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Käyttöaiheita koskeva lausunto
UltraPro S100 on tarkoitettu ihmisen hermoston ja lihasjärjestelmien
sähköfysiologisten tietojen keruuseen, näyttämiseen, analysointiin, tallennukseen,
raportointiin ja hallintaan, mukaan hermojohtuminen (NCS), elektromyografia
(EMG) ja autonomiset vasteet.
UltraPro S100:lla voidaan määrittää autonomiset reaktiot fysiologisiin
ärsykkeisiin mittaamalla kahden elektrodin välisen sähkövastuksen muutos
(galvaaninen ihovaste ja sympaattinen ihovaste). Autonominen testaus sisältää
myös RR-intervallin vaihtelun arvioinnin. UltraPro S100:n avulla tunnistetaan
hermoston fysiologinen toiminta ja tuetaan neurolihassairauden tai -tilan
diagnosointia.
Lueteltuihin modaliteetteihin sisältyy toimintojen päällekkäisyyttä. Yleisesti:

• Hermojohtumistutkimukset mittaavat hermon sähkövasteita.

• Elektromyografialla mitataan lihasten sähköistä aktiivisuutta.

• herätepotentiaalit (EP) sisältää visuaaliset herätepotentiaalit (VEP), kuulon
herätepotentiaalit (AEP) ja somatosensoriset herätepotentiaalit (SEP).

UltraPro S100 on tarkoitettu ammattitaitoisen terveydenhuollon henkilöstön
käyttöön.
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Erittely- ja tarkkuustiedot
Katso järjestelmän tekniset tiedot 169-443700.

Yhteystiedot

Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
608-829-8500
1 800-356-0007
Faksi: 608-829-8589
natus.com
Valtuutettu edustaja Euroopassa
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co.Galway, Irlanti

b

Tekninen tuki
Yhdysvalloissa
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
natus.com
Kansainvälinen
Natus Medical Incorporated
Puhelin: 0049 (0) 180 501 5544
Faksi: 0049 (0) 89 83942777
service.europe@natus.com
natus.com
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Merkinnät ja symbolit
UltraPro S100 -järjestelmään on voitu kiinnittää seuraavat merkinnät ja symbolit:
Symboli

Viite

Kuvaus

ISO 60601-1

Tähän laitteeseen liittyvät varoitukset. Varoitus
osoittaa, että käyttäjä tai potilas on vaarassa kuolla
tai loukkaantua vakavasti.

Taulukko D.2 # 2
ISO 15223-1
Symboli 5.4.4
ISO 60601-1

Tähän laitteeseen liittyvät huomiot. Huomio
osoittaa, että käyttäjä tai potilas voi loukkaantua tai
laite voi vahingoittua.

Taulukko D.1 # 10
ISO 15223-1

Katso käyttöohjeet.

Symboli 5.4.3

Lue käyttöopas ennen laitteen käyttöä.

ISO 60601-1
Taulukko D.1 # 11
ISO 60601-1

Noudata käyttöohjeita.

Taulukko D.2 # 10
IEC606011:
2005+AMD1:2012
FI 60601-1:
2006+A1:2013

Tyypin BF käytettävä osa
Määrittää sähköiskusuojauksen tason. Vastaa tyypin
BF vaatimuksia seuraavien standardien mukaisesti:
IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 ja
EN 60601-1:2006+A1:2013.

FI 50419

Määrittää oikeat hävittämistä koskevat tiedot, jotka
annetaan Jätteenhallinta-osiossa

ISO 15223-1

Viitenumero. Tämä on laitteen osanumero.

Symboli 5.1.6
ISO 15223-1
Symboli 5.1.7

Sisältää valmistusvuoden, kirjaintunnuksen, laitteen
sarjanumeron ja kolmikirjaimisen versiokoodin.

ISO 15223-1

Valmistajan tiedot ovat tämän symbolin vieressä

Symboli 5.1.1
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Symboli

Viite

Kuvaus

ISO 15223-1

Valmistuspäivä on tämän symbolin vieressä.

Symboli 5.1.3
ISO 15223-1

Valtuutettu EU-edustaja

Symboli 5.1.2
Vain
vastaanotto
(Rx)

Lääkinnälli nen laite
ISO 15223-1
Symboli 5.3.7
ISO 15223-1

Yhdysvaltain liittovaltion laki rajoittaa tämän
laitteen myynnin luvan saaneelle lääkärille tai
tällaisen määräyksestä.
Lääkinnällinen laite.
Ilmaisee, että tuote on lääkinnällinen laite.
Osoittaa lämpötilan ylä- ja alarajan, jolle
lääkinnällinen laite voidaan turvallisesti altistaa.

Symboli 5.3.8

Osoittaa kosteusrajoituksen ylä- ja alarajan, jolle
lääkinnällinen laite voidaan turvallisesti altistaa.

ISO 15223-1

Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut.

Symboli 5.2.8

Viitatut standardit

• ISO 15223-1:2016: Lääkinnälliset laitteet – Symbolit, joita käytetään

lääkinnällisten laitteiden tarrojen, merkintöjen ja toimitettavien tietojen
kanssa – Osa 1: Yleiset vaatimukset.

• IEC 60601-1: 2005 + AMD1: 2012 Koosteversio Perusturvallisuutta ja
olennaista suorituskykyä koskevat yleiset vaatimukset.

• IEC 60601-1-2:2014 Sähkökäyttöiset lääkinnälliset laitteet – Osa 1-2:
Perusturvallisuutta koskevat yleiset vaatimukset.

d
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Lue turvallisuusopas
Lue järjestelmän mukana toimitetulla 482-638702-levyllä olevat lisätiedot ja
turvallisuusohjeet / EMC-oppaat kiinnittäen erityistä huomiota
turvallisuustietoihin, huomioihin ja varoituksiin ennen järjestelmän virran
kytkemistä ja järjestelmän käyttöä.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
Katso tämän oppaan kohta Sähkömagneettinen yhteensopivuus.
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Turvallisuusyhteenveto
Tässä oppaassa on kaksi merkintää, jotka tunnistavat mahdollisesti vaaralliset tai
tuhoavat olosuhteet ja toimenpiteet:
Huomio: Huomio osoittaa, että käyttäjä tai potilas voi loukkaantua tai
laite voi vahingoittua.
Varoitus: Varoitus osoittaa, että käyttäjä tai potilas on vaarassa kuolla
tai loukkaantua vakavasti.
HUOMAUTUS: Huomautukset auttavat tunnistamaan mahdolliset sekaannukset
ja välttämään mahdolliset ongelmat järjestelmän käytön aikana.
ÄLÄ käytä julkaistujen teknisten arvojen ulkopuolella. Laitteen käyttö
määritettyjen teknisten arvojen ulkopuolella voi johtaa virheellisiin tuloksiin.
Näytettävän datan valetoisto voi tapahtua, jos aikaperusta ja
näytettävä data eivät sovellu kerätylle datalle. Jos esimerkiksi normaalisti
10 millisekunnin tarkkuudella näkyvän vasteen aikakanta näkyy 1 sekunnin
ajan, data häviää ja valetoisto tapahtuu. Muista säätää aikapohja
kerättävään signaalityyppiin sopivaksi. Hidas signaali (pitkät vasteet) tulee
näkyä pitkällä aikaperustalla, lyhyt signaali (nopeat vasteet) tulee näkyä
lyhyellä aikaperustalla.
Pitkäaikainen sähköinen stimulaatio voi aiheuttaa potilaan
palovamman.
Kaikista Natus UltraPron aiheuttamista vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava
Natus Medical Incorporatedille ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle,
johon käyttäjä ja/tai potilas on sijoittunut.

f
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Taulukossa 1 kuvataan ärsyke-elektrodin vähimmäiskoko, joka on tarpeen, jotta se
ei ylitä tasoa 0,25 W/cm2, jotta se ei aiheuta palovammoja pitkittyneen
stimulaation paikan liiallisen tiheyden vuoksi.

Vastus
(ohmia)

Suurin käytettävä
virta (mA)

Stimulaation
Tarvittava levyn
kesto (us)
Nopeus (Hz) Pinta-ala (cm2) halkaisija (mm)

2 000

25

100

2

0,001

0,356824974

2 000

25

100

5

0,0025

0,564189822

2 000

50

100

2

0,004

0,713649948

2 000

50

100

5

0,01

1,128379644

4 000

25

100

2

0,002

0,504626718

4 000

25

100

5

0,005

0,797884898

4 000

50

100

2

0,008

1,009253435

4 000

50

100

5

0,02

1,595769796

2 000

25

200

2

0,002

0,504626718

2 000

25

200

5

0,005

0,797884898

2 000

100

1 000

100

8

31,91539591

4 000

100

1 000

100

16

45,13518575

Taulukko 1
Taulukon 1 selite
Vastus on ärsyke-elektrodien impedanssi ohmeina.
Suurin käytettävä virta on suurin ärsykkeen voimakkuus, jonka aiot käyttää,
milliampeereina (mA).
Stimulaation kesto ilmaistaan mikrosekunteina (us).
Nopeus on suurin mahdollinen ärsykenopeus, jota aiot käyttää.
Pinta-ala on ärsyke-elektrodien minipinta-ala, jota tulee käyttää.
Tarvittava levyn halkaisija on käytettävän pyöreän levyelektrodin
vähimmäishalkaisija.
Levyn halkaisija = 20 * neliöjuuri (pinta-ala / 3,14159) millimetriä (mm)
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Huolto
Järjestelmän tarkastus

Tarkista instrumentti säännöllisesti ulkoisten vaurioiden varalta.
Noudata laitoksen turvallisuusohjeita.

Dekontaminaatio

Dekontaminaatio, jonka käyttäjä voi suorittaa, rajoittuu laitteen
puhdistamiseen ja desinfiointiin. Laitteen sisäosat saa huoltaa vain
valtuutettu huoltohenkilöstö.

Puhdistusohjeet

Säännöllinen puhdistus tulee suorittaa laitteen käyttötiheyden
mukaan. Noudata aina paikallisen terveysviranomaisen ohjeita ja
seuraavia kohtia:
• Katkaise verkkovirta ennen laitteen puhdistamista.
• Puhdista laitteen pinnat puhtaalla, hieman kostealla liinalla
miedolla pesuaineella (esim. Wet Wipes®) ja pyyhi se kuivaksi.
• Varmista, että laitteeseen ei pääse nesteitä painikkeiden ja
muiden kotelon aukkojen kautta.
Älä käytä puhdistusaineita tai liuotin-, piipohjaisia,
hankaavia ja / tai helposti syttyviä aineita.

h
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Kaikki kokoonpanon ulkoiset osat voidaan pyyhkiä seuraavasti:
Kemikaalikosketus rajoittuu alla mainittuihin kemikaaleihin ja vain
kokoonpanon puhdistamiseksi. Muut kemikaalit voivat vaikuttaa laitteeseen
tai olla vaikuttamatta, mutta ne eivät kuulu kokoonpanon testattuihin
kemikaaleihin.

• Vesi

• Isopropyylialkoholi (70–90 %:n pitoisuus veteen sekoittuneena)
• PDI SaniClothPlus #Q89702
• HB Quat (3M)

• Mieto saippualiuos, kuten Basis, Cetaphil, Dove veteen sekoittuneena
• Etyylialkoholi (70–90 %:n pitoisuus)

• Liuos, jossa on yksi osa kotitalousvalkaisuainetta (5–6 %:n pitoisuus
natriumhypokoloriittia) ja 50 osaa vettä.

Älä käytä alkoholiliuosta antureiden muoviosissa. Alkoholin käyttö
muoviosissa voi vaurioittaa tai murtaa antureiden muoviosia.

Desinfiointim
enettely

24. elokuuta 2021

Laitteiston desinfiointiin voidaan tarvittaessa käyttää kirurgista spriitä (70 %),
klooria (1 000 ppm) tai etanolia (70 %). Noudata huolellisesti desinfiointiaineen
valmistajan käyttöohjeita ja yllä olevan Puhdistusohjeet-kohdan ohjeita.
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Ennaltaehkäisevä huolto
Turvallisuustarkastukset Pätevän henkilökunnan tulee suorittaa vähintään kerran vuodessa ja
aina korjausten yhteydessä seuraavat turvallisuustarkastukset:
1. Tarkista, onko laitteessa näkyviä vaurioita.
2. Virtajohdon ja liitäntäkaapeleiden tarkastus.
3. Elektrodikaapelien ja potilasliitäntöjen tarkastus.
4. Eristysvastuksen mittaus.
5. Vuotovirtojen mittaus.
6. Suojamaadoitusjohtimen vastuksen mittaus.
7. Suojamaadoitettujen koteloiden ja vaunun osien
vastuksen mittaus.

