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Esipuhe

Käyttöaiheita koskeva lausunto
Nicolet EDX on tarkoitettu ihmisen hermoston ja lihasjärjestelmien
sähköfysiologisten tietojen keruuseen, näyttämiseen, analysointiin,
tallennukseen, raportointiin ja hallintaan, mukaan lukien:

• hermojohtuminen (NCS)

• elektromyografia (EMG)

• intraoperatiivinen seuranta, mukaan lukien elektroenkefalografia (EEG)
• herätepotentiaalit (EP) sisältää visuaaliset herätepotentiaalit (VEP),

kuulon herätepotentiaalit (AEP) ja somatosensoriset herätepotentiaalit
(SEP)

• elektroretinografia (ERG)

• electro-okulografia (EOG)
• P300

• ehdollinen negatiivinen variaatio (CNV)
• motoriset herätepotentiaalit (MEP)

Nicolet EDX:llä voidaan määrittää autonomiset reaktiot fysiologisiin
ärsykkeisiin mittaamalla kahden elektrodin välisen sähkövastuksen muutos
(galvaaninen ihovaste ja sympaattinen ihovaste). Autonominen testaus
sisältää myös RR-intervallin vaihtelun arvioinnin.
Synergy EDX- / Viking EDX -ohjelmistoa käytetään hermoston
toimintatilan muutosten havaitsemiseen, hermostorakenteiden sijainnin
määritykseen leikkauksen aikana sekä neuromuskulaarisen sairauden tai
tilan diagnosoinnin tukemiseen.
Lueteltuihin modaliteetteihin sisältyy toimintojen päällekkäisyyttä.
Yleisesti:

• Hermojohtumistutkimukset mittaavat hermon sähkövasteita.

• Elektromyografialla mitataan lihasten sähköistä aktiivisuutta.

• Herätepotentiaalit mittaavat sähköistä toimintaa keskushermostosta.

Nicolet Synergy EDX- / Viking EDX -ohjelmisto on tarkoitettu pätevän
terveydenhuollon henkilöstön käyttöön.
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Yhteystiedot
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562-3530
608-829-8500
1 800-356-0007
Faksi: 608-829-8589
www.Natus.com
Natusin valtuutettu edustaja EU:ssa
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co.Galway, Irlanti
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Tekninen tuki
Yhdysvalloissa
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
www.Natus.com
Kansainvälinen
Natus Neurology Incorporated
Puhelin: 0049 (0) 180 501 5544
Faksi: 0049 (0) 89 83942777
Sähköposti: service.europe@natus.com
www.Natus.com
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Merkinnät ja symbolit
Nicolet EDX -järjestelmään on voitu kiinnittää seuraavat merkinnät ja
symbolit:
Kun laitteessa: Huomio: Katso dokumentaatio (ISO 7000-0434A)
Kun käytetään dokumentaatiossa: Huomio, Varoitus tai
Varotoimi seuraa.
Katso käyttöohjeet. Jos käyttöohjeita ei noudateta, potilas tai
käyttäjä saattaa joutua vaaraan (ISO 7010 M002). Kuva sinisellä
taustalla.
Katso käyttöohjeet. (ISO 7000-1641)
Valtuutettu edustaja Euroopassa
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
608-829-8500
1 800-356-0007
Faksi: 608-829-8589
www.natus.com
Ohjeet hävittämiseen käyttöiän lopussa.
Lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen (MDR) mukainen
tuote, joka on sertifioitu EY-säännön 2017/745 mukaiseksi.
CE-merkintä ja ilmoitettu laitos
Tyypin BF laite.
Luokan II laite.
HUOMIO: Yhdysvaltain liittovaltion laki rajoittaa tämän laitteen
myynnin luvan saaneelle neurologille tai tällaisen määräyksestä.
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Lue turvallisuusopas
Nicolet EDX -järjestelmän mukana toimitetulla CD-levyllä olevat
Lisätiedot ja turvallisuusohjeet Nicolet-tuotteille huolellisesti ja kiinnitä
erityistä huomiota turvallisuustietoihin, ennen kuin käytät Nicoletjärjestelmää.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
VAROITUS Lisätietoja Nicolet EDX -järjestelmästä on Nicolet EDX
-järjestelmän mukana toimitetulla CD-levyllä olevassa Sähkömagneettisen
yhteensopivuuden oppaassa.

Turvallisuusyhteenveto
Tässä oppaassa on kaksi merkintää, jotka tunnistavat mahdollisesti
vaaralliset tai tuhoavat olosuhteet ja toimenpiteet:
VAROITUS
VAROITUS-merkintä tunnistaa olosuhteet tai käytännöt, jotka voivat
aiheuttaa vaaraa potilaalle ja/tai käyttäjälle.
HUOMIO
HUOMIO-merkintä olosuhteet tai käytännöt, jotka voivat vahingoittaa
laitetta.
HUOMAUTUS: Huomautukset auttavat tunnistamaan mahdolliset
sekaannukset ja välttämään mahdolliset ongelmat järjestelmän
käytön aikana.
VAROITUS
ÄLÄ käytä julkaistujen teknisten arvojen ulkopuolella. Laitteen
käyttö määritettyjen teknisten arvojen ulkopuolella voi johtaa
virheellisiin tuloksiin.
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Järjestelmän tarkastus
Tarkista instrumentti säännöllisesti ulkoisten vaurioiden varalta.
Noudata laitoksen turvallisuusohjeita.

