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Meddelande om indikationer för användning
UltraPro S100 är avsedd för hämtning, visning, analys, lagring, rapportering och
hantering av elektrofysiologisk information från mänskliga nerv- och
muskelsystem, däribland nervledning (NCS), elektromyografi (EMG) och
autonoma svar.
UltraPro S100 kan användas för att fastställa autonoma svar på fysiologiska
stimuli genom mätning av förändringen i elektrisk resistans mellan två elektroder
(elektrodermal respons och sympatisk hudrespons). Autonom testning inkluderar
även utvärdering av RR-intervallvariation. UltraPro S100 används för
identifiering av nervsystemets fysiologiska funktion och för att stödja diagnos av
neuromuskulära sjukdomar eller tillstånd.
De angivna modaliteterna inkluderar överlappning vad gäller funktionalitet.
I regel gäller följande:

• Nervledningsstudier mäter nervens elektriska svar.

• Elektromyografi mäter elektrisk aktivitet i muskler.

• Framkallade responser (EP) inkluderar visuellt framkallade responser (VEP),
auditivt framkallade responser (AEP) samt somatosensoriskt framkallade
responser (SEP).

UltraPro S100 är avsedd att användas av kvalificerade vårdgivare.
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Specifikation och noggrannhetsinformation
Se systemspecifikationsblad 169-443700.

Kontaktuppgifter

Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, Wisconsin, USA 53562
608-829-8500
1 800-356-0007
Fax: 608-829-8589
natus.com
Europeiskt auktoriserat ombud
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co.Galway, Irland

b

Teknisk support
Inrikes
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, Wisconsin, USA
53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
natus.com
International
Natus Medical Incorporated
Telefon: 0049 (0) 180 501 5544
Fax: 0049 (0) 89 83942777
service.europe@natus.com
natus.com
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Etiketter och symboler
Följande etiketter och symboler kan fästas på UltraPro S100-systemet:
Symbol

Referens

Beskrivning

ISO 60601-1

Varningar som är associerade med den här enheten.
En varning indikerar att det finns risk för dödsfall
eller allvarlig skada på användaren eller patienten.

Tabell D.2 #2
ISO 15223-1
Symbol 5.4.4
ISO 60601-1
Tabell D.1 #10

Försiktighetsåtgärder som är associerade med den
här enheten. Försiktighet indikerar att det finns risk
för person- eller patientskada eller risk för skador på
enheten.

ISO 15223-1

Läs bruksanvisningen.

Symbol 5.4.3

Läs bruksanvisningen innan du använder den här
enheten.

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

Följ bruksanvisningen.

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

Tillämpad del av typ BF
Definierar graden av skydd mot elektriska stötar.
Uppfyller kraven för typ BF i
IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 och
EN 60601-1:2006+A1:2013.

EN 50419

Definierar information om korrekt kassering, som
tillhandahålls i avsnittet Avfallshantering

ISO 15223-1

Referensnummer. Detta är enhetens artikelnummer.

Symbol 5.1.6
ISO 15223-1
Symbol 5.1.7

Inkluderar tillverkningsåret, en bokstav, enhetens
serienummer och en revisionskod på tre bokstäver.

ISO 15223-1

Tillverkarens uppgifter står intill denna symbol

Symbol 5.1.1
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Symbol

Referens

Beskrivning

ISO 15223-1

Tillverkningsdatumet står intill denna symbol.

Symbol 5.1.3
ISO 15223-1

Auktoriserad EG-representant

Symbol 5.1.2
Rx Only

Ej tillämpligt
Amerikansk federal lag begränsar denna enhet till
försäljning av eller på beställning av en licensierad
läkare.

Medicintek Ej tillämpligt
nisk
produkt
ISO 15223-1
Symbol 5.3.7
ISO 15223-1

Medicinteknisk produkt.
Anger att artikeln är en medicinteknisk produkt.
Anger de övre och nedre gränser för temperatur som
den medicintekniska produkten kan exponeras för
säkert.

Symbol 5.3.8

Anger de övre och nedre gränser för luftfuktighet
som den medicintekniska produkten kan exponeras
för säkert.

ISO 15223-1

Använd inte om förpackningen är skadad.

Symbol 5.2.8

Refererade standarder
• ISO 15223-1:2016: Medicintekniska produkter – Symboler som ska användas
med etiketter för medicintekniska produkter, märkning och information som
ska tillhandahållas – Del 1: Allmänna krav.

• IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 Konsoliderad version Allmänna krav för
grundläggande säkerhet och väsentliga prestanda.

• IEC 60601-1-2:2014 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Del 1–2:
Allmänna krav på grundläggande säkerhet.

d
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Läs säkerhetsreferensguiden
Läs guiderna om Ytterligare information och säkerhet/EMC som ingår i disken
482-638702, som medföljer systemet. Var särskilt uppmärksam på
säkerhetsinformationen, försiktighetsåtgärderna och varningarna innan du
strömsätter och använder systemet.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Se avsnittet Elektromagnetisk kompatibilitet i denna bruksanvisning.
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Säkerhetssammanfattning
I denna bruksanvisning anger två etiketter potentiellt farliga eller destruktiva
förhållanden och procedurer:
Försiktighetsåtgärd

Varning

En försiktighetsåtgärd anger att det finns risk
för person- eller patientskada eller risk för
skador på enheten.
En varning anger att det finns risk för dödsfall
eller allvarlig skada på användaren eller
patienten.

ANMÄRKNING: Anmärkningar hjälper dig att identifiera områden där det kan
förekomma möjlig förvirring samt undvika potentiella problem under systemdrift.
Använd INTE utanför de publicerade specifikationsintervallen.
Användning av enheten utanför de angivna intervallen kan resultera i
felaktiga resultat.
Vikning av visade data kan uppstå om tidbasen och visade data inte
är lämpliga för insamlade data. Om tidbasen för ett svar som normalt visas
vid 10 millisekunder till exempel visas vid en tidbas på 1 sekund decimeras
data och vikning uppstår. Kom ihåg att justera tidbasen så att den är lämplig
för den typ av signal som inhämtas. Långsamma (långa) svar ska visas med
en lång tidbas, medan korta (snabba) svar ska visas med en kort tidbas.
Långvarig elektrisk stimulering kan orsaka brännskador på patienten.
Alla allvarliga incidenter som inträffar i samband med Natus UltraPro ska
rapporteras till Natus Medical Incorporated och den behöriga myndighet i den
medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

f
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I tabell 1 beskrivs den minsta storleken på den stimulanselektrod som behövs för
att 0,25 W/cm2 inte ska överstigas, detta i syfte att förhindra brännskador på grund
av överdriven densitet vid platsen för långvarig stimulering.

Yta (cm2)

Nödvändig
diameter på
skiva (mm)

2

0,001

0,356824974

100

5

0,0025

0,564189822

100

2

0,004

0,713649948

50

100

5

0,01

1,128379644

25

100

2

0,002

0,504626718

4 000

25

100

5

0,005

0,797884898

4 000

50

100

2

0,008

1,009253435

4 000

50

100

5

0,02

1,595769796

2 000

25

200

2

0,002

0,504626718

2 000

25

200

5

0,005

0,797884898

2 000

100

1 000

100

8

31,91539591

4 000

100

1 000

100

16

45,13518575

Motstånd
(ohm)

Maxström som
används (mA)

Stimulansvarak Frekvens
tighet (μs)
(Hz)

2 000

25

100

2 000

25

2 000

50

2 000
4 000

Tabell 1
Förklaring för tabell 1
Motstånd är stimulanselektrodernas impedans i ohm.
Maxström som används är den maximala stimulansintensitet som du planerar att
använda i milliampere (mA).
Stimulansvaraktighet anges i mikrosekunder (μs).
Frekvens är den maximala stimulanshastighet som du planerar att använda.
Yta är den minsta yta för stimulanselektroder som ska användas.
Nödvändig diameter på skiva är den minsta diameter på en rund skivelektrod
som ska användas.
Diametern på skivan = 20 * kvadratrot(yta/3,14159) millimeter (mm)
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Underhåll
Inspektera systemet

Kontrollera regelbundet instrumentet med avseende på yttre
skador.
Följ inrättningen säkerhetsriktlinjer.

Sanering

Sanering som kan utföras av operatören är begränsad till
rengöring och desinfektion av enheten. Underhåll inuti enheten
får endast utföras av kvalificerad servicepersonal.

Rengöringsinstruktioner

Regelbundet rengöringsunderhåll ska utföras baserat på hur ofta
enheten används. Följ alltid din lokala hygienmyndighets
riktlinjer samt följande punkter nedan:
• Koppla bort nätströmmen innan du rengör utrustningen.
• Rengör utrustningens ytor med en ren, lätt fuktig trasa med
ett milt rengöringsmedel (till exempel Wet Wipes®) och
torka torrt.
• Se till att inga vätskor kommer in i enheten vid tryckknappar
eller andra öppningar i höljet.
Använd inte rengöringsmedel som innehåller
lösningsmedel eller kiselbaserade, slipande och/eller
brandfarliga ämnen.

h
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Alla yttre delar av enheten kan torkas av med följande:
Kemisk kontakt begränsas till endast de kemikalier som anges nedan
för rengöring av enheten. Andra kemikaliers inverkan på enheten är inte
fastställd, och sådana kemikalier har inte testats för enheten.

• Vatten

• Isopropylalkohol (70–90 % koncentration i vatten)
• PDI SaniClothPlus #Q89702
• HB Quat (3M)

• Mild tvållösning såsom Basis, Cetaphil eller Dove i vattenlösning
• Etylalkohol (70–90 % koncentration)

• En lösning med 1 del hushållsblekmedel (5–6 % koncentrat med
natriumhypoklorit) och 50 delar vatten.

Använd inte alkohollösningar på sondhuvudenas plastkomponent.
Användning av alkohol på plasten kan orsaka skador eller sprickor på
sondhuvudenas plastkomponent.