j
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Turvallisuus
Laitteen sisällä tai ulkopuolella olevan suojamaadoitusjohtimen
katkeaminen tai suoja-/maadoitusliittimen irrottaminen voi tehdä laitteesta
vaarallisen. Tahallinen maadoituksen keskeytys on kielletty. Suojamaadoitus
/ maadoitusjohdin on tarkistettava säännöllisesti.
Noudata seuraavia laitteen turvallista käyttöä koskevia suosituksia:
• Kun kytket lääkinnällisiä laitteita, jotka saavat käyttövirran pistorasiasta, joka
sijaitsee muussa kuin toimenpidehuoneessa, tai kun kytket muita kuin
lääkinnällisiä sähkölaitteita tähän laitteeseen, ota huomioon IEC 60601-1
(IEC 60601-1-1) -standardin, lääkinnällisten sähköjärjestelmien
turvallisuusvaatimukset. Katso jäljempänä tässä asiakirjassa oleva teksti
koskien IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1) -standardia.
• Kun laite on kytketty verkkovirtaan, liittimet voivat olla jännitteisiä, ja kannen
avaaminen tai osien irrottaminen työkaluja vaativalla tavalla saattaa paljastaa
jännitteisiä osia.
• Laite on irrotettava kaikista virtalähteistä ennen avaamista säätö-, vaihto-,
huolto- tai korjaustoimenpiteitä varten.
• Huolto on ohjattava Natuksen valtuuttamalle huoltohenkilöstölle, lukuun
ottamatta tässä oppaassa kuvattuja töitä, jotka käyttäjä saa suorittaa.
• Varmista, että vaihtamiseen käytetään vain sulakkeita, joiden nimellisvirta on
vaadittu ja joiden tyyppi on määritetty. Omatekoisten sulakkeiden käyttö ja
niiden pidikkeiden oikosulkeminen on kielletty.
• Jos potilaaseen on liitetty useampi kuin yksi laite, on kiinnitettävä huomiota
potilaan vuotovirtojen yhteismäärään.
• Jos on todennäköistä, että suoja on heikentynyt, laitteen toiminta on estettävä ja
se on suojattava tahattomalta käytöltä.
Pyydä pätevää huoltohenkilöstöä suorittamaan vähintään toimintatesti ja
turvallisuustarkastus, jonka tulee sisältää seuraavat seikat:
• eristystesti
• maajohtavuustesti
• vuotovirtatesti IEC 60601-1 -standardin mukaisesti.
Suojaus todennäköisesti heikkenee, jos esimerkiksi:
• laitteessa on näkyviä vaurioita
• laite ei suorita haluttuja toimintoja.
• laite on joutunut vakavien kuljetusrasitusten kohteeksi.
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Ohjeet hävittämiseen käyttöiän lopussa
Natus on sitoutunut täyttämään Euroopan unionin sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien vuoden 2014 määräysten
vaatimukset. Näiden määräysten mukaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on
kerättävä erikseen asianmukaista käsittelyä ja hyödyntämistä varten sen
varmistamiseksi, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu käytetään uudelleen tai
kierrätetään turvallisesti. Natus voi tämän sitoumuksen mukaisesti siirtää
takaisinotto- ja kierrätysvelvoitteen loppukäyttäjälle, ellei muita järjestelyjä ole
tehty. Lisätietoja alueellasi käytettävissä olevista keräys- ja palautusjärjestelmistä
on osoitteessa natus.com
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita,
jotka voivat olla vaarallisia ja vaarantaa ihmisten terveyden ja ympäristön, kun
sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei käsitellä oikein. Tämän vuoksi loppukäyttäjillä
on myös rooli sen varmistamisessa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
käytetään uudelleen ja kierrätetään turvallisesti. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
käyttäjät eivät saa hävittää sähkö- ja elektroniikkalaiteromua yhdessä muiden
jätteiden kanssa. Käyttäjien on käytettävä kunnallisia keräysjärjestelmiä tai
tuottajan/maahantuojan takaisinottojärjestelmää tai luvanvaraisia
jätehuoltokanavia vähentääkseen haitallisia ympäristövaikutuksia sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun hävittämisen yhteydessä sekä lisätäkseen sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun uudelleenkäytön, kierrätyksen ja hyödyntämisen
mahdollisuuksia.
Alla olevalla merkinnällä (pyörillä varustettu säiliö, jonka päällä on ruksi)
merkityt laitteet ovat sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Ruksatun pyörillä varustetun
säiliön symboli osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa hävittää
yhdessä lajittelemattoman jätteen kanssa, vaan se on kerättävä erikseen.

l
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Esipuhe

Tekijänoikeudet
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä käyttöopas sisältää tekijänoikeudella suojattuja
tietoja, joita ei saa kopioida kokonaan tai osittain muutoin kuin Natus Medical
Incorporatedin etukäteen myöntämällä kirjallisella luvalla. Tekijänoikeus ja edellä
mainitut tekijänoikeusrajoitukset ulottuvat kaikkiin tietovälineisiin, joissa näitä
tietoja säilytetään.
Tätä käyttöoppaan kopiota saa käyttää vain Natus Medical Incorporatedin tai sen
jakelijoiden myyntiehtojen mukaisesti.
Natus Medical Incorporated ei anna minkäänlaisia takuita tästä asiakirjasta. Natus
Medical Incorporated kiistää kaikki tämän asiakirjan hallussapidosta, myynnistä
tai käytöstä aiheutuvat vahingot.
natus.com
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
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Ohjelmiston
tekijänoikeussuojaus

Tämä ohjelmisto on suojattu osavaltiotason, Yhdysvaltojen ja
kansainvälisten tekijänoikeussopimusten määräyksillä. Nämä
tekijänoikeusmääräykset koskevat tämän ohjelmiston käyttöä
riippumatta siitä, hyväksytkö seuraavat ehdot. Lain mukaan
tekijänoikeuden loukkaajat voivat olla vastuussa tekijänoikeuden
omistajan todellisista vahingoista ja jopa 100 000 dollarin
vahingonkorvauksista rikkomusta kohti.
Luvaton tietokoneohjelmiston kopiointi ja sen yritykset ovat myös
rikosoikeudellisia rikkomuksia, joiden seuraamukset voivat ylittää
100 000 dollarin sakot ja 10 vuoden vankeusrangaistuksen.
1. Ellei Natus Medical Incorporatedin kanssa tehty sopimus aiheuta
muuta rajoitusta, sinulla on oikeus:
a. Käyttää tätä ohjelmistoa vain yhdessä tietokoneessa ja yhdellä
käyttäjällä kerrallaan.
b. Tehdä tästä ohjelmistosta yksi kopio, jos:
(i) kopio luodaan olennaisena vaiheena tämän ohjelmiston

käytössä yhdessä laitteen kanssa, eikä sitä käytetä muulla
tavoin, tai

(ii) kopio on tarkoitettu vain arkistointiin ja että kaikki

arkistokopiot tuhotaan siinä tapauksessa, että ohjelmiston
jatkuva hallussapito lakkaa.

c. Myydä tämä ohjelmisto ja arkistokopiot vain osana kaikkien
tämän ohjelmiston käyttöoikeuksiesi myyntiä, paitsi että näin
valmistellut mukautukset voidaan siirtää vain Natus Medical
Incorporatedin luvalla.
2. Sinulla ei ole oikeutta:
a. Tehdä tästä ohjelmistosta tai dokumentaatiosta kopioita edellä
kuvattuja poikkeuksia lukuun ottamatta.
b. Muuttaa, muokata tai mukauttaa tätä ohjelmistoa tai
dokumentaatiota edellä kuvattuja poikkeuksia lukuun
ottamatta.
c. Jakaa, leasing-vuokrata, vuokrata tai alilisensoida tätä
ohjelmistoa tai dokumentaatiota.
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Tekninen kuvaus
UltraPro S100:n avulla voit suorittaa laajan valikoiman
hermojohtumistutkimuksia (NCS), elektromyografisia (EMG) tutkimuksia,
herätepotentiaalitutkimuksia (EP) ja autonomisia tutkimuksia. Erillisten ohjelmien
ja lisävarusteiden avulla voit mukauttaa UltraPro S100:n kliinisiin tarpeisiisi.
Kliininen suorituskyky
UltraPro S100:n avulla voit suorittaa laajan valikoiman
hermojohtumistutkimuksia (NCS), elektromyografisia (EMG) tutkimuksia,
herätepotentiaalitutkimuksia (EP) ja autonomisia tutkimuksia sekä monen
modaliteetin ohjelmia, kuten intraoperatiivista valvontaa (IOM). Erillisten
ohjelmien ja lisävarusteiden avulla voit mukauttaa UltraPron kliiniseen valvontaan
ja leikkaussalivalvontaan.
Kliiniset hyödyt
UltraPro S100 -järjestelmä auttaa lääkäriä keräämään kehon hermojen ja lihaksien
mittaustietoja ja aaltomuotoja neurolihassairauksien diagnosoinnin tueksi.
Sairautta epäillään, kun mittaukset jäävät odotettujen tai normatiivisten
vaihteluvälien ulkopuolelle. UltraPro S100 -järjestelmä helpottaa monien
sairauksien, kuten karpaalitunnelin oireyhtymän, radikulopatian,
hermovaurioiden, useiden dystrofiatyyppien ja muiden hermoston ja lihasten
sairauksien diagnostista arviointia.
Tarkoitetut käyttäjät
UltraPro-järjestelmä on tarkoitettu ammattitaitoisille kliinisen hoitotyön
ammattilaisille, joilla on erikoiskoulutusta sähködiagnostisten (EDX)
tallennuslaitteiden käytöstä fysiologisten signaalien digitaaliseen tallennukseen,
toistoon ja analysointiin.
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Potilaspopulaatio ja kohderyhmä
UltraPro S100 auttaa lääkäriä lapsi- ja aikuispotilaiden neurolihassairauksien
diagnosoinnissa.
Jäännösriskit
Lue järjestelmän mukana toimitetulla 482-638702-levyllä olevat lisätiedot ja
turvallisuusohjeet-oppaat kiinnittäen erityistä huomiota turvallisuustietoihin,
huomioihin ja varoituksiin ennen järjestelmän virran kytkemistä ja järjestelmän
käyttöä.
Verkko- ja tietoturvavaatimukset
Lue järjestelmän mukana toimitetulla 482-651400-levyllä oleva Nicolet
Viking/Synergy -verkkotukiopas, jossa on tietoja verkon laitteistovaatimuksista,
suojauksesta ja luvattomalta käytöltä suojautumisesta.

1-4
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Asennus- ja huolto-ohjeet
Laitteen
maadoituksen
jatkuvuuden
ylläpito ja
asennustesti

Asennuksen, kokoamisen ja käytön aikana jotkin
maadoitusliitoskohdat voivat irrota sähköverkosta, tai niitä ei
ole kytketty kunnolla. Tämä voi vaarantaa käyttäjän ja potilaan
turvallisuuden.
On suositeltavaa/pakollista, että suoritat säännöllisesti
sähköjatkuvuustestejä lääketieteellisen järjestelmän altistuneista
johtavista materiaaleista lääketieteellisen järjestelmän
suojamaadoitukseen. Säännöllinen testaus auttaa varmistamaan, että
suojamaadoitus säilyy asianmukaisena. Tämä testi on suoritettava aina
asennuksen ja huollon jälkeen. Lisäksi tämä testi on suoritettava
säännöllisin väliajoin.

UltraPro S100 -vahvistin ja järjestelmän olennainen suorituskyky
UltraPro S100 vahvistin ja -järjestelmä on suunniteltu toimimaan erilaisissa
ympäristöolosuhteissa suorituskyvystä tinkimättä.
Jos ympäristön artefakta (esim. ESD, linjajännitteen vaihtelut jne.) on riittävä
intensiteetiltään ja/tai kestoltaan ja vaikuttaa haitallisesti järjestelmän
suorituskykyyn, järjestelmä on suunniteltu havaitsemaan tämä tila ja
lähettämään käyttäjälle ilmoitus epäsuotuisasta tapahtumasta. Kun käyttäjä on
kuitannut tämän viestin, järjestelmä ilmoittaa, että kuvausta voidaan jatkaa, kun
asetukset on palautettu edelliseen tilaan.
Jos tällainen tilanne aiheuttaa jatkuvia viestejä, ota yhteyttä paikalliseen
huoltoedustajaan.

Suoja- ja laiteluokitukset
Tämä järjestelmä on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön, ja siinä on C-suojaluokan
ja BF-tyypin osien, tavallisten laitteiden, jotka eivät sovellu käytettäväksi
syttyvien anestesia-aineiden läheisyydessä, IEC 60601-1 -suojaluokitus.
MDD-laiteluokitus on IIb.
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Tämän oppaan käyttäminen
Tämä opas sisältää UltraPro S100:n käyttämiseen tarvittavat perustiedot. Siinä on
ohjeita potilastiedostojen luomiseen, tutkimusten ja analyysien käsittelyyn sekä
yksinkertaisten tutkimusten tekemiseen.
Järjestelmässä on tietokone, johon UltraPro S100 -ohjelmisto on asennettu.

Tietoja järjestelmästä
UltraPro S100 -järjestelmissä on erillinen ohjauspaneeli ja värikoodatut
monitoimiset ohjelmistonäppäimet sekä Windows-pohjaiset käyttöliittymät, jotka
helpottavat käyttöä.
UltraPro S100 -vaunuun mahtuvat kaikki järjestelmän osat, myös lisävarusteena
saatava tulostin.
Innovatiiviset ohjelmisto-ominaisuudet ja intuitiivinen käyttöliittymä helpottavat
käyttöä. Tutkimustoiminnolla voit luoda luettelon erilaisista protokollista ja valita
ne peräkkäin yhdellä painalluksella. Tämä mahdollistaa nopeamman testauksen
vakioprotokollien avulla.
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Lisätarvikkeet
Sähköfysiologisen datan keräämisen helpottamiseksi Natus-järjestelmän avulla on
käytettävä lisälaitteita. Näihin lisävarusteisiin kuuluvat pintaelektrodit ja
neulaelektrodit, jotka eivät sisälly Natus Medical Incorporated -järjestelmään.
Järjestelmän asianmukaisen käytön varmistamiseksi Natus Medical Incorporatedin
kanssa yhteensopiville lisälaitteille on annettu kuvaukset, suositukset ja/tai
tekniset tiedot.
On suositeltavaa, että valitut pintaelektrodit on luokiteltu tai hyväksytty
hermoratojen johtumistutkimuksiin ja/tai herätepotentiaalitutkimuksiin. Voidaan
käyttää joko kertakäyttöisiä tai uudelleen käytettäviä pintaelektrodeja. Elektrodin
koko on valittava asianmukaisesti suoritettavaa testiä varten. Uudelleen
käytettävät pintaelektrodit on valmistettu metallista: tavallisesti platinasta, kullasta
tai hopeasta. Uudelleen käytettävät metalliset elektrodit on puhdistettava ja/tai
kunnostettava uudelleenkäyttöä varten kyseisten elektrodien valmistajan antamien
ohjeiden mukaisesti. Kaikissa käytetyissä pintaelektrodeissa on oltava DIN 42 802
-standardin mukainen suojattu nastaliitin. Tämä patentoimaton nastaliitin on
EMG-järjestelmien alan standardi.
Kertakäyttöisiä ja uudelleen käytettäviä neulaelektrodeja voidaan käyttää.
Neulaelektrodit valmistetaan erilaisista materiaaleista. On suositeltavaa, että
valitut neulaelektrodit on luokitettu tai hyväksytty elektromyografiasovelluksiin.
Käytä testiä varten sopivaa pituutta ja läpimittaa. Liitin on pyöreä 5-nastainen
DIN-liitin. Tämä patentoimaton nastaliitin on EMG-järjestelmien alan standardi.
Liittimen nastakokoonpano on seuraava: nasta 1 on aktiivinen, nasta 2 on
vertailusignaalille, nasta 3 on jännitteinen ja suojattu ja nastat 4 ja 5 ovat potilaan
maadoitukseen.

