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Önsöz

Kullanım endikasyonları beyanı
Nicolet EDX, aşağıdakileri içeren insan sinir ve kas sistemlerinden alınan
elektrofizyolojik bilgilerin alınması, görüntülenmesi, analiz edilmesi, depolanması,
rapor edilmesi ve yönetimi için endikedir:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sinir İletimi (NCS)
Elektromiyografi (EMG)
Elektroensefalografi (EEG) dahil İntra-Operatif İzleme
Uyarılmış Potansiyeller (EP) şunları içerir: Görsel Uyarılmış Potansiyeller (VEP),
İşitsel Uyarılmış Potansiyeller (AEP), Somatoduyusal Uyarılmış
Potansiyeller (SEP)
Elektroretinografi (ERG)
Elektrookülografi (EOG)
P300
Koşullu Negatif Varyasyon (CNV)
Motor Uyarılmış Potansiyeller (MEP)

Nicolet EDX, iki elektrot arasındaki elektrik direncindeki değişikliğin ölçümü ile
fizyolojik uyarıcıya verilen otonomik yanıtları belirlemede kullanılabilir (Galvanik
Deri Yanıtı ve Sempatik Deri Yanıtı). Otonomik testler RR Aralık değişkenliğinin
değerlendirilmesini de kapsar.
Synergy EDX/Viking EDX yazılımı, cerrahi sırasında nöral yapıların yerinin
bulunması ve nöromüsküler hastalık veya rahatsızlık tanısının desteklenmesi için sinir
sisteminin fonksiyonel yapısındaki değişiklikleri tespit etmek amacıyla kullanılır.
Listelenen modaliteler arasında fonksiyon bakımından kesişmeleri içerir. Genel
olarak,

• Sinir İletim Tetkikleri sinirin elektriksel yanıtlarını ölçer.
• Elektromiyografi kastaki elektriksel etkinliği ölçer.
• Uyarılmış Potansiyeller, Merkezi Sinir Sistemindeki elektriksel aktiviteyi ölçer.
Nicolet Synergy EDX/Viking EDX yazılımı, kalifiye bir sağlık çalışanı tarafından
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
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İletişim bilgileri
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI ABD 53562-3530
+1 608-829-8500
+1 800-356-0007
Faks: +1 608-829-8589
www.Natus.com
Natus AB Yetkili Temsilcisi
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co.Galway, İrlanda
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Teknik Destek
Yurt içi
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI ABD 53562
+1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
www.Natus.com
Uluslararası
Natus Neurology Incorporated
Telefon: +0049 (0) 180 501 5544
Faks: +0049 (0) 89 83942777
E-posta: service.europe@natus.com
www.Natus.com
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Etiketler ve simgeler
Nicolet EDX sisteminde aşağıdaki etiketler ve simgeler bulunabilir:
Cihazda bulunduğunda: Dikkat: Birlikte Verilen Belgelere bakın
(ISO 7000-0434A)
Belgede kullanıldığında: Sonrasında İkaz, Uyarı veya Önlem ifadesi
yer alır.
Çalıştırma Talimatlarına başvurun. Çalıştırma talimatlarına uyulmaması,
hasta veya operatöre yönelik risk oluşturabilir (ISO 7010 M002). Mavi
arka plan üzerinde resim.
Çalıştırma Talimatlarına başvurun. (ISO 7000-1641)
Avrupa Yetkili Temsilcisi
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI ABD 53562
+1 608-829-8500
+1 800-356-0007
Faks: +1 608-829-8589
www.natus.com
Çalışma ömrü sonunda bertaraf etme talimatları.
2017/745 sayılı AT Yönetmeliği’ne uygunluğu tasdik edilmiş Tıbbi
Cihaz Yönetmelik (TCY) ürünü.
CE İşareti ve Onaylı Kuruluş
BF Tipi ekipman.
Sınıf II cihaz.

RX Only
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DİKKAT: ABD federal yasaları uyarınca bu cihaz lisanslı bir nöroloji
uzmanı tarafından veya onun talimatıyla satılabilir.
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Güvenlik referans kılavuzunu okuyun
Lütfen Nicolet EDX sisteminizle birlikte temin edilen CD’de yer alan Seçili Nicolet
Marka Ürünler için Ek Bilgi ve Güvenlik Notları Referans Kılavuzu belgesini okuyun;
Nicolet sisteminizi çalıştırmadan ve kullanmadan önce Güvenlik bilgileri bölümüne
özellikle dikkat edin.

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
UYARI Nicolet EDX sisteminize ilişkin bilgiler için Nicolet EDX sisteminizle
birlikte temin edilen CD’de yer alan Elektromanyetik Uyumluluk Referans Kılavuzu
belgesine başvurun.

Güvenlik özeti
Bu kılavuzda, iki etiket potansiyel olarak tehlikeli veya tahrip edici koşulları ve
işlemleri tanımlar:

UYARI

UYARI etiketi hasta ve/veya kullanıcı için tehlike teşkil edebilecek durumları veya
uygulamaları tanımlar.

DİKKAT

DİKKAT etiketi ekipmanda hasara neden olabilecek durumları veya uygulamaları
tanımlar.
NOT: Notlar, karışıklık olabilecek olası hususları belirlemenize ve sistemi
çalıştırırken potansiyel sorunlardan kaçınmanıza yardımcı olur.

UYARI

Belirtilen spesifikasyon aralıkları dışında KULLANMAYIN. Bu cihazın belirtilen
aralıklar dışında kullanımı yanlış sonuçlara yol açabilir.

d

30 Ocak 2020

Önsöz

Sistemin incelenmesi
Cihazın dış kısmını hasar açısından rutin olarak inceleyin.
Tıbbi tesislerinizin güvenlik yönergelerine uyun.

Çalışma ömrü sonunda bertaraf etme
Natus, 2014 tarihli Avrupa Birliği WEEE [Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman
(AEEE)] Yönetmeliklerindeki gereksinimleri karşılamayı bir görev addetmektedir.
Bu yönetmelikler, elektrikli ve elektronik atıkların uygun bir şekilde işleme tabi
tutulması ve ıslahı için ayrı bir şekilde toplanmasını ve AEEE’lerin güvenli bir şekilde
yeniden kullanılmasını veya geri dönüştürülmesini gerektirir. Bu taahhüt kapsamında
Natus, başka anlaşmalar yapılmadığı takdirde geri alma ve geri dönüştürme
sorumluluğunu son kullanıcıya aktarabilir. Lütfen bölgenizde faydalanabileceğiniz
toplama ve geri dönüşüm hizmetleri hakkında ayrıntılar için www.natus.com
adresinden bizimle iletişim kurun.
Elektrikli ve elektronik ekipmanlar (EEE) doğru biçimde işleme tabi tutulmadıkları
takdirde, insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olabilecek veya risk oluşturabilecek
malzemeler, bileşenler ve maddeler içermektedir. Bu nedenle, AEEE’lerin güvenli bir
şekilde yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini garanti etmek için son
kullanıcıların da yapması gerekenler bulunmaktadır. Elektrikli ve elektronik ekipman
kullanıcıları, AEEE’leri diğer atıklarla birlikte atmamalıdır. Kullanıcılar, atık
elektrikli ve elektronik ekipmanların bertaraf edilmesi ile ilişkili çevresel etkileri
azaltmak ve atık elektrikli ve elektronik ekipmanların yeniden kullanılma, geri
dönüştürülme ve geri kazanılma ihtimalini artırmak maksadıyla, belediyenin toplama
planlarından, üretici/ithalatçı geri alma yükümlülüklerinden ya da lisanslı atık
toplayıcılarından faydalanmalıdır.
Aşağıda görülen üzerinde çarpı olan tekerlekli çöp kutusu işaretini taşıyan ekipmanlar
elektrikli ve elektronik ekipmanlardır. Üzerinde çarpı olan tekerlekli çöp kutusu
sembolü, elektrikli ve elektronik ekipmanın ayrılmamış atıklarla birlikte atılmaması ve
ayrı olarak toplanması gerektiğini gösterir.
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Nicolet EDX Telif Hakkı
Tüm hakları saklıdır. Bu kullanma kılavuzunda telif hakları ile korunan tescilli bilgiler
bulunmaktadır ve Natus Neurology Incorporated şirketinden önceden yazılı izni
alınmaksızın bunların kısmen ya da tamamen kopyalanması yasaktır. Telif hakkı ve
telif hakkı kullanımına ilişkin daha önce belirtilen kısıtlamalar bu bilgilerin saklandığı
tüm ortamları kapsar.
Kullanım Kılavuzunun bu kopyası yalnızca Natus Neurology Incorporated ve
distribütörleri tarafından belirlenen satış koşullarına uygun şekilde kullanılmalıdır.
Natus Neurology Incorporated bu belge hususunda hiçbir iddiada bulunmaz veya
garanti vermez. Natus Neurology Incorporated bu belgenin sahipliğinden, satışından
veya kullanımından kaynaklanan hiçbir kayıptan ve zarardan sorumlu tutulamaz.
www.natus.com
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI ABD 53562-3530
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Yazılım telif hakkı
koruması

Bu yazılım eyalet, ABD ve uluslararası telif hakkı anlaşma hükümleri uyarınca
koruma altındadır. Bu telif hakkı hükümleri, aşağıdaki koşulları kabul edip
etmemenize bakılmaksızın bu yazılımı kullanımınız süresince geçerli olacaktır.
Yasa uyarınca, telif hakkını ihlal eden kişiler, telif hakkı sahibine yansıyan gerçek
hasarlar ve ihlal başına 100.000 USD'ye kadar cezai hasar ile yükümlü olabilir.
Bilgisayar yazılımının yetkisiz bir biçimde kopyalanması ve kopyalama girişimleri de
cezai ihlallerdir; 100.000 USD üzerinde para cezaları ve 10 yıldan fazla hapis cezası
söz konusu olabilir.
1. Natus Neurology Incorporated ile akdedilen bir anlaşma ile sınırlandırılmadığı
sürece:
a. Bu yazılımı aynı anda tek bir bilgisayarda ve tek bir kullanıcı ile
kullanabilirsiniz.
b. Aşağıdaki koşulların karşılanması halinde bu yazılımın bir kopyasını
oluşturabilirsiniz:
(i) kopyanın, bu yazılımın makinenizle birlikte kullanılmasıyla temel bir adım
olarak oluşturulması ve hiçbir şekilde başka bir amaç doğrultusunda
kullanılmaması veya
(ii) kopyanın yalnızca arşivleme amacıyla oluşturulması ve yasal olarak artık
bu yazılıma sahip olmayacak olmanız halinde tüm arşiv kopyalarının imha
edilmesi.

c. Bu yazılımı ve arşivdeki tüm kopyaları yalnızca bu yazılımdaki tüm
haklarınızın satışı kapsamında olacak şekilde satabilirsiniz (bu şekilde
hazırlanan uyarlamalar, yalnızca Natus Neurology Incorporated’ın izni ile
transfer edilebilir).
2. Aşağıdakilere izin verilmez:
a. Yukarıda açıklanan haller dışında bu yazılımın veya belgelerin kopyasını
oluşturma.
b. Yukarıda açıklanan haller dışında bu yazılımı veya belgeleri değiştirme,
modifiye etme ya da uyarlama.
c. Bu yazılımı veya belgeleri dağıtma, kiralama, yazılım veya belgeler için kira
sözleşmesi yapma ya da alt lisans verme.
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Teknik açıklama
Nicolet EDX cihazınız, çeşitli Sinir İletim Tetkikleri (NCS), Elektromiyografi (EMG),
Uyarılmış Potansiyel (EP) Tetkikleri ve Otonomik Tetkikler ile İntraoperatif İzleme
(IOM) gibi çeşitli Multimodalite Programlarını gerçekleştirmenize olanak tanır. Ayrı
yazılım programları ve isteğe bağlı aksesuarlar, belirli klinik ihtiyaçlarınızı ve
ameliyathane izleme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Nicolet EDX ekipmanınızı
özelleştirmenize olanak verir.

Kurulum ve servis talimatları
Cihaz süreklilik
UYARI Kurulum, montaj ve çalıştırma sırasında, bazı koruyucu
bakımı ve kurulum topraklama bağlantı noktaları elektriksel olarak ayrılabilmekte veya doğru
testi
şekilde bağlanmamış olabilmektedir. Bu durum, hem kullanıcı hem de hasta
açısından güvenlik tehlikesi teşkil edebilir.

Tıbbi sistemdeki maruz kalan iletken materyallerden tıbbi sistemdeki
koruyucu topraklamaya kadar düzenli şekilde elektriksel süreklilik testleri
gerçekleştirmeniz önerilir/gereklidir. Düzenli testler, koruyucu topraklamanın
doğru şekilde korunmasını sağlamaya yardımcı olur. Bu test, her zaman
kurulumdan ve bakımdan sonra gerçekleştirilmelidir. Ek olarak, bu test
bakım kapsamında düzenli bir olarak gerçekleştirilmelidir.
Bu sistemin hiçbir parçasına, hasta ile kullanım sırasında servis
uygulanmamalıdır.
Bakım ve servis işlemleri, yalnızca hasta ile kullanımda değilken yapılabilir.
Servis veya bakım işlemine geçmeden önce, sistemin hasta ile bağlantısını
kesin ve sistemi hastanın yanından kaldırın.
Sahada servis uygulanabilecek tertibat mevcut değildir. Yedek üniteler ve alt
tertibatlar, Natus servis sağlayıcınız aracılığıyla temin edilebilir.