Hävittäminen käyttöiän lopussa
Natus on sitoutunut täyttämään Euroopan unionin sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien vuoden 2014 määräysten
vaatimukset. Näiden määräysten mukaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
on kerättävä erikseen asianmukaista käsittelyä ja hyödyntämistä varten sen
varmistamiseksi, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu käytetään uudelleen
tai kierrätetään turvallisesti. Natus voi tämän sitoumuksen mukaisesti siirtää
takaisinotto- ja kierrätysvelvoitteen loppukäyttäjälle, ellei muita järjestelyjä
ole tehty. Lisätietoja alueellasi käytettävissä olevista keräys- ja
palautusjärjestelmistä on osoitteessa www.natus.com
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja
aineita, jotka voivat olla vaarallisia ja vaarantaa ihmisten terveyden ja
ympäristön, kun sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei käsitellä oikein. Tämän
vuoksi loppukäyttäjillä on myös rooli sen varmistamisessa, että sähkö- ja
elektroniikkalaiteromu käytetään uudelleen ja kierrätetään turvallisesti.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjät eivät saa hävittää sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua yhdessä muiden jätteiden kanssa. Käyttäjien on
käytettävä kunnallisia keräysjärjestelmiä tai tuottajan/maahantuojan
takaisinottojärjestelmää tai luvanvaraisia jätehuoltokanavia vähentääkseen
haitallisia ympäristövaikutuksia sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
hävittämisen yhteydessä sekä lisätäkseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
uudelleenkäytön, kierrätyksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksia.
Alla olevalla merkinnällä (pyörillä varustettu säiliö, jonka päällä on ruksi)
merkityt laitteet ovat sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Ruksatun pyörillä
varustetun säiliön symboli osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
ei saa hävittää yhdessä lajittelemattoman jätteen kanssa, vaan se on
kerättävä erikseen.
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Nicolet EDX:ää koskeva tekijänoikeus
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä käyttöopas sisältää tekijänoikeudella
suojattuja tietoja, joita ei saa kopioida kokonaan tai osittain muutoin kuin
Natus Neurology Incorporatedin etukäteen myöntämällä kirjallisella luvalla.
Tekijänoikeus ja edellä mainitut tekijänoikeusrajoitukset ulottuvat kaikkiin
tietovälineisiin, joissa näitä tietoja säilytetään.
Tätä käyttöoppaan kopiota saa käyttää vain Natus Neurology Incorporatedin
tai sen jakelijoiden myyntiehtojen mukaisesti.
Natus Neurology Incorporated ei anna minkäänlaisia takuita tästä
asiakirjasta. Natus Neurology Incorporated kiistää kaikki tämän asiakirjan
hallussapidosta, myynnistä tai käytöstä aiheutuvat vahingot.
www.natus.com
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562-3530
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Ohjelmiston
tekijänoikeussuojaus

Tämä ohjelmisto on suojattu osavaltiotason, Yhdysvaltojen ja
kansainvälisten tekijänoikeussopimusten määräyksillä. Nämä
tekijänoikeusmääräykset koskevat tämän ohjelmiston käyttöä riippumatta
siitä, hyväksytkö seuraavat ehdot. Lain mukaan tekijänoikeuden loukkaajat
voivat olla vastuussa tekijänoikeuden omistajan todellisista vahingoista ja
jopa 100 000 dollarin vahingonkorvauksista rikkomusta kohti.
Luvaton tietokoneohjelmiston kopiointi ja sen yritykset ovat myös
rikosoikeudellisia rikkomuksia, joiden seuraamukset voivat ylittää 100 000
dollarin sakot ja 10 vuoden vankeusrangaistuksen.
1. Ellei Natus Neurology Incorporatedin kanssa tehty sopimus aiheuta
muuta rajoitusta, sinulla on oikeus:
a. Käyttää tätä ohjelmistoa vain yhdessä tietokoneessa ja yhdellä
käyttäjällä kerrallaan.
b. Tehdä tästä ohjelmistosta yksi kopio, jos:
(i) kopio luodaan olennaisena vaiheena tämän ohjelmiston käytössä
yhdessä laitteen kanssa, eikä sitä käytetä muulla tavoin, tai
(ii) kopio on tarkoitettu vain arkistointiin ja että kaikki arkistokopiot
tuhotaan siinä tapauksessa, että ohjelmiston jatkuva hallussapito
lakkaa.
c. Myydä tämä ohjelmisto ja arkistokopiot vain osana kaikkien tämän
ohjelmiston käyttöoikeuksiesi myyntiä, paitsi että näin valmistellut
mukautukset voidaan siirtää vain Natus Neurology Incorporatedin
luvalla.
2. Sinulla ei ole oikeutta:
a. Tehdä tästä ohjelmistosta tai dokumentaatiosta kopioita edellä
kuvattuja poikkeuksia lukuun ottamatta.
b. Muuttaa, muokata tai mukauttaa tätä ohjelmistoa tai
dokumentaatiota edellä kuvattuja poikkeuksia lukuun ottamatta.
c. Jakaa, leasing-vuokrata, vuokrata tai alilisensoida tätä ohjelmistoa
tai dokumentaatiota.
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Tekninen kuvaus
Nicolet EDX:n avulla voit suorittaa laajan valikoiman
hermojohtumistutkimuksia (NCS), elektromyografisia (EMG) tutkimuksia,
herätepotentiaalitutkimuksia (EP) ja autonomisia tutkimuksia sekä monen
modaliteetin ohjelmia, kuten intraoperatiivista valvontaa (IOM). Erillisten
ohjelmien ja lisävarusteiden avulla voit mukauttaa Nicolet EDX:n kliiniseen
valvontaan ja leikkaussalivalvontaan.

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

VAROITUS Asennuksen, kokoamisen ja käytön aikana jotkin
maadoitusliitoskohdat voivat irrota sähköverkosta, tai niitä ei ole
kytketty kunnolla. Tämä voi vaarantaa käyttäjän ja potilaan
turvallisuuden.
On suositeltavaa/pakollista, että suoritat säännöllisesti
sähköjatkuvuustestejä lääketieteellisen järjestelmän altistuneista
johtavista materiaaleista lääketieteellisen järjestelmän
suojamaadoitukseen. Säännöllinen testaus auttaa varmistamaan, että
suojamaadoitus säilyy asianmukaisena. Tämä testi on suoritettava aina
asennuksen ja huollon jälkeen. Lisäksi tämä testi on suoritettava
säännöllisin väliajoin.
Mitään järjestelmän osaa ei saa huoltaa, kun sitä käytetään potilaalla.
Huolla ja suorita ylläpitotoimia vain silloin, kun laitetta ei käytetä
potilaan kanssa. Irrota järjestelmä potilaan läheisyydestä ennen huollon
tai ylläpidon jatkamista.
Käyttöpaikassa huollettavia kokoonpanoja ei ole. Vaihtoyksiköt ja
osakokoonpanot ovat saatavilla Natus-palveluntarjoajan kautta.