Järjestelmän osien kytkeminen
Katso kaapelointiohjeet UltraPro S100 -asennusoppaasta.

Komentojen syöttäminen
Voit syöttää komentoja, tekstiä tai arvoja ja valita toimintoja painamalla jotakin
ohjauspaneelin näppäintä tai kirjoittamalla näppäimistöllä. Jos sinulla on
käytössäsi osoitinlaite, kuten hiiri tai ohjauspallo, voit suorittaa nämä toiminnot
osoittamalla ja napsauttamalla jotakin kohtaa toimintonäppäinalueella.
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2

Järjestelmän yleiskatsaus
UltraPro S100 -järjestelmät on jaettu kolmeen versioon. Tärkeimmät erot ovat
seuraavat:

• Sukupolvi 1 tarkoittaa ohjauspaneelia, jonka sivulla on vahvistinliitäntä.
• Sukupolvi 2 tarkoittaa ohjauspaneelia, jonka takana on vahvistinliitäntä.
• Sukupolvi 3 viittaa uudistettuun runkokoteloon ja ohjauspaneeliin.
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UltraPro S100 -runko

1

Perusyksikkö

3

Sivupaneeli

2

Takapaneeli

4

Ohjauspaneeli

UltraPro S100 -järjestelmäliitäntä
Järjestelmän osat on kytkettävä ennen laitteen käyttöä:
1. Kytke kaikki signaalikaapelit (USB / HS-Link) seuraavan kuvan mukaisesti.
2. Kytke kaikki virtaliitännän kaapelit virtajohtoa lukuun ottamatta vaiheeseen 3 asti.
3. Kytke virtajohto pistorasiaan.
Käytä vain Natus Medical Incorporatedin määrittämiä lisävarusteita,
jotta järjestelmä pysyy IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1) -standardin mukaisena.
Käytä aina Natus Medical Incorporatedin suojattuja virtajohtoja
kohinahäiriöiden välttämiseksi erityisesti potilaan tai vahvistimen
läheisyydessä.
HUOMAUTUS: Varmista, että pistorasiaan liitetty laite on sijoitettu siten, että se
voidaan tarvittaessa irrottaa helposti verkkovirrasta.
HUOMAUTUS: Virtajohdon irrottaminen perusyksikön tai vaunun
verkkovirtaliitännästä katkaisee koko UltraPro S100 -järjestelmän verkkovirran
syötön.
24. elokuuta 2021
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Kaapeliliitännät – sukupolvi 1

Komponenttien tyylit voivat poiketa yllä esitetyistä.
Kohde Kuvaus

Kohde

Kuvaus

A

Kannettava tietokone

1

USB 2.0 -kaapeli (2M)

B

Perusyksikkö

2

High-Speed Link Cable, nopea
yhdyskaapeli (patentoitu)

C

Virtalähde

3

Virtalähteen IEC-kaapeli (1 jalka,
0,30 m)

Sähköstimulaattorin anturi

4

Sairaalaluokan virtajohto, suojattu

5

Hyppyjohdin IEC (2M)

D

• Edistyksellinen stimulaatioanturi
(kuvassa)

• Comfort Probe RS10 -

mukavuusanturi (lisävaruste,
ei kuvassa)

2-4

E

Ferriitti

F

3-kanavainen vahvistin

G

4-kanavainen vahvistin

H

Iso-rasiaa käytetään vain
lisävarusteena saatavassa vaunussa

I

VERKKOVIRTA
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Oikea sivupaneeli – sukupolvi 1
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1

Stimulaattorin lähtö (eristetty)
Stimulaattorin lähtöliittimet on eristetty
sähköisesti.
Stimulaattorin lähtöliitäntä (eristetty)
Stimulaatioelektrodien kytkemiseen DINpistokkeilla. Aktiivisen stimulaatioanturin tuki.

2

HS Link -lähtöliitin
Vahvistimen liitäntä
Cat5 ja sisäänrakennettu EMI-vaimennus
Patentoitu kaapeli

3

Äänianturin liitäntä

4

LED-lasien anturin liitäntä

5

EMG-kaiutin
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Takapaneeli – sukupolvi 1

2-6

1

Suojamaadoitus

2

Toiminnallinen maa
Käytetään kohinan vaimentamiseen.

3

Kaksi USB-liitintä – tyyppi A
Rajoitettu teho. Käytetään vain jalkakytkimelle ja
muistitikulle.

4

USB-liitin – tyyppi B
Tietokoneliitäntää varten.

5

Potilasvaste, Tendon Hammer -liitin

6

Liipaisimen tulo-/lähtöliitin

7

Visuaalisen anturin liitin

8

Virransyöttö
Syöttö: 100–240 Vac, 50/60 Hz, maks. 300 VA
Sulakkeet
F1, F2 : T4A/250 V

9

Pistorasia (vain tietokoneelle, kun sitä ei käytetä
eristysmuuntajan kanssa)
Lähtö: Verkkovirta 100–240 Vac enintään 200 VA

24. elokuuta 2021

Järjestelmän yleiskatsaus

Kaapeliliitännät – sukupolvi 2

Komponenttien tyylit voivat poiketa yllä esitetyistä.
Kohd
e

Kuvaus

Kohde

Kuvaus

A

Kannettava tietokone

1

USB 2.0 -kaapeli (2M)

B

Perusyksikkö

2

High-Speed Link Cable, nopea
yhdyskaapeli (patentoitu)

C

Virtalähde

3

Virtalähteen IEC-kaapeli (1 jalka,
0,30 m)

D

Sähköstimulaattorin anturi

4

Sairaalaluokan virtajohto, suojattu

5

Hyppyjohdin IEC (2M0)

• Edistyksellinen stimulaatioanturi
(kuvassa)

• Comfort Probe RS10 -mukavuusanturi
(lisävaruste, ei kuvassa)
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E

Ferriitti

F

3-kanavainen vahvistin

G

4-kanavainen vahvistin

H

Iso-rasiaa käytetään vain lisävarusteena
saatavassa vaunussa

I

VERKKOVIRTA
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Oikea sivupaneeli – Sukupolvi 2

1

Stimulaattorin lähtö (eristetty)
Stimulaattorin lähtöliittimet on eristetty sähköisesti.
Stimulaattorin lähtöliitäntä (eristetty)
Stimulaatioelektrodien kytkemiseen DIN-pistokkeilla.
Aktiivisen stimulaatioanturin tuki.

2-8

2

Äänianturin liitäntä

3

LED-lasien anturin liitäntä

4

EMG-kaiutin
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Takapaneeli – sukupolvi 2

1

Suojamaadoitus

2

Toiminnallinen maa

3

Kaksi USB-liitintä – tyyppi A

Käytetään kohinan vaimentamiseen.
Rajoitettu teho. Käytetään vain jalkakytkimelle ja
muistitikulle.
4

USB-liitin – tyyppi B
Tietokoneliitäntää varten.

5

Potilasvaste, Tendon Hammer -liitin

6

Liipaisimen tulo-/lähtöliitin

7

HS Link -lähtöliitin
Vahvistimen liitäntä
Cat5 ja sisäänrakennettu EMI-vaimennus
Patentoitu kaapeli

8

Visuaalisen anturin liitin

9

Virransyöttö
Syöttö: 100–240 Vac, 50/60 Hz, maks. 300 VA
Sulakkeet
F1, F2 : T4A/250 V

10

Pistorasia (vain tietokoneelle, kun sitä ei käytetä
eristysmuuntajan kanssa)
Lähtö: Verkkovirta 100–240 Vac enintään 200 VA
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Kaapeliliitännät – sukupolvi 3

Komponenttien tyylit voivat poiketa yllä esitetyistä.
Kohde Kuvaus

Kohde

Kuvaus

A

Kannettava tietokone

1

USB 2.0 -kaapeli (2M)

B

Perusyksikkö

2

High-Speed Link Cable, nopea
yhdyskaapeli (patentoitu)

C

Virtalähde

3

Virtalähteen IEC-kaapeli (1 jalka,
0,30 m)

D

Sähköstimulaattorin anturi

4

Sairaalaluokan virtajohto, suojattu

5

Hyppyjohdin IEC (2M0)

• Edistyksellinen stimulaatioanturi
(kuvassa)

• Comfort Probe RS10 -mukavuusanturi
(lisävaruste, ei kuvassa)
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E

Ferriitti

F

3-kanavainen vahvistin

G

4-kanavainen vahvistin

H

Iso-rasiaa käytetään vain lisävarusteena
saatavassa vaunussa

I

VERKKOVIRTA
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Oikea sivupaneeli – sukupolvi 3

1

Stimulaattorin lähtö (eristetty)
Stimulaattorin lähtöliittimet on eristetty sähköisesti.
Stimulaattorin lähtöliitäntä (eristetty)
Stimulaatioelektrodien kytkemiseen DIN-pistokkeilla.
Aktiivisen stimulaatioanturin tuki.

2

Äänianturin liitäntä

3

LED-lasien anturin liitäntä

Vasen sivupaneeli – sukupolvi 3

24. elokuuta 2021

1

Kaiutin

2

Virtakytkin
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Takapaneeli – sukupolvi 3

1

Suojamaadoitus

2

Toiminnallinen maa
Käytetään kohinan vaimentamiseen.

3

Kaksi USB-liitintä – tyyppi A
Rajoitettu teho. Käytetään vain jalkakytkimelle ja muistitikulle.

4

USB-liitin – tyyppi B
Tietokoneliitäntää varten.

5

Liipaisimen tulo-/lähtöliitin – vaihtoehto 1

6

Liipaisimen tulo-/lähtöliitin – vaihtoehto 2

7

HS Link -lähtöliitin
Vahvistimen liitäntä
Cat5 ja sisäänrakennettu EMI-vaimennus
Patentoitu kaapeli

8

Visuaalisen anturin liitin

9

Virransyöttö
Syöttö: 100–240 Vac, 50/60 Hz, maks. 300 VA
Sulakkeet
F1, F2: T4A/250 V

10

Pistorasia (vain tietokoneelle, kun sitä ei käytetä
eristysmuuntajan kanssa)
Lähtö: Verkkovirta 100–240 Vac enintään 200 VA

2-12
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Järjestelmän yleiskatsaus

Ohjauspaneelin toiminnot – sukupolvet 1 ja 2

24. elokuuta 2021

1

Ärsykkeen voimakkuuden säätönuppi

2

Ärsykkeen keston säätöpainike

3

Ärsykkeen toistonopeuden säätöpainike

4

Nuolinäppäimet (merkinnöissä siirtymisen ohjausnäppäimet)

5

Ei käytössä.

6

Valintanuppi

7

Äänenvoimakkuuden ilmaisin

8

Äänen mykistyksen ilmaisin

9

Äänen mykistyksen näppäin

10

Näytön navigointinäppäimet

11

Ääninäppäimet

12

Numeronäppäimistö

13

Enter-näppäin

14

Valmiustilan ilmaisin

15

Ajon ilmaisin

16

Toimintonäppäimet

17

Näytön näppäimet

18

Toistuvan ärsykkeen näppäin

19

Stimulaatioilmaisin

20

Yhden ärsykkeen näppäin

21

Palauta ärsyke arvoon 0
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Virran / valmiustilan ilmaisimet
Suorita
Valmiustila

Näytön navigointi-/ohjelmistotoiminnot
Näytön siirtymisnäppäimet – värikoodaus
Ohjelmiston näytön siirtymisnäppäimillä voit selata
sovellusvälilehtiä.
Ohjelmiston kuuden näytön siirtymisnäppäimen värit ja
toiminnot vastaavat sovelluksen ohjelmistonäytön
siirtymispainikkeita.
Toimintonäppäimet – värikoodaus
Ohjelmiston toimintonäppäimillä voit ohjata sovelluksen
eri toimintoja.
Ohjelmiston 12 toimintonäppäimen värit ja toiminnot
vastaavat sovelluksen ohjelmiston toimintonäppäimiä.

Näytön näppäimet
Oikean- ja vasemmanpuoleisilla ohjauspainikkeilla voit
muokata pyyhkäisyn kestoa.
Oikea näppäin lyhentää pyyhkäisyn kestoa osastoittain,
jolloin jäljitys levenee.
Vasen näppäin pidentää pyyhkäisyn kestoa osastoittain,
jolloin jäljitys kapenee.
Ylä- ja alanuolinäppäimillä voit muokata herkkyyttä
osastoittain.

• Ylös-näppäin vähentää herkkyyttä osastoittain, mikä
suurentaa jäljitystä.

• Alas-näppäin lisää herkkyyttä osastoittain, jolloin
jäljitykset pienenevät.
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Järjestelmän yleiskatsaus

Ärsyke
Stimulaatioilmaisin
Stimulaattorin keltainen merkkivalo (LED) vilkkuu kerran
yhden ärsykkeen tilassa ja ajoittain toistuvan ärsykkeen tilassa.
Yhden ärsykkeen näppäin
Kun Single Stimulus (yksittäinen ärsyke) -painiketta
painetaan, näkyviin tulee yksi stimulaatio eli ärsyke ja
merkkivalo vilkkuu kerran.
Single Stimulus (yksittäinen ärsyke) -painikkeella voidaan
myös pysäyttää toistuva ärsyke.
Toistuvan ärsykkeen näppäin
Kun Repetitive Stimulus (toistuva ärsyke) -painiketta
painetaan, näkyviin tulee toistuva stimulaatio eli ärsyke ja
merkkivalo vilkkuu ajoittain.
Voit pysäyttää toistuvan ärsykkeen painamalla joko samaa
Repetitive Stimulus (toistuva ärsyke) -näppäintä tai Single
Stimulus (yksittäinen ärsyke) -näppäintä.

