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Prefață

Declarație privind destinația de utilizare
Nicolet EDX este destinat achiziției, afișării, analizei, stocării, raportării și gestionării
informațiilor electrofiziologice din sistemele nervoase și musculare umane, inclusiv:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conducția nervoasă (NCS)
Electromiografia (EMG)
Monitorizarea intraoperatorie, inclusiv electroencefalografia (EEG)
Potențialele evocate (EP) includ potențialele evocate vizuale (VEP), potențialele
evocate auditive (AEP) și potențialele evocate somato-senzoriale (SEP)
Electroretinografia (ERG)
Electrooculografia (EOG)
P300
Variația negativă contingentă (CNV)
Potențialele evocate motorii (MEP)

Nicolet EDX poate fi utilizat pentru a stabili răspunsurile autonome la stimuli
fiziologici prin măsurarea modificărilor de rezistență electrică între doi electrozi
(răspunsul galvanic al pielii și răspunsul simpatic al pielii). Testarea autonomă include
și evaluarea variabilității intervalului RR.
Software-ul Synergy EDX/Viking EDX se utilizează pentru a detecta schimbările la
nivelul stării funcționale a sistemului nervos, cu scopul de a localiza structurile
neurale pe parcursul intervenției chirurgicale și de a asista la diagnosticarea
afecțiunilor sau condițiilor neuro-musculare.
Modalitățile enumerate includ suprapuneri de funcționalitate. În general,

• Studiile de conducție nervoasă măsoară răspunsurile electrice ale nervului.
• Electromiografia măsoară activitatea electrică a mușchiului.
• Potențialele evocate măsoară activitatea electrică din sistemul nervos central.
Software-ul Nicolet Synergy EDX/Viking EDX este destinat utilizării de către
furnizorii de îngrijiri medicale calificați.
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Informații de contact
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI SUA 53562-3530
+1 608-829-8500
+1 800-356-0007
Fax: +1 608-829-8589
www.Natus.com
Reprezentanți autorizați Natus UE
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co. Galway, Irlanda
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Asistență tehnică
Local
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI SUA 53562
+1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
www.Natus.com
Internațional
Natus Neurology Incorporated
Telefon: 0049 (0) 180 501 5544
Fax: 0049 (0) 89 83942777
E-mail: service.europe@natus.com
www.Natus.com
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Etichete și simboluri
Pe sistemul Nicolet EDX, se pot regăsi următoarele etichete și simboluri:
Când sunt aplicate pe dispozitiv: Atenție: consultați documentația
însoțitoare (ISO 7000-0434A)
Când apar în documentație: urmează o atenționare, un avertisment
sau o precauție.
Consultați instrucțiunile de operare. Dacă nu respectați instrucțiunile de
operare, puteți expune pacientul sau operatorul la pericole
(ISO 7010 M002). Imagine pe un fundal albastru.
Consultați instrucțiunile de operare. (ISO 7000-1641)
Reprezentant autorizat în Europa
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI SUA 53562
+1 608-829-8500
+1 800-356-0007
Fax: +1 608-829-8589
www.natus.com
Instrucțiuni eliminare la sfârșitul duratei de viață.
Produs conform cu Regulamentul privind dispozitivele medicale
(MDR) certificat să fie în conformitate cu Reglementarea CE 2017/745.
Marcajul CE și organism autorizat
Echipament de tip BF.
Dispozitiv din Clasa II.

RX Only
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ATENȚIE: Legislația federală a S.U.A. restricționează vânzarea
acestui dispozitiv numai de către sau la recomandarea unui medic
neurolog autorizat.
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Citiți ghidul de referință privind siguranța
Citiți integral Informații suplimentare și note privind siguranța pentru ghidul de
referință al produselor asociate, marca Nicolet de pe CD-ul furnizat cu sistemul dvs.
Nicolet EDX; acordați atenție specială informațiilor privind siguranța înainte de a
porni și de a utiliza sistemul Nicolet.

Compatibilitatea electromagnetică (CEM)
AVERTISMENT Pentru informații privind sistemul Nicolet EDX,
consultați Ghidul de referință privind compatibilitatea electromagnetică de pe CD-ul
furnizat împreună cu sistemul Nicolet EDX.

Rezumatul cerințelor privind siguranța
În acest manual, două etichete identifică procedurile și condițiile potențial periculoase
sau vătămătoare:

AVERTISMENT

Eticheta AVERTISMENT identifică situațiile sau practicile care pot pune în pericol
pacientul și/sau utilizatorul.

ATENȚIE

Eticheta ATENȚIE identifică situațiile sau practicile care pot deteriora echipamentul.
NOTĂ: notele vă ajută să identificați zone de confuzie posibilă și să evitați
problemele potențiale când utilizați sistemul.

AVERTISMENT

NU utilizați sistemul în afara intervalelor de specificații publicate. Utilizarea
dispozitivului în afara intervalelor specificate poate genera rezultate imprecise.

d
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Verificarea sistemului
Verificați în mod regulat aparatul pentru eventuale semne de deteriorare la exterior.
Urmați instrucțiunile de siguranță ale instituției medicale.

Eliminare la sfârșitul duratei de viață
Natus se obligă să îndeplinească cerințele reglementărilor Uniunii Europene DEEE
(Deșeuri de echipamente electrice și electronice) din 2014. Aceste reglementări
precizează că deșeurile electrice și electronice trebuie colectate separat pentru tratarea
și recuperarea corespunzătoare pentru a se asigura că DEEE (Deșeurile de
echipamente electrice și electronice) sunt reutilizate sau reciclate în siguranță. În
conformitate cu acest angajament, Natus poate transmite utilizatorului final obligația
de preluare și reciclare, cu excepția cazului în care s-au efectuat alte aranjamente. Vă
rugăm să ne contactați pentru detalii cu privire la sistemele de colectare și recuperare
disponibile în regiunea dvs. la www.natus.com
Echipamentele electrice și electronice (EEE) conțin materiale, componente și
substanțe care pot fi periculoase și prezintă riscuri pentru sănătatea oamenilor și a
mediului atunci când DEEE (Deșeurile de echipamente electrice și electronice) nu
sunt corect gestionate. De aceea, utilizatorii finali trebuie să se asigure că DEEE
(Deșeuri de echipamente electrice și electronice) sunt reutilizate și reciclate în
siguranță. Utilizatorii de echipamente electrice și electronice nu trebuie să arunce
DEEE (Deșeuri de echipamente electrice și electronice) împreună cu celelalte deșeuri.
Utilizatorii trebuie să folosească schemele de colectare municipale sau să respecte
obligația producătorului/importatorilor de preluare sau a transportatorilor autorizați în
ridicarea deșeurilor pentru a reduce impactul negativ asupra mediului în legătură cu
eliminarea echipamentelor electrice și electronice și creșterea oportunităților de a
reutiliza, recicla și recupera deșeurile de echipamente electrice și electronice.
Echipamentul marcat cu simbolul pubelei tăiate de mai jos este echipament electric și
electronic. Simbolul pubelei tăiate indică faptul că deșeurile de echipamente electrice
și electronice nu trebuie aruncate împreună cu restul deșeurilor neseparate, ci trebuie
colectate separat.
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Dreptul de autor pentru Nicolet EDX
Toate drepturile rezervate. Acest manual conține informații proprietare care sunt
protejate prin dreptul de autor și care nu pot fi copiate, în întregime sau parțial, cu
excepția permisiunii prealabile în scris a companiei Natus Neurology Incorporated.
Dreptul de autor și restricțiile expuse anterior privind utilizarea dreptului de autor se
extind asupra tuturor suporturilor pe care aceste informații sunt păstrate.
Această copie a manualului de utilizare se va utiliza doar în conformitate cu condițiile
de vânzare ale Natus Neurology Incorporated sau ale distribuitorilor săi.
Natus Neurology Incorporated nu face nicio declarație și nu oferă nicio garanție de
niciun fel cu privire la acest document. Natus Neurology Incorporated declină orice
responsabilitate pentru pierderile sau prejudiciile rezultate din posesia, vânzarea sau
utilizarea acestui document.
www.natus.com
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI SUA 53562-3530
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Protecția
drepturilor de
autor ale
software-ului

Acest software este protejat prin prevederile naționale, S.U.A. și internaționale ale
tratatului privind drepturile de autor. Aceste prevederi privind drepturile de autor se
aplică utilizării acestui software indiferent dacă sunteți sau nu de acord cu următoarele
condiții. Conform legii, persoanele care încalcă drepturile de autor pot fi
răspunzătoare pentru daune efective cauzate proprietarului drepturilor de autor și
pentru daune morale de până la 100.000 $ pentru fiecare infracțiune.
Copierea neautorizată a software-ului computerizat și încercările de copiere a
software-ului computerizat reprezintă, de asemenea, infracțiuni, cu amenzi care pot
depăși 100.000 $ și 10 ani de închisoare.
1. Cu excepția situației în care se stabilesc restricții printr-un acord cu Natus
Neurology Incorporated, aveți dreptul:
a. Să utilizați acest software exclusiv pe un computer și printr-un singur utilizator
pe rând.
b. Să efectuați o copie a acestui software, cu condiția ca:
(i) această copie să fie creată ca pas esențial în utilizarea acestui software
împreună cu aparatul și să nu fie utilizat în niciun alt mod; sau
(ii) această copie să se realizeze exclusiv în scopuri de arhivare și ca toate
copiile arhivate să fie distruse în cazul în care dreptul dvs. legal de a deține
acest software încetează.

c. Să vindeți acest software, precum și copiile arhivate, ca parte din vânzarea
tuturor drepturilor dvs. asupra acestui software, cu excepția faptului că
adaptările pregătite astfel pot fi transferate numai cu aprobarea Natus
Neurology Incorporated.
2. Nu aveți dreptul:
a. Să efectuați copii ale acestui software sau ale acestei documentații decât
conform indicațiilor de mai sus.
b. Să schimbați, modificați sau adaptați acest software sau această documentație
decât conform indicațiilor de mai sus.
c. Să distribuiți, transferați prin leasing, închiriați sau sublicențiați acest software
sau această documentație.
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Descriere tehnică
Sistemul Nicolet EDX vă permite să efectuați o gamă largă de studii de conducție
nervoasă (NCS), electromiografie (EMG), potențial evocat (EP), studii autonome,
precum și programe cu modalități multiple, precum monitorizarea intraoperatorie
(IOM). Programele software separate și accesoriile opționale vă permit să
personalizați Nicolet EDX pentru a îndeplini nevoile clinice specifice și monitorizarea
în sala de operații.

Instrucțiuni de instalare și service
Testul de
continuitate
electrică la
instalare și
întreținere

AVERTISMENT La instalare, asamblare și operare, anumite puncte
de conectare de împământare de protecție se pot deconecta electric sau pot
avea contacte imperfecte. Aceasta poate cauza un pericol de siguranță atât
pentru utilizator, cât și pentru pacient.
Se recomandă/este necesar să efectuați teste regulate de continuitate electrică,
de la materialele conductoare expuse ale sistemului medical, la împământarea
de protecție de pe sistemul medical. Testele regulate contribuie la menținerea
unei împământări de protecție corespunzătoare. Acest test trebuie efectuat
întotdeauna după instalare și procedurile de întreținere. De asemenea, acest
test trebuie efectuat în mod regulat, ca formă de întreținere.
Nicio parte a sistemului nu poate fi reparată când este utilizată cu un pacient.
Efectuați reparații și operații de întreținere numai când sistemul nu este
utilizat cu un pacient. Deconectați și îndepărtați sistemul din vecinătatea
pacientului înainte de a începe operațiile de reparații și de întreținere.
Nu există ansambluri care trebuie reparate pe teren. Unitățile și
subansamblurile de schimb sunt disponibile prin furnizorul dvs. de service
Natus.

