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Declarație privind destinația de utilizare
UltraPro S100 este destinat achiziției, afișării, analizei, stocării, raportării și
gestionării informațiilor electrofiziologice din sistemele nervoase și musculare
umane, inclusiv conducția nervoasă (NCS), electromiografia (EMG) și răspunsurile
autonome.
UltraPro S100 poate fi utilizat pentru a stabili răspunsurile autonome la stimuli
fiziologici prin măsurarea modificărilor de rezistență electrică între doi electrozi
(răspunsul galvanic al pielii și răspunsul simpatic al pielii). Testarea autonomă
include și evaluarea variabilității intervalului RR. UltraPro S100 se utilizează pentru
a detecta funcția fiziologică a sistemului nervos și pentru a susține diagnosticarea
bolilor sau afecțiunilor neuro-musculare.
Modalitățile enumerate includ suprapuneri de funcționalitate. În general,

•
•
•

Studiile de conducție nervoasă măsoară răspunsurile electrice ale nervului.
Electromiografia măsoară activitatea electrică a mușchiului.
Potențialele evocate (EP) includ potențialele evocate vizuale (VEP),
potențialele evocate auditive (AEP) și potențialele evocate somato-senzoriale
(SEP).

UltraPro S100 este destinat utilizării de către un furnizor de îngrijiri medicale
calificat.
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Specificații și informații privind acuratețea
Consultați fișa de specificații 169-443700 a sistemului.

Informații de contact
Asistență tehnică
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
608-829-8500
+1 800-356-0007
Fax: 608-829-8589
natus.com
Reprezentant autorizat în Europa
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co. Galway, Irlanda

b

Local
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562 SUA
+1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
natus.com
Internațional
Natus Medical Incorporated
Telefon: +0049 (0) 180 501 5544
Fax: +0049 (0) 89 83942777
service.europe@natus.com
natus.com
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Etichete și simboluri
Pe sistemul UltraPro S100, se pot regăsi următoarele etichete și simboluri:
Simbol

Referință

Descriere

ISO 60601-1
Tabel D.2 nr. 2

Avertismente asociate cu acest dispozitiv. Un
avertisment indică faptul că există un risc de vătămare
gravă sau deces pentru utilizator sau pacient.

ISO 15223-1
Simbol 5.4.4
ISO 60601-1
Tabel D.1 #10

Atenționări asociate cu acest dispozitiv. O atenționare
indică faptul că există un risc de vătămare pentru
utilizator sau pacient, sau un risc de deteriorare a
dispozitivului.

ISO 15223-1
Simbol 5.4.3
ISO 60601-1
Tabel D.1 #11

Consultați instrucțiunile de utilizare.

ISO 60601-1
Tabel D.2 nr. 10

Respectați instrucțiunile de utilizare.

IEC606011:
2005+AMD1:2012
EN 60601-1:
2006+A1:2013

Parte aplicată tip BF

Vă rugăm să citiți manualul de instrucțiuni înainte de a
utiliza acest dispozitiv.

Definește gradul de protecție împotriva șocurilor
electrice. Este în conformitate cu cerințele Tip BF ale
IEC 60601-1:
2005+AMD1:2012 și
EN 60601-1:2006+A1:2013.
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EN 50419

Definește informațiile corecte privind eliminarea,
furnizate în secțiunea de gestionare a deșeurilor.

ISO 15223-1
Simbol 5.1.6

Număr de referință. Acesta este numărul de componentă
pentru dispozitiv.

ISO 15223-1
Simbol 5.1.7

Include anul de producție, o literă, numărul de serie al
produsului și un cod de revizie din trei litere.

ISO 15223-1
Simbol 5.1.1

Informațiile despre producător sunt adiacente acestui
simbol.

c
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ISO 15223-1

Data de producție este adiacentă acestui simbol.

Simbol 5.1.3
ISO 15223-1

Reprezentant autorizat în CE

Simbol 5.1.2
Nu se aplică
Legislația federală a S.U.A. restricționează
vânzarea acestui dispozitiv numai de către sau la
recomandarea unui medic autorizat.

Rx Only

Medical
Device

Nu se aplică

Medical Device.
Indică faptul că articolul este un dispozitiv medical.

ISO 15223-1
Simbol 5.3.7
ISO 15223-1

Indică limitele superioară și inferioară de temperatură la
care dispozitivul medical poate fi expus în siguranță.

Simbol 5.3.8

Indică limitele superioară și inferioară de umiditate la
care dispozitivul medical poate fi expus în siguranță.

ISO 15223-1

A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat.

Simbol 5.2.8

Standarde de referință

• ISO 15223-1:2016: Dispozitive medicale – Simboluri care trebuie utilizate pe

etichetele dispozitivelor medicale, etichetare și informații care trebuie furnizate –
Partea 1: cerințe generale.

• IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 Versiune consolidată Cerințe generale pentru
siguranța de bază și performanța esențială.

• IEC 60601-1-2:2014 Echipament electric medical – Partea 1-2: Cerințe generale
pentru siguranța de bază.

d
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Citiți ghidul de referință privind siguranța
Citiți ghidurile Informații suplimentare și siguranța/CEM incluse pe discul
482-638702, furnizat cu sistemul; acordați atenție specială secțiunilor Informații
privind siguranța, Atenționări și Avertismente înainte de a alimenta electric și
de a utiliza sistemul.

Compatibilitatea Electromagnetică (CEM)
Consultați secțiunea Compatibilitatea electromagnetică din acest manual.
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Rezumatul cerințelor privind siguranța
În acest manual, două etichete identifică procedurile și condițiile potențial
periculoase sau vătămătoare:

Atenție

O atenționare indică faptul că există un risc de vătămare
pentru utilizator sau pacient, sau un risc de deteriorare a
dispozitivului.

Avertisment Un avertisment indică faptul că există un risc de
vătămare gravă sau deces pentru utilizator sau pacient.
NOTĂ: notele vă ajută să identificați zone de confuzie posibilă și să evitați
problemele potențiale când utilizați sistemul.
NU utilizați sistemul în afara intervalelor de specificații publicate.
Utilizarea dispozitivului în afara intervalelor specificate poate genera rezultate
imprecise.

Dacă baza de timp și datele afișate nu corespund datelor achiziționate,
pot apărea rezultate irelevante pentru datele afișate. De exemplu, dacă baza
de timp a unui răspuns care se afișează normal la 10 milisecunde se afișează la
o bază de timp de 1 secundă, datele vor fi comprimate și apar rezultate
irelevante. Nu uitați să ajustați baza de timp conform tipului de semnal pe
care îl achiziționați. În cazul unei baze de timp lungi, trebuie să se afișeze
opțiunea lentă (răspunsuri lungi), iar în cazul unei baze de timp scurte, trebuie
să se afișeze opțiunea scurtă (răspunsuri rapide).
Stimularea electrică prelungită poate cauza arsuri pacientului.
Orice incident grav care a survenit în legătură cu Natus UltraPro trebuie raportat
către Natus Medical Incorporated și către autoritățile competente ale Statului
Membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

f
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Tabelul 1 descrie dimensiunea minimă a electrodului de stimulare necesar; acesta nu
trebuie să depășească 0,25 W/cm2 pentru protecția împotriva posibilității de cauzare
a arsurilor din cauza densităților excesive la locul stimulării prelungite.

Rezistență
(ohmi)

Curent max.
utilizat (mA)

Durată
stimulare (us)

Frecvență
(Hz)

Suprafață
(cm2)

Diametru disc
necesar (mm)

2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
2.000
2.000
2.000
4.000

25
25
50
50
25
25
50
50
25
25
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
1.000
1.000

2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
100
100

0,001
0,0025
0,004
0,01
0,002
0,005
0,008
0,02
0,002
0,005
8
16

0,356824974
0,564189822
0,713649948
1,128379644
0,504626718
0,797884898
1,009253435
1,595769796
0,504626718
0,797884898
31,91539591
45,13518575

Tabelul 1
Legendă pentru Tabelul 1
Rezistența reprezintă impedanța electrozilor de stimulare, în ohmi.
Curentul max. utilizat reprezintă intensitatea maximă a stimulului pe
care intenționați să îl utilizați, în miliamperi (mA).
Durata de stimulare se măsoară în microsecunde (us).
Frecvența reprezintă frecvența maximă a stimulului pe care intenționați să îl
utilizați.
Suprafața este suprafața minimă a electrozilor de stimulare care trebuie
utilizați.
Diametrul de disc necesar reprezintă diametrul minim al unui electrod
cu disc rotund, care trebuie utilizat.
Diametrul discului = 20 * rădăcina pătrată (suprafața/3,14159) milimetri (mm)
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Întreținere
Verificarea sistemului

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

Decontaminare

Decontaminarea poate fi efectuată de către operator și se limitează la curățarea și
dezinfectarea dispozitivului. Orice proceduri de întreținere la interiorul aparatului
trebuie realizate exclusiv de către personalul de service calificat.

Instrucțiuni de curățare

În funcție de frecvența de utilizare a dispozitivului, trebuie efectuate proceduri
regulate de curățare de întreținere. Respectați întotdeauna îndrumările autorității
locale privind igiena, precum și punctele de mai jos:

• Înainte de a curăța echipamentul, deconectați sursa de alimentare electrică.
• Curățați suprafețele echipamentului cu o lavetă curată, ușor umedă, și cu o

soluție slabă de detergent (de ex., Wet Wipes®); apoi, ștergeți-le cu o lavetă
uscată.
• Asigurați-vă că nu permiteți scurgerea lichidelor în interiorul dispozitivului în
zona butoanelor și a altor orificii din incintă.
Nu utilizați detergenți sau agenți de curățare pe bază de solvenți,
silicon, abrazivi și/sau substanțe inflamabile.

h
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Toate părțile externe ale ansamblului pot fi șterse în următoarele condiții:
Când curățați ansamblul, contactul chimic trebuie limitat exclusiv la
substanțele chimice specificate mai jos. Alte substanțe chimice pot sau pot să
nu afecteze dispozitivul, însă nu se află printre substanțele chimice testate
pentru ansamblu.

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

Nu utilizați soluții pe bază de alcool pe componenta din plastic a
capetelor sondei. Utilizarea alcoolului pe plastic poate deteriora sau fisura
componenta din plastic a capetelor sondei.

Procedura de dezinfectare Când dezinfectați echipamentul, dacă este necesar, puteți utiliza alcool chirurgical
(70%), un detergent pe bază de clor (1.000 ppm) sau etanol (70%). Urmați cu
atenție instrucțiunile de utilizare ale producătorului dezinfectantului și pașii din
secțiunea Instrucțiuni de curățare de mai sus.
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Măsuri preventive de întreținere
Verificări de siguranță

j

Verificările de siguranță următoare trebuie realizate exclusiv de către personalul
calificat, cel puțin o dată pe an și în cazul reparațiilor:
1.

Verificarea eventualelor semne vizibile de deteriorare la nivelul
dispozitivului.

2.

Verificarea cablului de alimentare electrică și a cablurilor de conectare.

3.

Verificarea cablurilor electrozilor și a conexiunilor către pacient.

4.

Măsurarea rezistenței de izolare.

5.

Măsurarea curenților de fugă.

6.

Măsurarea rezistenței conductorului de împământare de protecție.

7.

Măsurarea rezistenței carcasei împământate de protecție și a componentelor
căruciorului.
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Siguranța
Orice întrerupere a conductorului de împământare de protecție la
interiorul sau la exteriorul dispozitivului, sau deconectarea conectorului de
împământare de protecție/funcțională transformă dispozitivul într-unul
periculos. Se interzice întreruperea intenționată. Verificați regulat conductorul
de împământare/masă de protecție.
Pentru utilizarea în siguranță a dispozitivului, respectați următoarele recomandări:

• Când conectați echipamentul medical alimentat printr-o priză care se află într-o

•

•
•
•
•
•

încăpere care nu este de uz medical sau când conectați un echipament electric
non-medical la acest dispozitiv, acordați atenție cerințelor IEC 60601-1
(IEC 60601-1-1), Cerințelor privind siguranța sistemelor electrice medicale, cf.
textului privind IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1), prezentat mai jos în această
secțiune.
Când dispozitivul este conectat la sursa de alimentare, conectorii pot fi sub
tensiune, iar deschiderea capacelor sau îndepărtarea componentelor care se
realizează cu ajutorul uneltelor prezintă un risc de expunere la componentele
sub tensiune.
Înainte de a deschide dispozitivul pentru ajustări, înlocuirea pieselor, întreținere
sau reparații, acesta trebuie deconectat de la toate sursele de tensiune.
Cu excepția lucrărilor de service descrise în acest manual, care pot fi realizate de
către operator, pentru toate procedurile de service, trebuie să apelați la
personalul de service autorizat Natus.
Utilizați numai siguranțe fuzibile de schimb cu valorile de curent nominale și de
tipul specificat. Se interzice utilizarea siguranțelor fuzibile improvizate și
scurtcircuitarea panourilor de siguranțe fuzibile.
Când există mai multe echipamente conectate la pacient, urmăriți cu atenție
totalul curenților de fugă către pacient.
Când există șanse ca protecția să fie afectată, încetați utilizarea dispozitivului și
securizați-l împotriva utilizării neintenționate.