Ärsykkeen voimakkuus / kesto / toisto
Ärsykkeen voimakkuuden säätönuppi
Stimulus Intensity (ärsykkeen voimakkuus) -säätönupilla
voit säätää tuotetun ärsykkeen voimakkuutta.
Lisää stimulaatiovoimakkuutta kääntämällä säätönuppia oikealle.
Vähennä stimulaatiovoimakkuutta kääntämällä säätönuppia
vasemmalle.
Reset Stimulus Intensity (nollaa ärsykkeen voimakkuus)
-painike
Palauta ärsykkeen voimakkuus perustasolle painamalla Reset
Stimulus Intensity (nollaa ärsykkeen voimakkuus) -painiketta.
Kun käytät virtastimulaattoreita, varo, ettet altista
potilasta suurille virroille. Nollaa stimulaattori aina ennen
stimulaatioelektrodin liittämistä tai irrottamista.

24. elokuuta 2021
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Ärsykkeen keston säätöpainikkeet
Ärsykkeen keston ylös- ja alas-säätöpainikkeilla voit
pidentää/lyhentää ärsykkeen kestoa.
Ylös-näppäin pidentää ärsykkeen kestoa. Alas-näppäin
lyhentää ärsykkeen kestoa.
Ärsykkeen toistonopeuden säätöpainikkeet
Ärsykkeen toistonopeuden ylös- ja alas-säätöpainikkeet
lisäävät ja vähentävät ärsykkeen toistonopeutta.
Ylös-näppäin lisää ärsykkeen toistonopeutta. Alas-näppäin
vähentää ärsykkeen toistonopeutta.

Audio / Volume / Cursor Mode / Trace / Marker / Trigger (Ääni / Äänenvoimakkuus /
Kohdistintila / Jäljitys / Merkki / Liipaisin)
Ääninäppäimet
Vasenta ja oikeaa nuolinäppäintä käytetään
äänenvoimakkuuden vähentämiseen/lisäämiseen.
Äänen mykistyspainike / ilmaisin
Vaihda On (käytössä)- ja Off (ei käytössä) -tilojen välillä
painamalla kaiuttimen mykistysnäppäintä.
Keltainen merkkivalo (LED) osoittaa, että kaiutin
on mykistetty.
Lisätietoja äänenvoimakkuuden säätämisestä on
alla olevassa Marker Control (merkitsimen ohjaus) valintapyörätoiminnossa.
Valintanuppi
Siirrä jälkiä / merkkejä tai liipaisinkohdistinta pyörittämällä
pyörää.
Selaa aktiivisen jäljityksen merkkejä painamalla pyörää.
Ei käytössä

2-16
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Järjestelmän yleiskatsaus
Trace / Marker / Trigger (jäljitys / merkintä / liipaisu) ohjausnäppäimet
Tilat: Motor ja Sensory (motorinen ja sensorinen); F-Wave
(F-aalto), sovellukset: F ja H-Reflex:
Ylä- ja alanuolinäppäimet valitsevat aktiivisen jäljityksen.
Vasen ja oikea ohjausnäppäin valitsevat aktiivisen
kohdistimen.
EMG-sovelluksessa:
Ylä- ja alanuolinäppäimet siirtävät liipaisukohdistinta
pienin askelin.
Vasen ja oikea ohjausnäppäin siirtävät valittua kohdetta
yhden vaiheen verran.

24. elokuuta 2021
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Ohjauspaneeli – sukupolvi 3

2-18

1

Äänenvoimakkuuden vähentämisen näppäin

2

Äänenvoimakkuuden lisäämisen näppäin

3

Oikean/vasemman puolen valintanäppäin

4

Select Test (valitse testi)

5

Toimintonäppäimet

6

Ajon ilmaisin

7

Valmiustilan ilmaisin

8

Ärsykkeen voimakkuuden säätönuppi

9

Keskiarvon näppäin

10

Yhden ärsykkeen näppäin

11

Toistuvan ärsykkeen näppäin

12

Kohdistinpyörä, liipaisuviiva, vieritys

13

Delete (poista)

14

Lower Selected Trace (alempi valittu jäljitys) -painike

15

Raise Selected Trace (nosta valittua jäljitystä) -painike

16

Decrease Time Base (pienennä aikaperustaa) -painike

17

Decrease Sensitivity (vähennä herkkyyttä) -painike

18

Increase Time Base (kasvata aikaperustaa) -painike

19

Increase Sensitivity (lisää herkkyyttä) -painike

20

Seuraava testi

21

Mykistysnäppäin

24. elokuuta 2021

Järjestelmän yleiskatsaus

Ohjauspaneelin toiminnot – sukupolvi 3
Virran / valmiustilan ilmaisimet
Ajon ilmaisin
* Palaa jatkuvasti järjestelmän alustuksen aikana
* Palaa jatkuvasti, kun sovellus on alustanut pääyksikön
Valmiustilan ilmaisin
* Vilkkuu hitaasti, kun UltraPro-runko on päällä ja USB on
kytkettynä, mutta EMG-sovellus ei ole käynnissä
* Vilkkuu nopeasti järjestelmän alustuksen aikana
* Palaa jatkuvasti, jos virta on kytkettynä, mutta USB-kaapelia ei
ole liitetty

Ohjelmistotoiminnot
Toimintonäppäimet – värikoodaus
Ohjelmiston 12 eri toimintonäppäimillä voit ohjata sovelluksen
eri toimintoja.
Kahdentoista (12) ohjelmistotoiminnon näppäimen värit ja
toiminnot vastaavat näytön alareunassa olevan sovelluksen
ohjelmistotoiminnon painikkeita.

Näytön näppäimet
Oikean- ja vasemmanpuoleisilla ohjauspainikkeilla voit
muokata pyyhkäisyn nopeutta.
Oikea näppäin lyhentää pyyhkäisyn kestoa osastoittain, jolloin
jäljitys levenee.
Vasen näppäin pidentää pyyhkäisyn kestoa osastoittain, jolloin
jäljitys kapenee.
Ylä- ja alanuolinäppäimillä voit muokata herkkyyttä
osastoittain.

• Ylös-näppäin lisää herkkyyttä osastoittain, jolloin jäljitys pienenee.
• Alas-näppäin vähentää herkkyyttä osastoittain, mikä suurentaa
jäljityksiä.

24. elokuuta 2021
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Ärsyke
Stimulaattorin ilmaisin
* Vilkkuu nopeasti järjestelmän alustuksen aikana
* Vilkkuu toistonopeudella, kun stimulaattori on aktiivinen
* Vilkkuu nopeasti, kun impedanssitesti on aktiivinen
Toistuvan ärsykkeen näppäin
Paina näyttääksesi toistuvan ärsykkeen. Merkkivalo vilkkuu
ajoittain.
Voit pysäyttää toistuvan ärsykkeen painamalla joko Repetitive
Stimulus (toistuva ärsyke) -näppäintä tai Single Stimulus
(yksittäinen ärsyke) -näppäintä.
Yhden ärsykkeen näppäin
Paina näyttääksesi yhden ärsykkeen. Merkkivalo vilkkuu kerran.
Single Stimulus (yksittäinen ärsyke) -painikkeella voidaan myös
pysäyttää toistuva ärsyke.

Stimulus intensity (ärsykkeen voimakkuus)
Keskiarvon näppäin
Käynnistä tai pysäytä keskiarvotoiminto painamalla tätä.

Ärsykkeen voimakkuuden säätönuppi
Stimulus Intensity (ärsykkeen voimakkuus) -säätönupilla voit
säätää tuotetun ärsykkeen voimakkuutta.
Lisää stimulaatiovoimakkuutta kääntämällä säätönuppia oikealle.
Vähennä stimulaatiovoimakkuutta kääntämällä säätönuppia
vasemmalle.
Kun käytät virtastimulaattoreita, varo, ettet altista potilasta
suurille virroille. Nollaa stimulaattori aina ennen
stimulaatioelektrodin liittämistä tai irrottamista.
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Järjestelmän yleiskatsaus

Suorituksen valitsimet
Edellinen suoritus
Siirry edelliseen suoritukseen painamalla tätä.
Seuraava suoritus
Siirry seuraavaan suoritukseen painamalla tätä.

Äänenvoimakkuus
Ääninäppäimet
Lisää äänenvoimakkuutta painamalla painikkeen yläosaa ja
vähennä äänenvoimakkuutta painamalla painikkeen alaosaa.

Äänen mykistyksen näppäin
Vaihda On (käytössä)- ja Off (ei käytössä) -tilojen välillä
painamalla painiketta.
Mykistyksen ilmaisin
* Palaa jatkuvasti, kun kaiutin on mykistetty
* Vilkkuu pääyksikön alustuksen aikana

24. elokuuta 2021
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Poistaminen ja siirtäminen
Delete (poista) -näppäin
Poista valittu jäljitys, viimeksi kirjoitettu merkki tai valittu
merkintä painamalla Delete (poista) näppäintä.
Valintanuppi
Siirrä jäljityksiä, merkkejä tai liipaisinkohdistinta kiertämällä
nuppia.

Testin valinta
Select Test (valitse testi) -painike
Paina päästäksesi aloitussivun Test (testi) -valikkoon.
Puolen valintanäppäin
Paina valitaksesi joko oikean tai vasemman puolen tutkimusta
varten.
Next Test (seuraava testi) -painike
Siirry seuraavaan testiin painamalla tätä.
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Järjestelmän yleiskatsaus

UltraPro S100 -vahvistinmoduuli – 3 ja 4 kanavaa

Natus UltraPro S100 3-kanavainen vahvistin

Natus UltraPro S100 4-kanavainen vahvistin

Etupaneeli
3-kanavainen vahvistin

Vahvistimen tulo (eristetty)
Kaikki vahvistimen tuloliitännät on eristetty
sähköisesti.

4-kanavainen vahvistin

Staattisesti herkän vahvistimen tuloliittimet
3- ja 4-kanavainen vahvistin

3- ja 4-kanavainen vahvistin

3- ja 4-kanavainen vahvistin

Älä kosketa vahvistimen tuloliittimiä,
koska se voi vahingoittaa vahvistinta tai
heikentää sen toimintaa.
Aktiivinen elektrodi - musta
Aktiivinen elektrodi vastaa mustaa
tuloliitäntää.
Vertailuelektrodi – punainen
Vertailuelektrodi vastaa punaista tuloliitäntää.
Virran LED-merkkivalo

4-kanavainen vahvistin

24. elokuuta 2021
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Natus UltraPro S100
Etupaneeli

3-kanavainen vahvistin

Vahvistimen tuloliittimet (1-3) / (1-4)
Vahvistimen tuloliitännöissä on sekä DINtyyppinen liitin että 1,5 mm:n
kosketuksenkestävä liitinpari.

4-kanavainen vahvistin

Potilaan maadoitusliittimet
Liitä potilaan maadoituselektrodit vihreisiin
liittimiin.
3-kanavainen vahvistin

Älä kytke "potilasmaadoitusta"
eristysmuuntajan suojamaadoitusliitäntään tai
mihinkään muuhun maadoitusliitäntään, koska
elektrodien tulot on eristetty galvaanisesti.

4-kanavainen vahvistin

Impedanssitestin painike
4-kanavainen vahvistin

Mykistyspainike
4-kanavainen vahvistin

3-kanavainen sivupaneeli / 4-kanavainen takapaneeli
3- ja 4-kanavainen vahvistin

HS Link -tuloliitin – pääyksikkö –
sivupaneeli / takapaneeli
Sähköiskun vaaran vuoksi käyttäjä
ja/tai potilas eivät saa koskettaa suoraan tai
epäsuorasti vahvistimen takaosaan kiinnitetyn
LINK-kaapelin metallisuojusta.
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Järjestelmän yleiskatsaus

Virtastimulaattori
Turvallisuustiedot Stimulaattori
Kun käytät virtastimulaattoria, varo altistamasta potilaita
suurille virroille. Nollaa stimulaattori aina ennen stimulaatioelektrodin
liittämistä tai irrottamista.
Potilaan kytkeminen samanaikaisesti suurella taajuudella
toimiviin kirurgisiin laitteisiin voi aiheuttaa palovammoja
sähköärsykkeen kohdassa tai elektrodien rekisteröinnin ja mahdollisen
sähköstimulaattorin tai elektrodin tulovahvistimien vaurioitumisen.
Käyttö lähellä (esim. 1 m) lyhytaalto- tai mikroaaltohoitolaitetta voi
aiheuttaa epävakautta sähköstimulaattorin ulostuloon.
Vaarallisia fysiologisia vaikutuksia! Virtastimulaattori voi
aiheuttaa vaarallisia virtoja ja jännitteitä.
Vältä pitkäkestoista sähköstimulaatiota.
Ärsyke-elektrodit
Kun käytät neulaelektrodeja rekisteröintiin tai stimulaatioon,
käytä joko esisteriloituja, kertakäyttöisiä neulaelektrodeja tai steriloi
monikäyttöiset neulaelektrodit perusteellisesti.
Vältä tahatonta kosketusta kytkettyjen, mutta käyttämättömien
elektrodien ja muiden sähköä johtavien osien välillä, mukaan lukien
suojamaadoitukseen kytketyt osat.
HUOMAUTUS: Katso uudelleenkäytettävien pintaelektrodien
puhdistusmenettely niiden mukana toimitetuista käyttöohjeista.

24. elokuuta 2021
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Stimulaatioanturi

1
2

3
4

5

6

7

2-26

Lähtöelektrodin nastat
Suorat ihoärsykkeet on kuvattu tämän osan ärsyke-elektrodien kuvauksessa.
Napaisuuden ja ärsykkeen ilmaisimet
Stimulaatiokatodi ilmaistaan jatkuvasti palavalla vihreällä valolla (LED). Stimuloinnin
aikana toinen LED-merkkivalo vilkkuu keltaisena – kerran yksittäisessä stimuloinnissa
ja ajoittain toistuvassa stimuloinnissa. Huomaa, että jos stimulaattori ei ole käytössä,
yksikään LED-valo ei syty.
Napaisuuspainike
Muuta napaisuutta painamalla painiketta.
Painike C
Seuraava tutkimus
Aktiivinen kaikissa testeissä. Paina kahvan painiketta hetkellisesti.
Painike A
Next Site (seuraava kohta) -painike – aktiivinen motorisen ja sensorisen hermon
testauksessa
Paina kahvan painiketta hetkellisesti.
Yhden ärsykkeen näppäin
Paina kahvan painiketta hetkellisesti.
Toistuvan ärsykkeen näppäin
Pidä kahvan painiketta painettuna vähintään yhden sekunnin ajan.
Ärsykkeen voimakkuuden säätöpyörä
Lisää tai vähennä virran voimakkuutta pyörittämällä pyörää.
Voit myös käyttää hiiren pyörää tai ohjauspaneelin Stimulus Intensity (ärsykkeen
voimakkuus) -säädintä.
Nollaus
Voit nollata voimakkuuden painamalla ohjauspaneelin Reset Stimulus Intensity
(nollaa ärsykkeen voimakkuus) -näppäintä.