Desinfektionspro Vid desinfektion av utrustningen kan rengöringsmedel med kirurgisk sprit
(70 %), klor (1 000 ppm) eller etanol (70 %) användas om så behövs. Följ
cedur
noggrant desinfektionstillverkarens bruksanvisning samt stegen i avsnittet
Rengöringsinstruktioner ovan.
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Förebyggande underhåll
Säkerhetskontroller Följande säkerhetskontroller bör utföras uteslutande av kvalificerad
personal minst en gång om året samt i händelse av reparation:
1. Inspektion med avseende på synliga skador på enheten.
2. Inspektion av nätsladd och anslutningskablar.
3. Kontroll av elektrodkablar och patientanslutningar.
4. Mätning av isoleringsresistans.
5. Mätning av läckageströmmar.
6. Mätning av resistansen i skyddsjordledare.
7. Mätning av resistansen i skyddsjordat hölje och vagnsdelar.

j
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Säkerhet
Avbrott i skyddsjordledaren inuti eller utanför enheten eller
frånkoppling av den skyddande/funktionella jordkontakten gör sannolikt
enheten farlig. Avsiktligt avbrott är förbjudet. Skyddsjorden/jordledaren bör
kontrolleras regelbundet.
Följ följande rekommendationer för säker drift av enheten:
• Vid anslutning av medicinsk utrustning som får ström från ett uttag i ett rum
som inte används i medicinskt syfte, eller vid anslutning av icke-medicinsk
elektrisk utrustning till denna enhet, ska du vara uppmärksam på kraven i
IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1), Säkerhetskrav för elektriska system för
medicinskt bruk. Se texten om IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1) längre ned
i detta avsnitt.
• När enheten är ansluten till nätström kan kontakterna vara strömförande.
Öppning av kåpor eller borttagning av delar som endast är möjlig med hjälp av
verktyg exponerar sannolikt strömförande delar.
• Enheten måste kopplas bort från alla spänningskällor innan den öppnas för
justering, utbyte, underhåll eller reparation.
• Service måste utföras av Natus auktoriserade servicepersonal, med undantag för
sådant arbete som enligt denna bruksanvisning utförs av operatören.
• Se till att endast säkringar med korrekt märkström och av angiven typ används
för utbyte. Användning av provisoriska säkringar och kortslutning av
säkringshållare är förbjudet.
• Om fler än en utrustningsdel är ansluten till patienten måste hänsyn tas till
summeringen av patientläckageströmmarna.
• När det är sannolikt att skyddet har försämrats ska enheten tas ur funktion och
säkras mot oavsiktlig användning.
Kontakta kvalificerad servicepersonal för genomförande av minst ett funktionstest
och en säkerhetskontroll som ska innehålla följande:
• isoleringstest
• test av markkontinuitet
• läckageströmstest enligt IEC 60601-1.
Skyddet löper risk att försämras om enheten till exempel:
• uppvisar synliga skador
• inte utför avsedda funktioner
• har utsatts för allvarlig belastning under transport.
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Instruktioner för kassering vid slutet av livslängden
Natus åtar sig att uppfylla kraven i EU:s WEEE-förordningar (avfall som utgörs
av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter) från 2014. Enligt dessa
föreskrifter måste elektriskt och elektroniskt avfall samlas in separat för korrekt
bearbetning och återvinning i syfte att säkerställa att WEEE återanvänds eller
återvinns på ett säkert sätt. I enlighet med detta åtagande kan Natus överföra
skyldigheten att återföring och återvinning till slutanvändaren, såvida inte andra
överenskommelser har gjorts. Kontakta oss för mer information om de
insamlings- och återvinningssystem som finns tillgängliga för dig i din region på
natus.com
Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och
ämnen som kan vara farliga och utgöra en risk för människors hälsa och miljön
när WEEE inte hanteras korrekt. Därför har slutanvändarna också ett ansvar vad
gäller att se till att WEEE återanvänds och återvinns på ett säkert sätt. Användare
av elektrisk och elektronisk utrustning får inte kassera WEEE tillsammans med
annat avfall. Användarna måste använda kommunala insamlingssystem eller
producenten/importörens återtagandeskyldighet eller licensierade
avfallstransportörer för att minska negativ inverkan på miljön i samband med
kassering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska
produkter samt för att öka möjligheterna till återanvändning och återvinning av
avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.
Utrustning som är märkt med det överkryssade sopkärlet nedan är elektrisk och
elektronisk utrustning. Det överkryssade sopkärlet anger att avfall som utgörs av
eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter inte får kasseras
tillsammans med osorterat avfall, utan måste samlas in separat.

l
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Upphovsrätt
Med ensamrätt. Denna handbok innehåller äganderättsskyddad information som
skyddas av upphovsrätt. Den får inte kopieras helt eller delvis förutom med
föregående skriftligt tillstånd från Natus Medical Incorporated. Upphovsrätten och
ovanstående begränsningar av upphovsrätten omfattar alla medier där denna
information lagras.
Denna kopia av användarhandboken får endast användas i enlighet med
försäljningsvillkoren för Natus Medical Incorporated eller dess distributörer.
Natus Medical Incorporated gör inga utfästelser eller garantier av något slag med
avseende på detta dokument. Natus Medical Incorporated frånsäger sig alla
skulder för förlust eller skada som uppstår till följd av innehav, försäljning eller
användning av detta dokument.
natus.com
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, Wisconsin, USA 53562
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Natus UltraPro S100

Upphovsrättsskydd för
programvara

Denna programvara skyddas av delstatliga, amerikanska och
internationella bestämmelser om upphovsrättsfördrag. Dessa
upphovsrättsbestämmelser gäller för din användning av denna
programvara oavsett om du godkänner följande villkor eller inte.
Enligt lag kan den som bryter mot upphovsrätten hållas ansvarig
för faktiska skador som upphovsrättsinnehavaren lidit och för
straffskadestånd på upp till 100 000 USD per överträdelse.
Obehörig kopiering av datorprogramvara samt försök att utföra
sådan är också brottsliga överträdelser som medför straff som kan
överstiga 100 000 USD i böter och 10 års fängelse.
1. Såvida det inte förekommer begränsning enligt avtal med
Natus Medical Incorporated får du:
a. Använda denna programvara på endast en dator och med
en användare i taget.
b. Göra en kopia av denna programvara, förutsatt att:
(i) kopian skapas som ett viktigt steg i användningen av

denna programvara tillsammans med din dator och att
den inte används på något annat sätt eller

(ii) att kopian endast är till för arkiveringsändamål och att

alla arkivkopior förstörs om ditt fortsatta innehav av
denna programvara skulle upphöra att vara rättmätigt.

c. Sälja denna programvara samt eventuella arkivkopior
endast som en del av försäljningen av alla dina rättigheter
gällande denna programvara, med undantag för att
förberedda anpassningar endast får överföras med
tillstånd av Natus Medical Incorporated.
2. Du får inte:
a. Göra kopior av denna programvara eller dokumentation
med undantag för vad som beskrivs ovan.
b. Ändra, modifiera eller anpassa denna programvara eller
dokumentation med undantag för vad som beskrivs ovan.
c. Distribuera, leasa, hyra ut eller underlicensiera denna
programvara eller dokumentation.
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Introduktion

Teknisk beskrivning
Med UltraPro S100 kan du utföra många olika typer av nervledningsstudier
(NCS), elektromyografi (EMG), framkallade responser (EP) och autonoma
studier. Det finns separata program och tillvalstillbehör som gör att du kan
anpassa UltraPro S100 utefter just dina kliniska behov.
Klinisk prestanda
UltraPro S100 gör det möjligt för användaren att utföra många olika typer av
nervledningsstudier (NCS), elektromyografi (EMG), studier av framkallade
responser (EP) studier och autonoma studier samt multimodalitetsprogram såsom
intraoperativ övervakning (IOM). Det finns separata program och tillvalstillbehör
som gör att användaren kan anpassa UltraPro utefter specifika kliniska behov eller
behov gällande övervakning i operationssal.
Kliniska fördelar
UltraPro S100-systemet hjälper läkaren att samla mätningar och vågformer av
nerver och muskler i kroppen för att stödja diagnos av neuromuskulära sjukdomar.
Sjukdom indikeras när mätningarna faller utanför förväntade eller normativa
intervall. UltraPro S100-systemet underlättar diagnostisk utvärdering av
sjukdomar såsom karpaltunnelsyndrom, radikulopati, nervskador, flera typer
av dystrofi och andra sjukdomar i nervsystemet och muskelsystemet.
Avsedda användare
UltraPro-systemet är avsett att användas av kvalificerad vårdpersonal med
specialiserad utbildning inom användning av instrument för elektrodiagnostisk
(EDX) registrering för digital inspelning, uppspelning och analys av fysiologiska
signaler.
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Patientpopulation och målgrupp
UltraPro S100 bistår läkaren vid diagnos av patienter med neuromuskulära
sjukdomar för pediatriska och vuxna patienter.
Kvarstående risker
Läs den ytterligare information och säkerhet som ingår i disken 482-638702,
som medföljer systemet. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsinformationen,
försiktighetsåtgärderna och varningarna innan du strömsätter och använder
systemet.
Nätverks- och säkerhetskrav
Läs guiden om nätverksstöd för Nicolet Viking/Synergy som ingår i disken
482-651400, som medföljer systemet, för information om maskinvarukrav
för nätverk, säkerhet och skydd mot obehörig åtkomst.
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Instruktioner för installation och service
Under installation, montering och drift är vissa
Underhåll av
anslutningspunkter för skyddsjord utsatta för risk att bli
enhetskontinuitet
elektriskt frånkopplade eller felaktigt anslutna. Detta kan utgöra en
och
säkerhetsrisk för både användaren och patienten.
installationstest

Det rekommenderas/krävs att du utför regelbundna tester av elektrisk
kontinuitet från exponerade ledande material på det medicinska
systemet till skyddsjorden på det medicinska systemet. Regelbunden
testning bidrar till att säkerställa att korrekt skyddsjord upprätthålls.
Detta test bör alltid utföras efter installation och underhåll. Därutöver
bör detta test utföras regelbundet.

Väsentliga prestanda för UltraPro S100-förstärkaren och -systemet
UltraPro S100-förstärkaren och -systemet är utformade för att fungera under
ett brett spektrum av miljöförhållanden utan att med
prestandaspecifikationerna frångås.
Om en miljöartefakt (elektrostatisk urladdning, fluktuationer i
linjespänningen och så vidare) har en sådan intensitet och/eller varaktighet
att systemets prestanda påverkas negativt är systemet utformat för att
upptäcka detta tillstånd och skicka ett meddelande som informerar
operatören om att en avvikande händelse har inträffat. När operatören har
åtgärdat detta meddelande indikerar systemet att hämtningen kan återupptas
med inställningarna återställda till föregående tillstånd.
Om denna typ av tillstånd orsakar beständiga meddelanden kontaktar du din
lokala servicerepresentant.

Skydds- och utrustningsklassificeringar
Detta system är avsett för kontinuerlig drift och har IEC 60601-1skyddsklassificering klass I, tillämpade delar av typ BF, vanlig utrustning, som
inte är lämplig för användning vid närvaro av brandfarliga bedövningsmedel.
MDD-utrustningsklassificeringen är IIb.
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Användning av denna bruksanvisning
Den här bruksanvisningen innehåller den grundläggande information som behövs
för användning av UltraPro S100. Den innehåller instruktioner för skapande av
patientfiler, arbete med studier och undersökningar samt utförande av enkla
studier.
Systemet omfattar en dator där UltraPro S100-programvaran är installerad.

