu

Po włączeniu zasilania głównego system wyświetla na ekranie kilka komunikatów
startowych i diagnostycznych.

Włączanie komputera stacjonarnego
Przy pierwszym włączeniu zasilania systemu elementy należy włączyć
w następującej kolejności.
1. Transformator separacyjny
2. Monitor
3. Procesor (komputer)
4. Jednostka podstawowa

Włączanie systemu przenośnego
Przy pierwszym włączeniu zasilania systemu elementy należy włączyć
w następującej kolejności:
1. Jednostka podstawowa
2. Laptop

Włączanie
i wyłączanie
drukarki

Naciśnij przycisk zasilania drukarki, aby włączyć zasilanie. Ponieważ zasilanie
drukarki jest kontrolowane przez zasilacz izolacyjny, przełącznik zasilania można
zostawić w pozycji włączonej.
OSTRZEŻENIE Aby zapewnić prawidłową izolację, gdy do systemu
podłączony jest pacjent, do systemu należy podłączyć tylko drukarkę zasilaną
bateryjnie lub niezależnie izolowaną. Gdy system jest podłączony do pacjenta,
nie należy ładować akumulatora drukarki ani jej obsługiwać przy zasilaniu
z gniazda ściennego.
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Logowanie
Po około jednej minucie od włączenia zasilania system aktywuje system Windows
i wyświetla okno dialogowe „Log on to Windows” (Zaloguj się do systemu
Windows).
1. Dane do logowania dla oprogramowania Viking EDX/Synergy EDX zostały
ustawione fabrycznie. Jeśli administrator systemu nie zmienił informacji, dane
wyglądają następująco:
• Nazwa użytkownika to „Nicolet”.
• Nie ma hasła.
Uwaga: w razie trudności z zalogowaniem się skonsultuj się z administratorem
systemu.
2. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlony pulpit systemu Windows.

Uruchomienie oprogramowania systemowego
1. Aby uruchomić oprogramowanie, kliknij dwukrotnie ikonę Viking
Synergy

lub

. Spowoduje to wyświetlenie strony głównej.

Uwaga: Jeśli używasz programu NicVue, nie zostanie wyświetlona strona główna
oprogramowania Viking EDX lub Synergy EDX. Instrukcja obsługi, patrz Pomoc
programu NicVue.
Uwaga: Przykładowe testy/badania w programach Viking EDX i Synergy EDX,
patrz Rozdział 4.
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Menu strony głównej
Strona główna zawiera siedem menu używanych do uzyskania dostępu do głównych
obszarów oprogramowania.
Nowy pacjent

Kliknąć przycisk Nowy pacjent, aby utworzyć nowy
rekord pacjenta i sfinalizować wszystkie otwarte wizyty.
Jeśli jacyś pacjenci znajdują się w bazie danych, na liście
zostaną wyświetleni pacjenci z pasującymi danymi
demograficznymi.

Pacjenci

Kliknąć przycisk Pacjenci, aby wybrać istniejącego
pacjenta do nowej sesji, wprowadzić informacje
o nowym pacjencie lub edytować dane istniejącego
pacjenta.

Wybierz test

Kliknąć przycisk Wybierz test, aby wybrać test lub
badanie, które ma zostać wykonane dla wybranego
pacjenta.

Ekran testu

Kliknąć przycisk Ekran testu, aby przejrzeć dane
testowe i ślady zapisane dla wybranego pacjenta
z ostatniej lub aktualnie wybranej wizyty.

Historia testów

Kliknąć Historię testów, aby wyświetlić historię testów
aktualnie wybranego pacjenta, przejrzeć lub ponownie
uruchomić test z listy.

Raport

Kliknąć przycisk Raport, aby otworzyć raport dla
aktualnie wybranej lub ostatniej wizyty wybranego
pacjenta.

Pomoc

Kliknąć przycisk Pomoc, aby uzyskać dostęp do pomocy
aplikacji z linkami do podręczników i innych informacji
o systemie.

Uwaga: więcej informacji na temat obsługi systemu można znaleźć w pomocy
on-line (w oprogramowaniu EDX).
1. Uruchom oprogramowanie EDX.
2. Kliknij Help (Pomoc) > Help Topics (Tematy pomocy).
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Elementy sterujące ekranu testu
Poniżej opisano poszczególne elementy sterujące ekranu testu, z których można
korzystać podczas badania. Poniższe grafiki mają charakter wyłącznie ilustracyjny.
Rzeczywisty wygląd zależy od wybranego oprogramowania (Viking EDX/
Synergy EDX) i testu.

Pasek
nagłówka

Na pasku nagłówka wyświetlane są imię i nazwisko pacjenta, wiek oraz data i godzina
wizyty.

Pasek menu

Pasek menu zawiera menu, które po kliknięciu wyświetlają listę opcji pozwalających na
wykonanie różnych operacji.

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi zawiera ikony i pola ustawień, których używa się do kontrolowania
sposobu wyświetlania danych. Elementy sterujące wyświetlane na pasku narzędzi są
zależne od wybranego testu/badania.

Umieść wskaźnik myszy na ikonie/polu, aby zobaczyć krótki opis jego funkcji.
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Pasek
szybkiego
dostępu

Pasek szybkiego dostępu znajduje się nad obszarem przycisków funkcyjnych.
Umożliwia szybkie sterowanie testami NCS i EMG.

Za jego pomocą można zakończyć wizytę, wyjść z testu, wybrać nowy nerw i bok,
rozpocząć kolejny zestaw oraz wybrać inny test.

Obszar
przycisków
funkcyjnych

Obszar przycisków funkcyjnych w dolnej części okna Test zawiera listę opcji
dostępnych w bieżącym trybie pracy.
Jeśli obszar przycisków funkcyjnych zawiera wiele wierszy opcji, kliknij przycisk
Poprzedni/Następny, aby przewinąć te wiersze.
Aby wybrać opcję, naciśnij odpowiedni przycisk ekranowy panelu sterowania lub
kliknij wyświetlony przycisk opcji.
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Obsługa panelu Ustawienia akwizycji
Wyświetlanie
panelu
Ustawienia
akwizycji

1. Aby wyświetlić panel Acquisition Setup (Ustawienia akwizycji), należy użyć
jednej z poniższych metod:
a. Kliknij Acquisition (Akwizycja) > Acquisition Setup (Ustawienia akwizycji).
b. Na pasku narzędzi kliknij Ch. (Kan.)
(Wysokie)
.

, Low (Niskie)

lub High

Rysunek 1.