24. elokuuta 2021

Järjestelmän yleiskatsaus

Comfort Probe
1.
RS10 mukavuusanturin
2.
napaisuuden
muuttaminen
3.

24. elokuuta 2021

Vedä anturin pää suoraan irti Comfort Probe RS10 mukavuusanturista.
Käännä anturin päätä 180 astetta.
Aseta anturin pää takaisin mukavaan Comfort Probe RS10 mukavuusanturiin.
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Jalkakytkin 3 polkimella (lisävaruste)
Jalkakytkin on saatavana kolmipoljinmallina (1, 2 ja 3 toimintoa), jossa on
USB-liitäntä.

IPX1

2-28

Suojaustaso haitallista veden sisääntuloa vastaan

1

Käyttäjän ohjelmoitavissa

2

Next Site (seuraava paikka) (käyttäjän määritettävissä)

3

Start/Stop Stimulus (käynnistä/lopeta ärsyke) (käyttäjän
määritettävissä)

24. elokuuta 2021

Järjestelmän yleiskatsaus

Järjestelmän käynnistäminen
1. Varmista, että kaikki osat on kytketty oikein aiemmin tässä luvussa annettujen
ohjeiden mukaisesti, ja noudata sitten näitä ohjeita.
2. Kytke virtajohto pistorasiaan.
3. Näyttöön tulee Windowsin kirjautumisnäyttö. Napsauta oikeaa
käyttäjäkuvaketta ja kirjoita salasanasi (jos sinulla on salasana).
4. (Vain sukupolvi 3) Käynnistä perusyksikkö virtapainikkeella, joka on paneelin
vasemmalla puolella.
5. Käynnistä sovellus napsauttamalla Natus Elite Viking- tai Synergyohjelmiston kuvaketta.
HUOMAUTUS: Kirjautumistunnuksesi ja salasanasi voivat vaihdella.

Järjestelmän sammuttaminen
Noudata seuraavia ohjeita järjestelmän asianmukaisen sammuttamisen
varmistamiseksi, jotta laite ei vahingoitu.
1. Valitse Natus Elite Viking- tai Synergy-järjestelmän etusivulta File ja Exit
(tiedosto – lopeta). Sovellus suljetaan ja Windowsin työpöytä tulee näkyviin.
2. (Vain sukupolvi 3) Sammuta perusyksikkö virtapainikkeella, joka on
paneelin vasemmalla puolella.
3. Napsauta tietokoneen näytön vasemmassa alakulmassa olevaa Microsoft
Windowsin virtakuvaketta.
4. Valitse tietokoneen näytön vasemmasta alakulmasta Käynnistä > Sammuta.
5. Irrota virtajohto pistorasiasta, kun järjestelmä on sammutettu.

Ohjelmiston varoitus- ja virhekoodit
Natus Elite Viking- tai Synergy-sovelluksessa virheet ja muut tietoviestit on
suunniteltu itsestään selittyviksi.
Lisätietoja ja suositeltuja käyttäjän toimenpiteitä on kuitenkin käyttöoppaan
levyllä 482-651400 olevassa asiakirjassa 022210.

24. elokuuta 2021
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UltraPro S100 -datakeruuohjelmiston asennus
Asenna ja lisensoi UltraPro S100 -ohjelmisto seuraavien ohjeiden mukaisesti, jos
sitä ei ole asennettu ja lisensoitu tai jos asennat uusia ohjelmistoja.
1.
1.
Datakeruuohjelmiston
asennus
2.

Aseta Natus Elite Viking / Synergy EMG -asennuslevy
levyasemaan. Asennusohjelman pitäisi käynnistyä automaattisesti.

3.

Valitse Accept license agreement (hyväksy käyttöoikeussopimus)
ja valitse Next (seuraava).

4.

Valitse Acquisition System (datakeruujärjestelmä) ja napsauta
Next (seuraava).

5.

Anna järjestelmän sarjanumero mukana toimitetulta
käyttöoikeuslomakkeelta ja valitse Next (seuraava).

6.

Hyväksy sovelluksen oletuskohde valitsemalla Next (seuraava).

7.

Aloita asennus valitsemalla Next (seuraava).

8.

Asenna laiteohjain valitsemalla Install (asenna).

9.

Valitse Install this driver anyway (asenna tämä ohjain kuitenkin).

10.

Viimeistele asennus valitsemalla Next (seuraava).

11.

Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla OK.

12.

UltraPro S100 -ohjelmiston asennus on valmis.

2. Luo UltraPro S100
-ohjelmiston
käyttöoikeus ja käytä
sitä

Valitse Next (seuraava).

Lisätietoja UltraPro S100 -käyttöoikeuden luomisesta ja käyttämisestä
on UltraPro S100 -käyttöoikeuskirjeessä.

Tekniset tiedot
Katso tekniset tiedot UltraPro S100:n teknisistä tiedoista.
2-30
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Potilastiedot
Tässä luvussa kerrotaan, miten potilastutkimustiedostojen käsittelyssä käytetään
potilastietotoimintoa.
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Patients (Potilaat) -näyttö
Patient Information (potilastiedot) sisältää osia, joihin voit syöttää potilaasta
tiettyjä tietoja, kuten Patient ID (potilastunnus), Gender (sukupuoli), Birth Date
(syntymäaika) ja Patient Name (potilaan nimi), sekä lääkärin tietoja, yhteenvedon
potilaasta ja johtopäätöksiä.

Uuden potilaan
syöttäminen

1. Valitse New Patient (uusi potilas), kun haluat valmistella
järjestelmän uutta potilasta varten. Jos tallentamattomia tietoja on,
sinua pyydetään tallentamaan tai hylkäämään ne. Potilaan
demografisten tietojen alue tyhjennetään.
2. Syötä potilaan demografiset tiedot ja käyntitiedot.
Vähintään pakolliset kentät on täytettävä. Kun pakolliset kentät on
täytetty, täydelliset potilastiedot ovat käytettävissä.
Korostettu kenttä osoittaa näytön kohdan, johon teksti kirjoitetaan.
Siirry lomakkeen seuraavalle riville painamalla <Enter> tar
<sarkain>. Siirrä vilkkuva kohdistin edelliselle riville painamalla
<vaihto, sarkain>. Potilastiedot on syötettävä ennen
testitoimenpiteiden aloittamista.
3. Anna tarvittaessa nimi, syntymäaika jne.
4. Potilaan nimi, tunnus jne. näkyy näytön vasemmalla puolella.
5. Jos haluat täyttää jäljellä olevat tietokentät, aseta kohdistin
haluamaasi kenttään ja kirjoita tiedot. Siirrä kohdistin seuraavaan
kenttään painamalla sarkainnäppäintä.
6. Tallenna potilastiedot kiintolevylle valitsemalla Save (tallenna).
7. Aloita testaus tai anna käyntitiedot valitsemalla Begin Testing
(aloita testaus).
8. Käyntitiedot voidaan lisätä painamalla Visit Details (käyntitiedot)
-painiketta.
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Potilastietojen
valitseminen /
muokkaaminen

1. Napsauta Patient List (potilasluettelo) -toimintonäppäintä
UltraPro S100 -päänäytössä, jos haluat näyttää luettelon kaikista
potilastietokannan potilaista, tai etsi potilas Search (haku)
-apuohjelmalla.
2. Voit selata kenttiä alaspäin haluamaasi potilaaseen
pystyvierityspalkin tai ylä- ja alanuolinäppäinten avulla. Lataa potilas
kaksoisnapsauttamalla potilasta tai korostamalla potilas ja
napsauttamalla Load Patient (lataa potilas). Nykyiset potilastiedot
näkyvät näytön vasemmalla puolella.
3. Muokkaa potilastietoja tarpeen mukaan.
4. Tee muutoksia nykyisiin potilastietoihin kirjoittamalla päivitettävät
tiedot uudelleen. Nykyisiä peruspotilastietoja käytetään kaikissa
raporteissa. Käyntitiedot ovat kuitenkin yksilöllisiä kullekin käynnille.
5. Voit muuttaa käyntitietoja valitsemalla Restart Visit (käynnistä
käynti uudelleen).
6. Valitse käynnin tiedot.
7. Kun käyntitiedot ovat valmiit, valitse Done (valmis). Sinua
kehotetaan tallentamaan muutokset.
Jos päivität vain nykyiset potilastiedot, napsauta Save (tallenna)
-painiketta, kun olet valmis.
HUOMAUTUS: Potilaan lataaminen korvaa nykyisen potilaan, ja sinua
saatetaan kehottaa tallentamaan nykyinen potilas, ennen kuin voit jatkaa.

Uuden käynnin
aloittaminen

1. Napsauta Patient List (potilasluettelo) -toimintonäppäintä
UltraPro S100 -päänäytössä, jos haluat näyttää luettelon kaikista
potilastietokannan potilaista, tai etsi potilas Search (haku)
-apuohjelmalla.
2. Voit selata kenttiä alaspäin haluamaasi potilaaseen pystyvierityspalkin
tai ylä- ja alanuolinäppäinten avulla. Lataa potilas
kaksoisnapsauttamalla potilasta tai korostamalla potilas ja
napsauttamalla Load Patient (lataa potilas).
HUOMAUTUS: Potilaan lataaminen korvaa nykyisen potilaan, ja sinua
saatetaan kehottaa tallentamaan nykyinen potilas, ennen kuin voit jatkaa.
3. Valitse New Visit (uusi käynti).
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Potilaan
hakeminen
testausta varten

1. Napsauta Patient List (potilasluettelo) -toimintonäppäintä UltraPro S100
-päänäytössä, jos haluat näyttää luettelon kaikista potilastietokannan
potilaista, tai etsi potilas Search (haku) -apuohjelmalla.
2. Lataa potilas. Potilaan tiedot näkyvät vasemmalla.
3. Tee tarvittavat muutokset käyntitietoihin. Kun olet valmis, valitse
Done (valmis). Sinua kehotetaan tallentamaan muutokset.
4. Testivalikko näkyy automaattisesti oikealla. Etsi ja valitse haluamasi
testi testauksen aloittamiseksi.
5. Jos haluat lisätä testauksen olemassa olevaan käyntiin:
a. Napsauta Patient List (potilasluettelo) -toimintoa UltraPro S100
-päänäytössä. Potilaat on lueteltu oikealla.
b. Etsi potilas ja korosta nimi.
c. Näytä kaikki tämän potilaan käynnit valitsemalla Catalog (luettelo).
d. Etsi päivämäärällä liitettävä käynti ja korosta päivämäärä.
e. Valitse Restart (käynnistä uudelleen). Käyntiin liitetään lisätestaus.

Tutkimuksen
palauttaminen
tarkastelua varten

1. Aaltomuototietojen tarkastelu.
a. Napsauta Patient List (potilasluettelo) -painiketta, kun haluat
näyttää kaikki potilaat näytön oikealla puolella.
b. Etsi potilas joko selaamalla luetteloa tai käyttämällä
hakutoimintoa ja korosta potilas.
2. Napsauttamalla Catalog (luettelo) -painiketta voit näyttää kaikki
kyseisen potilaan käynnit ja tiedot näytön oikealla puolella.
a. Etsi oikea käynti ja laajenna kansio tarvittaessa napsauttamalla
kansion edessä olevaa plusmerkkiä (+).
b. Kaksoisnapsauta aaltomuotodatan nimeä (Median APB,
Ulnar FDI jne.). Dataan voidaan tehdä muutoksia esimerkiksi
liikuttamalla merkkejä.
3. Muutosten tallentaminen.
a. Palaa potilastietonäyttöön valitsemalla Exit Test (lopeta testi).
b. Voit luoda raportin uudelleen tai kääntää sen uudelleen
napsauttamalla Report (raportti) -painiketta.

24. elokuuta 2021

3-5

Natus UltraPro S100

4. Tallenna muutokset ja poistu potilaasta valitsemalla End Visit
(lopeta käynti).
HUOMAUTUS: Huomaa, että kunkin osan otsikon eteen ilmestyy
plusmerkki (+) tai miinusmerkki (-). Samaan tapaan kuin Windowsissa voit
avata suljetun kansion tai osan napsauttamalla plusmerkkiä (+) tai sulkea
osan napsauttamalla miinusmerkkiä (-).
1. Napsauttamalla Patient List (potilasluettelo) -painiketta saat näkyviin
Tutkimusten
kaikki potilaat oikealla olevassa ruudussa.
poistaminen
potilastiedostosta 2. Korosta haluamasi potilas.
3. Napsauttamalla Catalog (luettelo) -painiketta saat näkyviin kyseisen
potilaan käynnit ja datatiedostot. Etsi ja korosta joko aaltomuototiedosto
tai käynti sen mukaan, mitä haluat poistaa.
4. Poista tietty aaltomuototiedosto valitsemalla valikkoriviltä File > Delete
Test (tiedosto > poista testi) tai poista kaikki tietyn päivämäärän tiedot
valitsemalla File > Delete Visit (tiedosto > poista käynti).
Kummassakin tapauksessa sinua kehotetaan vahvistamaan poisto.

Potilaan
poistaminen
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1. Korosta poistettava potilas potilasluettelosta.
2. Valitse File > Delete Patient (tiedosto > poista potilas).
Sinua kehotetaan vahvistamaan poisto.
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Tutkimuksen suorittaminen
Tässä luvussa annetaan yleisiä ohjeita tutkimuksen tai tutkimuksen suorittamiseen
käyttämällä esimerkkinä motorisen hermoston johtavuustutkimusta. Näiden
perusvaiheiden avulla voit suorittaa useimmat UltraPro S100 -ohjelmissa
käytettävissä olevat tutkimukset.
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Järjestelmän asentaminen
Varmista, että osat on liitetty järjestelmään oikein.
Älä kytke järjestelmän virtaa ennen kuin kaikki kaapeliliitännät
on kytketty oikein ja varmistettu.
Lisätietoja järjestelmän osista on tämän oppaan luvussa 2.
Järjestelmään on asennettava myös asianmukainen sovellusohjelmisto.