Specificații și informații privind acuratețea
Pentru detalii privind specificațiile, consultați fișa de specificații aplicabilă a
sistemului, 169-439400 sau 169-439500.
Pentru informații privind acuratețea, consultați Informațiile suplimentare și ghidul
privind siguranța 269-594705.
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Amplificatorul Nicolet EDX și performanța esențială a sistemului
Amplificatorul și sistemul Nicolet EDX sunt proiectate pentru a funcționa într-o gamă
largă de condiții de mediu, fără compromiterea specificațiilor de performanță.
În cazul în care un artefact de mediu (de ex., ESD, fluctuații de tensiune de linie etc.)
are o intensitate și/sau o durată suficient de mare pentru a afecta negativ performanța
sistemului, acesta este proiectat pentru a detecta această situație și trimite un mesaj
care notifică operatorul cu privire la apariția unui eveniment advers. După ce
operatorul elimină acest mesaj, sistemul indică faptul că achiziția poate fi reluată cu
setările restaurate la starea anterioară.
Dacă acest tip de condiție generează mesaje în mod repetat, contactați reprezentantul
dvs. de service local.

Clasificările de protecție și de echipament
1. Acest sistem este destinat operării continue și deține o clasificare de protecție
IEC 60601-1 Clasa I, părți aplicate de tip BF și de tip B, echipament standard,
neadecvat pentru utilizarea în prezența gazelor anestezice inflamabile.
2. Clasificarea echipamentului MDD este IIb.

Utilizatorul vizat
Sistemul Nicolet EDX cu software-ul Synergy EDX/Viking sunt destinate utilizării de
către furnizorii de îngrijiri medicale calificați.

Domeniu de utilizare
Consultați indicațiile de utilizare enumerate la începutul acestui ghid. Durata de
utilizare preconizată a sistemului este, de obicei, de 8 – 10 ore pe zi. Când sistemul
este în uz (conectat la pacient), acesta trebuie operat de către personalul de îngrijiri
medicale calificat, care efectuează diverse studii enumerate în indicațiile de utilizare.
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Contraindicații de utilizare
Nu există contraindicații cunoscute în condiții de utilizare clinică normală, pentru
EMG/NCV/EP.
Pentru eventualele contraindicații de utilizare în anumite condiții, consultați ghidul
privind siguranța intraoperatorie 269-48801 și informațiile suplimentare și ghidul
privind siguranța 269-594705.

Utilizarea acestui ghid
Acest ghid oferă informații principale, necesare pentru operarea Nicolet EDX. Acesta
include instrucțiuni pentru crearea fișelor pacienților, lucrul cu studiile și examinările
și efectuarea unui studiu simplu de conducție a nervilor motorii (MNC).
Sistemul dvs. include un computer pe care este instalat programul software
Nicolet EDX.

Despre sistem
Sistemele Nicolet EDX conțin un panou de control dedicat și interfețe Windows ușor
de utilizat, pentru simplificarea operării.
Caracteristicile software inovatoare și o interfață intuitivă simplifică operarea. Funcția
de efectuare a unui studiu automat vă permite să conectați și să aplicați protocoale
asociate printr-o singură apăsare de buton, generând rezultate de test mai rapide, mai
precise și o repetabilitate îmbunătățită. Baza de date cu anatomii vă permite să
selectați mușchi sau nervi individuali pentru examinări și vizualizarea rădăcinilor de
inervare.

Synergy/Viking – Avertismente și coduri de eroare software
În aplicația Synergy/Viking, erorile și mesajele de informare sunt concepute astfel
încât să ofere explicații.
Cu toate acestea, în documentul 022210 de pe discul cu ghidul de utilizare
482-651400, puteți găsi informații suplimentare și acțiuni sugerate pentru utilizator.
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Curățare
AVERTISMENT Înainte de a curăța echipamentul, deconectați toate
derivațiile și toți electrozii de pe corpul pacientului.
Toate părțile externe ale ansamblului pot fi șterse în următoarele condiții:

ATENȚIE Când curățați ansamblul, contactul chimic trebuie limitat
exclusiv la substanțele chimice specificate mai jos. Alte substanțe chimice pot sau
pot să nu afecteze dispozitivul, însă nu se află printre substanțele chimice testate
pentru ansamblu.
•
•
•
•
•
•
•

Apă
Alcool izopropilic (cu o concentrație de 70 – 90% în apă)
PDI SaniClothPlus # Q89702
HB Quat (3M)
Soluție slabă de săpun, cum ar fi Basis, Cetaphil, Dove în apă
Alcool etilic (cu o concentrație de 70 – 90%)
O soluție de 1 parte înălbitor de uz casnic (hipoclorit de sodiu cu concentrație de
5 – 6%) și 50 de părți apă.

Conectarea componentelor sistemului
Pentru instrucțiuni privind cablarea, consultați ghidul de instalare a Nicolet EDX.
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2

Elemente de bază privind
sistemul
Acest capitol oferă o introducere privind comenzile hardware și software de bază
utilizate pentru operarea sistemului Nicolet EDX.

Utilizarea tăvii Easy Riser
Pentru ridicare: prindeți unitatea din lateral, conform ilustrației. Mutați-o la
înălțimea dorită.
Pentru coborâre: prindeți unitatea din lateral, conform ilustrației. RIDICAȚI partea
din față a unității. Mutați-o la înălțimea dorită.
Pentru a stabili înclinația: deblocați tija (A). Reglați unghiul. Blocați tija.

A: Blocați tija.
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Pagină goală.
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Panoul de control Viking EDX
Acest panou de control este activ în toate modurile software Viking EDX. Cu toate acestea, nu este activ în
NicVue, modul de copiere de siguranță/restaurare, programul de raportare, pentru navigarea pe internet sau în
alte aplicații Windows. În aceste moduri, utilizați mouse-ul sau tastatura.
Panoul de control include două tipuri de taste tactile; tastele fizice și taste software, precum și trei tipuri de
butoane rotative de reglaj; butoanele rotative pentru nivelul stimulatorului, butonul rotativ pentru volumul
audio și rotița cursorului.

Tastele fizice
Tastele fizice sunt taste pe panoul tactil, cu o singură funcție. Fiecare tastă fizică este etichetată pentru propriul
scop și este operațională numai în modul respectiv.

Tastele software
Pe panoul de control, există 12 taste software, codate pe culori. Funcțiile tastelor software se modifică în
funcție de modul în care lucrați și sunt alocate prin butoanele de culoare corespunzătoare din zona tastelor
funcționale din partea de jos a ecranului.
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Butoanele rotative de reglaj
Butoanele rotative de reglaj includ butonul rotativ pentru volum, care se află în colțul din stânga sus, și
butoanele rotative pentru nivelul stimulului, care se află în partea din dreapta sus. Când utilizați aceste butoane,
puteți regla nivelul audio al difuzorului și nivelul de intensitate a stimulului electric, în intervalele prestabilite.
Când sunt aprinse, luminile indicatorilor LED de sub fiecare buton rotativ ilustrează faptul că stimulatorul
unității este pornit. Pentru aceleași funcții, puteți utiliza și mouse-ul.

Rotița cursorului
Rotița cursorului controlează poziția cursorului pe ecran. De asemenea, puteți utiliza această rotiță pentru a
selecta informațiile dorite în fișierele pentru pacient, cu setări și de examinare.
A

Volume (Volum)

Crește sau micșorează volumul difuzorului.

B

Save (Salvare)

Stochează setările și/sau datele de testare pe hard disk.

C

Key Line
(Rând de taste)

Selectează zona cu taste funcționale din partea de sus.
Selectează zona cu taste funcționale din partea de jos.

D

Functions (Funcții)

În modul de examinare, afișează funcțiile de gestionare a datelor (de
ex., corectarea liniei de referință, finisarea, deplasarea traseului,
decalarea traseului).

E

Tastele software

Funcțiile acestor taste se modifică în funcție de testul sau procesul
selectat.

F

Stimulator 1

Afișează opțiunile de control pentru stimulatorul 1; modul stimulator
(pe consolă sau la distanță), tipul de stimul (curent sau tensiune) și
intensitatea maximă a stimulului.

G

Stimulator 2

Afișează opțiunile de control pentru stimulatorul 2; modul stimulator
(pe consolă sau la distanță), tipul de stimul (curent sau tensiune) și
intensitatea maximă a stimulului.

H

Nivel stimulator 1

În modul Consolă (apăsați pe o tastă Stimulator, iar apoi pe tasta
software Mode (Mod)), reglează intensitatea stimulului pentru
stimulatorul 1.

Nivel stimulator 2

În modul Consolă (apăsați pe o tastă Stimulator, iar apoi pe tasta
software Mode (Mod)), reglează intensitatea stimulului pentru
stimulatorul 2.

Rotița cursorului

Reglează poziția markerului activ pe forma de undă selectată. De
asemenea, se poate utiliza pentru a selecta pacientul, setările și
denumirile fișierelor în Patient Directory (Fișe pacienți), Select Exam

1
I

2
J
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(Selectare examinare) și Exam Review (Verificare examinare).
K

Activați cursorul 2 și deplasați-l de la o formă de undă la alta. De
Marker 2 (advance)
(Marker 2 (deplasare)) asemenea, acesta vă permite să activați un anumit rând din zona cu
taste funcționale, care vă permite să selectați indicatori prestabiliți în
anumite locații pe formele de undă înregistrate.

L

Comută între activarea cursorului pentru latență ( | ) și pentru
Latency/Amplitude
(Latență/Amplitudine) amplitudine (—).

M

Trace Position
(advance) (Poziție
traseu (deplasare))

Pornește și oprește modul pe verticală, care vă permite să deplasați
formele de undă pe verticală pe ecran, utilizând rotița cursorului. În
EMG, utilizați această tastă pentru a derula datele brute.

N

Cancel/Disable
(Anulare/Dezactivare)

Alternează între oprirea anumitor comenzi la mai multe niveluri și
dezactivarea rotiței cursorului pentru mutarea markerilor și a
cursoarelor. Când alegeți o opțiune din primul nivel de comandă, nu
puteți opri acțiunea.

O

Trigger 2 Vert/Horiz
(Declanșator 2 vert./
oriz.)

Poziționează markerul celui de-al doilea declanșator în testul SFEMG.
De asemenea, setează declanșatorul de fereastră (nivel dublu) în cadrul
examinărilor EMG: SPA și AMUP.

P

Superimpose
(Suprapunere)

Suprapune formele de undă selectate pe ecran.

Q

Trigger 1
(Declanșator 1)

Setează poziția declanșatorului pentru markerul primului declanșator.
Apăsați în mod repetat pentru a comuta între declanșarea stimulului de
semnal și cu nivel dublu în cadrul examinărilor EMG: SPA și AMUP.

R

Activați cursorul 1 și deplasați-l de la o formă de undă la alta. De
Marker 1 (advance)
(Marker 1 (deplasare)) asemenea, acesta vă permite să activați un anumit rând din zona cu
taste funcționale, care vă permite să selectați indicatori prestabiliți în
anumite locații pe formele de undă înregistrate.

S

Trace (Traseu)

Activează numărul traseului următor sau anterior pentru colectarea
datelor. În cazul anumitor teste (de ex., MNC, SNC și ANS), parcurge
seturile de numere de traseu selectate. Apăsați pe
setul sau la traseul anterior și pe
traseul următor.

pentru a reveni la

pentru a trece la setul sau la

T

LED Stimulator Active Se aprinde intermitent când stimulatorul (stimulatoarele) este (sunt)
active. Aprinderea intermitentă a LED-ului nu este sincronizată cu
(Stimulator activ)
nivelul stimulului.

U

Tab

Deplasează cursorul la următorul rând de text sau la următoarea casetă
de pe ecran.