Om systemet
UltraPro S100-system har en dedikerad kontrollpanel, färgkodade
multifunktionella programknappar och lättanvända Windows-baserade gränssnitt
som förenklar driften.
UltraPro S100-vagnen rymmer alla systemkomponenter, inklusive en skrivare
som tillval.
De innovativa programvarufunktionerna och det intuitiva gränssnittet förenklar
driften. Med studiefunktionen kan du skapa en lista över olika protokoll och välja
dem sekventiellt med ett enda knapptryck. Detta möjliggör snabbare testning med
hjälp av standardprotokoll.
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Kompletterande tillbehör
Det finns kompletterande tillbehör som måste användas i syfte att underlätta
hämtning av elektrofysiologisk information med Natus-systemet. Bland dessa
tillbehör finns ytelektroder och nålelektroder som inte ingår i Natus Medical
Incorporated-systemet. I syfte att säkerställa korrekt användning av systemet
tillhandahålls beskrivningar, rekommendationer och/eller specifikationer för dessa
kompletterande tillbehör som anses vara kompatibla med Natus Medical
Incorporated-systemet.
Det rekommenderas att ytelektroderna väljs som har godkänts för studier av
nervledning och/eller framkallade responser. Det går att använda ytelektroder för
engångsbruk eller återanvändbara ytelektroder. Lämplig storlek på elektroderna
bör väljas för det test som utförs. Återanvändbara ytelektroder är gjorda av metall,
vanligtvis platina, guld eller silver. Återanvändbara elektroder i metall ska
rengöras och eller behandlas för återanvändning i enlighet med instruktionerna
från tillverkaren av dessa elektroder. Alla ytelektroder som används ska ha en
skyddande stiftkontakt som uppfyller DIN 42 802-standarden. Denna ej
patentskyddade stiftkontakt är en branschstandard för EMG-system.
Det går att använda nålelektroder för engångsbruk eller återanvändbara
nålelektroder. Nålelektroder tillverkas av en mängd olika material. Det
rekommenderas att nålelektroder väljs som har godkänts för tillämpningar av
elektromyografi. Använd lämplig längd och gauge för det test som utförs.
Kontakten är en cirkulär DIN-kontakt med fem stift. Denna ej patentskyddade
stiftkontakt är en branschstandard för EMG-system. Stiftkonfigurationen för
denna kontakt är följande: stift 1 är aktivt, stift 2 är en referens, stift 3 är av driven
shield-typ och stift 4 och 5 är patientjordning.

Ansluta systemkomponenterna
Se Installationsguiden för UltraPro S100 för kabeldragningsinstruktioner.

Ange kommandon
Du anger kommandon, text eller värden och väljer funktioner genom att trycka på
en tangent på kontrollpanelen eller genom att trycka på serie tangenter på
tangentbordet. Om du har ett pekdon, till exempel en mus eller en styrkula, utför
du dessa funktioner genom att klicka på ett objekt i området Funktionsknappar.
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Översikt av systemet
UltraPro S100-systemen är indelade i tre versioner. De främsta skillnaderna är:

• Generation 1 avser kontrollpanelen med förstärkaranslutningen på sidan.
• Generation 2 avser kontrollpanelen med förstärkaranslutningen på
baksidan.

• Generation 3 avser det reviderade bashöljet och kontrollpanelen.
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Översikt av systemet

UltraPro S100-bas

1

Basenhet

3

Sidopanel

2

Bakre panel

4

Kontrollpanel

Systemgränssnitt för UltraPro S100
Innan du använder enheten måste systemdelarna anslutas:
1. Anslut alla signalgränssnittskablar (USB/HS-Link) enligt följande bild.
2. Anslut alla strömgränssnittskablar förutom nätsladden fram till steg 3.
3. Anslut nätsladden till vägguttaget.
Använd endast tillvalsenheter som anges av Natus Medical
Incorporated för att uppfylla kraven i IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1).
Använd alltid skyddade strömledningskablar från Natus Medical
Incorporated för att undvika störningar med elektriskt surrande ledningen,
i synnerhet nära patienten eller förstärkaren.
ANMÄRKNING: Se till att den enhet som är ansluten till vägguttaget är placerad
på ett sådant sätt att den är enkel att koppla bort från vägguttaget vid behov.
ANMÄRKNING: Om strömkabeln kopplas bort från uttaget på basenheten eller
vagnen kopplas nätströmmen bort från hela UltraPro S100-systemet.
24 augusti 2021
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Kabelanslutningar – Generation 1

Komponentformaten kan variera från dem som visas ovan.
Objekt

Beskrivning

Objekt

Beskrivning

A

Bärbar dator

1

USB 2.0-kabel (2M)

B

Basenhet

2

Höghastighetslänkkabel (proprietär)

C

Strömadapter

3

IEC-kabel till strömadapter
(1 fot (0,30 meter))

D

Elektrisk stimulatorsond

4

Strömkabel av sjukhuskvalitet, skyddad

5

Strömjumperkabel IEC (2M)

• Avancerad stimulanssond (visas)
• Comfort Probe RS10
(tillval, visas ej)

2-4

E

Ferritkärna

F

3-kanalsförstärkare

G

4-kanalsförstärkare

H

Iso Box används endast med valfri
vagn

I

VÄGGUTTAG
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Höger sidopanel – Generation 1
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1

Stimulatorutgång (isolerad)
Stimulatorutgångskontakterna är elektroniskt
isolerade.
Stimulatorutgångsuttag (isolerat)
För anslutning av stimulanselektroder med DINkontakter. Stöd för den aktiva stimulanssonden.

2

HS-länkutgångsanslutning
Förstärkaranslutning
Cat 5 med inbyggd EMI-dämpning
Proprietär kabel

3

Ljudgivaranslutning

4

Givaranslutning för LED-glasögon

5

EMG-högtalare
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Bakre panel – Generation 1

2-6

1

Skyddsjord

2

Funktionell jordning
Används för brusdämpning.

3

Dubbla USB-kontakter – Type-A
Begränsad ström tillgänglig. Används endast för
fotpedal och minnessticka.

4

USB-kontakt – Type-B
För datorgränssnitt.

5

Patientrespons, senhammarkontakt

6

Kontakt för utlösaringång/-utgång

7

Kontakt för visuell givare

8

Strömingång
Ingång: 100–240 VAC, 50/60 Hz, max. 300 VA
Säkringar
F1, F2: T4A/250 V

9

Strömutgång (endast för dator när isolerande
transformator inte används)
Utgång: Nätström 100–240 VAC, max. 200 VA
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Kabelanslutningar – Generation 2

Komponentformaten kan variera från dem som visas ovan.
Objek Beskrivning
t

Objekt Beskrivning

A

Bärbar dator

1

USB 2.0-kabel (2M)

B

Basenhet

2

Höghastighetslänkkabel (proprietär)

C

Strömadapter

3

IEC-kabel till strömadapter
(1 fot (0,30 meter))

D

Elektrisk stimulatorsond

4

Strömkabel av sjukhuskvalitet,
skyddad

5

Strömjumperkabel IEC (2M0)

• Avancerad stimulanssond (visas)
• Comfort Probe RS10 (tillval, visas ej)
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E

Ferritkärna

F

3-kanalsförstärkare

G

4-kanalsförstärkare

H

Iso Box används endast med valfri vagn

I

VÄGGUTTAG
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Höger sidopanel – Generation 2

1

Stimulatorutgång (isolerad)
Stimulatorutgångskontakterna är elektroniskt isolerade.
Stimulatorutgångsuttag (isolerat)
För anslutning av stimulanselektroder med DINkontakter. Stöd för den aktiva stimulanssonden.

2-8

2

Ljudgivaranslutning

3

Givaranslutning för LED-glasögon

4

EMG-högtalare
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Bakre panel – Generation 2

1

Skyddsjord

2

Funktionell jordning
Används för brusdämpning.

3

Dubbla USB-kontakter – Type-A
Begränsad ström tillgänglig. Används endast för fotpedal
och minnessticka.

4

USB-kontakt – Type-B
För datorgränssnitt.

5

Patientrespons, senhammarkontakt

6

Kontakt för utlösaringång/-utgång

7

HS-länkutgångsanslutning
Förstärkaranslutning
Cat 5 med inbyggd EMI-dämpning
Proprietär kabel

8

Kontakt för visuell givare

9

Strömingång
Ingång: 100–240 VAC, 50/60 Hz, max. 300 VA
Säkringar
F1, F2: T4A/250 V

10

Strömutgång (endast för dator när isolerande
transformator inte används)
Utgång: Nätström 100–240 VAC, max. 200 VA
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Kabelanslutningar – Generation 3

Komponentformaten kan variera från dem som visas ovan.
Objek Beskrivning
t

Objekt Beskrivning

A

Bärbar dator

1

USB 2.0-kabel (2M)

B

Basenhet

2

Höghastighetslänkkabel (proprietär)

C

Strömadapter

3

IEC-kabel till strömadapter
(1 fot (0,30 meter))

D

Elektrisk stimulatorsond

4

Strömkabel av sjukhuskvalitet, skyddad

5

Strömjumperkabel IEC (2M0)

• Avancerad stimulanssond (visas)
• Comfort Probe RS10 (tillval, visas ej)
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E

Ferritkärna

F

3-kanalsförstärkare

G

4-kanalsförstärkare

H

Iso Box används endast med valfri vagn

I

VÄGGUTTAG
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Höger sidopanel – Generation 3

1

Stimulatorutgång (isolerad)
Stimulatorutgångskontakterna är elektroniskt isolerade.
Stimulatorutgångsuttag (isolerat)
För anslutning av stimulanselektroder med DIN-kontakter.
Stöd för den aktiva stimulanssonden.

2

Ljudgivaranslutning

3

Givaranslutning för LED-glasögon

Vänster sidopanel – Generation 3

24 augusti 2021

1

Högtalare

2

Strömbrytare
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Bakre panel – Generation 3

1

Skyddsjord

2

Funktionell jordning
Används för brusdämpning.

3

Dubbla USB-kontakter – Type-A
Begränsad ström tillgänglig. Används endast för fotpedal
och minnessticka.

4

USB-kontakt – Type-B
För datorgränssnitt.

5

Kontakt för utlösaringång/-utgång – tillval 1

6

Kontakt för utlösaringång/-utgång – tillval 2

7

HS-länkutgångsanslutning
Förstärkaranslutning
Cat 5 med inbyggd EMI-dämpning
Proprietär kabel

8

Kontakt för visuell givare

9

Strömingång
Ingång: 100–240 VAC, 50/60 Hz, max. 300 VA
Säkringar
F1, F2: T4A/250 V

10

Strömutgång (endast för dator när isolerande
transformator inte används)
Utgång: Nätström 100–240 VAC, max. 200 VA
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Funktioner på kontrollpanelen – Generation 1 och 2

24 augusti 2021

1

Kontrollvred för stimulansintensitet

2

Kontrollknapp för stimulansvaraktighet

3

Kontrollknapp för stimulansrepetitionsfrekvens

4

Piltangenter (kontrollknappar för markörnavigering)

5

Används inte.