Rysunek 2.
Uwaga: zmiany wprowadzone w ustawieniach przedstawionych po lewej stronie na
rysunku 2
automatycznie zostaną zastosowane do wszystkich kanałów.
2. Kliknij kartę Ch # (Nr kanału)
3. Wprowadź wymagane zmiany.
4. Kliknij przycisk OK.
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, którą chcesz skonfigurować.
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Konfiguracja
poszczególnych
kanałów
w panelu
Ustawienia
akwizycji

Procedura ta ustawia zmiany dokonane w panelu Acquisition Setup (Ustawienia
akwizycji) tylko dla wybranego kanału. Patrz Uwaga 1 poniżej rysunku 2 na
poprzedniej stronie.
1. Kliknij Ch. (Kan.)

, Low (Niskie)

lub High (Wysokie)

.

2. Kliknij kartę kanału (np. Ch 1 (Kan. 1), Ch 2 (Kan. 2), Ch 3 (Kan. 3), itd.),
który chcesz edytować.
3. Wprowadź zmiany i kliknij przycisk OK.
Wprowadzone zmiany zostaną zastosowane tylko do wybranego kanału.

Konfiguracja
wszystkich
kanałów
w panelu
Ustawienia
akwizycji

Procedura ta wprowadza zmiany wprowadzone na karcie Channel 1 (Kanał 1) dla
wszystkich kanałów. Patrz Uwaga 1 poniżej rysunku 2 na poprzedniej stronie.
1. Kliknij Ch. (Kan.)

, Low (Niskie)

lub High (Wysokie)

.

2. Kliknij kartę Channel 1 (Kanał 1).
3. Wprowadź zmiany i kliknij przycisk Apply to all (Zastosuj do wszystkich;
patrz
na rysunku 2 wcześniej w tym rozdziale).
4. Kliknij przycisk OK.
Zmiany wprowadzone dla kanału 1 zostaną zastosowane do wszystkich kanałów.
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Zastosowanie
ustawień filtrów
do wszystkich
kanałów z paska
narzędzi

Procedura ta konfiguruje wszystkie kanały na to samo ustawienie filtra Low
(Niskich) / High (Wysokich) częstotliwości.

Rysunek 3.
1. Ustaw

na All (Wszystkie).

2. Kliknij strzałkę wyświetlenia menu filtra Low (Niskie)
(Wysokie)
częstotliwości .

lub High

3. Kliknij żądane ustawienie filtra.
Nowe ustawienie filtra zostanie zastosowane do wszystkich kanałów.

Zastosowanie
Procedura ta ustawia nowe ustawienie filtra Low (Niskich) / High (Wysokich)
ustawień filtra do częstotliwości tylko dla wybranego kanału.
jednego kanału
z paska narzędzi
Rysunek 4.
1. Ustaw

na kanał, który chcesz edytować (np. 1, 2, 3 itd.).

2. Kliknij strzałkę wyświetlenia menu filtra Low (Niskie)
(Wysokie)
częstotliwości .

lub High

3. Kliknij żądane ustawienie filtra.
Nowe ustawienie filtra jest stosowane tylko do wybranego kanału.
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Wyjście z oprogramowania
Aby wyjść z programu Viking EDX/Synergy EDX, należy skorzystać z jednej
z poniższych metod:
a. Kliknij ikonę Close (Zamknij)
oprogramowania.

w prawym górnym rogu okna

b. Kliknij prawym przyciskiem myszy element
lub
rogu okna oprogramowania i wybierz Close (Zamknij).

w lewym górnym

Uwaga: aby powrócić do programu NicVue, kliknij ikonę Pacjenci
EMG.

w aplikacji

Wyłączanie systemu Viking EDX/Synergy EDX
Komputer
stacjonarny

Zasilanie systemu można wyłączyć tylko za pomocą przełącznika zasilacza
izolacyjnego. Przed wyłączeniem zasilania systemu należy wywołać polecenie
Shutdown (Zamknij) systemu Windows, aby wyłączyć komputer.

System przenośny

Elementy należy wyłączać w następującej kolejności:
1. Laptop przez wybranie polecenia Shutdown (Zamknij) systemu Windows.
2. Jednostka podstawowa.
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Informacje o pacjencie
W tym rozdziale wyjaśniono, jak korzystać z funkcji informacji o pacjencie programu
Nicolet EDX wykorzystywanej do pracy z plikami badań pacjentów.
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Nicolet EDX
Pusta strona.
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Ekran Pacjenci
Informacje o pacjencie zawierają sekcje, w których wpisuje się konkretne dane
o pacjencie, takie jak identyfikator pacjenta, płeć, datę urodzenia oraz imię i nazwisko
pacjenta, a także informacje dotyczące lekarza, wrażenia i wnioski.

Tworzenie nowego
rekordu informacji
o pacjencie

1. Kliknij ikonę Nowy pacjent

.

2. Wprowadź informacje o pacjencie.
Uwaga: wymagane pola są zaznaczone na żółto. Patient ID (Identyfikator pacjenta;
minimum 1 znak, maksimum 11 znaków).
3. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Edycja rekordu
informacji
o pacjencie

1. Wyświetl okno Patients (Pacjenci):
a. Jeśli okno Patients (Pacjenci) jest już wyświetlone, przejdź do kroku 2.
b. W przypadku wyświetlania okna Select Test (Wybierz test), Test Screen
(Ekran testu) lub Test History (Historia testów) kliknij ikonę Pacjenci
i przejdź do kroku 2.
2. Z listy pacjentów kliknij dwukrotnie Pacjenta, którego chcesz edytować.
3. Aby edytować informacje o pacjencie, kliknij ikonę Edytuj pacjenta

.

4. Po zakończeniu kliknij przycisk OK .
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Edycja rekordu
wizyty

1. Wyświetl okno Patients (Pacjenci):
a. Jeśli okno Patients (Pacjenci) jest już wyświetlone, przejdź do kroku 2.
b. W przypadku wyświetlania okna Select Test (Wybierz test), Test Screen
(Ekran testu) lub Test History (Historia testów) kliknij ikonę Pacjenci
i przejdź do kroku 2.
2. Z listy pacjentów kliknij dwukrotnie Pacjenta, którego chcesz edytować.
3. Kliknij ikonę Edytuj wizytę

.