Aloittaminen

Kun kytket päävirran, järjestelmä saattaa näyttää Windowsin
kirjautumisnäytön.
Kun olet kirjautunut järjestelmään:
1. Kaksoisnapsauta työpöydän Viking- tai Synergy-kuvaketta ja kirjaudu
sitten sisään.
2. Anna potilaan demografiset tiedot.
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UltraPro S100:n
käyttäminen,
tutkimusvalikko
vs. testivalikko

Testien valinnassa on kaksi peruslähestymistapaa: Testivalikko tai
Tutkimusvalikko. Kutakin vaihtoehtoa käsitellään tarkemmin jäljempänä.

Testivalikko
Testivalikossa tutkimukset ryhmitellään tyypin mukaan; motorinen,
sensorinen, F-aallot jne. Kun aloitat tutkimuksen, voit vaihtaa aaltomuotojen
näytössä toiseen tutkimukseen kaksoisnapsauttamalla testikansion kuvaketta
ja valitsemalla sitten tietyn tutkimuksen ja sivun Select Protocol (valitse
protokolla) -valintaikkunassa.

Tutkimusvalikko
Tutkimusvalikossa tutkimukset ryhmitellään tavallisesti diagnoosin, potilaan
vaivan tai jonkin muun mukautetun asetuksen perusteella. Kun suoritat
tutkimusta aaltomuotoikkunassa, voit valita seuraavan tutkimuksen näytön
oikeassa alakulmassa olevasta tutkimuksesta, joka on riippumaton
tutkimustyypistä. Kun toimitaan näin, valintaikkunaa ei ole. Tutkimus voi
sisältää tyypit: motorinen, sensorinen, F-aalto, H-Reflex, neula-EMG jne.
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Testaaminen
tutkimusvalikon
avulla

1. Siirry aaltomuotojen näyttöön kaksoisnapsauttamalla tutkimusvalikossa
tutkimusta. Valitse/vaihda vasemmalle tai oikealle napsauttamalla
peruutuskuvaketta

.

2. Suorita tutkimus.
3. Valitse Next Study Exam (seuraava tutkimus) -toimintonäppäin.
4. Jatka testausta, kunnes se on valmis.

Testaaminen
testivalikon
avulla

1. Valitse testivalikosta haluamasi testityyppi asianmukaisesta kansiosta.
2. Aaltomuodon näytössä näkyy Select protocol (valitse protokolla)
-valintaikkuna. Valitse protokolla ja puoli, joita haluat käyttää tässä
tutkimuksessa, ja napsauta OK.
3. Jatka testausta.
4. Kun testi on valmis, paina tai napsauta aaltomuotojen näytössä olevaa
New Nerve (uusi hermo) -navigointinäppäintä (jos hermo on
samantyyppinen) tai Exit Test (lopeta testi) (jos hermo on toisesta
kansiosta).
5. Suorita tutkimus.
6. Jatka testausta, kunnes se on valmis.

Potilaan
raportointi
seitsemässä
vaiheessa

Tyypillinen toimenpide tutkimuksen suorittamiseksi on seuraava:
1. Valitse New Patient (uusi potilas) (tai End Visit (lopeta käynti), jos
aiemman potilaan tutkimusta ei ole lopetettu).
2. Anna nykyiset potilastiedot.
3. Valitse Save (tallenna).
4. Kerää tutkimukset.
5. Katso raporttia.
6. Palaa testivalikkoon/tutkimusvalikkoon.
7. Valitse End Visit (lopeta käynti) ennen seuraavan potilaan aloittamista.
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Esimerkki motorisen hermon johtumistutkimuksesta
Aseta ja kiinnitä elektrodit potilaaseen suoritettavan testin tyypin mukaisesti.

Tietoja
aaltomuotojen
näytöstä

4-6

1

Suodatin- ja/tai stimulaattoriasetukset näkyvät työkalupalkissa.

2

Jäljityksen otsikot ja asetukset näkyvät aaltomuodon oikealla puolella.

3

Monitorin jäljitys näyttää tulevan signaalin kohinan ja häiriöiden arvioimiseksi.

4

Tulostaulukko. Tässä näytetään kohdistimen sijainnista mitatut arvot.
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Valitse tutkimus

Valitse haluamasi tutkimus toimintonäppäimistä tai testi/tutkimusvalikosta.

Valitse protokolla
(vain käytettäessä
testivalikkoa)

1. Valitse hermo ja testattava puoli hiirellä.
2. Hyväksy valinta painamalla Enter-näppäintä.
3. Jos et löydä haluamaasi protokollaa, valitse Generic Nerve
(yleinen hermo).
4. Kun testaus on valmis, hermo- ja kohdemerkintöjä voidaan
muuttaa. Korosta kohde napsauttamalla sitä hiiren
kakkospainikkeella ja valitse sitten Edit Segment
(muokkaa segmenttiä).

Motorisen NCSelektrodin
sijoittaminen

• Aktiivinen rekisteröintielektrodi asetetaan testattavan hermon
hermottaman lihaksen päätylevyalueelle.
• Vertailuelektrodi sijoitetaan lähelle sähköisesti "hiljaista" aluetta.
• Maadoituselektrodi asetetaan yleensä stimuloivien ja rekisteröivien
elektrodien väliin.
• Elektrolyyttisen geelin käyttäminen ihon ja rekisteröintielektrodin
välissä parantaa sähkökontaktia ja vähentää kohinaa.
• Liiallinen kohina voi edellyttää ihon hankaamista impedanssien
alentamiseksi.
HUOMAUTUS: Rekisteröintielektrodi asetetaan lihakseen, vaikka
tutkitaan hermoratajohtavuutta.
Hermoa stimuloidaan pintaelektrodeilla kahdessa tai useammassa
kohdassa, joissa hermo sijaitsee pinnallisesti. Stimulaattori on yleensä
suunnattu siten, että stimulaattorin katodi osoittaa aktiivista
rekisteröintielektrodia kohti.
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Sensorisen NCSelektrodin
sijoittaminen

1. Pintalevy- tai rengaselektrodit asetetaan iholle, jossa testattu
hermo sijaitsee.
2. Hermoa stimuloidaan kohteissa, joissa se on pinnallinen.
Stimulaattorin katodi on suunnattu aktiivista
rekisteröintielektrodia kohti.

Kerää tutkimusdata

Laite kerää datan, data näkyy näytössä, ja data merkitään ja
tallennetaan automaattisesti. Aaltomuodot ja mitatut arvot siirretään
sitten raporttiin.
1. Aseta stimuloinnin intensiteetiksi 0.
2. Aseta stimulaattori sopivaan kohtaan.
3. Stimuloi ja hanki vasteita painamalla ohjauspaneelin Single
Stimulus (yksittäinen stimulaatio) -näppäintä (tai jalkakytkintä tai
stimulaattorin anturin pyörän yläpuolella olevaa Acquire (datan
keruu) -painiketta).
4. Stimulus Intensity (ärsykkeen voimakkuus) -säätönupilla tai
stimulaattorin anturin Intensity (voimakkuus) -pyörällä voit
vähitellen lisätä sähköisen stimuloinnin voimakkuutta, kunnes
vaste on maksimaalinen.
5. Jos käytät jatkuvaa stimulaatiota, paina ohjauspaneelin Repetitive
(toisto) -painiketta tai paina lyhyesti stimulaattorin anturin
Acquire (datan hankinta) -painiketta. Kun havaitset hyväksyttävän
vasteen, lopeta stimulaatio painamalla jompaakumpaa painiketta
uudelleen.
6. Keskiarvo saadaan painamalla ohjauspaneelin Average
(keskiarvo) -toimintonäppäintä. Keskiarvotoiminto on tällöin
käytössä. Paina ohjauspaneelin Repetitive (toisto) -näppäintä
saadaksesi määritetyn määrän pyyhkäisyjä.
7. Siirry seuraavaan stimulaatiokohtaan painamalla Next Site
(seuraava kohde) -alanuolta navigointinäppäimistä tai anturin A
-painiketta.
8. Hanki vaste kustakin kohdasta noudattamalla samoja ohjeita.
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Datan merkitseminen

1. Merkit sijoitetaan automaattisesti, kun vasteet kerätään.
2. Voit säätää merkkejä napsauttamalla haluamaasi merkkiä ja
vetämällä sen uuteen sijaintiin tai siirtämällä punaista merkkiä
merkintänupilla. Siirry seuraavaan merkkiin painamalla
merkintänuppia.
3. Jos haluat sijoittaa latenssi- tai amplitudimerkit manuaalisesti,
valitse toimintonäppäimistä Mark Toolbar (merkinnän
työkalurivi).
4. Näkyviin tulevasta työkalupalkista voit valita Clear, Clear All,
Hide, Show, Fast Mark (tyhjennä, Tyhjennä kaikki, piilota, näytä,
nopea merkki) tai sijoittaa yksittäisiä merkkejä.
5. Jos käytät UltraPro S100 -ohjauspaneelia, aktivoi merkit
painamalla merkintäohjauspyörää. Pyörää kääntämällä voit
sijoittaa aktiivisen merkin (punainen) oikein.
HUOMAUTUS: Poista merkki toimintonäppäiminten
merkintätyökaluriviä. Napsauta aaltomuodon ei-toivottua merkkiä,
joka muuttuu punaiseksi. Valitse sitten merkintätyökaluriviä Clear
(tyhjennä).
6. Jos haluat toistaa tämän muissa jäljityksissä, aktivoi oikea jäljitys
nuolinäppäimillä ja toista edelliset vaiheet.

Merkkien
nollaaminen
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Jos olet siirtänyt merkit, jotka järjestelmä on asettanut automaattisesti,
voit palauttaa merkit alkuperäisiin paikkoihinsa painamalla
valikkorivillä Analysis > Reanalyse (analyysi > analysoi uudelleen).
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Datan poistaminen

1. Korosta aaltomuoto napsauttamalla sitä.
2. Napsauta aaltomuotoa hiiren kakkospainikkeella.
3. Valitse Erase (poista). Data poistetaan jäljityksestä, ja tulokset
poistetaan tulostaulukosta.
4. Voit kumota poiston napsauttamalla aaltomuotoa hiiren
kakkospainikkeella ja valitsemalla Unerase (peruuta poisto).
Jos poisto halutaan perua, se on tehtävä välittömästi.

Datan poistaminen

1. Korosta aaltomuoto napsauttamalla sitä.
2. Napsauta Erase (poista) -toimintonäppäintä.
3. Data, jäljitys ja kohta poistetaan jäljitysalueelta ja tulostaulukosta.
TÄRKEÄÄ: Sitä ei voi kumota.

Jäljitysten lisääminen 1. Napsauta Superimpose (päällekkäiskuva) toimintonäppäintä. Kaikki tietyn kanavan jäljitykset
päällekkäin
asetetaan päällekkäin.

Päällekkäiset jäljitykset näkyvät näytön keskellä.
2. Palauta jäljitykset alkuperäisiin paikkoihinsa
napsauttamalla uudelleen Superimpose (aseta
päällekkäin) -toimintonäppäintä.
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Laske nopeus

• Etäisyydet voidaan syöttää jokaisen kohdan datan hankinnan
jälkeen, tai kaikki etäisyydet voidaan syöttää kaikkien kohtien
datan hankinnan jälkeen.
• Anna etäisyydet senttimetreinä yhden desimaalin tarkkuudella
(esim. 23,5 cm / 235 mm)
• Annettu etäisyys näkyy tulostaulukossa vastaavassa Distance
(etäisyys) -kentässä.
• Hyväksy etäisyys ja laske johtumisnopeus painamalla
Enter-näppäintä.
HUOMAUTUS: Voit syöttää oletusetäisyydet protokollataulukon
avulla. Johtumisnopeudet lasketaan sitten
automaattisesti.

Jäljityksen analyysi
ja näyttö

Voit käyttää koko näyttöä jäljitysten tutkimiseen.

Suurten
tulostaulukoiden
näyttäminen

Tulokset näkyvät näytössä heti, kun dataa kerätään. Jos taulukon
sarakkeet eivät ole näkyvissä, voit selata taulukkoa tai valita
valikkoriviltä Results > Full Results (tulokset > täydet tulokset),
jolloin näet täydet taulukot ja kaaviot. Voit myös
kaksoisnapsauttaa otsikkoriviä.

Kaaviot

Testinäytössä voi näkyä enintään kaksi kaaviota. Koko näytön
RESULTS (tulokset) -näkymässä voidaan näyttää enintään kuusi
kaaviota.

1. Valitse Display > Full Trace Area ON (näyttö > koko jäljitysalue
PÄÄLLÄ) tai kaksoisnapsauta otsikkoriviä.

1. Valitse Results > Graph Options (tulokset > kaavion asetukset),
jos haluat valita tarkasteltavat tulokset.
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EMG:n hankinta

1. Jos haluat käyttää EMG:tä vapaasti testivalikon avulla, valitse tai
paina ohjauspaneelin toimintonäppäimistä Needle EMG (neulaEMG) tai kaksoisnapsauta testivalikon Needle EMG (neula-EMG)
-kansiota.
2. Aaltomuotoikkuna avautuu ja keskellä on EMG Summary
Selection (EMG-yhteenvedon valinta) -valintaikkuna. Valitse lihas
ja puoli ja napsauta Acquire (kerää data).
3. Näytön monitoriosa alkaa näyttää EMG:tä. Aluksi ei kuulu ääntä.
Voit ottaa äänen käyttöön poistamalla kaiuttimien
mykistyksen.
4. Kun olet lopettanut ensimmäisen lihaksen kohdalla, paina tai
valitse toimintonäppäimistä New Muscle (uusi lihas). EMG
Summary Selection (EMG-yhteenvedon valinta) -valintaikkuna
tulee uudelleen näkyviin. Valitse lihas ja puoli ja napsauta
Acquire (kerää data).
5. EMG näkyy aaltomuotonäytön monitoriosassa. Poista kaiuttimen
mykistys uudelleen.
6. Jatka tätä prosessia, kunnes kaikki lihakset on testattu.