Erittely- ja tarkkuustiedot
Lisätietoja teknisistä tiedoista on järjestelmän teknisissä tietolehtisissä
169-439400 tai 169-439500.
Lisätietoja tarkkuudesta on Lisätietojen ja turvallisuuden oppaassa
269-594705.
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Nicolet EDX -vahvistin ja järjestelmän olennainen suorituskyky
Nicolet EDX -vahvistin ja -järjestelmä on suunniteltu toimimaan erilaisissa
ympäristöolosuhteissa suorituskyvystä tinkimättä.
Jos ympäristön artefakta (esim. ESD, linjajännitteen vaihtelut jne.) on
riittävä intensiteetiltään ja/tai kestoltaan ja vaikuttaa haitallisesti
järjestelmän suorituskykyyn, järjestelmä on suunniteltu havaitsemaan tämä
tila ja lähettämään käyttäjälle ilmoitus epäsuotuisasta tapahtumasta. Kun
käyttäjä on kuitannut tämän viestin, järjestelmä ilmoittaa, että kuvausta
voidaan jatkaa, kun asetukset on palautettu edelliseen tilaan.
Jos tällainen tilanne aiheuttaa jatkuvia viestejä, ota yhteyttä paikalliseen
huoltoedustajaan.

Suoja- ja laiteluokitukset
1. Tämä järjestelmä on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön, ja siinä on luokan 1,
BF- ja B-luokan osien, tavallisten laitteiden, jotka eivät sovellu
käytettäväksi syttyvien anestesia-aineiden läheisyydessä, IEC 60601-1
-suojaluokitus.
2. MDD-laiteluokitus on IIb.

Tarkoitettu käyttäjä
Nicolet EDX Synergy- /Viking-ohjelmistolla on tarkoitettu pätevän
terveydenhuollon henkilöstön käyttöön.

Käyttötarkoitus
Katso Käyttöaiheet, jotka on lueteltu tämän oppaan alussa. Järjestelmän
odotetaan yleensä olevan käytössä 8–10 tuntia päivässä. Oletetaan, että
käytössä ollessaan (potilaaseen kytkettynä) järjestelmä olisi
vuorovaikutuksessa ammattitaitoisen terveydenhuollon henkilöstön kanssa,
joka suorittaa käyttöaiheissa luetellut eri tutkimukset.
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Johdanto

Käytön vasta-aiheet
Tavanomaisessa kliinisessä käytössä ei ole tunnettuja vasta-aiheita
käyttöaiheille EMG/NCV/EP.
Katso Käyttöturvallisuusoppaasta 269-48801 ja Lisätieto- ja
turvallisuusoppaasta 269-594705 mahdolliset käytön vasta-aiheet tietyissä
olosuhteissa.

Tämän oppaan käyttäminen
Tämä opas sisältää Nicolet EDX:n käyttämiseen tarvittavat perustiedot.
Siinä on ohjeita potilastiedostojen luomiseen, tutkimusten ja analyysien
käsittelyyn sekä yksinkertaisen motorisen hermojohtumisen (MNC)
tutkimukseen.
Järjestelmässä on tietokone, johon Nicolet EDX -ohjelmisto on asennettu.

Tietoja järjestelmästä
Nicolet EDX -järjestelmissä on erillinen ohjauspaneeli ja helppokäyttöiset
Windows-pohjaiset käyttöliittymät, jotka helpottavat käyttöä.
Innovatiiviset ohjelmisto-ominaisuudet ja intuitiivinen käyttöliittymä
helpottavat käyttöä. Automaattisen tutkimustoiminnon avulla voit linkittää
ja suorittaa erilaisia protokollia yksinkertaisella painalluksella, mikä
nopeuttaa ja tarkentaa testituloksia ja parantaa toistettavuutta.
Anatomiatietokannan avulla voit valita yksittäisiä lihaksia tai hermoja
tutkimuksia varten ja tarkastella hermotusjuuria.

Synergy-/Viking-ohjelmisto – varoitus- ja virhekoodit
Synergy-/Viking-sovelluksessa virheet ja muut tietoviestit on suunniteltu
itsestään selittyviksi.
Lisätietoja ja suositeltuja käyttäjän toimenpiteitä on kuitenkin käyttöoppaan
levyllä 482-651400 olevassa asiakirjassa 022210.

24. elokuuta 2021
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Puhdistus
VAROITUS Irrota kaikki johdot ja elektrodit potilaasta ennen
laitteen puhdistamista.
Kaikki kokoonpanon ulkoiset osat voidaan pyyhkiä seuraavasti:
HUOMIO Kemikaalikosketus rajoittuu alla mainittuihin
kemikaaleihin ja vain kokoonpanon puhdistamiseksi. Muut kemikaalit
voivat vaikuttaa laitteeseen tai olla vaikuttamatta, mutta ne eivät kuulu
kokoonpanon testattuihin kemikaaleihin.

• Vesi

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

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

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

Järjestelmän osien kytkeminen
Katso kaapelointiohjeet Nicolet EDX -asennusoppaasta.
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Järjestelmän perusteet
Tässä luvussa esitellään Nicolet EDX:n käytössä käytettävät laitteiston ja
ohjelmiston perusohjaimet.

Easy Riser -alustan käyttäminen
Nostaminen: Tartu sivuihin kuvan osoittamalla tavalla. Siirrä haluttuun
korkeuteen.
Laskeminen: Tartu sivuihin kuvan osoittamalla tavalla. Käännä laitteen
etuosa YLÖS. Siirrä haluttuun korkeuteen.
Kallistuksen asettaminen: Vapauta sauva (A). Säädä kulmaa.
Lukitse sauva.