4. Wprowadź lub zmień wymagane informacje ma temat wizyty.

Usuwanie rekordu
informacji
o pacjencie

UWAGA Procedura ta trwale usuwa informacje, których nie można później
odzyskać.
1. Wyświetl okno Patients (Pacjenci):
a. Jeśli okno Patients (Pacjenci) jest już wyświetlone, przejdź do kroku 2.
b. W przypadku wyświetlania okna Select Test (Wybierz test), Test Screen
(Ekran testu) lub Test History (Historia testów) kliknij ikonę Pacjenci
i przejdź do kroku 2.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Pacjenta, którego chcesz usunąć.
3. Kliknij przycisk Delete Patient (Usuń pacjenta).
4. Kliknij przycisk Yes (Tak).
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Informacje o NicVue (opcja)
NicVue jest programem bazy danych używanym do konfigurowania i zarządzania
informacjami o pacjentach i badaniach. Pozwala on wybranie pacjenta oraz żądanego
trybu badania do akwizycji lub zapisanego badania do przeglądu z poziomu jednego
ekranu.
Po pierwszym uruchomieniu programu zostanie wyświetlone główne okno NicVue.
W górnej części tego okna znajduje się pasek menu, który zawiera listę menu
z opcjami programu NicVue.
Poniżej paska menu znajduje się pasek ikon programu umożliwiających wybór trybu
pracy i testu. Ikony wyświetlane na tym pasku zależą od liczby i typu programów
zainstalowanych na dysku twardym komputera.
Pozostałe sekcje głównego okna NicVue składają się z dwóch list:
• Lista Patient Information (Informacje o pacjencie) obejmuje wszystkich
pacjentów zapisanych na dysku twardym.
• Lista Test Data (Dane testów) prezentuje wszystkie badania testów zapisane dla
wyróżnionego pacjenta. Pliki te są identyfikowane według typu testu i są
wyświetlane w kolejności chronologicznej.
Okno informacji o pacjencie programu NicVue obejmuje informacje administracyjne,
takie jak imię i nazwisko pacjenta, adres, kod identyfikacyjny, datę urodzenia,
cechy fizyczne i historię choroby. W tym oknie tworzy się lub modyfikuje informacje
o pacjencie.
Uwaga: aby powrócić do programu NicVue, kliknij ikonę Pacjenci
EMG.

w aplikacji

Instrukcja obsługi programu NicVue dostępna jest w pomocy systemu EDX.
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Pusta strona.
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Wykonywanie badania
Niniejszy rozdział zawiera ogólne instrukcje dotyczące przeprowadzania badań na
przykładzie badania przewodzenia w nerwach ruchowych (Motor Nerve Conduction,
MNC). Te podstawowe kroki można wykorzystać do przeprowadzenia większości
badań dostępnych w programach Viking EDX/Synergy EDX.
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Nicolet EDX
Pusta strona.
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Podsumowanie kroków
1. Skonfiguruj system.
2. Włącz system.
3. Utwórz nowy plik pacjenta lub wczytaj istniejący plik pacjenta.
4. Uruchom program Viking EDX/Synergy EDX, wybierz badanie i ustawienia,
a następnie wejdź w tryb testu.
5. Przygotuj pacjenta.
6. Przeprowadź akwizycję danych.
7. Dokonaj przeglądu danych.
8. Wydrukuj raport.
9. Zarchiwizuj dane.

Uwagi
Poniżej przedstawiono przykładową procedurę wykonywania testów. Niektóre
procedury są wspólne dla wszystkich testów, ale należy pamiętać, że inne są albo
różne, albo w ogóle nie są stosowane:
1. Zamocować elektrody odpowiednio do poszczególnych testów.
2. Do różnych testów używane są różne rodzaje stymulatorów.
3. Upewnij się, że stosowany bodziec jest odpowiedni dla pacjenta, zwracając
szczególną uwagę na intensywność bodźców.
4. Dane zarejestrowane przez urządzenie są zapisywane w pamięci i wyświetlane na
ekranie.
5. Konieczne jest wprowadzenie odległości między miejscami rozmieszczenia
elektrod, zanim będzie można obliczyć wyniki prędkości przewodzenia
i wyświetlić je na ekranie podczas testów przewodzenia w nerwach ruchowych
i przewodnictwa w nerwach czuciowych.
6. Możliwe jest wybieranie śladów do oznaczania lub analizy śladów – robi się to
klikając ślad myszą.
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Przykładowe okno podsumowania rekordu
Badanie
przewodzenia
w nerwie
ruchowym
w programie
Viking EDX

Poniższy przykładowy rysunek zawiera krótki opis różnych obszarów wyświetlanych
podczas wykonywania testu NCS z użyciem programu Viking EDX.

Sekcje ekranu trybu nagrywania MNC programu Viking EDX
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A Informacje o pacjencie i
badaniu

I

Tabela segmentów

Q Nakładanie danych /
Wyświetlenie konfiguracji
obszaru ekranu – panel
Zapisy

B Wybrany test

J Obszar Results Graphs
(Wykresy wyników)

R Miejsce badania

C Obszar danych

K Obszar Monitor
(Monitorowanie)

S Numery odprowadzeń
nerwów

D Ikony nawigacyjne

L Obszar przycisków
funkcyjnych

T Time Base (Podstawa
czasu)

E Test, Wł./wył. akwizycję,
Wł./Wył. EL1, DIN1

M Przełączenie obszaru
Monitor (Monitorowanie)
na widok pełnoekranowy

U Czułość

F Wstawianie/ukrywanie
śladów

N Pasek szybkiego dostępu

V Pasek narzędzi

G Tabela miejsc
H Obszar wyników

O Pasek stanu
P Wyświetlenie obszaru w
trybie pełnoekranowym

W Pasek menu
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Badanie
przewodzenia
w nerwie
ruchowym
w programie
Synergy EDX

Poniższy przykładowy rysunek zawiera krótki opis różnych obszarów wyświetlanych
podczas wykonywania testu NCS z użyciem programu Synergy EDX.

Sekcje ekranu trybu nagrywania MNC programu Synergy EDX
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A Informacje o pacjencie i
badaniu

I

Tabela segmentów

Q Nakładanie danych /
Wyświetlenie konfiguracji
obszaru ekranu – panel
Zapisy

B Wybrany test

J Obszar Results Graphs
(Wykresy wyników)

R Miejsce badania

C Obszar danych

K Obszar Monitor
(Monitorowanie)

S Numery odprowadzeń
nerwów

D Ikony nawigacyjne

L Obszar przycisków
funkcyjnych

T Time Base (Podstawa
czasu)

E Test, Wł./wył. akwizycję,
Wł./Wył. EL1, DIN1

M Przełączenie obszaru
Monitor (Monitorowanie)
na widok pełnoekranowy

U Sensitivity (Czułość)

F Wstawianie/ukrywanie
śladów

N Pasek szybkiego dostępu

V Pasek narzędzi

G Tabela miejsc
H Obszar wyników

O Pasek stanu
P Wyświetlenie obszaru w
trybie pełnoekranowym

W Pasek menu
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Konfiguracja systemu
Upewnij się, że poszczególne elementy są prawidłowo podłączone do systemu.
PRZESTROGA Nie włączać zasilania systemu, dopóki wszystkie połączenia
kablowe nie zostaną prawidłowo podłączone i zweryfikowane. Należy zapoznać
się z rozdziałem 2 niniejszego podręcznika.
Konieczne będzie również odpowiednie oprogramowanie zainstalowane w systemie.

