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Használati javallatokról szóló nyilatkozat
Az UltraPro S100 az emberi idegrendszerről és izomzatról nyert elektrofiziológiai
– többek között idegvezetési (Nerve Conduction Study, NCS), elektromiográfiai
(EMG) és vegetatív reakciókhoz kapcsolódó – információk megszerzésére,
megjelenítésére, elemzésére, tárolására, jelentésére és kezelésére szolgáló
készülék.
Az UltraPro S100 készülék a két elektródája közötti elektromos ellenállás
változásának mérése által a fiziológiás ingerekre adott vegetatív reakciók
(galvanikus bőrreakció és szimpatikus bőrreakció) meghatározására használható.
A vegetatív tesztelés magában foglalja továbbá az RR intervallumok
változékonyságának értékelését is. Az UltraPro S100 készülék az idegrendszer
fiziológiai működésének felderítésére, valamint a neuromuszkuláris betegségek
vagy állapotok diagnosztizálásának támogatására használatos.
A felsorolt módok tényleges átfedést mutatnak a funkcionalitás tekintetében.
Általánosan:

• az idegvezetési vizsgálatok az idegek elektromos reakcióit mérik;

• az elektromiográfiával az izmok elektromos tevékenysége mérhető meg;

• a kiváltott potenciálok (Evoked Potential, EP) közé tartozik a vizuális kiváltott
potenciál (Visual EP, VEP), az auditív kiváltott potenciál (Auditory EP, AEP)
és a szomatoszenzoros kiváltott potenciál (Somatosensory EP, SEP).

Az UltraPro S100 készülék szakképzett egészségügyi szolgáltató általi
használatra szolgál.
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Műszaki adatok és pontosságra vonatkozó információk
Lásd a rendszer műszaki adatlapját (169-443700).

Kapcsolattartási adatok

Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562
Amerikai Egyesült Államok
608-829-8500
1 800-356-0007
Fax: 608-829-8589
natus.com
Hivatalos európai képviselő
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co. Galway, Írország

b

Műszaki támogatás
Belföldi (USA)
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562
Amerikai Egyesült Államok
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
natus.com
Nemzetközi
Natus Medical Incorporated
Telefon: 0049 (0) 180 501 5544
Fax: 0049 (0) 89 83942777
service.europe@natus.com
natus.com
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Címkék és szimbólumok
Az UltraPro S100 rendszeren az alábbi címkék és szimbólumok lehetnek feltüntetve:
Szimbólum Hivatkozás
ISO 60601-1
D.2. 2. sz. táblázat
ISO 15223-1
5.4.4. szimbólum
ISO 60601-1
D.1. 10. sz. táblázat

Leírás
A jelen eszközhöz kapcsolódó figyelmeztetések.
A figyelmeztetés a felhasználót vagy a beteget
fenyegető súlyos, akár végzetes személyi sérülés
kockázatát jelzi.
A jelen eszközhöz kapcsolódó elővigyázatossági
utasítások. Arra utalnak, hogy fennáll a felhasználó
vagy a beteg személyi sérülésének, illetve az eszköz
károsodásának kockázata.

ISO 15223-1

Olvassa el a használati útmutatót.

5.4.3. szimbólum

Az eszköz használata előtt, kérjük, olvassa el a
felhasználói kézikönyvét.

ISO 60601-1
D.1. 11. sz. táblázat
ISO 60601-1

Kövesse a használati útmutató előírásait.

D.2. 10. sz. táblázat
IEC606011:
2005+AMD1:2012
EN 60601-1:
2006+A1:2013

BF típusú alkalmazott alkatrész
Az áramütés elleni védelem mértékét határozza
meg. Megfelel a következő szabványok BF típusra
vonatkozó követelményeinek: IEC 606011:2005+AMD1:2012 és
EN 60601-1:2006+A1:2013.

EN 50419

A helyes ártalmatlanítással kapcsolatos,
hulladékkezelésről szóló részben megadott
információkat határozza meg.

ISO 15223-1

Hivatkozási szám. Ez az eszköz cikkszáma.

5.1.6. szimbólum
ISO 15223-1
5.1.7. szimbólum

A gyártás évéből, egy betűből, az eszköz
sorozatszámából és egy háromjegyű felülvizsgálati
kódból áll.

ISO 15223-1

A gyártó adatai találhatók ezen szimbólum mellett.

5.1.1. szimbólum

2021. augusztus 24.
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Szimbólum Hivatkozás
ISO 15223-1

Leírás
A gyártás dátuma található ezen szimbólum mellett.

5.1.3. szimbólum
ISO 15223-1

Hivatalos képviselő az Európai Közösségben

5.1.2. szimbólum
Rx Only

Nem alkalmazható
Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi
törvényeinek hatályos rendelkezése értelmében ez
az eszköz csak engedéllyel rendelkező orvosnak
vagy engedéllyel rendelkező orvos rendelvényére
adható el.

Medical
Device

Nem alkalmazható

Orvostechnikai eszköz.
Azt jelzi, hogy a készülék orvostechnikai eszköznek
minősül.

ISO 15223-1
5.3.7. szimbólum
ISO 15223-1

Azon hőmérsékleti tartomány felső és alsó
határértékét jelzi, amelynek biztonságosan ki lehet
tenni az orvostechnikai eszközt.

5.3.8. szimbólum

Azon páratartalom-tartomány felső és alsó
határértékét jelzi, amelynek biztonságosan ki lehet
tenni az orvostechnikai eszközt.

ISO 15223-1

Tilos felhasználni, ha a csomagolás sérült.

5.2.8. szimbólum

Hivatkozott szabványok
• ISO 15223-1:2016: Orvostechnikai eszközök – Az orvostechnikai eszközök
címkéin használandó szimbólumok, a címkézés módja és a kötelező
információtartalom – 1. rész: Általános követelmények.

• IEC 60601-1:2005+AMD1:2012, egységes szerkezetbe foglalt változat:
Alapvető biztonság és szükséges teljesítmény általános követelményei.

• IEC 60601-1-2:2014: Orvosi célú elektromos berendezések – 1–2. rész:
Alapvető biztonságra vonatkozó általános követelmények.

d
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Olvassa el a biztonsági útmutatót
Kérjük, a rendszer áram alá helyezése és használata előtt olvassa el a Kiegészítő
információk és biztonsági tudnivalók / Elektromágneses összeférhetőség (EMC)
című útmutatókat, amelyeket a rendszerhez mellékelt 482-638702 jelű lemezen
talál meg, különös figyelmet fordítva a Biztonsági tudnivalók,
Elővigyázatossági utasítások és Figyelmeztetések című részekre.

Elektromágneses összeférhetőség (EMC)
Kérjük, tekintse meg a jelen kézikönyv Elektromágneses összeférhetőség című
szakaszát.
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Biztonsági összefoglaló
A jelen kézikönyvben két címke azonosít potenciálisan veszélyes vagy ártalmas
körülményeket és eljárásokat:
Figyelem! Arra utal, hogy fennáll a felhasználó vagy a beteg személyi
sérülésének, illetve az eszköz károsodásának kockázata.
Vigyázat!

A figyelmeztetés a felhasználót vagy a beteget fenyegető
súlyos, akár végzetes személyi sérülés kockázatát jelzi.

MEGJEGYZÉS: A megjegyzések segítenek felismerni a félreértésre esetleg okot
adó területeket, és elkerülni a lehetséges problémákat a rendszer működése
közben.
NE használja a közzétett előírt tartományokon kívül. Az eszköz előírt
tartományokon kívüli használata pontatlan eredményekhez vezethet.
A megjelenített adatok alul-mintavételezése léphet fel, ha az időalap
és a megjelenített adatok nem felelnek meg a rögzített adatoknak. Ha például
egy rendes körülmények között 10 ezredmásodperces időalappal megjelenő
reakció megjelenítésére 1 másodperces időalappal kerül sor, a rendszer
tizedeli az adatokat és alul-mintavételezés lép fel. Ne felejtse el korrigálni az
időalapot, hogy az a rögzített jel típusának megfelelő legyen. Amíg a lassú
jeleket (hosszú reakciókat) hosszú időalappal, addig a rövid jeleket (gyors
reakciókat) rövid időalappal kell megjeleníteni.
A hosszú ideig tartó elektromos ingerlés égési sérülést okozhat a
betegnek.
A Natus UltraPro készülékkel kapcsolatban bekövetkező bármilyen súlyos
eseményt jelenteni kell a Natus Medical Incorporated vállalatnak, valamint a
felhasználó és/vagy beteg letelepedési helye szerinti tagállam illetékes
hatóságának.

f
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Az 1. táblázat a stimulátorelektróda azon kötelező minimális méretét mutatja be,
amelyre a 0,25 W/cm2 értéket meg nem haladó ingerléshez van szükség, hogy
védelmet nyújtson a hosszan tartó ingerlés helyén a túlzott sűrűség miatt kialakuló
égési sérülések lehetőségével szemben.
Korong
szükséges
Ellenállás Alkalmazott max.
Ingerlés
Gyakoriság
Felület
(ohm)
áramerősség (mA) időtartama (µs)
(Hz)
nagysága (cm2) átmérője (mm)

2000

25

100

2

0,001

0,356824974

2000

25

100

5

0,0025

0,564189822

2000

50

100

2

0,004

0,713649948

2000

50

100

5

0,01

1,128379644

4000

25

100

2

0,002

0,504626718

4000

25

100

5

0,005

0,797884898

4000

50

100

2

0,008

1,009253435

4000

50

100

5

0,02

1,595769796

2000

25

200

2

0,002

0,504626718

2000

25

200

5

0,005

0,797884898

2000

100

1000

100

8

31,91539591

4000

100

1000

100

16

45,13518575

1. táblázat
Az 1. táblázat magyarázata
Az Ellenállás a stimulátorelektródák ohmban kifejezett impedanciája.
Az Alkalmazott max. áramerősség a használni kívánt maximális ingerlés
intenzitása milliamperben (mA) kifejezve.
Az Ingerlés időtartama mikroszekundumban értendő (µs).
A Gyakoriság a használni kívánt ingerlés maximális gyakorisága.
A Felület nagysága a stimulátorelektródák kötelezően használandó minimális
felületnagysága.
A Korong kötelező átmérője a kerek korongelektróda kötelezően használandó
minimális átmérője.
A korong átmérője = 20 * négyzetgyök (felület nagysága/3,14159) milliméter
(mm)
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Karbantartás
A rendszer átvizsgálása

Rendszeresen ellenőrizze a készüléket külső károsodás
szempontjából.
Kövesse az egészségügyi létesítmény biztonsági irányelveit.

Dekontaminálás

A kezelő által elvégezhető dekontaminálás az eszköz megtisztítására
és fertőtlenítésére korlátozódik. Az eszköz belsejét érintő minden
karbantartási munkálatot kizárólag szakképzett szervizszemélyzet
végezheti.

Tisztítási útmutató

A rendszeres tisztítási célú karbantartást az eszköz használatának
gyakorisága szerint kell végrehajtani. Mindig tartsa be a helyi
higiéniai hatóság irányelveit, valamint az alábbi pontokat:
• A berendezés tisztítása előtt válassza le a hálózati tápellátást.
• A berendezés felületeit tiszta, enyhe tisztítószerrel átitatott, kissé
benedvesített törlőkendővel (pl. Wet Wipes®) tisztítsa meg, majd
törölje szárazra.
• Ügyeljen arra, hogy a nyomógombokon és a burkolat egyéb
nyílásain keresztül ne jusson folyadék az eszközbe.
Ne használjon oldószer-, szilikonalapú, súroló hatású
és/vagy gyúlékony anyagokat tartalmazó tisztítószereket.

h
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Az egység minden külső alkatrészét az alábbiakkal törölheti le:
A vegyszerekkel való érintkezés az alábbiakban megadott vegyi
anyagokra korlátozódik, így az egység csak ezekkel tisztítható. Más vegyi
anyagok esetlegesen hatással lehetnek az eszközre; mindenesetre nem
tartoznak az egység esetében tesztelt vegyi anyagok körébe.

• víz;

• izopropil-alkohol (70–90%-os koncentrációjú vizes oldat);
• PDI SaniClothPlus, száma: Q89702;
• HB Quat (3M);

• enyhe szappanos oldat, például Basis, Cetaphil, Dove vízben feloldva;
• etilalkohol (70–90%-os koncentrációjú);

• 1 rész háztartási fehérítőszerből (5–6%-os koncentrációjú nátrium-hipokolorit)
és 50 rész vízből álló oldat.

Ne használjon alkoholos oldatokat a szondafejek műanyag
részegységén. A műanyagon alkalmazott alkohol károsíthatja vagy
megrepesztheti a szondafejek műanyag részegységét.