Contactați personalul de service calificat pentru a efectua cel puțin un test funcțional
și o verificare de siguranță care trebuie să includă următoarele:
• Un test de izolare.
• Un test de continuitate a împământării.
• Un test pentru curentul de fugă, în conformitate cu IEC 60601-1.
Este posibil ca protecția să fie afectată dacă, de exemplu, dispozitivul:
• Prezintă semne de daune vizibile.
• Nu efectuează funcțiile conform destinației sale de utilizare.
• A fost supus forțelor mari la transport.
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Instrucțiuni de eliminare la sfârșitul duratei de viață
Natus se obligă să îndeplinească cerințele reglementărilor Uniunii Europene DEEE
(Deșeuri de echipamente electrice și electronice) din 2014. Aceste reglementări
precizează că deșeurile electrice și electronice trebuie colectate separat pentru
tratarea și recuperarea corespunzătoare pentru a se asigura că DEEE - Deșeuri de
echipamente electrice și electronice - sunt reutilizate sau reciclate în siguranță. În
conformitate cu acest angajament, Natus poate transmite utilizatorului final
obligația de preluare și reciclare, cu excepția cazului în care s-au efectuat alte
aranjamente. Vă rugăm să ne contactați pentru detalii cu privire la sistemele de
colectare și recuperare disponibile în regiunea dvs. accesând natus.com.
Echipamentele electrice și electronice (EEE) conțin materiale, componente și
substanțe care pot fi periculoase și prezintă riscuri pentru sănătatea oamenilor și a
mediului când DEEE nu sunt corect manipulate. De aceea, utilizatorii finali trebuie să
se asigure că DEEE (Deșeuri de echipamente electrice și electronice) sunt reutilizate
și reciclate în siguranță. Utilizatorii de echipamente electrice și electronice nu trebuie
să arunce DEEE (Deșeuri de echipamente electrice și electronice) împreună cu
celelalte deșeuri. Utilizatorii trebuie să folosească schemele de colectare municipale
sau să respecte obligația producătorului/importatorilor de preluare sau a
transportatorilor autorizați în ridicarea deșeurilor pentru a reduce impactul negativ
asupra mediului în legătură cu eliminarea echipamentelor electrice și electronice și
creșterea oportunităților de a reutiliza, recicla și recupera deșeurile de echipamente
electrice și electronice.
Echipamentul marcat cu simbolul pubelei tăiate de mai jos este echipament
electric și electronic. Simbolul pubelei tăiate indică faptul că deșeurile de
echipamente electrice și electronice nu trebuie aruncate împreună cu restul
deșeurilor nesortate, ci trebuie colectate separat.

l
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Prefață

Drepturi de autor
Toate drepturile rezervate. Acest manual conține informații proprietare care sunt
protejate prin dreptul de autor și care nu pot fi copiate, în întregime sau parțial, cu
excepția permisiunii prealabile în scris a companiei Natus Medical Incorporated.
Dreptul de autor și restricțiile expuse anterior privind utilizarea dreptului de autor se
extind asupra tuturor suporturilor pe care aceste informații sunt păstrate.
Această copie a Manualului de utilizare se va utiliza doar în conformitate cu
condițiile de vânzare ale Natus Medical Incorporated sau ale distribuitorilor săi.
Natus Medical Incorporated nu face nicio declarație și nu oferă nicio garanție de
niciun fel cu privire la acest document. Natus Medical Incorporated își declină orice
responsabilitate pentru pierderile sau prejudiciile rezultate din posesia, vânzarea
sau utilizarea acestui document.
natus.com

Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562 SUA
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Protecția drepturilor de
autor ale software-ului

Acest software este protejat prin prevederile naționale, S.U.A. și internaționale ale
tratatului privind drepturile de autor. Aceste prevederi privind drepturile de autor
se aplică utilizării acestui software indiferent dacă sunteți sau nu de acord cu
următoarele condiții. Conform legii, persoanele care încalcă drepturile de autor
pot fi răspunzătoare pentru daune efective cauzate proprietarului drepturilor de
autor și pentru daune morale de până la 100.000 $ pentru fiecare infracțiune.
Copierea neautorizată a software-ului computerizat și încercările de copiere a
software-ului computerizat reprezintă, de asemenea, infracțiuni care se pot
pedepsi cu amenzi care pot depăși 100.000 $ și 10 ani de închisoare.
1.

Cu excepția situației în care se stabilesc restricții printr-un acord cu
Natus Medical Incorporated, aveți dreptul:
a. Să utilizați acest software exclusiv pe un computer și printr-un singur
utilizator pe rând.
b. Să efectuați o copie a acestui software, cu condiția ca:
(i) această copie să fie creată ca pas esențial în utilizarea acestui
software împreună cu aparatul și să nu fie utilizat în niciun alt mod;
sau

c.

2.

n

(ii) această copie să se realizeze exclusiv în scopuri de arhivare și ca
toate copiile arhivate să fie distruse în cazul în care dreptul dvs. legal
de a deține acest software încetează.
Să vindeți acest software, precum și copiile arhivate, ca parte din
vânzarea tuturor drepturilor dvs. asupra acestui software, cu excepția
faptului că adaptările pregătite astfel pot fi transferate numai cu
aprobarea Natus Medical Incorporated.

Nu aveți dreptul:
a. Să efectuați copii ale acestui software sau ale acestei documentații decât
conform indicațiilor de mai sus.
b. Să schimbați, modificați sau adaptați acest software sau această
documentație decât conform indicațiilor de mai sus.
c. Să distribuiți, transferați prin leasing, închiriați sau sublicențiați acest
software sau această documentație.
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Descriere tehnică
UltraPro S100 vă permite să efectuați o gamă largă de studii de conducție
nervoasă (NCS), electromiografie (EMG), potențial evocat (EP) și studii
anatomice. Programele software separate și accesoriile opționale vă permit să
personalizați UltraPro S100 pentru a îndeplini nevoile clinice specifice.
Performanța clinică
UltraPro S100 permite utilizatorului să efectueze o gamă largă de studii de
conducție nervoasă (NCS), electromiografie (EMG), potențial evocat(EP), studii
autonome, precum și programe cu modalități multiple, precum monitorizarea
intraoperatorie (IOM). Programele software separate și accesoriile opționale
permit utilizatorului să personalizeze UltraPro pentru a îndeplini nevoile clinice
specifice și monitorizarea în sala de operații.
Beneficii clinice
Sistemul UltraPro S100 ajută medicul să colecteze măsurători și forme de undă
aferente nervilor și mușchilor din corp ca adjuvant în diagnosticarea afecțiunilor
neuro-musculare. Afecțiunea este indicată atunci când măsurătorile depășesc
intervalele așteptate sau nominale. Sistemul UltraPro S100 facilitează evaluarea
prin diagnosticare a afecțiunilor precum tunelul carpian, radiculopatia, leziunile
nervoase, diversele tipuri de distrofie și alte afecțiuni ale sistemelor nervos și
muscular.
Utilizatori preconizați
Sistemul UltraPro este destinat utilizării de către specialiștii clinici calificați, care au
fost instruiți în utilizarea instrumentelor de înregistrare pentru electrodiagnosticare
(EDX) cu scopul de a înregistra, reda și analiza semnalele fiziologice.
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Populația pacienților și grupul țintă
UltraPro S100 ajută medicul în diagnosticarea afecțiunilor neuro-musculare la
pacienții pediatrici și adulți.
Riscuri reziduale
Citiți Informații suplimentare și siguranța incluse pe discul 482-638702, furnizat
cu sistemul; acordați atenție specială secțiunilor Informații privind siguranța,
Atenționări și Avertismente înainte de a alimenta electric și de a utiliza sistemul.
Cerințe de rețea și de siguranță
Citiți Ghidul de asistare de rețea Nicolet Viking/Synergy de pe discul 482-651400,
furnizat cu sistemul, pentru informații privind cerințele hardware de rețea,
securitate și protecție împotriva accesului neautorizat.

1-4
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Instrucțiuni de instalare și service
Testul de continuitate
La instalare, asamblare și operare, anumite puncte de conectare de
electrică la instalare și
împământare
de protecție se pot deconecta electric sau pot avea contacte
întreținere

imperfecte. Aceasta poate cauza un pericol de siguranță atât pentru utilizator,
cât și pentru pacient.
Se recomandă/este necesar să efectuați teste regulate de continuitate electrică,
de la materialele conductoare expuse ale sistemului medical, la împământarea
de protecție de pe sistemul medical. Testele regulate contribuie la menținerea
unei împământări de protecție corespunzătoare. Acest test trebuie efectuat
întotdeauna după instalare și procedurile de întreținere. De asemenea, acest
test trebuie efectuat în mod regulat, ca formă de întreținere.

Amplificatorul UltraPro S100 și performanța esențială a sistemului
Amplificatorul UltraPro S100 este proiectat pentru a funcționa într-o gamă largă de
condiții de mediu, fără compromiterea specificațiilor de performanță.
În cazul în care un artefact de mediu (de ex., ESD, fluctuații de tensiune de linie
etc.) are o intensitate și/sau o durată suficient de mare pentru a afecta negativ
performanța sistemului, acesta este proiectat pentru a detecta această situație și
trimite un mesaj care notifică operatorul cu privire la apariția unui eveniment
advers. După ce operatorul elimină acest mesaj, sistemul indică faptul că achiziția
poate fi reluată cu setările restaurate la starea anterioară.
Dacă acest tip de condiție generează mesaje în mod repetat, contactați
reprezentantul dvs. de service local.

Clasificările de protecție și de echipament
Acest sistem este destinat operării continue și deține o clasificare de protecție
IEC 60601-1 Clasa I, părți aplicate tip BF, echipament standard, neadecvat pentru
utilizarea în prezența gazelor anestezice inflamabile.
Clasificarea echipamentului MDD este IIb.
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Utilizarea acestui ghid
Acest ghid oferă informații principale, necesare pentru operarea amplificatorului
UltraPro S100. Acesta include instrucțiuni pentru crearea fișelor pacienților, lucrul
cu studiile și examinările și efectuarea studiilor simple.
Sistemul dvs. include un computer pe care este instalat programul software
UltraPro S100.

Despre sistem
Sistemele UltraPro S100 conțin un panou de control dedicat, taste digitale
multifuncționale, codate pe culori, și interfețe Windows ușor de utilizat, pentru
simplificarea operării.
Căruciorul UltraPro S100 cuprinde toate componentele sistemului, inclusiv o
imprimantă opțională.
Caracteristicile software inovatoare și o interfață intuitivă simplifică operarea.
Funcția de studiu vă permite să creați o listă de protocoale compatibile și să le
selectați pe rând, utilizând un singur buton. Puteți astfel să efectuați teste mai rapid,
utilizând protocoale standard.

1-6
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Accesorii auxiliare
Pentru a facilita achiziția informațiilor electrofiziologice utilizând sistemul Natus,
există accesorii auxiliare pe care trebuie să le utilizați. Aceste accesorii includ
electrozii de suprafață și electrozii cu ac, care nu sunt incluși în sistemul
Natus Medical Incorporated. În efortul de a asigura o utilizare adecvată a
sistemului, sunt puse la dispoziție descrieri, recomandări și/sau specificații pentru
aceste accesorii auxiliare care sunt considerate compatibile cu sistemul Natus
Medical Incorporated.
Se recomandă ca electrozii de suprafață selectați să fie cei confirmați sau aprobați
pentru studiile de conducție nervoasă sau potențial evocat. Se pot utiliza fie
electrozi de suprafață de unică folosință, fie electrozi de suprafață reutilizabili.
Pentru testul pe care îl desfășurați, trebuie să selectați mărimea potrivită a
electrodului. Electrozii de suprafață reutilizabili sunt fabricați din metal și sunt de
obicei din platină, aur sau argint. Electrozii metalici reutilizabili trebuie curățați
și/sau pregătiți pentru reutilizare conform instrucțiunilor furnizate de către
producătorul electrozilor respectivi. Toți electrozii de suprafață trebuie să aibă un
conector cu pin de protecție care este în conformitate cu standardul DIN 42 802.
Acest conector cu pin independent este un standard în industrie pentru sistemele
EMG.
Se pot utiliza electrozi cu ac de unică folosință sau reutilizabili. Electrozii cu ac
sunt fabricați din diferite materiale. Se recomandă ca electrozii cu ac selectați să fie
cei confirmați sau aprobați pentru aplicațiile de electromiografie. Utilizați
lungimea și mărimea corespunzătoare pentru testul pe care îl efectuați. Conectorul
este un conector DIN circular, cu 5 pini. Acest conector cu pin independent este un
standard în industrie pentru sistemele EMG. Configurația pinilor pentru acest
conector este după cum urmează: pinul 1 este activ, pinul 2 este de referință,
pinul 3 este protecția electrică, iar pinii 4 și 5 sunt împământarea pentru pacient.