Rozpoczęcie pracy Rozdział 2 niniejszego podręcznika zawiera informacje na temat następujących
czynności:
•
•
•

Włączanie
systemu

Włączanie zasilania systemu.
Zalogowanie się.
Uruchomienie oprogramowania systemowego.

Po włączeniu głównego zasilania, system wyświetla ekran Logon (Logowanie) do
systemu Windows.
Po zalogowaniu się do systemu wyświetlone zostanie okno główne aplikacji NicVue
lub strona główna programu Viking EDX/Synergy EDX.

Uruchomienie/
zamknięcie
programu NicVue
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Instrukcje dotyczące korzystania z programu NicVue można znaleźć w pomocy
programu NicVue w systemie.
7.
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Przykładowy test przewodnictwa w nerwach czuciowych
Umieść i zamocuj elektrody na pacjencie zgodnie z konwencją dotyczącą rodzaju
wykonywanego testu.
Uwaga: elektrodę rejestrującą umieszcza się na mięśniu, nawet jeśli mierzone jest
przewodnictwo wzdłuż nerwu.
Nerw jest pobudzany za pomocą elektrod powierzchniowych w dwóch lub więcej
miejscach, w których nerw znajduje powierzchniowo. Stymulator powinien być
zorientowany w taki sposób, aby katoda stymulatora była zwrócona w stronę aktywnej
elektrody rejestrującej.
Ujemne napięcie przyłożone do czarnego (-) złącza wejściowego powoduje
odchylenie w górę na ekranie. Użyj czarnego gniazda wejściowego jako elektrody
aktywnej, a czerwonego gniazda wejściowego jako elektrody odniesienia lub
nieaktywnej dla konwencji wartość ujemna – wychylenie w górę.
Elektroda
Uziemienie
Czarny (-) – aktywna rejestracja
Czerwony (+) – rejestracja
odniesienia
DIN (rejestracja)
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Złącze kanału wzmacniacza
Zielone wejście DIN
Czarne wejście DIN
Czerwone wejście DIN
Duże 5-stykowe okrągłe złącze wejściowe DIN
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Umieszczenie
elektrody do NCS
nerwu ruchowego

• Aktywną elektrodę rejestrującą umieszcza się nad płytką końcową mięśnia
unerwionego przez badany nerw.
• Elektrodę referencyjną umieszcza się w pobliżu, w „cichym” elektrycznie
miejscu.
• Elektrodę uziemiającą zazwyczaj umieszcza się pomiędzy elektrodą stymulującą
i rejestrującą.
• Zastosowanie żelu elektrolitycznego pomiędzy skórą a elektrodą rejestrującą
poprawia „kontakt elektryczny” i redukuje szum.
• Podczas rejestracji z mięśnia głębokiego można użyć igły koncentrycznej lub
monopolarnej.

Umieszczenie
elektrody do NCS
nerwu czuciowego

• Powierzchniowe elektrody krążkowe lub pierścieniowe umieszcza się na skórze
w miejscu, gdzie badany nerw znajduje się powierzchniowo.
• Nerw jest pobudzany w miejscach, w których znajduje się powierzchniowo.
Katoda stymulatora jest zorientowana w stronę aktywnej elektrody rejestrującej.

Podłączenie
elektrod
stymulujących

Podłączanie zewnętrznych elektrod stymulujących do sondy Comfort Probe lub
Comfort Plus Probe:

4-8

1. Zdejmij głowicę sondy.
2. Zastąp głowicę sondy głowicą z gniazdem pinowym.
3. Podłącz elektrody: anodę (+) i katodę (-) do odpowiednich gniazd pinowych.
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Tworzenie/
wybór rekordu
pacjenta

Tworzenie nowego rekordu pacjenta
1. Utwórz nowy rekord pacjenta, korzystając z jednej z poniższych metod:
a. Z poziomu strony głównej kliknij ikonę Nowy pacjent
b. Z poziomu strony głównej kliknij ikonę Pacjenci
Nowy pacjent

.

, a następnie ikonę

.

2. Wprowadź informacje o pacjencie (żółte pola są wymagane).
3. Kliknij przycisk OK.
4. Automatycznie zostanie otwarte okno Select Test (Wybierz test).

Wybór istniejącego rekordu pacjenta
1. Kliknij ikonę Pacjenci

, aby wyświetlić okno Patients (Pacjenci).

2. Wybierz istniejący rekord pacjenta, korzystając z jednej z poniższych metod:
a. Kliknij dwukrotnie żądaną pozycję Patient (Pacjent).
b. Kliknij żądanego pacjenta, a następnie ikonę Otwórz pacjenta

.

3. Kliknij pozycję Visit (Wizyta), którą chcesz otworzyć.
4. Kliknij ikonę Wybierz test
test).
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Wybór testu

1. Kliknij ikonę NCS

w górnej części okna Select Test (Wybierz test).

2. Kliknij właściwą ikonę Strona
prawą).

, aby wybrać stronę badania (lewą lub

3. Kliknij wybraną pozycję Test.
4. Wyświetl ekran testu przy użyciu jednej z poniższych metod:
a. Kliknij dwukrotnie żądaną pozycję Anatomy (Anatomia).
b. Kliknij żądaną pozycję Anatomy, a następnie ikonę Ekran testu

.

5. Zostanie wyświetlony Test Screen (Ekran testu).

Uwagi do alternatywnego przebiegu pracy:
Możesz również kliknąć ikonę Menu testu
Możesz również kliknąć ikonę Menu badania
z listy.
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i wybrać żądane badanie

30 stycznia 2020 r.