Fertőtlenítési
eljárás
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A berendezés fertőtlenítésekor szükség szerint orvosi alkoholos (70%), klóros
(1000 ppm) vagy etanolos (70%) tisztítószer használható. Körültekintően
kövesse a fertőtlenítőszer gyártójának használati utasításait, valamint a fenti
Tisztítási útmutató című szakaszban leírt lépéseket.
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Megelőző karbantartás
Biztonsági
ellenőrzések

Az alábbi biztonsági ellenőrzéseket kizárólag szakképzett személyzet végezheti
el évente legalább egyszer, illetve a javítások alkalmával:
1. Az eszköz vizsgálata látható sérülések szempontjából.
2. A hálózati kábel és a csatlakozókábelek vizsgálata.
3. Az elektródakábelek és a betegen elhelyezett érzékelők ellenőrzése.
4. A szigetelés ellenállásának mérése.
5. A szivárgó áramok mérése.
6. Ellenállás mérése a védőföldelés vezetékén.
7. Ellenállás mérése a védőföldeléssel ellátott burkolaton és a kocsi
alkatrészein.

j
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Biztonsági előírások
A védőföldelés vezetékének bármilyen megszakítása az eszközön belül
vagy kívül, illetve a védőföldelés/funkcionális földelés csatlakozójának
leválasztása valószínűleg veszélyessé teszi az eszközt. Tilos szándékosan
megszakítani. A védőföldelés/földelés vezetékét rendszeresen ellenőrizni kell.
Az eszköz biztonságos üzemeltetése érdekében tartsa be az alábbi ajánlásokat:
• Amikor egy nem orvosi célra használt helyiségben található fali aljzatból árammal
ellátott orvostechnikai eszközt csatlakoztat, illetve nem orvostechnikai eszköznek
minősülő elektromos berendezést csatlakoztat ehhez az eszközhöz, vegye
figyelembe az IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1) számú, orvostechnikai elektromos
rendszerek biztonsági követelményeiről szóló szabvány előírásait, összevetve az
IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1) szövegét a jelen szakasz alábbi részeivel.
• Amikor az eszköz csatlakoztatva van a hálózati tápellátáshoz, a csatlakozói
feszültség alatt lehetnek, a fedelek felnyitása vagy az alkatrészek eltávolítása
pedig csak segédeszközzel lehetséges, amellyel valószínűleg felfedi a feszültség
alatt lévő alkatrészeket.
• Az eszközt ezért minden feszültségforrásról le kell választani, mielőtt bármilyen
módosítás, csere, karbantartás vagy javítás céljából felnyitnák.
• Szervizelés céljából – a jelen kézikönyvben a kezelő által végrehajtottként
bemutatott munkálatok kivételével – minden esetben a Natus hivatalos
szervizszemélyzetéhez kell fordulni.
• Ügyeljen arra, hogy kizárólag az előírt névleges áramerősségűekre és megadott
típusúakra cserélje a biztosítékokat. Tilos ideiglenes biztosítékokat használni és
rövidre zárni a biztosítékfoglalatokat.
• Amennyiben több mint egy berendezést csatlakoztatnak a betegre, figyelmet
kell fordítani a beteget terhelő összeadódó szivárgó áramokra.
• Ha bármikor valószínűsíthető a védelem sérülése, az eszközt
működésképtelenné kell tenni, gondoskodva a véletlen üzemeltetés
megakadályozásáról.
Hívjon valakit a szakképzett szervizszemélyzet tagjai közül, hogy végezze el
legalább a működési tesztet és a biztonsági ellenőrzést, amelynek ki kell terjednie
az alábbiakra:
• a szigetelés vizsgálata;
• a földelővezeték folytonosságának ellenőrzése;
• a szivárgó áramok vizsgálata az IEC 60601-1 előírásai szerint.
A védelem valószínűleg sérült, ha az eszköz például:
• látható károsodás jeleit mutatja;
• nem képes végrehajtani a kívánt funkció(ka)t;
• erős szállítási igénybevételnek volt kitéve.
2021. augusztus 24.
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Az üzemi élettartam végén esedékes ártalmatlanításra vonatkozó
utasítások
A Natus elkötelezett az Európai Unió elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2014-es WEEE- (Waste Electrical and Electronic Equipment)
rendelkezéseiben szereplő követelmények teljesítése mellett. Ezek a
rendelkezések kimondják, hogy az elektromos és elektronikus hulladékot a
megfelelő kezelés és hasznosítás érdekében elkülönített módon kell gyűjteni, hogy
biztosítható legyen a WEEE hulladékok biztonságos újrafelhasználása vagy
újrahasznosítása. Ezen elkötelezettségével összhangban a Natus – egyéb
megállapodások hiányában – átadhatja a végfelhasználótól való visszavétel és
újrahasznosítás kötelezettségét. Az Ön régiójában rendelkezésre álló gyűjtési és
hasznosítási rendszerek részletes információiért vegye fel velünk a kapcsolatot a
natus.com webhelyen.
Az elektromos és elektronikus berendezések (Electrical and Electronic
Equipment, EEE) olyan alapanyagokat, részegységeket és anyagokat
tartalmaznak, amelyek veszélyesek lehetnek, és a WEEE nem megfelelő kezelése
esetén kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre és a környezetre. Ezáltal a
végfelhasználóknak is részt kell vállalniuk annak biztosításában, hogy a WEEE
hulladékok újrafelhasználása és újrahasznosítása biztonságosan megtörténhessen.
Az elektromos és elektronikus berendezések felhasználóinak tilos a WEEE
hulladékokat más hulladékokkal együtt ártalmatlanítani. A felhasználóknak a
települési gyűjtési rendszereket, az előállítói/importőri visszavételi kötelezettséget
vagy a hivatalos hulladékszállító cégeket kell igénybe venniük abból a célból,
hogy csökkentsék a WEEE hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatban a
környezetre gyakorolt káros hatásokat, illetve fokozzák a hulladékká vált
elektromos és elektronikus berendezések újrafelhasználási, újrahasznosítási
és - feldolgozási lehetőségeit.
Az alábbi, áthúzott, kerekes szemétgyűjtő szimbólummal megjelölt berendezések
elektromos és elektronikus berendezésnek minősülnek. Az áthúzott, kerekes
szemétgyűjtő szimbóluma arra utal, hogy az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékait nem szabad az elkülönítetlen hulladékkal együtt
ártalmatlanítani, hanem ezeket elkülönítve kell gyűjteni.
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Szerzői jog
Minden jog fenntartva. Jelen kézikönyv olyan jogvédett információkat tartalmaz,
amelyek szerzői jog védelme alatt állnak, és így a Natus Medical Incorporated
előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem
sokszorosíthatók. A szerzői jog és az annak használatából eredő korlátozások
minden olyan adathordozóra kiterjednek, amelyen a jelen információk tárolása
történik.
A felhasználói útmutató jelen példánya kizárólag a Natus Medical Incorporated
vagy forgalmazói által meghatározott értékesítési feltételeknek megfelelően
használható.
A Natus Medical Incorporated semmilyen állítást nem tesz és semmilyen
garanciát nem vállal a jelen dokumentummal kapcsolatban. A
Natus Medical Incorporated elhárít minden olyan veszteséggel vagy kárral
kapcsolatos kötelezettséget, amely a jelen dokumentum birtoklása, értékesítése
vagy használata miatt következett be.
natus.com
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562
Amerikai Egyesült Államok
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A szoftver szerzői jogi
védelme

A jelen szoftvert állami, amerikai egyesült államokbeli és nemzetközi
szerzői jogi egyezmények rendelkezései védik. Ezek a szerzői jogi
rendelkezések az alábbi feltételek elfogadásától – vagy el nem
fogadásától – függetlenül érvényesek a szoftver Ön általi használatára.
Jogszabály szerint a szerzői jog megsértői felelősséggel tartozhatnak a
szerzői jog tulajdonosa által elszenvedett tényleges károkért, és
jogsértésenként akár 100 000 USD összegű büntető kártérítés is
kiszabható rájuk.
A számítógépes szoftver jogosulatlan másolása és az arra tett kísérlet
szintén büntetőjogi jogsértésnek számít, ami 100 000 USD összeget
meghaladó pénz- és 10 éves börtönbüntetéssel is sújtható.
1. A Natus Medical Incorporated vállalattal kötött szerződésbe foglalt
korlátozások hiányában Ön a következőkre jogosult:
a. A jelen szoftver egyidejűleg egy számítógépen, egy
felhasználó általi használatára.
b. Egy másolat készítésére a jelen szoftverről, amennyiben:
(i) a másolatot a jelen szoftver adott számítógépen történő

felhasználásának elengedhetetlen lépéseként készíti el, és
semmilyen más módon nem használja fel, vagy

(ii) a másolat kizárólag archiválási célokat szolgál, és minden

archivált másolatot megsemmisít abban az esetben, ha a
szoftver Ön általi további birtoklása többé már nem számít
jogszerűnek.

c. A jelen szoftver és minden archivált másolat eladására, amire
csak a jelen szoftverhez kapcsolódó valamennyi jogának
értékesítésekor kerülhet sor, azzal a kivétellel, hogy az
elkészített kapcsolódó átdolgozásokat csak a
Natus Medical Incorporated engedélyezésével lehet
átruházni.
2. Ön nem jogosult:
a. A fentiekben leírtak kivételével másolatokat készíteni a jelen
szoftverről vagy annak dokumentációjáról.
b. A fentiekben leírtak kivételével megváltoztatni, módosítani
vagy átdolgozni a jelen szoftvert vagy annak
dokumentációját.
c. Terjeszteni, bérbe adni, kölcsönözni vagy allicencbe adni a
jelen szoftvert vagy annak dokumentációját.
n
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Üres oldal.
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A készülék műszaki bemutatása
Az UltraPro S100 készülék idegvezetési (Nerve Conduction Study, NCS),
elektromiográfiai (EMG), kiváltottpotenciál- (Evoked Potential, EP) és vegetatív
vizsgálatok széles választékának végrehajtását teszi lehetővé. Különálló
szoftverek és választható kiegészítők segítségével konkrét klinikai igényeinek
megfelelően személyre szabhatja UltraPro S100 rendszerét.
Klinikai teljesítmény
Az UltraPro S100 készülék idegvezetési (Nerve Conduction Study, NCS),
elektromiográfiai (EMG), kiváltottpotenciál- (Evoked Potential, EP) és vegetatív
vizsgálatok széles választékának végrehajtását, valamint multimodális programok
– például műtét közbeni megfigyelés (Intraoperative Monitoring, IOM) –
alkalmazását teszi lehetővé a felhasználónak. Különálló szoftverek és választható
kiegészítők segítségével a felhasználó konkrét klinikai és műtéti megfigyelési
igényeinek megfelelően személyre szabhatja UltraPro rendszerét.
Klinikai előnyök
Az UltraPro S100 rendszer a test idegeihez és izmaihoz kapcsolódó mérési adatok
és hullámformák összegyűjtésében segíti az orvost, ezáltal támogatva a
neuromuszkuláris betegségek diagnosztizálását. A betegséget a várt vagy irányadó
tartományokon kívüli mérési eredmények jelzik. Az UltraPro S100 rendszer olyan
betegségek diagnosztikai értékelését segíti elő, mint például a kéztőalagútszindróma, ideggyöki bántalom (radikulopátia), idegi elváltozások, az
izomsorvadás (disztrófia) többféle változata, valamint az idegrendszer és izomzat
egyéb betegségei.
Rendeltetés szerinti felhasználók
Az UltraPro rendszer olyan képzett klinikai szakemberek általi felhasználásra
szolgál, akik elvégezték a fiziológiai jelek digitális rögzítésére, visszajátszására és
elemzésére szolgáló elektrodiagnosztikai (EDX) adatrögzítő műszerek
használatáról szóló speciális képzést.
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Betegpopuláció és célcsoport
Az UltraPro S100 készülék a neuromuszkuláris betegségekkel küzdő betegek
diagnosztizálásában segíti az orvost, gyermek és felnőtt betegek esetén egyaránt.
Fennmaradó kockázatok
Kérjük, a rendszer áram alá helyezése és használata előtt olvassa el a Kiegészítő
információk és biztonsági tudnivalók című útmutatót, amelyet a rendszerhez
mellékelt 482-638702 jelű lemezen talál meg, különös figyelmet fordítva a
Biztonsági tudnivalók, Elővigyázatossági utasítások és Figyelmeztetések című
részekre.
Hálózati és biztonsági követelmények
A hálózati hardverkövetelmények, a biztonsági kérdések és a jogosulatlan
hozzáférés elleni védelem információért, kérjük, olvassa el a Nicolet
Viking/Synergy hálózatkezelés-támogatási útmutató című dokumentumot, amely
a rendszerhez mellékelt 482-651400 jelű lemezen található.
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Üzembe helyezési és szervizelési útmutató
Az eszköz
folytonossági
vizsgálata
karbantartás és
üzembe helyezés
esetén

Az üzembe helyezés, összeszerelés és üzemeltetés során a
földelés egyes csatlakozási pontjai hajlamosak arra, hogy
elektromosan leváljanak, vagy esetleg megszűnjön a megfelelő
csatlakoztatásuk. Ez a felhasználó és a beteg esetében is
veszélyezteti a biztonságot.
Ezért ajánlott/kötelező az orvostechnikai rendszer látható
vezetőképes anyagaitól kiindulva a rendszer földelése felé haladva
rendszeres elektromos folytonossági vizsgálatokat végezni. A
rendszeres vizsgálat segít fenntartani a megfelelő földelést. Ezt a
vizsgálatot mindig el kell végezni az üzembe helyezés és
karbantartás után. Ezenkívül a vizsgálatot a rendszeres
karbantartás részeként is végre kell hajtani.

Az UltraPro S100 erősítő és rendszer szükséges teljesítménye
Kialakítása révén az UltraPro S100 erősítő és rendszer környezeti feltételek széles
skálája mellett képes működni, anélkül, hogy a teljesítményi előírások teljesítése
bármiben sérülne.
Abban az esetben, ha egy környezeti jelenség (pl. elektrosztatikus kisülés (ESD),
vonalfeszültség-ingadozás stb.) elég intenzív és/vagy elég ideig tart ahhoz, hogy
károsan befolyásolja a rendszer teljesítményét, kialakításának köszönhetően a rendszer
észleli ezt a körülményt, és üzenetben értesíti a kezelőt a kedvezőtlen esemény
bekövetkezéséről. Miután a kezelő sikeresen feldolgozta az üzenetet, a rendszer jelzi,
hogy folytatódhat az adatok rögzítése a korábbi állapotban rögzített beállításokkal.
Amennyiben ez a fajta körülmény folyamatosan jelentkező üzeneteket okoz,
forduljon a helyi szervizképviselőhöz.