Spesifikasyon ve doğruluk bilgileri
Spesifikasyon bilgileri için sistemin geçerli spesifikasyon formu 169-439400 veya
169-439500 belgesine bakın.
Doğruluk bilgileri için Ek Bilgi ve Güvenlik Kılavuzu 269-594705 belgesine bakın.
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Nicolet EDX amplifikatör ve sistemde gerekli performans
Nicolet EDX amplifikatör ve sistem, performans spesifikasyonlarında hiçbir bozulma
olmadan çeşitli çevresel koşullarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Herhangi bir çevresel artefaktın (örneğin ESD, hat voltajında dalgalanmalar vb.)
sistem performansını olumsuz etkilemek için yeterli yoğunluğa ve/veya süreye sahip
olması halinde, sistem, bu durumu algılayacak ve olumsuz etkili bir olayın meydana
geldiğine dair operatörü bilgilendirmek üzere bir mesaj gönderecek şekilde
tasarlanmıştır. Operatör bu mesajı temizledikten sonra, sistem alım işlemine daha
önceki duruma getirilen ayarlar ile devam edilebileceğini belirtir.
Bu tip bir durum kalıcı mesajlara yol açarsa lütfen yerel servis temsilciniz ile iletişime
geçin.

Koruma ve ekipman sınıflandırmaları
1. Bu sistem, sürekli çalıştırma için endikedir ve Sınıf I, BF Tipi ve B Tipi uygulama
parçaları, yanıcı anestetiklerin varlığında kullanıma uygun olmayan, sıradan
ekipman IEC 60601-1 koruma sınıfına dahildir.
2. MDD ekipman sınıflandırması IIb’dir.

Amaçlanan operatör
Synergy/Viking yazılımını içeren Nicolet EDX, kalifiye bir sağlık çalışanı tarafından
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kullanım amacı
Bu kılavuzun başında belirtilen Kullanım endikasyonlarına bakın. Sistemin tipik
olarak günde 8-10 saat çalışması beklenmektedir. Kullanım sırasında (hasta
bağlıyken), aşağıdaki kullanım endikasyonlarında listelenen çeşitli tetkikleri
gerçekleştiren kalifiye sağlık çalışanları tarafından sistem ile etkileşime geçilmesi
beklenmektedir.

1-4
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Kullanım kontrendikasyonları
EMG/NCV/EP için normal klinik kullanımda bilinen kontrendikasyon mevcut
değildir.
Belirli koşullarda olası kullanım kontrendikasyonları için lütfen İntra-Operatif
Güvenlik Kılavuzu 269-48801 ve Ek Bilgi ve Güvenlik Kılavuzu 269-594705’e bakın.

Bu kılavuzun kullanımı
Bu kılavuz, Nicolet EDX ekipmanınızı çalıştırmak için gerekli temel bilgileri sağlar.
Hasta dosyaları oluşturma, tetkikler ve muayenelerle çalışma ve basit motor sinir
iletimi (MNC) tetkikleri gerçekleştirme talimatlarını içerir.
Sisteminiz, Nicolet EDX yazılım programının yüklü olduğu bir bilgisayar içerir.

Sistem hakkında
Nicolet EDX sistemleri, çalıştırmayı basitleştirmek için özel bir kontrol paneli ve
kullanımı kolay Windows tabanlı arabirimler içerir.
Yenilikçi yazılım özellikleri ve sezgisel arabirim çalıştırmayı kolaylaştırır. Otomatik
Tetkik özelliği, seçili protokolleri tek bir butona basarak ilişkilendirebilmenizi sağlar
ve daha hızlı, daha doğru test sonuçları ve daha iyi tekrar edilebilirlik sunar. Anatomi
Veritabanı, muayeneler için ayrı kaslar veya sinirler seçebilmenizi ve inervasyon
köklerini görüntüleyebilmenizi sağlar.

Synergy/Viking Yazılımı - Uyarı ve Hata Kodları
Synergy/Viking Uygulamasında, hatalar ve diğer bilgi mesajları kendi içinde açıklama
içerecek şekilde tasarlanmıştır.
Ancak ek bilgiler ve önerilen kullanıcı eylemleri, Kullanıcı Kılavuzu diski 482-651400’da
022210 numaralı belgede sunulmuştur.
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Temizlik
UYARI Ekipmanı temizlemeden önce tüm lead'leri ve elektrotları
hastadan ayırın.
Cihazın tüm dış parçaları aşağıdakilerle silinebilir:

DİKKAT Kimyasal teması, yalnızca cihazın temizlenmesi için aşağıda
belirtilen kimyasallarla sınırlı olacaktır. Diğer kimyasallar cihazı etkileyebilir
veya etkilemeyebilir ancak cihaz için test edilen kimyasallar kapsamına girmez.
•
•
•
•
•
•
•

Su
İzopropil alkol (suda %70-90 konsantrasyon)
PDI SaniClothPlus #Q89702
HB Quat (3M)
Suda çözülmüş Basis, Cetaphil, Dove gibi hafif sabun çözeltisi
Etil alkol (%70-90 konsantrasyon)
1 birim ev tipi çamaşır suyu (%5-6 konsantre sodyum hipoklorit) ve 50 birim su
çözeltisi.

Sistem bileşenlerini bağlama
Kablo bağlantı talimatları için lütfen Nicolet EDX Kurulum Kılavuzuna bakın.
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Sistemin Temel Özellikleri
Bu bölümde, Nicolet EDX’i çalıştırmak için kullanılan temel donanım ve yazılım
kontrolleri açıklanmaktadır.

Easy Riser tepsisini kullanma
Yükseltmek için: Ünitenin yan kısımlarını gösterilen şekilde kavrayın. İstenen
yüksekliğe getirin.
Alçaltmak için: Ünitenin yan kısımlarını gösterilen şekilde kavrayın. Ünitenin ÜST
ön kısmını yatırın. İstenen yüksekliğe getirin.
Yatırmayı ayarlamak için: Çubuğu (A) serbest bırakın. Açıyı ayarlayın. Çubuğu
kilitleyin.

A: Çubuğu kilitleyin.

30 Ocak 2020

2-1

Nicolet EDX
Boş sayfa.
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Viking EDX kontrol paneli
Kontrol paneli, tüm Viking EDX yazılım modlarında etkindir. Ancak NicVue'de, Yedekleme/Geri Yükleme
modunda, Rapor Programında, internette veya herhangi bir Windows uygulamasında etkin değildir.
Bu modlarda fareyi veya klavyeyi kullanın.
Kontrol paneli, donanım tuşları ve yazılım tuşları olmak üzere iki tip dokunmatik tuş ve stimülatör düzeyi
düğmeleri, ses seviyesi düğmesi ve imleç tekerleği olmak üzere üç tip ayarlama düğmesi içerir.

Donanım tuşları
Donanım tuşları, tek bir işleve sahip dokunmatik panel tuşlarıdır. Her bir donanım tuşu, üzerinde amacının
belirtildiği bir etiket içerir ve yalnızca ilgili modlarda çalışır.

Yazılım tuşları
Yazılım tuşları, kontrol paneli üzerinde yer alan 12 adet renk kodlu dokunmatik panel tuşlarıdır. Yazılım
tuşları, çalıştığınız moda göre değişir ve ekranın alt kısmında görüntülenen Fonksiyon Tuşu Alanındaki
karşılık gelen renkli butonlarla belirlenir.
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Ayarlama düğmeleri
Ayarlama düğmeleri, sol üst köşede yer alan Ses Seviyesi düğmesini ve sağ üstte yer alan Stimulus Seviyesi
düğmelerini içerir. Bu düğmeleri kullanarak, daha önceden belirlenmiş olan aralıklar dahilinde hoparlörün ses
seviyesini ve elektrikli stimulus yoğunluk seviyesini ayarlayabilirsiniz. Her bir düğmenin altında bulunan LED
gösterge ışıkları yandığında ünite stimülatörü açık demektir. Fare de aynı fonksiyonlar için kullanılabilir.

İmleç tekerleği
İmleç tekerleği, imlecin ekrandaki konumunu kontrol eder. Bu tekerleği hasta, ayarlar ve muayene
dosyalarında istenen bilgileri vurgulamak için de kullanabilirsiniz.
A

Volume (Ses Seviyesi)

Hoparlör ses seviyesini artırır veya azaltır.

B

Save (Kaydet)

Ayarları ve/veya test verilerini sabit diske kaydeder.

C

Key Line (Tuş Hattı)

Üstteki Fonksiyon Tuşu Alanını seçer.
Alttaki Fonksiyon Tuşu Alanını seçer.

D

Functions
(Fonksiyonlar)

Muayene modundayken veri manipülasyonu fonksiyonlarını görüntüler
(örneğin taban çizgisi düzeltme, düzleştirme, trase hareket ettirme, trase
geciktirme).

E

Yazılım tuşları

Bu tuşların fonksiyonları, seçilen teste veya işleme göre değişir.

F

Stimulator 1
(Stimülatör 1)

Stimülatör 1 kontrol seçeneklerini, stimülatör modunu (konsol veya
uzak), stimulus tipini (akım veya gerilim) ve maksimum stimulus
yoğunluğunu görüntüler.

G

Stimulator 2
(Stimülatör 2)

Stimülatör 2 kontrol seçeneklerini, stimülatör modunu (konsol veya
uzak), stimulus tipini (akım veya gerilim) ve maksimum stimulus
yoğunluğunu görüntüler.

H

Stimülatör Seviyesi 1

Konsol modundayken (bir Stimülatör tuşuna ve ardından Mod yazılım
tuşuna basın) Stimülatör 1 için stimulus yoğunluğunu ayarlar.

Stimülatör Seviyesi 2

Konsol modundayken (bir Stimülatör tuşuna ve ardından Mod yazılım
tuşuna basın) Stimülatör 2 için stimulus yoğunluğunu ayarlar.

İmleç Tekerleği

Seçilen dalga formu üzerinde etkin işaretleyicinin konumunu ayarlar.
Patients Directory (Hasta Dizini), Select Exam (Muayene Seçimi) ve
Exam Review (Muayene İnceleme) pencerelerinde hasta, ayarlar ve
dosya adlarını vurgulamak için de kullanılabilir.

1
I

2
J
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K

Marker 2 (advance)
(İşaretleyici 2
(ilerletme))

İmleç 2’yi etkinleştirir ve bir dalga formundan diğerine taşır. Kayıtlı
dalga formlarında belirli konumlarda önceden tanımlı göstergeleri
seçmenize olanak tanıyan özel bir Fonksiyon Tuşu Alanı hattını da
etkinleştirebilmenizi sağlar.

L

Latency/Amplitude
(Gecikme/Genlik)

Etkin imleç olarak gecikme ( | ) ve genlik (—) imleçleri arasında geçiş
yapar.

M

Trace Position
(advance) (Trase
Konumu (ilerletme))

Dikey modu Açık ve Kapalı hale getirerek dalga formlarını İmleç
Tekerleğini kullanarak ekran üzerinde dikey olarak taşımanıza olanak
tanır. EMG’de, bu tuşu ham verileri kaydırmak için kullanın.

N

Cancel/Disable (İptal
Et/Devre Dışı Bırak)

Belirli çok seviyeli komutları durdurma ve İmleç Tekerleğinin
işaretleyicileri ve imleçleri taşıma işlevini devre dışı bırakma
fonksiyonları arasında geçiş yapar. Birinci komut seviyesinde bir
seçenek seçtikten sonra işlemi durduramazsınız.

O

Trigger 2 Vert/Horiz
(Tetikleyici 2
Dikey/Yatay)

İkinci tetikleyici işaretleyicisini SFEMG testinde konumlandırır. EMG
muayenelerinde pencere (iki seviyeli) tetikleyiciyi de ayarlar: SPA ve
AMUP.

P

Superimpose (Üst Üste Seçilen dalga formlarını ekranda üst üste bindirir.
Bindir)

Q

Trigger 1
(Tetikleyici 1)

Birinci tetikleyici belirtecinin tetikleyici konumunu ayarlar. EMG
muayenelerinde sinyal ve iki seviyeli stimulus tetikleme arasında geçiş
yapmak için tekrarlı bir şekilde basın: SPA ve AMUP.

R

Marker 1 (advance)
(İşaretleyici 1
(ilerletme))

İmleç 1’i etkinleştirir ve bir dalga formundan diğerine taşır. Kayıtlı
dalga formlarında belirli konumlarda önceden tanımlı göstergeleri
seçmenize olanak tanıyan özel bir Fonksiyon Tuşu Alanı hattını da
etkinleştirebilmenizi sağlar.

