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Predhovor

Vyhlásenie k indikáciám na použitie
Nicolet EDX slúži na akvizíciu, zobrazenie, analýzu, uskladnenie, hlásenie a správu
elektrofyziologických informácií z ľudského nervového a svalového systému, vrátane
nasledujúcich:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nervová vodivosť (NCS)
Elektromyografia (EMG)
Peroperačné monitorovanie vrátane elektroencefalografie (EEG)
Evokované potenciály (EP) zahŕňajúce vizuálne evokované potenciály (VEP),
zvukové evokované potenciály (AEP), somatosenzorické evokované potenciály (SEP)
Elektroretinografia (ERG)
Elektrookulografia (EOG)
P300
Kontingentná negatívna variácia (CNV)
Motorické evokované potenciály (MEP)

Nicolet EDX je možné použiť na určenie autonómnych odpovedí na fyziologické
stimuly na základe merania elektrického odporu medzi dvoma elektródami
(galvanická kožná odpoveď a sympatetická kožná odpoveď). Testovanie
autonómneho systému takisto zahŕňa hodnotenie variability RR intervalu.
Softvér Synergy EDX/Viking EDX sa používa na detekciu zmien vo funkčnom stave
nervového systému, lokalizáciu nervových štruktúr v priebehu chirurgického zákroku
a ako pomôcka pri diagnostike neuromuskulárnych ochorení alebo problémov.
Uvedené modality sa funkčne prekrývajú. Vo všeobecnosti

• Štúdie nervovej vodivosti merajú elektrické reakcie nervu.
• Elektromyografia meria elektrickú aktivitu svalu.
• Evokované potenciály merajú elektrickú aktivitu centrálneho nervového systému.
Softvér Nicolet Synergy EDX/Viking EDX je určený na použitie kvalifikovanými
zdravotníkmi.
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Kontaktné informácie
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI, Spojené štáty americké,
53562-3530
+1 608-829-8500
+1 800-356-0007
Fax: +1 608-829-8589
www.Natus.com
Autorizovaný zástupca spoločnosti
Natus pre EÚ
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co.Galway, Írsko
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Technická podpora
Domáca
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI, Spojené štáty americké, 53562
+1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
www.Natus.com
Medzinárodná
Natus Neurology Incorporated
Telefón: 0049 (0) 180 501 5544
Fax: 0049 (0) 89 83942777
E-mail: service.europe@natus.com
www.Natus.com
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Štítky a symboly
Nasledujúce štítky a symboly môžu byť pripojené k systému Nicolet EDX:
Keď sa nachádzajú na zariadení: Pozor: Preštudujte si sprievodnú
dokumentáciu (ISO 7000-0434A)
Keď sa používajú v dokumentácii: Nasleduje upozornenie, varovanie
alebo bezpečnostné opatrenie.
Preštudujte si prevádzkové pokyny. Nedodržaním prevádzkových
pokynov môže dôjsť k ohrozeniu pacienta alebo obsluhy
(ISO 7010 M002). Obrázok na modrom pozadí.
Preštudujte si prevádzkové pokyny. (ISO 7000-1641)
Autorizovaný zástupca pre Európu
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI, Spojené štáty americké, 53562
+1 608-829-8500
+1 800-356-0007
Fax: +1 608-829-8589
www.natus.com
Návod na likvidáciu pri ukončení prevádzkovej životnosti.
Produkt podľa nariadenia o zdravotníckych pomôckach (MDR)
certifikovaný v súlade s nariadením ES 2017/745.
Označenie CE a notifikovaný subjekt
Zariadenie typu BF.
Zariadenie triedy II.

RX Only
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UPOZORNENIE: Federálne zákony Spojených štátov amerických
obmedzujú predaj tohto zariadenia neurológom s licenciou alebo na ich
objednávku.
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Preštudujte si bezpečnostnú referenčnú príručku
Preštudujte si Doplnkové informácie a bezpečnostné poznámky pre určité produkty
značky Nicolet – Referenčná príručka na disku CD dodávanom so systémom
Nicolet EDX, pričom zvláštnu pozornosť venujte časti Bezpečnostné informácie pred
pripojením systému Nicolet k napájaniu a jeho použitím.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
VAROVANIE Preštudujte si Referenčnú príručku pre elektromagnetickú
kompatibilitu na disku CD dodávanom so systémom Nicolet EDX, kde nájdete
informácie týkajúce sa vášho systému Nicolet EDX.

Bezpečnostný súhrn
V tejto príručke identifikujú dva štítky potenciálne nebezpečné alebo deštruktívne
podmienky a postupy:

VAROVANIE

Štítok VAROVANIE označuje podmienky alebo postupy, ktoré môžu byť spojené
s nebezpečenstvom pre pacienta a/alebo používateľa.

UPOZORNENIE

Štítok UPOZORNENIE označuje podmienky alebo postupy, ktoré môžu viesť
k poškodeniu zariadenia.
POZNÁMKA: Poznámky pomáhajú identifikovať oblasti s rizikom zámeny a vyhnúť
sa potenciálnym problémom v priebehu prevádzky systému.

VAROVANIE

NEPOUŽÍVAJTE mimo publikovaných špecifikovaných rozmedzí. Použitie pomôcky
mimo špecifikovaných rozmedzí môže viesť k nepresným výsledkom.
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Kontrola systému
Pravidelne kontrolujte prístroj, či nemá poškodený vonkajšok.
Dodržiavajte bezpečnostné protokoly vášho zdravotníckeho pracoviska.

Likvidácia pri ukončení životnosti
Spoločnosť Natus sa zaviazala plniť požiadavky smernice Európskej únie OEEZ
(o odpade z elektrických a elektronických zariadení) z roku 2014. V týchto
smerniciach sa uvádza, že elektrický a elektronický odpad sa musí kvôli správnemu
spracovaniu a príprave na opakované použitie zbierať separovane, aby sa zabezpečilo
bezpečné opätovné použitie alebo recyklácia OEEZ. V súlade s týmto záväzkom môže
spoločnosť Natus preniesť povinnosť vrátenia a recyklácie na koncového používateľa,
pokiaľ sa nedohodne inak. Podrobné informácie o systémoch zberu a príprave na
opakované použitie dostupných vo vašom regióne nájdete na našej stránke
www.natus.com
Elektrické a elektronické zariadenie (EEZ) obsahuje materiály, komponenty a látky,
ktoré môžu byť nebezpečné a pri nesprávnom zaobchádzaní s OEEZ môžu
predstavovať nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Koncoví
používatelia preto musia zohrávať úlohu aj pri zabezpečovaní bezpečného
opakovaného použitia a recyklácie OEEZ. Používatelia elektrických a elektronických
zariadení nesmú likvidovať OEEZ spolu s inými odpadmi. Používatelia musia
využívať komunálne zberné systémy alebo povinnosť odberu výrobcom/dovozcom či
licencovaným prepravcom odpadu, aby sa znížili nepriaznivé vplyvy na životné
prostredie v súvislosti s likvidáciou odpadu z elektrických a elektronických zariadení
a zvýšili príležitosti na opakované použitie, recykláciu a prípravu odpadu
z elektrických a elektronických zariadení na opakované použitie.
Zariadenie označené nižšie uvedeným preškrtnutým odpadkovým košom na
kolieskach je elektrické a elektronické zariadenie. Symbol preškrtnutého odpadkového
koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení sa
nesmie likvidovať spolu s neseparovaným odpadom ale musí sa zbierať oddelene.
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Autorské práva k systému Nicolet EDX
Všetky práva vyhradené. Táto príručka obsahuje patentované informácie, ktoré sú
chránené autorskými právami a nemôžu sa kopírovať úplne ani čiastočne s výnimkou
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Natus Neurology Incorporated.
Autorské práva a predchádzajúce obmedzenia týkajúce sa použitia autorských práv sa
vzťahujú na všetky médiá, v ktorých sú tieto informácie uchované.
Táto kópia používateľskej príručky sa bude používať iba v súlade s podmienkami
predaja spoločnosti Natus Neurology Incorporated alebo jej distribútorov.
Spoločnosť Natus Neurology Incorporated neposkytuje v súvislosti s týmto
dokumentom nijaké vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu. Spoločnosť Natus
Neurology Incorporated sa zrieka všetkých zodpovedností za straty alebo škody
vyplývajúce z vlastníctva, predaja alebo použitia tohto dokumentu.
www.natus.com
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI, Spojené štáty americké, 53562-3530
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Ochrana
autorských práv
na softvér

Tento softvér je chránený štátnymi, americkými a medzinárodnými ustanoveniami
zmlúv o autorských právach. Tieto ustanovenia o autorských právach sa vzťahujú na
vaše používanie tohto softvéru bez ohľadu na to, či súhlasíte s nasledujúcimi
podmienkami alebo nie. Podľa zákona môžu byť porušovatelia autorských práv
zodpovední za skutočné škody, ktoré utrpí vlastník autorských práv, a za represívne
škody až do výšky 100 000 dolárov za každé porušenie.
Neoprávnené kopírovanie počítačového softvéru a pokusy o to sú tiež porušeniami
právnych predpisov. Sankcie môžu predstavovať pokuty vyššie ako 100 000 dolárov
a 10 rokov väzenia.
1. Pokiaľ to nie je obmedzené dohodou so spoločnosťou Natus Neurology
Incorporated, máte povolené:
a. Používať tento softvér iba na jednom počítači a iba jedným používateľom
súčasne.
b. Vytvárať jednu kópiu tohto softvéru za predpokladu, že:
(i) kópia je vytvorená ako nevyhnutný krok pri používaní tohto softvéru
v spojení s vaším strojom a že sa nepoužíva žiadnym iným spôsobom alebo
(ii) že kópia slúži iba na archívne účely a že všetky archívne kópie sú zničené
pre prípad, že by vaše ďalšie držanie tohto softvéru bolo oprávnené.

c. Predávať tento softvér a všetky jeho archívne kópie iba v rámci predaja
všetkých vašich práv na tento softvér s výnimkou prípadov, keď takto
pripravené úpravy môžu byť prevedené iba so súhlasom spoločnosti Natus
Neurology Incorporated.
2. Nie je dovolené:
a. Vytvárať kópie tohto softvéru alebo dokumentácie, okrem prípadu uvedeného
vyššie,
b. Meniť, upravovať alebo prispôsobovať tento softvér alebo dokumentáciu,
okrem prípadu uvedeného vyššie,
c. Distribuovať, prenajímať, požičiavať alebo sublicencovať tento softvér alebo
dokumentáciu.
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Technický opis
Váš systém Nicolet EDX umožňuje vykonávať širokú škálu štúdií nervovej vodivosti
(NCS), elektromyografie (EMG), evokovaných potenciálov (EP) a autonómnych
štúdií spolu s multimodálnymi programami ako napr. peroperačné monitorovanie
(IOM). Samostatné softvérové programy a voliteľné príslušenstvo umožňujú
prispôsobiť systém Nicolet EDX podľa špecifických klinických potrieb a potrieb
monitorovania na operačných sálach.

Pokyny na inštaláciu a servis
Údržba kontinuity
zariadenia a test
inštalácie

VAROVANIE V priebehu inštalácie, zostavovania a prevádzky sú
niektoré ochranné body na pripojenie k uzemneniu náchylné na elektrické
odpojenie alebo nesprávne pripojenie. To môže predstavovať bezpečnostné
riziko pre používateľa i pacienta.
Odporúča sa/vyžaduje sa vykonávať pravidelné testy elektrickej kontinuity
od exponovaných vodivých materiálov na lekárskom systéme po ochranné
uzemnenie na lekárskom systéme. Pravidelné testovanie pomôže zaistiť
udržanie správneho ochranného uzemnenia. Tento test sa má vykonať vždy po
inštalácii a údržbe. Ďalej by sa tento test mal vykonávať pri pravidelnej
údržbe.
V priebehu použitia u pacienta sa nesmie vykonávať servis žiadnych častí
systému.
Údržbu a servis vykonávajte, iba keď sa systém nepoužíva u pacienta.
Než prikročíte k servisu alebo údržbe, odpojte systém a presuňte ho do
dostatočnej vzdialenosti od pacienta.
Žiadne súčasti neumožňujú servis v teréne. Náhradné jednotky a podzostavy
sú dostupné cez vášho servisného poskytovateľa spoločnosti Natus.