V

Sensitivity
(Sensibilitate)

Modifică nivelul de sensibilitate al amplificatorului pentru datele
înregistrate. Apăsați pe
pentru a crește numeric nivelul de
sensibilitate, reducând astfel dimensiunea formelor de undă afișate.
Apăsați pe
pentru a reduce numeric nivelul de sensibilitate,
crescând astfel dimensiunea formelor de undă afișate. Aceste taste pot
fi utilizate și ca instrumente de navigare în liste.
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W

Time Base
(Bază de timp)

Modifică baza de timp pentru traseul afișat. Apăsați pe
pentru a
crește baza de timp, ceea ce comprimă formele de undă și mărește
durata totală de baleiere. Apăsați pe
pentru a reduce baza de timp,
ceea ce extinde formele de undă și reduce durata totală de baleiere.
Aceste taste pot fi utilizate și ca instrumente de navigare în liste.

X

Back Space

Dacă faceți o greșeală când introduceți datele numerice, această tastă
șterge ultimul caracter introdus.

Y

Enter

Introduce datele numerice pe care le-ați introdus în sistem.

Z

Distance (Distanță)

Pentru calculele vitezei de conducție în modurile de examinare NCS,
apăsați pe această tastă și introduceți distanța (în mm) dintre locațiile de
stimulare.

1

Tastatură numerică

Introduce date numerice pentru calculele testului și fișele pacientului.
De asemenea, selectează fereastra afișată în modul de selectare a
examinării prin apăsarea următoarelor taste:
4 = EP
5 = IOM
6 = MMP
1 = Studii
2 = NCS
3 = EMG
0 = De rezolvat

2

Calibrate Impedance Comută între pornirea impulsului de calibrare a amplificatorului și
(Calibrare impedanță) verificarea impedanțelor electrozilor, și oprirea ambelor funcții.
AVERTISMENT Nu măsurați impedanța electrozilor cu ac când
acele sunt amplasate pe corpul pacienților sau cu electrozii în
contact cu corneea pacientului; evitați astfel vătămarea pacientului.
ATENȚIE Măsurarea impedanței unui singur electrod cu ac cu
o singură fibră poate cauza defectarea acului.

3

Screen Copy
(Copiere ecran)

Imprimă ecranul afișat în oricare dintre modurile de examinare.

4

Average (Medie)

Pornește sau oprește calculatorul mediei.

5

Notepad

Afișează notepad-ul EMG într-un mod de examinare EMG sau când
vizualizați fereastra Exam Review (Verificare examinare).

6

Switch (Comutator)

Pornește și oprește stimularea. În cadrul anumitor teste, acesta poate
porni stimulatorul și achiziția datelor în mod automat.

7

Delete (Ștergere)

Șterge formele de undă selectate pe ecranul Record (Înregistrare).
Urmați mesajele de pe ecran pentru a selecta formele de undă pe care
doriți să le ștergeți.

8

Select Anatomy
(Selectare anatomie)

Indiferent de modul de examinare, afișează fereastra Select Anatomy
for Settings (Selectare anatomie pentru setări) din care selectați
denumirea mușchiului sau a nervului de examinat.

9

Next Exam
(Următoarea
examinare)

Stochează automat datele examinării curente și selectează următorul
mod de examinare din lista de studii. Dacă nu efectuați un studiu,
afișează fereastra Select Exam (Selectare examinare).
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10

Select Exam
(Selectare examinare)

Afișează fereastra Select Exam (Selectare examinare) pentru a alege un
fișier de setări diferit pentru nerv sau mușchi și/sau un alt tip de
examinare.

11

Side (Parte)

Selectează partea de examinare, stânga sau dreapta.

12

Settings (Setări)

Afișează fereastra Settings Overview (Prezentare generală setări) sau
prima pagină din fișierul de setări activ, care conține parametrii
disponibili pentru testul actual.

13

Waveforms
(Forme de undă)

Readuce afișajul la modul de înregistrare a testului actual și afișează
primul rând de taste funcționale pentru modul respectiv.

14

Exam Overview
(Prezentare generală
examinare)

Afișează fereastra Exam Review (Verificare examinare), care enumeră
toate fișierele de date stocate în sesiune pe hard diskul Viking EDX.
Puteți afișa, de asemenea, și lista ToDo/Done (De rezolvat/Efectuat)
din această fereastră.

15

Patient (Pacient)

Afișează fereastra Patient Information (Informații pacient) din
Viking EDX sau NicVue; de aici, puteți să modificați fișa unui pacient
existent sau să creați o fișă de pacient nouă.

16

Report (Raport)

În oricare din modurile de testare, afișează programul Report MSW din
care puteți să generați un raport cuprinzător.
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Panoul de control Synergy EDX
Panoul de control Synergy EDX asigură operații cu o singură comandă pentru setarea parametrilor esențiali
când examinați un pacient. Mouse-ul nu este activ. Trebuie să utilizați un mouse conectat la portul USB al
computerului.
Panoul de control este activ în toate modurile software Synergy EDX. Cu toate acestea, nu este activ în
NicVue, modul de copiere de siguranță/restaurare, programul de raportare, pentru navigarea pe internet sau în
alte aplicații Windows. În aceste moduri, utilizați mouse-ul sau tastatura.

IMPORTANT:

Ieșirile stimulatorului electric sunt dezactivate
când panoul de control Synergy EDX este
conectat la o unitate EDX.

Butoanele rotative de reglaj
Butoanele rotative de reglaj Volume (Volum), Sensitivity (Sensibilitate), Sweep Duration (Durată de
baleiere), Stim A (IES-1 amplitudine), Stim B (IES-2 amplitudine) și Stim Duration (Durată de stimulare) și
Stimulus Level (Nivel de stimulare) se află în partea din dreapta sus.
A
B

uV/DIV

C

M-

D

ms-s

E

M+

F

2-8

Volum

Rotiți pentru a modifica nivelul volumului audio al semnalului de
intrare. Setați-l la zero pentru a anula volumul audio.

Sensibilitate

Rotiți pentru a regla sensibilitatea de afișare a traseului sau a traseelor
selectat(e). Dacă nu este selectat niciun traseu (pentru a deselecta un
traseu, faceți clic în altă parte în afara acestuia), nivelul de sensibilitate
se modifică pentru toate traseele din testul actual.

Ștergere

Apăsați pentru a șterge traseul sau traseele selectat(e), pentru a colecta
un set nou de date în același lot de stocare.

Durată de baleiere

Rotiți pentru a regla durata de baleiere la achiziție pentru traseul
(traseele) activ(e). După achiziția datelor, puteți, de asemenea, să măriți
sau să reduceți durata de baleiere pentru traseele selectate.

Pornire/Oprire
achiziție

Apăsați pentru a PORNI achiziția. Apăsați din nou pentru a OPRI
achiziția.

Achiziție singulară

Apăsați o dată pentru a administra un stimul și pentru a achiziționa un
răspuns. Dacă mențineți apăsat butonul timp de mai mult de 1 secundă,
achiziția este blocată pe modul pornit. Apăsați din nou pentru a opri
achiziția.
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G

Stim. B

Rotiți pentru a regla amplitudinea stimulului extern. Intensitatea
stimulului se afișează în bara de instrumente și, de asemenea, în panoul
de stare.

H

Lumina verde

Indică faptul că panoul de control este alimentat electric.

I

Stim. electric

Este dezactivat când panoul de control se utilizează pe EDX.

J

Durată de stim.

Rotiți pentru a regla durata (lățimea impulsului) stimulului.

K

Stim. A

Rotiți pentru a regla intensitatea stimulului intern. Intensitatea
stimulului se afișează în bara de instrumente și, de asemenea, în panoul
de stare.

L

Pornire/Oprire stim.

Apăsați pentru a porni și pentru a opri stimulul, fără achiziție. Dacă
achiziția este activă, acest buton nu are niciun efect.

Butonul din dreapta

Inactiv.

Dispozitiv cu cursor

Inactiv.

Butonul din stânga

Inactiv.

Următorul

Apăsați pentru a trece la locația următoare în cadrul testelor NCS și
EMG.

M

S2

N
O

S1

P

M

Q

Fn1

Fn1

Programabil prin meniul de pe ecran pentru a controla markerul,
declanșatorul sau cursorul.

R

Fn2

Fn2

Programabil prin meniul de pe ecran pentru a controla pornirea/oprirea
calculatorului pentru medie, cursorul de înregistrare, polaritatea
declanșatorului, etapizarea EMG.

Mărire/Micșorare

Învârtiți butonul rotativ pentru a mări/micșora parametrul.

S
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Panoul de control EMG
Panoul de control EMG asigură operații cu o singură comandă pentru setarea parametrilor esențiali când
examinați un pacient.
Panoul de control este activ în toate modurile software Viking/Synergy EDX. Cu excepția funcțiilor mouseului (N, D, L), panoul de control nu este activ în modurile NicVue, de copiere de siguranță/restaurare,
programul de raportare sau în aplicațiile Windows. În aceste moduri, utilizați mouse-ul sau tastatura.

A

Încărcare baterie

Neimplementat momentan

B

Volum

Crește sau micșorează volumul difuzorului. Apăsați pe butonul rotativ
pentru a anula/activa volumul.

C

Intensitate stimul

Reglați intensitatea stimulului. Apăsați pe butonul rotativ pentru a
porni/a opri stimularea.

D

Mouse

Clic pe butonul din stânga al mouse-ului.

E

Medie

Pornește sau oprește calculatorul mediei.

F

Stimul repetitiv

Pornește stimulul repetitiv. Apăsați din nou pe buton sau apăsați pe
butonul Stimulare unică pentru oprire.

G

Distanță

Activează modul de accesare de la distanță.
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Tastatura (H mai jos) este multifuncțională.
Introduce valori numerice când sunteți într-un mod de introducere numerică (de ex., distanța).
Selectează funcția alocată când nu sunteți într-un mod de introducere numerică.
Durată stimul
Numerele 4 și 7
Selectare formă de
undă
Numerele 5 și 8

H

Măriți durata stimulului.
Micșorați durata stimulului.
Selectați următoarea formă de undă.
Selectați forma de undă anterioară.

Marker (deplasare)
Numărul 9

Deplasare la markerul următor.

Declanșator (activare)
Numărul 6

Activați un declanșator.

Fn1
Numărul 1

Programabil prin meniul de configurare a comenzilor hardware în
funcție de tipul de test.

Fn2
Numărul 2

Programabil prin meniul de configurare a comenzilor hardware în
funcție de tipul de test.

Verificare impedanță
Numărul 3

Porniți/Opriți verificarea impedanței electrodului.
AVERTISMENT Nu măsurați impedanța electrozilor cu ac
când acele sunt amplasate pe corpul pacienților sau cu electrozii în
contact cu corneea pacientului; evitați astfel vătămarea pacientului.
ATENȚIE Măsurarea impedanței unui singur electrod cu ac
cu o singură fibră poate cauza defectarea acului.

I

Rapoarte Word
Numărul 0

Activează/Dezactivează rapoartele Word când nu lucrați într-un mod de
introducere numerică.

Copiere ecran

Imprimă ecranul afișat în oricare dintre modurile de examinare.

Enter

Introduce datele numerice pe care le tastați în câmp sau activează
funcția selectată.

Ștergere

Șterge formele de unda selectate pe ecranul Record (Îînregistrare).
Șterge ultimul caracter sau ultima intrare selectată.

Sensibilitate

Modifică nivelul de sensibilitate al amplificatorului pentru datele
înregistrate. Apăsați pe

J

pentru a crește numeric sensibilitatea,

reducând astfel dimensiunea formelor de undă afișate. Apăsați pe
pentru a reduce numeric sensibilitatea, crescând astfel dimensiunea
formelor de undă afișate. Aceste taste pot fi utilizate și ca instrumente
de navigare în liste.
Bază de timp

Modifică baza de timp pentru traseul afișat. Apăsați pe
pentru
a crește baza de timp, ceea ce comprimă formele de undă și mărește
durata totală de baleiere. Apăsați pe
pentru a reduce baza de timp,
ceea ce extinde formele de undă și reduce durata totală de baleiere.
Aceste taste pot fi utilizate și ca instrumente de navigare în liste.
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K

Următorul
Parte
Selectare test

Selectează examinarea următoare.
Selectează partea de examinare, stânga sau dreapta.
Activează afișarea ecranului de selectare a testului.