S

Trace (Trase)

Veri toplama için bir sonraki veya bir önceki trase numarasını
etkinleştirir. Bazı testlerde (örneğin MNC, SNC ve ANS), seçilen trase
numaraları setinde dizilim uygulanır. Önceki sete veya traseye geri
dönmek için
tuşuna basın.

tuşuna ve sonraki sete veya traseye ilerlemek için

T

Stimulator Active
(Stimülatör Etkin)
LED’i

Stimülatör/stimülatörler etkin olduğunda yanıp söner. LED’in yanıp
sönmesi, stimulus seviyesi ile senkronize değildir.

U

Tab (Sekme)

İmleci ekrandaki bir sonraki satıra veya kutuya ilerletir.

V

Sensitivity (Hassasiyet) Kayıtlı veriler için amplifikatör hassasiyetini değiştirir. Hassasiyeti
sayısal olarak artırmak için
tuşuna basın; bu durumda,
görüntülenen dalga formlarının boyutu azalacaktır. Hassasiyeti sayısal
olarak azaltmak için
tuşuna basın; bu durumda, görüntülenen dalga
formlarının boyutu artacaktır. Bu tuşlar, listelerde gezinme araçları
olarak da kullanılabilir.
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W

Time Base (Zaman
Bazı)

Görüntülenen trase için zaman bazını değiştirir. Zaman bazını artırmak
için

tuşuna basın; bu durumda, dalga formu/formları sıkıştırılacak

ve toplam tarama süresi artacaktır. Zaman bazını azaltmak için
tuşuna basın; bu durumda, dalga formu/formları genişletilecek ve
toplam tarama süresi azalacaktır. Bu tuşlar, listelerde gezinme araçları
olarak da kullanılabilir.
X

Back Space (Geri Al)

Sayısal veriler girerken bir hata yaptığınızda girilen son karakteri siler.

Y

Enter (Gir)

Yazdığınız sayısal verileri sisteme girer.

Z

Distance (Mesafe)

NCS Muayene modlarında iletim hızı hesaplamaları için bu tuşa basın
ve stimülasyon bölgeleri arasındaki mesafeyi (mm cinsinden) girin.

1

Sayısal tuş takımı

Test hesaplamaları ve hasta dosyaları için sayısal verileri girer.
Aşağıdakilere basıldığında Muayene Seçimi modunda görüntülenen
pencereyi de seçer:
4 = EP
5 = IOM
6 = MMP
1 = Tetkikler 2 = NCS
3 = EMG
0 = Yapılacak

2

Calibrate Impedance
(Empedans
Kalibrasyonu)

Amplifikatör kalibrasyon pulsunu açma ve elektrot empedanslarını
kontrol etme arasında geçiş yapar ya da her iki fonksiyonu da kapatır.
UYARI Hastanın yaralanmasını önlemek için iğne
elektrotlarının empedansını, iğneler hasta üzerinde
konumlandırılmışken veya elektrotlar hastanızın korneasına temas
ederken ölçmeyin.
DİKKAT Tek bir fiber iğne elektrodunun empedansının
ölçümü iğnenin bozulmasına neden olabilir.

3

Screen Copy (Ekranı
Kopyala)

Herhangi bir muayene modunda ekran görüntüsünü yazdırır.

4

Average (Ortalama)

Ortalama alıcıyı başlatır veya durdurur.

5

Notepad (Not Defteri)

EMG muayene modundayken veya Exam Review (Muayene İnceleme)
penceresini görüntülerken EMG Not Defterini görüntüler.

6

Switch (Değiştir)

Stimülasyonu başlatır veya durdurur. Bazı testlerde, stimülatörü ve veri
alımını otomatik olarak başlatabilir.

7

Delete (Sil)

Record (Kayıt) ekranında seçilen dalga formlarını siler. Hangi dalga
formlarını silmek istediğinizi seçmek için ekrandaki komutları izleyin.

8

Select Anatomy
(Anatomi Seç)

Herhangi bir muayene modunda, muayene için kasın veya sinirin adını
seçebileceğiniz Select Anatomy for Settings (Ayarlar için Anatomi Seç)
penceresini görüntüler.

9

Next Exam (Sonraki
Muayene)

Mevcut muayene verilerini otomatik olarak kaydeder ve Tetkik
listesinde bir sonraki muayene modunu seçer. Tetkik
gerçekleştirilmiyorsa Select Exam (Muayene Seçimi) penceresini
görüntüler.
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10

Select Exam (Muayene Farklı bir sinir veya kas ayarı dosyası ve/veya farklı bir muayene türü
seçmek için Select Exam (Muayene Seçimi) penceresini görüntüler.
Seçimi)

11

Side (Taraf)

Sol veya sağ olmak üzere muayene tarafını seçer.

12

Settings (Ayarlar)

Settings Overview (Ayarlara Genel Bakış) penceresini veya mevcut test
için geçerli parametreleri içeren mevcut durumda etkin ayarlar
dosyasının birinci sayfasını görüntüler.

13

Waveforms (Dalga
Formları)

Sizi mevcut test kayıt moduna geri döndürür ve ilgili mod için birinci
Fonksiyon Tuşu Alanı hattını görüntüler.

14

Exam Overview
(Muayeneye Genel
Bakış)

Viking EDX sabit diskinde oturuma göre kaydedilen tüm veri
dosyalarını listeleyen Exam Review (Muayene İnceleme) penceresini
görüntüler. Bu pencerede ToDo/Done (Yapılacaklar/Yapılanlar)
listesini de görüntüleyebilirsiniz.

15

Patient (Hasta)

Mevcut bir hasta kaydını değiştirebileceğiniz veya yeni bir hasta
dosyası oluşturabileceğiniz Viking EDX ya da NicVue Patient
Information (NicVue Hasta Bilgileri) penceresini görüntüler.

16

Report (Rapor)

Test modundayken, kapsamlı bir rapor oluşturabileceğiniz Report
MSW programını görüntüler.
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Synergy EDX kontrol paneli
Synergy EDX kontrol paneli, bir hasta muayenesi sırasında gerekli parametreleri belirlemek için tek bir kontrol
sunar. Fare etkin değildir. Bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlı bir fare kullanmanız gerekir.
Kontrol paneli, tüm Synergy EDX yazılım modlarında etkindir. Ancak NicVue'de, Yedekleme/Geri Yükleme
modunda, Rapor Programında, internette veya herhangi bir Windows uygulamasında etkin değildir. Bu modlarda
fareyi veya klavyeyi kullanın.

ÖNEMLİ:

Elektriksel Stimülatör çıkışları, Synergy EDX
Kontrol Paneli bir EDX ünitesine bağlı
olduğunda devre dışı bırakılır.

Ayarlama düğmeleri
Ayarlama düğmeleri, Ses Seviyesi, Hassasiyet, Tarama Süresi, Stim A (IES-1 genlik), Stim B (IES-2 genlik)
ile sağ üstte yer alan Stim Süresi ve Stimulus Seviyesi düğmelerini içerir.
A
B

uV/DIV

C

M-

D

ms-s

E

M+

Ses Seviyesi

Giriş sinyalinin ses çıkış seviyesini değiştirmek için çevirin. Hiç ses
çıkışı olmaması için sıfıra ayarlayın.

Hassasiyet

Seçilen trasenin veya traselerin görüntüleme hassasiyetini ayarlamak
için çevirin. Trase seçili değilse (bir trasenin seçimini kaldırmak için
başka bir yere tıklayın), mevcut testteki tüm traselerin hassasiyeti
değiştirilir.

Sil

Aynı depolama alanında yeni bir veri seti oluşturmak için seçilen
traseyi veya traseleri silmek için basın.

Tarama Süresi

Etkin trase/traseler için alım tarama süresini ayarlamak için çevirin.
Veriler alındıktan sonra da seçilen traseler için tarama süresini
artırabilir veya azaltabilirsiniz.

Alım Açık/Kapalı

Alımı AÇIK olarak ayarlamak için basın. Alımı KAPALI olarak
ayarlamak için tekrar basın.

F

Tek Alım

G

Stim B

Harici stimulusun genliğini ayarlamak için çevirin. Stimulus
Yoğunluğu, araç çubuğunda ve ayrıca Durum Panelinde görüntülenir.

H

Yeşil Işık

Kontrol paneline güç verildiğini belirtir.

2-8

Stimulus uygulamak ve yanıt almak için bir kez basın. Bu butonu
1 saniyeden uzun süre basılı tutarsanız Alım açık şekilde kilitlenir.
Alımı durdurmak için tekrar basın.
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I

Elektriksel Stim.

Kontrol Paneli EDX’te kullanılırken devre dışı bırakılır.

J

Stim. Süresi

Stimulusun süresini (puls genişliği) ayarlamak için çevirin.

K

Stim. A

Dahili stimulusun yoğunluğunu ayarlamak için çevirin. Stimulus
Yoğunluğu, araç çubuğunda ve ayrıca Durum Panelinde görüntülenir.

L

Stim. Açık/Kapalı

Alım yapmadan Stimulusu Açık ve Kapalı duruma getirmek için basın.
Alım Açık durumdaysa bu buton etkisiz olur.

Sağ Buton

Etkin değildir.

İşaretleme Cihazı

Etkin değildir.

Sol Buton

Etkin değildir.

M

S2

N
O

S1

P

M

İleri

NCS ve EMG testlerinde bir sonraki bölgeye geçmek için basın.

Q

Fn1

Fn1

İşaretleyiciyi, Tetikleyiciyi veya İmleci kontrol etmek için Ekran
menüsü üzerinden programlanabilir.

R

Fn2

Fn2

Ortalama Alıcı Açık/Kapalı, Kayıt İmleci, Tetikleme Polaritesi, EMG
Aşamasını kontrol etmek için Ekran menüsü üzerinden
programlanabilir.

Artırma/Azaltma

Parametreyi artırmak/azaltmak için düğmeyi çevirin.

S
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EMG kontrol paneli
EMG kontrol paneli, bir hasta muayenesi sırasında gerekli parametreleri belirlemek için tek bir kontrol sunar.
Kontrol paneli, tüm Viking/Synergy EDX yazılım modlarında etkindir. Fare fonksiyonları (N, D, L) hariç
olmak üzere, Kontrol Paneli NicVue, Yedekleme/Geri Yükleme modu, Rapor Programı veya herhangi bir
Windows uygulamasında etkin değildir. Bu modlarda fareyi veya klavyeyi kullanın.

A

Pil şarjı

Bu aşamada uygulanmaz

B

Ses seviyesi

Hoparlör ses seviyesini artırır veya azaltır. Sessize almak/sessizden
çıkarmak için düğmeyi çevirin.

C

Stimulus yoğunluğu

Stimulus yoğunluğunu ayarlar. Stimülasyonu başlatmak/durdurmak için
düğmeye basın.

D

Fare

Sol fare düğmesi.

E

Ortalama

Ortalama alıcıyı başlatır veya durdurur.

F

Tekrarlı stimulus

Tekrarlı stimulusu başlatır. Durdurmak için butona tekrar basın veya
Tek Stimulus düğmesine basın.

G

Mesafe

Mesafe giriş modunu etkinleştirir.

2-10
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Tuş takımı (H, aşağıda verilmiştir) çok fonksiyonludur.
Sayısal giriş modunda olduğunda sayısal değerleri girer (örneğin mesafe).
Sayısal giriş modunda olmadığında atanan fonksiyonu seçer.
Stimulus süresi
4 ve 7 sayıları

Stimulus süresini artırır.

Dalga formu seçimi
5 ve 8 sayıları

Bir sonraki dalga formunu seçer.

Stimulus süresini azaltır.

Bir önceki dalga formunu seçer.

İşaretleyici (İlerletme)
9 sayısı

Bir sonraki metin işaretleyiciye ilerler.

Tetikleyici
(Etkinleştirme)
6 sayısı
H

Bir tetikleyiciyi etkinleştirir.

Fn1
1 sayısı

Test tipine göre Donanım Kontrolleri Ayar menüsünden
programlanabilir.

Fn2
2 sayısı

Test tipine göre Donanım Kontrolleri Ayar menüsünden
programlanabilir.

Empedans kontrolü
3 sayısı

Elektrot empedans kontrolünü başlatır/sonlandırır.
UYARI Hastanın yaralanmasını önlemek için iğne
elektrotlarının empedansını, iğneler hasta üzerinde
konumlandırılmışken veya elektrotlar hastanızın korneasına temas
ederken ölçmeyin.
DİKKAT Tek bir fiber iğne elektrodunun empedansının
ölçümü iğnenin bozulmasına neden olabilir.

I

Word dosyası
raporları
0 sayısı

Sayısal giriş modunda değilken Word dosyası raporlarını
etkinleştirir/devre dışı bırakır.

Ekranı kopyala

Herhangi bir muayene modunda ekran görüntüsünü yazdırır.

Gir

Girdiğiniz sayısal verileri alana girer veya seçilen fonksiyonu
etkinleştirir.

Sil

Record (Kayıt) ekranında seçilen dalga formlarını siler. Son karakteri
veya seçilen girişi siler.