Špecifikácie a informácie o presnosti
Podrobnosti o špecifikáciách nájdete v špecifikačnom dokumente platnom pre systém
169-439400 alebo 169-439500.
Informácie o presnosti nájdete v doplnkových informáciách a bezpečnostnej príručke
269-594705.
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Zosilňovač Nicolet EDX a základný výkon systému
Zosilňovač a systém Nicolet EDX sú navrhnuté tak, aby fungovali v širokom rozsahu
podmienok prostredia bez akýchkoľvek kompromisov v oblasti výkonových
špecifikácií.
V prípade, že artefakt prostredia (napr. elektrostatický výboj, kolísanie sieťového
napätia atď.) má dostatočnú intenzitu a/alebo trvanie na to, aby nepriaznivo ovplyvnil
výkon systému, je systém navrhnutý tak, aby detegoval tento stav a poslal správu
upozorňujúcu obsluhu, že sa vyskytla nepriaznivá udalosť. Keď operátor vymaže túto
správu, systém oznámi, že je možné pokračovať v akvizícii s nastaveniami
obnovenými do predchádzajúceho stavu.
Ak tento typ stavu zapríčiňuje trvalé správy, kontaktujte miestneho servisného
zástupcu.

Klasifikácie ochrany a zariadenia
1. Tento systém je určený na nepretržitú prevádzku a má ochrannú klasifikáciu podľa
normy IEC 60601-1 pre triedu I, aplikované časti typu BF a typu B, bežné
zariadenie, ktoré nie je vhodné na použitie v prítomnosti horľavých anestetík.
2. Klasifikácia zariadenia MDD je IIb.

Zamýšľaná obsluha
Systém Nicolet EDX so softvérom Synergy/Viking je určený na použitie
kvalifikovanými zdravotníkmi.

Zamýšľané použitie
Preštudujte si indikácie na použitie uvedené na začiatku tejto príručky. Očakáva sa
typické použitie systému v rozsahu 8 – 10 hodín denne. Očakávame, že pri použití
(pripojený pacient) bude so systémom pracovať kvalifikovaný zdravotnícky personál
vykonávajúci rôzne štúdie uvedené v indikáciách na použitie.
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Kontraindikácie použitia
Neexistujú žiadne známe kontraindikácie za normálneho klinického použitia na účel
EMG/NCV/EP.
Možné kontraindikácie použitia za určitých podmienok nájdete v peroperačnej
bezpečnostnej príručke 269-48801 a doplnkových informáciách a bezpečnostnej
príručke 269-594705.

Použitie tejto príručky
Táto príručka poskytuje základné informácie potrebné na prevádzku vášho systému
Nicolet EDX. Obsahuje pokyny na vytvorenie súborov pacientov, prácu so štúdiami
a vyšetreniami a na vykonávanie jednoduchej štúdie vodivosti motorického nervu (MNC).
Váš systém obsahuje počítač s nainštalovaným softvérovým programom Nicolet EDX.

Informácie o systéme
Systémy Nicolet EDX obsahujú dedikovaný ovládací panel a jednoducho použiteľné
rozhrania založené na systéme Windows zjednodušujúce prevádzku.
Inovatívne softvérové prvky a intuitívne rozhranie zjednodušujú prevádzku. Funkcia
Automated-Study (Automatizovaná štúdia) umožňuje prepojiť a vykonať rôzne
protokoly jednoduchým stlačením tlačidla. Získate tak rýchlejšie a presnejšie výsledky
testovania so zlepšenou opakovateľnosťou. Anatomická databáza umožňuje zvoliť
individuálne svaly alebo nervy na vyšetrenia a prezerať si inervačné korene.

Softvér Synergy/Viking – varovné a chybové kódy
V aplikácii Synergy/Viking sú chyby a ďalšie informačné správy cielene navrhnuté
tak, aby boli jasné aj bez vysvetlenia.
Ďalšie informácie a navrhované kroky používateľa sú uvedené v dokumente 022210
na disku s používateľskou príručkou 482-651400.

30. január 2020
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Čistenie
WARNING Predtým, než začnete zariadenie čistiť, odpojte od pacienta
všetky zvody a elektródy.
Všetky externé časti zostavy je možné utrieť nasledujúcim postupom:

UPOZORNENIE Chemický kontakt bude obmedzený na chemikálie
špecifikované nižšie iba na účel čistenia zostavy. Iné chemikálie môžu, ale
nemusia mať vplyv na zariadenie, ale nespadajú pod testované chemikálie pre
zostavu.
•
•
•
•
•
•
•

Voda
Izopropylalkohol (70 – 90 % koncentrácia vo vode)
PDI SaniClothPlus #Q89702
HB Quat (3M)
Jemný mydlový roztok ako napr. Basis, Cetaphil, Dove vo vodnom roztoku
Etylalkohol (70 – 90 % koncentrácia)
Roztok 1 dielu bežného bielidla (5 – 6 % koncentrát chlórnanu sodného)
a 50 dielov vody.

Pripojenie komponentov systému
Pokyny pre káble nájdete v inštalačnej príručke systému Nicolet EDX.
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Základné informácie o systéme
Táto kapitola opisuje základné hardvérové a softvérové ovládacie prvky používané na
prevádzku vášho systému Nicolet EDX.

Použitie nosiča Easy Riser
Zdvíhanie: Uchopte bočné časti jednotky podľa obrázka. Presuňte do požadovanej
výšky.
Spustenie: Uchopte bočné časti jednotky podľa obrázka. Nakloňte prednú časť
jednotky NAHOR. Presuňte do požadovanej výšky.
Nastavenie sklonu: Uvoľnite páčku (A). Upravte uhol. Zaistite páčku.

A: Zaistite páčku.

30. január 2020
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Prázdna strana.
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Ovládací panel Viking EDX
Ovládací panel je aktívny vo všetkých softvérových režimoch Viking EDX. Nie je však aktívny v režme
NicVue, v režime zálohy/obnovy, hlásenie programu, pri práci na internete ani v prípade žiadnych aplikácií
systému Windows. V týchto režimoch používajte myš alebo klávesnicu.
Ovládací panel obsahuje dva typy dotykových klávesov; hardvérové klávesy a softvérové klávesy a tri typy
nastavovacích otočných ovládačov; otočné ovládače úrovne stimulátora, otočný ovládač hlasitosti a koliesko
kurzora.

Hardvérové klávesy
Hardvérové klávesy sú klávesy na dotykovom paneli s jednou funkciou. Na každom hardvérovom klávese je
označený jeho účel a je funkčný iba v relevantných režimoch.

Softvérové klávesy
Softvérové klávesy predstavuje 12 farebne kódovaných klávesov dotykového panela na ovládacom paneli.
Funkcie softvérových klávesov sa menia podľa režimu, v ktorom pracujete, a sú označené príslušnými
farebnými tlačidlami v oblasti funkčných klávesov zobrazenej v spodnej časti zobrazenia obrazovky.

30. január 2020
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Nastavovacie otočné ovládače
Medzi nastavovacie otočné ovládače patrí otočný ovládač hlasitosti umiestnený v ľavom hornom rohu a otočné
ovládače úrovne stimulácie umiestnené v pravej hornej časti. Pomocou týchto otočných ovládačov môžete
upraviť úroveň hlasitosti reproduktora a intenzitu elektrického stimulu v rámci vopred stanovených rozsahov.
Svietiace kontrolky LED, ktoré sa nachádzajú pod jednotlivými otočnými ovládačmi, informujú, že stimulátor
jednotky je zapnutý. Rovnaké funkcie je možné ovládať aj myšou.

Koliesko kurzora
Koliesko kurzora ovláda pozíciu kurzora na obrazovke. Pomocou tohoto kolieska môžete takisto zvýrazniť
požadované informácie v súboroch pacienta, nastavení a vyšetrenia.
A

Volume (Hlasitosť)

Zvyšuje alebo znižuje hlasitosť reproduktora.

B

Save (Uložiť)

Uloží nastavenia a/alebo údaje testu na pevný disk.

C

Key Line (Riadok
klávesu)

Zvolí hornú oblasť funkčných klávesov.
Zvolí spodnú oblasť funkčných klávesov.

D

Functions (Funkcie)

V režime vyšetrenia zobrazí funkcie na manipuláciu s údajmi
(napr. korekcia základnej úrovne, vyhladenie, posun stopy, oneskorenie
stopy).

E

Softvérové klávesy

Funkcie týchto klávesov sa menia podľa zvoleného testu alebo procesu.

F

Stimulator 1
(Stimulátor 1)

Zobrazí možnosti ovládania stimulátora 1; režim stimulátora (konzola
alebo diaľkový), typ stimulu (prúdový alebo napäťový) a maximálnu
intenzitu stimulu.

G

Stimulator 2
(Stimulátor 2)

Zobrazí možnosti ovládania stimulátora 2; režim stimulátora (konzola
alebo diaľkový), typ stimulu (prúdový alebo napäťový) a maximálnu
intenzitu stimulu.

H

Úroveň stimulátora 1

V režime konzoly (stlačte kláves stimulátora a následne softvérový
kláves režimu) upravuje intenzitu stimulu pre stimulátor 1.

Úroveň stimulátora 2

V režime konzoly (stlačte kláves stimulátora a následne softvérový
kláves režimu) upravuje intenzitu stimulu pre stimulátor 2.

Koliesko kurzora

Upravuje pozíciu aktívnej značky na zvolenej krivke. Takisto slúži na
zvýrazenenie pacienta, nastavení a názvov súborov v oknách Patients
Directory (Adresár pacientov), Select Exam (Výber vyšetrenia) a Exam
Review (Prezeranie vyšetrenia).

1
I

2
J
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K

Marker 2 (advance)
(Značka 2 (posun
vpred))

Aktivuje kurzor 2 a posunie ho z jednej krivky na druhú. Takisto vám
umožňuje aktivovať špeciálny riadok oblasti funkčných klávesov, ktorý
umožňuje zvoliť preddefinované indikátory na špecifických miestach
zaznamenaných kriviek.

L

Latency/Amplitude
(Latencia/amplitúda)

Prepína medzi kurzormi latencie ( | ) a amplitúdy (—) ako aktívnym
kurzorom.

M

Trace Position
(advance) (Pozícia
stopy (posun vpred))

Zapína a vypína vertikálny režim, ktorý umožňuje presúvať krivky
vertikálne na zobrazení obrazovky pomocou kolieska kurzora. V EMG
použite tento kláves na rolovanie nespracovanými údajmi.

N

Cancel/Disable
(Zrušiť/Zakázať)

Prepína medzi zastavením určitých viacúrovňových príkazov
a zakázaním presunu značiek a kurzorov pomocou kolieska kurzora.
Po zvolení možnosti z prvej úrovne príkazov nie je možné postup
zastaviť.

O

Umiestni značku druhého spúšťača do testu SFEMG. Takisto nastaví
Trigger 2 Vert/Horiz
(Spúšťač 2 Vert/Horiz) spúšťač okna (duálna úroveň) vo vyšetreniach EMG: SPA a AMUP.

P

Superimpose
(Prekryť)

Prekryje zvolené krivky na zobrazení obrazovky.

Q

Trigger 1 (Spúšťač 1)

Nastaví pozíciu spúšťača značky prvého spúšťača. Opakovaným
stlačením prepnete medzi spúšťaním signálom a dvojúrovňovým
stimulom vo vyšetreniach EMG: SPA a AMUP.

R

Marker 1 (advance)
(Značka 1 (posun
vpred))

Aktivuje kurzor 1 a posunie ho z jednej krivky na druhú. Takisto vám
umožňuje aktivovať špeciálny riadok oblasti funkčných klávesov, ktorý
umožňuje zvoliť preddefinované indikátory na špecifických miestach
zaznamenaných kriviek.

S

Trace (Stopa)

Aktivuje číslo ďalšej alebo predchádzajúcej stopy pre zber údajov.
V niektorých testoch (napr. MNC, SNC a ANS) prepína medzi
zvolenými súbormi čísel stopy. Stlačením tlačidla
predchádzajúcu súpravu alebo stopu a tlačidlom
súpravu alebo stopu.

sa vrátite na
prejdete na ďalšiu

T

Kontrolka LED pre
funkciu Stimulator
Active (Aktívny
stimulátor)

Bliká, keď je stimulátor (stimulátory) aktívny. Blikanie kontrolky LED
nie je synchronizované s úrovňou stimulu.

U

Tab

Posunie kurzor na ďalší textový riadok alebo okienko na zobrazení
obrazovky.

V

Sensitivity (Citlivosť)

Zmení citlivosť zosilňovača pre zaznamenané údaje. Stlačením tlačidla
numericky zvýšite citlivosť, čo zníži veľkosť zobrazených kriviek.
Stlačením tlačidla
numericky znížite citlivosť, čo zvýši veľkosť
zobrazených kriviek. Tieto klávesy je takisto možné používať ako
navigačné nástroje v zoznamoch.