Lihasten pisteytys

1. Kun lihastestaus on valmis, paina tai valitse toimintonäppäimistä
Summary Table (yhteenvetotaulukko). Näkyviin tulee EMGyhteenvetotaulukko, jossa näkyvät kaikki testatut lihakset.
2. Oletusarvon mukaan kaikki lihakset pisteytetään muodossa "N"
tai "None" (ei mitään). Tämän yhteenvetotaulukon alaosassa voit
muuttaa pisteytystä korostamalla kyseisen lihaksen ja
määrittämällä sitten tämän valintaikkunan alaosan eri luokat
uudelleen.
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Tutkimuksen suorittaminen

EMG-näytöt

Toimintonäppäimistä on käytettävissä kaksi EMG-perusnäyttöä:
Complex 1 (kompleksi 1) tai Complex 2 (kompleksi 2).
Complex 2 näyttää koko näytön koossa Monitor EMG- ja Cascadesnäytöt.

Complex 1 näyttää Monitor EMG -näytön neljänneksen, Long Trace
EMG -näytön neljänneksen ja puolet Cascades-näytöstä.

Molemmissa tapauksissa sinun on painettava tai valittava Acquire
(kerää data) toimintonäppäimistä, jos haluat hankkia joko Cascadestai Long Trace EMG -toiminnoilla. Jos käytetään Acquire (kerää data)
-toimintoa, ääni aktivoituu automaattisesti.
Yhteenvetotaulukkoa voidaan käyttää Complex 1:n tai 2:n kanssa
edellä kuvatulla tavalla.
24. elokuuta 2021
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Datan tallentaminen

Data tallennetaan automaattisesti, kun siirryt seuraavaan jäljitykseen.

Näyttökuvan
lisääminen raporttiin

1. Siirrä nykyinen näyttö raporttiin painamalla Transfer (siirrä).
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Datan varmuuskopiointi ja
palautus
Tässä luvussa on ohjeita potilaiden ja asetusten varmuuskopiointiin ja
palauttamiseen.
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Tyhjä sivu.
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Datan arkistointi

Tiedostojen varmuuskopioiminen Datan arkistointi
Tietojen varmuuskopiointi on helppoa Patient Information (potilastiedot) -näytön
yläpuolella olevan valikkorivin kautta. Tiedot voidaan kopioida haluamallesi
tallennusvälineelle: CDR, DVD-R, flash-asema, ulkoinen kiintolevy jne.
Varmuuskopioidut tiedot näkyvät .mps-tiedostoina, jotka voidaan sitten
palauttaa potilastietokantaan "Load Patient from File" (lataa potilas tiedostosta)
-toiminnon avulla.
1. Napsauta aloitusnäytössä Patient List (potilasluettelo), jolloin kaikki potilaat
näkyvät näytön oikealla puolella.
2. Etsi varmuuskopioitava potilas ja korosta nimi. Kaikki tämän potilaan käynnit
sisältyvät varmuuskopiointiin.
3. Valitse näytön yläreunan valikkoriviltä File > Export Patient(s) to File
(tiedosto > vie potilaat tiedostoon).
4. Etsi varmuuskopiointilaite Save In (tallenna kohteeseen) -solusta tämän
valintaikkunan yläreunassa. Nimeä tiedosto ja valitse Save (tallenna). Näyttöön
tulee tilanneikkuna, kun tiedot kopioidaan tallennusvälineelle. Kun
varmuuskopiointi on valmis, näyttöön tulee vahvistus onnistuneesta
varmuuskopioinnista.
5. Potilas on poistettava järjestelmästä tarvittaessa manuaalisesti. Kun potilaan
nimi on korostettuna, valitse File – Delete Patient (tiedosto – poista potilas).

24. elokuuta 2021
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Tiedostojen palauttaminen
Potilastietojen palauttaminen paikalliselle kiintolevylle muistuttaa
varmuuskopiointiprosessia.
1. Varmista, että varmuuskopion sisältävä tallennusväline on liitetty järjestelmään.
2. Napsauta aloitusnäytössä Patient List (potilasluettelo), jolloin kaikki potilaat
näkyvät näytön oikealla puolella.
3. Valitse yläreunan valikkoriviltä File > Import Patient(s) from File (tiedosto >
tuo potilaita tiedostosta). Näyttöön tulee valintaikkuna, josta voit etsiä
varmuuskopiointilaitteen.
4. Kun varmuuskopiointilaite on löytynyt, etsi potilaita etsimällä .mps-tiedostoja.
Voi olla hyödyllistä lajitella tiedostot tyypin mukaan ja ryhmitellä kaikki .mpstiedostot yhteen, jotta kyseiset potilaat löytyvät helpommin.
5. Korosta potilaan tiedosto varmuuskopiointilaitteessa ja napsauta Open (avaa).
Näyttöön tulee vahvistusikkuna. Jos valintaikkunan tiedot ovat oikein, valitse
Load (lataa). Potilas näkyy uudelleen potilasluettelossa.
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Sähkömagneettinen
yhteensopivuus (EMC)
Tämä luku sisältää UltraPro S100:n EMC-tiedot sähkömagneettisesta
yhteensopivuudesta.
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Luettelo UltraPro S100 -tuotteista: lisäosat ja valinnaiset osat
Luettelo kaikista moduuleista, kaapeleista ja lisävarusteista, joiden yhteydessä UltraPro S100
-laitteen valmistaja ilmoittaa vaatimustenmukaisuudesta. Asiakkaan tai UltraPro S100:n käyttäjän
on varmistettava, että sitä käytetään näiden osien kanssa.
Osanumero

Tyyppi

Ohje

9033G070- *

UltraPro S100 -pääyksikkö

-

9006A220- *

Verkkokaapeli, USA

Suojattu, maadoitusliitäntä ja kaapelin
enimmäispituus 3 m.

Yleinen

Virtaliitäntäkaapeli (tulostin)

Kaapelin pituus 1 m

Yleinen

Virtaliitännän kaapeli (näyttö)

Kaapelin pituus 1,5 m

Yleinen

Virtaliitäntäkaapeli (PC)

Kaapelin pituus 1 m

Yleinen

Virtaliitännän kaapeli (kannettava)

Kaapelin pituus 1,2–1,8 m

9080K0541 +

HS-linkin kytkentäkaapeli
(pääyksikkö–vahvistin)

Kaapelin pituus 2,0 m

Yleinen

USB-kaapeli (PC–käyttöliittymä)

Kaapelin pituus 1 m

Yleinen

Videosignaalin kaapeli (digitaalinen
RGB)

Kaapelin enimmäispituus 1,7 m

Yleinen

Tulostimen signaalikaapeli

Kaapelin enimmäispituus 1,7 m

Yleinen

Elektrodi- ja stimulaatiokaapelit

Suojattu. Kaapelin enimmäispituus 2 m

Yleinen

Stimulaatio-, maadoitus- ja
tallennuselektrodit

Suojattu tai suojaamaton. Kaapelin
enimmäispituus 1,2 m

Yleinen

PC (kannettava tietokone / pöytäkone)

-

Yleinen

Hiiri

Kaapelin enimmäispituus 2 m (osittain sisäinen)

Yleinen

Näppäimistö

Kaapelin enimmäispituus 2 m (osittain sisäinen)

Yleinen

22 tuuman laajakuvanäyttö

-

9031D040- *

Eristysmuuntaja 115 V

-

9031D041- *

Eristysmuuntaja 230 V

842-695000

Passiivinen stimuloinnin käsikahva
(RS10)

Kaapelin pituus 2,5 m

9031E017- *

Natus-stimulaatioanturi

Kaapelin pituus 2,5 m

9031E027- *

Sisäkorvaistutteet

Kaapelin pituus 5 m

9031E025- *

Kuulokkeet

Kaapelin pituus 5 m

9033UP70-

9080K0522
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Osanumero

Tyyppi

Ohje

222-510800

Jalkakytkin, 3 näppäintä (USB)

Kaapelin pituus 5 m

9031E040- *

Jännevasara

Kaapelin pituus 1,8 m

9033B033- *

Käsikytkimen kaapeli

Kaapelin pituus 1,8 m

9033UP731/

3-kanavainen vahvistinkotelo

-

4-kanavainen vahvistinkotelo

-

9031F112-

VEP-monitori

Kaapelin pituus 5 m

Yleinen

Väritulostin

-

Yleinen

Lasertulostin

-

9031E022- *

Suojalasit

Kaapelin pituus 2,9 m

9033C0731
9031UP742/
9031C0742- *

* Komponentit ja nimikkeet, joilta vaaditaan suurta eheyttä.
Muiden kuin Natus Medical Incorporatedin validoimien lisävarusteiden ja kaapeleiden
käyttö voi lisätä päästöjä tai vähentää laitteen suojausta.
Tällä ESD-varoitussymbolilla

merkittyihin liittimiin ei saa koskea eikä liittimiin saa

muodostaa liitäntöjä, ellei ESD-varotoimenpiteitä noudateta.
Varotoimenpiteitä ovat:
• Sähköstaattisen varauksen muodostumisen estävät menetelmät (esim. ilmastointi, kostutus,
sähköä johtavat lattiapäällysteet, ei-synteettiset vaatteet).
• Kehon staattisen varauksen purkaminen laitteen tai järjestelmän runkoon tai maadoitukseen tai
suureen metalliesineeseen.
• Kiinnittyminen rannehihnalla LAITTEESEEN, JÄRJESTELMÄÄN tai maadoitukseen.
Tämä selitys ja koulutus on annettava henkilöstölle, joka voi koskettaa ESD-varoitussymbolilla
merkittyjä liittimiä. Tähän kuuluu kliinisen / biolääketieteellisen tekniikan ja terveydenhuollon
henkilöstö.
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ESD-koulutukseen olisi sisällyttävä sähköstaattisen varauksen fysiikan esittely, normaalikäytössä
mahdollisesti esiintyvät jännitetasot ja elektronisille komponenteille aiheutuva vaurio, jos
sähköstaattisesti varautunut KÄYTTÄJÄ koskettaa niitä. Lisäksi on annettava selvitys
menetelmistä, joilla estetään staattisen sähkövarauksen muodostuminen, sekä siitä, miten ja miksi
kehon varaus puretaan maahan tai laitteen tai järjestelmän runkoon tai käyttäjä yhdistetään
rannehihnalla laitteeseen tai järjestelmään tai maadoitukseen ennen yhteyden muodostamista.
Muiden kuin mainittujen lisävarusteiden, antureiden ja kaapeleiden käyttö, Natus Medical
Incorporationin myymiä varaosia lukuun ottamatta, sisäisten osien varaosina voi lisätä PÄÄSTÖJÄ
tai heikentää laitteen SUOJAUSTA.
Noudata EN/IEC 60601-1-1- ja EN/IEC 60601-1-2 -standardeja, jos liität laitteen muihin laitteisiin.
Laitteen liittäminen muihin laitteisiin on sallittua vain, jos potilaan, käyttäjän ja ympäristön
turvallisuusvaatimukset eivät vaarannu. Jos käyttöoppaassa ei ole riittävästi tietoa mahdollisuudesta
liittää laite muihin laitteisiin, ota yhteyttä valmistajaan tai lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen
saadaksesi tietoja laitteiden kytkemisen mahdollisista vaikutuksista potilaaseen, käyttäjään ja
ympäristöön.
Radiolähetinlaitteita, matkapuhelimia jne. ei saa käyttää laitteen läheisyydessä, koska tämä voi
vaikuttaa laitteen toimintaan.
Käytä laitetta varoen paikoissa, joissa voimakkaat magneettikentät aiheuttavat häiriöitä. Laite
täyttää EMC-vaatimukset (sähkömagneettinen yhteensopivuus) standardin EN 60601-1-2
mukaisesti. On suositeltavaa pitää laite poissa häiriölähteistä ja sähkömagneettisista kentistä, jotka
ylittävät standardissa määrätyt arvot, jotta vältetään mahdolliset epävakaudet ja laitteen
toimintahäiriöt.
Kannettavat ja siirrettävät radiotaajuusviestintälaitteet voivat vaikuttaa UltraPro S100:aan. Asenna
UltraPro S100 ja käytä sitä tässä osassa esitettyjen EMC-tietojen mukaisesti.
UltraPro S100 on testattu EMC-päästöjen ja suojauksen osalta erillisenä instrumenttina. Älä käytä
UltraPro S100:aa muiden elektronisten laitteiden vieressä tai niiden kanssa pinottuna. Jos viereinen
tai pinottu käyttötapa on tarpeen, käyttäjän on tarkistettava kokoonpanon normaali toiminta.
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Taulukko 1 – Sähkömagneettiset päästöt
Päästötesti

Vaatimustenmukaisuus

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet

Radiotaajuuspäästöt
CISPR 11

Ryhmä 1

Natus UltraPro S100 käyttää radiotaajuusenergiaa
vain sisäiseen toimintaansa. Siksi sen
radiotaajuuspäästöt ovat hyvin pieniä, eivätkä ne
todennäköisesti aiheuta häiriöitä lähellä olevassa
sähköisessä ympäristössä.

Radiotaajuuspäästöt
CISPR 11

Luokka A

Harmoniset päästöt
IEC 61000-3-2

Jännitevaihtelut /
välkyntäpäästöt
IEC 61000-3-3

Luokka A

Vaatimustenmukainen

Natus UltraPro S100 soveltuu käytettäväksi
kaikissa laitoksissa, myös kotitalouksissa ja
sellaisissa laitoksissa, jotka on kytketty suoraan
yleiseen pienjänniteverkkoon, joka palvelee
asuinrakennuksia, edellyttäen, että seuraava
varoitus otetaan huomioon:
VAROITUS Tämä laite/järjestelmä on
tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille.
Tämä laite/järjestelmä voi aiheuttaa radiohäiriöitä
tai häiritä lähellä olevien laitteiden toimintaa.
Saattaa olla tarpeen toteuttaa lieventäviä
toimenpiteitä, kuten suunnata tai sijoittaa laite
uudelleen tai suojata asennuspaikka.