Védelmi és készülékbesorolások
Rendeltetését tekintve a jelen rendszer folyamatos működésre szolgál, I. osztályú
védelmi besorolással rendelkezik az IEC 60601-1 szerint, BF típusú alkalmazott
alkatrészeket tartalmaz, általános berendezés, amely nem alkalmas gyúlékony
anesztetikumok jelenlétében való használatra.
MDD készülékbesorolása: II b.
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A jelen útmutató használata
Ez az útmutató az UltraPro S100 rendszer üzemeltetéséhez szükséges
alaptudnivalókat tartalmazza. Útmutatással szolgál a betegfájlok létrehozásához,
a kivizsgálások és vizsgálatok kezeléséhez, valamint az egyszerű vizsgálatok
végrehajtásához.
A rendszer magában foglal egy számítógépet is, amelyen sor került az
UltraPro S100 szoftver telepítésére.

Tudnivalók a rendszerről
Az UltraPro S100 rendszerek felszereltségéhez tartozik a saját vezérlőpanel, a
színkódolt, többfunkciós programozható billentyűk és a könnyen használható
Windows-alapú kezelőfelületek, amelyek egyszerűvé teszik az üzemeltetést.
Az UltraPro S100 kocsi minden rendszerösszetevőnek helyet biztosít, a
választható nyomtatót is beleértve.
Az innovatív szoftverfunkciók és a közérthető kezelőfelület gondoskodik az
egyszerű üzemeltetésről. A Study (Vizsgálat) funkció segítségével válogatott
protokollokat tartalmazó listát hozhat létre, amelynek elemeit egymás után
egyetlen gombnyomással ki lehet választani. Ezzel felgyorsítható az általános
protokollokat alkalmazó vizsgálatok folyamata.
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Kiegészítő tartozékok
Az elektrofiziológiai információk Natus rendszerrel történő rögzítését kötelezően
használandó kiegészítő tartozékok segítik elő. Ezen tartozékok közé tartoznak a
felületi- és tűelektródák, amelyek nem képezik a Natus Medical Incorporated
rendszerének részét. A rendszer megfelelő használatának biztosítása érdekében
leírások, ajánlások és/vagy előírások állnak rendelkezésre a Natus Medical
Incorporated rendszerrel kompatibilisnek tekinthető kiegészítő tartozékokhoz.
A felületi elektródákat ajánlott az idegvezetési és/vagy kiváltottpotenciálvizsgálatokra engedélyezett vagy jóváhagyott elektródák közül kiválasztani.
Egyszer használatos és újrafelhasználható felületi elektródák egyaránt
használhatók. Az elektróda méretét a végzett vizsgálathoz megfelelőn kell
megválasztani. Az újrafelhasználható felületi elektródák fémből készülnek, és
anyaguk jellemzően platina, arany vagy ezüst. Az újrafelhasználható
fémelektródák tisztítását és/vagy újrafelhasználásra történő kondicionálását az
elektródák gyártójának utasításai szerint kell végezni. A használt felületi
elektródák mindegyikének olyan védő tűcsatlakozóval kell rendelkeznie, amely
megfelel a DIN 42 802 szabvány előírásainak. Ez a szabadalom által nem védett
tűcsatlakozó az elektromiográfiai (EMG) rendszerek ipari szabványa.
Egyszer használatos és újrafelhasználható tűelektródák egyaránt használhatók.
A tűelektródák különféle anyagokból készülhetnek. A tűelektródákat ajánlott az
elektromiográfiai alkalmazásokra engedélyezett vagy jóváhagyott elektródák közül
kiválasztani. Azok hosszát és az átmérőjét a végzett vizsgálatnak megfelelőn kell
megválasztani. A csatlakozó 5 tűs DIN-körcsatlakozó. Ez a szabadalom által nem
védett tűcsatlakozó az elektromiográfiai (EMG) rendszerek ipari szabványa.
A csatlakozó tűkonfigurációja a következő: az 1. tű az aktív, a 2. a referenciatű,
a 3. tű vezérli az árnyékolást, a 4. és 5. tű pedig biztosítja a betegföldelést.

A rendszer részegységeinek csatlakoztatása
A kábelezési utasításokért olvassa el az UltraPro S100 üzembe helyezési útmutatóját.

Parancsok bevitele
A parancsok, szövegek és értékek bevitele, illetve a funkciók kiválasztása a
vezérlőpanel billentyűinek lenyomásával és a billentyűzeten begépelt sorozattal
történik. Mutatóeszköz, például egér vagy hanyattegér használata esetén ezeket a
funkciókat rámutatással és a funkcióbillentyű-területen lévő elemekre kattintással
hajthatja végre.
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Natus UltraPro S100
Üres oldal.

1-8
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2

A rendszer áttekintése
Az UltraPro S100 rendszerek három verzióra oszthatók fel. Ezek elsődleges
különbségei:

• Az 1. generáció az oldalsó erősítős csatlakozással rendelkező kezelőpanelre
utal.

• Az 2. generáció a hátsó erősítős csatlakozással rendelkező kezelőpanelt jelzi.
• A 3. generáció az átalakított alapburkolatra és vezérlőpultra vonatkozik.

2021. augusztus 24.
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Natus UltraPro S100
Üres oldal.
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A rendszer áttekintése

UltraPro S100 alapkészülék

1

Alapegység

3

Oldalpanel

2

Hátpanel

4

Vezérlőpanel

Az UltraPro S100 rendszerinterfész
Az eszköz üzemeltetése előtt csatlakoztatni kell a rendszer alkotóelemeit:
1. Az alábbi ábrán látható módon csatlakoztasson minden (USB/HS-Link)
jelinterfészkábelt.
2. A 3. lépésben sorra kerülő tápkábelen kívül csatlakoztasson minden hálózati
interfészkábelt.
3. Csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz.
Csak a Natus Medical Incorporated által meghatározott választható
eszközöket használja, hogy összhangban legyen az IEC 60601-1 (IEC 606011-1) előírásaival.
A vezetékben fellépő búgó interferenciának – különösen a beteg és az
erősítő közelében történő – elkerülése érdekében mindig a Natus Medical
Incorporated vállalattól származó árnyékolt hálózati kábeleket használja.
MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy olyan elhelyezéssel csatlakoztassa az eszközt
a fali aljzathoz, hogy szükség esetén könnyen le tudja választani a hálózatról.
MEGJEGYZÉS: Ha az alapegységen vagy a kocsin lévő hálózati bemenetről
leválasztja a hálózati kábelt, azzal a teljes UltraPro S100 rendszer hálózati
áramellátását megszakítja.
2021. augusztus 24.
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Natus UltraPro S100

Kábelcsatlakozások – 1. generáció

A részegységek megjelenése eltérhet a fentiekben ábrázolttól.
Tétel

Leírás

Tétel

A

Laptop

1

USB 2.0 kábel (2 m)

B

Alapegység

2

Nagy sebességű HS-Link kábel
(szabadalmazott)

C

Hálózati adapter

3

Hálózati adapter IEC-kábele (1 láb;
0,30 m)

Elektromos stimulátorszonda

4

Kórházi minőségű tápkábel, árnyékolt

5

Hálózati IEC-áthidalókábel (2 m)

D

Leírás

• Fejlett stimulátorszonda (lásd az
ábrán)

• Komfort szonda RS10 (választható,
az ábrán nem szerepel)

2-2

E

Ferrit

F

Háromcsatornás erősítő

G

Négycsatornás erősítő

H

A leválasztódoboz csak a választható
kocsi esetében használatos

I

HÁLÓZAT
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Jobb oldalpanel – 1. generáció

2021. augusztus 24.

1

Stimulátorkimenet (szigetelt)
A stimulátorkimenet csatlakozói elektronikusan
szigeteltek.
Stimulátorkimenet-aljzat (szigetelt)
DIN csatlakozódugóval rendelkező
stimulátorelektródák csatlakoztatásához.
Támogatás az aktív stimulátorszonda számára.

2

HS-Link kimeneti csatlakozó
Erősítőcsatlakozás
Cat5 beépített elektromágneses zavarszűréssel
Szabadalmazott kábel

3

Hangjeladó-csatlakozás

4

LED-szemüveg jeladó-csatlakozása

5

EMG-hangszóró

2-3

Natus UltraPro S100

Hátpanel – 1. generáció

2-4

1

Védőföldelés

2

Funkcionális földelés
Zajszűréshez használandó.

3

Dupla USB-csatlakozó – „A” típus
Korlátozott teljesítmény áll rendelkezésre. Csak
a lábkapcsolóhoz és pendrive-hoz használatos.

4

USB-csatlakozó – „B” típus
Számítógépes csatlakozófelület.

5

Betegreakció, reflexkalapács-csatlakozó

6

Aktiválóbemeneti/kimeneti csatlakozó

7

Vizuálisjeladó-csatlakozás

8

Tápbemenet
Bemenet: 100–240 V AC, 50/60 Hz, max. 300 VA
Biztosítékok
F1, F2: T4A/250 V

9

Tápkimenet (kizárólag a számítógéphez, ha nincs
használatban a leválasztó transzformátorral)
Kimenet: Hálózati 100–240 V AC, max. 200 VA
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A rendszer áttekintése

Kábelcsatlakozások – 2. generáció

A részegységek megjelenése eltérhet a fentiekben ábrázolttól.
Tétel

Leírás

Tétel

A

Laptop

1

USB 2.0 kábel (2 m)

B

Alapegység

2

Nagy sebességű HS-Link kábel
(szabadalmazott)

C

Hálózati adapter

3

Hálózati adapter IEC-kábele (1 láb;
0,30 m)

D

Elektromos stimulátorszonda

4

Kórházi minőségű tápkábel,
árnyékolt

5

Hálózati IEC-áthidalókábel (2M0)

• Fejlett stimulátorszonda (lásd az ábrán)

Leírás

• Komfort szonda RS10 (választható, az
ábrán nem szerepel)

2021. augusztus 24.

E

Ferrit

F

Háromcsatornás erősítő

G

Négycsatornás erősítő

H

A leválasztódoboz csak a választható
kocsi esetében használatos

I

HÁLÓZAT
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Natus UltraPro S100

Jobb oldalpanel – 2. generáció

1

Stimulátorkimenet (szigetelt)
A stimulátorkimenet csatlakozói elektronikusan
szigeteltek.
Stimulátorkimenet-aljzat (szigetelt)
DIN csatlakozódugóval rendelkező stimulátorelektródák
csatlakoztatásához. Támogatás az aktív stimulátorszonda
számára.

2-6

2

Hangjeladó-csatlakozás

3

LED-szemüveg jeladó-csatlakozása

4

EMG-hangszóró

2021. augusztus 24.

A rendszer áttekintése

Hátpanel – 2. generáció

1

Védőföldelés

2

Funkcionális földelés

3

Dupla USB-csatlakozó – „A” típus

Zajszűréshez használandó.
Korlátozott teljesítmény áll rendelkezésre. Csak a
lábkapcsolóhoz és pendrive-hoz használatos.
4

USB-csatlakozó – „B” típus
Számítógépes csatlakozófelület.

5

Betegreakció, reflexkalapács-csatlakozó

6

Aktiválóbemeneti/kimeneti csatlakozó

7

HS-Link kimeneti csatlakozó
Erősítőcsatlakozás
Cat5 beépített elektromágneses zavarszűréssel
Szabadalmazott kábel

8

Vizuálisjeladó-csatlakozás

9

Tápbemenet
Bemenet: 100–240 V AC, 50/60 Hz, max. 300 VA
Biztosítékok
F1, F2: T4A/250 V

10

Tápkimenet (kizárólag a számítógéphez, ha nincs
használatban a leválasztó transzformátorral)
Kimenet: Hálózati 100–240 V AC, max. 200 VA

2021. augusztus 24.
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Natus UltraPro S100

Kábelcsatlakozások – 3. generáció

A részegységek megjelenése eltérhet a fentiekben ábrázolttól.
Tétel

Leírás

Tétel

Leírás

A

Laptop

1

USB 2.0 kábel (2 m)

B

Alapegység

2

Nagy sebességű HS-Link kábel
(szabadalmazott)

C

Hálózati adapter

3

Hálózati adapter IEC-kábele (1 láb; 0,30 m)

D

Elektromos stimulátorszonda

4

Kórházi minőségű tápkábel, árnyékolt

5

Hálózati IEC-áthidalókábel (2M0)

• Fejlett stimulátorszonda (lásd az ábrán)
• Komfort szonda RS10 (választható, az
ábrán nem szerepel)
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E

Ferrit

F

Háromcsatornás erősítő

G

Négycsatornás erősítő

H

A leválasztódoboz csak a választható
kocsi esetében használatos

I

HÁLÓZAT
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A rendszer áttekintése

Jobb oldalpanel – 3. generáció

1

Stimulátorkimenet (szigetelt)
A stimulátorkimenet csatlakozói elektronikusan szigeteltek.
Stimulátorkimenet-aljzat (szigetelt)
DIN csatlakozódugóval rendelkező stimulátorelektródák
csatlakoztatásához. Támogatás az aktív stimulátorszonda
számára.

2

Hangjeladó-csatlakozás

3

LED-szemüveg jeladó-csatlakozása

Bal oldalpanel – 3. generáció

2021. augusztus 24.

1

Hangszóró

2

Főkapcsoló
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Natus UltraPro S100

Hátpanel – 3. generáció

1

Védőföldelés

2

Funkcionális földelés
Zajszűréshez használandó.

3

Dupla USB-csatlakozó – „A” típus
Korlátozott teljesítmény áll rendelkezésre. Csak a
lábkapcsolóhoz és pendrive-hoz használatos.

4

USB-csatlakozó – „B” típus
Számítógépes csatlakozófelület.