30. január 2020
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W

Time Base
(Časový základ)

Zmení časový základ pre zobrazenú stopu. Stlačením tlačidla
zvýšite časový základ, čo komprimuje krivku (krivky) a predĺži celkovú
dobu posunu. Stlačením tlačidla
znížite časový základ, čo roztiahne
krivku (krivky) a skráti celkovú dobu posunu. Tieto klávesy je takisto
možné používať ako navigačné nástroje v zoznamoch.

X

Back Space
(Krok späť)

Ak spravíte chybu pri zadávaní numerických údajov, vymaže posledný
zadaný znak.

Y

Enter

Zadá numerické údaje, ktoré ste zapísali do systému.

Z

Distance (Vzdialenosť) Pre výpočet rýchlosti vodivosti v režimoch vyšetrenia NCS stlačte tento
kláves a zadajte vzdialenosť (v mm) medzi stimulačnými miestami.

1

Numerická klávesnica

Zadá numerické údaje pre výpočty testu a súbory pacientov. Takisto
zvolí okno zobrazené v režime výberu vyšetrenia stlačením:
4 = EP
5 = IOM
6 = MMP
1 = štúdie
2 = NCS
3 = EMG
0 = Nutné vykonať

2

Calibrate Impedance
(Kalibrovať
impedanciu)

Prepína medzi zapnutím kalibračného impulzu zosilňovača a kontroluje
impedancie elektród alebo vypína obe funkcie.
VAROVANIE Nemerajte impedanciu ihlových elektród s ihlami
zavedenými do tela pacienta ani s elektródami v kontakte
s rohovkou pacienta, aby nedošlo k poraneniu pacienta.
UPOZORNENIE Meranie impedancie ihlovej elektródy na
jednovláknovej EMG môže viesť k poruche ihly.

3

Screen Copy
(Kópia obrazovky)

Vytlačí zobrazenie obrazovky v akomkoľvek režime vyšetrenia.

4

Average (Priemer)

Spustí alebo zastaví priemerovanie.

5

Notepad
(Poznámkový blok)

Zobrazí poznámkový blok EMG v režime vyšetrenia EMG alebo pri
zobrazovaní okna Exam Review (Prezeranie vyšetrenia).

6

Switch (Prepínač)

Spustí a zastaví stimuláciu. V niektorých testoch môže spustiť
simulátor a akvizíciu údajov automaticky.

7

Delete (Odstrániť)

Odstráni zvolené krivky na zobrazení obrazovky Record (Záznam).
Postupujte podľa výzvy na obrazovke a zvoľte, ktoré krivky chcete
odstrániť.

8

Select Anatomy
(Výber anatomickej
štruktúry)

V akomkoľvek režime vyšetrenia zobrazí okno Select Anatomy for
Settings (Výber anatomickej štruktúry pre nastavenia), kde môžete
zvoliť názov svalu alebo nervu na vyšetrenie.

9

Next Exam
(Ďalšie vyšetrenie)

Automaticky uloží údaje aktuálneho vyšetrenia a zvolí ďalší režim
vyšetrenia v zozname štúdií. Ak nevykonávate štúdiu, zobrazí okno
Select Exam (Výber vyšetrenia).
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Select Exam
(Výber vyšetrenia)

Zobrazí okno Select Exam (Výber vyšetrenia), kde môžete zvoliť iný
súbor nastavení pre nervy alebo svaly a/alebo iný typ vyšetrenia.

11

Side (Strana)

Zvolí stranu vyšetrenia, ľavú alebo pravú.

12

Settings (Nastavenia)

Zobrazí okno Settings Overview (Prehľad nastavení) alebo stranu jedna
aktuálne aktívneho súboru nastavení, kde nájdete parametre dostupné
pre aktuálny test.

13

Waveforms (Krivky)

Vráti vás do aktuálneho režimu záznamu testu a zobrazí prvý riadok
oblasti funkčných klávesov pre daný režim.

14

Exam Overview
(Prehľad vyšetrenia)

Zobrazí okno Exam Review (Prezeranie vyšetrenia), kde sú uvedené
všetky dátové súbory uložené v relácii na pevnom disku systému
Viking EDX. Takisto môžete z tohto okna zobraziť zoznam ToDo
(Nutné vykonať)/Done (Hotové).

15

Patient (Pacient)

Zobrazí okno Patient Information (Informácie o pacientovi) systému
Viking EDX alebo NicVue, kde môžete upraviť existujúci záznam
pacienta alebo vytvoriť nový súbor pacienta.

16

Report (Správa)

V režime testu zobrazí program Report MSW, kde môžete vytvoriť
komplexnú správu.
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Ovládací panel Synergy EDX
Ovládací panel Synergy EDX umožňuje prevádzku s jedným ovládacím prvkom a nastavenie základných
parametrov v priebehu vyšetrenia pacienta. Myš nie je aktívna. Používajte myš pripojenú k portu USB
počítača.
Ovládací panel je aktívny vo všetkých softvérových režimoch Synergy EDX. Nie je však aktívny v režme
NicVue, v režime zálohy/obnovy, hlásenie programu, pri práci na internete ani v prípade žiadnych aplikácií
systému Windows. V týchto režimoch používajte myš alebo klávesnicu.

IDÔLEŽITÉ:

Výstupy elektrického stimulátora sú zakázané,
keď je k jednotke EDX pripojený ovládací
panel Synergy EDX.

Nastavovacie otočné ovládače
Medzi nastavovacie otočné ovládače patrí Volume (Hlasitosť), Sensitivity (Citlivosť), Sweep Duration
(Trvanie posunu), Stim A (amplitúda IES-1), Stim B (amplitúda IES-2) a Stim Duration (Trvanie stimulácie)
a Stimulus Level (Úroveň stimulácie) v pravej hornej časti.
A
B

uV/DIV

C

M-

D

ms-s

E

M+

Hlasitosť

Otočením zmeníte úroveň zvukového výstupu vstupného signálu.
Ak položku nastavíte na nulu, k dispozícii nebude žiadny zvukový výstup.

Citlivosť

Otočením upravíte citlivosť obrazovky zvolenej stopy alebo stôp.
Ak nie je zvolená žiadna stopa (výber stopy zrušíte kliknutím mimo
nej), zmení sa citlivosť všetkých stôp v aktuálnom teste.

Vymazať

Stlačením vymažete zvolenú stopu alebo stopy a nameriate nový súbor
údajov v rovnakom úložnom priestore.

Trvanie posunu

Otočením upravíte dobu posunu akvizície pre aktívnu stopu (stopy).
Po akvizícii údajov môžete taktiež zvýšiť alebo znížiť dobu posunu pre
zvolené stopy.

Akvizícia zap./vyp.

Stlačením ZAPNETE akvizíciu. Opätovným stlačením akvizíciu
VYPNETE.

F

Jednoduchá akvizícia

G

Stim B

2-8

Jedným stlačením aplikujete stimul a nameriate odozvu. Ak toto
tlačidlo podržíte viac než 1 sekundu, akvizícia zostane aktívna.
Opätovným stlačením akvizíciu zastavíte.
Otočením upravíte amplitúdu externého stimulu. Intenzita stimulu sa
zobrazí na lište nástrojov a takisto na stavovom paneli.

30. január 2020

Základné informácie o systéme
H

Zelená kontrolka

Informuje, že ovládací panel je napájaný.

I

Elektrická stim.

Zakázané, keď sa ovládací panel používa na EDX.

J

Trvanie stim.

Otočením upravíte trvanie (šírku pulzu) stimulu.

K

Stim. A

Otočením upravíte intenzitu interného stimulu. Intenzita stimulu sa
zobrazí na lište nástrojov a takisto na stavovom paneli.

L

Stim. zap./vyp.

Stlačením zapnete a vypnete stimul, bez akvizície. Ak je akvizícia
zapnutá, stlačenie tohoto tlačidla nebude mať žiadny vplyv.

Pravé tlačidlo

Neaktívne.

Kurzorové zariadenie

Neaktívne.

Ľavé tlačidlo

Neaktívne.

Ďalší

Stlačením prejdete na ďalšie miesto v testoch NCS a EMG.

M

S2

N
O

S1

P

M

Q

Fn1

Fn1

Programovateľné v ponuke Display (Zobrazenie) na ovládanie značky,
spúšťača alebo kurzora.

R

Fn2

Fn2

Programovateľné v ponuke Display (Zobrazenie) na zapnutie/vypnutie
priemerovania, ovládanie kurzora záznamu, polarity spúšťača,
stupňovania EMG.

Zvýšenie/Zníženie

Otočením ovládača zvýšite/znížite parameter.

S

30. január 2020
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Ovládací panel EMG
Ovládací panel EMG umožňuje prevádzku s jedným ovládacím prvkom a nastavenie základných parametrov
v priebehu vyšetrenia pacienta.
Ovládací panel je aktívny vo všetkých softvérových režimoch Viking/Synergy EDX. S výnimkou funkcií myši
(N, D, L) nie je ovládací panel aktívny v režimoch NicVue, zálohy/obnovy, hlásenia programu ani v prípade
žiadnych aplikácií systému Windows. V týchto režimoch používajte myš alebo klávesnicu.

A

Nabitie batérie

V súčasnosti nie je implementované

B

Hlasitosť

Zvyšuje alebo znižuje hlasitosť reproduktora. Stlačením otočného
ovládača hlasitosť stlmíte/zrušíte stlmenie.

C

Intenzita stimulu

Upravte intenzitu stimulu. Stlačením otočného ovládača
spustíte/zastavíte stimuláciu.

D

Myš

Kliknutie ľavého tlačidla myši.

E

Priemer

Spustí alebo zastaví priemerovanie.

F

Opakovaný stimul

Spustí opakovaný stimul. Zastavíte opätovným stlačením tlačidla alebo
stlačením tlačidla jedného stimulu.

G

Vzdialenosť

Aktivuje režim zadávania vzdialenosti.

2-10

30. január 2020

Základné informácie o systéme
Klávesnica (H nižšie) je multifunkčná.
Zadáva numerické hodnoty v režime numerického zadávania (napr. vzdialenosť).
Zvolí priradenú funkciu, keď nie je v režime numerického zadania.

H

Trvanie stimulu
Čísla 4 a 7

Predĺženie trvania stimulu.

Výber krivky
Čísla 5 a 8

Zvolí ďalšiu krivku.

Skrátenie trvania stimulu.

Zvolí predchádzajúcu krivku.

Značka (posun vpred)
Číslo 9

Presun na ďalšiu značku.

Spúšťač (aktivácia)
Číslo 6

Aktivácia spúšťača.

Fn1
Číslo 1

Programovateľné cez ponuku Hardware Controls Setup (Nastavenie
hardvérových ovládačov) podľa typu testu.

Fn2
Číslo 2

Programovateľné cez ponuku Hardware Controls Setup (Nastavenie
hardvérových ovládačov) podľa typu testu.

Kontrola impedancie
Číslo 3

Spustí/ukončí kontrolu impedancie elektródy.
VAROVANIE Nemerajte impedanciu ihlových elektród
s ihlami zavedenými do tela pacienta ani s elektródami v kontakte
s rohovkou pacienta, aby nedošlo k poraneniu pacienta.
UPOZORNENIE Meranie impedancie ihlovej elektródy na
jednovláknovej EMG môže viesť k poruche ihly.

I

Slovné správy
Číslo 0

Aktivuje/deaktivuje slovné správy, keď nie je aktívny režim
numerického zadávania.

Kópia obrazovky

Vytlačí zobrazenie obrazovky v akomkoľvek režime vyšetrenia.

Enter

Zadá numerické údaje, ktoré zadáte do poľa, alebo aktivuje zvolenú
funkciu.

Odstrániť

Odstráni zvolené krivky na zobrazení obrazovky Record (Záznam).
Odstráni posledný znak alebo posledné zadanie.

Citlivosť

Zmení citlivosť zosilňovača pre zaznamenané údaje. Stlačením tlačidla
numericky zvýšite citlivosť, čo zníži veľkosť zobrazených kriviek.

J

Stlačením tlačidla
numericky znížite citlivosť, čo zvýši veľkosť
zobrazených kriviek. Tieto klávesy je takisto možné používať ako
navigačné nástroje v zoznamoch.
Časový základ

Zmení časový základ pre zobrazenú stopu. Stlačením tlačidla
zvýšite časový základ, čo komprimuje krivku (krivky) a predĺži celkovú
dobu posunu. Stlačením tlačidla
znížite časový základ, čo roztiahne
krivku (krivky) a skráti celkovú dobu posunu. Tieto klávesy je takisto
možné používať ako navigačné nástroje v zoznamoch.