A: Lukitse sauva.

24. elokuuta 2021
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Tyhjä sivu.
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Viking EDX -ohjauspaneeli
Ohjauspaneeli on aktiivinen kaikissa Viking EDX -ohjelmistotiloissa. Se ei kuitenkaan ole aktiivinen
NicVuessa, Backup / Restore (varmuuskopio/palautus) -tilassa, raporttiohjelmassa, Internetissä tai
missään Windows-sovelluksessa. Käytä näissä tiloissa hiirtä tai näppäimistöä.
Ohjauspaneelissa on kahdenlaisia kosketuspainikkeita: kiintopainikkeet ja ohjelmistonäppäimet sekä
kolme säätöpyörää, stimulaattorin tasovalitsimet, äänenvoimakkuuden valitsin ja osoitinpyörä.

Kiintopainikkeet
Kiintopainikkeet ovat kosketusnäytön näppäimiä, joissa on yksi toiminto. Jokainen kiintopainike on
merkitty sen käyttötarkoituksen mukaan, ja se toimii vain asiaankuuluvissa tiloissa.

Ohjelmistonäppäimet
Ohjelmistonäppäimet ovat ohjauspaneelin 12 värikoodattua kosketusnäytön painiketta.
Ohjelmistonäppäinten toiminnot muuttuvat käytössä olevan tilan mukaan, ja ne määritetään näytön
alareunassa näkyvän toimintonäppäinalueen vastaavien värillisten painikkeiden avulla.

Säätövalitsimet
Säätövalitsimiin kuuluvat äänenvoimakkuusvalitsin, joka sijaitsee vasemmassa yläkulmassa, ja
stimulaatiotason valitsimet, jotka sijaitsevat oikeassa yläkulmassa. Näillä valitsimilla voit säätää
kaiuttimen äänitasoa ja sähköisen ärsykkeen voimakkuustasoa ennalta määritetyillä alueilla. Kun valo
palaa, kunkin valitsimen alla olevat LED-merkkivalot ilmaisevat, että yksikön stimulaattori on päällä.
Hiirtä voidaan käyttää myös samoihin toimintoihin.
24. elokuuta 2021
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Kohdistinpyörä
Kohdistinpyörä ohjaa kohdistimen sijaintia näytössä. Tällä pyörällä voit myös korostaa potilas-, asetusja tutkimustiedostojen tietoja.
A

Volume
(äänenvoimakkuus)

Lisää tai vähentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

B

Save (tallenna)

Tallentaa asetukset ja/tai testitiedot kiintolevylle.

C

Key Line
(näppäinrivi)

Key Line (näppäinrivi)

Valitsee toimintonäppäinalueen yläosan.
alimman toimintonäppäinalueen.

Valitsee

D

Toiminnot

Tutkimustilassa näyttää tietojen käsittelytoiminnot (esimerkiksi
perusviivan korjaus, tasoitus, liikkeen jäljitys, jäljityksen viive).

E

Ohjelmistonäppäimet

Näiden näppäinten toiminnot muuttuvat valitun testin tai
prosessin mukaan.

F

Stimulator 1
(stimulaattori 1)

Näyttää stimulaattorin 1 ohjausvaihtoehdot; stimulaattorin tilan
(konsoli tai kaukosäädin), stimulaatiotyypin (virta tai jännite) ja
stimulaatiovoimakkuuden enimmäisarvon.

G

Stimulator 2
(stimulaattori 2)

Näyttää stimulaattorin 2 ohjausvaihtoehdot; stimulaattorin tilan
(konsoli tai kaukosäädin), stimulaatiotyypin (virta tai jännite) ja
stimulaatiovoimakkuuden enimmäisarvon.

H

Stimulator Level 1
(stimulaattorin taso 1)

Kun olet konsolitilassa (paina stimulaattorinäppäintä ja sitten
Mode (tila) -toimintonäppäintä), säädä stimulaattorin 1
stimulaatiovoimakkuutta.

I

Stimulator Level 2
(stimulaattorin taso 2)

Kun olet konsolitilassa (paina stimulaattorinäppäintä ja sitten
Mode (tila) -toimintonäppäintä), säädä stimulaattorin 2
stimulaatiovoimakkuutta.

J

Kohdistinpyörä

Säätää aktiivisen merkin sijaintia valitussa aaltomuodossa.
Käytetään myös potilaan, asetusten ja tiedostonimien
korostamiseen Patient Directory (potilashakemisto) - ja Select
Exam (valitse tutkimus)- ja Exam Review (tutkimuksen
tarkastelu) -ikkunoissa.
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K

Marker 2 (advance)
(merkki 2 (siirrä
eteenpäin))

Aktivoi kohdistimen 2 ja siirtää sen aaltomuodosta toiseen. Voit
myös aktivoida erityisen toimintonäppäinalueen, jolla voit valita
ennalta määritettyjä ilmaisimia tietyistä paikoista tallennetuissa
aaltomuodoissa.

L

Latency/Amplitude
(latenssi/amplitudi)

Vaihtaa aktiivista kohdistinta latenssin (|) ja amplitudin
( — ) välillä.

M

Trace Position
(advance) (siirrä
eteenpäin)

Ottaa pystysuuntaisen tilan käyttöön ja poistaa sen käytöstä,
jolloin voit siirtää aaltomuotoja pystysuunnassa näytössä
kohdistinpyörän avulla. Tällä näppäimellä voit selata
raakatietoja EMG-käytössä.

N

Cancel/Disable
(peruuta / poista
käytöstä)

Vaihtaa seuraavien välillä: tiettyjen monitasoisten komentojen
pysäyttäminen ja kohdistinpyörää estetään siirtämästä merkkejä
ja kohdistimia. Kun valitset vaihtoehdon ensimmäiseltä
komentotasolta, et voi pysäyttää toimintoa.