L

Mouse

Clic pe butonul din dreapta al mouse-ului.

M

Cursor

Deplasează cursorul sau markerul selectat.

N

Suport tactil

Simulează mișcarea mouse-ului.

O

USB

Când este aprins, mufa USB este conectată/activă.
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Amplificatoarele AT2 și AT2+6

Amplificatorul AT2

Amplificatorul AT2+6

A

Conector sondă de
temperatură

Sonda de temperatură se cuplează la acest conector pentru măsurarea
temperaturii la nivelul pielii. Conectarea sondei de temperatură afișează
temperatura pe ecranul de înregistrare a examinării.

B

Indicator de
alimentare

Când se aprinde lumina albastră, amplificatorul este alimentat electric.

C

Comun (Împământare) Conectați electrodul de împământare al pacientului la una dintre
mufele jack de pe amplificator. Ambele conexiuni sunt împământate.

D

Electrod activ (-)

E

Conector electrod DIN Conectorii electrozilor DIN sunt destinați electrozilor pentru pacient,
echipați cu mufe jack DIN, precum electrozii cu ac concentrici.
Conectorii DIN asigură o convenție negativă ascendentă.

F

Electrod de referință
(+)

30 ianuarie 2020

Electrozii de înregistrare ai pacienților se conectează la mufele jack cu
pin roșie (+) și neagră (-). Tensiunile negative aplicate la mufa jack de
intrare neagră produc un baleiaj ascendent pe afișajul Nicolet EDX.
Utilizați mufa jack de intrare neagră ca electrod „activ”.

Electrozii de înregistrare ai pacienților se conectează la mufele jack cu
pin roșie (+) și neagră (-). Tensiunile negative aplicate la mufa jack de
intrare neagră produc un baleiaj ascendent pe afișajul Nicolet EDX.
Utilizați mufa jack de intrare ca electrod inactiv sau de referință
pentru o convenție negativă ascendentă.
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G

Comutator de
operare/standby

PORNEȘTE și OPREȘTE intrarile canalelor EMG de pe amplificator.

H

Indicator de
operare/standby

Când lumina verde este aprinsă, canalul este PORNIT și pregătit pentru
recepția semnalelor de la electrozii pacientului. Când este STINSĂ,
mufele jack de intrare ale amplificatorului sunt deconectate și
împământate intern.

I

Conector casetă de
conexiuni

Pentru caseta de conexiuni opțională.

J

Caseta de conexiuni
1020 integrată

Numerele corespund montajelor definite în software.

K

Echipament de tip BF.

L

Consultați etichetele și simbolurile de la paginile 1-3 din acest manual.

M

A nu se utiliza în prezența unităților chirurgicale electrice (ESU) fără o casetă de conexiuni
suplimentară pentru protecția pacientului sau fără un alt dispozitiv de protecție în linie.

N

Sensibil electrostatic

O

Interfață amplificator

2-14

Consultați ghidul CEM 269-596201 pentru instrucțiuni.
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Amplificatorul ECR-16

A

Consultați etichetele și simbolurile de la paginile 1-3 din acest manual.

B

Caseta de conexiuni HB-1

C

Echipament de tip BF

D

Caseta de conexiuni HB-2

E

Neimplementat momentan.

F

Interfață amplificator

G

Echipotențialitate

30 ianuarie 2020
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Caseta de conexiuni HB-6 (AT2+6)
A

Comun.

B

Consultați etichetele și simbolurile de la paginile
1-3 din acest manual.

C

Echipament de tip BF.

D

Casetă de conexiuni.

E

A nu se utiliza în prezența unităților chirurgicale
electrice (ESU) fără o casetă de conexiuni suplimentară
pentru protecția pacientului sau fără un alt dispozitiv de
protecție în linie.

F

Caseta de conexiuni HB-6 este formată din modelul
1020 pentru cap și 2 mufe jack de împământare. Aceasta
este echipată cu un cablu de semnal de 6 ft și o clemă
care vă permite să fixați caseta de conexiuni pe sau în
vecinătatea pacientului.

Caseta de conexiuni HB-7 (AT2+6)

2-16

A

Comun.

B

Consultați etichetele și simbolurile de la paginile
1-3 din acest manual.

C

Echipament de tip BF.

D

Casetă de conexiuni.

E

Proiectată pentru utilizarea în prezența unității
chirurgicale electrice (ESU).

F

Caseta de conexiuni HB-7 este formată din modelul
1020 pentru cap și 2 mufe jack de împământare. Aceasta
este echipată cu un cablu de semnal de 6 ft și o clemă
care vă permite să fixați caseta de conexiuni pe sau în
vecinătatea pacientului.

30 ianuarie 2020
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Casetele de conexiuni HB-1 și HB-2 (ECR16)

30 ianuarie 2020

A

Consultați etichetele și simbolurile de la paginile 1-3 din
acest manual.

B

Echipament de tip BF.

C

Intrări electrozi
HB-1 = 1 – 20
HB-2 = 21 – 40

D

Referință
HB-1 = 1 – 2
HB-2 = 3 – 4

E

Comun
HB-1 = 1 – 2
HB-2 = 3 – 4

F

Caseta de conexiuni la conectorul cablului pentru
amplificator.
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Sondele stimulatorului electric Nicolet EDX
Pentru utilizarea cu Nicolet EDX, sunt disponibile mai multe tipuri de sonde pentru stimulatorul electric.
• Sonda S403 conține o comandă la distanță pentru pornirea/oprirea stimulului și pentru intensitatea
acestuia.
• Comfort Probe (RS10)
• Comfort Probe Plus (WR50)

Pictogramele stimulatorului Comfort Probe Plus

A

Pornire/Oprire stimulator.

B

Apăsați pe rotiță pentru a porni/a opri stimularea. Învârtiți rotița pentru a crește/a reduce
intensitatea stimulului.

C

Variabilitate. Crește/Reduce intensitatea stimulului.

D

Măriți durata stimulului.
S1

E

Micșorați durata stimulului.
S2

F

Traseul (forma de undă) următor(-oare)
S3

G

+

Polaritate stimul (schimbă partea catodului)

H

Echipament de tip BF.

I

Consultați etichetele și simbolurile de la pagina c din acest manual.

J

LED-ul aprins indică partea catodului (-).
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Unitățile de comutare a stimulatorului SP1/SP2

A

Intrare sondă stimulator (fără comandă externă)

B

Pereche de nivel inferior

C

Ieșiri stimulator

30 ianuarie 2020
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Pictogramele de pe panoul din spate al unității de bază Nicolet EDX

A

Ciocănel de reflexe.

P

USB.

B

Port dispozitiv opțiune de
intrare/ieșire.

Q

Intrare declanșator 1/2.

C

Panou de control Viking EDX.

R

Declanșator.

D

Panou de control Synergy EDX.

S

Port opțiune stimulator.

E

Ieșire declanșator 1/2.

T

F

Ieșire analogică.

U

G

Consultați etichetele și simbolurile
de la pagina c din acest manual.

V

H

Ieșire audio.

R

Ieșire cască urechea dreaptă.
Căști.

L

Ieșire cască urechea stângă.

Eticheta pentru tensiune

Tensiune de intrare de 100 V c.a., 120 V c.a. sau 230 V c.a.
(110 VA) la 50 sau 60 herți. Puterea maximă de ieșire este de
70 VA. Consultați pictogramele de mai jos.
I

Echipament de tip BF.

W

Alimentare sistem.

J

Intrare audio.

W

Putere de ieșire.

K

Sensibil electrostatic.
Consultați ghidul
CEM 269-596201
pentru instrucțiuni.

W

Alimentare cu c.a.

L

Difuzor.

W

Siguranță.

M

Echipotențialitate.

W

2-20

Hz

Interval de frecvență.
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N

Întrerupător de pedală doar pentru
comutare unică.

W

O

Amplificator.

W

30 ianuarie 2020

VA

Alimentare sistem/putere de ieșire
Atenție: consultați documentele
însoțitoare.
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Pictogramele panoului din față al unității de bază Nicolet EDX

Către stimulatorul electric (cu protecție
la atingere). Ieșire pozitivă.

F

Stimulator electric.

Stimulator electric izolat 1 (- / +).

G

Echipament de tip BF.

C

Către stimulatorul electric (cu protecție
la atingere). Ieșire negativă.

H

Pornit (parte dintr-un sistem).

D

Consultați instrucțiunile de operare.
Dacă nu respectați instrucțiunile de
operare, puteți expune pacientul sau
operatorul la pericole. Imagine pe un
fundal albastru. (ISO 7010 M002)

I

Pornire/Oprire stimulator.

Stimulator electric izolat 2 (- / +).

J

A

B

E

IES-1

IES-2

Nicio pictogramă

Conexiune de comutare stimulator
SP1/SP2.
Casetele de comutare pentru
stimulatorul SP2 sunt conectate la
SP1 în paralel.
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Pictogramele de pe eticheta unității de bază Nicolet EDX

A

Număr de referință de producție.

E

Durată de viață de 50 de ani înainte
de scurgerea substanțelor
contaminante în groapa de gunoi.

B

Producător.

F

Este necesară reciclarea specială.
A nu se elimina la groapa de gunoi.

C

Data fabricației, codată în numărul de lot.

G

Cod de bare producător.

D

Marcaj CE.

30 ianuarie 2020
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Conectarea sistemului la sursa de alimentare electrică
Pornirea
sistemului

Când porniți alimentarea electrică, sistemul afișează mai multe mesaje de pornire și
diagnoză pe ecran.

Pornirea unui sistem desktop
Când porniți alimentarea sistemului pentru prima dată, porniți componentele în
ordinea următoare.
1. Transformatorul de izolare
2. Monitorul
3. Procesorul (computerul)
4. Unitatea de bază

Pornirea unui sistem portabil
Când porniți alimentarea sistemului pentru prima dată, porniți componentele în
ordinea următoare:
1. Unitatea de bază
2. Laptopul

Pornirea și oprirea
imprimantei

Apăsați pe butonul de alimentare al imprimantei pentru a porni alimentarea.
Deoarece alimentarea imprimantei este controlată de sursa de alimentare de izolare,
puteți lăsa acest comutator pornit.
AVERTISMENT Pentru o izolare corectă atunci când pacientul este conectat
la sistem, conectați la sistem numai o imprimantă alimentată prin baterie sau
izolată independent. Nu încărcați bateria imprimantei și nu utilizați
imprimanta alimentată printr-o priză de perete când sistemul este conectat la
pacient.
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Conectarea
La aproximativ un minut după procedura de alimentare, sistemul activează Windows
și afișează caseta de dialog „Log on to Windows” (Conectare la Windows).
1. Informațiile de conectare pentru software-ul Viking EDX/Synergy EDX au fost
prestabilite în fabrică. Cu excepția situației în care administratorul de sistem a
modificat informațiile, acestea sunt următoarele:
• Numele de utilizator trebuie să fie „Nicolet”.
• Nu există nicio parolă.
Notă: dacă aveți probleme la conectare, contactați administratorul de sistem.
2. Apăsați pe tasta Enter. Sistemul afișează desktopul Windows.

Lansarea software-ului de sistem
1. Pentru a porni software-ul, faceți dublu clic pe pictograma Viking
pictograma Synergy

sau pe

. Se afișează astfel pagina principală.

Notă: dacă utilizați NicVue, nu veți vedea pagina principală Viking EDX sau
Synergy EDX. Pentru instrucțiuni de operare, consultați meniul de asistență NicVue.
Notă: pentru exemple de teste/studii utilizând Viking EDX și Synergy EDX,
consultați Capitolul 4.

30 ianuarie 2020
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Meniurile din pagina principală
Pagina principală conține șapte meniuri care se utilizează pentru a accesa secțiunile
principale ale software-ului.
Pacient nou

Faceți clic pe Pacient nou pentru a crea o fișă nouă de
pacient și finaliza consultațiile deschise. Se vor afișa
pacienții cu date demografice corespondente, dacă
acestea sunt identificate în baza de date.