6

Valknapp

7

Volymindikator

8

Indikator för ljudavstängning

9

Knappen Stäng av ljud

10

Skärmnavigeringsknappar

11

Ljudknappar

12

Numerisk knappsats

13

Retur-knapp

14

Standby-indikator

15

Körningsindikator

16

Funktionsknappar

17

Visningsknappar

18

Knapp för återkommande stimulans

19

Stimulansindikator

20

Knappen Enskild stimulans

21

Återställ stimulans till 0
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Indikatorer för Ström på/Standby
Körning
Standby

Skärmnavigering/programvarufunktioner
Skärmnavigeringsknappar – färgkodade
Med programknapparna för skärmnavigering kan du
navigera genom programflikarna.
Färgerna och funktionerna för de sex programknapparna för
navigering motsvarar programknapparna för
skärmnavigering i programmet.
Funktionsknappar – färgkodade
Med programfunktionsknapparna kan du styra de olika
programvarufunktionerna i programmet.
Färgerna och funktionerna för de tolv programknapparna
motsvarar programfunktionsknapparna i programmet.

Visningsknappar
Med vänster och höger kontrollknappar kan du ändra
varaktigheten för svepning.
Högerknappen minskar svepvaraktigheten per division,
vilket gör spårningen bredare.
Vänsterknappen ökar svepvaraktigheten per division,
vilket gör spårningen smalare.
Med kontrollknapparna uppåt och nedåt kan du ändra
känsligheten per division.

• Uppåtknappen minskar känsligheten per division, vilket
gör spårningen större.

• Nedåtknappen ökar känsligheten per division, vilket gör
spårningarna mindre.
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Stimulans
Stimulansindikator
Den gula stimulansindikatorn (LED) blinkar en gång för
enskild stimulans och periodvis för upprepad stimulans.
Knappen Enskild stimulans
När tangenten Enskild stimulans trycks in visas en enskild
stimulans, och indikatorn blinkar en gång.
Knappen Enskild stimulans kan även användas för att
stoppa upprepad stimulans.
Knappen Upprepad stimulans
När tangenten Upprepad stimulans trycks in visas upprepad
stimulans, och indikatorn blinkar periodvis.
Om du vill stoppa upprepad stimulans trycker du antingen
på samma Upprepad stimulans-knapp eller på knappen
Enskild stimulans.

Stimulansintensitet/varaktighet/repetitionsfrekvens
Kontrollvred för stimulansintensitet
Med kontrollvredet för stimulansintensitet kan du justera
intensiteten hos den frisläppta stimulansen.
Vrid kontrollvredet åt höger om du vill öka
stimulansintensiteten.
Vrid kontrollvredet åt vänster om du vill minska
stimulansintensiteten.
Knappen Återställ stimulansintensitet
Tryck på knappen Återställ stimulansintensitet om du vill
återställa stimulansintensiteten till basnivån.
Var försiktig när du använder strömstimulatorerna så
att du inte utsätter patienten för höga strömmar. Innan du
ansluter eller kopplar bort stimulanselektroden ska du alltid
återställa stimulatorn.
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Kontrollknappar för stimulansvaraktighet
Med kontrollknapparna Öka respektive Minska
stimulansvaraktighet kan du öka/minska
stimulansvaraktigheten.
Uppåtknappen ökar stimulansvaraktigheten. Nedåtknappen
minskar stimulansvaraktigheten.
Kontrollknappar för stimulansrepetitionsfrekvens
Kontrollknapparna Öka respektive Minska
stimulansrepetitionsfrekvens ökar och minskar
stimulansrepetitionsfrekvensen.
Uppåtknappen ökar stimulansrepetitionsfrekvensen.
Nedåtknappen minskar stimulansrepetitionsfrekvens.

Ljud/volym/markörläge/spårning/markör/utlösare
Ljudknappar
Vänster och höger piltangenter används för att minska/öka
ljudvolymen.
Ljudavstängningsknapp/-indikator
Tryck på knappen Stäng av högtalare för att växla mellan
funktionen På och Av.
Den gula lampan (LED) anger att högtalaren är avstängd.
Se funktionen Markörstyrningshjul nedan om du vill justera
volymen.
Valknapp
Vrid hjulet för att flytta spårningarna/markörerna eller
utlösarmarkören.
Tryck på hjulet för att bläddra genom markörerna för den
aktiva spårningen.
Används inte
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Kontrollknappar för spårning/markör/utlösare
I programmen för motorik och sinnen, F-våg och H-reflex:
Kontrollknapparna Uppåt och Nedåt väljer den aktiva
spårningen. Kontrollknapparna Vänster och Höger väljer
den aktiva markören.
I EMG-programmet:
Kontrollknapparna Uppåt och Nedåt flyttar utlösarmarkören
i små steg.
Kontrollknapparna Vänster och Höger flyttar det markerade
objektet ett steg.
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Kontrollpanel – Generation 3
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1

Knappen Sänk volym

2

Knappen Höj volym

3

Knappen Välj höger/vänster sida

4

Välj Test

5

Funktionsknappar

6

Körningsindikator

7

Standby-indikator

8

Kontrollvred för stimulansintensitet

9

Knappen Medelvärde

10

Knappen Enskild stimulans

11

Knapp för återkommande stimulans

12

Markörhjul, utlösarlinje, rullning

13

Ta bort

14

Knappen Sänk vald spårning

15

Knappen Höj vald spårning

16

Knappen Minska tidbas

17

Knappen Minska känslighet

18

Knappen Öka tidbas

19

Knappen Öka känslighet

20

Nästa test

21

Knappen Stäng av ljud
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Funktioner på kontrollpanelen – Generation 3
Indikatorer för Ström på/Standby
Körningsindikator
* Lyser kontinuerligt under systemstart
* Lyser kontinuerligt när programmet har initierat huvudenheten
Standby-indikator
* Blinkar långsamt när UltraPro-basen är påslagen och USB är
anslutet men EMG-programmet inte körs
* Blinkar snabbt under systemstart
* Lyser kontinuerligt om den är påslagen men USB-kabeln inte
är ansluten

Programfunktioner
Funktionsknappar – färgkodade
Med de tolv programfunktionsknapparna kan du styra de olika
programvarufunktionerna i programmet.
Färgerna och funktionerna för de tolv programfunktionsknapparna
motsvarar programfunktionsknapparna i programmet längst ned på
skärmen.

Visningsknappar
Med vänster och höger kontrollknappar kan du ändra
hastigheten för svepning.
Högerknappen minskar svepvaraktigheten per division, vilket gör
spårningen bredare.
Vänsterknappen ökar svepvaraktigheten per division, vilket gör
spårningen smalare.
Med kontrollknapparna uppåt och nedåt kan du ändra
känsligheten per division.

• Uppåtknappen ökar känsligheten per division, vilket gör
spårningen mindre.

• Nedåtknappen minskar känsligheten per division, vilket gör
spårningarna större.
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Stimulans
Stimulatorindikatorn
* Blinkar snabbt under systemstart
* Blinkar med repetitionsfrekvens när stimulatorn är aktiv
* Blinkar snabbt när impedanstestet är aktivt
Knappen Upprepad stimulans
Tryck för att presentera en upprepad stimulans. Indikatorn blinkar
periodvis.
Om du vill stoppa upprepad stimulans trycker du antingen på
knappen Upprepad stimulans eller på knappen Enskild stimulans.
Knappen Enskild stimulans
Tryck för att presentera en enskild stimulans. Indikatorn blinkar
en gång.
Knappen Enskild stimulans kan även användas för att stoppa
upprepad stimulans.

Stimulansintensitet
Knappen Medelvärde
Tryck för att starta eller stoppa ett medelvärde.

Kontrollvred för stimulansintensitet
Med kontrollvredet för stimulansintensitet kan du justera
intensiteten hos den frisläppta stimulansen.
Vrid kontrollvredet åt höger om du vill öka stimulansintensiteten.
Vrid kontrollvredet åt vänster om du vill minska
stimulansintensiteten.
Var försiktig när du använder strömstimulatorerna så att
du inte utsätter patienten för höga strömmar. Innan du ansluter
eller kopplar bort stimulanselektroden ska du alltid återställa
stimulatorn.
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Körningsväljare
Föregående körning
Tryck för att gå till föregående körning.
Nästa körning
Tryck för att gå vidare till nästa körning.

Ljudvolym
Ljudknappar
Tryck på knappens överkant för att öka volymen och på
underkanten för att minska volymen.

Knappen Stäng av ljud
Tryck för att växla mellan funktionen På och Av.
Indikatorn för ljudavstängning
* Kontinuerligt på när högtalaren är avstängd
* Blinkar under initiering av huvudenheten
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Ta bort och flytta
Knappen Ta bort
Tryck på knappen Ta bort för att ta bort den valda spårningen,
det senast skrivna tecknet eller den valda posten.
Valknapp
Vrid vredet för att flytta spårningarna, markörerna eller
utlösarmarkören.

Testval
Knappen Välj test
Tryck för att gå till startmenyn för tester.
Knappen Sidval
Tryck för att välja antingen höger eller vänster sida för
undersökning.
Knappen Nästa test
Tryck för att gå vidare till nästa studie.
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UltraPro S100-förstärkarmodul – 3 och 4 kanaler

Natus UltraPro S100 3-kanalsförstärkare

Natus UltraPro S100 4-kanalsförstärkare

Frontpanel
3-kanalsförstärkare

Förstärkaringång (isolerad)
Alla förstärkaringångskontakter är
elektroniskt isolerade.

4-kanalsförstärkare

3- och 4-kanalsförstärkare

3- och 4-kanalsförstärkare

3- och 4-kanalsförstärkare

Elektrostatiskt känsliga
förstärkaringångskontakter
Rör inte förstärkaringångskontakterna
eftersom det kan skada förstärkaren eller
påverka dess prestanda.
Aktiv elektrod – svart
Den aktiva elektroden motsvarar den svarta
ingångskontakten.
Referenselektrod – röd
Referenselektroden motsvarar den röda
ingångskontakten.
Ström på-LED

4-kanalsförstärkare
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Frontpanel

3-kanalsförstärkare

Förstärkaringångskontakter (1–3)/(1–4)
Förstärkaringångskontakterna har både ett
DIN-uttag och ett par 1,5 mm beröringssäkra
kontakter.