Wykonywanie badania
Akwizycja danych

Dane są pobierane przez urządzenie, przechowywane w pamięci i wyświetlane na
ekranie, gdy włączony jest tryb Akwizycja.
1. Ustaw intensywność bodźców na 0.
2. Ustaw stymulator w odpowiednim miejscu.
3. Rozpocznij stymulację i akwizycję przy użyciu jednej z poniższych metod:
a. Naciśnij przycisk WŁĄCZENIA akwizycji na panelu sterowania.
b. Naciśnij pedał.
c. Naciśnij rolkę na sondzie stymulacyjnej Comfort Probe Plus.
4. Użyj pokrętła Intensywność stymulacji lub rolki Intensywność na sondzie
stymulacyjnej Comfort Probe Plus, aby stopniowo zwiększać intensywność
bodźca elektrycznego, aż będzie on supramaksymalny.
5. Po zaobserwowaniu akceptowalnej reakcji należy przerwać stymulację
i akwizycję, stosując jedną z poniższych metod:
a. Naciśnij przycisk WŁĄCZENIA akwizycji na panelu sterowania.
b. Naciśnij pedał.
c. Naciśnij rolkę na sondzie stymulacyjnej Comfort Probe Plus.
6. Aby uśrednić odpowiedzi, kliknij przycisk Average > Averager Setup
(Uśredniaj > Ustawienia uśredniania) i zaznacz pole wyboru Average On
(Włącz uśrednianie). Jeśli ustawienie Averager (Uśrednianie) jest wyłączone,
każda nowo uzyskana odpowiedź zastąpi poprzednią.
7. Naciśnij przycisk Dalej, aby rozpocząć następne badanie.
8. Postępuj zgodnie z tą samą procedurą, aby uzyskać odpowiedź dla każdego
wymaganego miejsca.
Uwaga: sygnał kalibracji jest wyzwalany, aby umożliwić uśrednianie. Należy
pamiętać, że ustawienia filtrów wysokiej i niskiej częstotliwości mogą osłabić
amplitudę sygnału kalibracji.
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Zapisywanie danych testu
Automatyczne
Po wybraniu ikon Pacjenci
lub Select Test
zapisywane na dysku twardym.

, dane są automatycznie

Ręcznie
Aby ręcznie zapisać dane na dysku twardym bez zamykania okna Ekran testu, użyj
jednej z poniższych metod:
a. Kliknij pozycję File (Plik) > Save Results (Zapisz wyniki).
b. Naciśnij przycisk Save (Zapisz) na urządzeniu Viking EDX.

Tworzenie/aktualizacja raportu
Automatyczne
Po wybraniu ikon Wybierz test, Nowy pacjent lub Lista pacjentów raport jest
aktualizowany automatycznie.

Ręcznie
Aby utworzyć/zaktualizować raport ręcznie na dysku twardym bez zamykania ekranu
Test:
1. Kliknij ikonę Raport

.

Drukowanie standardowego raportu danych
Aby wydrukować standardowy raport danych dla właśnie zakończonego badania:
1. Kliknij ikonę Raport

.

2. Kliknij kartę File (Plik).
3. Kliknij pozycję Print (Drukuj) po lewej stronie raportu.
4. Wprowadź ustawienia drukowania.
5. Kliknij przycisk Print (Drukuj) w lewej górnej części okna.
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Wykonywanie badania

Przechwytywanie obrazów i filmów wyświetlanych na ekranie
Przechwytywanie
obrazu
wyświetlanego
na ekranie

Aby w dowolnej chwili przechwycić kopię aktualnie wyświetlanego ekranu
w dowolnym momencie, użyj jednej z poniższych metod:
a. Kliknij ikonę Przechwyć ekran
z obrazem (plik .jpg).

, co spowoduje utworzenie pliku

b. Kliknij pozycję File (Plik) > Print Screen (Drukuj ekran), aby wydrukować
kopię.
c. Naciśnij przycisk Screen Copy (Kopiuj ekran)
na panelu sterowania
Viking EDX, aby uzyskać wydrukowaną kopię papierową.

Nagranie wideo
z ekranu
testowego

Aby nagrać wideo z ekranu testowego, użyj jednej z poniższych metod:
a. Kliknij ikonę Przechwyć wideo

. Powtórz, aby zatrzymać nagrywanie.

b. Kliknij File (Plik) > Producer (Producent) > Capture Video (Przechwyć
wideo). Powtórz, aby zatrzymać nagrywanie.

Przeglądanie filmu
nagranego
z ekranu testu
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1. Kliknij File (Plik) > Producer (Producent) > Producer Recordings (Nagrania
producenta).
2. Zlokalizuj i otwórz plik wideo, który chcesz obejrzeć (pliki są oznaczone
czasem).
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Pusta strona.
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5

Wspólne procedury
W tym rozdziale opisano różne operacje, które są wspólne dla systemów Viking EDX
i Synergy EDX.
Poniższe klucze określają, do którego systemu odnoszą się procedury opisane w tym
rozdziale.
Kroki te obowiązują zarówno dla Viking EDX, jak i Synergy EDX.
Kroki dotyczą tylko Viking EDX.
Kroki dotyczą tylko Synergy EDX.

Uwaga: różne czynności mogą być również wykonywane za pomocą przycisków
funkcyjnych umieszczonych w dolnej części okien Test/Przegląd. Niniejszy rozdział
nie obejmuje tych elementów sterujących.
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Pusta strona.
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Wspólne procedury
Dodanie nowych
testów do
wcześniejszej
wizyty

Można dokonać akwizycji nowych testów i dodać dane do poprzedniej wizyty.
1. Kliknij ikonę Pacjenci
.
2. Kliknij dwukrotnie wybrany rekord Patient (Pacjent).
3. Kliknij Visit (Wizyta), do której chcesz dodać i zapisać nowe
testy.
4. Kliknij ikonę Akwizycja wizyty
, znajdującą się nad listą
poprzednich wizyt.
5. Kliknij ikonę NCS, EMG, EP lub IOM dla testu, który chcesz
wykonać.
6. Wybierz Test.
7. Kliknij dwukrotnie żądaną pozycję Anatomy (Anatomia) /
Location (Lokalizacja) / Test.
8. Przeprowadź akwizycję nowych danych.

Dodawanie
nowych danych
do
wcześniejszego
testu

Można dokonać akwizycji nowych danych i dodać je do poprzedniego testu.
1. Kliknij ikonę Pacjenci
.
2. Kliknij dwukrotnie wybrany rekord Patient (Pacjent).
3. Kliknij pozycję Visit (Wizyta) zawierającą test, do którego
dodajesz nowe dane testu.
4. Kliknij pozycję Test, do której chcesz dodać nowe dane testu.
5. Kliknij ikonę Akwizycja testu
znajdującą się nad listą
poprzednich testów.
6. Przeprowadź akwizycję nowych danych.
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Zmiana czasu
trwania bodźca

Aby zmienić czas trwania bodźca (w zakresie 0,01–1,0 ms) podawanego pacjentowi:
1. Użyj jednej z poniższych metod:
a. Kliknij pole ustawień Stymulator EL1
a następnie kliknij nowe ustawienie w menu.

,

b. Naciśnij przycisk Comfort Probe Plus S1, aby zwiększyć lub
S2, aby zmniejszyć czas trwania bodźca.
1. Obróć pokrętło Czas trwania bodźca.