5

Aktiválóbemeneti/kimeneti csatlakozó – 1. lehetőség

6

Aktiválóbemeneti/kimeneti csatlakozó – 2. lehetőség

7

HS-Link kimeneti csatlakozó
Erősítőcsatlakozás
Cat5 beépített elektromágneses zavarszűréssel
Szabadalmazott kábel

8

Vizuálisjeladó-csatlakozás

9

Tápbemenet
Bemenet: 100–240 V AC, 50/60 Hz, max. 300 VA
Biztosítékok
F1, F2: T4A/250 V

10

Tápkimenet (kizárólag a számítógéphez, ha nincs
használatban a leválasztó transzformátorral)
Kimenet: Hálózati 100–240 V AC, max. 200 VA
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A rendszer áttekintése

Vezérlőpanel-funkciók – 1. és 2. generáció

2021. augusztus 24.

1

Ingerlésintenzitás vezérlőgombja

2

Ingerlés-időtartam vezérlőbillentyűje

3

Ingerlés ismétlési gyakoriságának vezérlőbillentyűje

4

Nyílbillentyűk (jelölőnavigációs vezérlőbillentyűk)

5

Nem használt.

6

Választógomb

7

Hangerőjelző

8

Hangnémításjelző

9

Hangnémítás-billentyű

10

Képernyő-navigációs billentyűk

11

Hangbillentyűk

12

Számbillentyűzet

13

Beviteli billentyű (Enter)

14

Készenlétjelző

15

Futtatásjelző

16

Funkcióbillentyűk

17

Megjelenítési billentyűk

18

Ismétlődő ingerlés billentyű

19

Ingerlésjelző

20

Egyetlen ingerlés billentyű

21

Ingerlés visszaállítása 0-ra
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Natus UltraPro S100

Bekapcsolás-/készenlétjelzők
Futás
Készenlét

Képernyő-navigáció/szoftverfunkciók
Képernyő-navigációs billentyűk – színkódolt
A szoftverképernyő-navigációs billentyűk segítségével
közlekedhet az alkalmazás lapjai között.
A 6 szoftver-navigációs billentyű színe és funkciója
megfelel az alkalmazásban szereplő szoftverképernyőnavigációs gomboknak.
Funkcióbillentyűk – színkódolt
A szoftverfunkció-billentyűk az alkalmazás különféle
szoftverfunkcióinak vezérlését teszik lehetővé.
A 12 szoftverfunkció-billentyű színe és funkciója megfelel
az alkalmazásban szereplő szoftverfunkciógomboknak.

Megjelenítési billentyűk
A jobb és bal vezérlőbillentyűvel a pásztázási
időtartamot módosíthatja.
A jobbra mutató billentyű osztásonként csökkenti a
pásztázási időtartamot, ami szélesebbé teszi a nyomkövetést.
A balra mutató billentyű osztásonként növeli a pásztázási
időtartamot, ami keskenyebbé teszi a nyomkövetést.
A fel és le vezérlőbillentyűvel az érzékenységet
módosíthatja osztásonként.

• A felfelé mutató billentyű osztásonként csökkenti az
érzékenységet, ami nagyobbá teszi a nyomkövetést.

• A lefelé mutató billentyű osztásonként növeli az

érzékenységet, ami kisebbé teszi a nyomkövetést.

2-12

2021. augusztus 24.

A rendszer áttekintése

Ingerlés
Ingerlésjelző
Az ingerlésjelző sárga (LED) fénye egyetlen ingerlés esetén
egyszer felvillan, ismétlődő ingerlés esetén pedig
időszakosan villog.
Egyetlen ingerlés billentyű
A billentyű megnyomásakor a rendszer egyetlen ingerlést
generál, a jelzőfény pedig egyszer felvillan.
Az „Egyetlen ingerlés” billentyű segítségével az ismétlődő
ingerlés is leállítható.
Ismétlődő ingerlés billentyű
A billentyű megnyomásakor a rendszer ismétlődő ingerlést
generál, a jelzőfény pedig időszakosan villog.
Az ismétlődő ingerlés leállításához nyomja meg ugyanazt az
„Ismétlődő ingerlés” billentyűt, vagy használja az „Egyetlen
ingerlés” billentyűt.

Ingerlés intenzitása/időtartama/ismétlési gyakorisága
Ingerlésintenzitás vezérlőgombja
A vezérlőgomb segítségével a kibocsátott ingerlés
intenzitását állíthatja be.
A vezérlőgombot jobbra elfordítva növeli az ingerlés
intenzitását.
A vezérlőgombot balra elfordítva gyengíti az ingerlés
intenzitását.
„Ingerlésintenzitás visszaállítása” billentyű
A billentyű megnyomásakor alapszintre állíthatja vissza az
ingerlés intenzitását.
Az áramstimulátorok üzemeltetésekor körültekintően
járjon el, hogy ne tegye ki a beteget nagy áramerősségeknek.
A stimulátorelektróda csatlakoztatása vagy leválasztása előtt
mindig állítsa vissza a stimulátort.

2021. augusztus 24.
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Ingerlés-időtartam vezérlőbillentyűi
Az ingerlés-időtartam fel és le vezérlőbillentyűjével
növelheti/csökkentheti az ingerlés időtartamát.
A felfelé mutató billentyű növeli az ingerlés időtartamát.
A lefelé mutató billentyű csökkenti az ingerlés időtartamát.
Ingerlés ismétlési gyakoriságának vezérlőbillentyűi
Az ingerlés ismétlési gyakoriságának fel és le
vezérlőbillentyűjével növelheti és csökkentheti az ingerlés
ismétlési gyakoriságát.
A felfelé mutató billentyű növeli az ingerlés ismétlési
gyakoriságát. A lefelé mutató billentyű csökkenti az ingerlés
ismétlési gyakoriságát.

Hang/hangerő/kurzormód/nyomkövetés/jelölő/aktiváló
Hangbillentyűk
A bal és jobb nyílbillentyűvel csökkenthető/növelhető a
hangerő.
Hangnémítás-billentyű/-jelzőfény
A Hangszórónémítás gomb megnyomásával a Be és Ki
funkció között válthat.
A sárga jelzőfény (LED) a hangszóró elnémítására utal.
A hangerő beállításával kapcsolatban tekintse meg a
jelölővezérlő tárcsa funkcióját az alábbiakban.
Választógomb
A tárcsa elfordításával a nyomkövetéseket/jelölőket vagy az
aktiválókurzort mozgathatja.
A tárcsa megnyomásával az aktív nyomkövetés jelölőin
lépkedhet végig.
Nem használt

2-14
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A rendszer áttekintése
Nyomkövetés-/jelölő-/aktiválóvezérlő billentyűk
A motoros és szenzoros, F-hullám és H-reflex
alkalmazásokban:
A fel és le vezérlőbillentyű az aktív nyomkövetést választja
ki. A bal és jobb vezérlőbillentyű az aktív kurzort választja
ki.
EMG alkalmazásban:
A fel és le vezérlőbillentyű apró lépésekben mozgatja az
aktiválókurzort.
A bal és jobb vezérlőbillentyű egy lépéssel mozgatja a
kiválasztott elemet.

2021. augusztus 24.
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Vezérlőpanel – 3. generáció

2-16

1

Hangerőcsökkentő billentyű

2

Hangerőnövelő billentyű

3

Jobb/bal oldal választóbillentyűje

4

Teszt kiválasztása

5

Funkcióbillentyűk

6

Futtatásjelző

7

Készenlétjelző

8

Ingerlésintenzitás vezérlőgombja

9

Átlagolás billentyűje

10

Egyetlen ingerlés billentyű

11

Ismétlődő ingerlés billentyű

12

Kurzortárcsa, aktiválóvonal, görgetés

13

Törlés

14

„Kiválasztott nyomkövetés leengedése” billentyű

15

„Kiválasztott nyomkövetés felemelése” billentyű

16

„Időalap csökkentése” billentyű

17

„Érzékenység csökkentése” billentyű

18

„Időalap növelése” billentyű

19

„Érzékenység növelése” billentyű

20

Következő teszt

21

Némítás billentyű
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Vezérlőpanel-funkciók – 3. generáció
Bekapcsolás-/készenlétjelzők
Futtatásjelző
* A rendszer inicializálása közben folyamatosan világít.
* Folyamatosan világít, ha az alkalmazás befejezte a főegység
inicializálását.
Készenlétjelző
* Lassan villog, amikor bekapcsolták az UltraPro alapkészüléket,
az USB csatlakoztatva van, de nem fut az EMG alkalmazás.
* A rendszer inicializálása közben gyorsan villog.
* Folyamatosan világít, ha be van kapcsolva, de az USB-kábel
nincs csatlakoztatva.

Szoftverfunkciók
Funkcióbillentyűk – színkódolt
A 12 szoftverfunkció-billentyű az alkalmazás különféle
szoftverfunkcióinak vezérlését teszi lehetővé.
A 12 szoftverfunkció-billentyű színe és funkciója megfelel az
alkalmazásban a képernyő alján található szoftverfunkciógomboknak.

Megjelenítési billentyűk
A jobb és bal vezérlőbillentyűvel a pásztázási sebességet
módosíthatja.
A jobbra mutató billentyű osztásonként csökkenti a pásztázási
időtartamot, ami szélesebbé teszi a nyomkövetést.
A balra mutató billentyű osztásonként növeli a pásztázási
időtartamot, ami keskenyebbé teszi a nyomkövetést.
A fel és le vezérlőbillentyűvel az érzékenységet módosíthatja
osztásonként.

• A felfelé mutató billentyű osztásonként növeli az
érzékenységet, ami kisebbé teszi a nyomkövetést.

• A lefelé mutató billentyű osztásonként csökkenti az
érzékenységet, ami nagyobbá teszi a nyomkövetést.

2021. augusztus 24.
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Ingerlés
A stimulátorjelző
* A rendszer inicializálása közben gyorsan villog.
* Az ismétlési gyakoriságnak megfelelően villog, ha aktív a
stimulátor.
* Aktív impedanciateszt esetén gyorsan villog.
Ismétlődő ingerlés billentyű
Nyomja meg, ha ismétlődő ingerlést kíván generálni. A jelzőfény
időszakosan villog.
Az ismétlődő ingerlés leállításához nyomja meg az „Ismétlődő
ingerlés” vagy az „Egyetlen ingerlés” billentyűt.
Egyetlen ingerlés billentyű
Nyomja meg, ha egyetlen ingerlést kíván generálni. A jelzőfény
egyszer felvillan.
Az „Egyetlen ingerlés” billentyű segítségével az ismétlődő ingerlés
is leállítható.

Ingerlés intenzitása
Átlagolás billentyűje
Nyomja meg az átlagolás indításához vagy leállításához.

Ingerlésintenzitás vezérlőgombja
A vezérlőgomb segítségével a kibocsátott ingerlés intenzitását
állíthatja be.
A vezérlőgombot jobbra elfordítva növeli az ingerlés intenzitását.
A vezérlőgombot balra elfordítva gyengíti az ingerlés intenzitását.
Az áramstimulátorok üzemeltetésekor körültekintően
járjon el, hogy ne tegye ki a beteget nagy áramerősségeknek.
A stimulátorelektróda csatlakoztatása vagy leválasztása előtt
mindig állítsa vissza a stimulátort.
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Futtatásválasztók
Előző futtatás
Nyomja meg az előző futtatásra való áttéréshez.
Következő futtatás
Nyomja meg a következő futtatásra való áttéréshez.

Hangerő
Hangbillentyűk
A gomb tetejét megnyomva növelheti, a gomb alját megnyomva
pedig csökkentheti a hangerőt.

Hangnémítás-billentyű
Megnyomásával a Be és Ki funkció között válthat.
A némításjelző
* Folyamatosan világít, ha a hangszóró némított.
* A főegység inicializálása közben villog.

2021. augusztus 24.
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Törlés és mozgatás
Törlés billentyű
A Törlés billentyű megnyomásával a kiválasztott nyomkövetést,
az utoljára begépelt karaktert vagy a kijelölt bejegyzést törölheti.
Választógomb
A gomb elfordításával a nyomkövetéseket, jelölőket vagy az
aktiválókurzort mozgathatja.

Tesztválasztás
Vizsgálat kiválasztása billentyű
Megnyomásával a kezdőlap Test (Teszt) menüjét nyithatja meg.
Oldalválasztó billentyű
Megnyomásával a jobb vagy bal oldal választható ki a vizsgálathoz.
Következő vizsgálat billentyű
Nyomja meg a következő vizsgálatra való áttéréshez.

2-20

2021. augusztus 24.

A rendszer áttekintése

UltraPro S100 erősítőmodul – három- és négycsatornás

Natus UltraPro S100 háromcsatornás erősítő

Natus UltraPro S100 négycsatornás erősítő

Elülső panel
Háromcsatornás erősítő

Erősítőbemenet (szigetelt)
Az erősítőbemenet csatlakozói elektronikusan
szigeteltek.

Négycsatornás erősítő

Három- és négycsatornás erősítő

Három- és négycsatornás erősítő

Három- és négycsatornás erősítő

2021. augusztus 24.

Elektrosztatikusan érzékeny
erősítőbemenet-csatlakozók
Ne érintse meg az erősítő bemeneti
csatlakozóit, mivel azzal károsíthatja az
erősítőt vagy befolyásolhatja annak
teljesítményét.
Aktív elektróda – fekete
Az aktív elektróda a fekete bemeneti
csatlakozónak felel meg.
Referenciaelektróda – piros
A referenciaelektróda a piros bemeneti
csatlakozónak felel meg.
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Elülső panel
Bekapcsolásjelző LED
Négycsatornás erősítő

Háromcsatornás erősítő

Erősítőbemeneti csatlakozók (1–3.)/(1–4.)
Az erősítő bemeneti csatlakozói egy DINtípusú aljzatot és egy 1,5 mm-es érintésbiztos
csatlakozópárt is magukban foglalnak.

Négycsatornás erősítő

Betegföldelés csatlakozói
Csatlakoztassa a beteg földelési elektródáit a
zöld csatlakozókhoz.
Háromcsatornás erősítő

A „betegföldelést” ne csatlakoztassa a
leválasztó transzformátoregység védőföldeléscsatlakozásához, illetve semmilyen egyéb
„föld”-csatlakozáshoz mivel az
elektródabemenetek galvanikusan szigeteltek.