Conectarea componentelor sistemului
Pentru instrucțiuni privind cablarea, consultați ghidul de instalare a UltraPro S100.

Introducerea comenzilor
Pentru a introduce comenzi, text sau valori și pentru a selecta funcțiile, apăsați o
tastă pe panoul de control sau atingeți o serie de taste pe tastatură. Dacă aveți un
dispozitiv cu cursor, cum ar fi un mouse sau o bilă de comandă, puteți efectua
aceste operațiuni prin orientarea cursorului și printr-un clic pe un element din zona
tastelor funcționale.
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Prezentarea generală a sistemului
Sistemele UltraPro S100 se împart în trei versiuni. Diferențele principale sunt:
 Generația 1 se referă la panoul de control cu conexiunea la amplificator în

lateral.

 Generația 2 se referă la panoul de control cu conexiunea la amplificator în

partea din spate.

 Generația 3 se referă la carcasa de bază și panou de control revizuite.
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Elemente de bază privind sistemul

Baza UltraPro S100

1

Unitate de bază

3

Panou lateral

2

Panoul din spate

4

Panou de control

Interfața sistemului UltraPro S100
Înainte de a utiliza sistemul, trebuie să conectați componentele acestuia:
1. Conectați toate cablurile de interfață pentru semnal (USB/HS-Link) conform
ilustrației următoare.
2. Conectați toate cablurile de interfață electrice, cu excepția cablului de alimentare,
până la pasul 3.
3. Conectați cablul de alimentare de la priza de perete.
Utilizați numai dispozitivele opționale specificate de Natus Medical
Incorporated, pentru a menține conformitatea cu IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1).
Utilizați întotdeauna cabluri ecranate Natus Medical Incorporated
pentru rețeaua de alimentare pentru a evita zgomotul de rețea, în special în
vecinătatea pacientului sau a amplificatorului.
NOTĂ: asigurați-vă că dispozitivul conectat la priza de perete este poziționat astfel
încât să permită deconectarea cu ușurință de la sursa de alimentare, dacă este nevoie.
NOTĂ: deconectarea cablului de alimentare electrică de la intrarea de alimentare de
pe unitatea de bază sau de pe cărucior deconectează alimentarea electrică a întregului
sistem UltraPro S100.
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Conexiunile cablurilor – Generația nr. 1

Stilurile componentelor pot varia față de cele prezentate mai sus.
Articol Descriere

Articol

Descriere

A

Laptop

1

Cablu USB 2.0 (2 m)

B

Unitate de bază

2

Cablu High-Speed Link (patentat)

C

Adaptor de alimentare

3

Cablu IEC adaptor de alimentare (1 ft)

D

Sondă stimulator electric

4

Cablu de alimentare de uz spitalicesc,
ecranat

5

Cablu de alimentare de pornire IEC (2 m)

 Sondă de stimulare avansată
(afișată)
 Comfort Probe RS10 (opțională,
neafișată)

2-4

E

Ferită

F

Amplificator cu 3 canale

G

Amplificator cu 4 canale

H

Cutia de izolare se utilizează numai
pe căruciorul opțional

I

REȚEA DE ALIMENTARE CU
ELECTRICITATE
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Elemente de bază privind sistemul

Panoul din partea
dreaptă – Generația nr. 1

1

Ieșire stimulator (izolată)
Conectorii ieșirii stimulatorului sunt izolați
electronic.
Mufă de ieșire stimulator (izolată)
Pentru conectarea electrozilor de stimulare cu fișe
DIN. Suport pentru sonda de stimulare activă.

2

Conector de ieșire HS Link
Conexiune amplificator
Cat5 cu suprimare IEM integrată
Cablu patentat

15 septembrie 2020

3

Conexiune traductor auditiv

4

Conexiune traductor ochelari cu LED

5

Difuzor EMG
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Panoul din spate –
Generația nr. 1

1

Împământare de protecție

2

Împământare funcțională
A se utiliza pentru suprimarea zgomotului.

3

Conectori USB dubli – Tip A
Alimentare disponibilă limitată. A se utiliza numai
pentru întrerupătorul de pedală și stick-ul de memorie.

4

Conector USB – Tip B
Pentru interfața cu computerul.

5

Răspuns pacient, conector ciocănel de reflexe

6

Conector de intrare/ieșire declanșator

7

Conector traductor vizual

8

Intrare electrică
Intrare: 100 – 240 V c.a., 50/60 Hz, Max. 300 VA
Siguranțe
F1, F2: T4A/250V

9

2-6

Ieșire de alimentare (numai pentru computer atunci
când nu este utilizat împreună cu transformatorul de
izolație)
Ieșire: Alimentare electrică: 100 – 240 V c.a.
Max. 200 VA
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Conexiunile cablurilor – Generația nr. 2

Stilurile componentelor pot varia față de cele prezentate mai sus.
Articol Descriere

Articol

Descriere

A

Laptop

1

Cablu USB 2.0 (2 m)

B

Unitate de bază

2

Cablu High-Speed Link (patentat)

C

Adaptor de alimentare

3

Cablu IEC adaptor de alimentare (1 ft)

D

Sondă stimulator electric

4

Cablu de alimentare de uz spitalicesc,
ecranat

5

Cablu de alimentare electrică IEC (2 m)

 Sondă de stimulare avansată
(afișată)
 Comfort Probe RS10 (opțională,
neafișată)
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E

Ferită

F

Amplificator cu 3 canale

G

Amplificator cu 4 canale

H

Cutia de izolare se utilizează numai
pe căruciorul opțional

I

REȚEA DE ALIMENTARE CU
ELECTRICITATE
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Panoul din partea
dreaptă – Generația nr. 2

1

Ieșire stimulator (izolată)
Conectorii ieșirii stimulatorului sunt izolați electronic.
Mufă de ieșire stimulator (izolată)
Pentru conectarea electrozilor de stimulare cu fișe DIN.
Suport pentru sonda de stimulare activă.

2-8

2

Conexiune traductor auditiv

3

Conexiune traductor ochelari cu LED

4

Difuzor EMG
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Elemente de bază privind sistemul

Panoul din spate –
Generația nr. 2

1

Împământare de protecție

2

Împământare funcțională
A se utiliza pentru suprimarea zgomotului.

3

Conectori USB dubli – Tip A
Alimentare disponibilă limitată. A se utiliza numai pentru
întrerupătorul de pedală și stick-ul de memorie.

4

Conector USB – Tip B
Pentru interfața cu computerul.

5

Răspuns pacient, conector ciocănel de reflexe

6

Conector de intrare/ieșire declanșator

7

Conector de ieșire HS Link
Conexiune amplificator
Cat5 cu suprimare IEM integrată
Cablu patentat

8

Conector traductor vizual

9

Intrare electrică
Intrare: 100 – 240 V c.a., 50/60 Hz, Max. 300 VA
Siguranțe
F1, F2: T4A/250V

10

15 septembrie 2020

Ieșire de alimentare (numai pentru computer atunci când
nu este utilizat împreună cu transformatorul de izolație)
Ieșire: Alimentare electrică: 100 – 240 V c.a. Max. 200 VA
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Conexiunile cablurilor – Generația nr. 3

Stilurile componentelor pot varia față de cele prezentate mai sus.
Articol Descriere

Articol

Descriere

A

Laptop

1

Cablu USB 2.0 (2 m)

B

Unitate de bază

2

Cablu High-Speed Link (patentat)

C

Adaptor de alimentare

3

Cablu IEC adaptor de alimentare (1 ft)

Sondă stimulator electric

4

Cablu de alimentare de uz spitalicesc,
ecranat

5

Cablu de alimentare electrică IEC
(2 m)

D

 Sondă de stimulare avansată
(afișată)

 Comfort Probe RS10 (opțională,
neafișată)
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E

Ferită

F

Amplificator cu 3 canale

G

Amplificator cu 4 canale

H

Cutia de izolare se utilizează numai pe
căruciorul opțional

I

REȚEA DE ALIMENTARE CU
ELECTRICITATE
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Elemente de bază privind sistemul

Panoul din partea
dreaptă – Generația nr. 3

1

Ieșire stimulator (izolată)
Conectorii ieșirii stimulatorului sunt izolați
electronic.
Mufă de ieșire stimulator (izolată)
Pentru conectarea electrozilor de stimulare cu fișe
DIN. Suport pentru sonda de stimulare activă.

2

Conexiune traductor auditiv

3

Conexiune traductor ochelari cu LED

Panoul din partea stângă
– Generația nr. 3
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1

Difuzor

2

Comutator de alimentare
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Panoul din spate –
Generația nr. 3

1

Împământare de protecție

2

Împământare funcțională
A se utiliza pentru suprimarea zgomotului.

3

Conectori USB dubli – Tip A
Alimentare disponibilă limitată. A se utiliza numai
pentru întrerupătorul de pedală și stick-ul de memorie.

4

Conector USB – Tip B
Pentru interfața cu computerul.

5

Conector de intrare/ieșire declanșator – Opțiunea 1

6

Conector de intrare/ieșire declanșator – Opțiunea 2

7

Conector de ieșire HS Link
Conexiune amplificator
Cat5 cu suprimare IEM integrată
Cablu patentat

8

Conector traductor vizual

9

Intrare electrică
Intrare: 100 – 240 V c.a., 50/60 Hz, Max. 300 VA
Siguranțe
F1, F2: T4A/250V

10

2-12

Ieșire de alimentare (numai pentru computer atunci
când nu este utilizat împreună cu transformatorul
de izolație)
Ieșire: Alimentare electrică: 100 – 240 V c.a.
Max. 200 VA
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Funcțiile panoului de control – Generațiile nr. 1 și nr. 2

15 septembrie 2020

1

Butonul rotativ de control al intensității stimulului

2

Tastă de control durată de stimulare

3

Tastă de control frecvență de repetiție stimul

4

Taste săgeată (taste de control navigare, marker)

5

Neutilizat.

6

Buton rotativ de selecție

7

Indicator de volum

8

Indicator de anulare a sunetului

9

Tastă de anulare a sunetului

10

Taste de navigare pe ecran

11

Taste audio

12

Tastatură numerică

13

Tasta Enter

14

Indicatorul standby

15

Indicatorul de funcționare

16

Taste funcționale

17

Taste de afișare

18

Tastă stimul recurent

19

Indicator stimul

20

Tasta de stimulare unică

21

Resetare stimul la 0
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Indicatoare de pornire a
alimentării/standby
Funcționare
Standby

Navigarea în
software/funcțiile
software
Tastele de navigare pe ecran – Codate pe culori
Tastele software de navigare pe ecran vă permit să
navigați în filele aplicației.
Cele 6 culori și funcții ale tastelor software de navigare
corespund butoanelor de navigare software pe ecran din
aplicație.
Tastele funcționale – Codate pe culori
Tastele funcționale software vă permit să controlați
diversele funcții software din aplicație.
Cele 12 culori și funcții ale tastelor funcționale software
corespund butoanelor funcționale software din aplicație.

Tastele de afișare
Tastele de control stânga și dreapta vă permit să
modificați durata de baleiere.
Tasta dreapta reduce durata de baleiere per diviziune –
traseul se lărgește.
Tasta stânga mărește durata de baleiere per diviziune –
traseul se îngustează.
Tastele de control în sus și în jos vă permit să
modificați nivelul de sensibilitate per diviziune.
 Tasta în sus reduce nivelul de sensibilitate per
diviziune – traseul se mărește.
 Tasta în jos mărește nivelul de sensibilitate per
diviziune – traseul se micșorează.