Hassasiyet

Kayıtlı veriler için amplifikatör hassasiyetini değiştirir. Hassasiyeti
sayısal olarak artırmak için
tuşuna basın; bu durumda,
görüntülenen dalga formlarının boyutu azalacaktır. Hassasiyeti sayısal

J

olarak azaltmak için
tuşuna basın; bu durumda, görüntülenen dalga
formlarının boyutu artacaktır. Bu tuşlar, listelerde gezinme araçları
olarak da kullanılabilir.
Zaman bazı

Görüntülenen trase için zaman bazını değiştirir. Zaman bazını artırmak
için

tuşuna basın; bu durumda, dalga formu/formları sıkıştırılacak

ve toplam tarama süresi artacaktır. Zaman bazını azaltmak için
tuşuna basın; bu durumda, dalga formu/formları genişletilecek ve
toplam tarama süresi azalacaktır. Bu tuşlar, listelerde gezinme araçları
olarak da kullanılabilir.
30 Ocak 2020
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K

İleri
Taraf
Test seç

Bir sonraki muayeneyi seçer.
Sol veya sağ olmak üzere muayene tarafları arasında geçiş yapar.
Test seçme ekranını etkinleştirir.

L

Fare

Sağ fare düğmesi.

M

İmleç

İmleci veya seçilen işaretleyiciyi taşır.

N

Kayma işareti takımı

Fare hareketini stimüle eder.

O

USB

Yandığında USB bağlanmıştır/etkindir.

2-12
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AT2 ve AT2+6 amplifikatör

AT2 amplifikatör

AT2+6 amplifikatör

A

Sıcaklık Probu
Konektörü

Sıcaklık probu, deri sıcaklığı ölçümleri için bu konektöre bağlanır.
Sıcaklık probu bağlandığında, Muayene Kayıt ekranında sıcaklık
görüntülenir.

B

Güç Göstergesi

Mavi ışık yandığında amplifikatöre güç verildiği anlamına gelir.

C

Ortak (Toprak)

Hasta toprak elektrodunu amplifikatör üzerindeki herhangi bir yeşil jak
girişine takın. Her iki bağlantı da topraklama bağlantısıdır.

D

Aktif (-) Elektrot

Hasta kayıt elektrotları, kırmızı (+) ve siyah (-) pim jaklarına bağlanır.
Siyah giriş jakına uygulanan negatif gerilim, Nicolet EDX ekranında
yukarı yönelmeye neden olur. Siyah giriş jakını 'aktif' elektrot olarak
kullanın.

E

DIN Elektrot
Konektörü

DIN elektrot konektörleri, eş merkezli iğne elektrotları gibi DIN jaklarla
birlikte temin edilen hasta elektrotlarını barındırır. DIN konektörler,
negatif yukarı yönlü konvansiyon sağlar.

F

Referans (+) Elektrodu Hasta kayıt elektrotları, kırmızı (+) ve siyah (-) pim jaklarına bağlanır.
Siyah giriş jakına uygulanan negatif gerilim, Nicolet EDX ekranında
yukarı yönelmeye neden olur. Negatif yukarı yönlü konvansiyon için
kırmızı giriş jakını aktif olmayan elektrot veya referans elektrodu
olarak kullanın.

G

Çalıştırma/Beklemeye
Alma Anahtarı

30 Ocak 2020
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H

Çalışma/Bekleme
Durumu Göstergesi

Yeşil ışık yandığında, kanal AÇIK durumdadır ve hasta
elektrotlarından sinyal alımına hazırdır. KAPALI olduğunda,
amplifikatör giriş jaklarının bağlantısı kesilmiş ve dahili olarak
topraklanmıştır.

I

Ana Kutu Konektörü

İsteğe bağlı Ana Kutu için.

J

1020 Entegre Ana
Kutu

Numaralar, yazılımda tanımlanan montajlara karşılık gelir.

K

BF Tipi Ekipman.

L

Bu kılavuzun 1-3. sayfasındaki Etiketler ve Simgeler bölümüne bakın.

M

Ek hasta koruması ana kutusu veya başka hat içi koruma cihazı olmadan Elektrikli Cerrahi Ünitesi
(ESU) varlığında kullanılmaz.

N

Elektrostatik
hassasiyet

O

Amplifikatör arabirimi

2-14
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ECR-16 amplifikatör

A

Bu kılavuzun 1-3. sayfasındaki Etiketler ve Simgeler bölümüne bakın.

B

HB-1 ana kutusu

C

BF Tipi ekipman

D

HB-2 ana kutusu

E

Bu aşamada uygulanmaz.

F

Amplifikatör arabirimi

G

Eşpotansiyellik

30 Ocak 2020
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HB-6 ana kutusu (AT2+6)
A

Ortak.

B

Bu kılavuzun 1-3. sayfasındaki Etiketler ve Simgeler
bölümüne bakın.

C

BF Tipi Ekipman.

D

Ana kutu.

E

Ek hasta koruması ana kutusu veya başka hat içi koruma
cihazı olmadan Elektrikli Cerrahi Ünitesi (ESU)
varlığında kullanılmaz.

F

HB-6 Ana kutusu, 1020 kafa paterni ve 2 toprak jakı 6 ft
(180 cm) uzunluğunda sinyal kablosu ve Ana Kutuyu
hastanızın üzerinde veya yanında sabitleyebilmenizi
sağlayan bir klips ile donatılmıştır.

A

Ortak.

B

Bu kılavuzun 1-3. sayfasındaki Etiketler ve Simgeler
bölümüne bakın.

C

BF Tipi Ekipman.

D

Ana kutu.

E

Elektrikli Cerrahi Ünitesi (ESU) varlığında kullanılmak
üzere tasarlanmıştır.

F

HB-7 Ana kutusu, 1020 kafa paterni ve 2 toprak jakı 6 ft
(180 cm) uzunluğunda sinyal kablosu ve Ana Kutuyu
hastanızın üzerinde veya yanında sabitleyebilmenizi
sağlayan bir klips ile donatılmıştır.

HB-7 ana kutusu (AT2+6)
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HB-1 ve HB-2 ana kutusu (ECR16)

30 Ocak 2020

A

Bu kılavuzun 1-3. sayfasındaki Etiketler ve Simgeler
bölümüne bakın.

B

BF Tipi Ekipman.

C

Elektrot girişleri
HB-1 = 1-20
HB-2 = 21-40

D

Referans
HB-1 = 1-2
HB-2 = 3-4

E

Ortak
HB-1 = 1-2
HB-2 = 3-4

F

Ana kutu - amplifikatör kablosu konektörü.
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Nicolet EDX elektrikli stimülatör probları
Nicolet EDX ile kullanıma yönelik çeşitli elektrikli stimülatör probu tipleri mevcuttur.
• S403 probu, stimulus başlatma/durdurma ve yoğunluğu için uzaktan kontrol özelliğine sahiptir.
• Comfort Probe (RS10)
• Comfort Probe Plus (WR50)

Comfort Probe Plus stimülatör simgeleri

A

Stimülasyon Açık/Kapalı.

B

Stimülasyonu başlatmak/durdurmak için tekerleğe basın. Stimulus yoğunluğunu
artırmak/azaltmak için çevirin.

C

Değişkenlik. Stimulus Yoğunluğunu artırır/azaltır.

D

Stimulus Süresini artırır.
S1

E

Stimulus Süresini azaltır.
S2

F

Sonraki Trase (Dalga Formu)
S3

G

+

Stimulus Polaritesi (katot tarafına geçer)

H

BF Tipi Ekipman.

I

Bu kılavuzun c sayfasındaki Etiketler ve Simgeler bölümüne bakın.

J

Işıklı LED, katot (-) tarafını gösterir.
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SP1/SP2 Stim Değiştirme Üniteleri

A

Stimülatör Probu Girişi (Harici kontrol yok)

B

Alt Seviye Çifti

C

Stimülatör Çıkışları

30 Ocak 2020
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Nicolet EDX Ana Ünite arka panel simgeleri

A

Refleks Çekici.

P

USB.

B

Giriş/çıkış seçenekli cihaz bağlantı
noktası.

Q

Tetikleyici 1/2 Gir.

C

Viking EDX Kontrol Paneli.

R

Tetikleyici.

D

Synergy EDX Kontrol Paneli.

S

Stimülatör Seçeneği Bağlantı Noktası.

E

Tetikleyici 1/2 Çık.

T

F

Analog Çıkış.

U

G

Bu kılavuzun c sayfasındaki
Etiketler ve Simgeler bölümüne
bakın.

V

H

Ses Çıkışı.

R

Sağ kulak kulaklık Çıkışı.
Kulaklık.

L

Sol kulak kulaklık Çıkışı.

Gerilim Etiketi

50 veya 60 Hertz’de 100 VAC, 120 VAC veya 230 VAC (110 VA)
giriş gerilimi. Maksimum toplam çıkış gücü: 70 VA. Aşağıdaki
simgelere bakın.
I

BF Tipi Ekipman.

W

Sistem Gücü.

J

Ses Girişi.

W

Çıkış Gücü.

K

Elektrostatik Hassasiyet.
Talimatlar için bkz. EMC Guide
269-596201.

W

AC Güç.

L

Hoparlör.

W

Sigorta.

M

Eşpotansiyellik.

W

2-20

Hz

Frekans Aralığı.
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N

Yalnızca tek anahtar için ayak
pedalı.

W

O

Amplifikatör.

W

30 Ocak 2020

VA

Sistem Gücü/Çıkış Gücü
Dikkat, birlikte verilen belgelere bakın.
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Nicolet EDX Ana Ünite ön panel simgeleri

To (Dokunma Korumalı) Elektrikli
Stimülatör. Pozitif Çıkış.

F

Elektrikli Stimülatör.

Yalıtımlı Elektrikli Stimülatör 1 (-/+).

G

BF Tipi Ekipman.

C

To (Dokunma Korumalı) Elektrikli
Stimülatör. Negatif Çıkış.

H

Açık (sistemin parçası).

D

Çalıştırma Talimatlarına başvurun.
Çalıştırma talimatlarına uyulmaması,
hasta veya operatöre yönelik risk
oluşturabilir. Mavi arka plan üzerinde
resim. (ISO 7010 M002)

I

Stimülasyon Açık/Kapalı.

Yalıtımlı Elektrikli Stimülatör 2 (-/+).

J

A

B

E
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Simge Yok

SP1/SP2 Stim Değiştirme Bağlantısı.
SP2 Stim-Değiştirme kutuları, paralel
şekilde SP1’e bağlanır.
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Nicolet EDX Ana Ünite etiket simgeleri

A

Üretim Referans Numarası.

E

Atık sahasına kontaminant sızıntısı
olmadan 50 yıl kullanılabilir.

B

Üretici.

F

Özel Geri Dönüştürme İşlemi
Gereklidir. Atık sahasına atmayın.

C

Üretim Tarihi Seri numarasına
kodlanmıştır.

G

Üretici Barkodu.

D

CE İşareti.

30 Ocak 2020
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Sistemi açma
Sistemi açma

Ana gücü açtığınızda, sistem ekranda bir dizi başlatma ve tanı mesajları görüntüler.

Masaüstü sistemini açma
Sistemi ilk kez açarken, bileşenleri aşağıdaki sırayla açın.
1. İzolasyon Transformatörü
2. Monitör
3. İşlemci (Bilgisayar)
4. Ana Ünite

Taşınabilir bir sistemi açma
Sistemi ilk kez açarken, bileşenleri aşağıdaki sırayla açın:
1. Ana Ünite
2. Dizüstü Bilgisayar

Yazıcıyı açma ve
kapatma

Gücü açmak için yazıcının Güç butonuna basın. Yazıcıya verilen güç yalıtım güç
kaynağı tarafından kontrol edildiğinden, bu güç anahtarını açık bırakabilirsiniz.
UYARI Hasta sisteme bağlıyken doğru yalıtım için sisteme yalnızca pille
çalışan veya bağımsız şekilde yalıtılmış bir yazıcı bağlayın. Sistem hastaya
bağlıyken yazıcının pilini şarj etmeyin veya yazıcıyı duvar çıkışından
çalıştırmayın.
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Oturum açma
Çalıştırma işleminden yaklaşık bir dakika sonra, sistem Windows’u etkinleştirir ve
"Log on to Windows" (Windows’ta oturum açma) iletişim kutusunu görüntüler.
1. Viking EDX/Synergy EDX yazılımı için oturum açma bilgileriniz fabrikada ön
ayarlıdır. Sistem yöneticiniz bu bilgileri değiştirmediyse şu şekilde olacaktır:
• Kullanıcı adı "Nicolet" olmalıdır.
• Parola yoktur.
Not: Oturum açarken sorun yaşarsanız sistem yöneticinize danışın.
2. Enter tuşuna basın. Sistem Windows masaüstünü görüntüler.