Zmiana czułości
(SNS)

Aby zmienić czułość dla testu:

1. Naciśnij górny lub dolny przycisk Trace (Ślad)
na panelu
sterowania Viking EDX, aby wybrać ślad.
2. Użyj jednej z poniższych metod do zmiany czułości:
a. Naciśnij przycisk Comfort Probe Plus S3.
b. Naciśnij górny przycisk stały, aby zwiększyć lub dolny
przycisk stały, aby zmniejszyć czułość.

1. Kliknij wybraną pozycję Trace (Ślad).
2. Użyj jednej z poniższych metod do zmiany czułości:
a. Naciśnij przycisk Comfort Probe Plus S3.
b. Obrócić pokrętło Czułość na panelu sterowania Synergy EDX.
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Wspólne procedury
Zmiana częstości
bodźca

Aby wybrać żądaną wartość częstości powtórzeń bodźca, użyj jednej z poniższych
metod:
a. Kliknij pole Stim Rep Rate (Częstość powtórzeń bodźca)
na pasku narzędzi i wpisz żądaną wartość.
b. Kliknij strzałkę menu Częstość powtórzeń bodźca
i kliknij zwykle stosowaną wartość.

Wybór akwizycji
powtarzanej lub
z jednym
przemiataniem

Wybierz opcję Repetitive (Powtarzana) lub Single Sweep (Jedno przemiatanie) dla
bodźca, używając jednej z poniższych metod:
1. Kliknij ikonę Podawanie bodźca, aby wybrać ustawienie:
•

= podaje pojedynczy bodziec i inicjuje pojedyncze
przemiatanie po każdym naciśnięciu przycisku Switch
(Przełącz) lub nadepnięciu na pedał.

•

= podaje powtarzające się bodźce i przemiata po
naciśnięciu przycisku Switch (Przełącz) lub nadepnięciu na
pedał. Naciśnij ponownie przycisk Switch (Przełącz) lub
nadepnij pedał, aby przerwać podawanie.

1. Kliknij przycisk Switch (Przełącz) obszaru przycisków
funkcyjnych, aby wybrać opcję Repetitive (Powtarzana) lub
Single (Pojedyncza).
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Umieszczanie
znaczników

Znaczniki mogą być umieszczane automatycznie przez oprogramowanie lub można je
umieszczać ręcznie.

Automatyczne umieszczanie znaczników
Aby oprogramowanie automatycznie umieszczało znaczniki na falach w wybranych
miejscach po wykonaniu określonej liczby kroków:
1. Kliknij Results (Wyniki) > Marker Setup (Ustawienia
znacznika).
2. Zaznacz pola wyboru Enable (Włącz) dla żądanych znaczników.
3. Upewnij się, że zaznaczone są również pola wyboru Auto dla
znaczników, które mają być umieszczone automatycznie.
Wszystkie właściwe pomiary i obliczenia są wyświetlane w tabelach w obszarze
Tabele wyników.

Ręczne umieszczanie znaczników
Aby ręcznie umieszczać znaczniki na danych:
1. Kliknij przycisk Wł./wył. pasek znaczników

.

2. Kliknij View (Widok) > Panels (Panele) > Marker Panel (Panel
znacznika).
3. W panelu Znaczniki skorzystaj z jednej z poniższych metod:
a. Kliknij pozycję Marker Number (Numer znacznika), ustaw
ikonę znacznika nad elementem fali do oznaczenia i kliknij
przycisk myszy. Powtórz te czynności dla każdego znacznika,
który ma zostać umieszczony.
b. Kliknij przycisk Fast Mark (Szybkie oznaczanie), umieść
ikonę znacznika nad pierwszą cechą, którą chcesz zaznaczyć
jako „1” i kliknij przycisk myszy. Przesuń ikonę znacznika do
kolejnej cechy i kliknij przycisk myszy. Powtarzaj do
momentu umieszczenia wszystkich pożądanych znaczników.
Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie kliknij przycisk
Fast Mark (Szybkie oznaczanie).
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Wspólne procedury
Przenoszenie znaczników na śladzie
Pomiary są aktualizowane automatycznie w miarę przesuwania znacznika.
1. Kliknij i przeciągnij znacznik, który chcesz przenieść.
2. Kliknij znacznik, który chcesz przesunąć i obróć pokrętło kursora
myszy.
Uwaga: umieszczenie znacznika opóźnienia 1 ze skrajnie lewej strony wyświetlacza
danych lub znacznika opóźnienia 2 ze skrajnie prawej strony wyświetlacza danych
wyklucza to opóźnienie z wszystkich obliczeń.

Brak odpowiedzi
Jeśli nie zarejestrowano odpowiedzi na bodziec na śladzie, możesz wstawić w tabeli
wyników NR (No Response).
1. Kliknij ślad bez odpowiedzi.
2. Wybierz opcję No Response (Brak odpowiedzi) z obszaru
przycisków funkcyjnych.
3. W tabeli pomiarów zamiast wartości dla wybranego śladu
wyświetlane jest oznaczenie „NR”.

Resetowanie znaczników
Jeśli masz ręcznie przesunięte znaczniki, które zostały umieszczone automatycznie
przez system, możesz przywrócić ich pierwotne pozycje:
1. Kliknij Results (Wyniki) > Reanalyze (Przeanalizuj ponownie).
2. Kliknij przycisk Yes (Tak), aby potwierdzić, że chcesz ponownie
przeanalizować wybrany ślad.
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Zmiana
wyświetlacza
ekranowego

Aby zmienić wyświetlacz ekranowy przed rozpoczęciem lub po zakończeniu
akwizycji danych:
1. Użyj jednej z poniższych metod, aby wybrać sposób wyświetlania
na ekranie:
a. Kliknij View (Widok) > Full Trace Area (Pełny obszar śladu),
Full Results Area (Pełny obszar wyników), Trace Area
(Obszar śladów), Right Trace Area (Prawy obszar śladów)
lub Trace Area Setup (Ustawienia obszaru śladów).
b. Naciśnij przycisk ekranowy Wyświetlanie, aby wyświetlić
opcje wyświetlania danych.
c. Naciśnij przycisk ekranowy Ekran, aby przełączać się między
wyborami:
• Zwykły: obszar danych obejmuje połowę ekranu
i wyświetlany jest obszar wyników.
• Pełny: obszar danych obejmuje całą szerokość ekranu,
a obszar wyników jest tymczasowo ukryty.
• Kliknij żądaną ikonę paska narzędzi Wyświetlanie.
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Wspólne procedury
Aktywowanie
znaczników

Aby aktywować znacznik, użyj jednej z poniższych metod:
1. Kliknij znacznik, który chcesz aktywować. Zmieni kolor na
czerwony.
1. Znaczniki można aktywować za pomocą przycisków Znacznik
na panelu sterowania Viking EDX.
a. Naciśnij Marker 1 (advance) [Znacznik 1 (przejście)],
aby aktywować pierwszy znacznik latencji lub amplitudy na
śladzie. Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje
aktywację pierwszego znacznika latencji lub amplitudy na
następnym śladzie.
b. Naciśnij Marker 2 (advance) [Znacznik 2 (przejście)],
aby aktywować drugi znacznik latencji lub amplitudy na
śladzie. Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje
aktywację drugiego znacznika latencji lub amplitudy na
następnym śladzie.
c. Naciśnij przycisk Latency/Amplitude (Latencja/Amplituda),
aby przełączać między znacznikami latencji i amplitudy.