2-14
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Elemente de bază privind sistemul

Stimulul
Indicatorul de stimulare
Lumina galbenă a indicatorului (LED) de stimulare se
aprinde intermitent o dată pentru o singură stimulare și
intermitent în mod repetat pentru stimulare repetată.
Tasta de stimulare unică
Când apăsați pe tasta de stimulare unică, se generează un
singur stimul, iar indicatorul se aprinde intermitent o dată.
Tasta de stimulare unică se poate utiliza și pentru a opri
stimularea repetitivă.
Tasta de stimulare repetitivă
Când apăsați pe tasta de stimulare repetitivă, se generează
un stimul repetitiv, iar indicatorul se aprinde intermitent.
Pentru a opri stimularea repetitivă, apăsați fie pe aceeași
tastă de stimulare repetitivă, fie pe tasta de stimulare
unică.

Intensitatea/durata/
frecvența de repetiție
a stimulului
Butonul rotativ de control al intensității stimulului
Butonul rotativ de control al intensității stimulului vă
permite să reglați intensitatea stimulului generat.
Rotiți butonul de control spre dreapta pentru a mări
intensitatea stimulului.
Rotiți butonul de control spre stânga pentru a reduce
intensitatea stimulului.
Tasta Reset Stimulus Intensity (Resetare intensitate
stimul)
Apăsați pe tasta Reset Stimulus Intensity (Resetare
intensitate stimul) pentru a readuce intensitatea acestuia la
nivelul de bază.
Când utilizați stimulatoarele de curent, procedați
cu atenție pentru a evita expunerea pacienților la niveluri
ridicate de curent. Înainte de conectarea sau deconectarea
electrodului de stimulare, resetați întotdeauna
stimulatorul.
15 septembrie 2020
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Tastele de control al duratei de stimulare
Tastele în sus și în jos pentru durata de stimulare vă permit
să măriți/reduceți durata de stimulare.
Tasta în sus mărește durata de stimulare.
Tasta în jos reduce durata de stimulare.
Tastele de control al frecvenței de repetiție a
stimulului
Tastele în sus și în jos de control al frecvenței de repetiție
a stimulului vă permit să măriți și să reduceți frecvența de
repetiție a stimulului.
Tasta în sus mărește frecvența de repetiție a stimulului.
Tasta în jos reduce frecvența de repetiție a stimulului.

Nivelul
audio/Volumul/Modul
Cursor/Traseul/
Markerul/Declanșatorul
Tastele audio
Tastele săgeată stânga și dreapta se utilizează pentru a
reduce/mări volumul audio.
Tasta/indicatorul de anulare a sunetului
Apăsați pe tasta de anulare a sunetului difuzorului pentru
a comuta între funcțiile de pornire și de oprire a acestuia.
Lumina galbenă (LED) indică faptul că sunetul
difuzorului este anulat.
Pentru a regla volumul, consultați funcția rotiței de
control al markerului, de mai jos.
Butonul rotativ de selecție
Învârtiți rotița pentru a deplasa traseele/markerii sau
cursorul declanșatorului.
Apăsați pe rotiță pentru a parcurge markerii din traseul
activ.
Neutilizat
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Tastele de control pentru traseu/marker/declanșator
În aplicațiile motorie și senzorială, F-Wave și H-Reflex:
Tastele de control în sus și în jos selectează traseul activ.
Tastele de control stânga și dreapta selectează cursorul
activ.
În aplicația EMG:
Tastele de control în sus și în jos deplasează cursorul
declanșatorului în pași mici.
Tastele de control stânga și dreapta deplasează elementul
selectat cu un pas.
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Panoul de control –
Generația nr. 3
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1

Tastă de reducere volum

2

Tastă de creștere volum

3

Tastă de selectare laterală dreapta/stânga

4

Selectare test

5

Taste funcționale

6

Indicatorul de funcționare

7

Indicatorul standby

8

Butonul rotativ de control al intensității stimulului

9

Tastă medie

10

Tasta de stimulare unică

11

Tastă stimul recurent

12

Rotiță cursor, linie declanșator, derulare

13

Ștergere

14

Tastă de coborâre traseu selectat

15

Tastă de ridicare traseu selectat

16

Tastă de reducere bază de timp

17

Tastă de reducere nivel de sensibilitate

18

Tastă de creștere bază de timp

19

Tastă de creștere nivel de sensibilitate

20

Testul următor

21

Tastă de anulare sunet
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Funcțiile panoului de control – Generația nr. 3
Indicatoarele de pornire
a alimentării/standby
Indicatorul de funcționare
* Este aprins continuu la inițializarea sistemului
* Este aprins continuu după ce aplicația a inițializat unitatea
principală
Indicatorul standby
* Se aprinde intermitent lent când baza UltraPro este
alimentată, iar cablul USB este conectat, însă aplicația EMG
nu funcționează
* Se aprinde intermitent rapid la inițializarea sistemului
* Se aprinde continuu dacă sistemul este pornit, însă cablul
USB nu este conectat

Funcțiile software
Tastele funcționale – Codate pe culori
Cele 12 taste funcționale software vă permit să controlați
diversele funcții software din aplicație.
Culorile și funcțiile celor 12 taste funcționale software
corespund butoanelor funcționale software din aplicație, din
partea de jos a ecranului afișat.

Tastele de afișare
Tastele de control stânga și dreapta vă permit să modificați
viteza de baleiere.
Tasta dreapta reduce durata de baleiere per diviziune – traseul
se lărgește.
Tasta stânga mărește durata de baleiere per diviziune – traseul
se îngustează.
Tastele de control în sus și în jos vă permit să modificați
nivelul de sensibilitate per diviziune.

• Tasta în sus mărește nivelul de sensibilitate per diviziune –
traseul se micșorează.

• Tasta în jos reduce nivelul de sensibilitate per diviziune –
traseul se mărește.
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Stimulul

Indicatorul stimulatorului
* Se aprinde intermitent rapid la inițializarea sistemului
* Se aprinde intermitent la frecvența de repetare când
stimulatorul este activ
* Se aprinde intermitent rapid când testul de impedanță este
activ
Tasta de stimulare repetitivă
Apăsați-o pentru a genera un stimul repetitiv. Indicatorul se
aprinde intermitent.
Pentru a opri stimularea repetitivă, apăsați fie pe tasta de
stimulare repetitivă, fie pe tasta de stimulare unică.
Tasta de stimulare unică
Apăsați-o pentru a genera un singur stimul. Indicatorul se
aprinde intermitent o dată.
Tasta de stimulare unică se poate utiliza și pentru a opri
stimularea repetitivă.

Intensitatea stimulului
Tasta pentru medie
Apăsați-o pentru a porni sau a opri calcularea unei medii.

Butonul rotativ de control al intensității stimulului
Butonul rotativ de control al intensității stimulului vă permite să
reglați intensitatea stimulului generat.
Rotiți butonul de control spre dreapta pentru a mări intensitatea
stimulului.
Rotiți butonul de control spre stânga pentru a reduce intensitatea
stimulului.
Când utilizați stimulatoarele de curent, procedați cu
atenție pentru a evita expunerea pacienților la niveluri ridicate de
curent. Înainte de conectarea sau deconectarea electrodului de
stimulare, resetați întotdeauna stimulatorul.
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Selectoarele de
funcționare
Funcționarea anterioară
Apăsați pentru a trece la funcționarea anterioară.
Funcționarea următoare
Apăsați pentru a trece la funcționarea următoare.

Volumul audio
Tastele audio
Apăsați partea de sus a butonului pentru a crește volumul și
partea de jos a butonului pentru a reduce volumul.

Tasta de anulare a sunetului
Apăsați-o pentru a comuta între funcțiile de pornire și de oprire.
Indicatorul de anulare a sunetului
* Este pornit permanent când difuzorul este oprit
* Se aprinde intermitent la inițializarea unității principale

15 septembrie 2020
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Ștergere și deplasare
Tasta de ștergere
Apăsați pe tasta Ștergere pentru a șterge traseul selectat, ultimul
caracter introdus sau intrarea selectată.
Butonul rotativ de selecție
Învârtiți butonul rotativ pentru a deplasa traseele, markerii sau
cursorul declanșatorului.

Selectarea testului
Tasta de selectare a testului
Apăsați-o pentru a accesa meniul de testare din pagina
principală.
Tasta de selectare laterală
Apăsați-o pentru a alege partea din stânga sau din dreapta pentru
examinare.
Tasta pentru testul următor
Apăsați-o pentru a trece la studiul următor.
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Modulul amplificatorului UltraPro S100 – 3 și 4 canale

Amplificatorul Natus UltraPro S100
cu 3 canale

Amplificatorul Natus UltraPro S100
cu 4 canale

Panoul din față

Amplificator cu 3 canale

Intrarea amplificatorului (izolată)
Toți conectorii de intrare ai
amplificatorului sunt izolați electronic.

Amplificator cu 4 canale

Amplificator cu 3 și 4 canale

Conectorii de intrare ai
amplificatorului, nivel de sensibilitate
electrostatică
Nu atingeți conectorii de intrare ai
amplificatorului întrucât există riscul de a
deteriora amplificatorul sau de a afecta
performanța acestuia.

Amplificator cu 3 și 4 canale
Amplificator cu 3 și 4 canale

Electrod activ – negru
Electrodul activ corespunde conectorului
de intrare negru.
Electrod de referință – roșu
Electrodul de referință corespunde
conectorului de intrare roșu.
LED de pornire a alimentării

Amplificator cu 4 canale

15 septembrie 2020
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Panoul din față

Amplificator cu 3 canale

Conectorii de intrare ai
amplificatorului (1-3)/(1-4)
Conectorii de intrare ai amplificatorului
au o mufă de tip DIN și o pereche de pini
de 1,5 mm, cu protecție la atingere.

Amplificator cu 4 canale

Conectorii de împământare ai
pacientului
Conectați electrozii de împământare ai
pacientului la conectorii verzi.
Amplificator cu 3 canale

Amplificator cu 4 canale

Nu conectați „masa de la pacient”
la conexiunea de împământare de
protecție de pe unitatea transformatorului
de separare sau la alte conexiuni de
„împământare” deoarece intrările
electrozilor sunt izolate galvanic.
Buton de testare a impedanței

Amplificator cu 4 canale

Buton de anulare a sunetului
Amplificator cu 4 canale

Panoul lateral cu 3 canale/Panoul din spate cu 4 canale

Amplificator cu 3 și 4 canale

Conectorul de intrare HS Link –
Unitatea principală – Panoul lateral –
Panoul din spate
Din cauza riscului de
electrocutare, operatorul și/sau pacientul
nu trebuie să atingă direct sau indirect
protecția metalică de pe cablul LINK
conectat în partea din spate a
amplificatorului.

2-24

15 septembrie 2020

Elemente de bază privind sistemul

Stimulator de curent
Informații privind
siguranța

Stimulatorul
Când utilizați stimulatorul de curent, procedați cu atenție pentru a evita
expunerea pacienților la niveluri ridicate de curent. Înainte de conectarea sau
deconectarea electrodului de stimulare, resetați întotdeauna stimulatorul.

Conectarea simultană a unui pacient la echipamentul chirurgical de
înaltă frecvență poate cauza arsuri la locul stimulării electrice sau al
electrozilor de înregistrare, precum și daune posibile la nivelul stimulatorului
electric sau al amplificatoarelor de intrare ale electrozilor. Utilizarea în
vecinătatea imediată (de ex., la 1 m distanță) de echipamentele de terapie cu
unde scurte sau cu microunde poate cauza instabilități la ieșirea stimulatorului
electric.

Efecte fiziologice periculoase! Stimulatorul de curent poate genera
curenți și tensiuni periculoase.

Evitați stimularea electrică pe durate de timp prelungite.

Electrozi de stimulare
Când utilizați electrozi cu ac pentru înregistrare sau stimulare, utilizați
fie electrozi cu ac presterilizați, de unică folosință, fie sterilizați corect electrozii
cu ac pentru utilizare multiplă.

Evitați contactul accidental dintre electrozii conectați, dar neaplicați
și alte elemente conductive – inclusiv cele conectate la împământarea de
protecție.
Notă: pentru curățarea electrozilor de suprafață reutilizabili, consultați
instrucțiunile de utilizare însoțitoare, aferente acestora.
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Sonda de stimulare
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1

Pinii electrozilor de ieșire
Pentru stimularea directă pe piele, consultați descrierea electrozilor de stimulare din
această secțiune.