30. január 2020
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K

Ďalší
Strana
Zvoliť test

Zvolí ďalšie vyšetrenie.
Prepne stranu vyšetrenia, ľavú alebo pravú.
Aktivuje zobrazenie obrazovky výberu testu.

L

Myš

Kliknutie pravého tlačidla myši.

M

Kurzor

Presunie kurzor alebo zvolenú značku.

N

Dotyková plôška

Simuluje pohyb myši.

O

USB

USB pripojený/aktívny, keď položka svieti.

2-12
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Zosilňovač AT2 a AT2+6

Zosilňovač AT2

Zosilňovač AT2+6

A

Konektor teplotnej
sondy

Teplotná sonda sa pripája k tomuto konektoru na meranie teploty kože.
Po pripojení teplotnej sondy sa zobrazí teplota na obrazovke Exam
Record (Záznam vyšetrenia).

B

Indikátor napájania

Keď svieti modré svetlo, zosilňovač je pripojený k napájaniu.

C

Spoločné (uzemnenie)

Pripojte uzemňovaciu elektródu pacienta do ktoréhokoľvek zeleného
konektora typu jack na zosilňovači. Obe pripojenia sú uzemnené.

D

Aktívna (-) elektróda

Záznamové elektródy pacienta sa pripájajú k červeným (+) a čiernym
(-) kolíkovým konektorom typu jack. Negatívne napätia na čiernom
vstupnom konektore typu jack vedú k vychýleniu nahor na obrazovke
Nicolet EDX. Čierny vstupný konektor typu jack používajte ako
„aktívnu“ elektródu.

E

Konektor elektródy
DIN

Konektory elektródy DIN sú kompatibilné s elektródami pacienta
dodávanými s konektormi typu jack DIN ako napr. koncentrické ihlové
konektory. Konektory DIN používajú negatívnu konvenciu nahor.

F

Referenčná (+)
elektróda

Záznamové elektródy pacienta sa pripájajú k červeným (+) a čiernym
(-) kolíkovým konektorom typu jack. Negatívne napätia na čiernom
vstupnom konektore typu jack vedú k vychýleniu nahor na obrazovke
Nicolet EDX. Používajte červený vstupný konektor typu jack ako
neaktívnu alebo referenčnú elektródu pre negatívnu konvenciu nahor.

30. január 2020
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G

Prepínač na spustenie/
pohotovostný režim

H

Keď svieti zelenou farbou, kanál je ZAPNUTÝ a pripravený na príjem
Indikátor spustenia/
pohotovostného režimu signálov z elektród pacienta. Keď je VYPNUTÝ, vstupné konektory
typu jack zosilňovača sú odpojené a uzemnené interne.

I

Konektor headboxu

Pre voliteľný headbox.

J

Integrovaný headbox
1020

Čísla zodpovedajú montážam definovaným v softvéri.

K

Zariadenie typu BF.

L

Pozrite si časť Štítky a symboly na strane 1-3 tejto príručky.

M

Nie je určené na použitie v prítomnosti elektrochirurgickej jednotky (ESU) bez doplnkového
headboxu na ochranu pacienta alebo iného sériovo zapojeného ochranného zariadenia.

N

Citlivé na
elektrostatické výboje

O

Rozhranie zosilňovača
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ZAPÍNA a VYPÍNA vstupy kanálov zosilňovača EMG.

Pokyny uvádza príručka pre EMC 269-596201.
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Zosilňovač ECR-16

A

Pozrite si časť Štítky a symboly na strane 1-3 tejto príručky.

B

HB-1 headbox

C

Zariadenie typu BF

D

HB-2 headbox

E

V súčasnosti nie je implementované.

F

Rozhranie zosilňovača

G

Ekvipotencialita

30. január 2020
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Headbox HB-6 (AT2+6)
A

Bežné.

B

Pozrite si časť Štítky a symboly na strane 1-3 tejto
príručky.

C

Zariadenie typu BF.

D

Headbox.

E

Nie je určené na použitie v prítomnosti
elektrochirurgickej jednotky (ESU) bez doplnkového
headboxu na ochranu pacienta alebo iného sériovo
zapojeného ochranného zariadenia.

F

Headbox HB-6 pozostáva z hlavového vzorca 1020
a 2 uzemňovacích konektorov typu jack. Je vybavený
6-stopovým signálovým káblom a svorkou umožňujúcou
zaistenie headboxu na pacientovi alebo v jeho blízkosti.

A

Bežné.

B

Pozrite si časť Štítky a symboly na strane 1-3 tejto
príručky.

C

Zariadenie typu BF.

D

Headbox.

E

Navrhnuté na použitie v prítomnosti elektrochirurgickej
jednotky (ESU).

F

Headbox HB-7 pozostáva z hlavového vzorca 1020
a 2 uzemňovacích konektorov typu jack. Je vybavený
6-stopovým signálovým káblom a svorkou umožňujúcou
zaistenie headboxu na pacientovi alebo v jeho blízkosti.

Headbox HB-7 (AT2+6)
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Headbox HB-1 a HB-2 (ECR16)

30. január 2020

A

Pozrite si časť Štítky a symboly na strane 1-3 tejto
príručky.

B

Zariadenie typu BF.

C

Vstupy elektród
HB-1 = 1 – 20
HB-2 = 21 – 40

D

Referencia
HB-1 = 1 – 2
HB-2 = 3 – 4

E

Bežné
HB-1 = 1 – 2
HB-2 = 3 – 4

F

Konektor kábla medzi headboxom a zosilňovačom.
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Sondy elektrického stimulátora Nicolet EDX
Na použitie so systémom Nicolet EDX je k dispozícii niekoľko typov sond elektrického stimulátora.
• Sonda S403 má diaľkový ovládač pre spustenie/zastavenie a intenzitu stimulu.
• Sonda Comfort Probe (RS10)
• Sonda Comfort Probe Plus (WR50)

Ikony stimulátora sondy Comfort Probe Plus

A

Stimulácia zap./vyp.

B

Stlačením kolieska spustíte/zastavíte stimuláciu. Otočením kolieska zvýšite/znížite intenzitu
stimulu.

C

Variabilita. Zvýšenie/zníženie intenzity stimulu.

D

Predĺženie trvania stimulu.
S1

E

Skrátenie trvania stimulu.
S2

F

Ďalšia stopa (krivka)
S3

G

+

Polarita stimulu (prepína stranu katódy)

H

Zariadenie typu BF.

I

Pozrite si časť Štítky a symboly na strane c tejto príručky.

J

Rozsvietená kontrolka LED označuje stranu katódy (-).
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Jednotky na prepínanie stimulácie SP1/SP2

A

Vstup sondy stimulátora (bez externého ovládania)

B

Pár nižšej úrovne

C

Výstupy stimulátora

30. január 2020
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Ikony zadného panela základnej jednotky Nicolet EDX

A

Reflexné kladivko.

P

USB.

B

Port na voliteľné vstupné/výstupné
zariadenia.

Q

Vstup spúšťača 1/2.

C

Ovládací panel Viking EDX.

R

Spúšťač.

D

Ovládací panel Synergy EDX.

S

Port na voliteľný stimulátor.

E

Výstup spúšťača 1/2.

T

F

Analógový výstup.

U

G

Pozrite si časť Štítky a symboly na
strane c tejto príručky.

V

H

Výstup zvuku.

R

Výstup slúchadla do pravého ucha.
Slúchadlá.

L

Výstup slúchadla do ľavého ucha.

Štítok napätia

Vstupné napätie 100 VAC, 120 VAC alebo 230 VAC (110 VA) pri
50 alebo 60 Hz. Maximálny celkový výkon je 70 VA. Pozrite si
ikony nižšie.
I

Zariadenie typu BF.

W

Napájanie systému.

J

Vstup zvuku.

W

Výstupné napájanie.

K

Citlivé na elektrostatické výboje.
Pokyny uvádza príručka pre
EMC 269-596201.

W

Striedavé napájanie.

L

Reproduktor.

W

Poistka.

M

Ekvipotencialita.

W
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Hz

Frekvenčný rozsah.
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N

Nožný spínač iba na jeden spínač.

W

O

Zosilňovač.

W

30. január 2020

VA

Príkon/výkon systému
Pozor, preštudujte si sprievodnú
dokumentáciu.
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Ikony predného panela základnej jednotky Nicolet EDX

Do elektrického stimulátora (odolné
voči dotyku). Pozitívny výstup.

F

Elektrický stimulátor.

Izolovaný elektrický stimulátor 1 (-/+).

G

Zariadenie typu BF.

C

Do elektrického stimulátora (odolné
voči dotyku). Negatívny výstup.

H

Zap. (súčasť systému).

D

Preštudujte si prevádzkové pokyny.
Nedodržaním prevádzkových pokynov
môže dôjsť k ohrozeniu pacienta alebo
obsluhy. Obrázok na modrom pozadí.
(ISO 7010 M002)

I

Stimulácia zap./vyp.

Izolovaný elektrický stimulátor 2 (-/+).

J

A

B

E

IES-1

IES-2

Žiadna ikona

Pripojenie na prepínanie stimulácie
SP1/SP2.
Konzoly na prepínanie stimulácie
SP2 sú pripojené k SP1 paralelne.
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Ikony na štítku základnej jednotky Nicolet EDX

A

Referenčné číslo výroby.

E

Životnosť 50 rokov pred únikom
kontaminácie do skládky.

B

Výrobca.

F

Nutná zvláštna recyklácia.
Nelikvidujte na skládke.

C

Dátum výroby kódovaný do čísla šarže.

G

Čiarový kód výrobcu.

D

Označenie CE.

30. január 2020
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Pripojenie systému k napájaniu
Zapnutie systému

Keď zapnete sieťové napájanie, systém zobrazí na obrazovke niekoľko spúšťacích
a diagnostických správ.

Zapnutie stolového systému
Pri prvom zapnutí systémového napájania zapnite komponenty v nasledujúcom
poradí.
1. Izolačný transformátor
2. Monitor
3. Procesor (počítač)
4. Základná jednotka

Zapnutie prenosného systému
Pri prvom zapnutí systémového napájania zapnite komponenty v nasledujúcom
poradí.
1. Základná jednotka
2. Notebook

Zapnutie
a vypnutie
tlačiarne
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Stlačením vypínača tlačiarne zapnite napájanie. Keďže je napájanie tlačiarne
ovládané izolačným zdrojom napájania, môžete nechať tento vypínač zapnutý.
VAROVANIE Správnu izoláciu pri pripojení pacienta k systému dosiahnete
tak, že k systému pripojíte iba tlačiareň napájanú na batérie alebo nezávisle
izolovanú tlačiareň. Nenabíjajte batériu tlačiarne ani nenapájajte tlačiareň
z elektrickej zásuvky v stene, keď je systém pripojený k pacientovi.

30. január 2020
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Prihlásenie
Približne jednu minútu po spustení sa aktivuje systém Windows a zobrazí sa
dialógové okno „Log on to Windows“ (Prihlásenie do systému Windows).
1. Prihlasovacie informácie pre váš softvér Viking EDX/Synergy EDX sú
prednastavené z výroby. Ak váš správca systému zmenil informácie, bude v okne
uvedené nasledujúce:
• Používateľské meno má byť „Nicolet“.
• Nie je nastavené žiadne heslo.
Poznámka: Ak máte problémy s prihlásením, obráťte sa na svojho správcu systému.
2. Stlačte kláves Enter. Systém zobrazí pracovnú plochu systému Windows.

Spustenie systémového softvéru
1. Softvér spustíte dvojitým kliknutím na ikonu Viking
Týmto zobrazíte domovskú stránku.

alebo Synergy

.

Poznámka: Ak používate systém NicVue, nezobrazí sa domovská stránka systému
Viking EDX ani Synergy EDX. Prevádzkové pokyny nájdete v pomocníkovi systému
NicVue.
Poznámka: Pozrite si kapitolu 4, ktorá uvádza príklady testov/štúdií na systéme
Viking EDX a Synergy EDX.

30. január 2020
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Ponuky domovskej stránky
Domovská stránka obsahuje sedem ponúk používaných na prístup k hlavným
oblastiam softvéru.
Nový pacient

Kliknutím na položku Nový pacient vytvoríte záznam
nového pacienta a dokončíte všetky otvorené návštevy.
Zobrazí sa zoznam pacientov so zodpovedajúcimi
demografickými údajmi, ak sa nájdu v databáze.