Sistem yazılımını başlatma
1. Yazılımı başlatmak için Viking
tıklayın. Ana Sayfa görünür.

simgesine veya Synergy

simgesine çift

Not: NicVue kullanıyorsanız Viking EDX veya Synergy EDX Ana Sayfasını
görmezsiniz. Çalıştırma talimatları için lütfen NicVue Yardım belgesine başvurun.
Not: Örnek Viking EDX ve Synergy EDX testleri/tetkikleri için 4. bölüme bakın.
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Ana sayfadaki menüler
Ana Sayfa, yazılımdaki temel alanlara erişmek için kullanılan yedi menü içerir.
Yeni Hasta

Yeni bir hasta kaydı oluşturmak ve tüm açık ziyaretleri
tamamlamak için Yeni Hasta öğesine tıklayın.
Veritabanında bulunması halinde demografik bilgileri
eşleşen hastalar listelenir

Hastalar

Yeni bir oturum için mevcut bir hastayı seçmek, yeni
hasta bilgileri girmek veya mevcut hasta bilgilerini
düzenlemek için Hastalar öğesine tıklayın.

Test Seç

Seçili hasta üzerinde gerçekleştirmek istediğiniz Testi
veya Tetkiki seçmek için Test Seç öğesine tıklayın.

Test Ekranı

En yakın tarihli veya mevcut durumda seçili ziyaretten
seçili hasta için kaydedilen test verilerini ve traseleri
incelemek için Test Ekranı öğesine tıklayın.

Test Geçmişi

Mevcut durumda seçili hastanın test geçmişini
görüntülemek, listedeki bir testi incelemek veya yeniden
başlatmak için Test Geçmişi öğesine tıklayın.

Rapor

Seçili hastanın mevcut durumda seçili veya en yakın
tarihli ziyaretine ilişkin raporu açmak için Rapor
öğesine tıklayın.

Yardım

Kılavuzlara ve diğer sistem bilgilerine bağlantıların yer
aldığı uygulamanın Yardım sayfasına erişmek için
Yardım öğesine tıklayın.

Not: Sistemin kullanımına ilişkin daha ayrıntılı bilgi için Çevrimiçi Yardım
(EDX yazılımında bulunur) bölümüne bakın.
1. EDX yazılımına girin.
2. Help (Yardım) > Help Topics (Yardım Konuları) öğelerine tıklayın.
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Test ekranı kontrolleri
Aşağıda, bir muayene sırasında kullanabileceğiniz çeşitli test ekranı kontrolleri
verilmiştir. Aşağıdaki grafikler yalnızca temsil amaçlıdır. Gerçek görünüm, seçilen
yazılıma (Viking EDX/Synergy EDX) ve seçilen teste göre belirlenir.

Üstbilgi çubuğu Üstbilgi çubuğu, hastanın Adını ve Soyadını, Yaşını ve ziyaret Tarihini ve Saatini
görüntüler.

Menü çubuğu

Menü çubuğu, tıklandığında çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için seçebileceğiniz
seçeneklerin listesini görüntüleyen menüleri içerir.

Araç Çubuğu

Araç çubuğu, verilerin nasıl görüntülendiğini kontrol etmek için kullanılan çeşitli
simge/ayar alanları içerir. Araç çubuğu üzerinde görüntülenen kontroller, kullanım
için seçilen Teste/Tetkike göre belirlenir.

İlgili fonksiyonun kısa bir açıklamasını görmek için fare işaretleyicisini bir
simgenin/alanın üzerine getirin.

30 Ocak 2020
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Hızlı Erişim
çubuğu

Hızlı Erişim Çubuğu, Fonksiyon Tuşu Alanının üzerinde yer alır. NCS ve EMG
testlerini hızlı bir şekilde kontrol edebilmenizi sağlar.

Ziyareti sonlandırabilir, testten çıkabilir, yeni bir sinir ve taraf seçebilir, sonraki sete
başlayabilir ve farklı bir test seçebilirsiniz.

Fonksiyon
Tuşu Alanı

Test penceresinin altındaki Fonksiyon Tuşu Alanı, mevcut çalıştırma modunda
kullanılabilen seçenekleri listeler.
Fonksiyon Tuşu Alanı birden fazla seçenek satırı içeriyorsa, satırları kaydırmak için
Geri/İleri butonuna tıklayın.
Bir seçeneği belirlemek için ilgili Kontrol Paneli Yazılım Tuşuna basın veya
görüntülenen seçenek butonuna tıklayın.
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Alım Ayarları panelini kullanma
Alım Ayarları
panelini
görüntüleme

1. Acquisition Setup (Alım Ayarları) panelini görüntülemek için aşağıdaki
yöntemlerden birini kullanın:
a. Acquisition (Alım) > Acquisition Setup (Alım Ayarları) seçeneklerine
tıklayın.
b. Araç çubuğundan Ch. (Kanal)
öğesine tıklayın.

, Low (Düşük)

veya High (Yüksek)

Şekil 1.

Şekil 2.
Not: Şekil 2’de solda gösterilen ayarlarda yapılan değişiklikler
tüm kanalları etkileyecektir.
2. Belirlemek istediğiniz Ch # (Kanal No.) sekmesine
3. Ayarlarınızı dilediğiniz şekilde düzenleyin.
4. OK (Tamam) düğmesine tıklayın.
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otomatik olarak

tıklayın.
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Alım Ayarları
panelinde ayrı
kanallar
belirleme

Bu prosedür, Acquisition Setup (Alım Ayarları) panelinde yapılan değişikliklerin
yalnızca seçilen kanal için etkili olmasını sağlar. Önceki sayfada Şekil 2’nin altındaki
Not 1’e bakın.
1. Ch. (Kanal)

, Low (Düşük)

veya High (Yüksek)

öğesine tıklayın.

2. Düzenlemek istediğiniz Channel (Kanal) sekmesine (örneğin Ch 1 (Kanal 1),
Ch 2 (Kanal 2), Ch 3 (Kanal 3) vb.) tıklayın.
3. Değişikliklerinizi yapın ve OK (Tamam) seçeneğine tıklayın.
Yaptığınız değişiklikler yalnızca seçilen kanala uygulanır.

Alım Ayarları
panelinde tüm
kanalları
belirleme

Bu prosedür, Channel 1 (Kanal 1) sekmesinde yapılan değişikliklerin tüm kanallara
uygulanmasını sağlar. Önceki sayfada Şekil 2’nin altındaki Not 1’e bakın.
1. Ch. (Kanal)

, Low (Düşük)

veya High (Yüksek)

öğesine tıklayın.

2. Channel 1 (Kanal 1) sekmesine tıklayın.
3. Değişikliklerinizi yapın ve Apply to all (Tümüne uygula) öğesine tıklayın
(bkz. bu bölümde daha önceki Şekil 2’de
).
4. OK (Tamam) düğmesine tıklayın.
Kanal 1’de yaptığınız değişiklikler tüm kanallara uygulanır.
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Sistemin Temel Özellikleri
Araç
çubuğundan tüm
kanallara Filtre
ayarları
uygulama

Bu prosedür, tüm kanallar için aynı Low/High (Düşük/Yüksek) Filtre ayarını belirler.

Şekil 3.
1.

bölümünü All (Tümü) olarak ayarlayın.

2. Low (Düşük)
tıklayın.

veya High (Yüksek)

Filtre menü görüntüleme okuna

3. İstenen Filtre ayarına tıklayın.
Yeni filtre ayarı tüm kanallara uygulanır.

Araç
çubuğundan tek
bir kanala Filtre
ayarları
uygulama

Bu prosedür, yalnızca seçili kanal için yeni Low/High (Düşük/Yüksek) Filtre ayarı
belirler.

Şekil 4.
1.

düzenlemek istediğiniz kanala ayarlayın (örneğin 1, 2, 3 vb.).

2. Low (Düşük)
tıklayın.

veya High (Yüksek)

Filtre menü görüntüleme okuna

3. İstenen Filtre ayarına tıklayın.
Yani Filtre ayarı yalnızca seçili kanala uygulanır.
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Yazılımı düzenleme
Viking EDX/Synergy EDX programından çıkmak için aşağıdaki yöntemlerden birini
kullanın:
a. Yazılım penceresinin sağ üst köşesindeki Close (Kapat)

b. Yazılım penceresinin sol üst köşesindeki
Close (Kapat) seçeneğine tıklayın.

veya

simgesine tıklayın.

simgesine sağ tıklayıp

Not: NicVue’ye geri dönmek için EMG uygulamasındaki Hastalar
tıklayın.

simgesine

Viking EDX/Synergy EDX sistemini kapatma
Masaüstü sistemi

Yalnızca Yalıtım Güç kaynağı anahtarını kullanarak sistemi kapatabilirsiniz. Sistemi
kapatmadan önce bilgisayarı kapatmak için Windows Shutdown (Kapat) işlevini
çalıştırmanız gerekir.

Taşınabilir sistem

Bileşenleri aşağıdaki sırayla kapatın:
1. Dizüstü Bilgisayar (Windows Shutdown (Kapat) işlevini çalıştırarak).
2. Ana Ünite.
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3

Hasta Bilgileri
Bu bölümde, hasta muayene dosyalarınızla çalışırken kullanılan Nicolet EDX Hasta
Bilgileri özelliğinin kullanımı açıklanmaktadır.
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Boş sayfa.
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Hasta Bilgileri

Hastalar ekranı
Hasta Bilgileri, Hasta Kimliği, Cinsiyeti, Doğum Tarihi ve Hasta Adı gibi hasta
hakkındaki belirli bilgiler ile doktorun bilgileri, izlenimler ve sonuçları girebileceğiniz
bölümler içerir.

Yeni bir hasta
kaydı bilgileri
oluşturma

1. Yeni Hasta

simgesine tıklayın.

2. Hastanın bilgilerini girin.
Not: Gerekli alanlar sarı renkte vurgulanır. Patient ID (Hasta Kimliği) (en az 1,
en fazla 11 karakter).
3. Tamamlandığında OK (Tamam) öğesine tıklayın.

Hasta bilgileri
kaydını düzenleme

1. Patients (Hastalar) penceresini görüntüleyin:
a. Patients (Hastalar) penceresini zaten görüntülüyorsanız 2. adıma geçin.
b. Select Test (Test Seçimi), Test Screen (Test Ekranı) veya Test History
(Test Geçmişi) penceresini görüntülüyorsanız Hastalar simgesine tıklayın
ve 2. adıma geçin.
2. Hastalar listesinde, düzenlemek istediğiniz Hastaya tıklayın.
3. Hasta Bilgilerini düzenlemek için Hastayı Düzenle simgesine

tıklayın.

4. Tamamlandığında OK (Tamam) öğesine tıklayın.
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Ziyaret kaydını
düzenleme

1. Patients (Hastalar) penceresini görüntüleyin:
a. Patients (Hastalar) penceresini zaten görüntülüyorsanız 2. adıma geçin.
b. Select Test (Test Seçimi), Test Screen (Test Ekranı) veya Test History
(Test Geçmişi) penceresini görüntülüyorsanız Hastalar simgesine
tıklayın

ve 2. adıma geçin.

2. Hastalar listesinde, düzenlemek istediğiniz Hastaya tıklayın.
3. Ziyareti Düzenle simgesine

tıklayın.

4. Gerekirse Ziyaret bilgilerini düzenleyin.

Hasta bilgileri
kaydını silme

DİKKAT Bu prosedür bilgileri kalıcı olarak siler, işlem geri alınamaz.
1. Patients (Hastalar) penceresini görüntüleyin:
a. Patients (Hastalar) penceresini zaten görüntülüyorsanız 2. adıma geçin.
b. Select Test (Test Seçimi), Test Screen (Test Ekranı) veya Test History
(Test Geçmişi) penceresini görüntülüyorsanız Hastalar simgesine tıklayın
ve 2. adıma geçin.
2. Silmek istediğiniz Hastaya sağ tıklayın.
3. Delete Patient (Hastayı Sil) öğesine tıklayın.
4. Yes (Evet) düğmesine tıklayın.
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Hasta Bilgileri

NicVue Hakkında (seçenek)
NicVue, hasta bilgilerinizi ve muayenelerinizi düzenlemek ve yönetmek için
kullanılan bir veritabanıdır. Bir ekrandan hastanızı ve alım için istenen test modunu
veya inceleme için kaydedilen bir muayeneyi seçebilmenizi sağlar.
Programa ilk girdiğinizde, NicVue Ana penceresini göreceksiniz. Bu pencerenin en
üstünde menü çubuğu yer alır; bu menü çubuğunda, NicVue seçeneklerini içeren
menüler listelenir.
Menü çubuğunun altında, çalıştırma modunu ve test modunu seçebilmenizi sağlayan
program simgesi çubuğu yer alır. Bu çubukta listelenen simgeler, siteminizin sabit
diskine yüklü olan programların sayısına ve tipine bağlıdır.
NicVue ana penceresindeki diğer bölümler iki listeden oluşur:
• Patient Information (Hasta Bilgileri), sabit diskte kaydedilmiş olan tüm hastaları
listeler.
• Test Data (Test Verileri), vurgulanan hasta için kaydedilmiş olan tüm test
muayenelerini listeler. Bu dosyalar, test tipine göre tanımlanır ve kronolojik olarak
sıralanır.
NicVue Hasta Bilgileri penceresi, hastanın adı, adresi, kimlik numarası kodu, doğum
tarihi, fiziksel özellikleri ve tıbbi geçmişi gibi idari bilgiler içerir. Hasta bilgilerini bu
pencerede oluşturur veya düzenlersiniz.
Not: NicVue’ye geri dönmek için EMG uygulamasındaki Hastalar
tıklayın.

simgesine

Çalıştırma talimatları için lütfen EDX sisteminizde bulunan NicVue Yardım belgesine
başvurun.
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Boş sayfa.
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Muayene Gerçekleştirme
Bu bölümde, bir tetkik veya muayene gerçekleştirmek için genel talimatlar
sunulmaktadır. Örnekte, Motor Sinir İletimi Tetkiki (MNC) kullanılmıştır.
Viking EDX/Synergy EDX programlarında mevcut çoğu muayeneyi gerçekleştirmek
için bu temel adımları uygulayabilirsiniz.
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Boş sayfa.
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Adımların özeti
1. Sistemi kurun.
2. Sistemi açın.
3. Yeni bir hasta dosyası oluşturun veya mevcut bir hasta dosyasını geri çağırın.
4. Viking EDX/Synergy EDX programına girin, muayeneyi ve ayarları seçin ve test
modalitesini girin.
5. Hastayı hazırlayın.
6. Verileri alın.
7. Verileri inceleyin.
8. Raporu yazdırın.
9. Verileri arşivleyin.