Taulukko 4 – Suojaustasot – Koteloportti
Ilmiö

EMC:n perusstandardi
tai testimenetelmä

Staattinen sähköpurkaus

IEC 61000-4-2

Säteilevät radiotaajuiset
sähkömagneettiset kentät

IEC 61000-4-3

Radiotaajuisten
langattomien
viestintälaitteiden
läheisyyskentät

IEC 61000-4-3

Nimellistehon taajuuden
magneettikentät

IEC 61000-4-8
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Suojaustestitasot — Ammattimaisen
terveydenhuoltolaitoksen ympäristö
± 8 kV kosketus
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV ilma
3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM, 1 kHz
Katso alla oleva taulukko 9 – Koteloportin
suojaus langattomien
radiotaajuusviestintälaitteiden suhteen
30 A / m
50 Hz tai 60 Hz
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Taulukko 5 – Suojaustestitasot – Verkkovirtatulo Virtaportti
Ilmiö
Sähköiset nopeat
transientit / purskeet
Virtapiikit
Linjasta linjaan
(differentiaalitila)
Virtapiikit
Linjasta maahan (yleinen tila)

Suojaustestitasot — Ammattimaisen
terveydenhuoltolaitoksen ympäristö

EMC-perusstandardi
IEC 61000-4-4

± 2 kV
100 kHz:n toistotaajuus

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
3V

RF-kenttien aiheuttamat
häiriöt

IEC 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V ISM-kaistoilla 0,15–80 MHz 80 % AM
1 kHz:n taajuudella
100 % :n kuoppa; 0,5 jakson aikana

Jännitealenemat

IEC 61000-4-11

0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ja 315°
100 %:n kuoppa; 1 sykli ja
30 %:n kuoppa; 25 sykliä (50 Hz) Yksi vaihe: 0°:ssa

Jännitekatkokset

IEC 61000-4-11

100 %:n kuoppa; 250 jaksoa (50 Hz) / 300 jaksoa
(60 Hz)

Taulukko 7 – Potilasliitäntäportti
Ilmiö
Staattinen sähköpurkaus

EMC:n perusstandardi
tai testimenetelmä
IEC 61000-4-2

Suojaustestitasot — Ammattimaisen
terveydenhuoltolaitoksen ympäristö
± 8 kV kosketus
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV ilma
3V

RF-kenttien aiheuttamat
häiriöt

IEC 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V ISM-taajuusalueilla 0,15–80 MHz
80 % AM, 1 kHz
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Taulukko 8 – Suojaustestitasot – Signaalin tulo-/lähtöosaportti
Ilmiö
Staattinen sähköpurkaus

IEC 61000-4-2

Sähköiset nopeat transientit /
purskeet

IEC 61000-4-4

Virtapiikit linjasta maahan
(yleinen tila)

Suojaustestitasot — Ammattimaisen
terveydenhuoltolaitoksen ympäristö

EMC-perusstandardi

IEC 61000-4-5

± 8 kV kosketus
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV ilma
± 1 kV
100 kHz:n toistotaajuus
± 2 kV
3V

RF-kenttien aiheuttamat
häiriöt

IEC 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V ISM-taajuusalueilla 0,15–80 MHz
80 % AM, 1 kHz
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Taulukko 9 – Langattomien radiotaajuisten viestintälaitteiden KOTELOPORTIN
HÄIRIÖNSIETOA koskevat testitiedot
Testitaajuus Taajuusalue
(MHz)
(MHz)
385

450

Enimmäisteho Etäisyys
(W)
(m)

Suojaustestin
taso
(V/m)

TETRA 400

Pulssimodul
aatio 18 Hz

1,8

0,3

27

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

FM
± 5 kHz:n
poikkeama
1 kHz sini

2

0,3

28

704 – 787

LTE-taajuusalue 13,
17

Pulssimodul
aatio 217 Hz

0,2

0,3

9

800 – 960

GSM 800/900
TETRA 800
iDEN 820
CDMA 850
LTE-taajuusalue 5

Pulssimodul
aatio 18 Hz

2

0,3

28

1 700 –
1 990

GSM 1800
CDMA 1900
GSM 1900
DECT
LTE-taajuusalue 1,
3, 4, 2
UMTS

Pulssimodul
aatio 217 Hz

2

0,3

28

2 400 –
2 570

990Bluetooth
WLAN
802.11 b/g/n
RFID 2450
LTE-taajuusalue 7

Pulssimodul
aatio 217 Hz

2

0,3

28

5 100 –
5 800

WLAN 802.11 a/n

Pulssimodul
aatio 217 Hz

0,2

0,3

9

780
810
870

Modulointi

380 – 390

710
745

Huolto

930
1 720
1 845

1 970

2 450

5 240
5 500
5 785
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Huomautukset
Natus UltraPro S100 -järjestelmä on suunniteltu toimimaan monenlaisissa ympäristöolosuhteissa
vaarantamatta turvallisuutta tai olennaista suorituskykyä. Jos ympäristön artefakta (esim. ESD,
linjajännitteen vaihtelut jne.) on riittävä intensiteetiltään ja/tai kestoltaan ja vaikuttaa mahdollisesti
järjestelmän suorituskykyyn, järjestelmä on suunniteltu siirtymään vikasietotilaan ja keskeyttämään
toimintansa hetkellisesti. Jos näin tapahtuu, näyttöön tulee viesti, joka ilmoittaa käyttäjälle
tällaisesta tapahtumasta. Kun käyttäjä on kuitannut tämän viestin, järjestelmä yleensä alustaa itsensä
uudelleen ja ilmoittaa, että datan keruuta voidaan jatkaa, kun asetukset on palautettu edelliseen
tilaan (lukuun ottamatta stimulaatiota, joka täytyy nollata/käynnistää manuaalisesti).
Vakavissa tapauksissa, kuten jos jännite laskee pitkäksi ajaksi alle 100 voltin, laite on ehkä
käynnistettävä uudelleen, jotta sen toiminta palautuu. Jos tällainen tilanne aiheuttaa jatkuvia
ongelmia, ota yhteyttä paikalliseen huoltoedustajaan.
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A
Aaltomuodon näytön tunnistaminen 4-6
Ä
Äänen mykistyspainike / ilmaisin 2-19, 2-25
Ääninäppäimet 2-19, 2-25
A
Aloittaminen 4-3
Ä
Ärsykkeen keston säätöpainikkeet 2-18
Ärsykkeen toistonopeuden säätöpainikkeet 2-18
Ärsykkeen voimakkuuden säätönuppi 2-18, 2-24

H
Huolto h
Huolto-ohjeet 1-5
J
Jäljityksen analyysi ja näyttö 4-11
Jäljitysten lisääminen päällekkäin 4-10
Jalkakytkin 3 polkimella (lisävaruste) 2-32
Järjestelmän asentaminen 4-3
Järjestelmän käynnistäminen 2-33
Järjestelmän osien kytkeminen 1-8
Järjestelmän sammuttaminen 2-33
Järjestelmän tarkastus h
K

Comfort Probe RS10 -mukavuusanturin
napaisuuden muuttaminen 2-31

Kaapeliliitännät – sukupolvi 1 2-5
Kaapeliliitännät – sukupolvi 2 2-8
Kaapeliliitännät – sukupolvi 3 2-11
Kaaviot 4-11
Käyttöaiheita koskeva lausunto a
Kerää tutkimusdata 4-8
Keskiarvon näppäin 2-24
Komentojen syöttäminen 1-8

D

L

Datan arkistointi 5-3
Datan merkitseminen 4-9
Datan poistaminen 4-10
Datan tallentaminen 4-15
Dekontaminaatio h
Delete (poista) -painike 2-26
Desinfiointimenettely i

Laiteluokitukset 1-6
Laitteen maadoituksen jatkuvuuden ylläpito ja
asennustesti 1-5
Laske nopeus 4-11
Lihasten pisteytys 4-12
Lisäosat ja valinnaiset osat 6-3
Lisätarvikkeet 1-8
Lisävarusteet 1-8
Luettelo UltraPro S100 -tuotteista 6-3

A
Asennus- ja huolto-ohjeet 1-5
C

E
EMG
n hankinta 4-12
EMG-näytöt 4-13
Ennaltaehkäisevä huolto j
Esimerkki motorisen hermon
johtumistutkimuksesta 4-6
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M
Merkinnät ja symbolit c
Merkkien nollaaminen 4-9
Motorisen NCS-elektrodin sijoittaminen 4-7

i

UltraPro S100
N

R

Natus Neurology Incorporated b
Näytön siirtymisnäppäimet – värikoodaus 2-16
Näyttökuvan lisääminen raporttiin 4-15
Next Site (seuraava paikka) 2-32

Reset Stimulus Intensity (nollaa ärsykkeen
voimakkuus) -painike 2-18

O

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) e
Sensorisen NCS-elektrodin sijoittaminen 4-8
Start/Stop Stimulus (käynnistä/lopeta ärsyke) 2-32
Stimulaatioanturi 2-30
Ärsykkeen voimakkuuden säätöpyörä 2-31
Lähtöelektrodin nastat 2-30
Napaisuuden ja ärsykkeen ilmaisimet 2-30
Nollaus 2-31
Toistuvan ärsykkeen näppäin 2-30
Yhden ärsykkeen näppäin 2-30
Stimulaatioilmaisin 2-17
Suoja- ja laiteluokitukset 1-6
Suurten tulostaulukoiden näyttäminen 4-11
Symbolit c

Ohjauspaneelin 1 / 2 toiminnot
Ärsyke 2-17
Ärsykkeen voimakkuus / kesto / toisto 2-18
Näytön näppäimet 2-17
Näytön navigointi-/ohjelmistotoiminnot 2-16
Virran / valmiustilan ilmaisimet 2-16
Ohjauspaneelin 1 toiminnot
Audio / Volume / Cursor Mode / Trace /
Marker / Trigger (Ääni / Äänenvoimakkuus
/ Kohdistintila / Jäljitys / Merkki / Liipaisin)
2-19
Ohjauspaneelin 3 toiminnot
Äänenvoimakkuus 2-25
Ärsyke 2-24
Ärsykkeen voimakkuus 2-24
Näytön näppäimet 2-23
Ohjelmistotoiminnot 2-22
Poistaminen ja siirtäminen 2-26
Suorituksen valitsimet 2-25
Testin valinta 2-26
Virran / valmiustilan ilmaisimet 2-22
Ohjauspaneelin toiminnot – sukupolvet 1 ja 2 2-15
Ohjeet hävittämiseen käyttöiän lopussa l
Ohjelmiston tekijänoikeussuojaus n
Oikea sivupaneeli – sukupolvi 1 2-6
Oikea sivupaneeli – sukupolvi 2 2-9
Oikea sivupaneeli – sukupolvi 3 2-12
Olennainen suorituskyky 1-5
P
Patients (potilaat) -näyttö 3-3
Potilaan hakeminen testausta varten 3-6
Potilaan poistaminen 3-7
Potilaan raportointi seitsemässä vaiheessa 4-5
Potilastiedot 3-1
Potilastietojen valitseminen / muokkaaminen 3-4
Puhdistusohjeet h

ii

S

T
Takapaneeli – sukupolvi 1 2-7
Takapaneeli – sukupolvi 2 2-10
Tämän oppaan käyttäminen 1-7
Tekijänoikeudet m
Tekninen kuvaus 1-3
Tekninen tuki b
Tekniset tiedot 2-35
Testaaminen testivalikon avulla 4-5
Testaaminen tutkimusvalikon avulla 4-5
Testivalikko 4-4
Tiedostojen palauttaminen 5-4
Tiedostojen varmuuskopioiminen 5-3
Tietoja aaltomuotojen näytöstä 4-6
Tietoja järjestelmästä 1-7
Toimintonäppäimet – värikoodaus 2-16, 2-22
Toistuvan ärsykkeen näppäin 2-17, 2-24
Trace / Marker / Trigger (jäljitys / merkintä /
liipaisu) -ohjausnäppäimet 2-19
Turvallisuus k
Turvallisuusopas e
Turvallisuustarkastukset j
Turvallisuustiedot 2-29
Ärsyke-elektrodit 2-29
Stimulaattori 2-29
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Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
Tutkimuksen palauttaminen tarkastelua varten 3-6
Tutkimuksen suorittaminen 4-1
Tutkimusten poistaminen potilastiedostosta 3-7
Tutkimusvalikko 4-4
U
UltraPro S100
n käyttäminen, tutkimusvalikko vs. testivalikko
4-4
UltraPro S100 – sukupolvi 3
Ohjauspaneeli 2-20
Ohjauspaneelin toiminnot 2-22
Oikea sivupaneeli 2-12
Takapaneeli 2-14
Vasen sivupaneeli 2-12
UltraPro S100 -runko – versio 1, sivupaneeli 2-3
UltraPro S100 -vahvistinmoduuli – 3 ja 4 kanavaa
2-27
Uuden käynnin aloittaminen 3-4
Uuden potilaan syöttäminen 3-3

V
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Taulukko 1 – Sähkömagneettiset päästöt 6-6
Taulukko 4 – Suojaustasot – Koteloportti 6-6
Taulukko 5 – Suojaustestitasot –
Verkkovirtatulo Virtaportti 6-7
Taulukko 7 – Potilasliitäntäportti 6-8
Taulukko 8 – Suojaustestitasot – Signaalin
tulo-/lähtöosaportti 6-8
Taulukko 9 – Langattomien radiotaajuisten
viestintälaitteiden KOTELOPORTIN
HÄIRIÖNSIETOA koskevat testitiedot 6-9
Vahvistin ja järjestelmän olennainen suorituskyky
1-5
Valinnaiset osat 6-3
Valintanuppi 2-19, 2-26
Valitse protokolla (vain käytettäessä testivalikkoa)
4-7
Valitse tutkimus 4-7
Valtuutettu edustaja Euroopassa b
Virtastimulaattori 2-29
Visit Details (käyntitiedot) -painike 3-3
Y
Yhden ärsykkeen näppäin 2-30
Yhteystiedot b
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UltraPro S100
Tyhjä sivu.

iv

24. elokuuta 2021