Pacienti

Kliknutím na položku Pacienti zvolíte existujúceho
pacienta pre novú reláciu, zadáte informácie o novom
pacientovi alebo upravíte existujúce informácie
o pacientovi.

Zvoliť test

Kliknutím na položku Zvoliť test zvolíte test alebo
štúdiu, ktorú chcete vykonať u zvoleného pacienta.

Obrazovka testu

Kliknutím na tlačidlo Test Screen (Obrazovka testu)
zobrazíte údaje testu a stopy zaznamenané u zvoleného
pacienta z poslednej alebo aktuálne zvolenej návštevy.

História testov

Kliknutím na tlačidlo História testov zobrazíte históriu
testov aktuálne zvoleného pacienta, môžete si prezrieť
alebo reštartovať test zo zoznamu.

Správa

Kliknutím na tlačidlo Správa otvoríte správu pre
aktuálne zvolenú alebo poslednú návštevu zvoleného
pacienta.

Pomocník

Kliknutím na tlačidlo Pomocník otvoríte pomocníka
aplikácie s odkazmi na príručky a iné systémové
informácie.

Poznámka: Podrobnejšie informácie o použití systému nájdete v časti On-line Help
(Online pomocník) (v softvéri EDX).
1. Vstúpte do softvéru EDX.
2. Kliknite na možnosť Help (Pomocník) > Help Topics (Témy pomocníka).
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Ovládacie prvky na obrazovke testu
Nižšie nájdete rôzne ovládacie prvky na obrazovke testu, ktoré môžete použiť
v priebehu vyšetrenia. Obrázky nižšie sú iba ilustračné. Skutočný vzhľad závisí od
zvoleného softvéru (Viking EDX/Synergy EDX) a testu.

Lišta v záhlaví

Lišta v záhlaví uvádza meno a priezvisko pacienta, vek a dátum a čas návštevy.

Lišta ponuky

Lišta ponuky obsahuje ponuky, ktoré po kliknutí zobrazia zoznam možností, z ktorých
môžete zvoliť vykonanie rôznych postupov.

Lišta nástrojov

Lišta nástrojov obsahuje rôzne ikony/polia nastavení, ktoré sa používajú na ovládanie
spôsobu zobrazenia údajov. Ovládacie prvky zobrazené na lište nástrojov závisia od
testu/štúdie zvolenej na použitie.

Umiestnite kurzor myši nad ikonu/pole a zobrazí sa krátky opis jej funkcie.

30. január 2020
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Lišta rýchleho
prístupu

Lišta rýchleho prístupu sa nachádza nad oblasťou funkčných klávesov. Umožňuje
rýchlo ovládať testy NCS a EMG.

Môžete ukončiť návštevu, ukončiť test, zvoliť nový nerv a stranu, spustiť nasledujúci
súbor alebo zvoliť odlišný test.

Oblasť
funkčných
klávesov

Oblasť funkčných klávesov v spodnej časti okna testu uvádza možnosti dostupné
v aktuálnom prevádzkovom režime.
Ak obsahuje oblasť funkčných klávesov niekoľko riadkov možností, kliknutím na
tlačidlo Previous/Next (Predchádzajúci/Ďalší) môžete rolovať riadkami.
Ak chcete zvoliť možnosť, stlačte príslušný softvérový kláves ovládacieho panela alebo
kliknite na zobrazené tlačidlo možnosti.
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Použitie panela nastavenia akvizície
Zobrazenie
panela
nastavenia
akvizície

1. Panel Acquisition Setup (Nastavenie akvizície) môžete zobraziť jednou
z nasledujúcich metód:
a. Kliknite na položku Acquisition (Akvizícia) > Acquisition Setup (Nastavenie
akvizície).
b. V lište nástrojov kliknite na položku Ch. (Kanál)
High (Vysoký)
.

, Low (Nízky)

alebo

Obrázok 1.

Obrázok 2.
Poznámka: Zmeny v nastaveniach načrtnuté na ľavej strane v obrázku 2
ovplyvnia automaticky všetky kanály.
2. Kliknite na kartu Ch # (Č. kanálu)
, ktorú chcete nastaviť.
3. Vykonajte nastavenia podľa potreby.
4. Kliknite na tlačidlo OK.

30. január 2020
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Nastavenie
individuálnych
kanálov
na paneli
nastavenia
akvizície

Týmto postupom sa zadávajú zmeny vykonané v paneli Acquisition Setup (Nastavenie
akvizície) iba pre zvolený kanál. Preštudujte si poznámku 1 pod obrázkom 2 na
predchádzajúcej strane.
1. Kliknite na položku Ch. (Kanál)

, Low (Nízky)

alebo High (Vysoký)

.

2. Kliknite na kartu Channel (Kanál) (napr. Ch 1, Ch 2, Ch 3 atď.), ktorú chcete
upraviť.
3. Vykonajte požadované zmeny a kliknite na tlačidlo OK.
Vykonané zmeny sa použijú iba v prípade zvoleného kanála.

Nastavenie
všetkých kanálov
na paneli
nastavenia
akvizície

Tento postup použije zmeny v karte Channel 1 (Kanál 1) pre všetky kanály.
Preštudujte si poznámku 1 pod obrázkom 2 na predchádzajúcej strane.
1. Kliknite na položku Ch. (Kanál)

, Low (Nízky)

alebo High (Vysoký)

.

2. Kliknite na kartu Channel 1 (Kanál 1).
3. Vykonajte požadované zmeny a kliknite na tlačidlo Apply to all (Použiť na
všetko) (pozrite si
na obrázku 2 vyššie v tejto kapitole).
4. Kliknite na tlačidlo OK.
Zmeny vykonané v kanáli 1 sa použijú pre všetky kanály.
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Použitie
nastavení filtra
pre všetky
kanály z lišty
nástrojov

Tento postup nastaví všetky kanály na rovnaké nastavenie filtra Low/High
(Nízky/Vysoký).

Obrázok 3.
1. Nastavte parameter

na All (Všetky).

2. V prípade filtra Low (Nízky)
zobrazenia ponuky .

alebo High (Vysoký)

kliknite na šípku

3. Kliknite na požadované nastavenie filtra.
Nové nastavenie filtra sa použije na všetky kanály.

Použitie
nastavení filtra
na jeden kanál
z lišty nástrojov

Tento postup nastaví na nové nastavenie filtra Low/High (Nízky/Vysoký) iba zvolený
kanál.

Obrázok 4.
1. Nastavte

na kanál, ktorý chcete upraviť (napr. 1, 2, 3 atď.).

2. V prípade filtra Low (Nízky)
zobrazenia ponuky .

alebo High (Vysoký)

kliknite na šípku

3. Kliknite na požadované nastavenie filtra.
Nové nastavenia filtra sa použije iba v prípade zvoleného kanála.
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Ukončenie softvéru
Program Viking EDX/Synergy EDX môžete ukončiť ktoroukoľvek z nasledujúcich
metód:
a. Kliknite na ikonu Close (Zatvoriť)
okna.

v pravom hornom rohu softvérového

b. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku
alebo
v ľavom hornom
rohu softvérového okna a kliknite na položku Close (Zatvoriť).
Poznámka: Ak sa chcete vrátiť do NicVue, kliknite na ikonu Pacienti
v aplikácii EMG.

Vypnutie systému Viking EDX/Synergy EDX
Stolový systém

Systémové napájanie môžete vypnúť len pomocou vypínača izolačného zdroja
napájania. Pred vypnutím systémového napájania je potrebné spustiť možnosť
Shutdown (Vypnutie) systému Windows a vypnúť tak aj počítač.

Prenosný systém

Vypnite komponenty v nasledujúcom poradí:
1. Notebook spustením možnosti Shutdown (Vypnutie) systému Windows.
2. Základná jednotka.
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Informácie o pacientovi
Táto kapitola vysvetľuje použitie funkcie informácií o pacientovi systému
Nicolet EDX na prácu so súbormi vyšetrenia pacienta.
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Prázdna strana.
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Obrazovka pacientov
Informácie o pacientovi sú rozdelené na časti, kde zadávate špecifické údaje
o pacientovi, ako napr. ID pacienta, pohlavie, dátum narodenia a meno pacienta,
ako aj informácie o lekárovi, suspektných nálezoch a záveroch.

Vytvorenie nového
záznamu
s informáciami
o pacientovi

1. Kliknite na ikonu Nový pacient

.

2. Zadajte informácie o pacientovi.
Poznámka: Požadované polia sú zvýraznené žltou farbou. Patient ID (ID pacienta)
(minimálne 1 znak, maximálne 11 znakov).
3. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

Úprava záznamu
s informáciami
o pacientovi

1. Zobrazenie okna Patients (Pacienti):
a. Ak už máte otvorené okno Patients (Pacienti), pokračujte krokom 2.
b. Ak máte otvorenú obrazovku Select Test (Zvoliť test), Test alebo okno Test
History (História testov), kliknite na ikonu Pacienti
krokom 2.

a pokračujte

2. V zozname pacientov dvakrát kliknite na pacienta, ktorého chcete upraviť.
3. Ak chcete upraviť informácie o pacientovi, kliknite na ikonu Upraviť
pacienta

.

4. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

30. január 2020
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Úprava záznamu
návštevy

1. Zobrazenie okna Patients (Pacienti):
a. Ak už máte otvorené okno Patients (Pacienti), pokračujte krokom 2.
b. Ak máte otvorenú obrazovku Select Test (Zvoliť test), Test alebo okno Test
History (História testov), kliknite na ikonu Pacienti
krokom 2.

a pokračujte

2. V zozname pacientov dvakrát kliknite na pacienta, ktorého chcete upraviť.
3. Kliknite na ikonu Upraviť návštevu

.

4. Upravte informácie o návšteve podľa potreby.

Odstránenie
záznamu
s informáciami
o pacientovi

UPOZORNENIE Tento postup permanentne vymaže informácie, ktoré už
nebude možné obnoviť.
1. Zobrazenie okna Patients (Pacienti):
a. Ak už máte otvorené okno Patients (Pacienti), pokračujte krokom 2.
b. Ak máte otvorenú obrazovku Select Test (Zvoliť test), Test alebo okno Test
History (História testov), kliknite na ikonu Pacienti
krokom 2.

a pokračujte

2. Kliknite pravým tlačidlom myši na pacienta, ktorého chcete odstrániť.
3. Kliknite na položku Delete Patient (Odstrániť pacienta).
4. Kliknite na možnosť Yes (Áno).
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Informácie o systéme NicVue (voliteľné)
NicVue je databáza používaná na vytvorenie a správu informácií o pacientoch
a vyšetrení. Umožňuje vám zvoliť pacienta a požadovaný režim testu pre akvizíciu
alebo uložené vyšetrenie, ktoré si môžete prezrieť z jednej obrazovky.
Pri prvom vstupe do programu sa zobrazí hlavné okno systému NicVue. V hornej časti
tohto okna sa nachádza lišta ponuky, kde sú uvedené ponuky obsahujúce možnosti
NicVue.
Pod lištou ponuky sa nachádza ikona programu, ktorá vám umožňuje zvoliť
prevádzkový a testový režim. Ikony zobrazené na tejto lište závisia od počtu a typu
programov nainštalovaných na pevnom disku vášho systému.
Zostávajúce časti hlavného okna systému NicVue pozostávajú z dvoch zoznamov:
• Patient Information (Informácie o pacientovi) zobrazí zoznam všetkých
pacientov uložených na pevnom disku.
• Test Data (Údaje testu) zobrazí zoznam všetkých uložených testových vyšetrení
zvýrazneného pacienta. Tieto súbory sú identifikované podľa typu testu a sú
uvedené chronologicky.
Okno s informáciami o pacientovi systému NicVue obsahuje administratívne
informácie ako meno pacienta, adresu, ID kód, dátum narodenia, fyzické
charakteristiky a anamnézu. V tomto okne môžete vytvoriť alebo upraviť informácie
o pacientovi.
Poznámka: Ak sa chcete vrátiť do NicVue, kliknite na ikonu Pacienti
v aplikácii EMG.
Prevádzkové pokyny nájdete v pomocníkovi systému NicVue vo vašom systéme
EDX.

30. január 2020
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Prázdna strana.
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Vykonanie vyšetrenia
Táto kapitola obsahuje všeobecné pokyny na vykonanie štúdie alebo vyšetrenia,
pričom ako príklad používa štúdiu vodivosti motorického nervu (MNC).
Tieto základné kroky môžete použiť na vykonanie väčšiny vyšetrení dostupných
v programoch Viking EDX/Synergy EDX.