4-kanalsförstärkare

Patientjordningskontakter
Anslut patientens jordelektroder till de gröna
kontakterna.
3-kanalsförstärkare

4-kanalsförstärkare

Anslut inte ”patientjordningen” till
den skyddande jordanslutningen på
isoleringstransformatorenheten eller till
någon annan ”jordningskontakter”, detta
eftersom elektrodingångarna är galvaniskt
isolerade.
Knappen Impedanstest

4-kanalsförstärkare

Ljudavstängningsknapp
4-kanalsförstärkare

3-kanalig sidopanel/4-kanalig bakre panel
3- och 4-kanalsförstärkare

HS Link-ingångskontakt – huvudenhet –
sidopanel/bakre panel
På grund av risk för elektriska stötar
får operatören och/eller patienten inte direkt
eller indirekt vidröra metallskyddet på den
LINK-kabel som är fäst på förstärkarens
baksida.
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Strömstimulator
Säkerhetsinformation Stimulator
Vid användning av strömstimulatorn ska du vara försiktig
så att du inte utsätter patienter för starka strömmar. Innan du
ansluter eller kopplar bort stimulanselektroden ska du alltid
”återställa” stimulatorn.
Samtidig anslutning av en patient till kirurgisk
högfrekvensutrustning kan leda till brännskador på platsen för
elektrisk stimulans eller registreringselektroder och eventuella
skador på den elektriska stimulatorn eller
elektrodingångsförstärkarna. Drift i närheten (till exempel 1 m)
av kortvågs- eller mikrovågsbehandlingsutrustning kan orsaka
instabilitet i den elektriska stimulatorns utgång.
Farliga fysiologiska effekter! Strömstimulatorn kan avge
farlig ström och spänning.
Undvik långvarig elektrisk stimulering.
Stimulanselektroder
Vid användning av nålelektroder för registrering eller
stimulering ska du antingen använda försteriliserade
nålelektroder för engångsbruk eller noggrant sterilisera
återanvändbara nålelektroder.
Undvik oavsiktlig kontakt mellan elektroner som är
anslutna men ej fästa och andra ledande delar, inklusive sådana
som är anslutna till skyddande jord.
ANMÄRKNING: Information om rengöring av återanvändbara
ytelektroder finns i deras medföljande bruksanvisning.
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Stimulanssond

2-26

1

Utgångselektrodstift
Information om direkt stimulans på huden finns i beskrivningen av
stimulanselektroderna i detta avsnitt.

2

Polaritets- och stimulansindikatorer
Stimulanskatoden anges av ett konstant grönt ljus (LED). Under stimulansen blinkar
den andra LED-indikatorn gult – en gång för enskild stimulans och periodvis för
upprepad stimulans. Observera att inga lysdioder lyser om stimulatorn inte är aktiverad.

3

Knappen Polaritet
Tryck på knappen för att ändra polariteten.

4

Knapp C
Nästa studieundersökning
Aktiv i alla tester. Tryck kort på knappen på handtaget.

5

Knapp A
Knappen Nästa plats – aktiv vid testning av motoriska och sensoriska nerver
Tryck kort på knappen på handtaget.

6

Knappen Enskild stimulans
Tryck kort på knappen på handtaget.
Knappen Upprepad stimulans
Tryck och håll ned knappen på handtaget i minst 1 sekund.

7

Kontrollhjul för stimulansintensitet
Vrid hjulet om du vill öka eller minska strömintensiteten.
Alternativt kan du använda mushjulet eller kontrollvredet Stimulansintensitet
på kontrollpanelen.
Nollställ
Om du vill återställa intensiteten till nollnivån trycker du på knappen Återställ
stimulansintensitet på kontrollpanelen.
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Ändra
polaritet på
Comfort
Probe RS10
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1.

Dra ut sondhuvudet rakt från Comfort Probe RS10.

2.

Rotera sondhuvudet 180 grader.

3.

Sätt tillbaka sondhuvudet i Comfort Probe RS10.
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Fotpedal med tre pedaler (tillval)
Fotpedalen finns som trippelpedalmodell (1, 2 och 3 funktioner) med USBgränssnitt.

IPX1
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Grad av skydd mot skadligt intrång av vatten

1

Användarprogrammerbar

2

Nästa plats (användardefinierbar)

3

Starta/stoppa stimulans (användardefinierbar)
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Sätta igång systemet
1. Se till att alla komponenter är korrekt anslutna enligt förklaringen tidigare
i det här kapitlet och följ sedan dessa steg.
2. Anslut nätsladden till vägguttaget.
3. Inloggningsskärmen för Windows visas. Klicka på rätt användarikon och
skriv in ditt lösenord (om du har ett lösenord).
4. (Endast generation 3) Slå på basenhetens strömbrytare till vänster på panelen.
5. Klicka på programikonen Natus Elite Viking eller Synergy för att starta
programmet.
ANMÄRKNING: Ditt inloggnings-ID och lösenord kan variera.

Stänga av systemet
Följ dessa procedurer för korrekt avstängning av systemet för att förhindra skador
på enheten.
1. På startsidan för Natus Elite Viking eller Synergy klickar du på File (Arkiv)
och Exit (Avsluta). Programmet stängs och Windows-skrivbordet visas.
2. (Endast generation 3) Stäng av basenhetens Strömbrytare till vänster på
panelen.
3. Klicka på strömikonen i Microsoft Windows i det nedre vänstra hörnet på
datorskärmen.
4. Klicka på Start > Shutdown (Stäng av) nere till vänster på datorskärmen.
5. Koppla bort strömkabeln från vägguttaget när systemet har stängts av.

Varnings- och felkoder för programvara
I Natus Elite Viking- eller Synergy-programmet är fel och andra
informationsmeddelanden utformade för att vara självförklarande.
Ytterligare information och föreslagna användaråtgärder finns dock i dokument
022210 i användarhandbokens disk 482-651400.
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Installation av UltraPro S100-hämtningsprogram
Följ dessa procedurer för att installera och licensiera Din UltraPro S100programvara om den inte har installerats och licensierats eller om du installerar ny
programvara.
1.
1. Installation av
hämtningsprogram

Sätt in installationsdisk för Natus Elite Viking/Synergy EMG i
diskenheten. Installationsprogrammet bör starta automatiskt.

2.

Klicka på Next (Nästa).

3.

Markera Accept license agreement (Acceptera licensavtal) och
klicka på Next (Nästa).

4.

Markera Acquisition System (Hämtningssystem) och klicka på
Next (Nästa).

5.

Ange systemets serienummer från det angivna licensformuläret
och klicka på Next (Nästa).

6.

Klicka på Next (Nästa) för att acceptera standarddestinationen för
programmet.

7.

Klicka på Next (Nästa) för att påbörja installationen.

8.

Klicka på Install (Installera) för att installera drivrutinen.

9.

Klicka på Install this driver anyway (Installera den här
drivrutinen ändå).

10.

Klicka på Next (Nästa) för att slutföra installationen.

11.

Klicka på OK för att starta om datorn.

12.

UltraPro S100-programvaruinstallationen är slutförd.

Information om hur du skapar och tillämpar UltraPro S100-licensen
2. Skapa och
finns i UltraPro S100-licensbrevet.
tillämpa UltraPro
S100programvarulicens

Tekniska specifikationer
Tekniska specifikationer finns i bladet med tekniska specifikationer för
UltraPro S100.
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Patientinformation
I det här kapitlet beskrivs hur du använder funktionen Patientinformation för
arbete med dina patientundersökningsfiler.
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Tom sida.
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Patientskärmen
Patientinformation innehåller avsnitt där du anger specifika uppgifter om
patienten, till exempel patient-ID, kön, födelsedatum och patientnamn samt
läkarinformation, sammanfattning och slutsatser.

Ange en ny
patient

1. Klicka på New Patient (Ny patient) för att förbereda systemet för
den nya patienten. Om det finns osparade data blir du ombedd att
spara eller kassera dem. Patientens demografiska område rensas.
2. Ange patientdemografidata och besöksinformation.
Du måste ange de obligatoriska fälten. När de obligatoriska fälten
har angetts blir den fullständiga patientdemografin tillgänglig.
Det markerade fältet anger den plats på skärmen där texten ska anges.
Tryck på <Retur> eller <Tabb> för att gå vidare till nästa rad i
formuläret. Tryck på <Skift + Tabb> för att flytta den blinkande
markören till föregående rad. Patientdata ska anges innan
testprocedurer påbörjas.
3. Ange namn, födelsedatum och så vidare efter behov.
4. Patientens namn, ID och så vidare visas på vänster sida av skärmen.
5. Om du vill kan du fylla i de återstående informationsfälten genom
att placera markören i önskat fält och skriva in informationen.
Tryck på tangenten Tabb för att flytta markören till nästa fält.
6. Klicka på Save (Spara) om du vill spara patientdata på hårddisken.
7. Klicka på Begin Testing (Börja testa) för att börja testa eller för att
ange besöksinformation.
8. Du kan lägga till besöksinformation genom att trycka på knappen
Visit Details(Besöksinformation).
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1. Klicka på funktionsknappen Patient List (Patientlista) på
Välja/redigera
huvudskärmen i UltraPro S100 om du vill visa en lista över alla
patientinformation
patienter i patientdatabasen, eller använd verktyget Search (Sök) för

att hitta en patient.
2. Använd den lodräta rullningslisten eller uppåtpil/nedåtpil för att rulla
till den patient som du vill hitta. Du läser in patienten genom att
antingen dubbelklicka på patienten eller markera patienten och klicka
på Load Patient (Läs in patient). Aktuell patientinformation visas till
vänster på skärmen.
3. Redigera patientinformationen vid behov.
4. Gör ändringar i aktuell patientinformation genom att skriva in den
information som behöver uppdateras. Den grundläggande aktuella
patientinformationen tillämpas på alla rapporter. Besöksinformation är
dock unik för varje besök.
5. Om du vill ändra besöksinformation väljer du Restart Visit
(Starta om besök).
6. Välj Visit Details (Besöksinformation).
7. När du är klar med Visit Information (Besöksinformation) klickar du
på Done (Klar). Du uppmanas att spara ändringar.
Om du endast uppdaterar aktuell patientinformation klickar du på Save
(Spara) när det är klart.

ANMÄRKNING: Inläsning av en patient ersätter den aktuella patienten,
och du kan uppmanas att spara den aktuella patienten innan du kan
fortsätta.