Pacienți

Faceți clic pe Pacienți pentru a selecta un pacient
existent pentru o nouă sesiune, pentru a introduce
informațiile pentru un pacient nou sau pentru a edita
informațiile pentru un pacient existent.

Selectare test

Faceți clic pe Selectare test pentru a alege un test sau un
studiu pe care doriți să îl efectuați pentru pacientul
selectat.

Ecranul de test

Faceți clic pe Ecranul de test pentru a verifica datele
testului și traseele înregistrate pentru pacientul selectat,
din cele mai recente consultații sau din consultația
selectată curent.

Istoric de teste

Faceți clic pe Istoric de teste pentru a afișa istoricul de
teste al pacientului selectat curent, pentru a verifica sau
reporni un test din listă.

Raport

Faceți clic pe Raport pentru a deschide raportul pentru
consultația selectată curent a pacientului sau pentru cea
mai recentă consultație a acestuia.

Asistență

Faceți clic pe Asistență pentru a accesa aplicația de
asistență, cu linkuri către manuale și alte informații
despre sistem.

Notă: pentru informații aprofundate despre modul de utilizare a sistemului, consultați
Asistență online (din software-ul EDX).
1. Accesați software-ul EDX.
2. Faceți clic pe Help (Asistență) > Help Topics (Subiecte de asistență).
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Comenzile din ecranul de testare
Vă prezentăm în continuare diverse comenzi din ecranul de testare, pe care le puteți
utiliza pe parcursul unei examinări. Graficele de mai jos au numai rol de reprezentare.
Aspectul real este stabilit de software-ul (Viking EDX/Synergy EDX) și de testul
selectat.

Bara antetului

Bara antetului afișează numele și prenumele pacientului, vârsta și data și ora
consultației acestuia.

Bara de meniuri

Bara de meniuri conține meniuri care, atunci când faceți clic pe acestea, afișează o
listă de opțiuni din care puteți selecta pentru a efectua diverse operațiuni.

Bara de
instrumente

Bara de instrumente conține mai multe pictograme/câmpuri de setări care se
utilizează pentru a controla modul în care se afișează datele. Comenzile afișate în
bara de instrumente sunt stabilite în funcție de testul/studiul selectat pentru utilizare.

Poziționați cursorul mouse-ului peste o pictogramă/un câmp pentru a vizualiza o
scurtă descriere a funcției aferente acesteia/acestuia.

30 ianuarie 2020
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Bara de acces
rapid

Bara de acces rapid se află deasupra zonei cu tastele funcționale. Aceasta vă
permite să controlați rapid testele NCS și EMG.

Puteți încheia o consultație, închide un test, selecta un nerv nou și o parte nouă,
demara setul următor și selecta un alt test.

Zona cu tastele
funcționale

Zona cu taste funcționale din partea de jos a ferestrei Test listează opțiunile
disponibile în modul de operare actual.
Dacă zona cu taste funcționale conține mai multe rânduri de opțiuni, faceți clic pe
butonul Anterior/Următorul pentru a derula rândurile.
Pentru a selecta o opțiune, apăsați pe tasta software corespunzătoare din panoul de
control sau faceți clic pe butonul opțiunii afișate.
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Utilizarea panoului de configurare a achiziției
Afișarea panoului
de configurare a
achiziției

1. Pentru a afișa panoul de configurare Acquisition Setup (Configurare achiziție),
utilizați una dintre metodele următoare:
a. Faceți clic pe Acquisition (Achiziție) > Acquisition Setup (Configurare
achiziție).
b. Din bara de instrumente, faceți clic pe Ch. (Can.)
sau pe High (Fr. ridicată)
.

, Low (Fr. redusă)

Figura 1.

Figura 2.
Notă: Modificările efectuate asupra setărilor descrise în stânga în Figura 2
aplică automat asupra tuturor canalelor.
2. Faceți clic pe fila Ch # (Nr. canal)
3. Efectuați setările dorite.
4. Faceți clic pe OK.

30 ianuarie 2020

se

pe care doriți să o configurați.
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Setarea canalelor
individuale în
panoul de
configurare a
achiziției

Această procedură configurează modificările efectuate în panoul Acquisition Setup
(Configurare achiziție) numai pentru canalul selectat. Consultați Nota 1 de sub
Figura 2 de la pagina anterioară.
1. Faceți clic pe Ch. (Can.)

, Low (Fr. redusă)

sau High (Fr. ridicată)

.

2. Faceți clic pe fila Channel (Canal) (de ex., Ch 1 (Can. 1), Ch 2 (Can. 2), Ch 3
(Can. 3) etc.) pe care doriți să o editați.
3. Efectuați modificările dorite și faceți clic pe OK.
Modificările efectuate se aplică numai canalului selectat.

Setarea tuturor
canalelor din
panoul de
configurare a
achiziției

Această procedură configurează modificările efectuate în fila Channel 1 (Canal 1)
pentru toate canalele. Consultați Nota 1 de sub Figura 2 de la pagina anterioară.
1. Faceți clic pe Ch. (Can.)

, Low (Fr. redusă)

sau High (Fr. ridicată)

.

2. Faceți clic pe fila Channel 1 (Canal 1).
3. Efectuați modificările și faceți clic pe Apply to all (Aplicare toate) (consultați
din Figura 2 de mai sus, în acest capitol).
4. Faceți clic pe OK.
Modificările pe care le efectuați pentru Canalul 1 se aplică tuturor canalelor.

Aplicarea setărilor Această procedură configurează toate canalele la aceeași setare de filtrare Low/High
(Redus/Ridicat).
de filtrare pentru
toate canalele din
bara de
instrumente
Figura 3.
1. Setați

la All (Toate).

2. Faceți clic pe săgeata
High (Ridicat)
.

de afișare a meniului pentru filtrul Low (Redus)

sau

3. Faceți clic pe setarea de filtrare dorită.
Noua setare de filtrare se aplică tuturor canalelor.
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Aplicarea setărilor Această procedură configurează numai canalul selectat la noua setare de filtrare
Low/High (Redus/Ridicat).
de filtrare pentru
un singur canal
din bara de
instrumente
Figura 4.
1. Setați

la canalul pe care doriți să îl editați (de ex., 1, 2, 3 etc.).

2. Faceți clic pe săgeata
High (Ridicat)
.

de afișare a meniului pentru filtrul Low (Redus)

sau

3. Faceți clic pe setarea de filtrare dorită.
Noua setare de filtrare se aplică numai canalului selectat.
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Ieșirea din software
Pentru a ieși din programul Viking EDX/Synergy EDX, utilizați una dintre
următoarele metode:
a. Faceți clic pe pictograma Close (Închidere)
ferestrei software-ului.

din colțul din dreapta sus al

b. Faceți clic dreapta pe
sau pe
în colțul din stânga sus al ferestrei
software-ului și faceți clic pe Close (Închidere).
Notă: pentru a reveni la NicVue, faceți clic pe pictograma Pacienți
EMG.

din aplicația

Oprirea sistemului Viking EDX/Synergy EDX
Sistemul desktop

Puteți opri sistemul utilizând numai comutatorul de alimentare de separare. Înainte
de a opri sistemul, trebuie să opriți calculatorul prin parcurgerea procedurii de
închidere Windows Shutdown (Închidere).

Sistemul portabil

Opriți componentele în ordinea următoare:
1. Laptopul, parcurgând procedura de închidere Windows Shutdown (Închidere).
2. Unitatea de bază.
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Informațiile pacientului
Acest capitol explică modul în care puteți să utilizați informațiile pacientului,
o funcție Nicolet EDX utilă când lucrați cu fișierele de examinare a pacientului.
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Pagină goală.
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Ecranul Pacienți
Funcția Informațiile pacientului conține secțiuni în care introduceți date specifice
despre pacient, precum ID-ul pacientului, sexul, data nașterii și numele pacientului,
dar și informații privind medicul, observații și concluziile.

Crearea unei noi
fișe cu informațiile
pacientului

1. Faceți clic pe pictograma New Patient (Pacient nou)

.

2. Introduceți informațiile pacientului.
Notă: câmpurile obligatorii sunt evidențiate în galben. Patient ID (ID pacient)
(minimum 1 caracter, maximum 11 caractere).
3. Când ați terminat, faceți clic pe OK.

Editarea unei fișe
cu informațiile
pacientului

1. Afișați fereastra Patients (Pacienți):
a. Dacă sunteți deja în fereastra Patients (Pacienți), continuați cu pasul 2.
b. Dacă sunteți în fereastra Select Test (Selectare test), Test Screen (Ecran de
test) sau Test History (Istoric de teste), faceți clic pe pictograma Pacienți
și continuați cu pasul 2.
2. Din lista de pacienți, faceți dublu clic pe Pacientul ale cărui informații doriți să
le editați.
3. Pentru a edita informațiile pacientului, faceți clic pe pictograma Editare pacient
.
4. Când ați terminat, faceți clic pe OK.
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Editarea unei
consultații

1. Afișați fereastra Patients (Pacienți):
a. Dacă sunteți deja în fereastra Patients (Pacienți), continuați cu pasul 2.
b. Dacă sunteți în fereastra Select Test (Selectare test), Test Screen (Ecran de
test) sau Test History (Istoric de teste), faceți clic pe pictograma Pacienți
și continuați cu pasul 2.
2. Din lista de pacienți, faceți dublu clic pe Pacientul ale cărui informații doriți să
le editați.
3. Faceți clic pe pictograma Editare consultație

.

4. Editați informațiile consultației după cum este necesar.

Ștergerea unei fișe
ATENȚIE Această procedură șterge permanent informațiile, acestea
cu informațiile
neputând fi recuperate.
pacientului
1. Afișați fereastra Patients (Pacienți):

a. Dacă sunteți deja în fereastra Patients (Pacienți), continuați cu pasul 2.
b. Dacă sunteți în fereastra Select Test (Selectare test), Test Screen (Ecran de
test) sau Test History (Istoric de teste), faceți clic pe pictograma Pacienți
și continuați cu pasul 2.
2. Faceți clic dreapta pe Pacientul pe care doriți să îl ștergeți.
3. Faceți clic pe Delete Patient (Ștergere pacient).
4. Faceți clic pe Yes (Da).
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Despre NicVue (opțiune)
NicVue este o bază de date care se utilizează pentru a configura și a gestiona
informațiile pacientului și examinările. Aceasta vă permite să selectați pacientul și
modul de testare dorit pentru achiziție sau să salvați o examinare pentru verificare
dintr-un singur ecran.
Când accesați pentru prima dată programul, veți vedea fereastra principală NicVue. În
partea de sus a acestei ferestre se află bara de meniuri, care cuprinde meniurile care
conțin opțiunile NicVue.
Sub bara de meniuri, există o bară cu pictogramele programelor, care vă permite să
selectați un mod de operare și un mod de testare. Pictogramele afișate în această bară
variază în funcție de numărul și de tipul de programe instalate pe hard diskul
sistemului dvs.
Restul secțiunilor din fereastra principală NicVue conțin două liste:
• Patient Information (Informații pacient) enumeră toți pacienții salvați pe hard
disk.
• Test Data (Date de testare) enumeră toate examinările de testare salvate pentru
pacientul selectat. Aceste fișiere se identifică în funcție de tipul de test și sunt
listate în ordine cronologică.
Fereastra cu informațiile pacientului NicVue conține informații administrative,
precum numele, adresa, codul ID, data de naștere, caracteristicile fizice și istoricul
medical al pacientului. În această fereastră, puteți să creați sau să modificați
informațiile pacientului.
Notă: pentru a reveni la NicVue, faceți clic pe pictograma Pacienți
EMG.

din aplicația

Pentru instrucțiuni de operare, consultați meniul de asistență NicVue de pe sistemul
dvs. EDX.
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Efectuarea unei examinări
Acest capitol oferă instrucțiuni generale privind efectuarea unui studiu sau a unei
examinări, utilizând studiul de conducție a nervilor motorii (MNC), de exemplu.
Puteți aplica acești pași de bază pentru a efectua majoritatea examinărilor disponibile
în programele Viking EDX/Synergy EDX.
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Efectuarea unei examinări

Sumarul pașilor
1. Instalați sistemul.
2. Porniți sistemul.
3. Creați o fișă nouă pentru pacient sau deschideți fișa existentă a unui pacient.
4. Accesați programul Viking EDX/Synergy EDX, selectați examinarea și setările,
iar apoi introduceți modul de testare.
5. Pregătiți pacientul.
6. Achiziționați datele.
7. Verificați datele.
8. Imprimați raportul.
9. Arhivați datele.