2

Indicatorii de polaritate și de stimulare
Catodul de stimulare este indicat printr-o lumină verde aprinsă constant (LED). În timpul
stimulării, celălalt indicator LED se aprinde intermitent în galben – o dată pentru
stimularea unică și intermitent pentru stimularea repetitivă. Rețineți că dacă stimulatorul
nu este activat, LED-urile nu se aprind.

3

Butonul de polaritate
Apăsați pe buton pentru a schimba polaritatea.

4

Butonul C
Următoarea examinare de studiu
Activ pentru toate testele. Apăsați scurt pe butonul de pe mâner.

5

Butonul A
Butonul pentru locația următoare – Activ pentru testarea nervilor motorii și
senzoriali
Apăsați scurt pe butonul de pe mâner.

6

Buton de stimulare unică
Apăsați scurt pe butonul de pe mâner.
Buton de stimulare repetitivă
Apăsați și mențineți apăsat butonul de pe mâner timp de minimum 1 secundă.

7

Rotița de control al intensității stimulului
Pentru a crește sau a reduce intensitatea curentului, învârtiți rotița.
Alternativ, puteți utiliza și rotița mouse-ului sau butonul rotativ de control al stimulului
de pe panoul de control.
Resetarea
Pentru a reseta intensitatea la nivelul zero, apăsați pe tasta Reset Stimulus Intensity
(Resetare intensitate stimul) de pe panoul de control.
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Schimbarea polarității
pentru Comfort Probe
RS10

15 septembrie 2020

1.
2.
3.

Scoateți capul sondei direct din Comfort Probe RS10.
Rotiți capul sondei la 180 de grade.
Introduceți înapoi capul sondei în Comfort Probe RS10.
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Întrerupător cu 3 pedale (opțiune)
Întrerupătorul cu pedală este disponibil în modelul cu trei pedale (1, 2 și 3 funcții), cu
interfață USB.

IPX1

2-28

Gradul de protecție împotriva infiltrării nocive a apei

1

Poate fi programat de către utilizator

2

Locația următoare (poate fi definită de către utilizator)

3

Pornire/oprire stimul (poate fi definită de utilizator)
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Pornirea sistemului
1.
2.
3.
4.
5.

Asigurați-vă că toate componentele sunt conectate adecvat, conform explicațiilor
anterioare din acest capitol, iar apoi urmați pașii de mai jos.
Conectați cablul de alimentare la priza de perete.
Apare ecranul de conectare în sistemul Windows. Faceți clic pe pictograma
utilizatorului corect și introduceți parola (dacă aveți o parolă).
(Numai pentru generația a 3-a) Porniți butonul de alimentare de pe unitatea de
bază, din partea din stânga a panoului.
Faceți clic pe pictograma software-ului Natus Elite Viking sau Synergy pentru a
lansa aplicația

Notă: ID-ul și parola dvs. de conectare pot varia.

Oprirea sistemului
Pentru a efectua o oprire corectă a sistemului în scopul de a preveni deteriorarea
unității, urmați aceste proceduri.
1. Din pagina principală Natus Elite Viking sau Synergy, faceți clic pe File (Fișier) și
pe Exit (Ieșire). Aplicația se închide și se afișează desktopul Windows.
2. (Numai pentru generația a 3-a) Opriți butonul de alimentare de pe unitatea de
bază, din partea din stânga a panoului.
3. Faceți clic pe pictograma Microsoft Windows de alimentare în colțul din stânga
jos al ecranului computerului.
4. Faceți clic pe Start > Shutdown (Închidere) în colțul din stânga jos al ecranului
computerului.
5. Deconectați cablul de alimentare de la priza de perete după oprirea sistemului.

Avertismente și coduri de eroare software
În aplicația Natus Elite Viking sau Synergy, erorile și mesajele de informare sunt
concepute astfel încât să ofere explicații.
Cu toate acestea, în documentul 022210 de pe discul cu ghidul de utilizare
482-651400, puteți găsi informații suplimentare și acțiuni sugerate pentru utilizator.
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Instalarea software-ului de achiziție UltraPro S100
Pentru a instala și activa licența software-ului UltraPro S100 dacă acesta nu a fost
instalat și licențiat sau dacă efectuați o nouă instalare software, urmați aceste
proceduri.

1. Instalarea
software-ului de
achiziție

1.

Introduceți discul de instalare Natus Elite Viking/Synergy EMG în unitatea de
disc. Programul de configurare pornește automat.
2. Faceți clic pe Next (Următorul).
3. Bifați caseta Accept license agreement (Acceptare acord de licență) și faceți
clic pe Next (Următorul).
4. Bifați caseta Acquisition System (Sistem de achiziție) și faceți clic pe Next
(Următorul).
5. Introduceți numărul de serie al sistemului din formularul de licențiere furnizat
și faceți clic pe Next (Următorul).
6. Faceți clic pe Next (Următorul) pentru a accepta locația prestabilită de instalare
a programului aplicației.
7. Faceți clic pe Next (Următorul) pentru a începe instalarea.
8. Faceți clic pe Install (Instalare) pentru a instala driverul dispozitivului.
9. Faceți clic pe Install this driver anyway (Instalare driver oricum).
10. Faceți clic pe Next (Următorul) pentru a finaliza instalarea.
11. Faceți clic pe OK pentru a reporni PC-ul.
12. Instalarea software-ului UltraPro S100 s-a încheiat.

2. Creați și aplicați
licența software
UltraPro S100

1.

Pentru a crea și a aplica licența UltraPro S100, consultați Scrisoarea de licență
UltraPro S100.

Specificații tehnice
Pentru specificații tehnice, consultați fișa de specificații tehnice a UltraPro S100.
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3

Informații despre pacient
Acest capitol explică modul în care puteți să utilizați informațiile
pacientului, o funcție utilă când lucrați cu fișierele de examinare a
pacientului.
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Pagină goală.
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Informații despre pacient

Ecranul Pacienți

Funcția Informațiile pacientului conține secțiuni în care introduceți date specifice
despre pacient, precum ID-ul pacientului, sexul, data nașterii și numele pacientului,
dar și informații privind medicul, rezumatul și concluziile.

Introducerea unui
pacient nou

1.

Faceți clic pe New Patient (Pacient nou) pentru a pregăti sistemul pentru un nou
pacient. Dacă există date nesalvate, vi se solicită să le salvați sau să le ștergeți.
Este golită zona cu datele demografice ale pacientului.

2.

Introduceți datele demografice ale pacientului și informațiile privind
consultația.
Trebuie să completați cel puțin câmpurile obligatorii. După ce ați completat
câmpurile obligatorii, sunt disponibile datele demografice ale pacientului.
Câmpul evidențiat indică locația de pe ecran unde va fi introdus textul. Apăsați
pe <Enter> sau pe <Tab> pentru a trece la rândul următor din formular.
Apăsați pe <Shift Tab> pentru a deplasa cursorul intermitent pe rândul anterior.
Datele pacientului trebuie introduse înainte de a începe orice proceduri de
testare.
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3.

Introduceți numele, data nașterii etc., după cum este necesar.

4.

Numele, ID-ul pacientului etc. se afișează în partea din stânga a ecranului.

5.

Dacă doriți să completați restul câmpurilor de informații, amplasați cursorul în
câmpul dorit și tastați informațiile. Apăsați pe tasta Tab pentru a deplasa
cursorul la câmpul următor.

6.

Faceți clic pe Save (Salvare) pentru a salva datele pacientului pe hard disk.

7.

Faceți clic pe Begin Testing (Inițiere testare) pentru a porni testarea sau pentru
a accesa detaliile consultației.

8.

Pentru a adăuga informațiile privind consultația, puteți apăsa și pe butonul Visit
Details (Accesare detalii).
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Selectarea/editarea
informațiilor
pacientului

1.

Faceți clic pe tasta funcțională Patient List (Listă de pacienți) de pe ecranul
principal UltraPro S100 pentru a lista toți pacienții din baza de date cu pacienți
sau folosiți utilitarul Search (Căutare) pentru a găsi un pacient.

2.

Utilizați bara de derulare pe verticală sau tastele săgeată în sus/în jos pentru a
derula câmpurile până la pacientul dorit. Pentru a încărca datele pacientului,
faceți dublu clic pe patient (pacient) sau selectați pacientul și faceți clic pe
Load Patient (Încărcare date pacient). Informațiile pacientului actual se
afișează în partea din stânga a ecranului.

3.

Dacă este necesar, editați informațiile pacientului.

4.

Pentru a modifica informațiile pacientului actual, tastați informațiile care
trebuie actualizate. Informații pacientului actual se aplică în toate
rapoartele. Cu toate acestea, informațiile privind consultația sunt unice
fiecărei consultații.

5.

Pentru a modifica detaliile privind consultația, selectați Restart Visit
(Reinițiere consultație).

6.

Selectați Visit Details (Accesare detalii).

7.

Când ați terminat cu informațiile privind consultația, faceți clic pe Done
(Efectuat). Vi se solicită să salvați modificările.
Dacă actualizați numai informațiile pacientului actual, faceți clic pe Save
(Salvare) când ați terminat.

Notă: încărcarea unui pacient înlocuiește pacientul actual și este posibil să vi se
solicite să salvați datele pacientului actual înainte de a putea continua.

Inițierea unei noi
consultații

1.

Faceți clic pe tasta funcțională Patient List (Listă de pacienți) de pe ecranul
principal UltraPro S100 pentru a lista toți pacienții din baza de date cu pacienți
sau folosiți utilitarul Search (Căutare) pentru a găsi un pacient.

2.

Utilizați bara de derulare pe verticală sau tastele săgeată în sus/în jos pentru a
derula câmpurile până la pacientul dorit. Pentru a încărca datele pacientului,
faceți dublu clic pe patient (pacient) sau selectați pacientul și faceți clic pe
Load Patient (Încărcare date pacient).

Notă: încărcarea unui pacient înlocuiește pacientul actual și este posibil să vi se
solicite să salvați datele pacientului actual înainte de a putea continua.
3.
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Faceți clic pe New Visit (Consultație nouă).
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Informații despre pacient

Reactivarea unui
pacient pentru testare

Reactivarea unei
examinări pentru
verificare

1.

Faceți clic pe tasta funcțională Patient List (Listă de pacienți) de pe ecranul
principal UltraPro S100 pentru a lista pacienții din baza de date cu pacienți sau
folosiți utilitarul Search (Căutare) pentru a găsi un pacient.

2.

Încărcați detaliile pacientului. Informațiile pacientului se afișează în stânga.

3.

Efectuați modificările necesare în informațiile privind consultația. Când ați
terminat, faceți clic pe Done (Efectuat). Vi se solicită să salvați modificările.

4.

Meniul de teste se afișează automat în partea din dreapta. Căutați și selectați
testul dorit pentru a începe testarea.

5.

Dacă trebuie să adăugați o testare la consultația existentă:
a. Faceți clic pe tasta funcțională Patient List (Listă de pacienți) din ecranul
principal al UltraPro S100. Pacienții sunt enumerați în partea din dreapta.
b. Căutați pacientul și selectați numele acestuia.
c. Faceți clic pe Catalog pentru a afișa toate consultațiile pacientului.
d. Căutați în funcție de dată pentru a găsi consultația pe care doriți să o atașați
și evidențiați data.
e. Faceți clic pe Restart (Repornire). Se va asocia o testare suplimentară
acestei consultații.

1.

Pentru a verifica datele formei de undă.
a. Faceți clic pe butonul Patient List (Listă de pacienți) pentru a afișa toți
pacienții în partea din dreapta a ecranului.
b. Identificați pacientul; pentru aceasta, derulați în listă sau utilizați funcția
Search (Căutare) și selectați pacientul.

2.

Faceți clic pe butonul Catalog pentru a afișa toate consultațiile și toate datele
pentru acest pacient, în partea din dreapta a ecranului.
a. Identificați consultația corectă și, dacă este necesar, faceți clic pe butonul
„+” din dreptul directorului pentru a-l deschide.
b. Faceți dublu clic pe denumirea datelor privind forma de undă (Median APB
(Mușchi aductor scurt police), Ulnar FDI (Primul mușchi dorsal interosos
cubital) etc.). Puteți realiza modificări ale datelor, de ex., puteți deplasa
markerii.

3.

Pentru a salva modificările:
a. Faceți clic pe Exit Test (Ieșire test) pentru a reveni la ecranul cu
informațiile pacientului.
b. Faceți clic pe butonul Report (Raport) pentru a genera/recompila raportul.

4.

Faceți clic pe End Visit (Încheiere consultație) pentru a salva modificările și
închide fișa acestui pacient.