Påbörja ett nytt
besök

1. Klicka på funktionsknappen Patient List (Patientlista) på
huvudskärmen i UltraPro S100 om du vill visa en lista över alla
patienter i patientdatabasen, eller använd verktyget Search (Sök) för att
hitta en patient.
2. Använd den lodräta rullningslisten eller uppåtpil/nedåtpil för att rulla
till den patient som du vill hitta. Du läser in patienten genom att
antingen dubbelklicka på patienten eller markera patienten och klicka
på Load Patient (Läs in patient).
ANMÄRKNING: Inläsning av en patient ersätter den aktuella patienten,
och du kan uppmanas att spara den aktuella patienten innan du kan
fortsätta.
3. Klicka på New Visit (Nytt besök).
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Återkalla en
patient för
testning

1. Klicka på funktionsknappen Patient List (Patientlista) på
huvudskärmen i UltraPro S100 om du vill visa en lista över patienterna
i patientdatabasen, eller använd verktyget Search (Sök) för att hitta en
patient.
2. Läs in patienten. Patientens information visas till vänster.
3. Gör eventuella ändringar i besöksinformationen. När du är klar klickar
du på Done (Klar). Du uppmanas att spara ändringar.
4. Testmenyn visas automatiskt till höger. Leta upp och välj önskat test
för att börja testa.
5. Gör följande om du behöver lägga till testning i ett befintligt besök:
a. Klicka på funktionen Patient List (Patientlista) på huvudskärmen
för UltraPro S100. Patienterna visas till höger.
b. Leta upp din patient och markera namnet.
c. Klicka på Catalog (Katalog) för att visa alla besök för den här
patienten.
d. Sök efter datum för att hitta det besök som ska läggas till och
markera datumet.
e. Klicka på Restart (Starta om). Ytterligare testning kommer att
tilldelas till det här besöket.

Återkalla en
undersökning för
granskning

1. Så här granskar du vågformsdata:
a. Klicka på knappen Patient List (Patientlista) för att visa alla
patienter till höger på skärmen.
b. Leta reda på patienten genom att antingen bläddra igenom listan
eller använda sökfunktionen och markera patienten.
2. Klicka på knappen Catalog (Katalog) för att visa alla besök och data
för den här patienten till höger på skärmen.
a. Leta upp rätt besök och klicka vid behov på ”+” framför mappen
för att expandera den.
b. Dubbelklicka på vågformsdatanamnet (Median APB, Ulnar FDI
och så vidare). Det går att göra ändringar i data, till exempel flytta
markörerna.
3. Så här sparar du ändringar:
a. Klicka på Exit Test (Avsluta test) för att återgå till
patientinformationsskärmen.
b. Klicka på knappen Report (Rapport) för att
återskapa/omkompilera rapporten.
4. Klicka på End Visit (Avsluta besök) för att spara ändringarna och
avsluta den här patienten.
ANMÄRKNING: Observera att tecknet ”+” eller ”-” visas före varje
avsnittsrubrik. Som i Windows klickar du på ”+” för att öppna en stängd
mapp eller ett stängt avsnitt eller klickar på ”-” för att stänga ett avsnitt.
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Ta bort
undersökningar
från en patientfil

1. Klicka på knappen Patient List (Patientlista) för att visa alla patienter i
rutan till höger.
2. Markera önskad patient.
3. Klicka på knappen Catalog (Katalog) för att visa besök och datafiler
för den här patienten. Leta upp och markera antingen vågformsfilen
eller besöket beroende på vad du vill ta bort.
4. I menyraden klickar du på File (Arkiv) > Delete Test (Ta bort test) om
du vill ta bort en specifik vågformsfil eller på File (Arkiv) > Delete
Visit (Ta bort besök) om du vill ta bort alla data för ett specifikt datum.
I båda fallen uppmanas du att bekräfta borttagningen.

Ta bort en patient

1. Markera den patient som du vill ta bort i patientlistan.
2. Välj File (Arkiv) > Delete Patient (Ta bort patient). Du uppmanas att
bekräfta borttagningen.
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Utföra en undersökning
I detta kapitel finns allmänna instruktioner för utförande av en studie eller
undersökning med hjälp av studie om ledning i motoriska nerver som exempel.
Du kan tillämpa dessa grundläggande steg för att utföra de flesta av de
undersökningar som är tillgängliga i UltraPro S100-programmet.

24 augusti 2021

4-1

Natus UltraPro S100
Tom sida.

4-2

24 augusti 2021

Utföra en undersökning

Konfigurera systemet
Kontrollera att komponenterna är korrekt anslutna till systemet.
Slå inte på någon systemström förrän alla kabelanslutningar har
anslutits korrekt och verifierats.
Mer information om systemkomponenter finns i kapitel 2 i den här handboken.
Du behöver även lämplig programvara installerad på systemet.

Komma
igång

När du slår på huvudströmbrytaren kan det hända att systemet visar Windowsinloggningsskärmen.
Gör följande när du har loggat in på systemet:
1. Dubbelklicka på ikonen Viking eller Synergy på skrivbordet och logga
sedan in.
2. Ange patientens demografiska information.
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Använda
UltraPro
S100,
studiemenyn
kontra
testmenyn

Det finns två grundläggande metoder för att välja undersökningar för testning:
testmenyn och studiemenyn. Båda dessa beskrivs i mer detalj nedan.

Testmenyn
Med testmenyn grupperas undersökningar efter typ: motoriska, sensoriska,
F-vågor och så vidare. När du startar en undersökning kan du på
vågformsskärmen växla till en annan undersökning genom att dubbelklicka på
testmappen och sedan i dialogrutan Select Protocol (Välj protokoll) välja en
specifik undersökning och sida.

Studiemenyn
I studiemenyn grupperas undersökningar vanligtvis baserat på diagnos,
patientklagomål eller någon annan anpassad inställning. När du utför en studie
kan du på vågformsskärmen välja nästa undersökning från Study Exam
(Studieundersökning) i skärmens nedre högra mitt, vilket är oberoende av
undersökningstyp. Med den här metoden finns det ingen dialogruta. En studie
kan handla om motoriskt, sensoriskt, F-vågor, H-reflex, nål-EMG och så vidare.

Testning med
hjälp av
studiemenyn

1. I studiemenyn dubbelklickar du på undersökningen för att öppna
vågformsskärmen. Markera/växla till vänster eller höger sida genom att
klicka på ikonen Omvänd

.

2. Utför undersökningen.
3. Tryck eller klicka på funktionsknappen Next Study Exam
(Nästa studieundersökning).
4. Fortsätt med testningen tills den är slutförd.
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Testning med
hjälp av
testmenyn

1. I testmenyn väljer du önskad testtyp från lämplig mapp.
2. Från vågformsskärmen visas dialogrutan Select protocol (Välj protokoll).
Välj det protokoll och den sida som du vill använda för den här
undersökningen och klicka på OK.
3. Fortsätt med testningen.
4. När det här testet är slutfört och du är kvar på vågformsskärmen trycker eller
klickar du på navigeringsknappen New Nerve (Ny nerv) (om du utför en nerv
av samma typ) eller Exit Test (Avsluta test) (om nerven kommer från en annan
mapp).
5. Utför undersökningen.
6. Fortsätt med testningen tills den är slutförd.

Patient att
rapportera i
sju steg

Följande är den vanliga proceduren för utförande av en undersökning:
1. Klicka på New Patient (Ny patient) (eller End Visit (Avsluta besök) om
patientens undersökning inte har avslutats).
2. Ange aktuell patientinformation.
3. Klicka på Save (Spara).
4. Hämta undersökningarna.
5. Titta på Report (Rapport).
6. Återgå till testmenyn/studiemenyn.
7. Klicka på End Visit (Avsluta besök) innan du börjar med nästa patient.
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Exempelstudie om motorisk nervledning
Placera och fäst elektroderna på patienten enligt dina konventioner för den typ av
test du utför.

Om
vågformsskär
men

4-6

1

Filter- och/eller stimulatorinställningarna anges i verktygsfältet.

2

Spårningsetiketterna och -inställningarna anges till höger om vågformen.

3

Monitorspårningen visar den inkommande signalen för bedömning av brus och störningar.

4

Resultattabellen. Uppmätta värden från markörplaceringar visas här.
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Välja undersökning

Använd funktionsknapparna eller test-/studiemenyn för att välja den
undersökning som du vill använda.

Välja ett protokoll
(endast om du
använder testmenyn)

1. Använd musen för att välja nerv och testad sida.
2. Tryck på Retur för att acceptera valet.
3. Om du inte hittar önskat protokoll väljer du Generic Nerve
(Allmän nerv).
4. När testningen är slutförd går det att ändra nerv- och
platsetiketterna. Vänsterklicka på platsen för att markera
den. Högerklicka sedan och välj Edit Segment (Redigera
segment).

Placering av motorisk • Den aktiva registreringselektroden placeras över ändplåtszonen
hos en muskel som innerveras av den testade nerven.
NCS-elektrod

• Referenselektroden placeras i närheten i ett elektriskt ”tyst”
område.
• Jordelektroden placeras vanligtvis mellan stimulerande och
registrerande elektroder.
• Användning av elektrolytisk gel mellan huden och
registreringselektroden förbättrar den ”elektriska kontakten” och
minskar bruset.
• Överdrivet brus kan kräva slipning av huden i syfte att sänka
impedanserna.
ANMÄRKNING: Registreringselektroden placeras på en muskel,
även om intresset ligger i ledning längs nerven.
Nerven stimuleras med hjälp av ytelektroder på två eller flera platser
där nerven ligger ytligt. Stimulatorn är ofta orienterad så att
stimulatorns katod möter den aktiva registreringselektroden.
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Placering av
sensorisk NCSelektrod

1. Ytdisk- eller ringelektroder placeras över huden där den testade
nerven ligger ytligt.
2. Nerven stimuleras på platser där den ligger ytligt.
Stimulatorns katod är riktad mot den aktiva
registreringselektroden.

Hämta data

Data hämtas av instrumentet, visas på skärmen och markeras samt
sparas automatiskt. Vågformerna samt de uppmätta värdena överförs
sedan till en rapport.
1. Ange stimulansintensiteten till 0.
2. Placera stimulatorn på lämplig plats.
3. Tryck på knappen Enskild stimulans på kontrollpanelen (eller
fotpedalen eller knappen Acquire (Hämta) ovanför hjulet på
stimulatorsonden) för att stimulera och hämta svar.
4. Använd kontrollvredet Stimulansintensitet eller hjulet Intensity
(Intensitet) på stimulatorsonden för att gradvis öka intensiteten i
den elektriska stimulansen tills svaret är maximalt.
5. Om du använder kontinuerlig stimulering trycker du på knappen
Upprepad på kontrollpanelen eller håller kort ned knappen
Acquire (Hämta) på stimulatorsonden. När ett godtagbart svar
observeras trycker du på endera knappen igen för att stoppa
stimuleringen.
6. Om du vill använda medelvärdet trycker du på funktionsknappen
Medelvärde på Kontrollpanelen. Då aktiveras medelvärdet. Tryck
på knappen Upprepad på Kontrollpanelen för att hämta det
definierade antalet svepningar.
7. Gå vidare till nästa stimulansplats genom att trycka på nedåtpilen
Next Site (Nästa plats) från navigeringsknapparna eller knappen A
på sonden.
8. Följ samma procedur för att få ett svar för varje nödvändig plats.
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Markera data

1. Markörer placeras automatiskt när svaren hämtas.
2. Om du vill justera markörerna klickar du på önskad markör och
drar den till den nya platsen eller använder markörvredet för att
flytta den röda markören. Tryck på markörvredet för att gå vidare
till nästa markör.
3. Om du vill placera markörerna för svarstid eller amplitud väljer du
Mark Toolbar (Markörverktygsfält) från funktionsknapparna.
4. I det verktygsfält som visas kan du rensa, rensa alla, dölja, visa,
snabbmarkera eller placera enskilda markörer.
5. Om du använder UltraPro S100-kontrollpanelen trycker du på
markörkontrollhjulet för att aktivera/avancera genom
markörerna. Genom att vrida hjulet kan du placera den aktiva
markören (röd) på lämpligt sätt
ANMÄRKNING: Om du vill ta bort en markör använder du
markörverktygsfältet i funktionsknapparna. Klicka på den oönskade
markören på vågformen så blir den röd. Välj sedan Clear (Rensa) i
markörverktygsfältet.
6. Om du vill upprepa ytterligare spårningar använder du uppåt/nedåtmarkörknapparna för att aktivera rätt spårning och upprepar
föregående steg.