O

Trigger 2 Vert/Horiz
(liipaisin 2
pysty/vaaka)

Sijoittaa SFEMG-testin toisen liipaisumerkin. Asettaa myös
ikkunan (kaksoistason) liipaisimen EMG-tutkimuksissa: SPA
ja AMUP.

P

Superimpose
(päällekkäiskuva)

Asettaa valitut aaltomuodot näytön päälle.

Q

Trigger 1 (liipaisin 1)

Määrittää ensimmäisen liipaisumerkin liipaisupaikan.
Painamalla toistuvasti voit vaihtaa signaali- ja kaksitasoisen
ärsykkeen välillä EMG-tutkimuksissa: SPA ja AMUP.

R

Marker 1 (advance)
(merkki 1 (siirrä
eteenpäin))

Aktivoi kohdistimen 1 ja siirtää sen aaltomuodosta toiseen. Voit
myös aktivoida erityisen toimintonäppäinalueen, jolla voit valita
ennalta määritettyjä ilmaisimia tietyistä paikoista tallennetuissa
aaltomuodoissa.

S

Trace (jäljitys)

Aktivoi seuraavan tai edellisen jäljitysnumeron tietojen
keräämistä varten. Joissakin testeissä (esimerkiksi MNC, SNC
ja ANS) etenee järjestyksessä valittujen jäljitysnumerosarjojen
läpi. Painamalla
jäljitykseen ja

voit palata edelliseen joukkoon tai
siirtyä seuraavaan joukkoon tai jäljitykseen.

T

Stimulaattorin
aktiivisuuden LEDmerkkivalo

Vilkkuu, kun stimulaattorit ovat aktiivisia. LED-valon
vilkkuminen ei ole synkronoitu stimulaatiotason kanssa.

U

Sarkain

Siirtää kohdistimen näytön seuraavaan tekstiriviin tai ruutuun.

24. elokuuta 2021
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V

Sensitivity (herkkyys)

Muuttaa tallennettujen tietojen vahvistinherkkyyttä. Paina
lisätäksesi herkkyyttä numeerisesti, mikä pienentää näytettävien
aaltomuotojen kokoa. Paina
pienentääksesi herkkyyttä
numeerisesti, mikä suurentaa näytettävien aaltomuotojen kokoa.
Näitä näppäimiä voidaan käyttää myös luetteloiden
navigointityökaluina.

W

Time Base
(aikaperusta)

Muuttaa näytetyn käyrän aikaperustaa. Paina
lisätäksesi
aikaperustaa, mikä pakkaa aaltomuodot ja lisää
kokonaispyyhkäisyaikaa. Paina
vähentääksesi aikaperustaa,
mikä laajentaa aaltomuodot ja vähentää
kokonaispyyhkäisyaikaa. Näitä näppäimiä voidaan käyttää myös
luetteloiden navigointityökaluina.

X

Askelpalautin

Jos teet virheen syöttäessäsi numeerisia tietoja, poistaa viimeksi
syötetyn merkin.

Y

Enter

Syöttää järjestelmään kirjoittamasi numeeriset tiedot.

Z

Distance (etäisyys)

Jos haluat laskea johtumisnopeuden NCS-tutkimustiloissa, paina
tätä näppäintä ja syötä stimulaatiokohtien välinen etäisyys
(millimetreinä).

1

Numeronäppäimistö

Syöttää numeeriset tiedot testilaskentaa ja potilastiedostoja
varten. Valitsee myös Select Exam (valitse tutkimus) -tilassa
näkyvän ikkunan painamalla:
4 = EP
5 = IOM
6 = MMP
1 = Tutkimukset
2 = NCS
3 = EMG
0 = Tehtävä

2

Calibrate Impedance
(kalibroi impedanssi)

Kytkee vahvistimen kalibrointipulssin päälle ja tarkistaa
elektrodin impedanssit tai poistaa molemmat toiminnot käytöstä.
VAROITUS Älä mittaa neulaelektrodien impedanssia,
kun neuloja on asetettu potilaaseen tai elektrodit ovat
kosketuksissa potilaan sarveiskalvon kanssa potilaan
vammojen estämiseksi.
HUOMIO Yksittäisen kuituneulaelektrodin impedanssin
mittaaminen voi aiheuttaa neulan toimintahäiriön.

3

Screen Copy
(näyttökopio)

Tulostaa näytön missä tahansa tutkimustilassa.

4

Average (keskiarvo)

Käynnistää tai pysäyttää keskiarvotoiminnon.

5

Notepad (muistikirja)

Näyttää EMG-muistikirjan EMG-tutkimustilassa tai
tarkasteltaessa Exam Review (tutkimuksen tarkastelu) -ikkunaa.
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6

Switch (vaihda)

Käynnistää ja lopettaa stimuloinnin. Joissakin testeissä se voi
käynnistää stimulaattorin ja tiedonkeruun automaattisesti.

7

Delete (poista)

Poistaa valitut aaltomuodot tietuenäytöstä. Valitse poistettavat
aaltomuodot näytön kehotteen mukaan.

8

Select Anatomy
(valitse anatomia)

Kun olet jossakin tutkimustilassa, näkyviin tulee Select
Anatomy for Settings (valitse anatomia asetuksille) -ikkuna,
josta voit valita tutkimukseen käytettävän lihaksen tai
hermon nimen.

9

Next Exam
(seuraava tutkimus)

Tallentaa nykyiset tutkimustiedot automaattisesti ja valitsee
seuraavan tutkimustilan Studies (tutkimukset) -luettelosta. Jos
tutkimusta ei suoriteta, näkyviin tulee Select Exam (valitse
tutkimus) -ikkuna.

10

Select Exam
(valitse tutkimus)

Näyttää Select Exam (Valitse tutkimus) -ikkunan, jossa voit
valita toisen hermo- tai lihasasetustiedoston ja/tai eri
tutkimustyypin.

11

Side (puoli)

Valitsee tutkimuspuolen, vasen tai oikea.