Note
În continuare, vă prezentăm un exemplu de procedură utilizând testele. Unele
proceduri sunt comune tuturor testelor, dar rețineți că altele sunt fie diferite, fie nu se
utilizează deloc:
1. Conectați electrozii conform fiecărui test în parte.
2. Pentru fiecare test, se utilizează un anumit tip de stimulator.
3. Asigurați-vă că stimulul utilizat este adecvat pacientului; acordați atenție specială
intensității stimulului.
4. Datele achiziționate de aparat sunt salvate în memorie și afișate pe ecran.
5. Distanțele dintre locațiile electrozilor trebuie introduse înainte de a putea calcula
rezultatele vitezei conduse și de a le afișa pe ecran în timpul testelor de conducție a
nervilor motorii și a nervilor senzoriali.
6. Pentru a selecta un traseu pentru marcare sau analizare, faceți clic pe traseu cu
mouse-ul.
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Exemple de rezumate pentru fereastra de înregistrare
Studiul de
Figura din exemplul următor oferă o descriere scurtă a diverselor zone pe care le veți
vizualiza când efectuați un test NCS Viking EDX.
conducție a
nervilor motorii
Viking EDX

Secțiunile ecranului în modul de înregistrare Viking EDX MNC
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A Informații despre pacient și
consultație

I

Tabel segmente

Q Date suprapuse/Afișare
configurare zonă pe ecran
– panoul de stocare

B Test selectat

J Zona Results Graphs
(Grafice cu rezultate)

R Locație de testare

C Zonă cu date

K Zonă Monitor
(Monitorizare)

S Numere pași nerv

D Pictograme de navigare

L Zona cu tastele
funcționale

T Bază de timp

E Pornire/Oprire test,
achiziție, pornire/oprire
EL1, DIN1

M Ecran complet pentru
zona Monitor
(Monitorizare)

U Sensibilitate

F Introducere/Ascundere
trasee

N Bară de acces rapid

V Bara de instrumente

G Tabel cu locații
H Zonă cu rezultate

O Bară de stare
P Ecran complet pentru
zona de afișare

W Bară de meniuri

30 ianuarie 2020

Efectuarea unei examinări
Studiul de
Figura din exemplul următor oferă o descriere scurtă a diverselor zone pe care le veți
vizualiza când efectuați un test NCS Synergy EDX.
conducție a
nervilor motorii
Synergy EDX

Secțiunile ecranului în modul de înregistrare Synergy EDX MNC
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A Informații despre pacient și
consultație

I Tabel segmente

Q Date suprapuse/Afișare
configurare zonă pe ecran
– panoul de stocare

B Test selectat

J Zona Results Graphs
(Grafice cu rezultate)

R Locație de testare

C Zonă cu date

K Zonă Monitor
(Monitorizare)

S Numere pași nerv

D Pictograme de navigare
E Pornire/Oprire test,
achiziție, pornire/oprire
EL1, DIN1

L Zonă cu taste funcționale
M Ecran complet pentru
zona Monitor
(Monitorizare)

T Bază de timp
U Sensibilitate

F Introducere/Ascundere
trasee

N Bară de acces rapid

V Bara de instrumente

G Tabel cu locații
H Zonă cu rezultate

O Bară de stare
P Ecran complet pentru
zona de afișare

W Bară de meniuri
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Configurarea sistemului
Asigurați-vă că ați conectat corect componentele la sistem.
ATENȚIE Nu porniți alimentarea sistemului înainte ca toate cablurile să fi
fost conectate corect și verificate. Consultați Capitolul 2 din acest ghid.
Veți avea nevoie și de aplicația software corespunzătoare, instalată pe sistem.

Noțiuni de bază

Consultați Capitolul 2 din acest ghid pentru instrucțiuni privind:
•
•
•

Pornirea
sistemului

Pornirea sistemului.
Conectarea.
Lansarea software-ului de sistem.

Când porniți alimentarea, sistemul poate să afișeze ecranul Windows Logon
(Conectare).
După ce v-ați conectat în sistem, se afișează fereastra principală NicVue sau
fereastra principală Viking EDX/Synergy EDX.

Deschiderea/
Închiderea NicVue

Pentru instrucțiuni privind utilizarea programului NicVue, consultați meniul de
asistență NicVue de pe sistemul dvs.
7.
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Exemplu de test de conducție a nervilor motorii
Poziționați și fixați electrozii pe corpul pacientului, conform convențiilor stabilite
pentru tipul de test pe care îl efectuați.
Notă: electrodul de înregistrare se amplasează pe un mușchi, chiar dacă interesul este
conducția de-a lungul nervului.
Nervul se stimulează utilizând electrozii de suprafață în două sau mai multe locații în
care se află nervul la nivel superficial. Stimulatorul se orientează astfel încât catodul
acestuia să fie față în față cu electrodul de înregistrare activ.
Tensiunile negative aplicate la mufa jack de intrare neagră (-) produc un baleiaj
ascendent pe ecran. Utilizați mufa jack de intrare neagră ca electrod activ și mufa jack
de intrare roșie ca electrod de referință sau inactiv pentru o convenție negativă
ascendentă.
Electrod
Împământare
Negru (-) – Înregistrare activă
Roșu (+) – Înregistrare de referință
DIN (înregistrare)
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Conector canal amplificator
Intrare DIN verde
Intrare DIN neagră
Intrare DIN roșie
Intrare DIN circulară mare, cu 5 pini
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Amplasarea
electrodului NCS
motorie

• Electrodul de înregistrare activ se amplasează peste zona terminală a mușchiului
inervat, lângă nervul testat.
• Electrodul de referință se amplasează în vecinătatea unei zone „liniștite” din
punct de vedere electric.
• Electrodul de împământare se amplasează de obicei între electrodul de stimulare
și cel de înregistrare.
• Utilizarea gelului electrolitic între piele și electrodul de înregistrare
îmbunătățește „contactul electric” și reduce zgomotul.
• Când efectuați o înregistrare pentru un mușchi profund, puteți utiliza un ac
concentric sau monopolar pentru înregistrare.

Amplasarea
electrodului NCS
senzorială

• Electrozii de suprafață cu disc sau inel se amplasează pe piele, acolo unde se află
nervul testat la nivel superficial.
• Nervul se stimulează în locațiile în care acesta se află la nivel superficial.
Catodul stimulatorului se orientează spre electrodul de înregistrare activ.

Conectarea
electrozilor de
stimulare

Pentru a conecta electrozii de stimulare externă la Comfort Probe sau la Comfort
Plus Probe:
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1. Scoateți capul sondei.
2. Înlocuiți capul sondei cu capul mufei jack cu pini.
3. Conectați electrozii anod (+) și catod (-) în mufele jack cu pini corespunzătoare.
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Efectuarea unei examinări
Crearea/Selectarea Creare fișă nouă pacient
fișei unui pacient
1. Creați o fișă nouă pentru pacient utilizând una dintre metodele următoare:
a. Din pagina principală, faceți clic pe pictograma Pacient nou
b. Din pagina principală, faceți clic pe pictograma Pacienți
clic pe pictograma Pacient nou

.
și apoi faceți

.

2. Introduceți informațiile despre pacient (câmpurile galbene sunt obligatorii).
3. Faceți clic pe OK.
4. Fereastra Select Test (Selectare test) se deschide automat.

Selectarea unei fișe de pacient existente
1. Faceți clic pe pictograma Pacienți
(Pacienți).

pentru a deschide fereastra Patients

2. Selectați fișa pacientului utilizând una dintre metodele următoare:
a. Faceți dublu clic pe patient (pacientului) dorit.
b. Faceți clic pe pacientul dorit și apoi pe pictograma Deschidere pacient

.

3. Faceți clic pe visit (consultația) pe care doriți să o deschideți.
4. Faceți clic pe pictograma Selectare test
Test (Selectare test).
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pentru a deschide fereastra Select

4-9

Nicolet EDX
Selectarea unui
test

1. Faceți clic pe pictograma NCS
(Selectare test).

din partea de sus a ferestrei Select Test

2. Faceți clic pe pictograma pentru partea
de examinare (stânga sau dreapta).

dorită pentru a selecta partea

3. Faceți clic pe tipul de Test dorit.
4. Deschideți ecranul de test utilizând una dintre metodele următoare:
a. Faceți clic pe tipul de Anatomy (Anatomie) dorit.
b. Faceți clic pe anatomia dorită și apoi pe pictograma Ecran de test

.

5. Se afișează Test Screen (Ecran de test).

Note privind fluxul de lucru alternativ:
Puteți, de asemenea, să faceți clic pe pictograma Meniu de teste
selectați testul dorit din listă.
Puteți, de asemenea, să faceți clic pe pictograma Meniu de studii
selectați studiul dorit din listă.
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Achiziționarea
datelor

Datele sunt achiziționate de aparat, salvate în memorie și afișate pe ecran când
modul de achiziție este pornit.
1. Setați intensitatea stimulului la 0.
2. Amplasați stimulatorul în locația adecvată.
3. Porniți stimularea și achiziția utilizând una dintre metodele următoare:
a. Apăsați pe butonul PORNIRE achiziție de pe panoul de control.
b. Apăsați pe comutatorul cu pedală.
c. Apăsați pe rotița de pe sonda stimulatorului Comfort Probe Plus.
4. Apăsați pe butonul rotativ Intensitate stimul sau pe rotița de intensitate de pe
sonda stimulatorului Comfort Probe Plus pentru a mări treptat intensitatea
stimulului electric până la valoarea supramaximală.
5. Când observați un răspuns acceptabil, opriți stimularea și achiziția utilizând una
dintre metodele următoare:
a. Apăsați pe butonul PORNIRE achiziție de pe panoul de control.
b. Apăsați pe comutatorul cu pedală.
c. Apăsați pe rotița de pe sonda stimulatorului Comfort Probe Plus.
6. Pentru a calcula media răspunsurilor, faceți clic pe Average (Medie) > Averager
Setup (Configurare calculator medie) și bifați caseta Average On (Medie
activată). În cazul în care Averager (Calculator medie) este oprit, fiecare răspuns
nou achiziționat îl va înlocui pe cel anterior.
7. Apăsați pe butonul Următoarea pentru a începe examinarea următoare.
8. Urmați aceeași procedură pentru a obține un răspuns pentru fiecare locație
necesară.
Notă: semnalul de calibrare este declanșat pentru a permite calcularea mediei.
Rețineți că setările filtrului de înaltă și de joasă frecvență atenuează amplitudinea
semnalului de calibrare.
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Salvarea datelor testului
Automat
Când navigați la Pacienți
pe hard disk.

sau la Selectare test

, datele sunt salvate automat

Manual
Pentru a salva datele manual pe hard disk, fără a închide ecranul de test, utilizați una
dintre metodele următoare:
a. Faceți clic pe File (Fișier) > Save Results (Salvare rezultate).
b. Apăsați pe butonul Save (Salvare) de pe baza de control Viking EDX.

Crearea/Actualizarea unui raport
Automat
Când faceți clic pe Selectare test, Pacient nou sau Listă de pacienți, raportul se
actualizează automat.

Manual
Pentru a crea un raport manual pe hard disk fără a închide ecranul de test:
1. Faceți clic pe pictograma Raport

.