Négycsatornás erősítő

Impedanciateszt gombja
Négycsatornás erősítő

Némítás gomb
Négycsatornás erősítő

Háromcsatornás oldalpanel/négycsatornás oldalpanel
Három- és négycsatornás erősítő

HS-Link bemeneti csatlakozó – főegység –
oldalpanel/hátpanel
Az áramütés veszélye miatt a kezelő
és/vagy a beteg számára tilos közvetlenül
vagy közvetve megérinteni az erősítő hátához
csatlakoztatott LINK-kábelen lévő
fémárnyékolást.
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Áramstimulátor
Biztonsági
információk

Stimulátor
Az áramstimulátor üzemeltetésekor körültekintően járjon el, hogy ne
tegye ki a betegeket nagy áramerősségeknek. A stimulátorelektróda
csatlakoztatása vagy leválasztása előtt mindig állítsa vissza a stimulátort.
A beteg nagyfrekvenciás (HF) sebészeti berendezéshez történő
egyidejű csatlakoztatása égési sérüléseket okozhat az elektromos ingerlés
helyén vagy a jelrögzítő elektródáknál, továbbá károsíthatja az elektromos
stimulátort vagy az elektródabemenet-erősítőket. A rövid- vagy
mikrohullámú terápiás berendezés közvetlen közelében (pl. 1 m-es
távolságban) való üzemeltetés instabilitást idézhet elő az elektromos
stimulátor kimenetében.
Veszélyes fiziológiai hatások! Az áramstimulátor veszélyes
áramerősséget és feszültséget bocsáthat ki.
Kerülje a hosszú időn keresztül tartó elektromos ingerlést.
Stimulátorelektródák
Amikor tűelektródákat használ a jelrögzítéshez vagy ingerléshez,
vagy előre sterilizált egyszer használatos tűelektródákat vegyen igénybe,
vagy alaposan sterilizálja a többször használatos tűelektródákat.
Kerülje a csatlakoztatott, de nem alkalmazott elektródák és más
vezetőképes alkatrészek – többek közt a védőföldeléshez csatlakoztatott
alkatrészek – egymással való véletlen érintkezését.
MEGJEGYZÉS: Az újrafelhasználható felületi elektródák tisztítása esetén
olvassa el az azokhoz mellékelt használati utasítást.

2021. augusztus 24.
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Stimulátorszonda

2-24

1

Kimeneti elektródatűk
A bőr közvetlen ingerléséhez tekintse meg a stimulátorelektródák leírását ebben a szakaszban.

2

Polaritás- és ingerlésjelző
A stimulátorkatódot folyamatosan világító zöld fény (LED) jelzi. Ingerlés közben a
másik LED-jelzőfény sárgán villog – ingerlés esetén egyszer felvillan, ismétlődő
ingerlés esetén pedig időszakosan villog. Vegye figyelembe, hogy egyik LED sem fog
világítani, ha a stimulátor nincs engedélyezve.

3

Polaritás gomb
A polaritás cseréjéhez nyomja meg a gombot.

4

„C” gomb
Következő vizsgálat.
Minden vizsgálat esetén aktív. Röviden nyomja meg a fogantyún lévő gombot.

5

„A” gomb
Következő terület gomb – motoros és szenzoros idegvizsgálat esetén aktív
Röviden nyomja meg a fogantyún lévő gombot.

6

„Egyetlen ingerlés” gomb
Röviden nyomja meg a fogantyún lévő gombot.
„Ismétlődő ingerlés” gomb
Nyomja meg, és legalább 1 másodpercig tartsa lenyomva a fogantyún lévő gombot.

7

Ingerlésintenzitás vezérlőtárcsája
Az áramerősség növelése vagy csökkentése érdekében fordítsa el a tárcsát.
Másik megoldásként az egér görgőjét vagy az ingerlésintenzitás vezérlőpanelen lévő
vezérlőgombját is használhatja.
Visszaállítás
Az intenzitás 0 szintre való visszaállításához nyomja meg a vezérlőpanel
Ingerlésintenzitás visszaállítása billentyűjét.
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Polaritáscsere
a Comfort
Probe RS10
szondán

2021. augusztus 24.

1.

Húzza le egyenesen a szondafejet a Comfort Probe RS10 szondáról.

2.

Fordítsa el 180 fokkal a szondafejet.

3.

Illessze vissza a szondafejet a Comfort Probe RS10 szondára.
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Hárompedálos lábkapcsoló (választható)
A lábkapcsoló triplapedálos kivitelben (1., 2. és 3. funkcióval),
USB-csatolófelülettel áll rendelkezésre.

IPX1
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Védettség mértéke a víz káros bejutásával szemben

1

Felhasználó által programozható

2

Következő terület (felhasználó által meghatározható)

3

Ingerlés indítása/leállítása (felhasználó által meghatározható)
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A rendszer elindítása
1. Győződjön meg arról, hogy a fejezet elején leírtakkal összhangban minden
részegység csatlakoztatása megfelelően megtörtént, majd kövesse az
alábbi lépéseket.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz.
3. Megjelenik a Windows bejelentkezési képernyője. Kattintson a megfelelő
felhasználóikonra, majd gépelje be a jelszavát (ha rendelkezik jelszóval).
4. (Csak a 3. generáció esetén) Kapcsolja be az alapegység be/kikapcsológombját a panel bal oldalán.
5. Az alkalmazás elindításához kattintson a Natus Elite Viking vagy a Synergy
szoftver ikonjára.
MEGJEGYZÉS: Bejelentkezési azonosítója és jelszava eltérő lehet.

A rendszer leállítása
A rendszer megfelelő leállítása érdekében kövesse a megadott eljárást, hogy
megakadályozza az egység károsodását.
1. A Natus Elite Viking- vagy Synergy-kezdőlapon kattintson a File (Fájl) és Exit
(Kilépés) menüpontra. Az alkalmazás bezárul, megjelenítve a Windows asztalát.
2. (Csak a 3. generáció esetén) Kapcsolja ki az alapegység be/kikapcsológombját a panel bal oldalán.
3. Kattintson a Microsoft Windows Bekapcsolás ikonjára a számítógép
képernyőjének bal alsó sarkában.
4. Kattintson a Start > Shutdown (Leállítás) gombra a számítógép képernyőjének
bal alsó sarkában.
5. Miután a rendszer kikapcsolt, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

A szoftver figyelmeztető és hibakódjai
A Natus Elite Viking vagy Synergy alkalmazásban megjelenő hiba- és egyéb
tájékoztató üzenetek kialakításuknál fogva magától értetődőek.
Azonban a kiegészítő információk és javasolt felhasználói műveletek szükség
esetén a 022210 számú dokumentumban érhetők el a felhasználói útmutató
lemezén (482-651400).
2021. augusztus 24.
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Az UltraPro S100 adatrögzítő szoftverének telepítése
Ha még nem telepítette és engedélyezte, illetve új szoftvert telepít, az eljárást
követve végezze el UltraPro S100 szoftvere telepítését és engedélyezését.

1. Az
adatrögzítő
szoftver
telepítése

1.

Helyezze a Natus Elite Viking/Synergy EMG telepítőlemezét a meghajtóba.
A telepítőprogram automatikusan elindul.

2.

Kattintson a Next (Tovább) gombra.

3.

Jelölje be az Accept license agreement (Elfogadom a licencszerződést)
lehetőséget, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.

4.

Jelölje be az Acquisition System (Adatrögzítő rendszer) lehetőséget, majd
kattintson a Next (Tovább) gombra.

5.

A mellékelt engedélyezési űrlapról írja be a rendszer sorozatszámát, majd
kattintson a Next (Tovább) gombra.

6.

Az alkalmazás alapértelmezett célmappáját a Next (Tovább) gombra
kattintva fogadhatja el.

7.

A telepítés indításához kattintson a Next (Tovább) gombra.

8.

Az eszköz illesztőprogramjának telepítéséhez kattintson az Install
(Telepítés) gombra.

9.

Kattintson az Install this driver anyway (Mindenképp telepítem az
illesztőprogramot) lehetőségre.

10.

A telepítés befejezéséhez kattintson a Next (Tovább) gombra.

11.

A számítógép újraindításához kattintson az OK gombra.

12.

Az UltraPro S100 szoftver telepítése ezzel befejeződött.

Az UltraPro S100 licenc létrehozásával és alkalmazásával kapcsolatban olvassa el

2. Az
az UltraPro S100 License Letter (UltraPro S100 licenclevél) című dokumentumot.
UltraPro S100
szoftverlicenc
létrehozása
és
alkalmazása

Műszaki adatok
A műszaki adatokért tekintse meg az UltraPro S100 Technical Specifications
Sheet (UltraPro S100 műszaki adatlap) című dokumentumot.
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3

Betegadatok
Ez a fejezet a Patient Information (Betegadatok) funkció használatát mutatja be
a betegvizsgálati fájlok kezelése során.
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Üres oldal.
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A Patients (Betegek) képernyő
A Patient Information (Betegadatok) funkció képernyője olyan
szakaszokra oszlik, ahol a beteggel kapcsolatos egyedi adatokat, például
a beteg azonosítóját, nemét, születési dátumát és nevét adhatja meg az
orvos adataival, az összegzéssel és következtetésekkel együtt.

Új beteg bevitele

1. A New Patient (Új beteg) lehetőségre kattintva készítse fel a
rendszert az új beteg fogadására. Ha még nem mentett adatokkal
rendelkezik, a rendszer felkéri azok mentésére vagy elvetésére.
A beteg demográfiai területe üres.
2. Adja meg a beteg demográfiai adatait és vizitekkel kapcsolatos
információit.
Ki kell töltenie legalább a kötelező mezőket. Miután megadta az
adatokat a kötelezően kitöltendő mezőknél, elérhetővé válnak
a beteg teljes körű demográfiai adatai.
A kijelölt mező jelzi a képernyőn azt a helyet, ahová a bevitt szöveg
fog kerülni. Az űrlap következő sorára az <Enter> vagy a <Tab>
billentyűvel léphet át. A villogó kurzort a <Shift + Tab>
billentyűkombinációval léptetheti vissza az előző sorra. Bármely
vizsgálati eljárás megkezdése előtt kötelező megadni
a betegadatokat.
3. Szükség szerint vigye be a nevet, születési dátumot stb.
4. A beteg neve, azonosítója stb. a képernyő bal oldalán látható.
5. Ha kívánja, a további adatmezők kitöltése érdekében helyezze
a kurzort a kérdéses mezőbe, majd írja be az adatokat. A Tab
billentyű megnyomásával a következő mezőre léptetheti a
kurzort.
6. A betegadatok merevlemezre mentéséhez kattintson a Save
(Mentés) gombra.
7. Kattintson a Begin Testing (Teszt indítása) lehetőségre, ha
megkezdené a vizsgálatot vagy megadná a vizittel kapcsolatos
adatokat.
8. A vizitre vonatkozó adatok hozzáadása a Visit Details (Vizit
részletei) gombra kattintva hajtható végre.
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Betegadatok
kiválasztása/szerke
sztése

1. Az UltraPro S100 főképernyőjén kattintson a Patient List
(Beteglista) funkcióbillentyűre, hogy megkapja a betegadatbázisban
tárolt összes beteget tartalmazó listát, vagy használja a Search
(Keresés) segédprogramot egy adott beteg kereséséhez.
2. A függőleges görgetősáv vagy a fel/le nyílgomb segítségével
görgessen a mezők között a kívánt beteghez. A beteg betöltéséhez
kattintson duplán a betegre, vagy jelölje ki a beteget, és kattintson
a Load Patient (Beteg betöltése) lehetőségre. Az aktuális
betegadatok a képernyő bal oldalán láthatók.
3. Szükség szerint szerkessze a betegadatokat.
4. Az aktuális betegadatok módosításához írja be újra a frissítendő adatokat.
Az alapvető aktuális betegadatok minden jelentésben megjelennek.
A vizittel kapcsolatos adatok azonban vizitenként egyediek.
5. A vizit részleteinek módosításához válassza a Restart Visit (Vizit
újraindítása) lehetőséget.
6. Válassza a Visit Details (Vizit részletei) lehetőséget.
7. Ha végzett a vizitadatokkal, kattintson a Done (Kész) gombra.
A rendszer felkéri a módosítások mentésére.
Ha csak az aktuális betegadatokat frissíti, ha végzett, kattintson a
Save (Mentés) gombra.
MEGJEGYZÉS: A beteg betöltése lecseréli az aktuális beteget, ezért a
folytatáshoz a rendszer felkérheti az aktuális beteg mentésére.

Új vizit indítása

1. Az UltraPro S100 főképernyőjén kattintson a Patient List
(Beteglista) funkcióbillentyűre, hogy megkapja a betegadatbázisban
tárolt összes beteget tartalmazó listát, vagy használja a Search
(Keresés) segédprogramot egy adott beteg kereséséhez.
2. A függőleges görgetősáv vagy a fel/le nyílgomb segítségével
görgessen a mezők között a kívánt beteghez. A beteg betöltéséhez
kattintson duplán a betegre, vagy jelölje ki a beteget, és kattintson a
Load Patient (Beteg betöltése) lehetőségre.
MEGJEGYZÉS: A beteg betöltése lecseréli az aktuális beteget, ezért a
folytatáshoz a rendszer felkérheti az aktuális beteg mentésére.
3. Kattintson a New Visit (Új vizit) lehetőségre.
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Betegadatok

Beteg lehívása
tesztelés céljából

1. Az UltraPro S100 főképernyőjén kattintson a Patient List
(Beteglista) funkcióbillentyűre, hogy megkapja a betegadatbázisban
tárolt összes beteget tartalmazó listát, vagy használja a Search
(Keresés) segédprogramot egy adott beteg kereséséhez.
2. Töltse be a betegadatokat. A beteg adatai a bal oldalon láthatók.
3. Végezze el a vizittel kapcsolatos adatok esetleges módosításait. Ha
végzett, kattintson a Done (Kész) gombra. A rendszer felkéri a
módosítások mentésére.
4. A vizsgálati menü automatikusan a jobb oldalon jelenik meg.
A vizsgálat megkezdéséhez keresse meg és válassza ki a vizsgálatot.
5. Ha meglévő vizithez kell vizsgálatot hozzáadnia:
a. Kattintson a Patient List (Beteglista) funkcióra az
UltraPro S100 főképernyőjén. A betegek felsorolása
megjelenik a jobb oldalon.
b. Keresse meg a betegét, és jelölje ki a nevet.
c. A beteg összes vizitjének megjelenítéséhez kattintson a
Catalog (Katalógus) lehetőségre.
d. Dátum alapján keresse meg a kiegészítendő vizitet, és jelölje ki
a dátumot.
e. Kattintson a Restart (Újrakezdés) lehetőségre. A további
vizsgálatot a rendszer hozzárendeli ehhez a vizithez.