Nakładanie
śladów

W badaniu pojedynczego nerwu nałożone ślady są wyświetlane na środku ekranu.
W badaniu dwóch nerwów przebiegi fali zarejestrowane z nerwu A są wyświetlane na
górnej połowie ekranu; przebiegi fali zarejestrowane z nerwu B są wyświetlane na
dolnej połowie ekranu.
1. W celu nałożenia śladów zastosuj jedną z poniższych metod:
a. Kliknij przycisk Nałożenie
na pasku narzędzi. Kliknij
ponownie przycisk Nałożenie, aby przywrócić ślady do ich
pierwotnych pozycji.
b. Naciśnij przycisk Superimpose (Nałożenie) na panelu
sterowania, aby nałożyć ślady zawierające dane. Naciśnij
ponownie przycisk Superimpose (Nałożenie), aby przywrócić
ślady do pierwotnych pozycji.
c. Wybierz przycisk S. Impose (Nałóż) z obszaru przycisków
funkcyjnych.
d. Kliknij View (Widok) > Superimpose (Nałożenie).
1. W celu nałożenia śladów zastosuj jedną z poniższych metod:
a. Wybierz przycisk S. Impose (Nałóż) z obszaru przycisków
funkcyjnych.
b. Kliknij View (Widok) > Superimpose (Nałożenie).
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Obliczanie
prędkości
przewodzenia

Aby obliczyć i wyświetlić prędkość przewodzenia określonych segmentów:

Pomiar
temperatury
pacjenta

Jeśli ta funkcja jest włączona, podczas akwizycji system automatycznie wprowadza
temperaturę pacjenta na śladzie lub w tabeli segmentów.

1. Kliknij przycisk Edit (Edytuj) > Site Setup (Ustawienia miejsca).
2. Zaznacz pola wyboru Velocity (Prędkość), aby wybrać,
dla których segmentów będzie wyświetlana prędkość w tabeli
wyników segmentów.
3. Kliknij przycisk OK.
4. Wpisz odległość dla każdego z miejsc, dla których chcesz
wyświetlić wartości prędkości.

1. Zamocuj sondę temperatury w odpowiednim miejscu na skórze
pacjenta.
2. Podłącz sondę temperatury do wzmacniacza.
3. Użyj jednej z poniższych metod, aby wyświetlić panel Results
Table Setup (Ustawienia tabeli wyników).
a. Kliknij Edit (Edytuj) > Results Table Setup (Ustawienia
tabeli wyników).
b. Kliknij dowolny nagłówek kolumny wartości wyników
w tabeli wyników [np. Distance mm (Odległość w mm),
Lat Diff ms (Różn. latencji w ms), itp.].
4. Kliknij przycisk Wyświetl menu (A) poniżej pustego pola.
5. Kliknij pozycję Temperature (Temperatura). W wybranym polu
będzie wyświetlany odczyt temperatury.
6. Aby przenieść temperaturę do innej kolumny tabeli segmentów,
kliknij strzałkę w górę lub w dół (B).
7. Aby usunąć kolumnę z tabeli wyników, kliknij odpowiednią
liczbę, a następnie kliknij przycisk minus (C).
8. Przycisk plus (C) wstawia puste pole nad aktualnie wybranym
polem.

9. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
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Zmiana nazwy
nerwu

Aby zmienić etykietę nerwu z trybu Nagrywanie lub Przeglądanie.
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu
w obszarze Results Table (Tabela wyników) po prawej stronie
obszaru wyświetlania Data (Dane).
2. Kliknij pozycję Change Nerve Label (Zmień etykietę nerwu)
z menu podręcznego.
3. Kliknij nazwę Nerve (Nerw), którą chcesz zastąpić aktualną
etykietę.
4. Kliknij przycisk OK.

Wyświetlanie listy Aby wybrać sposób wyświetlania listy Test/Anatomia w oknie Select Test (Wybierz
test).
nerwów
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Heading
(Nagłówek) po prawej stronie okna Select Test (Wybierz test).
2. Kliknij wybraną metodę, za pomocą której chcesz wyświetlić
listę.

Wybranie strony
do badania

Aby wybrać stronę podczas badania, użyj jednej z poniższych metod:

a. W oknie Select Test (Wybierz test) kliknij ikonę
aby wybrać lewą stronę lub ikonę
stronę.

,

, aby wybrać prawą

b. Naciśnij przycisk Side (Strona) na panelu sterowania
Viking EDX.
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Kasowanie
danych

Poniższe kroki spowodują skasowanie danych:
Za pomocą paska narzędzi
1. Kliknij ślad, który chcesz skasować.
2. Kliknij przycisk Skasuj
.
3. Aby przywrócić skasowany właśnie ślad, kliknij przycisk Cofnij
skasowanie

.

Korzystając z panelu sterowania
1. Aby skasować jeden lub więcej śladów, naciśnij przycisk Delete
(Usuń) na panelu sterowania. W obszarze przycisków
funkcyjnych wyświetlane są dostępne opcje.
2. Aby usunąć wszystkie wyświetlane odpowiedzi, naciśnij przycisk
All Responses (Wszystkie odpowiedzi). System oczyści ekran ze
wszystkich śladów i danych pomiarowych.
- lub Aby usunąć pojedynczy ślad, zaznacz niepożądany ślad za
pomocą pokrętła kursora. Wybrany ślad zmieni kolor na
czerwony. Naciśnij Enter, aby usunąć ślad. Powtarzaj w razie
potrzeby do usunięcia wszystkich niepożądanych odpowiedzi.
1. Na panelu sterowania Synergy EDX naciśnij przycisk M-.
W obszarze przycisków funkcyjnych wyświetlane są dostępne
opcje.
1. Wybierz ślad danych, który chcesz usunąć.
2. Kliknij Edit (Edytuj) > Erase (Skasuj).
3. Aby przywrócić właśnie skasowany ślad, kliknij Edit (Edytuj) >
Unerase (Cofnij skasowanie).
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Wspólne procedury
Nagranie wideo

Podczas badania można nagrać wideo z treścią wyświetlaną na ekranie.
1. Kliknij ikonę Przechwyć wideo
, aby rozpocząć
nagrywanie wideo.
2. Ponownie kliknij Przechwyć wideo, aby zatrzymać nagrywanie
wideo.