Imprimarea unui raport de date standard
Pentru a imprima un raport de date standard pentru examinarea pe care tocmai ați
finalizat-o:
1. Faceți clic pe pictograma Raport

.

2. Faceți clic pe fila File (Fișier).
3. Faceți clic pe Print (Imprimare) în partea din stânga a raportului.
4. Configurați setările de imprimare.
5. Faceți clic pe Print (Imprimare) în secțiunea din stânga sus a ferestrei.
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Capturi de ecran pentru imaginile și videoclipurile afișate
Capturarea unei
imagini afișate pe
ecran

Pentru a captura o copie a ecranului afișat la un moment dat, utilizați una dintre
metodele următoare:
a. Faceți clic pe pictograma Captură ecran
software (fișier în format .jpg).

pentru a realiza o copie

b. Faceți clic pe File (Fișier) > Print Screen (Imprimare ecran) pentru a realiza
o copie imprimată.
c. Apăsați pe Screen Copy (Copiere ecran)
de pe panoul de control
Viking EDX pentru a realiza o copie imprimată.

Capturarea unui
videoclip în
ecranul de test

Pentru a captura un videoclip din ecranul de test afișat, utilizați una dintre metodele
următoare:
a. Faceți clic pe pictograma Captură video
înregistrarea.

. Repetați pentru a opri

b. Faceți clic pe File (Fișier) > Producer (Producător) > Capture Video
(Captură video). Repetați pentru a opri înregistrarea.

Verificarea unui
videoclip capturat
în ecranul de test
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1. Faceți clic pe File (Fișier) > Producer (Producător) > Producer Recordings
(Înregistrări producător).
2. Localizați și deschideți fișierul video pe care doriți să îl verificați (fișierele poartă
o marcă de timp).

4-13

Nicolet EDX
Pagină goală.
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Proceduri comune
Acest capitol descrie diverse operații care se regasesc în egală măsură pe ambele
sisteme, Viking EDX și Synergy EDX.
Tastele următoare identifică sistemul căruia se aplică procedurile din acest capitol.
Pașii se aplică ambelor sisteme, Viking EDX și Synergy EDX.
Pașii se aplică numai sistemului Viking EDX.
Pașii se aplică numai sistemului Synergy EDX.

Notă: există operații care se pot efectua și utilizând butoanele din zona tastelor
funcționale, care se află în partea de jos a ferestrelor de testare/verificare. Aceste
comenzi nu sunt incluse în acest capitol.
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Proceduri uzuale
Adăugarea
testelor noi într-o
consultație
anterioară

Puteți să achiziționați teste noi și să le adăugați informațiilor dintr-o consultație
anterioară.
1. Faceți clic pe pictograma Pacienți
.
2. Faceți dublu clic pe fișa pentru Patient (Pacient).
3. Faceți clic pe Visit (Consultație) pe care doriți să o adăugați sau
în care doriți să salvați teste noi.
4. Faceți clic pe pictograma Obținere consultație
din partea
de sus a listei cu consultații anterioare.
5. Faceți clic pe pictograma NCS, EMG, EP sau IOM pentru testul
pe care doriți să îl efectuați.
6. Selectați Test.
7. Faceți dublu clic pe opțiunea Anatomy (Anatomie)/Location
(Locație)/Test dorită.
8. Achiziționați noile date.

Adăugarea
Puteți să achiziționați date noi și să le adăugați informațiilor dintr-un test anterior.
datelor noi într-un
test anterior

1. Faceți clic pe pictograma Pacienți
.
2. Faceți dublu clic pe fișa pentru Patient (Pacient).
3. Faceți clic pe opțiunea Visit (Consultație) care conține testele în
care doriți să adăugați noile date de testare.
4. Faceți clic pe opțiunea Test în care doriți să adăugați noile date
de testare.
5. Faceți clic pe pictograma Obținere test
teste anterioare.
6. Achiziționați noile date.
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Modificarea
duratei stimulului

Pentru a modifica durata stimulului (0,01 – 1,0 ms) administrat pacientului:
1. Utilizați una dintre metodele de mai jos:
a. Faceți clic pe câmpul de setare a stimulatorului EL1
și faceți clic pe noua setare din meniu.
b. Apăsați pe butonul Comfort Probe Plus S1 pentru a crește sau
pe butonul S2 pentru a reduce durata de stimulare.
1. Rotiți butonul Durată de stimulare.

Modificarea
sensibilității
(SNS)

Pentru a modifica sensibilitatea pentru un test:

1. Apăsați pe tasta fizică Trace (Traseu)
în sus sau în jos de pe
panoul de control Viking EDX pentru a selecta traseul.
2. Utilizați una dintre metodele de mai jos pentru a modifica
sensibilitatea:
a. Apăsați pe butonul Comfort Probe Plus S3.
b. Apăsați pe tasta fizică în sus pentru a mări sau pe tasta fizică
în jos pentru a reduce sensibilitatea.

1. Faceți clic pe opțiunea Trace (Traseu) dorită.
2. Utilizați una dintre metodele de mai jos pentru a modifica
sensibilitatea:
a. Apăsați pe butonul Comfort Probe Plus S3.
b. Rotiți butonul Sensibilitate de pe panoul de control
Synergy EDX.

5-4

30 ianuarie 2020

Proceduri uzuale
Modificarea
frecvenței
stimulului

Pentru a alege frecvența de repetiție dorită pentru stimulator, utilizați una dintre
metodele următoare:
a. Faceți clic pe câmpul Stim Rep Rate (Frecvență de repetiție
stimulator)
din bara de instrumente și introduceți
frecvența dorită.
b. Faceți clic pe săgeata de afișare a meniului Frecvență de
repetiție stimulator
și faceți clic pe o frecvență utilizată
de obicei.

Selectarea
achiziției cu
baleiere unică
sau repetitivă

Selectați administrarea stimulului prin Repetitive (Baleiere repetitivă) sau Single
Sweep (Baleiere unică), utilizând una dintre metodele următoare:
1. Faceți clic pe pictograma Administrare stimul pentru a selecta
setarea:
•

= Administrează un singur stimul și inițiază o singură
baleiere de fiecare dată când apăsați pe tasta Switch
(Comutator) sau când apăsați pe comutatorul cu pedală.

•

= Administrează un stimul repetitiv și baleieri repetitive
după ce apăsați pe tasta Switch (Comutator) sau când apăsați
pe comutatorul cu pedală. Apăsați din nou pe tasta Switch
(Comutator) sau pe comutatorul cu pedală pentru a opri
administrarea.

1. Faceți clic pe butonul Switch (Comutator) din zona cu taste
funcționale pentru a selecta Repetitive (Repetitiv) sau Single
(Unic).
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Amplasarea
markerilor

Markerii pot fi amplasați automat prin software sau îi puteți amplasa manual.

Amplasarea automată a markerilor
Pentru a amplasa markerii automat prin software pe unde în locațiile selectate după ce
a fost efectuat un număr de pași:
1. Faceți clic pe Results (Rezultate) > Marker Setup (Configurare
markeri).
2. Bifați casetele Enable (Activare) pentru markerii doriți.
3. Asigurați-vă că sunt bifate și casetele Auto pentru markerii care
doriți să fie amplasați automat.
Toate măsurătorile și calculele relevante se afișează în tabelele din zona tabelelor cu
rezultate.

Amplasarea manuală a markerilor
Pentru a amplasa markerii manual în date:
1. Faceți clic pe butonul Activare/Dezactivare bară de markeri
.
2. Faceți clic pe View (Vizualizare) > Panels (Panouri) > Marker
Panel (Panou de markeri).
3. Din panoul de markeri, utilizați una dintre metodele următoare:
a. Faceți clic pe Marker Number (Număr marker) pe care doriți
să îl amplasați, poziționați pictograma markerului peste
caracteristica de pe undă pe care doriți să o marcați și faceți
clic pe butonul mouse-ului. Repetați acțiunea pentru fiecare
marker pe care doriți să îl amplasați.
b. Faceți clic pe Fast Mark (Marcare rapidă), poziționați
markerul pe prima caracteristică pe care doriți să o marcați cu
„1” și faceți clic pe butonul mouse-ului. Mutați pictograma
markerului peste următoarea caracteristică și faceți clic pe
butonul mouse-ului. Repetați până când au fost amplasați toți
markerii doriți. Faceți clic din nou pe butonul Fast Mark
(Marcare rapidă).
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Proceduri uzuale
Deplasarea markerilor pe un traseu
Măsurătorile se actualizează automat pe măsură ce deplasați markerul.
1. Faceți clic pe și trageți markerul pe care doriți să îl deplasați.
2. Faceți clic pe markerul pe care doriți să îl deplasați și învârtiți
rotița cursor a mouse-ului.
Notă: poziționarea markerului de latență 1 în extrema stângă a afișajului de date sau a
markerului de latență 2 în extrema dreaptă a afișajului de date va exclude latența
respectivă din calcule.

Fără răspuns
Dacă nu ați înregistrat niciun răspuns la stimul pe un traseu, puteți insera inițialele NR
pentru Niciun răspuns în tabelul cu rezultate.
1. Faceți clic pe traseul fără niciun răspuns.
2. Selectați No Response (Niciun răspuns) din zona cu taste
funcționale.
3. „NR” se afișează în tabelul de măsurători în locul valorilor pentru
traseul selectat.

Resetarea markerilor
Dacă ați repoziționat manual markerii care au fost amplasați automat de sistem, puteți
readuce markerii la pozițiile lor inițiale:
1. Faceți clic pe Results (Rezultate) > Reanalyze (Reanalizare).
2. Faceți clic pe Yes (Da) pentru a confirma faptul că doriți să
reanalizați traseul selectat.
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Nicolet EDX
Schimbarea
afișajului de pe
ecran

Pentru a modifica afișajul de pe ecran înainte de a începe să achiziționați datele sau
după finalizarea achiziției:
1. Utilizați una dintre metodele următoare pentru a selecta modul în
care doriți să vizualizați afișajul de pe ecran:
a. Faceți clic pe View (Vizualizare) > Full Trace Area (Zonă
traseu completă), Full Results Area (Zonă rezultate completă),
Trace Area (Zonă traseu), Right Trace Area (Zonă traseu
dreapta) sau Trace Area Setup (Configurare zonă traseu).
b. Apăsați pe tasta software Afișaj pentru a deschide opțiunile de
afișare a datelor.
c. Apăsați pe tasta software Ecran pentru a selecta dintre opțiuni:
• Normal: zona de date acoperă jumătate din ecran și se
afișează zona cu rezultate.
• Complet: zona de date acoperă lățimea ecranului și zona cu
rezultate este ascunsă temporar.
• Faceți clic pe pictograma Afișaj din bara de instrumente
dorită.

Activarea
markerilor

Pentru a activa un marker, utilizați una dintre metodele următoare:
1. Faceți clic pe markerul pe care doriți să îl activați. Acesta se
colorează în roșu.
1. Puteți activa markerii utilizând tastele fizice Marker de pe
panoul de control Viking EDX.
a. Apăsați pe Marker 1 (advance) (Marker 1 (deplasare)) pentru
a activa primul marker de latență sau de amplitudine pe un
traseu. Apăsați din nou pe această tastă pentru a activa primul
marker de latență sau de amplitudine pe traseul următor.
b. Apăsați pe Marker 2 (advance) (Marker 2 (deplasare)) pentru
a activa al doilea marker de latență sau de amplitudine pe un
traseu. Apăsați din nou pe această tastă pentru a activa al
doilea marker de latență sau de amplitudine pe traseul
următor.
c. Apăsați pe Latency/Amplitude (Latență/Amplitudine) pentru
a comuta între markerul de latență și markerul de amplitudine.
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Proceduri uzuale
Suprapunerea
traseelor

Într-un studiu pentru un singur nerv, traseele suprapuse se afișează în centrul
ecranului. Într-un studiu pentru doi nervi, formele de undă înregistrate de la Nervul A
se afișează în jumătatea superioară a ecranului; formele de undă înregistrate pentru
Nervul B se afișează în jumătatea inferioară.
1. Pentru a suprapune traseele, utilizați una dintre metodele următoare:
a. Faceți clic pe butonul Suprapunere
din bara de
instrumente. Faceți din nou clic pe Suprapunere pentru a
readuce traseele în poziția lor inițială.
b. Apăsați pe butonul Superimpose (Suprapunere) de pe panoul
de control pentru a suprapune traseele care conțin date. Apăsați
din nou pe Superimpose (Suprapunere) pentru a readuce
traseele în poziția lor inițială.
c. Selectați butonul S. Impose (Suprapunere) din zona cu taste
funcționale.
d. Faceți clic pe View (Vizualizare) > Superimpose
(Suprapunere).
1. Pentru a suprapune traseele, utilizați una dintre metodele următoare:
a. Selectați butonul S. Impose (Suprapunere) din zona cu taste
funcționale.
b. Faceți clic pe View (Vizualizare) > Superimpose
(Suprapunere).