Återställa markörerna Om du har ompositionerat markörer som har placerats automatiskt av
systemet kan du återställa dessa markörer till deras ursprungliga
positioner genom att trycka på Analysis (Analys) > Reanalyse
(Analysera om) i menyraden.
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Radera data

1. Klicka på vågformen för att markera den.
2. Högerklicka på vågformen.
3. Välj Erase (Radera). Data tas bort från spårningen och resultaten
rensas från resultattabellen.
4. Om du vill ångra raderingen högerklickar du på vågformen och
väljer Unerase (Ångra radering). Detta behöver ske omedelbart om
du vill ångra raderingen.

Ta bort data

1. Klicka på vågformen för att markera den.
2. Klicka på funktionsknappen Erase (Radera).
3. Data, spårning och plats tas bort från spårningsområdet och
resultattabellen.
VIKTIGT: Det går inte att ångra.

Överlagra spårningar

1. Klicka på funktionsknappen Superimpose (Överlagra).
Alla vågformer för en viss kanal överlagras.
De överlagrade spårningarna visas i mitten av skärmen.
2. Klicka på funktionsknappen Superimpose
(Överlagra) igen om du vill återställa spårningarna
till deras ursprungliga positioner.

Beräkna hastigheten

• Avstånd kan anges när varje plats har hämtats, eller så kan alla
avstånd anges när alla platser har hämtats.
• Ange avstånd i cm till en decimal (till exempel 23,5 cm/235 mm)
• Det angivna avståndet visas i resultattabellen i motsvarande
avståndsfält.
• Tryck på Retur för att acceptera avståndet och beräkna
ledningshastigheten.
ANMÄRKNING: Du kan ange standardavstånd med hjälp av
protokolltabellen. Ledningshastigheter beräknas sedan automatiskt.
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Analys och visning
av spårningar

Du kan använda helskärmen för att undersöka spårningar.

Visa stora
resultattabeller

Resultaten kan ses på skärmen omedelbart när du hämtar data. Om
kolumner i tabellen inte visas bläddrar du antingen i tabellen eller
väljer Results (Resultat) > Full Results (Fullständiga resultat) från
menyraden för att se fullständiga tabeller och diagram, eller
dubbelklicka på rubrikfältet.

Grafer

Upp till två grafer kan visas på testskärmen. Upp till sex grafer kan
visas i helskärmsvyn RESULTS (RESULTAT).

1. Välj Display (Visa) > Full Trace Area ON (Fullständigt
spårningsområde PÅ) eller dubbelklicka på rubrikfältet.

1. Välj Results (Resultat) > Graph Options (Grafalternativ) för att
välja de resultat du vill visa.

24 augusti 2021

4-11

Natus UltraPro S100

Hämta EMG

1. Om du vill hämta EMG som körs fritt med hjälp av testmenyn
väljer eller trycker du på Needle EMG (Nål-EMG) från
funktionsknapparna på kontrollpanelen eller dubbelklickar på
mappen Needle EMG (Nål-EMG) i testmenyn.
2. Vågformsskärmen visas med dialogrutan EMG Summary Selection
(EMG-sammanfattningsval) i mitten. Välj muskel och sida och
klicka på Acquire (Hämta).
3. Monitordelen av skärmen börjar visa EMG. Det finns inget ljud
inledningsvis. Om du vill aktivera ljud slår du bara på ljudet för
högtalarna.
4. När du är klar med den första muskeln trycker du eller klickar på
New Muscle (Ny muskel) från funktionsknapparna. Dialogrutan
EMG Summary Selection (EMG-sammanfattningsval) visas igen.
Välj muskel och sida och klicka på Acquire (Hämta).
5. EMG visas i monitordelen av vågformsskärmen. Slå återigen
på högtalaren.
6. Fortsätt med den här processen tills alla muskler har testats.

Poängsättning av
muskler

1. När muskeltestningen är klar trycker eller klickar du på Summary
Table (Sammanfattningstabell) från funktionsknapparna. EMGsammanfattningstabellen visas med alla muskler som testades.
2. Som standard poängsätts alla muskler som ”N” eller ”None”
(Inget). I den nedre halvan av den här sammanfattningstabellen kan
du ändra poängsättningen genom att markera muskeln i fråga och
sedan ändra poäng för de olika kategorierna i den nedre halvan av
dialogrutan efter behov.
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EMG-skärmvisningar

Det finns två grundläggande EMG-skärmar tillgängliga från
funktionsknapparna: Complex 1 (Komplex 1) och Complex 2
(Komplex 2).
Complex 2 (Komplex 2) visar en helskärm av monitor-EMG och
kaskader.

Complex 1 (Komplex 1) visar en kvadrant av monitor-EMG, en
kvadrant av långspårnings-EMG och en halv skärm med kaskader.

I båda fallen gäller att om du vill hämta antingen kaskader eller
långspårnings-EMG så måste du trycka på eller välja Acquire (Hämta)
från funktionsknapparna. Om du använder Acquire (Hämta) aktiveras
ljudet automatiskt.
Sammanfattningstabellen kan användas med antingen Complex
(Komplex) 1 eller 2 enligt beskrivningen ovan.
24 augusti 2021
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Lagra data

Data lagras automatiskt när du går vidare till nästa spårning

Lägga till en
skärmbild i en
rapport

1. Tryck på Transfer (Överför) för att flytta den aktuella
skärmvisningen till rapporten.
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Säkerhetskopiera och återställa
data
Det här kapitlet innehåller instruktioner om hur du säkerhetskopierar och
återställer patienter och inställningar.
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Arkivera data

Säkerhetskopiera filer Arkivera data
Säkerhetskopiering av data görs enkelt via menyraden ovanför skärmen Patient
Information (Patientinformation). Data kan kopieras till valfria media: CDR,
DVD-R, flash-enhet, extern hårddisk och så vidare. Säkerhetskopierade data visas
som .mps-filer som sedan även kan återställas till din patientdatabas via
funktionen ”Load Patient from File” (Läs in patient från fil).
1. På skärmen Home Page (Startsida) klickar du på Patient List (Patientlista) för
att visa alla patienter på skärmens högra sida.
2. Leta upp den patient som ska säkerhetskopieras och markera namnet. Alla
besök för denna patient inkluderas i säkerhetskopian.
3. På menyraden längst upp på skärmen klickar du på File (Arkiv) > Export
Patient(s) to File (Exportera patienter till fil).
4. Leta upp säkerhetskopieringsenheten via cellen Save In (Spara i) längst upp i
den här dialogrutan. Namnge filen och klicka på Save (Spara). Ett
förloppsfönster visas medan data kopieras till media. När det är klart visas
bekräftelsen av en lyckad säkerhetskopiering.
5. Patienten behöver sedan raderas manuellt från systemet om så önskas. Med
patientnamnet markerat klickar du på File (Arkiv) -> Delete Patient (Ta bort
patient).
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Återställa filer
Återställning av patientdata tillbaka till den lokala hårddisken liknar processen för
säkerhetskopiering.
1. Kontrollera att säkerhetskopieringsmedia är anslutna till systemet.
2. På skärmen Home Page (Startsida) klickar du på Patient List (Patientlista) för
att visa alla patienter på skärmens högra sida.
3. På menyraden nära toppen klickar du på File (Arkiv) > Import Patient(s)
from File (Importera patienter från fil). En dialogruta visas där du kan leta upp
säkerhetskopieringsenheten.
4. När du har hittat säkerhetskopieringsenheten söker du efter patienterna genom
att leta efter .mps-filer. Det kan vara bra att sortera filerna efter Type (Typ) för
att gruppera ihop alla .mps-filer så att det blir enklare att hitta patienterna.
5. Markera patientens fil på säkerhetskopieringsenheten och klicka på Open
(Öppna). En bekräftelsedialogruta visas. Om informationen i dialogrutan är
korrekt klickar du på Load (Läs in). Patienten visas i patientlistan igen.
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Elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC)
Det här kapitlet innehåller EMC-information för UltraPro S100.
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Lista över UltraPro S100-artiklar; ytterligare delar och tillvalsdelar
Lista över alla moduler, kablar och tillbehör för vilka tillverkaren av UltraPro S100 hävdar
överensstämmelse. Kunden eller användaren av UltraPro S100 bör försäkra sig om att den används
med dessa delar.
Artikelnummer
9033G070- *
9006A220- *
9033UP70Allmän

Typ

Vägledning

UltraPro S100-huvudenhet

-

Nätkabel, USA
Strömgränssnittskabel (skrivare)

Skärmad jordanslutning och maximal kabellängd på
3 m.
Kabellängd 1 m

Allmän

Strömgränssnittskabel (skärm)

Kabellängd 1,5 m

Allmän

Strömgränssnittskabel (PC)

Kabellängd 1 m

Allmän
9080K0541 +
9080K0522
Allmän

Strömgränssnittskabel (bärbar dator)

Kabellängd 1,2–1,8 m

HS-länkpatchkabel (huvudenhet –
förstärkare)
USB-kabel (PC – framsida)

Kabellängd 2,0 m

Allmän

Videosignalkabel (digital RGB)

Maximal kabellängd 1,7 m

Allmän

Signalkabel för skrivare

Maximal kabellängd 1,7 m

Allmän

Elektrod- och stimuleringskablar

Skyddade. Maximal kabellängd 2 m

Allmän

Elektroner för stimulering, jordning
och registrering
PC (bärbar dator/stationär dator)

Skyddade eller oskyddade.
Maximal kabellängd 1,2 m
-

Allmän

Mus

Maximal kabellängd 2 m (delvis intern)

Allmän

Tangentbord

Maximal kabellängd 2 m (delvis intern)