Notă: rețineți că semnul „+” sau „-” se afișează în dreptul titlului fiecărei secțiuni.
Ca în Windows, faceți clic pe „+” pentru a deschide un director sau o secțiune
închis(ă) sau faceți clic pe „-” pentru a închide o secțiune.
15 septembrie 2020

3-5

Natus UltraPro S100

Ștergerea examinărilor 1. Faceți clic pe butonul Patient List (Listă de pacienți) în panoul din partea
dreaptă.
din fișa unui pacient
2.

Selectați pacientul dorit.

3.

Faceți clic pe butonul Catalog pentru a afișa consultațiile și fișierele de date ale
acestui pacient. Căutați și selectați fișierul cu forma de undă sau consultația, în
funcție de ce doriți să ștergeți.

4.

Din bara de meniuri, faceți clic pe File (Fișier) > Delete Test (Ștergere test)
pentru a șterge un anumit fișier cu forma de undă sau faceți clic pe File (Fișier)
> Delete Visit (Ștergere consultație) pentru a șterge toate datele dintr-o anumită
dată. În ambele situații, vi se cere să confirmați ștergerea.

Ștergerea unui pacient 1. Selectați patient (pacientul) pe care doriți să îl ștergeți din Patient List (Listă
de pacienți).

2.
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Selectați File (Fișier) > Delete Patient (Ștergere pacient). Vi se solicită să
confirmați ștergerea.
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Efectuarea unei examinări
Acest capitol oferă instrucțiuni generale privind efectuarea unui studiu sau a unei
examinări, utilizând studiul de conducție a nervilor motorii, de exemplu. Puteți
aplica acești pași de bază pentru a efectua majoritatea examinărilor disponibile în
programul UltraPro S100.
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Pagină goală.
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Configurarea sistemului

Efectuarea unei examinări

Asigurați-vă că ați conectat corect componentele la sistem.

Nu porniți alimentarea sistemului înainte ca toate cablurile să fi fost
conectate corect și verificate.
Pentru informații despre componentele sistemului, consultați Capitolul 2 din acest
ghid.
Veți avea nevoie și de aplicația software corespunzătoare, instalată pe sistem.

Noțiuni de bază
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Când porniți alimentarea, sistemul poate să afișeze ecranul de conectare în
Windows.
După ce v-ați conectat în sistem:
1. Faceți dublu clic pe pictograma Viking sau Synergy de pe desktop și
conectați-vă.
2. Introduceți informațiile demografice ale pacientului.
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Există două abordări de bază pentru selectarea examinărilor pentru testare: Meniul
Utilizarea UltraPro
S100, meniul de studii de teste sau meniul de studii. Fiecare este discutat detaliat în continuare.
versus meniul de teste

Meniul de teste

În cazul meniului de teste, examinările sunt grupate după tip: motor, senzorial,
F-Waves etc. Când începeți o examinare, în ecranul formei de undă, puteți trece la
o altă examinare; pentru aceasta, faceți dublu clic pe Test Folder (Director de
teste), iar apoi, din caseta de dialog Select Protocol (Selectare protocol), alegeți
exam (examinarea) și side (partea) corespunzătoare.

Meniul de studii
În meniul de studii, examinările sunt de obicei grupate în funcție de diagnostic,
simptomele pacientului sau alte criterii personalizate. Când efectuați un studiu, în
ecranul formei de undă, puteți să selectați examinarea următoare din examinarea
studiului, în partea din centru-dreapta de jos a ecranului, separat de tipul de
examinare. Când alegeți această metodă, nu există nicio casetă de dialog. Un studiu
poate conține elemente motorii, senzoriale, F-Wave, H-Reflex, EMG cu ac etc.
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Efectuarea unei examinări

Testarea utilizând
meniul de studii

1.

Din meniul de studii, faceți dublu clic pe exam (examinare) pentru a accesa
ecranul formei de undă. Selectați/Treceți la partea din stânga sau din dreapta;
pentru aceasta, faceți clic pe pictograma Inversare

Testarea utilizând
meniul de teste

De la pacient la raport
în șapte pași
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.

2.

Efectuați examinarea.

3.

Apăsați pe sau faceți clic pe tasta funcțională Next Study Exam (Următoarea
examinare de studiu).

4.

Continuați cu testarea până la final.

1.

Din meniul de teste, selectați test type (tipul de test) pe care doriți să îl
utilizați, din directorul corespunzător.

2.

Din ecranul formei de undă, se afișează caseta de dialog Select protocol
(Selectare protocol). Selectați protocolul și partea pe care doriți să le utilizați
pentru această examinare și faceți clic pe OK.

3.

Continuați cu testarea.

4.

După ce finalizați acest test, în ecranul formei de undă, apăsați pe sau faceți
clic pe tasta de navigare New Nerve (Nerv nou) (dacă utilizați un nerv de
același tip) sau pe Exit Test (Ieșire test) (dacă utilizați un nerv din alt
director).

5.

Efectuați examinarea.

6.

Continuați cu testarea până la final.

Procedura standard pentru efectuarea unei examinări este după cum urmează:
1.

Faceți clic pe New Patient (Pacient nou) (sau pe End Visit (Încheiere
consultație) dacă examinarea pacientului anterior nu a fost finalizată).

2.

Introduceți informațiile pacientului actual.

3.

Faceți clic pe Save (Salvare).

4.

Achiziționați examinările.

5.

Verificați raportul.

6.

Reveniți la meniul de teste/meniul de studii.

7.

Înainte de a trece la pacientul următor, faceți clic pe End Visit (Încheiere
consultație).
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Exemplu de studiu de conducție a nervilor motorii
Poziționați și fixați electrozii pe corpul pacientului, conform convențiilor stabilite
pentru tipul de test pe care îl efectuați.

Despre ecranul formei
de undă

1

Setările pentru filtru și/sau stimulator sunt indicate în bara de instrumente.

2
3

Etichetele și setările traseului sunt indicate în partea din dreapta a formei de undă.
Traseul de pe monitor afișează semnalul de intrare pentru a evalua zgomotul și
interferențele.
Tabelul cu rezultate. Valorile măsurate prin amplasarea cursorului sunt indicate aici.

4

4-6

15 septembrie 2020

Efectuarea unei examinări

Selectarea examinării

Utilizând tastele funcționale sau meniul de teste/studii, selectați examinarea pe care
doriți să o utilizați.

Selectarea unui
protocol (numai dacă
utilizați meniul de
teste)

1.

Utilizați mouse-ul pentru a selecta nervul și partea testată.

2.

Apăsați pe Enter pentru a accepta selecția.

3.

Dacă nu găsiți protocolul dorit, selectați Generic Nerve (Nerv generic).

4.

Când ați încheiat testarea, puteți modifica etichetele nervilor și locației. Faceți
clic stânga pe locație pentru a o selecta, iar apoi faceți clic dreapta și selectați
Edit Segment (Editare segment).

•

Electrodul de înregistrare activ se amplasează peste zona terminală a mușchiului
inervat, lângă nervul testat.

•

Electrodul de referință se amplasează în vecinătatea unei zone „liniștite” din
punct de vedere electric.

•

Electrodul de împământare se amplasează de obicei între electrodul de stimulare
și cel de înregistrare.

•

Utilizarea gelului electrolitic între piele și electrodul de înregistrare
îmbunătățește „contactul electric” și reduce zgomotul.

•

Zgomotul excesiv poate necesita abraziunea pielii pentru a reduce impedanțele.

Amplasarea
electrodului NCS
motorie

Notă: electrodul de înregistrare se amplasează pe un mușchi, chiar dacă interesul
este conducția de-a lungul nervului.
Nervul se stimulează utilizând electrozii de suprafață în două sau mai multe locații în
care se află nervul la nivel superficial. Stimulatorul se orientează de obicei astfel
încât catodul acestuia să fie față în față cu electrodul de înregistrare activ.
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Amplasarea
electrodului
NCS senzorială

1.

Electrozii de suprafață cu disc sau inel se amplasează pe piele, acolo unde se
află nervul testat la nivel superficial.

2.

Nervul se stimulează în locațiile în care acesta se află la nivel superficial.
Catodul stimulatorului se orientează spre electrodul de înregistrare activ.

Achiziționarea datelor
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Datele sunt achiziționate de aparat, se afișează pe ecran și sunt marcate și salvate
automat. Formele undelor împreună cu valorile măsurate sunt apoi transferate
într-un raport.
1.

Setați intensitatea stimulului la 0.

2.

Amplasați stimulatorul în locația adecvată.

3.

Apăsați pe tasta Stimulare unică de pe panoul de control (sau pe
întrerupătorul cu pedală sau pe butonul Achiziție de deasupra rotiței de pe
sonda stimulatorului) pentru a aplica stimulul și achiziționa răspunsurile.

4.

Utilizați butonul rotativ de control Intensitate stimul sau rotița Intensitate
de pe sonda stimulatorului pentru a crește treptat intensitatea stimulului
electric până când răspunsul este maxim.

5.

Dacă utilizați stimularea continuă, apăsați pe tasta Repetitiv sau, în panoul
de control, apăsați și țineți apăsat scurt butonul Achiziție de pe sonda
stimulatorului. Când se observă un răspuns acceptabil, apăsați din nou pe
unul dintre butoane pentru a opri stimularea.

6.

Pentru a calcula media, apăsați pe tasta funcțională Medie de pe panoul de
control. Se activează calculatorul mediei. Apăsați pe tasta Repetitiv de pe
panoul de control pentru a achiziționa numărul stabilit de baleieri.

7.

Pentru a trece la următoarea locație de stimulare, apăsați pe săgeata în jos
Locația următoare din tastele de navigare sau pe butonul A de pe sondă.

8.

Urmați aceeași procedură pentru a obține un răspuns pentru fiecare locație
necesară.
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Efectuarea unei examinări

Datele privind markerii

1.

Markerii se amplasează automat pe măsură ce se achiziționează răspunsurile.

2.

Pentru a regla markerii, faceți clic pe markerul dorit și trageți-l în noua
locație sau utilizați butonul rotativ Marker pentru a muta markerul roșu;
apăsați pe butonul rotativ Marker pentru a trece la markerul următor.

3.

Pentru a poziționa manual markerul de latență sau de amplitudine, selectați
Mark Toolbar (Bară de instrumente de marcare) din tastele funcționale.

4.

Din bara de instrumente care se afișează, puteți utiliza opțiunile Clear
(Golire), Clear All (Golire toate), Hide (Ascundere), Show (Afișare), Fast
Mark (Marcare rapidă) sau să amplasați fiecare marker în parte.

5.

Dacă utilizați panoul de control UltraPro S100, apăsați pe rotița de control
al markerului pentru a activa/parcurge markerii. Când învârtiți rotița, puteți
amplasa corect markerul activ (roșu).

Notă: pentru a elimina un marker, utilizați Mark Toolbar (Bară de instrumente
de marcare) din tastele funcționale. Faceți clic pe markerul nedorit de pe forma
de undă; acesta se aprinde în roșu. Selectați apoi Clear (Golire) din Mark
Toolbar (Bară de instrumente de marcare).
6.

Resetarea markerilor
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Pentru a repeta procedura pe alte trasee, utilizați tastele cursorului în sus/în
jos pentru a activa traseul corect și repetați pașii anteriori.

Dacă ați repoziționat markerii care au fost amplasați automat de sistem, puteți
readuce markerii respectivi la pozițiile lor inițiale; pentru aceasta, accesați Analysis
(Analiză) > Reanalyse (Reanalizare) din bara de meniuri.
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Eliminarea datelor

Ștergerea datelor

1.

Faceți clic pe forma de undă pentru a o selecta.

2.

Faceți clic dreapta pe forma de undă.

3.

Selectați Erase (Eliminare). Datele sunt eliminate din traseu, iar rezultatele
sunt șterse din tabelul cu rezultate.

4.

Pentru a anula eliminarea, faceți dublu clic pe forma de undă și selectați
Unerase (Anulare eliminare). Dacă doriți să anulați eliminarea, trebuie să
faceți acest lucru imediat.

1.

Faceți clic pe forma de undă pentru a o selecta.

2.

Faceți clic pe tasta funcțională Erase (Eliminare).

3.

Datele, traseul și locația sunt șterse din zona traseului și din tabelul cu
rezultate.
IMPORTANT: nu există posibilitatea de anulare a ștergerii.

Suprapunerea
traseelor

1.

Faceți clic pe tasta funcțională Superimpose (Suprapunere). Sunt suprapuse
toate formele de undă pentru un anumit canal.
Traseele suprapuse sunt afișate în centrul ecranului.