12

Settings (asetukset)

Näyttää Settings Overview (asetusten yleiskatsaus) -ikkunan tai
sivun 1 aktiivisena olevasta asetustiedostosta, joka sisältää
nykyisen testin käytettävissä olevat parametrit.

13

Waveforms
(aaltomuodot)

Palaa nykyiseen testitietuetilaan ja näyttää kyseisen tilan
ensimmäisen toimintonäppäinalueen rivin.

14

Exam Overview
(tutkimuksen
yleiskatsaus)

Avaa Exam Review (tutkimuksen yleiskatsaus) -ikkunan, jossa
on luettelo kaikista Viking EDX -kiintolevylle istunnossa
tallennetuista datatiedostoista. Voit myös näyttää ToDo/ Done
(tehtävä/valmis) -luettelon tässä ikkunassa.

15

Patient (potilas)

Avaa Viking EDX- tai NicVue Patient Information
(potilastiedot) -ikkunan, josta voit muokata olemassa olevaa
potilastietuetta tai luoda uuden potilastiedoston.

16

Report (raportti)

Testitilassa näyttää Report MSW -ohjelman, josta voit luoda
kattavan raportin.

24. elokuuta 2021
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Synergy EDX -ohjauspaneeli
Synergy EDX -ohjauspaneelissa on yksi ohjaustoiminto keskeisten parametrien asettamiseen
potilastutkimuksen aikana. Hiiri ei ole aktiivinen. Käytä hiirtä, joka on liitetty tietokoneen USB-porttiin.
Ohjauspaneeli on aktiivinen kaikissa Synergy EDX -ohjelmistotiloissa. Se ei kuitenkaan ole aktiivinen
NicVuessa, Backup / Restore (varmuuskopio/palautus) -tilassa, raporttiohjelmassa, Internetissä tai
missään Windows-sovelluksessa. Käytä näissä tiloissa hiirtä tai näppäimistöä.

TÄRKEÄÄ:
Sähköstimulaattorin lähdöt eivät ole
käytettävissä, kun Synergy EDX ohjauspaneeli on kytketty EDX-yksikköön.

Säätövalitsimet
Säätövalitsimet ovat Volume, Sensitivity, Sweep Duration, Stim A (IES-1 amplitude), Stim B (IES-2amplitudi) ja Stim Duration sekä Stimulus Level, jotka sijaitsevat yläoikealla.
A

Volume
(äänenvoimakkuus)

Kiertämällä tätä voit muuttaa tulosignaalin äänilähtötasoa. Jos et halua
äänilähtöä, aseta se nollaan.

B

Sensitivity
(herkkyys)

Säädä valitun jäljityksen tai jäljityksien herkkyyttä kiertämällä säädintä.
Jos jäljitystä ei ole valittu (jos haluat poistaa jäljityksen valinnan,
napsauta sitä poispäin siitä), kaikkien nykyisen testin jäljityksien
herkkyys muuttuu.

C

Erase (pyyhi)

Paina poistaaksesi valitun jäljityksen tai jäljitykset kerätäksesi uuden
tietojoukon samaan säilöön.

D

Sweep Duration
(pyyhkäisyn kesto)

Kiertämällä tätä voit säätää aktiivisen jäljityksen/jäljityksien
kuvauspyyhkäisyn kestoa. Kun tiedot on kerätty, voit myös pidentää tai
lyhentää valittujen jäljitysten pyyhkäisyn kestoa.

E
F

Acquire On/Off
(keruu käytössä /
pois käytöstä)
Acquire Single
(kerää yksi)

Paina asettaaksesi keruu PÄÄLLE. Aseta keruu POIS painamalla
painiketta uudelleen.
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Paina kerran saadaksesi ärsykkeen ja saadaksesi vastauksen. Jos pidät
tätä painiketta painettuna yli yhden sekunnin ajan, keruu lukittuu päälle.
Pysäytä keruu painamalla painiketta uudelleen.
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G

Stim B
(stimulaatio B)

Säädä ulkoisen ärsykkeen amplitudi kiertämällä säädintä. Ärsykkeen
voimakkuus näkyy työkalupalkissa ja myös tilapaneelissa.

H

Vihreä valo

Osoittaa, että ohjauspaneelissa on virta.

I

Electrical Stim.
(sähköstimulaatio)

Ei käytössä, kun ohjauspaneelia käytetään EDX:ssä.

J

Stim. Duration
(stimulaation kesto)

Kierrä säädintä säätääksesi ärsykkeen kestoa (pulssin leveyttä).

K

Stim. A

Säädä sisäisen ärsykkeen voimakkuutta kiertämällä säädintä. Ärsykkeen
voimakkuus näkyy työkalupalkissa ja myös tilapaneelissa.

L

Stim. On/Off
(stimulaatio
päälle/pois)

Painamalla tätä voit ottaa ärsykkeen käyttöön tai poistaa sen käytöstä
ilman keruuta. Jos keruu on käytössä, painikkeen painaminen ei vaikuta.

M

Oikea painike

Ei aktiivinen.

N

Osoitinlaite

Ei aktiivinen.

O

Vasen painike

Ei aktiivinen.

P

Next (seuraava)

Paina siirtyäksesi seuraavaan kohteeseen NCS- ja EMG-testeissä.

Q

Fn1

Voidaan ohjelmoida Display (näyttö) -valikon kautta ohjaamaan Marker
(merkki)-, Trigger (liipaisin)- tai Cursor (kohdistin) -toimintoa.

R

Fn2

Voidaan ohjelmoida Display (näyttö) -valikon kautta ohjaamaan
toimintoja Averager On/Off (keskiarvotoiminto käytössä / pois
käytöstä), Record Cursor (tallenna kohdistin), Trigger Polarity
(laukaisimen polariteetti), EMG Staging (EMG-vaiheistus).

S

Increase/Decrease
(lisäys/vähennys)

Suurenna/pienennä parametria kääntämällä nuppia.