Notlar
Aşağıda testlerin kullanımına ilişkin örnek bir prosedür verilmiştir. Bazı prosedürler
tüm testlerde ortaktır; ancak diğer prosedürlerin farklı olduğu ya da hiç kullanılmadığı
unutulmamalıdır:
1. Elektrotları her bir teste uygun şekilde takın.
2. Farklı testler için farklı tipte stimülatörler kullanılır.
3. Kullanılan stimulusun hasta için uygun olduğundan emin olun; stimulus
yoğunluğuna özellikle dikkat edin.
4. Cihaz tarafından alınan veriler, bellekte saklanır ve ekranda görüntülenir.
5. Motor Sinir İletimi ve Duyusal Sinir İletimi testleri sırasında iletim hızı
sonuçlarının hesaplanabilmesi ve ekranda görüntülenebilmesi için önce elektrot
bölgeleri arasındaki mesafelerin girilmesi gerekir.
6. Traseye fare ile tıklanarak işaretleme veya trase analizleri için traseler seçilebilir.
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Örnek kayıt penceresi özetleri
Viking EDX
Motor Sinir
İletimi Tetkiki

Aşağıdaki örnek şekilde, Viking EDX NCS testi gerçekleştirirken görüntüleyeceğiniz
çeşitli alanların kısa bir açıklaması sunulmuştur.

Viking EDX MNC Kayıt Modu Ekranındaki Bölümler
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A Hasta ve Ziyaret Bilgileri

I

Segmentli Tablo

Q Verileri Üst Üste
Bindirir/Ekran Alanı
Ayarlarını Görüntüler Paneli Kaydeder

B Seçilen Test

J Results Graphs (Sonuç
Grafikleri) Alanı

R Test Bölgesi

C Veri Alanı
D Gezinme Simgeleri

K Monitor (Monitör) Alanı
L Fonksiyon Tuşu Alanı

E Test, Alım Açık/Kapalı,
EL1 Açık/Kapalı, DIN1

M Monitor (Monitör) Alanı
Tam Ekran

S Sinir Adım Sayıları
T Zaman Bazı
U Hassasiyet

F Traseleri Yerleştir/Gizle
G Bölge Tablosu

N Hızlı Erişim Çubuğu
O Durum Çubuğu

H Sonuçlar Alanı

P Görüntüleme Alanı Tam
Ekran

V Araç Çubuğu
W Menü Çubuğu
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Muayene Gerçekleştirme
Synergy EDX
Motor Sinir
İletimi Tetkiki

Aşağıdaki örnek şekilde, Synergy EDX NCS testi gerçekleştirirken görüntüleyeceğiniz
çeşitli alanların kısa bir açıklaması sunulmuştur.

Synergy EDX MNC Kayıt Modu Ekranındaki Bölümler
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A Hasta ve Ziyaret Bilgileri

I

Segmentli Tablo

Q Verileri Üst Üste
Bindirir/Ekran Alanı
Ayarlarını Görüntüler Paneli Kaydeder

B Seçilen Test

J Results Graphs (Sonuç
Grafikleri) Alanı

R Test Bölgesi

C Veri Alanı
D Gezinme Simgeleri

K Monitor (Monitör) Alanı
L Fonksiyon Tuşu Alanı

E Test, Alım Açık/Kapalı,
EL1 Açık/Kapalı, DIN1

M Monitor (Monitör) Alanı
Tam Ekran

S Sinir Adım Sayıları
T Zaman Bazı
U Hassasiyet

F Traseleri Yerleştir/Gizle
G Bölge Tablosu
H Sonuçlar Alanı

N Hızlı Erişim Çubuğu
O Durum Çubuğu
P Görüntüleme Alanı Tam
Ekran

V Araç Çubuğu
W Menü Çubuğu
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Sistemin ayarlanması
Bileşenlerin sisteminize düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
DİKKAT Tüm kablolar doğru bir şekilde bağlanana ve doğrulanana kadar
sistemi açmayın. Lütfen bu kılavuzun 2. bölümüne bakın.
İlgili uygulama yazılımının sisteminizde yüklü olması da gerekli olacaktır.

Başlarken

Aşağıdakilere ilişkin talimatlar için lütfen bu kılavuzun 2. bölümüne bakın:
•
•
•

Sistemi açma

Sistemi açma.
Oturum açma.
Sistem yazılımını başlatma.

Ana gücü açtığınızda, sistem Windows Logon (Windows Oturum Açma) ekranını
görüntüler.
Sistemde oturum açtıktan sonra, NicVue Ana penceresi veya Viking EDX/
Synergy EDX Ana Sayfası görüntülenir.

NicVue’yi
başlatma/
NicVue’den çıkma
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NicVue programının kullanma talimatları için lütfen sisteminizde bulunan NicVue
Yardım belgesine başvurun.
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Örnek Motor Sinir İletimi Testi
Gerçekleştirmekte olduğunuz test türüne ilişkin kurallara uygun şekilde, elektrotları
hastanız üzerinde konumlandırıp sabitleyin.
Not: Kayıt elektrodu, ilgili alan sinir boyunca iletim dahilinde olsa bile bir kasın
üzerine yerleştirilir.
Sinir, sinirin yüzeysel olarak yerleştirildiği iki veya daha fazla bölgedeki yüzey
elektrotları kullanılarak stimüle edilir. Simülatör, stimülatörün katodu aktif kayıt
elektroduna dönük olacak şekilde yönlendirilir.
Siyah (-) giriş jakına uygulanan negatif gerilim, ekranda yukarı yönelmeye neden olur.
Negatif yukarı yönlü konvansiyon için siyah giriş jakını aktif elektrot ve kırmızı giriş
jakını referans veya aktif olmayan elektrot olarak kullanın.
Elektrot
Toprak
Siyah (-) - Aktif Kayıt
Kırmızı (+) - Referans Kayıt
DIN (Kayıt)
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Amplifikatör Kanalı Konektörü
Yeşil DIN Giriş
Siyah DIN Giriş
Kırmızı DIN Giriş
Büyük 5 pimli Dairesel DIN Giriş
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Motor NCS
elektrot yerleşimi

• Aktif kayıt elektrotu, test edilen sinire bağlı kasın plaka sonu bölgesinin üzerine
yerleştirilir.
• Referans elektrotu, elektriksel olarak "sessiz" bir alanda bunun yakınına
yerleştirilir.
• Topraklama elektrotu, genellikle stimülasyon ve kayıt elektrotlarının arasına
yerleştirilir.
• Cilt ve kayıt elektrodu arasında elektrolitik jel kullanılması, "elektriksel kontağı"
iyileştirir ve paraziti azaltır.
• Derin bir kastan kayıt yaparken, kayıt için eş merkezli veya monopolar bir iğne
kullanılabilir.

Duyusal NCS
elektrot yerleşimi

• Yüzey diski veya halka elektrotlar, test edilen sinirin yüzeysel olarak bağlandığı
cildin üzerine yerleştirilir.
• Sinir, yüzeysel olarak bağlandığı bölgelerde stimüle edilir. Stimülatörün katodu,
aktif kayıt elektroduna dönük şekilde yönlendirilir.

Stimülasyon
elektrotlarını
bağlama

Harici stimülasyon elektrotlarını Comfort Probe veya Comfort Plus Probe’a
bağlamak için:
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1. Prob kafasını çıkarın.
2. Prob kafasını pim jak kafası ile değiştirin.
3. Anot (+) ve katot (-) elektrotları karşılık gelen pim jaklarına bağlayın.
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Hasta kaydı
oluşturma/seçme

Yeni bir hasta kaydı oluşturma
1. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak yeni bir hasta kaydı oluşturun:
a. Ana Sayfada Yeni Hasta
b. Ana Sayfada Hastalar
simgesine tıklayın.

simgesine tıklayın.
simgesine ve ardından Yeni Hasta

2. Hasta bilgilerini girin (sarı alanlar gereklidir).
3. OK (Tamam) düğmesine tıklayın.
4. Select Test (Test Seçimi) penceresi otomatik olarak açılır.

Mevcut bir hasta kaydını seçme
1. Patients (Hastalar) penceresini görüntülemek için Hastalar
tıklayın.

simgesine

2. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak hasta kaydını seçin:
a. İstenen patient (hasta) öğesine çift tıklayın.
b. İstenen hastaya ve ardından Hastayı Aç

simgesine tıklayın.

3. Açmak istediğiniz visit (ziyaret) bilgisine tıklayın.
4. Select Test (Test Seçimi) penceresini görüntülemek için Test Seçimi
simgesine tıklayın.
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Test seçme

1. Select Test (Test Seçimi) penceresinin üzerindeki NCS

simgesine tıklayın.

2. Muayene tarafını (sol veya sağ) seçmek için istenen Taraf
tıklayın.

simgesine

3. İstenen Test bilgisine tıklayın.
4. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Test Ekranını görüntüleyin:
a. İstenen Anatomy (Anatomi) öğesine çift tıklayın.
b. İstenen Anatomy (Anatomi) öğesine ve ardından Test Ekranı
tıklayın.

simgesine

5. Test Screen (Test Ekranı) görüntülenir.

Alternatif iş akışı notları:
Test Menüsü
seçebilirsiniz.
Tetkik Menüsü
seçebilirsiniz.
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simgesine de tıklayabilir ve listeden istediğiniz testi

simgesine de tıklayabilir ve listeden istediğiniz tetkiki
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Verileri alma

Alım modu açık olduğunda, cihaz tarafından alınan veriler bellekte saklanır ve
ekranda görüntülenir.
1. Stimulus yoğunluğunu 0’a ayarlayın.
2. Stimülatörü uygun bir bölgede konumlandırın.
3. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak stimülasyonu ve alımı başlatın:
a. Kontrol paneli üzerinde yer alan Alım AÇIK butonuna basın.
b. Ayak pedalına basın.
c. Comfort Probe Plus stimülatör probu üzerindeki tekerleğe basın.
4. Supramaksimal oluncaya kadar elektriksel stimulusun yoğunluğunu kademeli
olarak artırmak için Stimulus Yoğunluğu döner kontrolünü veya Comfort Probe
Plus stimülatör probu üzerindeki Yoğunluk tekerleğini kullanın.
5. Kabul edilir bir yanıt gözlemlendiğinde, aşağıdaki yöntemlerden birini
kullanarak stimülasyonu ve alımı durdurun:
a. Kontrol paneli üzerinde yer alan Alım AÇIK butonuna basın.
b. Ayak pedalına basın.
c. Comfort Probe Plus stimülatör probu üzerindeki tekerleğe basın.
6. Yanıtların ortalamasını almak için Average (Ortalama) > Averager Setup
(Ortalama Alıcı Ayarı) öğelerine tıklayın ve Average On (Ortalama Açık) onay
kutusunu işaretleyin. Averager (Ortalama Alıcı) kapalı durumdaysa, yeni alınan
her yanıt öncekinin üzerine yazılır.
7. Bir sonraki muayeneyi başlatmak için İleri butonuna basın.
8. Gerekli her bir bölge için yanıt elde etmek için aynı işlemi uygulayın.
Not: Ortalama alınmasına izin verilmesi için kalibrasyon sinyali tetiklenir. Yüksek
ve düşük frekans filtre ayarlarının kalibrasyon sinyalinin genliğini zayıflatabileceğini
unutmayın.
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Test verilerini kaydetme
Otomatik
Hastalar
veya Test Seçimi
sabit diske kaydedilir.

sayfasına gittiğinizde, veriler otomatik olarak

Manuel
Test Ekranını kapatmadan verileri manuel olarak sabit diske kaydetmek için aşağıdaki
yöntemlerden birini kullanın:
a. File (Dosya) > Save Results (Sonuçları Kaydet) öğelerine tıklayın.
b. Viking EDX kontrol panelinde Save (Kaydet) butonuna basın.

Rapor oluşturma/güncelleme
Otomatik
Test Seçimi, Yeni Hasta veya Hasta Listesi sayfasına gittiğinizde, rapor otomatik
olarak güncellenir.