Allmän
9031D040- *
9031D041- *
842-695000

Bildskärm 22 tum

-

Isolerande transformator 115 V
Isolerande transformator 230 V
Passiv stim.handtag (RS10)

-

9031E017- *

Natus-stimulanssond

Kabellängd 2,5 m

9031E027- *

Röröroninsatser

Kabellängd 5 m

9031E025- *

Headset

Kabellängd 5 m

222-510800

Fotpedal, 3 knappar (USB)

Kabellängd 5 m

Senhammare

Kabellängd 1,8 m

Kabel till handhållet reglage

Kabellängd 1,8 m

Förstärkarlåda med 3 kanaler

-

Förstärkarlåda med 4 kanaler

-

VEP-monitor

Kabellängd 5 m

Allmän

9031E040- *
9033B033- *
9033UP731/
9033C0731
9031UP742/
9031C0742- *
9031F112-
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Artikelnummer
Allmän

Färgskrivare

-

Allmän

Laserskrivare

-

9031E022- *

Glasögon

Kabellängd 2,9 m

Typ

Vägledning

* Komponenter och artiklar med egenskaper som har hög integritet.
Användning av andra tillbehör och kablar än dem som validerats av Natus Medical
Incorporated kan leda till ökade utsläpp eller minskad immunitet för utrustningen.
Stift på kontakter som identifierats med denna
ESD-varningssymbol får inte röras, och
anslutningar ska inte kopplas till dessa kontakter såvida inte försiktighetsförfaranden för ESD
används.
Försiktighetsförfarandena omfattar följande:
• metoder för att förhindra ansamling av elektrostatisk laddning (till exempel luftkonditionering,
luftfuktning, ledande golvbeläggningar och icke-syntetiska kläder)
• urladdning av kroppen till ramen på UTRUSTNINGEN eller SYSTEMET eller till jordning eller
ett stort metallföremål
• koppling av kroppen via handledsband till UTRUSTNINGEN eller SYSTEMET eller till
jordning.
Personal som kan röra kontakter som identifieras med ESD-varningssymbolen bör få denna
förklaring och utbildning. Detta inkluderar klinisk/biomedicinsk teknik- och vårdpersonal.
ESD-utbildningen bör omfatta en introduktion till fysiken bakom elektrostatisk laddning, de
spänningsnivåer som kan uppstå vid normal praxis samt de skador som kan åsamkas på elektroniska
komponenter om de vidrörs av en OPERATÖR som är elektrostatiskt laddad. Vidare bör en
förklaring ges av metoder för att förhindra ansamling av elektrostatisk laddning och hur och varför
man ska ladda ur kroppen till jordning eller till ramen för UTRUSTNINGEN eller SYSTEMET
eller koppla sig via handledsband till UTRUSTNINGEN eller SYSTEMET eller till jordning innan
man gör en anslutning.
Användning av andra tillbehör, givare och kablar än dem som anges, med undantag för servicedelar
som säljs av Natus Medical Incorporation som reservdelar till interna komponenter, kan leda till
ökade utsläpp eller minskad immunitet för enheten.
Följ standarderna EN/IEC 60601-1-1 och EN/IEC 60601-1-2 i händelse av anslutning till andra
instrument. Anslutning av utrustningen till andra enheter är endast tillåten när säkerhetskraven för
patienten, användaren och miljön inte äventyras. Om handboken inte innehåller tillräcklig
information om möjligheten till sammankoppling med andra enheter bör användaren kontakta
tillverkaren eller närmaste auktoriserade servicecenter för att få information om de effekter som
kopplingsenheter kan ha på patienten, användaren och miljön.
Radiosändningsutrustning, mobiltelefoner och så vidare ska inte användas nära enheten eftersom det
kan påverka enhetens prestanda.
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Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Var försiktig med att använda utrustningen på platser som störs av starka magnetfält. Utrustningen
uppfyller EMC-kraven (elektromagnetisk kompatibilitet) enligt vad som anges i standarden
EN 60601-1-2. Det rekommenderas att utrustningen hålls borta från störningskällor och inducerade
elektromagnetiska fält som överträffar de värden som föreskrivs i standarden, detta i syfte att
undvika eventuell instabilitet och funktionsstörning i utrustningen.
Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning kan påverka UltraPro S100. Installera och använd
UltraPro S100 enligt den EMC-information som presenteras i det här avsnittet.
UltraPro S100 har testats för EMC-utsläpp och -immunitet som fristående instrument. Använd inte
UltraPro S100 intill eller staplad med annan elektronisk utrustning. Om intilliggande eller staplad
användning är nödvändig bör användaren verifiera normal drift i konfigurationen.
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Tabell 1 – Elektromagnetiska utsläpp
Utsläppstest

Överensstämmelse

Elektromagnetisk miljö – vägledning

RF-utsläpp CISPR 11

Grupp 1

Natus UltraPro S100 använder RF-energi endast
för sin interna funktion. Därför är dess RF-utsläpp
mycket låga och orsakar sannolikt inte störning i
närliggande elektronisk miljö.

RF-utsläpp CISPR 11

Klass A

Harmoniska utsläpp
IEC 61000-3-2

Spänningsfluktuationer/flim
merutsläpp
IEC 61000-3-3

Klass A

Överensstämmer

Natus UltraPro S100 är lämplig för användning i
alla anläggningar, däribland i hemmet samt där det
finns direkt anslutning till det allmänna
lågspänningsnätet som levererar el till byggnader
som används för hushållsändamål, förutsatt att
följande varning beaktas:
VARNING Denna utrustning/detta system är
endast avsett att användas av sjukvårdspersonal.
Denna utrustning/detta system kan orsaka
radiostörningar eller störa driften av utrustning i
närheten. Det kan vara nödvändigt att vidta
åtgärder såsom omorientering eller omlokalisering
av utrustningen eller avskärmning av platsen.

Tabell 4 – Immunitetstestnivåer – Höljesport
Fenomen

Grundläggande
EMC-standard
eller testmetod

Elektrostatisk urladdning

IEC 61000-4-2

Utstrålade RF EM-fält

IEC 61000-4-3

Immunitetstestnivåer – Professionell
vårdinrättningsmiljö
± 8 kV kontakt
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV luft
3 V/m
80 MHz till 2,7 GHz
80 % AM vid 1 kHz

Närhetsfält från RFutrustning för trådlös
kommunikation

IEC 61000-4-3

Magnetiska fält med
nominell effektfrekvens

IEC 61000-4-8
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Tabell 5 – Immunitetstestnivåer – Ingång växelström Strömport
Fenomen
Elektriska snabba
transienter/toppar
Ökningar
Ledning-till-ledning
(differentialläge)
Ökningar
Ledning-till-jord
(vanligt läge)

Grundläggande
EMC-standard
IEC 61000-4-4

Immunitetstestnivåer – Professionell
vårdinrättningsmiljö
± 2 kV
100 kHz repetitionsfrekvens

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
3V

Ledningsstörningar som
orsakas av RF-fält

IEC 61000-4-6

0,15 MHz till 80 MHz
6 V i ISM-band mellan 0,15 MHz och 80 MHz
80 % AM vid 1 kHz
100 % fall, 0,5 cykel

Spänningsfall

IEC 61000-4-11

Vid 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° och 315°
100 % fall, 1 cykel och
30 % fall, 25 cykler (50 Hz) Enkel fas: vid 0°

Spänningsavbrott

IEC 61000-4-11

100 % fall, 250 cykler (50 Hz)/300 cykler (60 Hz)

Tabell 7 – Patientkopplingsport
Fenomen
Elektrostatisk urladdning

Ledningsstörningar som
orsakas av RF-fält
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Grundläggande
EMC-standard
eller testmetod

Immunitetstestnivåer – Professionell
vårdinrättningsmiljö

IEC 61000-4-2

± 8 kV kontakt
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV luft

IEC 61000-4-6

3V
0,15 MHz till 80 MHz
6 V i ISM-band mellan 0,15 MHz och 80 MHz
80 % AM vid 1 kHz
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Tabell 8 – Immunitetstestnivåer – Port för signalingångs-/utgångsdelar
Fenomen

Grundläggande
EMC-standard

Elektrostatisk urladdning

IEC 61000-4-2

Elektriska snabba
transienter/toppar

IEC 61000-4-4

Toppar ledning-till-jord
(vanligt läge)

IEC 61000-4-5

Immunitetstestnivåer – Professionell
vårdinrättningsmiljö
± 8 kV kontakt
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV luft
± 1 kV
100 kHz repetitionsfrekvens
± 2 kV
3V

Ledningsstörningar som
orsakas av RF-fält

IEC 61000-4-6

0,15 MHz till 80 MHz
6 V i ISM-band mellan 0,15 MHz och 80 MHz
80 % AM vid 1 kHz
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Tabell 9 – Testspecifikationer för HÖLJESPORTENS IMMUNITET mot RF-utrustning
för trådlös kommunikation
Modulering

Maximal
effekt
(W)

Avstånd
(m)

Testnivå för
immunitet
(V/m)

TETRA 400

Pulsmodulering
18 Hz

1,8

0,3

27

430–470

GMRS 460,
FRS 460

FM
± 5 kHz
avvikelse
1 kHz sinus

2

0,3

28

704–787

LTE-band 13, 17

Pulsmodulering
217 Hz

0,2

0,3

9

800–960

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

Pulsmodulering
18 Hz

2

0,3

28

1 700–1 990

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

Pulsmodulering
217 Hz

2

0,3

28

2 400–2 570

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

Pulsmodulering
217 Hz

2

0,3

28

5 100–5 800

WLAN 802.11 a/n

Pulsmodulering
217 Hz

0,2

0,3

9

Testfrekvens
(MHz)

Band
(MHz)

385

380–390

450

Tjänst

710
745
780
810
870
930
1 720
1 845
1 970

2 450

5 240
5 500
5 785
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Anmärkningar
Natus UltraPro S100-systemet är utformat för att fungera under ett brett spektrum av
miljöförhållanden utan att kompromissa med säkerhet eller väsentliga prestanda. Om en
miljöartefakt (till exempel ESD eller fluktuationer i linjespänningen) är av tillräckligt hög intensitet
och/eller varaktighet för att eventuellt påverka systemets prestanda är systemet utformat för att gå in
i ett felsäkert läge och tillfälligt avbryta driften. Om detta inträffar visas ett meddelande som
informerar operatören att en sådan händelse har inträffat. När operatören har åtgärdat detta
meddelande återinitieras vanligtvis systemet och anger att hämtningen kan återupptas med
inställningarna återställda till föregående tillstånd (med undantag för Stimulation (Stimulering), som
måste återställas/startas manuellt).
I svåra fall, till exempel om spänningsfluktuationen understiger 100 V under en längre period, kan
enheten behöva startas om för att återställas. Om den här typen av tillstånd orsakar beständiga
problem bör du kontakta din lokala servicerepresentant.
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