30. január 2020
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Prázdna strana.
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Súhrn krokov
1. Zostavte systém.
2. Zapnite systém.
3. Vytvorte súbor nového pacienta alebo načítajte súbor existujúceho pacienta.
4. Otvorte program Viking EDX/Synergy EDX, zvoľte vyšetrenie a nastavenia.
Následne zadajte testovú modalitu.
5. Pripravte pacienta.
6. Namerajte údaje.
7. Skontrolujte údaje.
8. Vytlačte správu.
9. Archivujte údaje.

Poznámky
Nižšie nájdete ukážkový postup pre použitie testov. Niektoré postupy sú spoločné pre
všetky testy. Niektoré sú však odlišné alebo sa nepoužívajú vôbec:
1. Pripojte elektródy príslušným spôsobom pre individuálne testy.
2. Pre rôzne testy sa používajú rôzne typy stimulátorov.
3. Uistite sa, že použitý stimul je vhodný pre pacienta. Zvláštnu pozornosť venujte
intenzite stimulu.
4. Údaje získané prístrojom sa uložia do pamäte a zobrazia na obrazovke.
5. Vzdialenosti medzi lokalitami elektród je nutné zadať predtým, ako je možné
vypočítať výsledky rýchlosti vodivosti. Táto vypočítaná hodnota sa zobrazí na
obrazovke v priebehu testov vodivosti motorických a senzorických nervov.
6. Stopy môžete zvoliť na označenie alebo analýzu stopy kliknutím na stopu
pomocou myši.
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Súhrny ukážkového okna záznamu
Štúdia
vodivosti
motorického
nervu
Viking EDX

Nasledujúci ukážkový obrázok obsahuje krátky opis rôznych oblastí, ktoré sa zobrazia
v priebehu testu Viking EDX NCS.

Časti obrazovky režimu záznamu Viking EDX MNC
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A Informácie o pacientovi
a návšteve

I

Tabuľka segmentu

Q Preloženie
údajov/zobrazenie
nastavenia oblasti
obrazovky – panel
uložených položiek

B Zvolený test

J Oblasť Results Graphs
(Grafy výsledkov)

R Testová oblasť

C Údajová oblasť

K Oblasť Monitor
(Monitorovanie)

S Počty nervových krokov

D Navigačné ikony

L Oblasť funkčných
klávesov

T Časový základ

E Test, akvizícia zap./vyp.,
EL1 zap./vyp., DIN1

M Oblasť Monitor
(Monitorovanie) na celú
obrazovku

U Citlivosť

F Vloženie/skrytie stôp
G Tabuľka lokality
H Oblasť výsledkov

N Lišta rýchleho prístupu
O Stavová lišta
P Zobrazená oblasť na celú
obrazovku

V Lišta nástrojov
W Lišta ponuky
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Štúdia
vodivosti
motorického
nervu
Synergy EDX

Nasledujúci ukážkový obrázok obsahuje krátky opis rôznych oblastí, ktoré sa zobrazia pri
vykonávaní testu Synergy EDX NCS.

Časti obrazovky režimu záznamu Synergy EDX MNC
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A Informácie o pacientovi
a návšteve

I

Tabuľka segmentu

Q Preloženie
údajov/zobrazenie
nastavenia oblasti
obrazovky – panel
uložených položiek

B Zvolený test

J Oblasť Results Graphs
(Grafy výsledkov)

R Testová oblasť

C Údajová oblasť

K Oblasť Monitor
(Monitorovanie)

S Počty nervových krokov

D Navigačné ikony

L Oblasť funkčných
klávesov

T Časový základ

E Test, akvizícia zap./vyp.,
EL1 zap./vyp., DIN1

M Oblasť Monitor
(Monitorovanie) na celú
obrazovku

U Citlivosť

F Vloženie/skrytie stôp
G Tabuľka lokality

N Lišta rýchleho prístupu
O Stavová lišta

V Lišta nástrojov
W Lišta ponuky

H Oblasť výsledkov

P Zobrazená oblasť na celú
obrazovku
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Zostavenie systému
Uistite sa, že sú komponenty správne pripojené k vášmu systému.
UPOZORNENIE Akékoľvek napájanie systému zapnite až po správnom
pripojení a overení všetkých káblových pripojení. Preštudujte si kapitolu 2 v tejto
príručke.
Takisto bude nutné mať v systéme nainštalovaný príslušný softvér aplikácie.

Začíname

Preštudujte si kapitolu 2 tejto príručky, špecificky pokyny k nasledujúcim krokom:
•
•
•

Zapnutie systému

Spustenie systému.
Prihlásenie.
Spustenie systémového softvéru.

Keď zapnete sieťové napájanie, systém zobrazí obrazovku Windows Logon
(Prihlásenie do systému Windows).
Po prihlásení k systému sa zobrazí hlavné okno NicVue alebo domovská stránka
systému Viking EDX/Synergy EDX.

Spustenie/ukončenie Pokyny k používaniu programu NicVue uvádza pomocník systému NicVue vo
vašom systéme.
systému NicVue
7.
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Príklad testu vodivosti motorického nervu
Nasaďte a zaistite elektródy na pacienta podľa protokolov pre typ vykonávaného testu.
Poznámka: Napriek tomu, že je záujem o vodivosť pozdĺž nervu, záznamová
elektróda je umiestnená na svale.
Nerv je stimulovaný pomocou povrchových elektród na dvoch alebo viacerých
miestach, kde je nerv umiestnený povrchovo. Stimulátor je orientovaný tak,
aby katóda stimulátora smerovala k aktívnej záznamovej elektróde.
Negatívne napätie na čiernom (-) vstupnom konektore typu jack vedie k vychýleniu
nahor na zobrazení obrazovky. Použite čierny vstupný konektor typu jack ako aktívnu
elektródu a červený vstupný konektor typu jack ako referenčnú alebo neaktívnu
elektródu. Získate tak negatívnu konvenciu nahor.
Elektróda
Uzemnenie
Čierny (-) – aktívny záznam
Červený (+) – referenčný záznam
DIN (záznam)

30. január 2020

Konektor kanála zosilňovača
Zelený vstup DIN
Čierny vstup DIN
Červený vstup DIN
Veľký 5-kolíkový kruhový vstup DIN
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Umiestnenie
• Aktívna záznamová elektróda sa umiestni nad zónu koncovej platničky svalu
inervovaného testovaným nervom.
elektródy
• Referenčná elektróda sa umiestni v blízkosti elektricky „tichej“ oblasti.
v prípade štúdie
• Uzemňovacia elektróda je zvyčajne umiestnená medzi stimulačnými
vodivosti
a záznamovými elektródami.
motorického nervu

• Použitie elektrolytického gélu medzi pokožkou a záznamovou elektródou
zlepšuje „elektrický kontakt“ a znižuje šum.
• Pri zázname z hlbokého svalu môžete použiť koncentrickú alebo monopolárnu
ihlu na záznam.

Umiestnenie
elektródy
v prípade štúdie
vodivosti
senzorického
nervu

• Povrchové diskové alebo prstencové elektródy sú umiestnené na pokožku nad
testovaný povrchovo umiestnený nerv.
• Nerv je stimulovaný v miestach, kde sa nachádza pod povrchom. Katóda
stimulátora je orientovaná smerom k aktívnej záznamovej elektróde.

Pripojenie
stimulačných
elektród

Pripojenie externých stimulačných elektród k sonde Comfort Probe alebo
Comfort Plus Probe:

4-8

1. Odstráňte hlavičku sondy.
2. Nahraďte hlavičku sondy hlavičkou s kolíkom typu jack.
3. Pripojte elektródy anódy (+) a katódy (-) do príslušných kolíkových konektorov
typu jack.
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Vytvorenie/výber
záznamu
o pacientovi.

Vytvorenie nového záznamu o pacientovi
1. Vytvorte nový záznam o pacientovi ktoroukoľvek z nasledujúcich metód:
a. Na domovskej stránke kliknite na ikonu Nový pacient
b. Na domovskej stránke kliknite na ikonu Pacienti
ikonu Nový pacient

.
a následne kliknite na

.

2. Zadajte informácie o pacientovi (žlté polia sú povinné).
3. Kliknite na tlačidlo OK.
4. Okno Select Test (Zvoliť test) sa otvorí automaticky.

Výber existujúceho záznamu o pacientovi
1. Kliknutím na ikonu Pacienti

zobrazíte okno Patients (Pacienti).

2. Zvoľte záznam o pacientovi ktoroukoľvek z nasledujúcich metód:
a. Dvakrát kliknite na požadovaného pacienta.
b. Kliknite na požadovaného pacienta a následne na ikonu Otvoriť
pacienta

.

3. Kliknite na položku visit (návšteva), ktorú chcete otvoriť.
4. Kliknutím na ikonu Zvoliť test

30. január 2020

zobrazíte okno Select Test (Zvoliť test).
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Výber testu

1. Kliknite na ikonu NCS

v hornej časti okna Select Test (Zvoliť test).

2. Kliknutím na ikonu požadovanej strany
(ľavá alebo pravá).

zvoľte stranu vyšetrenia

3. Kliknite na požadovaný test.
4. Otvorte obrazovku testu ktoroukoľvek z nasledujúcich metód:
a. Dvakrát kliknite na požadovanú anatomickú štruktúru.
b. Kliknite na požadovanú položku Anatomy a následne na ikonu obrazovky
testu

.

5. Otvorí sa obrazovka Test Screen (Obrazovka testu).

Poznámky k alternatívnym pracovným postupom:
Môžete takisto kliknúť na ikonu Ponuka testov
zoznamu.
Môžete takisto kliknúť na ikonu Ponuka štúdií
štúdiu zo zoznamu.
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a zvoliť požadovanú
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Akvizícia údajov

Údaje získané prístrojom sa uložia do pamäte a zobrazia na obrazovke, keď je režim
akvizície zapnutý.
1. Nastavte intenzitu stimulu na hodnotu 0.
2. Umiestnite stimulátor na príslušné miesto.
3. Spustite stimuláciu a akvizíciu ktoroukoľvek z nasledujúcich metód:
a. Stlačte tlačidlo ZAPNUTIA akvizície na ovládacom paneli.
b. Stlačte nožný spínač.
c. Stlačte koliesko na sonde stimulátora Comfort Probe Plus.
4. Pomocou otočného ovládača intenzity stimulácie alebo kolieska intenzity na
sonde stimulátora Comfort Probe Plus postupne zvyšujte intenzitu elektrického
stimulu až na supramaximálnu hodnotu.
5. Keď dosiahnete prijateľnú odpoveď, zastavte stimuláciu a akvizíciu jednou
z nasledujúcich metód:
a. Stlačte tlačidlo ZAPNUTIA akvizície na ovládacom paneli.
b. Stlačte nožný spínač.
c. Stlačte koliesko na sonde stimulátora Comfort Probe Plus.
6. Odozvy môžete spriemerovať kliknutím na nastavenie Average (Priemer) >
Averager Setup (Nastavenie priemerovania) a označením zaškrtávacieho
políčka Average On (Zapnúť priemerovanie). Ak je funkcia Averager
(Priemerovanie) vypnutá, každá novonasnímaná odozva prepíše predchádzajúcu.
7. Stlačením tlačidla Ďalší spustíte ďalšie vyšetrenie.
8. Rovnakým postupom nasnímajte odozvu na všetkých požadovaných miestach.
Poznámka: Kalibračný signál je spustený, čo umožňuje priemerovanie.
Nezabúdajte, že nastavenia vysokej a nízkej frekvencie filtra môžu znížiť amplitúdu
kalibračného signálu.

30. január 2020
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Uloženie testových údajov
Automatické
Keď otvoríte ponuku Pacienti
uložia na pevný disk.

alebo Zvoliť test

, údaje sa automaticky

Manuálne
Údaje môžete manuálne uložiť na pevný disk bez zatvorenia testovej obrazovky
ktoroukoľvek z nasledujúcich metód:
a. Kliknite na položku File (Súbor) > Save Results (Uložiť výsledky).
b. Stlačte tlačidlo Save (Uložiť) na ovládacom module systému Viking EDX.

Vytvorenie/aktualizácia správy
Automatické
Keď otvoríte ponuku Zvoliť test, Nový pacient alebo Zoznam pacientov, správa sa
automaticky aktualizuje.

Manuálne
Vytvorenie/aktualizácia správy manuálne na pevnom disku bez zatvorenia obrazovky
testu:
1. Kliknite na ikonu Správa

.