Manuel
Test ekranını kapatmadan sabit diskte bir rapor oluşturmak/güncellemek için:
1. Rapor simgesine

tıklayın.

Standart veri raporunu yazdırma
Yeni tamamlanan muayene için standart bir veri raporunu yazdırmak için:
1. Rapor simgesine

tıklayın.

2. File (Dosya) sekmesine tıklayın.
3. Raporun solundaki Print (Yazdır) öğesine tıklayın.
4. Yazdırma ayarlarınızı düzenleyin.
5. Pencerenin sol üst kısmındaki Print (Yazdır) öğesine tıklayın.
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Muayene Gerçekleştirme

Ekran görüntülerini ve videolarını yakalama
Ekran görüntüsü
yakalama

Herhangi bir zamanda mevcut ekran görüntüsünün bir kopyasını yakalamak için
aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
a. Elektronik kopya için (.jpg dosyası) Ekranı Yakala simgesine

tıklayın.

b. Basılı kopya için File (Dosya) > Print Screen (Ekranı Yazdır) öğelerine
tıklayın.
c. Basılı kopya için Viking EDX kontrol panelinde Screen Copy (Ekranı
Kopyala)

Test ekranı
videosu yakalama

öğesine basın.

Test ekranının videosunu yakalamak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
a. Video Yakala simgesine
tıklayın.

tıklayın. Kaydı durdurmak için tekrar

b. File (Dosya) > Producer (Üretici) > Capture Video (Video Yakala)
öğelerine tıklayın. Kaydı durdurmak için tekrar tıklayın.

Yakalanan test
ekranı videosunu
yeniden
görüntüleme

30 Ocak 2020

1. File (Dosya) > Producer (Üretici) > Producer Recordings (Üretici Kayıtları)
öğelerine tıklayın.
2. İncelemek istediğiniz video dosyasını bulup açın (dosyalar zaman damgalıdır).
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5

Yaygın Prosedürler
Bu bölümde, Viking EDX ve Synergy EDX sistemlerinde aynı olan çeşitli işlemler
açıklanmaktadır.
Aşağıdaki tuşlar, bu bölümdeki prosedürlerin hangi sistem ile ilgili olduğunu tanımlar.
Adımlar hem Viking EDX hem de Synergy EDX için geçerlidir.
Adımlar yalnızca Viking EDX için geçerlidir.
Adımlar yalnızca Synergy EDX için geçerlidir.

Not: Çeşitli işlemler, Test/İnceleme pencerelerinin altında yer alan Fonksiyon Tuşu
Alanı butonları kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu kontroller bu bölüme dahil
edilmemiştir.
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Yaygın Prosedürler
Önceki bir
ziyarete yeni
testler ekleme

Yeni testler alabilir ve önceki bir ziyarete veri ekleyebilirsiniz.
1. Hastalar
simgesine tıklayın.
2. Patient (Hasta) kaydına çift tıklayın.
3. Yeni testleri eklemek ve kaydetmek istediğiniz Visit (Ziyaret)
öğesine tıklayın.
4. Önceki ziyaretlerin üzerinde bulunan Ziyaret Al
simgesine
tıklayın.
5. Gerçekleştirmek istediğiniz test için NCS, EMG, EP veya IOM
simgesine tıklayın.
6. Test öğesini seçin.
7. İstenen Anatomy (Anatomi)/Location (Konum)/Test öğesine çift
tıklayın.
8. Yeni verileri alın.

Önceki bir teste
yeni veriler
ekleme

Yeni veriler alabilir ve önceki bir teste veri ekleyebilirsiniz.
1. Hastalar
simgesine tıklayın.
2. Patient (Hasta) kaydına çift tıklayın.
3. Yeni test verilerini ekleyeceğiniz testi içeren Visit (Ziyaret)
öğesine tıklayın.
4. Yeni test verilerini eklemek istediğiniz Test öğesine tıklayın.
5. Önceki testlerin üzerinde bulunan Test Al
tıklayın.
6. Yeni verileri alın.
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Stimulus Süresini
Değiştirme

Hastaya sunulan Stimulus Süresini (0,01-1,0 ms) değiştirmek için:
1. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
a. Stimülatör EL1
ayar alanına tıklayın ve
menüden yeni ayara tıklayın.
b. Stimülasyon süresini artırmak için Comfort Probe Plus S1
butonuna veya azaltmak için S2 butonuna basın.
1. Stimülasyon Süresi kontrolünü çevirin.

Hassasiyeti
Değiştirme (SNS)

Test için Hassasiyeti değiştirmek için:
1. Traseyi seçmek için Viking EDX Kontrol Panelinde Trace

(Trase)
üst veya alt donanım tuşuna basın.
2. Hassasiyeti değiştirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini
kullanın:
a. Comfort Probe Plus S3 butonuna basın.
b. Hassasiyeti artırmak için üst donanım tuşuna veya azaltmak
için alt donanım tuşuna basın.

1. İstenen Trace (Trase) bilgisine tıklayın.
2. Hassasiyeti değiştirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini
kullanın:
a. Comfort Probe Plus S3 butonuna basın.
b. Synergy EDX Kontrol Panelinde Hassasiyet kontrolünü
çevirin.
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Stimulus Hızını
Değiştirme

İstenen Stimülatör Tekrar Hızını seçmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
a. Araç çubuğunda Stim Rep Rate (Stimülatör Tekrar Hızı)
alanına tıklayın ve istenen hızı girin.
b. Stimülatör Tekrar Hızı menü görüntüleme okuna
yaygın şekilde kullanılan bir hıza tıklayın.

Tekrarlı veya Tek
tarama alımı
seçme

ve

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Repetitive (Tekrarlı) veya Single Sweep
(Tek Tarama) stimulus uygulamayı seçin:
1. Ayarı seçmek için Stimulus Uygulaması simgesine tıklayın:
•

= Switch (Anahtar) tuşuna veya Ayak pedalına her
bastığınızda tek bir stimulus uygular ve tek tarama başlatır.

•

= Switch (Anahtar) tuşuna veya Ayak pedalına
bastıktan sonra tekrarlı stimulus uygular ve tarama yapar.
Uygulamayı durdurmak için Switch (Anahtar) tuşuna veya
Ayak pedalına tekrar basın.

1. Fonksiyon Tuşu Alanı Switch (Anahtar) butonuna tıklayarak
Repetitive (Tekrarlı) veya Single (Tek) öğesini seçin.
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İşaretleyicileri
yerleştirme

Yazılım yer işaretleyicini otomatik olarak alabilir veya bunları manuel olarak
yerleştirebilirsiniz.

İşaretleyicileri otomatik olarak yerleştirme
Adım sayısı tamamlandığında yazılım yer işaretleyicilerinin seçilen konumlarda
dalgalar üzerine otomatik olarak yerleştirilmesi için:
1. Results (Sonuçlar) > Marker Setup (İşaretleyici Ayarları)
öğelerine tıklayın.
2. İstenen İşaretleyiciler için Enable (Etkinleştir) onay kutularını
işaretleyin.
3. Otomatik olarak yerleştirilmesini istediğiniz işaretleyiciler için
Auto (Otomatik) onay kutularının da işaretlenmiş olduğundan
emin olun.
Tüm ilgili ölçümler ve hesaplamalar, Sonuç Tabloları alanındaki tablolarda
görüntülenir.

İşaretleyicileri manuel olarak yerleştirme
Veriler üzerine manuel olarak işaretleyici yerleştirmek için:
1. İşaretleyici Çubuğu Açık/Kapalı

butonuna tıklayın.

2. View (Görüntüle) > Panels (Paneller) > Marker Panel
(İşaretleyici Paneli) öğelerine tıklayın.
3. İşaretleyiciler panelinden aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
a. Yerleştirmek istediğiniz Marker Number (İşaretleyici
Numarası) üzerine tıklayın, işaretleyici simgesini işaretlemek
istediğiniz dalga özelliğinin üzerine yerleştirin ve fare
butonuna tıklayın. Yerleştirmek istediğiniz her bir işaretleyici
için işlemi tekrarlayın.
b. Fast Mark (Hızlı İşaretle) butonuna tıklayın, işaretleyici
simgesini "1" olarak işaretlemek istediğiniz ilk özelliğin
üzerine yerleştirin ve fare butonuna tıklayın. İşaretleyici
simgesini bir sonraki özelliğe taşıyın ve fare butonuna
tıklayın. İstenen tüm işaretleyiciler yerleştirilinceye kadar
işlemi tekrarlayın. Fonksiyonu kapatmak için Fast Mark
(Hızlı İşaretle) butonuna tekrar tıklayın.
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Yaygın Prosedürler
Bir trasede işaretleyicileri taşıma
İşaretleyici taşındığında ölçümler otomatik olarak güncellenir.
1. Taşımak istediğiniz işaretleyiciye tıklayıp sürükleyin.
2. Taşımak istediğiniz işaretleyiciye tıklayın ve fare imleç
tekerleğini döndürün.
Not: Gecikme işaretleyicisi 1 veri gösteriminin en soluna veya gecikme işaretleyicisi
2 veri gösteriminin en sağına yerleştirilirse, ilgili gecikme tüm hesaplamalarda hariç
tutulur.

Yanıt Yok
Bir trasede stimulusa yanıtı kaydetmediyseniz, Sonuçlar tablosunda Yanıt Yok için
NR ifadesi ekleyebilirsiniz.
1. Yanıtsız traseye tıklayın.
2. Fonksiyon Tuşu Alanından No Response (Yanıt Yok) öğesini
seçin.
3. Ölçüm tablosunda, seçilen trase için değerler yerine "NR"
görüntülenir.

İşaretleyicileri sıfırlama
Sistem tarafından otomatik olarak yerleştirilmiş olan işaretleyicileri yeniden
konumlandırdığınızda, bu işaretleyicileri orijinal konumlarına geri döndürebilirsiniz:
1. Results (Sonuçlar) > Reanalyze (Yeniden Analiz Et) öğelerine
tıklayın.
2. Seçilen traseyi yeniden analiz etmek istediğinizi onaylamak için
Yes (Evet) öğesine tıklayın.
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Ekran gösterimini
değiştirme

Veri alımına başlamadan önce veya veri alımı tamamlandıktan sonra ekran
gösterimini değiştirmek için:
1. Ekran gösteriminin nasıl görüntülenmesini istediğinizi seçmek için
aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
a. View (Görüntüle) > Full Trace Area (Tüm Trase Alanı) veya
Full Results Area (Tüm Sonuçlar Alanı), Trace Area (Trase
Alanı), Right Trace Area (Sağ Trase Alanı) veya Trace Area
Setup (Trase Alanı Ayarları) öğelerine tıklayın.
b. Veri görüntüleme seçeneklerinizi göstermek için Görüntüle
yazılım tuşuna basın.
c. Seçimleriniz arasında geçiş yapmak için Ekran yazılım tuşuna
basın:
• Normal: Veri Alanı ekranın yarısını kapar ve Sonuçlar
Alanı görüntülenir.
• Tüm: Veri Alanı tüm ekranı kaplar ve Sonuçlar Alanı
geçici olarak gizlenir.
• Tercih edilen araç çubuğu Görüntüleme simgesine tıklayın.
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Yaygın Prosedürler
İşaretleyicileri
etkinleştirme

Bir işaretleyiciyi etkinleştirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
1. Etkinleştirmek istediğiniz işaretleyiciye tıklayın. Kırmızı renge
döner.
1. Viking EDX kontrol paneli üzerindeki İşaretleyici donanım
tuşlarını kullanarak işaretleyicileri etkinleştirebilirsiniz.
a. Bir trase üzerindeki birinci gecikme veya genlik
işaretleyicisini etkinleştirmek için Marker 1 (advance)
(İşaretleyici 1 (ilerletme)) öğesine basın. Sonraki trase
üzerindeki birinci gecikme veya genlik işaretleyicisini
etkinleştirmek için bu tuşa tekrar basın.
b. Bir trase üzerindeki ikinci gecikme veya genlik işaretleyicisini
etkinleştirmek için Marker 2 (advance) (İşaretleyici 2 (ilerletme))
öğesine basın. Sonraki trase üzerindeki ikinci gecikme veya genlik
işaretleyicisini etkinleştirmek için bu tuşa tekrar basın.
c. Gecikme ve genlik işaretleyicileri arasında geçiş yapmak için
Latency/Amplitude (Gecikme/Genlik) öğesine basın.