2.
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Faceți din nou clic pe tasta funcțională Superimpose (Suprapunere) pentru a
readuce traseele în poziția lor inițială.
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Efectuarea unei examinări

Calcularea vitezei






Distanțele pot fi introduse după ce ați achiziționat fiecare locație; acestea pot
fi, de asemenea, introduse după ce ați achiziționat toate locațiile.
Introduceți distanțele în cm cu o zecimală (de ex., 23,5 cm/235 mm)
Distanța introdusă se afișează în tabelul cu rezultate din câmpul Distance
(Distanță) corespunzător.
Apăsați pe Enter pentru a accepta distanța și pentru a calcula viteza de
conducție.

Notă: puteți introduce distanțele prestabilite utilizând tabelul de protocoale.
Vitezele de conducție vor fi apoi calculate automat.

Analiza și afișarea
traseului

Pentru a examina traseele, puteți utiliza modul în ecran complet.

Afișarea tabelelor cu
rezultate mari

Rezultatele pot fi vizualizate imediat pe ecran, pe măsură ce achiziționați datele.
În cazul în care coloanele din tabel nu se află în câmpul de vizibilitate, derulați în
tabel sau selectați Results (Rezultate) > Full Results (Rezultate complete) în
bara de meniuri pentru a vizualiza tabelele și graficele complete; alternativ,
faceți dublu clic pe bara antetului.

Graficele

Pe ecranul de testare se pot afișa până la două grafice. În modul de vizualizare a
REZULTATELOR pe întregul ecran, se pot afișa până la șase grafice.

1.

1.
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Selectați Display (Afișare) > Full Trace Area ON (Activare zonă cu traseu
complet) sau faceți dublu clic pe bara antetului.

Selectați Results (Rezultate) > Graph Options (Opțiuni grafic) pentru a
alege rezultatele pe care doriți să le vizualizați.
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Achiziția EMG

1.

Pentru a achiziționa o EMG în modul de funcționare liberă utilizând meniul
de teste, selectați sau apăsați pe Needle EMG (EMG cu ac) din tastele
funcționale ale panoului de control sau faceți dublu clic pe directorul Needle
EMG (EMG cu ac) din meniul de teste.

2.

Se afișează ecranul cu forma de undă, împreună cu caseta de dialog de
selectare a rezumatului EMG în centru. Selectați muscle (mușchiul) și side
(partea) și faceți clic pe Acquire (Achiziție).

3.

Porțiunea de monitorizare de pe afișaj începe să afișeze EMG. Inițial, nu
există sunet. Pentru a activa sunetul, activați sunetul pe

Calcularea
punctajului pentru
mușchi
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difuzoare.

4.

Când ați terminat cu primul mușchi, apăsați sau faceți clic pe New Muscle
(Mușchi nou) din tastele funcționale. Caseta de dialog de selectare a
rezumatului EMG se afișează din nou. Selectați muscle (mușchiul) și side
(partea) și faceți clic pe Acquire (Achiziție).

5.

EMG se afișează în porțiunea de monitorizare de pe ecranul formei de undă.
Din nou, activați sunetul difuzorului.

6.

Continuați acest proces până când ați testat toți mușchii.

1.

Când ați terminat testarea mușchilor, apăsați sau faceți clic pe Summary
Table (Tabel rezumat) din tastele funcționale. Se afișează tabelul cu
rezumatul EMG, care prezintă toți mușchii care au fost testați.

2.

În mod prestabilit, toți mușchii au punctajul „N” sau „None” (Niciunul). În
partea de jos a acestui tabel cu rezumatul, puteți modifica punctajul; pentru
aceasta, selectați mușchiul respectiv și recalculați punctajul pentru diversele
categorii din jumătatea inferioară a casetei de dialog, după cum este necesar.
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Efectuarea unei examinări

Afișajele ecranului
EMG

Există două afișaje EMG de bază, care pot fi accesate prin tastele funcționale:
Complex 1 sau Complex 2.
Complex 2 afișează un ecran complet al EMG de monitorizare și cascadele.

Complex 1 afișează un cadran al EMG de monitorizare, un cadran al EMG cu
traseu lung și o jumătate de ecran cu cascadele.

În ambele cazuri, dacă doriți să achiziționați EMG în cascade sau cu traseu lung,
trebuie să apăsați pe sau să selectați Acquire (Achiziție) din tastele funcționale.
Dacă utilizați funcția Acquire (Achiziție), sunetul se activează automat.
Tabelul cu rezumatul se poate utiliza cu oricare dintre afișaje, Complexul 1 sau 2,
conform descrierii de mai sus.
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Stocarea datelor

Datele se stochează automat când treceți la traseul următor.

Adăugarea unei
capturi de ecran
în raport

1.
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Apăsați pe Transfer pentru a muta afișarea ecranului actual în raport.
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5

Copierea de siguranță și restaurarea

datelor

Acest capitol oferă instrucțiuni despre copierea de siguranță și restaurarea datelor
pacienților și setărilor.
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Pagină goală.
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Arhivarea datelor

Copierea de siguranță a fișierelor
Copierea de siguranță a datelor se realizează cu ușurință prin bara de meniuri de
deasupra ecranului cu informațiile pacientului. Datele pot fi copiate pe un suport
digital la alegere: CDR, DVD-R, unitate flash, hard disk extern etc. Datele de
rezervă vor apărea ca fișiere în format .mps, care pot fi restaurate în baza de date
cu pacienți prin funcția „Încărcare pacient din fișier”.

15 septembrie 2020

1.

Din ecranul paginii principale, faceți clic pe Patient List (Listă de pacienți)
pentru a afișa toți pacienții în partea din dreapta a ecranului.

2.

Căutați pacientul pentru care doriți să efectuați o copie de siguranță și
selectați-i name (numele). În copia de siguranță sunt incluse toate
consultațiile aferente acestui pacient.

3.

Din bara de meniuri din partea de sus a ecranului, faceți clic pe File (Fișier) >
Export Patient(s) to File (Exportare pacient în fișier).

4.

Identificați dispozitivul pentru copia de rezervă utilizând Save In (Salvare în)
din partea de sus a acestei casete de dialog. Denumiți fișierul și faceți clic pe
Save (Salvare). În timp ce datele sunt copiate pe suportul de stocare digital, se
afișează o fereastră care indică progresul. La finalizare, se afișează o
confirmare a faptului că copia de rezervă a fost creată cu succes.

5.

Pacientul trebuie apoi șters manual din sistem, dacă doriți. Cu numele
pacientului selectat, faceți clic pe File (Fișier) > Delete Patient (Ștergere
pacient).
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Restaurarea fișierelor
Restaurarea datelor pacientului pe hard diskul local este similară cu procesul de
copiere de siguranță.
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1.

Asigurați-vă că ați conectat suportul de stocare digitală la sistem.

2.

Din ecranul paginii principale, faceți clic pe Patient List (Listă de pacienți)
pentru a afișa toți pacienții în partea din dreapta a ecranului.

3.

În bara de meniuri din partea de sus, faceți clic pe File (Fișier) > Import
Patient(s) from File (Importare pacient din fișier). Se afișează o casetă de
dialog în care puteți identifica dispozitivul de stocare digitală.

4.

Când ați identificat dispozitivul de stocare digitală de rezervă, căutați
pacienții în funcție de fișierele .mps. Puteți sorta fișierele după Type (Tip)
pentru a grupa toate fișierele .mps facilitând astfel găsirea pacienților
respectivi.

5.

Selectați fișierul pacientului pe dispozitivul de stocare digitală de rezervă și
faceți clic pe Open (Deschidere). Se afișează o casetă de dialog de
confirmare. Dacă informațiile din această casetă de dialog sunt corecte, faceți
clic pe Load (Încărcare). Pacientul reapare în lista de pacienți.
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Compatibilitatea Electromagnetică
(CEM)
Acest capitol oferă informații CEM pentru UltraPro S100.
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Pagină goală.
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Lista de articole UltraPro S100; componente suplimentare și opționale

Lista tuturor modulelor, cablurilor și accesoriilor pe care producătorul UltraPro S100 le consideră compatibile
pentru conformitate. Clientul sau utilizatorul UltraPro S100 trebuie să se asigure că acesta este utilizat împreună cu
aceste componente.
Număr
componentă

Tip

Detalii

9033G070- *

Unitatea principală UltraPro S100

-

9006A220- *

Cablu de alimentare electrică, S.U.A.

Cu ecranare, protecție de împământare și o lungime
maximă de 3 m.
Lungime cablu: 1 m

Universal

Cablu de interfață de alimentare
(imprimantă)
Cablu de interfață de alimentare (afișaj)

Lungime cablu: 1,5 m

Universal

Cablu de interfață de alimentare (PC)

Lungime cablu: 1 m

Universal

Cablu de interfață de alimentare (laptop)

Lungime cablu: 1,2 – 1,8 m

9080K0541 +

Cablu HS Link (unitatea
principală – amplificator)

Lungime cablu: 2,0 m

9080K0522
Universal

Cablu USB (PC – interfață frontală)

Lungime cablu: 1 m

Universal

Cablu de semnal video (RGB digital)

Lungime maximă cablu: 1,7 m

Universal

Cablu de semnal imprimantă

Lungime maximă cablu: 1,7 m

Universal

Cabluri de electrozi și de stimulare

Ecranate. Lungime maximă cablu: 2 m

Universal

Electrozi de stimulare, împământare și
înregistrare

Cu sau fără ecranare. Lungime maximă cablu: 1,2 m

Universal

PC (laptop/desktop)

-

Universal

Mouse

Lungime maximă cablu: 2 m (parțial intern)

Universal

Tastatură

Lungime maximă cablu: 2 m (parțial intern)

Universal

Monitor cu diagonală de 22”

-

9031D040- *

Transformator de izolație: 115 V

-

9031D041- *

Transformator de izolație: 230V

842-695000

Mâner stim. pasivă (RS10)

Lungime cablu: 2,5 m

9031E017- *

Natus Stimulus Probe

Lungime cablu: 2,5 m

9031E027- *

Inserții auriculare tubare

Lungime cablu: 5 m

9031E025- *

Cască

Lungime cablu: 5 m

222-510800

Întrerupător cu pedală, 3 pedale (USB)

Lungime cablu: 5 m

9031E040- *

Ciocănel de reflexe

Lungime cablu: 1,8 m

9033B033- *

Cablu de comutare de mână

Lungime cablu: 1,8 m

9033UP731/
9033C0731

Casetă amplificator cu 3 canale

-

9033UP70Universal
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Număr
componentă

Tip

Detalii

9031UP742/
9031C0742- *

Casetă amplificator cu 4 canale

-

9031F112-

Monitor VEP

Lungime cablu: 5 m

Universal

Imprimantă color

-

Universal

Imprimantă laser

-

9031E022- *

Ochelari

Lungime cablu: 2,9 m

* Componente, articole, cu caracteristici de integritate ridicată.

Utilizarea altor accesorii și cabluri decât cele validate de Natus Medical Incorporated poate
cauza emisii crescute sau imunitate redusă la nivelul echipamentelor.
Nu atingeți și nu efectuați conexiuni la nivelul pinilor de pe conectorii identificați prin acest simbol de avertizare
ESD

decât dacă utilizați măsuri ESD de precauție.