Tlač štandardnej dátovej správy
Ak chcete vytlačiť štandardnú dátovú správu pre práve dokončené vyšetrenie:
1. Kliknite na ikonu Správa

.

2. Kliknite na kartu File (Súbor).
3. Kliknite na položku Print (Tlač) na ľavej strane správy.
4. Upravte nastavenia tlače.
5. Kliknite na položku Print (Tlač) v ľavej hornej časti okna.

4-12

30. január 2020

Vykonanie vyšetrenia

Záznam snímok a videí zobrazenia obrazovky
Záznam snímky
zobrazenia
obrazovky

Kópiu aktuálneho zobrazenia obrazovky môžete zachytiť kedykoľvek pomocou
jednej z nasledujúcich metód:
a. Kliknutím na ikonu Záznam obrazovky
(súbor .jpg).

vytvoríte softvérovú kópiu

b. Kliknutím na položku File (Súbor) > Print Screen (Tlač obrazovky)
vytvoríte tlačenú kópiu.
c. Stlačením tlačidla Screen Copy (Kópia obrazovky)
paneli Viking EDX vytvoríte tlačenú kópiu.

na ovládacom

Záznam videa
Video zobrazenia obrazovky testu môžete zachytiť pomocou jednej z nasledujúcich
testovej obrazovky metód:
a. Kliknite na ikonu Záznam videa
záznam.

. Opakovaním kroku zastavíte

b. Kliknite na položku File (Súbor) > Producer (Producent) > Capture Video
(Záznam videa). Opakovaním kroku zastavíte záznam.

Kontrola
zaznamenaného
videa testovej
obrazovky

30. január 2020

1. Kliknite na položku File (Súbor) > Producer (Producent) > Producer
Recordings (Záznamy producenta).
2. Vyhľadajte a otvorte súbor videa, ktorý si chcete prezrieť (súbory majú časovú
známku).
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Prázdna strana.
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Bežné postupy
Táto kapitola opisuje rôzne postupy, ktoré sú bežné v prípade systémov Viking EDX
a Synergy EDX.
Nasledujúce kľúče identifikujú, na ktorý systém sa postupy v tejto kapitole vzťahujú.
Kroky platia pre systém Viking EDX aj pre systém Synergy EDX.
Kroky platia iba pre systém Viking EDX.
Kroky platia iba pre systém Synergy EDX.

Poznámka: Rôzne postupy je možné vykonávať aj pomocou tlačidiel oblastí
funkčných klávesov, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti okien Test/Review
(Prezeranie). Tieto ovládacie prvky nie sú uvedené v tejto kapitole.

30. január 2020
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Prázdna strana.
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Bežné postupy
Pridanie nových
testov do
predchádzajúcej
návštevy

Môžete namerať nové testy a pridať údaje do predchádzajúcej návštevy.
1. Kliknite na ikonu Pacienti
.
2. Dvakrát kliknite na záznam Patient (Pacient).
3. Kliknite na položku Visit (Návšteva), do ktorej chcete pridať
a uložiť nové testy.
4. Kliknite na ikonu Namerať návštevu
umiestnenú nad
zoznamom predchádzajúcich návštev.
5. Kliknite na ikonu NCS, EMG, EP alebo IOM pre test, ktorý
chcete vykonať.
6. Zvoľte možnosť Test.
7. Dvakrát kliknite na požadovanú položku
Anatomy/Location/Test (Anatómia/Lokalita/Test).
8. Namerajte nové údaje.

Pridanie nových
Môžete namerať nové údaje a pridať ich do predchádzajúceho testu.
údajov do
predchádzajúceho
1. Kliknite na ikonu Pacienti
.
testu

2. Dvakrát kliknite na záznam Patient (Pacient).
3. Kliknite na položku Visit (Návšteva) obsahujúcu test, do ktorého
chcete pridať údaje z nového testu.
4. Kliknite na Test, do ktorého chcete pridať údaje z nového testu.
5. Kliknite na ikonu Namerať test
predchádzajúcich testov.
6. Namerajte nové údaje.

30. január 2020

umiestnenú nad zoznamom
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Zmena trvania
stimulu

Zmena trvania stimulu (0,01 – 1,0 ms)) aplikovaného pacientovi:
1. Použite ktorúkoľvek z nasledujúcich metód:
a. Kliknite na pole nastavenia EL1
a kliknite na nové nastavenie z ponuky.

stimulátora

b. Stlačením tlačidla sondy Comfort Probe Plus S1 predĺžite
alebo tlačidlom S2 skrátite trvanie stimulu.
1. Otočte ovládací prvok trvania stimulu.

Zmena citlivosti
(SNS)

Zmena citlivosti pre test:

1. Stlačením hardvérového klávesu Trace
upper (Horná stopa)
alebo lower (Spodná stopa) na ovládacom paneli systému
Viking EDX zvoľte stopu.
2. Na zmenu citlivosti použite ktorúkoľvek z nasledujúcich metód:
a. Stlačte tlačidlo sondy Comfort Probe Plus S3.
b. Horným hardvérovým klávesom zvýšite alebo spodným
hardvérovým klávesom znížite citlivosť.

1. Kliknite na požadovanú stopu.
2. Na zmenu citlivosti použite ktorúkoľvek z nasledujúcich metód:
a. Stlačte tlačidlo sondy Comfort Probe Plus S3.
b. Otočte ovládací prvok Citlivosť na ovládacom paneli
Synergy EDX.
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Bežné postupy
Zmena rýchlosti
stimulu

Ak chcete zvoliť požadovanú rýchlosť opakovania stimulácie, použite ktorúkoľvek
z nasledujúcich metód:
a. Kliknite na pole Stim Rep Rate (Rýchlosť opakovania
stimulácie)
v lište nástrojov a zadajte požadovanú
rýchlosť.
b. Kliknite na šípku zobrazenia ponuky položky Stim Rep Rate
(Rýchlosť opakovania stimulácie)
a kliknite na bežne
používanú rýchlosť.

Výber akvizície
s repetitívnym
alebo
jednoduchým
posunom

Zvoľte aplikáciu stimulu Repetitive (Repetitívny) alebo Single Sweep (Jednoduchý
posun) jednou z nasledujúcich metód:
1. Kliknutím na ikonu Aplikácia stimulu zvoľte nastavenie:
•

= aplikuje jeden stimul a spustí jednoduchý posun pri
každom stlačení klávesu Switch (Prepínač) alebo nožného
spínača.

•

= aplikuje repetitívny stimul a vykoná posun po stlačení
klávesu Switch (Prepínač) alebo nožného spínača.
Opätovným stlačením klávesu Switch (Prepínač) alebo
nožného spínača zastavíte aplikáciu.

1. Kliknutím na tlačidlo Switch (Prepínač) oblasti funkčných
klávesov zvoľte nastavenie Repetitive (Repetitívny) alebo Single
(Jednoduchý).

30. január 2020
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Umiestnenie
značiek

Môžete nastaviť automatické umiestňovanie značiek softvérom alebo ich uložiť
manuálne.

Automatické umiestňovanie značiek
Ak chcete nechať softvér umiestňovať značky automaticky na krivky v zvolených
lokalitách, keď prebehol počet krokov:
1. Kliknite na tlačidlo Results (Výsledky) > Marker Setup
(Nastavenie značky).
2. Označte zaškrtávacie políčka Enable (Povoliť) pre požadované
značky.
3. Uistite sa, že zaškrtávacie políčka Auto (Automaticky) pre
značky, ktoré má systém ukladať automaticky, sú takisto
označené.
Všetky relevantné merania a výpočty sa zobrazia v tabuľkách v oblasti tabuliek
s výsledkami.

Manuálne umiestňovanie značiek
Manuálne umiestňovanie značiek v údajoch:
1. Kliknite na tlačidlo Marker Bar On/Off
zap./vyp.).

(Lišta značky

2. Kliknite na položky View (Zobraziť) > Panels (Panely) >
Marker Panel (Panel značiek).
3. Z panela značiek použite jednu z nasledujúcich metód:
a. Kliknite na Marker Number (Číslo značky), ktorú chcete
umiestniť, uložte ikonu značky cez prvok krivky, ktorý chcete
označiť, a kliknite tlačidlom myši. Zopakujte pre všetky
značky, ktoré chcete umiestniť.
b. Kliknite na tlačidlo Fast Mark (Rýchla značka), umiestnite
ikonu značky cez prvý prvok, ktorý chcete označiť ako „1“,
a kliknite tlačidlom myši. Presuňte ikonu značky na ďalší
prvok a kliknite tlačidlom myši. Opakujte, kým neumiestnite
všetky požadované značky. Opätovným kliknutím na tlačidlo
Fast Mark (Rýchla značka) vypnete funkciu.
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Bežné postupy
Presun značiek po stope
Merania sa aktualizujú automaticky pri presune značky.
1. Kliknite a potiahnite značku, ktorú chcete presunúť.
2. Kliknite na značku, ktorú chcete presunúť, a otočte kurzorovým
kolieskom myši.
Poznámka: Uložením značky latencie 1 na krajnú ľavú časť zobrazených údajov
alebo značky latencie 2 na krajnú pravú časť zobrazených údajov vylúčite latenciu
z výpočtov.

Bez odozvy
Ak ste na stope nezaznamenali odozvu na stimul, môžete do tabuľky výsledkov vložiť
NR, čo označuje absenciu odozvy.
1. Kliknite na stopu bez odozvy.
2. Zvoľte položku No Response (Bez odozvy) z oblasti funkčných
klávesov.
3. V tabuľke výsledkov bude namiesto hodnôt pre zvolenú stopu
uvedené „NR“.

Resetovanie značiek
Ak ste manuálne upravili pozíciu značiek umiestnených automaticky systémom,
môžete tieto značky vrátiť do pôvodných pozícií:
1. Kliknite na položku Results (Výsledky) > Reanalyze
(Opakovane analyzovať).
2. Kliknutím na položku Yes (Áno) potvrdíte, že chcete opakovane
analyzovať zvolenú stopu.

30. január 2020
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Zmena zobrazenia Ak chcete zmeniť zobrazenie obrazovky pred začatím akvizície údajov alebo po
dokončení akvizície:
obrazovky
1. Ktoroukoľvek z nasledujúcich metód zvoľte spôsob, akým chcete
zobraziť zobrazenie obrazovky:
a. Kliknite na položku View (Náhľad) > Full Trace Area
(Oblasť stopy na celú obrazovku) alebo Full Results Area
(Oblasť výsledkov na celú obrazovku), Trace Area (Oblasť
stopy), Right Trace Area (Pravá oblasť stopy) alebo Trace
Area Setup (Nastavenie oblasti stopy).
b. Stlačením softvérového klávesu Zobraziť zobrazíte možnosti
zobrazenia údajov.
c. Stlačením softvérového klávesu Obrazovka prepínate medzi
voľbami:
• Normálny: Oblasť údajov pokrýva polovicu obrazovky a je
zobrazená oblasť výsledkov.
• Celá obrazovka: Oblasť údajov pokrýva celú šírku
obrazovky a oblasť výsledkov je dočasne skrytá.
• Kliknite na požadovanú ikonu zobrazenia na lište
nástrojov.
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Bežné postupy
Aktivačné značky

Značku aktivujete jednou z nasledujúcich metód:
1. Kliknite na značku, ktorú chcete aktivovať. Zmení farbu na
červenú.
1. Značky môžete aktivovať pomocou hardvérových klávesov
značky na ovládacom paneli systému Viking EDX.
a. Stlačením tlačidla Marker 1 (advance) (Značka 1 (posun
vpred)) aktivujete prvú značku latencie alebo amplitúdy na
stope. Opätovným stlačením tohto tlačidla aktivujete prvú
značku latencie alebo amplitúdy na ďalšej stope.
b. Stlačením tlačidla Marker 2 (advance) (Značka 2 (posun
vpred)) aktivujete druhú značku latencie alebo amplitúdy na
stope. Opätovným stlačením tohto tlačidla aktivujete druhú
značku latencie alebo amplitúdy na ďalšej stope.
c. Stlačením tlačidla Latency/Amplitude (Latencia/amplitúda)
prepnete medzi značkami latencie a amplitúdy.