Traseleri üst üste
bindirme

Tek sinirli bir tetkikte, üst üste bindirilen traseler ekranın ortasında görüntülenir.
İki sinirli bir tetkikte, Sinir A’dan kaydedilen dalga formları ekranın üst yarısında,
Sinir B’den kaydedilen dalga formları alt yarısında görüntülenir.
1. Traseleri üst üste bindirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini
kullanın:
a. Araç çubuğunda Üst Üste Bindir
butonuna tıklayın.
Traseleri orijinal konumlarına geri döndürmek için Üst Üste
Bindir butonuna tekrar tıklayın.
b. Verileri içeren traseleri üst üste bindirmek için Kontrol
Panelinde bulunan Superimpose (Üst Üste Bindir) butonuna
basın. Traseleri orijinal konumlarına geri döndürmek için
Superimpose (Üst Üste Bindir) butonuna tekrar basın.
c. Fonksiyon Tuşu Alanından S. Impose (Üst Üste Bindir)
butonunu seçin.
d. View (Görüntüle) > Superimpose (Üst Üste Bindir) öğelerine
tıklayın.
1. Traseleri üst üste bindirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini
kullanın:
a. Fonksiyon Tuşu Alanından S. Impose (Üst Üste Bindir)
butonunu seçin.
b. View (Görüntüle) > Superimpose (Üst Üste Bindir) öğelerine
tıklayın.
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İletim Hızlarını
Hesaplama

Belirli segmentlerin iletim hızını hesaplamak ve görüntülemek için:

Hasta sıcaklığını
ölçme

Etkinleştirilmişse, sistem alım sırasında hastanın sıcaklık bilgisini otomatik olarak
traseye veya segment tablosuna girer.

1. Edit (Düzenle) > Site Setup (Bölge Ayarları) öğelerine tıklayın.
2. Segment sonuçları tablosunda hangi segmentler için hızın
görüntüleneceğini seçmek için Velocity (Hız) onay kutularını
işaretleyin.
3. OK (Tamam) düğmesine tıklayın.
4. Hız değerlerini görmek istediğiniz her bir bölge için mesafe
bilgisini girin.

1. Sıcaklık probu hastanın derisi üzerinde uygun bir yere sabitleyin.
2. Sıcaklık probunu amplifikatöre bağlayın.
3. Results Table Setup (Sonuçlar Tablosu Ayarları) panelini
görüntülemek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.
a. Edit (Düzenle) > Results Table Setup (Sonuçlar Tablosu
Ayarları) öğelerine tıklayın.
b. Sonuçlar Tablosunda herhangi bir sonuç değeri sütun
başlığına tıklayın (örneğin Distance mm (Mesafe mm),
Lat Diff ms (Lat Fark. ms) vb.).
4. Aşağıdaki gibi boş bir alanın Menüyü Görüntüle butonuna (A)
tıklayın.
5. Temperature (Sıcaklık) öğesine tıklayın. Seçilen alanda artık
Sıcaklık değeri görüntülenir.
6. Sıcaklık değerini Segment tablosunda farklı bir sütun konumuna
taşımak için Yukarı veya Aşağı Ok tuşuna (B) tıklayın.
7. Bir sütunu Sonuçlar tablosundan kaldırmak için ilgili numaraya ve
Eksi butonuna (C) tıklayın.
8. Artı butonu (C), mevcut durumda seçili alanın üzerine boş bir alan
yerleştirir.

9. Tamamlandığında OK (Tamam) öğesine tıklayın.
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Yaygın Prosedürler
Sinir adını
değiştirme

Kayıt veya İnceleme modunda sinir etiketini değiştirmek için.

Sinir listesini
görüntüleme

Select Test (Test Seçimi) penceresinde Test/Anatomi listesinin nasıl görüntülenmesini
istediğinizi seçmek için.

1. Data (Veriler) gösterim alanının sağında bulunan Results Table
(Sonuçlar Tablosu) alanında herhangi bir yere sağ tıklayın.
2. Açılır menüde Change Nerve Label (Sinir Etiketini Değiştir)
öğesine tıklayın.
3. Mevcut etiketi değiştirmek istediğiniz Nerve (Sinir) adına tıklayın.
4. OK (Tamam) düğmesine tıklayın.

1. Select Test (Test Seçimi) penceresinin sağ tarafında Heading
(Başlık) öğesine sağ tıklayın.
2. Listeyi görüntülemek istediğiniz yönteme tıklayın.

Muayene için bir
taraf seçme

Muayene sırasında bir Taraf seçmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

a. Select Test (Test Seçimi) penceresinde,
tıklayarak Sol tarafı veya
seçin.

öğesine

öğesine tıklayarak Sağ tarafı

b. Viking EDX Kontrol Panelinde Side (Taraf) butonuna
tıklayın.
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Verileri silme

Verileri silmek için aşağıdaki adımları uygulayın:
Araç Çubuğunu kullanarak
1. Silmek istediğiniz traseye tıklayın.
2. Sil
butonuna tıklayın.
3. Biraz önce sildiğiniz traseyi geri yüklemek için Silme işlemini
geri al

butonuna tıklayın.

Kontrol Panelini kullanarak
1. Bir veya daha fazla traseyi silmek için kontrol panelinde Delete
(Sil) öğesine basın. Fonksiyon Tuşu Alanında seçenekleriniz
görüntülenir.
2. Görüntülenen tüm yanıtları silmek için All Responses (Tüm
Yanıtlar) öğesine tıklayın. Sistem, ekrandaki tüm traseleri ve
ölçüm verilerini temizler.
- veya Tek bir traseyi silmek için imleç tekerleğini kullanarak
istenmeyen traseyi vurgulayın. Seçilen trase Kırmızı renk olur.
Traseyi silmek için Enter tuşuna basın. İstenmeyen tüm yanıtları
silinceye kadar gerekli kadar tekrarlayın.
1. Synergy EDX kontrol panelinde M- butonuna basın. Fonksiyon
Tuşu Alanında seçenekleriniz görüntülenir.
1. Kaldırmak istediğiniz veri trasesini seçin.
2. Edit (Düzenle) > Erase (Sil) öğelerine tıklayın.
3. Biraz önce sildiğiniz traseyi geri yüklemek için Edit (Düzenle) >
Unerase (Silme işlemini geri al) butonuna tıklayın.
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Yaygın Prosedürler
Video yakalama

Bir muayene sırasında ekran gösteriminin videosunu yakalayabilirsiniz.
1. Video kaydını başlatmak için Video Yakala
simgesine
tıklayın.
2. Video kaydını durdurmak için Video Yakala simgesine tekrar
tıklayın.

Rapor düzenleme

Raporların içeriğini seçebilirsiniz.
Hastalar penceresinden
1. Hastalar
simgesine tıklayın.
2. Edit (Düzenle) > User Setup (Kullanıcı Ayarları) > Report
Setup (Rapor Ayarları) öğelerine tıklayın.
3. Rapor içeriklerini istenen şekilde düzenleyin.
4. OK (Tamam) düğmesine tıklayın.
Test ekranından
1. Test ekranını görüntüleyin.
2. Edit (Düzenle) > Test Report Setup (Test Raporu Ayarları)
öğelerine tıklayın.
3. Rapor içeriklerini istenen şekilde düzenleyin.
4. OK (Tamam) düğmesine tıklayın.
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Ayarların yedeklenmesi/geri
yüklenmesi ve eski Viking
Ayarlarının içe aktarılması
Bu bölümde, Ayarlarınızın ve Test Klasörlerinizin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi
ile eski Viking Ayarlarının içe aktarılmasına yönelik talimatlar yer almaktadır.
Not: Bu bölümdeki prosedürler, muayenelerden alınan verileri yedeklemez.
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Ayarların yedeklenmesi/geri yüklenmesi ve eski Viking ayarlarının içe aktarılması

Ayarların ve test klasörlerinin yedeklenmesi
1. Start (Başlat) > All Programs (Tüm Programlar) > Natus > Emg > Utilities
(Yardımcı Fonksiyonlar) > Backup Settings (Ayarları Yedekle) öğelerine
tıklayın.
2. EMG Settings Backup (EMG Ayarlarını Yedekleme) iletişim kutusunda
Yes (Evet) öğesine tıklayın.
3. Ayarlar klasöründe Name (Ad) öğesine tıklayın.
4. Save (Kaydet) butonuna tıklayın.
5. Yedeklenen Ayarlar klasörünüzün konumunu belirten EMG Settings Backup
(EMG Ayarlarını Yedekleme) iletişim kutusunda OK (Tamam) öğesine tıklayın.

Ayarların ve test klasörlerinin geri yüklenmesi
Masaüstünden:
1. Start (Başlat) > All Programs (Tüm Programlar) > Natus > Emg > Utilities
(Yardımcı Fonksiyonlar) > Restore Settings (Ayarları Geri Yükle) öğelerine
tıklayın.
2. Sisteminizde mevcut olan ayarların üzerine yazmak istediğinizi onaylamak için
Yes (Evet) öğesine tıklayın.
3. Geri yüklemek istediğiniz Ayarlar klasörüne tıklayın.
4. Open (Aç) öğesine tıklayın.
5. Ayarların geri yüklendiğine dair bildirim aldığınızda OK (Tamam) öğesine
tıklayın.
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Eski Viking ayarlarının İçe Aktarılması
Bu prosedür, daha önceden oluşturulan eski Viking ayarlarını içe aktarır.
1. Test penceresi dışında herhangi bir Viking penceresinde, File (Dosya) >
Import (İçe Aktar) > Viking Settings (Viking Ayarları) öğelerine tıklayın.
2. Viking Ayarlarınızın konumuna göz atın (örneğin
C:\Nicolet\VikDir\Settings.Sel).
Tüm Viking Ayarları ve Sistem Ayarları dosyalarını, yalnızca seçilen Viking Ayarları
dosyasını/dosyalarını veya yalnızca Viking Sistemi Ayarlar dosyalarını içe aktarmayı
seçebilirsiniz.

Tüm Viking
Testlerini ve
Sistem Ayarlarını
içe aktarma

Yalnızca seçilen
Viking Ayarlarını
içe aktarma

Bu yöntem, Look and Feel (Görünüm ve His), Producer (Üretici), Printer (Yazıcı),
Regional Settings (Bölgesel Ayarlar) gibi öğeler içeren tüm Viking Test Ayarlarını
ve Viking Sistem Ayarlarını içe aktarır.
1. Ayarın/ayarların içe aktarılacağı Test Klasörünün varsayılan etiketini değiştirmek
isterseniz istediğiniz etiketi girin.
2. Import (İçe Aktar) öğesine tıklayın.
Bu yöntem, yalnızca seçtiğiniz belirlenen Viking Test ayarlarını içe aktarır.
1. Viking Import Setup (Viking Ayarlarını İçe Aktar) penceresinde, içe aktarma için
belirli ayar dosyalarını seçebilmenize izin veren Import Viking Settings (Viking
Ayarlarını İçe Aktar) bölmesini görüntülemek için Genişlet
2.
3.
4.
5.

öğesine tıklayın.

Select All (Tümü Seç) öğesindeki işareti kaldırın.
İçe aktarmak istediğiniz Ayarlar dosyasına/dosyalarına tıklayın.
Import Test Setups (Test Ayarlarını İçe Aktar) butonuna tıklayın.
Import status (İçe Aktarma durumu) iletişim kutusu görünür.
a. İçe aktarma işlemi başarılıysa Close (Kapat) öğesine tıklayın.
b. İçe aktarma işlemi yalnızca kısmen tamamlanabilmişse:
i. Show Log (Log Kaydını Göster) öğesine tıklayarak seçilen ayarı/ayarları
içe aktardıktan sonra değiştirilmesi gerekebilecek ayarların listesini
görüntüleyin.
ii.

simgesine tıklayarak Log Kaydı penceresini kaptın.

iii. İçe Aktarma durumu iletişim kutusunu kapatmak için Close (Kapat)
öğesine tıklayın.
6. Import Viking Settings (Viking Ayarlarını İçe Aktar) bölmesini kapatmak için
Close (Kapat) öğesine tıklayın.
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Ayarların yedeklenmesi/geri yüklenmesi ve eski Viking ayarlarının içe aktarılması
Yalnızca Viking
Sistem Ayarlarını
içe aktarma

Bu prosedür, yalnızca Look and Feel (Görünüm ve His), Producer (Üretici), Printer
(Yazıcı), Regional Settings (Bölgesel Ayarlar) gibi öğeler içeren Viking Sistem
Ayarlarını içe aktarır.
1. Viking Import Setup (Viking Ayarlarını İçe Aktar) penceresinde, içe aktarma için
belirli Ayar dosyalarını seçebilmenize izin veren Import Viking Settings (Viking
Ayarlarını İçe Aktar) bölmesini görüntülemek için Genişlet

öğesine tıklayın.

2. Import System Setup (Sistem Ayarlarını İçe Aktar) öğesine tıklayın.
3. Import status (İçe Aktarma durumu) iletişim kutusu görünür.
a. İçe aktarma işlemi başarılıysa Close (Kapat) öğesine tıklayın.
b. İçe aktarma işlemi yalnızca kısmen tamamlanabilmişse:
i. Show Log (Log Kaydını Göster) öğesine tıklayarak seçilen ayarları içe
aktardıktan sonra değiştirilmesi gerekebilecek ayarların listesini
görüntüleyin.
ii.

simgesine tıklayarak Log Kaydı penceresini kaptın.

iii. İçe Aktarma durumu iletişim kutusunu kapatmak için Close (Kapat)
öğesine tıklayın.
4. Import Viking Settings (Viking Ayarlarını İçe Aktar) bölmesini kapatmak için
Close (Kapat) öğesine tıklayın.
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