Vizsgálat lehívása
áttekintés céljából

1. A hullámformaadatok áttekintéséhez tegye a következőket:
a. Kattintson a Patient List (Beteglista) gombra, hogy a képernyő
jobb oldalán megjelenítse az összes beteget.
b. A lista görgetésével vagy a Search (Keresés) funkcióval keresse
meg, majd jelölje ki a beteget.
2. A Catalog (Katalógus) gombra kattintva jelenítse meg a kérdéses
beteg összes vizitjét és adatát a képernyő jobb oldalán.
a. Keresse meg a megfelelő vizitet, és szükség szerint az előtte
lévő „+” jelre kattintva bontsa ki a mappát.
b. Kattintson duplán a hullámformaadatok nevére (Középső APB,
Singcsonti FDI stb.). Elvégezheti az adatok módosítását,
például áthelyezheti a jelölőket.
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3. A módosítások mentéséhez tegye a következőket:
a. A betegadatok képernyőjére az Exit Test (Kilépés a
tesztből) lehetőségre kattintva térhet vissza.
b. A jelentés ismételt elő-/összeállításához kattintson a
Report (Jelentés) gombra.
4. A módosítások mentéséhez és a beteg kiléptetéséhez kattintson az
End Visit (Vizit befejezése) lehetőségre.
MEGJEGYZÉS: Figyelje meg, hogy minden szakaszcím előtt egy „+”
vagy „–” jel jelenik meg. A Windows rendszerben megszokott módon a
„+” jelre kattintva megnyithat egy zárt mappát vagy szakaszt, a „–” jelre
kattintva pedig bezárhat egy szakaszt.

Vizsgálatok törlése
a betegfájlból

1. Kattintson a Patient List (Beteglista) gombra, hogy a képernyő jobb
oldali paneljén megjelenítse az összes beteget.
2. Jelölje ki a kívánt beteget.
3. A beteghez tartozó vizitek és adatfájlok megjelenítéséhez kattintson
a Catalog (Katalógus) gombra. Keresse meg és jelölje ki a
hullámformafájlt vagy vizitet, attól függően, hogy mit szeretne
eltávolítani.
4. Az adott hullámformafájl törléséhez kattintson a menüsoron a File
(Fájl) > Delete Test (Teszt törlése), egy adott dátum összes adatának
törléséhez pedig a File (Fájl) > Delete Visit (Vizit törlése)
lehetőségre. A rendszer mindkét esetben felkéri a törlés
megerősítésére.

Beteg törlése

1. Jelölje ki a törölni kívánt beteget a Patient List (Beteglista)
felsorolásában.
2. Válassza a File (Fájl) > Delete Patient (Beteg törlése) lehetőséget.
A rendszer felkéri a törlés megerősítésére.
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Vizsgálat végrehajtása
Ez a fejezet egy kivizsgálás vagy vizsgálat végrehajtásához nyújt általános
útmutatót, példaként a motoros idegvezetési vizsgálatot véve alapul. Ezen
alaplépések alkalmazásával az UltraPro S100 programban elérhető vizsgálatok
többségét el tudja végezni.
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Üres oldal.
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A rendszer beállítása
Győződjön meg arról, hogy minden részegység rendszerhez való csatlakoztatása
megfelelően megtörtént.
Addig egyáltalán ne kapcsolja be a rendszer áramellátását, amíg
minden kábelcsatlakozás megfelelően és ellenőrzött módon a helyére
nem került.
A rendszer részegységeivel kapcsolatos információkért tekintse meg a jelen
útmutató 2. fejezetét.
Szüksége lesz továbbá a rendszerre telepített megfelelő szoftverre is.

Kezdeti
lépések

A fő tápellátás bekapcsolásakor a rendszer megjelenítheti a Windows
bejelentkezési képernyőjét.
Miután bejelentkezett a rendszerbe:
1. Kattintson duplán az asztal Viking vagy Synergy ikonjára, majd
jelentkezzen be.
2. Adja meg a beteg demográfiai adatait.
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Az
UltraPro S100
Study
(Vizsgálat)
kontra Test
(Teszt)
menüje

A tesztvizsgálatok kiválasztásának két alapvető megközelítése létezik: a Test
(Teszt) vagy a Study (Vizsgálat) menü használata. Mindkettő részletes
bemutatása szerepel az alábbiakban.

Test (Teszt) menü
A Test (Teszt) menüben a vizsgálatok típus szerinti csoportosítása érhető el:
motoros, szenzoros, F-hullámok stb. Amikor vizsgálatot indít, a hullámformaképernyőn másik vizsgálatra válthat át, ha duplán a Test (Teszt) mappára kattint,
majd a Select Protocol (Protokoll kiválasztása) párbeszédablakból kiválasztja a
megfelelő vizsgálatot és oldalt.

Study (Vizsgálat) menü
A Study (Vizsgálat) menüben a vizsgálatok jellemzően diagnózis, betegpanasz
vagy valamilyen hasonló szempont szerint vannak csoportosítva. Amikor a
vizsgálat végrehajtásakor a hullámforma-képernyőn tartózkodik, a következő
vizsgálatot a képernyő alján, a közepétől jobbra található Study Exam (Vizsgálat
tárgya) mezőből választhatja ki, függetlenül a vizsgálat típusától. Ha így tesz,
nincs párbeszédablak. A vizsgálat motoros, szenzoros, F-hullám, H-reflex, tűs
EMG stb. lehet.
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Tesztelés a
Study
(Vizsgálat)
menüvel

1. A Study (Vizsgálat) menüben kattintson duplán a vizsgálatra, hogy belépjen
a hullámforma képernyőjére. A Reverse (Ellenkező)

ikonra

kattintva válassza ki a bal vagy a jobb oldalt, illetve váltson át a kívánt oldalra.
2. Végezze el a vizsgálatot.
3. Nyomja meg a Next Study Exam (Következő vizsgálat) funkcióbillentyűt,
vagy kattintson erre a gombra.
4. A befejezéséig folytassa a tesztelést.

Tesztelés a
Test (Teszt)
menüvel

1. A Test (Teszt) menüben válassza ki a kívánt teszttípust a megfelelő mappából.
2. A hullámforma-képernyőn megjelenik a Select protocol (Protokoll
kiválasztása) párbeszédablak. Válassza ki a vizsgálathoz használni kívánt
protokollt és oldalt, majd kattintson az OK gombra.
3. Folytassa a tesztelést.
4. Amikor a teszt befejeződött, még mindig a hullámforma-képernyőn kattintson
rá vagy nyomja meg a New Nerve (Új ideg) navigációs billentyűt (ha az ideg
azonos típusú) vagy az Exit Test (Kilépés a tesztből) billentyűt (ha az ideg
másik mappában található).
5. Végezze el a vizsgálatot.
6. A befejezéséig folytassa a tesztelést.

Betegjelentés
hét lépésben

A vizsgálat végrehajtásának hét jellemző lépése:
1. Kattintson a New Patient (Új beteg) lehetőségre (vagy az End Visit (Vizit
befejezése) lehetőségre, ha az előző beteg vizsgálata még nem ért véget).
2. Adja meg az aktuális betegadatokat.
3. Kattintson a Save (Mentés) gombra.
4. Olvassa be a vizsgálatokat.
5. Tekintse meg a jelentést.
6. Térjen vissza a Test (Teszt)/Study (Vizsgálat) menübe.
7. A következő beteg folyamatának megkezdése előtt kattintson az End Visit
(Vizit befejezése) lehetőségre.
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Példa: motoros idegvezetési vizsgálat
A végrehajtani kívánt teszt típusa szerint, szokásainak megfelelően helyezze el és
rögzítse az elektródákat a betegen.

A
hullámformaképernyő
bemutatása

4-6

1

Az eszköztárban jelzett szűrő- és/vagy stimulátorbeállítások.

2

A hullámformától jobbra látható nyomkövetési címkék és beállítások.

3

A megfigyelési nyomkövetés a bejövő jelet mutatja a zaj és interferencia megállapításához.

4

Az eredmények táblázata. A kurzor helyzeténél mért értékek jelennek itt meg.
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A vizsgálat
kiválasztása

A funkcióbillentyűkkel vagy a Test (Teszt)/Study (Vizsgálat) menüben
válassza ki a használni kívánt vizsgálatot.

Protokollválasztás
(csak a Test (Teszt)
menü esetén)

1. Az egér segítségével válassza ki az ideget és a tesztelt oldalt.
2. A kiválasztás elfogadásához nyomja meg az Enter billentyűt.
3. Ha nem találja a kívánt protokollt, válassza a Generic Nerve
(Generikus ideg) lehetőséget.
4. Amikor a tesztelés befejeződött, módosítani lehet az ideg és
a terület címkéit. Bal gombbal kattintson a területre a
kijelöléséhez, majd jobb gombbal kattintva válassza az Edit
Segment (Szegmens szerkesztése) lehetőséget.

Motoros NCSelektróda elhelyezése

• Az aktív jelrögzítő elektróda elhelyezésére a vizsgált ideg által
beidegzett izom véglemezzónája fölött kerül sor.
• A referenciaelektróda a közelébe, egy elektromosan „csendes”
területre kerül.
• A földelőelektróda rendszerint az ingerlő- és jelrögzítő elektróda
között helyezkedik el.
• A bőr és a jelrögzítő elektróda között használt elektrolitikus gél
javítja az „elektromos érintkezést”, és csökkenti a zajt.
• A túlzott zaj esetleg szükségessé teheti a bőr ledörzsölését az
impedanciaértékek csökkentése érdekében.
MEGJEGYZÉS: A jelrögzítő elektróda akkor is egy izomra kerül, ha
az ideg mentén zajló ingerületvezetés képezi a vizsgálat tárgyát.
Az ideg két vagy több területen felületi elektródával kap ingerlést ott,
ahol a felszínhez közel helyezkedik el. A stimulátor általában olyan
tájolású, hogy a stimulátor katódja az aktív jelrögzítő elektróda felé néz.
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Szenzoros NCSelektróda elhelyezése

1. A felületi korong- vagy gyűrűelektródák a bőr azon felületére
kerülnek, ahol a tesztelt ideg a felszínhez közel helyezkedik el.
2. Az ideg azon a területen kap ingerlést, ahol a felszínhez közel
helyezkedik el.
A stimulátor katódja az aktív jelrögzítő elektróda felé van tájolva.

Az adatok rögzítése

A készülék rögzíti az adatokat, majd automatikusan megjeleníti azokat
a képernyőn, jelölésekkel látja el és végrehajtja azok mentését. Ezután
a hullámformák a mért értékekkel együtt bekerülnek egy jelentésbe.
1. Állítsa az ingerlés intenzitását 0 értékre.
2. Helyezze a stimulátort a megfelelő területre.
3. Az ingerléshez és a reakciók adatainak gyűjtéséhez nyomja meg a
vezérlőpanelen az Egyetlen ingerlés billentyűt (vagy használja a
lábkapcsolót, illetve a stimulátorszonda tárcsája feletti
Adatgyűjtés gombot).
4. Használja az Ingerlésintenzitás vezérlőgombot vagy a
stimulátorszonda Intenzitás tárcsáját, hogy a maximális reakcióig
fokozatosan növelje az elektromos ingerlés intenzitását.
5. Folyamatos ingerlés használata esetén nyomja meg a vezérlőpanel
Ismétlődő billentyűjét, vagy nyomja meg és röviden tartsa
lenyomva a stimulátorszonda Adatgyűjtés gombját. Elfogadható
reakció észlelésekor nyomja meg újra valamelyik gombot az
ingerlés leállításához.
6. Az átlagoláshoz nyomja meg a vezérlőpanel Átlagolás
funkcióbillentyűjét. A rendszer ekkor engedélyezi az
átlagszámítót. A meghatározott számú pásztázás adatainak
gyűjtéséhez nyomja meg a vezérlőpanelen az Ismétlődő billentyűt.
7. A következő ingerlési területre való áttéréséhez nyomja meg a
navigációs billentyűk között a Következő terület lefelé mutató
nyilát vagy a szonda „A” gombját.
8. A kívánt területekhez kapcsolódó reakció adatainak gyűjtéséhez
kövesse ugyanezt az eljárást.
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Adatok megjelölése

1. A jelölők elhelyezése automatikusan történik a reakciók adatainak
gyűjtése közben.
2. A jelölők beállításához kattintson a kívánt a jelölőre és húzza át az
új pozíciójára, vagy a Jelölő gomb segítségével mozgassa a Piros
jelölőt; a Jelölő gomb megnyomásával a következő jelölőre léphet
át.
3. A késleltetési vagy amplitúdójelölők kézi pozicionálásához
válassza a Jelölő eszköztár lehetőséget a funkcióbillentyűk közül.
4. A megjelenő eszköztár segítségével törölheti (Clear) ez egyes
jelölőket vagy az összeset (Clear All), elrejtheti (Hide),
megjelenítheti (Show), gyorsan megjelölheti (Fast Mark) vagy
elhelyezheti az egyedi jelölőket.
5. Az UltraPro S100 vezérlőpanel használata esetén a Jelölővezérlő
tárcsa lenyomásával aktiválhatja a jelölőket/lépkedhet végig a
jelölőkön. A tárcsa elfordításával az aktív (Piros) jelölőt
pozicionálhatja az elfordítás mértékének megfelelően.
MEGJEGYZÉS: Jelölő eltávolításához használja a funkcióbillentyűk
között elérhető Jelölő eszköztár lehetőséget. Kattintson a felesleges
jelölőre a hullámformán, amelynek hatására az pirossá válik. Ezután
válassza a Jelölő eszköztár Clear (Törlés) lehetőségét.
6. Ha ezt további nyomkövetéseken is megismételné, a Fel/Le
kurzorbillentyűvel aktiválja a megfelelő nyomkövetést, és ismételje
meg az előző lépéseket.