Preloženie stôp

V štúdii na jednom nerve sa prekrývajúce stopy zobrazia uprostred obrazovky.
V štúdii na dvoch nervoch sa krivky zaznamenané z nervu A zobrazia v hornej
polovici obrazovky; krivky zaznamenané z nervu B sa zobrazia v spodnej polovici.
1. Ktoroukoľvek z nasledujúcich metód môžete stopy prekryť:
a. Kliknite na tlačidlo Prekryť
na lište nástrojov.
Opätovným kliknutím na tlačidlo Prekryť vrátite stopy do ich
pôvodných pozícií.
b. Stlačením tlačidla Superimpose (Prekryť) na ovládacom
paneli prekryjete stopy obsahujúce údaje. Opätovným
stlačením tlačidla Superimpose (Prekryť) vrátite stopy do ich
pôvodných pozícií.
c. Stlačte tlačidlo S. Impose (Prekryť) v oblasti funkčných
klávesov.
d. Kliknite na položku View (Zobraziť) > Superimpose
(Prekryť).
1. Ktoroukoľvek z nasledujúcich metód môžete stopy prekryť:
a. Stlačte tlačidlo S. Impose (Prekryť) v oblasti funkčných
klávesov.
b. Kliknite na položku View (Zobraziť) > Superimpose
(Prekryť).

30. január 2020
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Výpočet rýchlostí
vodivosti

Výpočet a zobrazenie rýchlosti vodivosti pre špecifické segmenty:

Meranie teploty
pacienta

Ak je funkcia povolená, systém bude automaticky zadávať teplotu pacienta do
tabuľky stôp alebo segmentov v priebehu akvizície.

1. Kliknite na položku Edit (Upraviť) > Site Setup > (Nastavenie
lokality).
2. Označením zaškrtávacieho políčka (políčok) Velocity (Rýchlosť)
zvoľte, ktoré segmenty zobrazia rýchlosť v tabuľke výsledkov
segmentov.
3. Kliknite na tlačidlo OK.
4. Zadajte vzdialenosť pre každú z lokalít, pre ktorú chcete zobraziť
hodnoty rýchlosti.

1. Zaistite teplotnú sondu na príslušné miesto na koži pacienta.
2. Pripojte teplotnú sondu k zosilňovaču.
3. Ktoroukoľvek z nasledujúcich metód zobrazte panel Results Table
Setup (Nastavenie tabuľky výsledkov).
a. Kliknite na tlačidlo Edit (Upraviť) > Results Table Setup
(Nastavenie tabuľky výsledkov).
b. Kliknite na akúkoľvek hlavičku stĺpca s hodnotami výsledkov
v tabuľke výsledkov (napr. Distance mm (Vzdialenosť mm),
Lat Diff ms (Rozd. lat ms) atď.).
4. Kliknite na tlačidlo zobrazenia ponuky prázdneho poľa (A)
nižšie.
5. Kliknite na položku Temperature (Teplota). Zvolené pole bude
teraz uvádzať teplotu.
6. Ak chcete teplotu presunúť do iného stĺpca v tabuľke segmentov,
kliknite na šípku nahor alebo nadol (B).
7. Ak chcete odstrániť stĺpec z tabuliek výsledkov, kliknite na
príslušné číslo a následne stlačte tlačidlo mínus (C).
8. Tlačidlo plus (C) vkladá prázdne pole nad aktuálne zvolené pole.

9. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.
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Bežné postupy
Zmena názvu
nervu

Zmena štítku nervu z režimu záznamu alebo prezerania.

Prezeranie
zoznamu nervov

Výber spôsobu prezerania zoznamu testov/anatomických štruktúr v okne Select Test
(Zvoliť test).

1. Kliknite pravým tlačidlom kdekoľvek do oblasti tabuľky Results
Table (Tabuľka výsledkov) na pravej strane od oblasti zobrazenia
Data (Údaje).
2. Kliknite na položku Change Nerve Label (Zmeniť štítok nervu)
v rozbaľovacej ponuke.
3. Kliknite na názov Nerve (Nerv), ktorým chcete nahradiť aktuálny
štítok.
4. Kliknite na tlačidlo OK.

1. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Heading (Hlavička)
na pravej strane okna Select Test (Zvoliť test).
2. Kliknite na požadovanú metódu, pomocou ktorej chcete zoznam
prezerať.

Výber strany pre
vyšetrenie

Na výber strany v priebehu vyšetrenia použite jednu z nasledujúcich metód:

a. V okne Select Test (Zvoliť test) kliknite na položku
a zvoľte tak ľavú stranu alebo položkou
stranu.

zvoľte pravú

b. Stlačte tlačidlo Side (Strana) na ovládacom paneli systému
Viking EDX.

30. január 2020
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Vymazanie údajov Nasledujúce kroky vymažú údaje:
Pomocou lišty nástrojov
1. Kliknite na stopu, ktorú chcete vymazať.
2. Kliknite na tlačidlo vymazania
.
3. Práve vymazanú stopu môžete obnoviť stlačením tlačidla
zrušenia vymazania

.

Pomocou ovládacieho panela
1. Ak chcete vymazať jednu alebo viac stôp, stlačte tlačidlo Delete
(Odstrániť) na ovládacom paneli. Oblasť funkčných klávesov
zobrazí vaše možnosti.
2. Ak chcete odstrániť všetky zobrazené odozvy, stlačte tlačidlo All
Responses (Všetky odozvy). Systém vymaže z obrazovky všetky
stopy a namerané údaje.
- alebo Ak chcete odstrániť jednu stopu, zvýraznite nechcenú stopu
pomocou kurzorového kolieska. Zvolená stopa zmení farbu na
červenú. Stlačením tlačidla Enter odstránite stopu. Opakujte
podľa potreby, kým nevymažete všetky nechcené odozvy.
1. Na ovládacom paneli systému Synergy EDX stlačte tlačidlo M-.
Oblasť funkčných klávesov zobrazí vaše možnosti.
1. Zvoľte údajovú stopu, ktorú chcete odstrániť.
2. Kliknite na tlačidlo Edit (Upraviť) > Erase (Vymazať).
3. Práve vymazanú stopu môžete obnoviť kliknutím na položky
Edit (Upraviť) > Unerase (Zrušiť vymazanie).
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Bežné postupy
Záznam videa

Môžete zaznamenať video zobrazenia obrazovky v priebehu vyšetrenia.
1. Kliknutím na ikonu Zaznamenať video
spustíte záznam
videa.
2. Opätovným kliknutím na ikonu Zaznamenať video zastavíte
záznam videa.

Zostavenie správy Môžete si zvoliť obsah správ.
Z okna Patients (Pacienti)
1. Kliknite na ikonu Pacienti
.
2. Kliknite na položku Edit (Upraviť) > User Setup (Používateľské
nastavenie) > Report Setup (Nastavenie správy).
3. Upravte obsah správy podľa potreby.
4. Kliknite na tlačidlo OK.
Z obrazovky Test
1. Otvorte obrazovku Test
2. Kliknite na položky Edit (Upraviť) > Test Report Setup
(Nastavenie správy testu).
3. Upravte obsah správy podľa potreby.
4. Kliknite na tlačidlo OK.

30. január 2020
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Prázdna strana.
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Zálohovanie/obnova nastavení
a dôležité nastavenia systému
Viking z predchádzajúcich verzií
Táto kapitola obsahuje pokyny pre zálohovanie a obnovu vašich nastavení a testových
priečinkov spolu s importom nastavení systému Viking z predchádzajúcich verzií.
Poznámka: Postupy v tejto kapitole nezálohujú údaje získané z vyšetrení.
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Zálohovanie/obnova nastavení a dôležité nastavenia systému Viking z predchádzajúcich verzií

Zálohovanie nastavení a testových priečinkov
1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) > All Programs (Všetky programy) > Natus
(Natus) > Emg (Emg) > Utilities (Pomôcky) > Backup Settings (Zálohovať
nastavenia).
2. Kliknite na tlačidlo Yes (Áno) v dialógovom okne EMG Settings Backup
(Zálohovanie nastavení EMG).
3. Vytvorte Name (Názov) pre priečinok nastavení.
4. Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).
5. Kliknite na možnosť OK v dialógovom okne EMG Settings Backup (Zálohovanie
nastavení EMG), ktoré uvádza umiestnenie zálohovaného priečinka nastavení.

Obnova nastavení a testových priečinkov
Z pracovnej plochy:
1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) > All Programs (Všetky programy) > Natus
(Natus) > Emg (Emg) > Utilities (Pomôcky) > Restore Settings (Obnoviť
nastavenia).
2. Kliknutím na možnosť Yes (Áno) potvrdíte, že chcete prepísať existujúce
nastavenia vo vašom systéme.
3. Kliknite na priečinok nastavení, ktorý chcete obnoviť.
4. Kliknite na tlačidlo Open (Otvoriť).
5. Keď vás systém informuje, že boli nastavenia obnovené, kliknite na tlačidlo OK.
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Importovanie nastavení systému Viking z predchádzajúcich verzií
Tento postup importuje predtým vytvorené nastavenia systému Viking
z predchádzajúcich verzií.
1. Z akéhokoľvek okna systému Viking mimo okna Test kliknite na položku File
(Súbor) > Import (Importovať) > Viking Settings (Nastavenia systému Viking).
2. Otvorte umiestnenie vašich nastavení systému Viking (napr.
C:\Nicolet\VikDir\Settings.Sel).
Môžete zvoliť import všetkých nastavení systému Viking a súborov systémových
nastavení, iba zvoleného súboru (súborov) nastavení systému Viking alebo iba
súborov systémových nastavení systému Viking.

Importovanie
všetkých testov
Viking
a systémového
nastavenia

Táto metóda naimportuje všetky nastavenia testov Viking a systémové nastavenia
systému Viking, medzi ktoré patria nastavenia Look and Feel (Vzhľad a pocit), Producer
(Producent), Printer (Tlačiareň), Regional Settings (Regionálne nastavenia) atď.

Importovanie iba
zvolených
nastavení Viking

Táto metóda naimportuje iba vami zvolené nastavenia testov systému Viking.

1. Ak chcete zmeniť východiskový štítok testového priečinka, kam bude nastavenie
(nastavenia) importované, zadajte požadovaný štítok.
2. Kliknite na tlačidlo Import (Importovať).

1. V okne Viking Import Setup (Nastavenie importu systému Viking) kliknite na

2.
3.
4.
5.

položku Rozbaliť
, čím zobrazíte panel Import Viking Settings (Import
nastavení systému Viking), ktorý umožňuje zvoliť špecifické súbory nastavení
pre import.
Zrušte označenie položky Select All (Vybrať všetko).
Kliknite na súbor (súbory) nastavení, ktoré chcete naimportovať.
Kliknite na tlačidlo Import Test Setups (Importovať nastavenia testu).
Zobrazí sa dialógové okno Import status (Stav importu).
a. Ak bol import úspešný, kliknite na tlačidlo Close (Zavrieť).
b. Ak import bolo možné dokončiť iba z časti, postupujte jedným
z nasledujúcich spôsobov:
i. Kliknutím na položku Show Log (Zobraziť protokol) zobrazte zoznam
nastavení, ktoré môžu vyžadovať po importe zvoleného nastavenia
(nastavení) úpravy.
ii. Kliknutím na tlačidlo

zavrite okno protokolu.

iii. Kliknutím na tlačidlo Close (Zavrieť) zavrite dialógové okno stavu
importu.
6. Kliknutím na tlačidlo Close (Zavrieť) zavrite panel Import Viking Settings
(Import nastavení systému Viking).
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Importovanie iba
systémového
nastavenia
systému Viking

Tento postup naimportuje iba systémové nastavenia systému Viking, kam patria
nastavenia Look and Feel (Vzhľad a pocit), Producer (Producent), Printer
(Tlačiareň), Regional Settings (Regionálne nastavenia) atď.
1. V okne Viking Import Setup (Nastavenie importu systému Viking) kliknite na
položku Rozbaliť
, čím zobrazíte panel Import Viking Settings (Import
nastavení systému Viking), ktorý umožňuje zvoliť špecifické súbory nastavenia
pre import.
2. Kliknite na položku Import System Setup (Importovať systémové nastavenie).
3. Zobrazí sa dialógové okno Import status (Stav importu).
a. Ak bol import úspešný, kliknite na tlačidlo Close (Zavrieť).
b. Ak import bolo možné dokončiť iba z časti, postupujte jedným
z nasledujúcich spôsobov:
i. Kliknutím na položku Show Log (Zobraziť protokol) zobrazte zoznam
nastavení, ktoré môžu vyžadovať po importe zvolených nastavení úpravy.
ii. Kliknutím na tlačidlo

zavrite okno protokolu.

iii. Kliknutím na tlačidlo Close (Zavrieť) zavrite dialógové okno stavu
importu.
4. Kliknutím na tlačidlo Close (Zavrieť) zavrite panel Import Viking Settings
(Import nastavení systému Viking).
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