24. elokuuta 2021
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EMG-ohjauspaneeli
EMG-ohjauspaneelissa on yksi ohjaustoiminto keskeisten parametrien asettamiseen
potilastutkimuksen aikana.
Ohjauspaneeli on aktiivinen kaikissa Viking-/Synergy EDX -ohjelmistotiloissa. Hiiren toimintoja (N, D,
L) lukuun ottamatta ohjauspaneeli ei ole käytössä NicVuessa, Backup/Restore (varmuuskopio/palautus)
-tilassa, raporttiohjelmassa tai missään Windows-sovelluksessa. Käytä näissä tiloissa hiirtä tai
näppäimistöä.

A

Battery charge
(akun lataus)

Ei käytössä tällä hetkellä

B

Volume
(äänenvoimakkuus)

Lisää tai vähentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
Voit mykistää/poistaa mykistyksen painamalla nuppia.

C

Stimulus intensity
(ärsykkeen
voimakkuus)

Säädä ärsykkeen voimakkuutta. Käynnistä/pysäytä stimulaatio
painamalla nuppia.

D

Hiiri

Napsauta hiiren vasenta painiketta.

E

Average (keskiarvo)

Käynnistää tai pysäyttää keskiarvotoiminnon.

F

Repetitive stimulus
(toistuva ärsyke)

Käynnistää toistuvan ärsykkeen. Paina painiketta uudelleen tai
pysäytä painamalla Single Stimulus (yksi ärsyke) -painiketta.

G

Distance (etäisyys)

Aktivoi etäisyyden syöttötilan.

2-10

24. elokuuta 2021

Järjestelmän perusteet
Näppäimistö (H alla) on monitoiminen.
Syöttää numeeriset arvot numeerisessa syöttötilassa (esimerkiksi etäisyys). Valitsee määritetyn
toiminnon, kun se ei ole numeerisessa syöttötilassa.
Ärsykkeen kesto
Numerot 4 ja 7

Lisää ärsykkeen kestoa.

Aaltomuodon valinta
Numerot 5 ja 8

Valitse seuraava aaltomuoto.

Merkki (siirrä
eteenpäin)
Numero 9
Liipaisu (aktivoi)
Numero 6

H

Lyhennä ärsykkeen kestoa.

Valitse edellinen aaltomuoto.
Siirry seuraavaan merkkiin.

Aktivoi liipaisu.

Fn1
Numero 1

Ohjelmoitavissa Hardware Controls (laitteiston säätimet) asetusvalikosta testityypin mukaan.

Fn2
Numero 2

Ohjelmoitavissa Hardware Controls (laitteiston säätimet) asetusvalikosta testityypin mukaan.

Impedanssin tarkistus
Numero 3

Elektrodin impedanssin tarkistuksen aloitus/lopetus.
VAROITUS Älä mittaa neulaelektrodien impedanssia,
kun neuloja on asetettu potilaaseen tai elektrodit ovat
kosketuksissa potilaan sarveiskalvon kanssa potilaan
vammojen estämiseksi.
HUOMIO Yksittäisen kuituneulaelektrodin impedanssin
mittaaminen voi aiheuttaa neulan toimintahäiriön.

I
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Word reports
(Word-raportit)
Numero 0

Ottaa Word-raportit käyttöön tai poistaa ne käytöstä, kun ei olla
numeerisessa syöttötilassa.

Screen Copy
(näyttökopio)

Tulostaa näytön missä tahansa tutkimustilassa.

Enter

Syöttää kenttään syöttämäsi numeeriset tiedot tai aktivoi valitun
toiminnon.

Delete (poista)

Poistaa valitut aaltomuodot tietuenäytöstä. Poistaa viimeisen
merkin tai valitun merkinnän.

2-11

Nicolet EDX
Sensitivity (herkkyys)

J

Muuttaa tallennettujen tietojen vahvistinherkkyyttä. Paina
lisätäksesi herkkyyttä numeerisesti, mikä pienentää
näytettävien aaltomuotojen kokoa. Paina
pienentääksesi
herkkyyttä numeerisesti, mikä suurentaa näytettävien
aaltomuotojen kokoa. Näitä näppäimiä voidaan käyttää myös
luetteloiden navigointityökaluina.

Timebase (aikaperusta)

Muuttaa näytetyn käyrän aikaperustaa. Paina
lisätäksesi
aikaperustaa, mikä pakkaa aaltomuodot ja lisää
kokonaispyyhkäisyaikaa. Paina
vähentääksesi aikaperustaa,
mikä laajentaa aaltomuodot ja vähentää
kokonaispyyhkäisyaikaa. Näitä näppäimiä voidaan käyttää
myös luetteloiden navigointityökaluina.

K

Next (seuraava)
Side (puoli)
Select test (valitse testi)

Valitsee seuraavan tutkimuksen.
Vaihtaa tutkimuspuolen, vasen tai oikea.
Aktivoi testin valintanäytön.

L

Hiiri

Napsauta hiiren oikeaa painiketta.

M

Kohdistin

Siirtää kohdistinta tai valittua merkkiä.

N

Liukuosoitusalusta

Simuloi hiiren liikettä.

O

USB

USB kytketty/aktiivinen, kun valo palaa.
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Järjestelmän perusteet

AT2- ja AT2+6-vahvistin

AT2-vahvistin

AT2+6-vahvistin

A

Lämpötila-anturin liitin

Lämpötila-anturi kiinnitetään tähän liittimeen ihon lämpötilan
mittausta varten. Lämpötila-anturin liittäminen näyttää lämpötilan
Exam Record (tutkimustietue) -näytössä.

B

Virran merkkivalo

Kun sininen valo palaa, vahvistin saa virtaa.

C

Yleinen (maa)

Kytke potilaan maadoituselektrodi vahvistimen vihreään
liitäntään. Molemmat liitännät ovat maadoitettuja.

D

Aktiivinen (–) elektrodi

Potilaan seurantaelektrodit kytketään punaisiin (+) ja mustiin (–)
nastaliittimiin. Mustaan tuloliitäntään syötetyt negatiiviset
jännitteet saavat Nicolet EDX -näyttökuvan taipumaan ylöspäin.
Käytä mustaa tuloliitäntää aktiivisena elektrodina.