Măsurile de precauție includ:
 Metode de prevenire a acumulării sarcinii electrostatice (de ex., aer condiționat, umidificare, straturi de
pardoseală conductive, îmbrăcăminte nesintetică);
 Descărcarea electrostatică la cadrul ECHIPAMENTULUI, sau al SISTEMULUI, ori la linia de împământare
sau la un obiect metalic de mari dimensiuni;
 Legarea persoanei folosind o bandă pentru încheietura mâinii la ECHIPAMENT, la SISTEM sau la linia de
împământare.
Oferiți această explicație personalului care riscă să atingă conectorii identificați cu simbolul de avertizare ESD; de
asemenea, instruiți personalul în această privință. Este inclus aici personalul de inginerie clinică/biomedicală și
personalul de îngrijiri medicale.
Instructajul ESD trebuie să includă o introducere în fizica sarcinii electrostatice, a nivelurilor de tensiune care pot
apărea în practica normală și daunele care pot surveni la nivelul componentelor electronice atunci când sunt atinse
de un OPERATOR care este încărcat electrostatic. De asemenea, trebuie să furnizați o explicație privind metodele
de prevenire a acumulării sarcinii electrostatice și cum și de ce trebuie descărcată sarcina electrostatică la linia de
împământare sau la cadrul ECHIPAMENTULUI sau la SISTEM, precum și despre legarea persoanei folosind o
bandă pentru încheietura mâinii la ECHIPAMENT, la SISTEM sau la împământare înainte de a efectua o
conexiune.
Utilizarea altor accesorii, traductoare și cabluri decât cele specificate, cu excepția componentelor de service vândute
de Natus Medical Incorporation ca piese de schimb pentru componentele interne, poate cauza EMISII crescute sau
IMUNITATE redusă la nivelul dispozitivului.
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Compatibilitatea Electromagnetică (CEM)
În cazul conectării la alte aparate, respectați standardele EN/IEC 60601-1-1 și EN/IEC 60601-1-2. Conectarea
echipamentului la alte dispozitive se permite numai atunci când cerințele de siguranță pentru pacient, utilizator și
mediu nu sunt compromise. Dacă manualul nu conține informații adecvate despre posibilitatea de interconectare cu
alte dispozitive, utilizatorul trebuie să contacteze producătorul sau cel mai apropiat centru de service autorizat
pentru a obține informații despre efectele pe care le poate avea conectarea dispozitivelor asupra pacientului,
utilizatorului și mediului.
Echipamentele de transmisie radio, telefoanele celulare etc. nu pot fi utilizate în vecinătatea imediată a
dispozitivului, deoarece aceasta poate influența performanța dispozitivului.
Procedați cu atenție când utilizați echipamentul în locații unde există interferențe magnetice puternice.
Echipamentul este în conformitate cu cerințele CEM (de compatibilitate electromagnetică) conform informațiilor
specificate de standardul EN 60601-1-2. Se recomandă să feriți echipamentul de sursele de interferențe și de
câmpurile electromagnetice induse care depășesc valorile stabilite de standard; evitați astfel posibilitatea
instabilităților și funcționării defectuoase a echipamentului.
Echipamentul de comunicație în RF portabil și mobil poate afecta funcționalitatea UltraPro S100. Instalați și
utilizați UltraPro S100 conform informațiilor CEM prezentate în această secțiune.
UltraPro S100 a fost testat pentru emisiile și imunitatea CEM ca aparat separat. Nu utilizați UltraPro S100 împreună
sau suprapus cu alte echipamente electronice. Dacă este necesară o utilizare împreună sau suprapusă, utilizatorul
trebuie să verifice funcționarea normală în configurația respectivă.
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Tabelul 1 – Emisii electromagnetice
Test de emisii
Emisii în RF

Conformitate

Grupa 1

CISPR 11
Emisii în RF

Clasa A

CISPR 11
Emisii armonice
IEC 61000-3-2

Fluctuații de tensiune/emisii flicker
IEC 61000-3-3

Clasa A

Sunt conforme

Mediu electromagnetic – instrucțiuni
Natus UltraPro S100 utilizează energia în RF numai
pentru funcția sa internă. Prin urmare, emisiile în RF
ale acestuia sunt foarte mici și este puțin probabil să
cauzeze vreo interferență cu echipamentele electronice
din apropiere.
Natus UltraPro S100 este potrivit pentru utilizarea în
toate imobilele, inclusiv în imobilele rezidențiale și în
cele conectate direct la rețeaua publică de alimentare
cu curent de joasă tensiune care alimentează clădirile
utilizate în scop locativ, dacă este respectat următorul
avertisment:
AVERTISMENT Acest echipament/sistem este
destinat pentru utilizarea numai de către personalul
medical calificat. Acest echipament/sistem poate
cauza interferențe radio sau poate perturba
funcționarea echipamentului din apropiere. Poate fi
necesar să luați măsuri de atenuare, cum ar fi
reorientarea sau repoziționarea echipamentului sau
ecranarea locației.

Tabelul 4 – Niveluri de testare a imunității – Port carcasă
Fenomen
Descărcare electrostatică

Standard CEM de bază
sau metoda de testare
IEC 61000-4-2

Niveluri de testare a imunității – mediul din
clădirea destinată îngrijirii medicale
profesionale
±8 kV la contact
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV în aer
3 V/m

Câmpuri EM iradiate RF

IEC 61000-4-3

80 MHz – 2,7 GHz
De la 80% AM la 1 kHz

Câmpuri din apropierea
echipamentului de comunicare
fără fir RF

IEC 61000-4-3

Câmpuri magnetice cu frecvență la
putere nominală

IEC 61000-4-8
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Consultați Tabelul 9 – „Imunitatea portului carcasei
la echipamentul de comunicare fără fir RF” de mai
jos
30 A/m
50 Hz sau 60 Hz
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Tabelul 5 – Niveluri de testare a imunității – Intrare C.A. Port de alimentare
Fenomen
Impulsuri electrostatice
tranzitorii rapide/în rafale
Supratensiuni tranzitorii
Linie la linie (Mod diferențial)
Supratensiuni tranzitorii
Linie la împământare (Mod
comun)

Standard CEM de bază
IEC 61000-4-4

Niveluri de testare a imunității – mediul din
clădirea destinată îngrijirii medicale profesionale
±2 kV
100 kHz frecvență de repetare

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV
3V

Perturbații conduse induse de
câmpurile RF

IEC 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V în benzile ISM între 0,15 MHz și 80 MHz
De la 80% AM la 1 kHz

Căderi de tensiune

IEC 61000-4-11

100% cădere; 0,5 ciclu
La 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° și 315°
100% cădere; 1 ciclu
și
30% cădere; 25 cicluri (50 Hz)
Monofazat: la 0°

Întreruperi tensiune

IEC 61000-4-11

100% cădere; 250 cicluri (50 Hz)/300 cicluri (60 Hz)

Tabelul 7 – Portul de conectare la pacient
Fenomen
Descărcare electrostatică

Standard CEM de bază
sau metoda de testare
IEC 61000-4-2

Niveluri de testare a imunității – mediul din
clădirea destinată îngrijirii medicale
profesionale
±8 kV la contact
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV în aer
3V

Perturbații conduse induse de
câmpurile RF

IEC 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V în benzile ISM între 0,15 MHz și 80 MHz
De la 80% AM la 1 kHz
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Tabelul 8 – Niveluri de testare a imunității – Port componente intrare/ieșire semnal
Fenomen

Standard CEM de
bază

Descărcare electrostatică

IEC 61000-4-2

Impulsuri electrostatice tranzitorii
rapide/în rafale

IEC 61000-4-4

Supratensiuni tranzitorii linie la
împământare (Mod comun)

IEC 61000-4-5

Niveluri de testare a imunității – mediul din
clădirea destinată îngrijirii medicale profesionale
±8 kV la contact
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV în aer
±1 kV
100 kHz frecvență de repetare
±2 kV
3V

Perturbații conduse induse de
câmpurile RF

IEC 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V în benzile ISM între 0,15 MHz și 80 MHz
De la 80% AM la 1 kHz
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Tabelul 9 – Specificații de testare pentru IMUNITATEA PORTULUI DE PROTECȚIE la echipamente
de comunicație în RF fără fir
Frecvență
de testare
(MHz)

Bandă
(MHz)

385

380 – 390

TETRA 400

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

Modulație

Putere
maximă
(W)

Distanță
(m)

Nivel de
testare a
imunității
(V/m)

Modulație impulsuri 18 Hz

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Modulație impulsuri 217 Hz

0,2

0,3

9

Modulație impulsuri 18 Hz

2

0,3

28

Modulație impulsuri 217 Hz

2

0,3

28

Modulație impulsuri 217 Hz

2

0,3

28

Modulație impulsuri 217 Hz

0,2

0,3

9

Service

FM
±5 kHz deviație
1 kHz sinusoidal

710
745

704 – 787

Bandă LTE 13, 17

780
GSM 800/900 TETRA

810
870

800
800 – 960

CDMA 850
Bandă LTE 5

930

GSM 1800

1.720
1.845

iDEN 820

CDMA 1900
1.700 – 1.990

GSM 1900
DECT
Bandă LTE 1, 3, 4, 2

1.970

UMTS
WLAN 990 Bluetooth

2.450

2.400 – 2.570

802.11 b/g/n
RFID 2450
Bandă LTE 7

5.240
5.500

5.100 – 5.800

WLAN 802.11 a/n

5.785
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Note
Sistemul Natus UltraPro S100 este proiectat pentru a funcționa într-o gamă largă de condiții de mediu, fără a
compromite siguranța sau performanța esențială. În cazul în care un artefact de mediu (de ex., ESD, fluctuații de
tensiune de linie etc.) are o intensitate și/sau o durată suficient de mare pentru a afecta performanța sistemului,
acesta este proiectat pentru a intra într-un mod de siguranță și pentru a întrerupe temporar funcționarea. Dacă apare
această situație, se afișează un mesaj care notifică operatorul privind apariția acestei situații. După ce operatorul
elimină acest mesaj, de obicei, sistemul se reinițializează și indică faptul că achiziția poate fi reluată cu setările
restaurate la starea anterioară (cu excepția stimulării, care trebuie resetată/pornită manual).
În cazuri grave, cum ar fi fluctuațiile cu căderi de tensiune sub 100 V pe o perioadă lungă de timp, poate fi necesar
să reporniți unitatea pentru a efectua recuperarea. Dacă acest tip de condiție generează probleme în mod repetat,
contactați reprezentantul dvs. de service local.
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Indicatoarele de pornire a alimentării/standby,
2-19
Intensitatea stimulului, 2-20
xii

Selectarea testului, 2-22
Ștergere și deplasare, 2-22
Stimulul, 2-20
Tastele de afișare, 2-19
Volumul audio, 2-21
Selectoarele de funcționare, 2-21
Panoul din partea dreaptă – Generația nr. 1, 2-5
Panoul din partea dreaptă – Generația nr. 2, 2-8
Panoul din spate – Generația nr. 1, 2-6
Panoul din spate – Generația nr. 2, 2-9
Performanță esențială, 1-5
Pornire/oprire stimul, 2-28
Pornirea sistemului, 2-29
Procedura de dezinfectare, 1-i
Protecția drepturilor de autor ale software-ului, 1-n
R
Reactivarea unei examinări pentru verificare, 3-5
Reactivarea unui pacient pentru testare, 3-5
Reprezentant autorizat în Europa, b
Resetarea markerilor, 4-9
Restaurarea fișierelor, 5-4
S
Schimbarea polarității pentru Comfort Probe RS10,
2-27
Selectarea examinării, 4-7
Selectarea unui protocol (numai dacă utilizați
meniul de teste), 4-7
Selectarea/editarea informațiilor pacientului, 3-4
Siguranța, 1-k
Simboluri, 1-c
Sonda de stimulare, 2-26
Buton de stimulare repetitivă, 2-26
Buton de stimulare unică, 2-26
Indicatorii de polaritate și de stimulare, 2-26
Pinii electrozilor de ieșire, 2-26
Resetarea, 2-26
Rotița de control al intensității stimulului, 2-26
Specificații tehnice, 2-30
Ș
Ștergerea datelor, 4-10
Ștergerea examinărilor din fișa unui pacient, 3-6
Ștergerea unui pacient, 3-6
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S
Stimulator de curent
Stimulator de curent, 2-25
Stocarea datelor, 4-14
Suprapunerea traseelor, 4-10
T
Tastă de anulare a sunetului, 2-16
Tastă de resetare a intensității stimulului, 2-15
Tastă de stimulare repetitivă, 2-15, 2-20
Tasta de stimulare unică, 2-15, 2-20
Tastă medie, 2-20
Taste audio, 2-16, 2-21
Taste de control durată de stimulare, 2-16
Taste de control frecvență de repetiție stimul, 2-16
Taste de navigare pe ecran – Codate pe culori, 2-14
Taste funcționale – Codate pe culori, 2-14, 2-19
Tastele de control pentru
traseu/marker/declanșator, 2-17
Testarea utilizând meniul de studii, 4-5
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Testarea utilizând meniul de teste, 4-5
Testul de continuitate electrică la instalare și
întreținere, 1-5
U
UltraPro S100 – Generația nr. 3
Funcții panou de control, 2-19
Panou de control, 2-18
Panoul din partea dreaptă, 2-11
Panoul din partea stângă, 2-11
Panoul din spate, 2-12
Utilizarea acestui ghid, 1-6
Utilizarea tăvii cu ridicare facilă, 2-2
Utilizarea UltraPro S100, meniul de studii versus
meniul de teste, 4-4
V
Verificarea sistemului, 1-h
Verificări de siguranță, 1-j

xiii

Natus UltraPro S100
Pagină goală.
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