Konfigurowanie
raportu

Możesz wybrać zawartość raportów.
Z poziomu okna Pacjenci
1. Kliknij ikonę Pacjenci
.
2. Kliknij Edit (Edytuj) > User Setup (Ustawienia użytkownika) >
Report Setup (Ustawienia raportu).
3. Edytuj zawartość raportu według uznania.
4. Kliknij przycisk OK.
Z poziomu ekranu Test
1. Wyświetl ekran Test.
2. Kliknij Edit (Edytuj) > Test Report Setup (Ustawienia raportu
z testu).
3. Edytuj zawartość raportu według uznania.
4. Kliknij przycisk OK.
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6

Tworzenie kopii zapasowych /
przywracanie ustawień
i importowanie konfiguracji
starszych programów Viking
Ten rozdział zawiera instrukcje dotyczące tworzenia kopii zapasowych i przywracania
ustawień i folderów testów, a także ustawień starszych programów Viking.
Uwaga: procedury opisane w tym rozdziale nie tworzą kopii zapasowej danych
uzyskanych z badań.
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Tworzenie kopii zapasowych / przywracanie ustawień i importowanie konfiguracji starszych
programów Viking

Tworzenie kopii zapasowych folderów ustawień i testów

1. Kliknij Start > All Programs (Wszystkie programy) > Natus > Emg > Utilities
(Narzędzia) > Backup Settings (Przywróć ustawienia).
2. Klikij przycisk Yes (Tak) w oknie dialogowym EMG Settings Backup (Kopia
zapasowa ustawień EMG).
3. Utwórz nazwę w polu Name (Nazwa) dla folderu ustawień.
4. Kliknij przycisk Save (Zapisz).
5. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym EMG Settings Backup (Kopia
zapasowa ustawień EMG), które określa lokalizację folderu z kopią zapasową
ustawień.

Przywracanie folderów ustawień i testów
Z pulpitu:
1. Kliknij Start > All Programs (Wszystkie programy) > Natus > Emg > Utilities
(Narzędzia) > Restore Settings (Przywróć ustawienia).
2. Kliknij przycisk Yes (Tak), aby potwierdzić, że chcesz zmienić istniejące
ustawienia w systemie.
3. Kliknij folder ustawień, który chcesz przywrócić.
4. Kliknij przycisk Open (Otwórz).
5. Po otrzymaniu powiadomienia o przywróceniu ustawień kliknij przycisk OK.
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Importowanie konfiguracji starszych programów Viking
Ta procedura importuje utworzone wcześniej ustawienia starszych programów Viking.
1. Z dowolnego okna programu Viking innego niż okno Test, kliknij File (Plik) >
Import (Importuj) > Viking Settings (Ustawienia Viking).
2. Przejdź do lokalizacji pliku ustawień programu Viking (na przykład
C:\Nicolet\VikDir\Settings.Sel).
Możesz wybrać import wszystkich plików ustawień programu Viking i systemu, tylko
wybranych plików ustawień programu Viking i systemu lub tylko plików ustawień
systemu Viking.

Importowanie
wszystkich testów
i ustawień
systemu Viking

Importowanie
tylko wybranych
ustawień Viking

Ta metoda importuje wszystkie konfiguracje testów Viking oraz konfiguracje
systemu Viking, co obejmuje Look and Feel (Wygląd i działanie), Producer
(Producent), Printer (Drukarka), Regional Settings (Ustawienia regionalne), itp.
1. Jeśli chcesz zmienić domyślną etykietę folderu testu, do którego będą
importowane ustawienia, wpisz żądaną etykietę.
2. Kliknij Import (Importuj).
Ta metoda importuje tylko wybrane ustawienia testu Viking określone przez
użytkownika.
1. W oknie Viking Import Setup (Ustawienia importu Viking) kliknij przycisk

2.
3.
4.
5.

Rozwiń
, aby wyświetlić panel Import Viking Settings (Ustawienia importu
Viking), który umożliwia wybranie określonych plików ustawień do zaimportowania.
Usuń zaznaczenie opcji Select All (Zaznacz wszystko).
Kliknij plik(i) ustawień, które chcesz zaimportować.
Kliknij przycisk Import Test Setups (Zaimportuj ustawienia testów).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Import status (Status importu).
a. Jeśli import zakończy się powodzeniem, kliknij przycisk Close (Zamknij).
b. Jeśli import został wykonany tylko częściowo, wykonaj jedną
z następujących czynności:
i. Kliknij przycisk Show Log (Pokaż dziennik), aby wyświetlić listę
ustawień, które mogą wymagać modyfikacji po zaimportowaniu
wybranych ustawień.
ii. Kliknij ikonę

, aby zamknąć okno dziennika.

iii. Kliknij przycisk Close (Zamknij), aby zamknąć okno dialogowe statusu
importu.
6. Kliknij przycisk Close (Zamknij), aby zamknąć panel Import Viking Settings
(Importuj ustawienia Viking).
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Tworzenie kopii zapasowych / przywracanie ustawień i importowanie konfiguracji starszych
programów Viking
Importowanie
Ta procedura importuje tylko ustawienia systemu Viking, co obejmuje Look and
Feel (Wygląd i działanie), Producer (Producent), Printer (Drukarka), Regional
tylko ustawień
Settings (Ustawienia regionalne), itp.
systemu Viking
1. W oknie Viking Import Setup (Ustawienia importu Viking) kliknij przycisk
Rozwiń
, aby wyświetlić panel Import Viking Settings (Ustawienia importu
Viking), który umożliwia wybranie określonych plików ustawień do
zaimportowania.
2. Kliknij przycisk Import System Setup (Importuj ustawienia systemu).
3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Import status (Status importu).
a. Jeśli import zakończy się powodzeniem, kliknij przycisk Close (Zamknij).
b. Jeśli import został wykonany tylko częściowo, wykonaj jedną z następujących
czynności:
i. Kliknij przycisk Show Log (Pokaż dziennik), aby wyświetlić listę
ustawień, które mogą wymagać modyfikacji po zaimportowaniu
wybranych ustawień.
ii. Kliknij ikonę

, aby zamknąć okno dziennika.

iii. Kliknij przycisk Close (Zamknij), aby zamknąć okno dialogowe statusu
importu.
4. Kliknij przycisk Close (Zamknij), aby zamknąć panel Import Viking Settings
(Importuj ustawienia Viking).
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