Calcularea
vitezelor de
conducție
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Pentru a calcula și a afișa viteza de conducție a anumitor segmente:
1. Faceți clic pe Edit (Editare) > Site Setup (Configurare locație).
2. Bifați caseta (casetele) Velocity (Viteză) pentru a selecta
segmentele pentru care se afișează viteza în tabelul cu rezultate
Segmente.
3. Faceți clic pe OK.
4. Introduceți distanța pentru fiecare dintre locațiile pentru care
doriți să vizualizați valorile de viteză.
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Măsurarea
temperaturii
pacientului

Dacă această funcție este activată, sistemul introduce automat temperatura pacientului
pe traseu sau în tabelul de segmente în timpul achiziției.
1. Fixați sonda de temperatură într-un loc adecvat de pe pielea
pacientului.
2. Conectați sonda de temperatură la amplificator.
3. Utilizați una dintre metodele de mai jos pentru a afișa panoul
Results Table Setup (Configurare tabelul cu rezultate).
a. Faceți clic pe Edit (Editare) > Results Table Setup
(Configurare tabel cu rezultate).
b. Faceți clic pe antetul unei coloane cu valorile rezultatelor din
tabelul cu rezultate (de ex., Distance mm (Distanță – mm), Lat
Diff ms (Dif. lat. – ms) etc.).
4. Faceți clic pe butonul Show Menu (Afișare meniu) aferent unui
câmp gol (A) de mai jos.
5. Faceți clic pe Temperature (Temperatură). Câmpul selectat indică
acum temperatura.
6. Pentru a muta indicația de temperatură într-un alt loc în coloana
din tabelul Segmente, faceți clic pe săgeata în sus sau în jos (B).
7. Pentru a muta o coloană din tabelele cu rezultate, faceți clic pe
numărul corespunzător și pe butonul Minus (C).
8. Butonul Plus (C) inserează un câmp gol deasupra câmpului
selectat curent.

9. Când ați terminat, faceți clic pe OK.

Modificarea
denumirii
nervului
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Pentru a modifica eticheta unui nerv din modul de înregistrare sau de verificare.
1. Faceți clic dreapta oriunde în zona Results Table (Tabel cu
rezultate) din partea din dreapta a zonei de afișare Data (Date).
2. Faceți clic pe Change Nerve Label (Modificare etichetă nerv)
din meniul care se deschide.
3. Faceți clic pe denumirea pentru un Nerve (Nerv) cu care doriți să
înlocuiți eticheta curentă.
4. Faceți clic pe OK.
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Proceduri uzuale
Vizualizarea listei
cu nervi

Pentru a alege modul în care doriți să vizualizați lista cu teste/anatomii în fereastra
Select Test (Selectare test).
1. Faceți clic dreapta pe Heading (Antet) în partea din dreapta a
ferestrei Select Test (Selectare test).
2. Faceți clic pe metoda dorită cu care doriți să vizualizați lista.

Selectarea unei
părți de
examinare

Pentru a selecta partea în timpul unei examinări, utilizați una dintre metodele
următoare:

a. Din fereastra Select Test (Selectare test), faceți clic pe
pentru a selecta partea din stânga sau pe
selecta partea din dreapta.

pentru a

b. Apăsați pe butonul Side (Parte) de pe panoul de control
Viking EDX.
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Nicolet EDX
Eliminarea
datelor

Pașii următori elimină datele:
Utilizarea barei de instrumente
1. Faceți clic pe traseul pe care doriți să îl eliminați.
2. Faceți clic pe butonul Eliminare
.
3. Pentru a restaura traseul pe care tocmai l-ați eliminat, faceți clic
pe butonul Anulare eliminare

.

Utilizarea panoului de control
1. Pentru a șterge unul sau mai multe trasee, apăsați pe Delete
(Ștergere) pe panoul de control. Zona cu taste funcționale afișează
opțiunile.
2. Pentru a șterge toate răspunsurile afișate, apăsați pe All
Responses (Toate răspunsurile). Sistemul golește ecranul de toate
traseele și datele de măsurare.
- sau Pentru a șterge un singur traseu, selectați traseul de care nu aveți
nevoie utilizând rotița cursorului. Traseul selectat se colorează în
roșu. Apăsați pe Enter pentru a șterge traseul. Repetați după cum
este necesar până când ați șters toate răspunsurile de care nu aveți
nevoie.
1. În panoul de control Synergy EDX, apăsați pe butonul M-. Zona
cu taste funcționale afișează opțiunile.
1. Selectați traseul de date pe care doriți să îl eliminați.
2. Faceți clic pe Edit (Editare) > Erase (Eliminare).
3. Pentru a restaura traseul pe care tocmai l-ați eliminat, faceți clic
pe Edit (Editare) > Unerase (Anulare eliminare).

5-12

30 ianuarie 2020

Proceduri uzuale
Capturarea unui
videoclip

Puteți captura un videoclip de pe afișajul ecranului în timpul unei examinări.
1. Faceți clic pe pictograma Captură video
pentru a începe
înregistrarea videoclipului.
2. Faceți clic din nou pe pictograma Captură video pentru a opri
înregistrarea videoclipului.

Configurarea
unui raport

Puteți alege conținutul rapoartelor.
Din fereastra Pacienți
1. Faceți clic pe pictograma Pacienți
.
2. Faceți clic pe Edit (Editare) > User Setup (Configurare
utilizator) > Report Setup (Configurare raport).
3. Editați conținutul raportului după preferințe.
4. Faceți clic pe OK.
Din ecranul de test
1. Deschideți ecranul de test.
2. Faceți clic pe Edit (Editare) > Test Report Setup (Configurare
raport test).
3. Editați conținutul raportului după preferințe.
4. Faceți clic pe OK.
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Copierea de
siguranță/Restaurarea setărilor și
importarea configurării moștenite
pentru setările Viking
Acest capitol conține instrucțiuni pentru copierea de siguranță și restaurarea
directoarelor cu setări și teste, precum și pentru importarea configurării moștenite de
setări Viking.
Notă: procedurile din acest capitol nu efectuează copii de siguranță pentru datele
achiziționate prin examinări.
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Copierea de siguranță/Restaurarea setărilor și importarea configurării moștenite pentru setările Viking

Copierea de siguranță a directoarelor cu setări și teste
1. Faceți clic pe Start > All Programs (Toate programele) > Natus > Emg >
Utilities (Utilitare) > Backup Settings (Copiere de siguranță setări).
2. Faceți clic pe Yes (Da) în caseta de dialog EMG Settings Backup (Copiere de
siguranță setări EMG).
3. Creați o Name (Denumire) pentru directorul de setări.
4. Faceți clic pe Save (Salvare).
5. Faceți clic pe OK în caseta de dialog EMG Settings Backup (Copiere de siguranță
setări EMG), care identifică locația directorului de setări de rezervă creat.

Restaurarea directoarelor cu setări și teste
De pe desktop:
1. Faceți clic pe Start > All Programs (Toate programele) > Natus > Emg >
Utilities (Utilitare) > Restore Settings (Restaurare setări).
2. Faceți clic pe Yes (Da) pentru a confirma faptul că doriți să suprascrieți setările
existente de pe sistem.
3. Faceți clic pe directorul de setări pe care doriți să îl restaurați.
4. Faceți clic pe Open (Deschidere).
5. Faceți clic pe OK, când primiți confirmarea că setările au fost restaurate.
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Importarea setărilor Viking moștenite
Această procedură importă setările Viking moștenite, create anterior.
1. Din oricare fereastră Viking în afară de fereastra Test, faceți clic pe File (Fișier) >
Import > Viking Settings (Setări Viking).
2. Navigați la locația setărilor Viking (de exemplu, C:\Nicolet\VikDir\Settings.Sel).
Puteți alege să importați toate fișierele de configurare Viking și de configurare a
sistemului, numai fișierele cu setări de configurare Viking sau numai fișierele de
configurare a sistemului Viking.

Importarea tuturor
configurațiilor de
teste și de sistem
Viking

Această metodă importă toate configurațiile de test Viking și configurația
sistemului Viking, care include setările Look and Feel (Aspect și stil), Producer
(Producător), Printer (Imprimantă), Regional Settings (Setări regionale) etc.

Importarea
exclusivă a
configurațiilor
Viking selectate

Această metodă importă numai setările de test Viking pe care le alegeți.

1. Dacă doriți să modificați eticheta prestabilită a directorului Test în care vor fi
importate setările, introduceți denumirea dorită în eticheta respectivă.
2. Faceți clic pe Import (Importare).

1. Din fereastra Viking Import Setup (Importare configurație Viking), faceți clic pe

2.
3.
4.
5.

Extindere
pentru a afișa panoul Import Viking Settings (Importare setări
Viking), care vă permite să selectați fișierele cu setări specifice de importat.
Debifați caseta Select All (Selectare toate).
Faceți clic pe fișierele cu setări pe care doriți să le importați.
Faceți clic pe butonul Import Test Setups (Importare configurații de test).
Se deschide caseta de dialog Import status (Stare import).
a. Dacă importul a reușit, faceți clic pe Close (Închidere).
b. Dacă importul a fost efectuat numai parțial, efectuați unul dintre pașii
următori:
i. Faceți clic pe Show Log (Afișare jurnal) pentru a vizualiza o listă de setări
care pot să necesite modificări, după importarea setărilor selectate.
ii. Faceți clic pe

pentru a închide fereastra cu jurnalul.

iii. Faceți clic pe Close (Închidere) pentru a închide caseta de dialog cu starea
importului.
6. Faceți clic pe Close (Închidere) pentru a închide panoul Import Viking Settings
(Importare setări Viking).
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Copierea de siguranță/Restaurarea setărilor și importarea configurării moștenite pentru setările Viking
Importarea
exclusivă a
configurației de
sistem Viking

Această metodă importă numai setările configurației de sistem Viking, care include
setările Look and Feel (Aspect și stil), Producer (Producător), Printer (Imprimantă),
Regional Settings (Setări regionale) etc.
1. Din fereastra Viking Import Setup (Importare configurație Viking), faceți clic pe
Extindere
pentru a afișa panoul Import Viking Settings (Importare setări
Viking), care vă permite să selectați fișierele cu configurația specifică de
importat.
2. Faceți clic pe Import System Setup (Importare configurație de sistem).
3. Se deschide caseta de dialog Import status (Stare import).
a. Dacă importul a reușit, faceți clic pe Close (Închidere).
b. Dacă importul a fost efectuat numai parțial, efectuați unul dintre pașii
următori:
i. Faceți clic pe Show Log (Afișare jurnal) pentru a vizualiza o listă de setări
care pot să necesite modificări, după importarea setărilor selectate.
ii. Faceți clic pe

pentru a închide fereastra cu jurnalul.

iii. Faceți clic pe Close (Închidere) pentru a închide caseta de dialog cu starea
importului.
4. Faceți clic pe Close (Închidere) pentru a închide panoul Import Viking Settings
(Importare setări Viking).
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