A jelölők
visszaállítása
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Ha a rendszer által automatikusan elhelyezett jelölőket helyezte át,
a menüsor Analysis (Elemzés) > Reanalyse (Újraelemzés)
menüpontjával visszahelyezheti az érintett jelölőket az
eredeti pozíciójukra.
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Adatok törlése

1. Kijelöléséhez kattintson a hullámformára.
2. Kattintson jobb gombbal a hullámformára.
3. Válassza az Erase (Törlés) lehetőséget. A rendszer törli az adatokat
a nyomkövetésből, és az eredmények is eltűnnek az
eredménytáblázatból.
4. A törlés visszavonásához kattintson jobb gombbal a
hullámformára, majd válassza az Unerase (Törlés visszavonása)
lehetőséget. Ha visszavonja a törlést, azt azonnal meg kell tennie.

Adatok eltávolítása

1. Kijelöléséhez kattintson a hullámformára.
2. Kattintson az Erase (Törlés) funkcióbillentyűre.
3. Az adatok, a nyomkövetés és a terület egyaránt törlésre kerül
a nyomkövetési területről és az eredménytáblázatból.
FONTOS: Nincs visszavonási lehetőség.

Nyomkövetések
egymásra helyezése

1. Kattintson a Superimpose (Egymásra helyezés)
funkcióbillentyűre. Az adott csatorna minden
hullámformája egymásra kerül.
Az egymásra helyezett nyomkövetések a képernyő közepén
jelennek meg.
2. A Superimpose (Egymásra helyezés) funkcióbillentyű
ismételt megnyomásával visszahelyezheti a nyomkövetéseket
az eredeti pozíciójukra.
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A sebesség
kiszámítása

• A távolságértékek az egyes területek adatainak gyűjtése után
határozhatók meg, illetve minden területről történő adatgyűjtést
követően az összes távolságérték egyszerre is megadható.
• A távolságértékeket cm mértékegységben, egy tizedesjeggyel adja
meg (pl. 23,5 cm/235 mm).
• A megadott távolságérték a neki megfelelő Distance (Távolság)
mezőben jelenik meg az eredmények táblázatában.
• A távolságérték elfogadásához és az idegvezetési sebesség
kiszámításához nyomja meg az Enter billentyűt.
MEGJEGYZÉS: Az alapértelmezett távolságértékeket (Default
Distances) a protokolltáblázat segítségével adhatja meg. Az
idegvezetési sebességértékek (Conduction Velocities) ezután
automatikusan kiszámíthatók.

Nyomkövetéselemzés és megjelenítés

A teljes képernyőt igénybe veheti nyomkövetései vizsgálatához.

Kiterjedt
eredménytáblázatok
megjelenítése

Az adatok rögzítésével az eredmények azonnal megtekinthetők a
képernyőn. Ha a táblázat oszlopai kívül esnek a nézeten, görgesse a
táblázatot, vagy a menüsoron válassza a Results (Eredmények) > Full
Results (Teljes körű eredmények) lehetőséget a teljes táblázatok és
grafikonok megtekintéséhez, vagy kattintson duplán a fejlécsávra.

Grafikonok

A tesztképernyőn legfeljebb két grafikon jeleníthető meg. A teljes
képernyős RESULTS (Eredmények) nézetben legfeljebb hat grafikon
megjelenítésére van mód.

1. Válassza a Display (Megjelenítés) > Full Trace Area ON (Teljes
nyomkövetési terület bekapcsolása) lehetőséget, vagy kattintson
duplán a fejlécsávon.

1. A megtekinteni kívánt eredmények kiválasztásához használja
a Results (Eredmények) > Graph Options (Grafikonbeállítások)
lehetőséget.
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EMG-adatok
rögzítése

1. Szabadon futó EMG Test (Teszt) menü segítségével történő
adatgyűjtéshez válassza ki vagy nyomja meg a Needle EMG
(Tűs EMG) lehetőséget a funkcióbillentyűk között, vagy kattintson
duplán a Test (Teszt) menü Needle EMG (Tűs EMG) mappájára.
2. Megjelenik a hullámforma-képernyő, középen az EMG Summary
Selection (EMG-összegzés kiválasztása) párbeszédablakkal.
Válassza ki a muscle (izom) és a side (oldal) értékét, majd
kattintson az Acquire (Adatgyűjtés) lehetőségre.
3. A kijelző Monitor (Megfigyelés) része megkezdi az EMG
megjelenítését. Kezdetben nincs hallható hang. A hang
engedélyezéséhez egyszerűen oldja fel a hangszórók némítását
.
4. Ha végzett az első izommal, nyomja meg vagy kattintson a New
Muscle (Új izom) lehetőségre a funkcióbillentyűk között. Újból
megjelenik az EMG Summary Selection (EMG-összegzés
kiválasztása) párbeszédablak. Válassza ki a muscle (izom) és
a side (oldal) értékét, majd kattintson az Acquire (Adatgyűjtés)
lehetőségre.
5. Az EMG megjelenik a hullámforma-képernyő Monitor
(Megfigyelés) részében. Ismét oldja fel a hangszóró némítását.
6. Addig folytassa az eljárást, amíg el nem végezte minden
izom tesztelését.

Izmok értékelése

1. Ha befejeződött az izomtesztelés, nyomja meg vagy kattintson
a Summary Table (Összegző táblázat) lehetőségre a
funkcióbillentyűk között. Megjelenik az EMG Summary Table
(EMG-összegzés táblázata), benne a tesztelt izmok mindegyikével.
2. Alapértelmezés szerint minden izom „N” vagy „None” (Nincs)
értékelést kap. Az összegző táblázat alsó felében az értékelés úgy
módosítható, ha kijelöli a kérdéses izmot, majd megfelelően
újraértékeli a különféle kategóriákat a párbeszédablak alsó feléből.
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Vizsgálat végrehajtása

EMG-megjelenítési
módok

A funkcióbillentyűkkel két alapvető EMG-megjelenítés áll
rendelkezésre: Complex 1 (1. összetett) és Complex 2 (2. összetett).
A Complex 2 (2. összetett) a Monitor EMG (EMG-megfigyelés) és
Cascades (Lépcsőzetes elrendezés) teljes képernyős megjelenítése.

A Complex 1 (1. összetett) megjelenítés egynegyed-egynegyed
képernyőn a Monitor EMG (EMG-megfigyelés) és a Long Trace EMG
(Hosszú nyomkövetésű EMG), fél képernyőn pedig a Cascades
(Lépcsőzetes elrendezés) nézetet tartalmazza.
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Mindkét esetre érvényes, hogy ha a Cascades (Lépcsőzetes elrendezés)
vagy Long Trace EMG (Hosszú nyomkövetésű EMG) adatokat kívánja
rögzíteni, meg kell nyomnia vagy ki kell választania az Acquire
(Adatgyűjtés) lehetőséget a funkcióbillentyűk közül. Az Acquire
(Adatgyűjtés) lehetőség használata esetén a hang aktiválása
automatikusan megtörténik.
Az összegző táblázat a fentiekben bemutatott Complex 1 (1. összetett)
és Complex 2 (2. összetett) megjelenítéssel egyaránt használható.

Adatok tárolása

A következő nyomkövetésre áttérve az adatok tárolása
automatikusan megtörténik.

Képernyőkép
hozzáadása a
jelentéshez

1. Az aktuális képernyő-megjelenítés jelentésbe történő átviteléhez
nyomja meg a Transfer (Átvitel) lehetőséget.
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Adatok biztonsági mentése és
visszaállítása
Ez a fejezet a betegek és a beállítások biztonsági mentésével és visszaállításával
kapcsolatban nyújt útmutatást.
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Üres oldal.
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Adatok archiválása

Fájlok biztonsági mentése – adatok archiválása
Az adatok biztonsági mentése egyszerűen végrehajtható a Patient Information
(Betegadatok) képernyő feletti menüsor segítségével. Az adatokat tetszőleges
adathordozóra másolhatja: CDR-, DVD-R-lemezre, pendrive-ra, külső
merevlemezre stb. A biztonsági mentésben található adatok .mps-fájlokként
jelennek meg, amelyeket a „Load Patient from File” (Beteg betöltése fájlból)
funkció révén vissza is lehet állítani a betegadatbázisban.
1. A kezdőlap képernyőjén kattintson a Patient List (Beteglista) lehetőségre,
hogy a képernyő jobb oldalán megjelenítse az összes beteget.
2. Keresse meg a biztonsági mentésbe bevonni kívánt beteget, és jelölje ki a nevet.
A kérdéses beteg minden vizitje bekerül a biztonsági mentésbe.
3. A képernyő tetején található menüsorban kattintson a File (Fájl) > Export
Patient(s) to File (Beteg(ek) exportálása fájlba) lehetőségre.
4. A párbeszédablak tetején található Save In (Mentés ide) mező segítségével
keresse meg a biztonsági mentési eszközt. Adjon nevet a fájlnak, majd
kattintson a Save (Mentés) gombra. Megjelenik egy folyamatjelző ablak, amely
az adatok másolását mutatja az adathordozóra. Amikor a folyamat befejeződött,
megjelenik a sikeres biztonsági mentést megerősítő üzenet.
5. A beteget – szükség esetén – ezután kézzel kell törölni a rendszerből. A Patient
Name (Betegnév) kijelölése után kattintson a File (Fájl) > Delete Patient (Beteg
törlése) lehetőségre.

2021. augusztus 24.
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Fájlok visszaállítása
A betegadatok helyi merevlemezre történő visszaállítása a biztonsági mentési
folyamathoz hasonló.
1. Gondoskodjon arról, hogy a biztonsági mentés adathordozója csatlakozzon
a rendszerhez.
2. A kezdőlap képernyőjén kattintson a Patient List (Beteglista) lehetőségre,
hogy a képernyő jobb oldalán megjelenítse az összes beteget.
3. A képernyő tetejéhez közeli menüsorban kattintson a File (Fájl) > Import
Patient(s) from File (Beteg(ek) importálása fájlból) lehetőségre. Megjelenik
egy párbeszédablak, amelyben megkeresheti a biztonsági mentési eszközt.
4. Miután megtalálta a biztonsági mentéshez használt eszközt, az .mps-fájlok
között keresse meg a betegeket. Hasznos lehet Type (Típus) szerint rendezni
a fájlokat, így az összes .mps-fájl egy csoportot alkot, és könnyebb megtalálni
a kívánt betege(ke)t.
5. Jelölje ki a beteghez tartozó fájlt a biztonsági mentési eszközön, majd
kattintson az Open (Megnyitás) gombra. Megjelenik egy megerősítő
párbeszédablak. Amennyiben helyesek a párbeszédablak információi, kattintson
a Load (Betöltés) lehetőségre. A beteg ismét megjelenik a Patient List
(Beteglista) felsorolásában.
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Elektromágneses összeférhetőség
(EMC)
Ez a fejezet elektromágneses összeférhetőséggel (Electromagnetic Compatibility,
EMC) kapcsolatos információkat nyújt az UltraPro S100 készülékhez.
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Az UltraPro S100 tételei; kiegészítő és választható alkatrészek
Az összes olyan modul, kábel és tartozék listája, amelyek megfelelését az UltraPro S100
gyártója igazolja. Az UltraPro S100 vásárlójának, illetve felhasználójának biztosítania kell, hogy
a készüléket ezen alkatrészekkel üzemeltessék.
Cikkszám

Típus

Útmutatás

9033G070- *

UltraPro S100 főegység

–

9006A220- *
9033UP70-

Hálózati kábel, Amerikai Egyesült
Államok

Árnyékolt, földelőcsatlakozással és 3 m-es
maximális kábelhosszal.

Általános

Hálózati interfészkábel (nyomtató)

1 m-es kábelhossz

Általános

Hálózati interfészkábel (kijelző)

1,5 m-es kábelhossz

Általános

Hálózati interfészkábel (számítógép)

1 m-es kábelhossz

Általános

Hálózati interfészkábel (laptop)

1,2–1,8 m-es kábelhossz

9080K0541 +
9080K0522

HS-Link csatolókábel (főegység –
erősítő)

2,0 m-es kábelhossz

Általános

USB-kábel (számítógép –
kezelőfelület)
Videojelkábel (digitális RGB)

1,7 m-es maximális kábelhossz

Általános

Nyomtatójelkábel

1,7 m-es maximális kábelhossz

Általános

Elektróda- és ingerlőkábelek

Árnyékolt. 2 m-es maximális kábelhossz

Általános

Ingerlő-, földelő- és jelrögzítő
elektródák

Árnyékolt vagy árnyékolatlan. 1,2 m-es maximális
kábelhossz

Általános

Számítógép (laptop/asztali)

–

Általános

Egér

2 m-es maximális kábelhossz (részben belső)

Általános

Billentyűzet

2 m-es maximális kábelhossz (részben belső)

Általános

Monitor, 22”-os

–

9031D040- *
9031D041- *

Leválasztó transzformátor, 115 V
Leválasztó transzformátor, 230 V

–

842-695000

Passzív stim. markolat (RS10)

2,5 m-es kábelhossz

9031E017- *

Natus stimulátorszonda

2,5 m-es kábelhossz

9031E027- *

Hallójáratbetétek

5 m-es kábelhossz

9031E025- *

Fejhallgató

5 m-es kábelhossz

222-510800

Lábkapcsoló, 3 billentyűs (USB)

5 m-es kábelhossz

Általános

2021. augusztus 24.
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Cikkszám

Típus

Útmutatás

9031E040- *

Reflexkalapács

1,8 m-es kábelhossz

9033B033- *

Kézi kapcsolókábel

1,8 m-es kábelhossz

9033UP731/
9033C0731

Háromcsatornás erősítődoboz

–

9031UP742/
9031C0742- *

Négycsatornás erősítődoboz

–

9031F112-

VEP-monitor

5 m-es kábelhossz

Általános

Színes nyomtató

–

Általános

Lézernyomtató

–

9031E022- *

Szemüveg

2,9 m-es kábelhossz

* Magas integritási jellemzőkkel rendelkező részegységek, tételek.
Az olyan tartozékok és kábelek használata, amelyeket a Natus Medical Incorporated
nem hagyott jóvá, megnövelt kibocsátási értékekhez vagy a berendezés csökkent
zavartűréshez vezethet.
Az ezen
elektrosztatikus kisülésre (ESD) figyelmeztető szimbólummal azonosított csatlakozók
tűit nem szabad megérinteni, és csak az elővigyázatossági ESD-eljárások alkalmazása esetén lehet
csatlakoztatást végezni ezekkel a csatlakozókkal.
Az elővigyázatossági eljárások a következőkre terjednek ki:
• Az elektrosztatikus töltések felhalmozódását megakadályozó módszerek (pl. légkondicionálás,
párásítás, vezetőképes padlóburkolatok, nem szintetikus anyagú ruházat);
• Az egyén testének töltésmentesítése a BERENDEZÉS vagy RENDSZER vázszerkezete,
a földelés vagy egy nagy fémtárgy segítségével;
• Az egyén összekötése egy csuklópánt segítségével a BERENDEZÉSSEL, a RENDSZERREL
vagy a földeléssel.
Azoknak a személyzeti tagoknak, akiknél fennáll az ESD figyelmeztető szimbólummal
azonosított csatlakozók megérintésének veszélye, meg kell kapniuk ezt a képzést és magyarázatot.
Ez a klinikai/orvosbiológiai mérnöki és egészségügyi személyzetre is vonatkozik.
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Elektromágneses összeférhetőség (EMC)
Az ESD-képzésbe be kell építeni az elektrosztatikus kisülés fizikai hátteréről, a normál gyakorlat
során kialakuló feszültségszintekről és az elektronikus részegységekben bekövetkező esetleges – az
elektrosztatikusan feltöltött KEZELŐ érintése által okozott – károsodásokról szóló bevezetőt. Ezután
el kell magyarázni az elektrosztatikus töltés felhalmozódásának megelőzésére szolgáló módszereket,
és azt, hogy hogyan és miért kell töltésmentesíteni az egyén testét a földelés, illetve a BERENDEZÉS
vagy a RENDSZER vázszerkezete segítségével, illetve összekötni az egyént egy csuklópánttal a
BERENDEZÉSSEL, a RENDSZERREL vagy a földeléssel, mielőtt csatlakoztatást végez.
A megadottaktól eltérő tartozékok, jeladók és kábelek használata – a Natus Medical Incorporated
által a belső részegységek cseréjéhez értékesített szervizalkatrészek kivételével – megnövekedett
KIBOCSÁTÁSHOZ vagy az eszköz csökkent ZAVARTŰRÉSÉHEZ vezethet.
A más készülékekhez való csatlakoztatás esetén vegye figyelembe az EN/IEC 60601-1-1 és
EN/IEC 60601-1-2 szabványt. A berendezést csak akkor engedélyezett más eszközökhöz
csatlakoztatni, ha az nem veszélyezteti a betegre, a felhasználóra és a környezetre vonatkozó
biztonsági követelmények teljesülését. Ha a kézikönyv nem tartalmaz elegendő tájékoztatást a más
eszközökkel való összekapcsolás lehetőségéről, a felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot a
gyártóval vagy a legközelebbi hivatalos szervizközponttal, hogy beszerezze az eszközök
csatlakoztatásának a betegre, a felhasználóra és a környezetre gyakorolt esetleges hatásával
kapcsolatos információkat.
A rádióadó-berendezések, mobiltelefonok stb. nem használhatók az eszköz közvetlen közelében,
mivel ezzel befolyásolnák az eszköz teljesítményét.
Legyen körültekintő, amikor olyan helyen használja a berendezést, ahol erős mágneses mezők
keltenek zavart. A berendezés az EN 60601-1-2 szabvány előírásai szerint megfelel az
elektromágneses összeférhetőségre (Electromagnetic Compatibility, EMC) vonatkozó
követelményeknek. A berendezés lehetséges instabilitásának és meghibásodásának elkerülése
érdekében ajánlott a berendezést távol tartani a zavarforrásoktól és a szabvány által előírt értékeket
meghaladó indukált elektromágneses mezőktől.
A hordozható és mobil rádiófrekvenciás (RF) kommunikációs berendezések befolyásolhatják az
UltraPro S100 készüléket. Az UltraPro S100 készüléket a jelen szakaszban bemutatott EMCinformációk szerint telepítse és üzemeltesse.
Az UltraPro S100 EMC-kibocsátási értékeinek és -zavartűrésének tesztelésére önálló készülékként
került sor. Ne használja az UltraPro S100 készüléket más elektronikus berendezés mellett vagy arra
helyezve. Ha egymás melletti vagy egymásra helyezett használatra van szükség, a felhasználónak
ellenőriznie kell a konfiguráció normál működését.
2021. augusztus 24.
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1. táblázat – Elektromágneses kibocsátási értékek
Kibocsátási teszt

Megfelelőség

RF-kibocsátások, CISPR 11

1. csoport

RF-kibocsátások, CISPR 11

„A” osztály

Harmonikus kibocsátások
IEC 61000-3-2

„A” osztály

Feszültségingadozások/
-esések kibocsátása
IEC 61000-3-3

Megfelel

Elektromágneses környezet – útmutatás
A Natus UltraPro S100 készülék kizárólag belső
működéséhez használ rádiófrekvenciás (RF)
energiát. Ennélfogva rádiófrekvenciás kibocsátása
rendkívül alacsony, és nem valószínű, hogy
zavarná a közelben lévő elektronikus környezetet.
A Natus UltraPro S100 készülék bármilyen típusú
létesítményben történő használatra alkalmas,
a háztartási létesítmények mellett többek közt
azokban is, amelyek közvetlenül csatlakoznak
a nyilvános, háztartási célokra használt épületeket
ellátó kisfeszültségű áramellátó hálózathoz –
feltéve, hogy figyelembe veszik a következő
figyelmeztetést:
VIGYÁZAT! Ez a berendezés/rendszer kizárólag
egészségügyi szakemberek általi használatra szolgál.
Ez a berendezés/rendszer rádiójel-interferenciát
okozhat vagy megzavarhatja a közelben lévő
berendezések működését. Szükség lehet arra, hogy
zavarcsökkentő intézkedéseket tegyenek, például más
irányba fordítsák vagy áthelyezzék a berendezést,
illetve leárnyékolják a helyszínt.

4. táblázat – Zavartűrésiteszt-szintek – a burkolat csatlakozóbemenete
Jelenség
Elektrosztatikus kisülés
(ESD)

Alapvető EMC-szabvány
vagy tesztmódszer
IEC 61000-4-2

Zavartűrésiteszt-szintek – professzionális
egészségügyi létesítménybeli környezet
±8 kV érintkezéses
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV levegő

Kisugárzott rádiófrekvenciás
elektromágneses (RF EM)
IEC 61000-4-3
mezők

3 V/m
80 MHz–2,7 GHz
80% amplitúdómoduláció (AM) 1 kHz mellett

RF vezeték nélküli
kommunikációs
berendezéstől származó
közelségi mezők

Lásd: „9. táblázat – A burkolat
csatlakozóbemenetének zavartűrése a
rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikációs
berendezéssel szemben” az alábbiakban

IEC 61000-4-3

Névleges hálózati
IEC 61000-4-8
frekvenciájú mágneses mezők
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5. táblázat – Zavartűrésiteszt-szintek – bemenő váltóáram Tápcsatlakozó
Jelenség
Elektromos gyors
tranziens/kitörés
Lökőfeszültség-értékek
Vonaltól vonalig
(differenciális mód)
Lökőfeszültség-értékek
Vonaltól földelésig (közös
mód)
Rádiófrekvenciás mezők
által indukált vezetett
zavarok

Alapvető EMCszabvány
IEC 61000-4-4

Zavartűrésiteszt-szintek – professzionális
egészségügyi létesítménybeli környezet
±2 kV
100 kHz-es ismétlési frekvencia

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV
3V

IEC 61000-4-6

0,15–80 MHz
6 V ISM-sávokon 0,15 MHz és 80 MHz között,
80% amplitúdómoduláció (AM) 1 kHz mellett
100%-os esés; 0,5 ciklus

Feszültségesések

IEC 61000-4-11

0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° és 315°-on
100%-os esés; 1 ciklus és
30%-os esés; 25 ciklus (50 Hz), egyfázisú: 0°-on

Feszültségkimaradások

IEC 61000-4-11

100%-os esés; 250 ciklus (50 Hz)/300 ciklus
(60 Hz)

7. táblázat – Betegcsatlakozási bemenet
Jelenség
Elektrosztatikus kisülés
(ESD)
Rádiófrekvenciás mezők
által indukált vezetett
zavarok

2021. augusztus 24.

Alapvető EMCszabvány vagy
tesztmódszer
IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-6

Zavartűrésiteszt-szintek – professzionális
egészségügyi létesítménybeli környezet
±8 kV érintkezéses
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV levegő
3V
0,15–80 MHz
6 V ISM-sávokon 0,15 MHz és 80 MHz között
80% amplitúdómoduláció (AM) 1 kHz mellett
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8. táblázat – Zavartűrésiteszt-szintek – jelbemeneti/-kimeneti alkatrészek csatlakozója
Jelenség

Alapvető EMCszabvány

Zavartűrésiteszt-szintek – professzionális
egészségügyi létesítménybeli környezet

Elektrosztatikus kisülés
(ESD)

IEC 61000-4-2

±8 kV érintkezéses
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV levegő

Elektromos gyors
tranziens/kitörés

IEC 61000-4-4

±1 kV
100 kHz-es ismétlési frekvencia

Lökőfeszültség-értékek
vonaltól földelésig
(közös mód)

IEC 61000-4-5

±2 kV

Rádiófrekvenciás mezők által
IEC 61000-4-6
indukált vezetett zavarok
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3V
0,15–80 MHz
6 V ISM-sávokon 0,15 MHz és 80 MHz között
80% amplitúdómoduláció (AM) 1 kHz mellett
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9. táblázat – Tesztelőírások: A BURKOLAT CSATLAKOZÓBEMENETÉNEK
ZAVARTŰRÉSE a rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikációs berendezéssel
szemben
Tesztfrekvencia
Sáv (MHz)
(MHz)

Szolgáltatás

Moduláció

Maximális
teljesítmény
(W)

Távolság
(m)

Zavartűrésit
eszt-szint
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

TETRA 400

Impulzusmod
uláció, 18 Hz

430–470

GMRS 460,
FRS 460

FM
±5 kHz
eltérés
1 kHz
szinusz

704–787

13-as, 17-es LTEsáv

Impulzusmod
uláció,
217 Hz

0,2

0,3

9

800–960

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

Impulzusmod
uláció, 18 Hz

2

0,3

28

1700–1990

GSM 1800
CDMA 1900
GSM 1900
DECT
1-es, 3-as, 4-es, 2-es
LTE-sáv
UMTS

Impulzusmod
uláció,
217 Hz

2

0,3

28

2450

2400–2570

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

Impulzusmod
uláció,
217 Hz

2

0,3

28

5240
5500
5785

5100–5800

WLAN 802.11 a/n

Impulzusmod
uláció,
217 Hz

0,2

0,3

9

385

450

710
745
780
810
870

380–390

930
1720
1845

1970
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UltraPro S100
Megjegyzések
A Natus UltraPro S100 rendszer kialakítása révén környezeti feltételek széles skálája mellett képes
működni, anélkül, hogy sérülne a biztonságra vagy szükséges teljesítményre vonatkozó előírások
teljesítése. Abban az esetben, ha egy környezeti jelenség (pl. elektrosztatikus kisülés (ESD),
vonalfeszültség-ingadozás stb.) elég intenzív és/vagy elég ideig tart ahhoz, hogy potenciálisan
befolyásolja a rendszer teljesítményét, tervezésének megfelelően a rendszer hibabiztos üzemmódba
lép és ideiglenesen felfüggeszti a működését. Ha ez történik, üzenetben értesíti a kezelőt a kérdéses
esemény bekövetkezéséről. Miután a kezelő sikeresen feldolgozta az üzenetet, a rendszer jellemzően
újra elvégzi az inicializálást és jelzi, hogy folytatódhat az adatok rögzítése a korábbi állapotban
meghatározott beállításokkal (kivéve az ingerlés állapotát, amelyet kézzel kell
visszaállítani/elindítani).
Súlyos esetekben, ha például a feszültségingadozás hosszabb ideig 100 V alá csökken,
a helyreállításhoz újra kell indítani az egységet. Amennyiben ez a fajta körülmény
folyamatosan jelentkező problémákat okoz, forduljon a helyi szervizképviselőjéhez.
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