E

DIN-elektrodin liitin

DIN-elektrodin liittimiin kytketään DIN-potilaselektrodit, kuten
samankeskiset neulaelektrodit. DIN-liittimet ovat negatiivinen
ylös -käytännön mukaisia.

F

Vertailuelektrodi (+)

Potilaan seurantaelektrodit kytketään punaisiin (+) ja mustiin (–)
nastaliittimiin. Mustaan tuloliitäntään syötetyt negatiiviset
jännitteet saavat Nicolet EDX -näyttökuvan taipumaan ylöspäin.
Käytä punaista tuloliitäntää ei-aktiivisena elektrodina tai
vertailuelektrodina negatiivinen ylös -käytännön mukaisesti.

G

Run/Standby (suoritus-/
valmiustila) -kytkin

Kytkee EMG-vahvistinkanavan tulot päälle ja pois päältä.

24. elokuuta 2021
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H

Run/Standby (suoritus-/
valmiustila) -merkkivalo

Kun vihreä valo palaa, kanava on päällä ja valmis
vastaanottamaan signaaleja potilaan elektrodeista. Kun valo ei
pala, vahvistimen tuloliitännät on irrotettu ja maadoitettu
sisäisesti.

I

Headbox-liitin

Lisävarusteena saatavalle Headboxille.

J

1020 integroitu Headbox

Numerot vastaavat ohjelmistossa määritettyjä lukuja.

K

Tyypin BF laite.

L

Katso Merkinnät ja symbolit sivu c tästä oppaasta.

M

Ei saa käyttää sähkökirurgisen yksikön (ESU, Electrical Surgical Unit) läheisyydessä ilman
ylimääräistä potilassuojainta tai muuta linjasuojainta.

N

Staattinen sähköherkkyys

O

Vahvistinliitäntä

2-14

Katso ohjeet EMC-oppaasta 269-596201.
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Järjestelmän perusteet

ECR-16-vahvistin

A

Katso Merkinnät ja symbolit sivu c tästä oppaasta.

B

HB-1 headbox

C

Tyypin BF laite

D

HB-2 headbox

E

Ei käytössä tällä hetkellä.

F

Vahvistinliitäntä

G

Tasapotentiaalisuus

24. elokuuta 2021
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HB-6 headbox (AT2+6)
A

Yleinen.

B

Katso tarrat ja symbolit tämän oppaan
sivulta 1-3.

C

Tyypin BF laite.

D

Headbox.

E

Ei saa käyttää sähkökirurgisen yksikön
(ESU, Electrical Surgical Unit) läheisyydessä
ilman ylimääräistä potilassuojainta tai muuta
linjasuojainta.

F

HB-6 Headbox koostuu 1020-pääkuviosta ja
kahdesta maadoitusliitännästä. Siinä on
6 jalan (1,83 m) signaalikaapeli ja pidike,
jonka avulla voit kiinnittää Headboxin
potilaaseen tai hänen lähelleen.

A

Yleinen.

B

Katso Merkinnät ja symbolit sivu c tästä
oppaasta.

C

Tyypin BF laite.

D

Headbox.

E

Suunniteltu käytettäväksi sähkökirurgisen
yksikön (ESU) läheisyydessä.

F

HB 7 Headbox koostuu 1020-pääkuviosta ja
kahdesta maadoitusliitännästä. Siinä on
6 jalan (1,83 m) signaalikaapeli ja pidike,
jonka avulla voit kiinnittää Headboxin
potilaaseen tai hänen lähelleen.

HB-7 headbox (AT2+6)
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HB-1- ja HB-2-headbox (ECR16)

24. elokuuta 2021

A

Katso tarrat ja symbolit tämän oppaan
sivulta 1-3.

B

Tyypin BF laite.

C

Elektrodien tulot
HB-1 = 1 - 20
HB-2 = 21 - 40

D

Viite
HB-1 = 1 - 2
HB-2 = 3 - 4

E

Yleinen
HB-1 = 1 - 2
HB-2 = 3 - 4

F

Headbox-liitäntä vahvistimen
kaapeliliitäntään.
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Nicolet EDX -sähköstimulaattorianturit
Nicolet EDX:n kanssa voidaan käyttää erityyppisiä sähköstimulaattoriantureita.
• S403-anturissa on kaukosäädin stimulaatiokäynnistystä/-pysäytystä ja voimakkuuden säätöä varten.
• Comfort Probe -mukavuusanturi (RS10)
• Comfort Probe Plus -mukavuusanturi (WR50)

Comfort Probe Plus -stimulaattorin kuvakkeet

A

Stimulaatio päälle/pois.

B

Käynnistä / pysäytä stimulaatio painamalla pyörää. Lisää / vähennä
stimulaatiovoimakkuutta pyörittämällä pyörää.

C

Vaihtelevuus. Lisää / vähennä stimulaation voimakkuutta.

D

Lisää ärsykkeen kestoa.

E

Lyhennä ärsykkeen kestoa.

F

Seuraava jäljitys (aaltomuoto)

G

Ärsykkeen polariteetti (vaihtaa katodin puolta)

H

Tyypin BF laite.

I

Katso Merkinnät ja symbolit sivu c tästä oppaasta.

J

LED-merkkivalo palaa katodin (–) puolella.
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SP1-/SP2-stimulaation valintayksiköt

A Stimulaattorin anturin tulo (ei ulkoista ohjausta)
B

Alemman tason pari

C Stimulaattorin lähdöt

24. elokuuta 2021
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Nicolet EDX -perusyksikön takapaneelin kuvakkeet

A

Refleksivasara.

P

USB.

B

I/O-lisälaiteportti.

Q

Liipaisin 1 / 2 sisään.

C

Viking EDX -ohjauspaneeli.

R

Liipaisin.

D

Synergy EDX -ohjauspaneeli.

S

Stimulaattorin optioportti.

E

Liipaisin 1 / 2 ulos.

T

Oikea kuuloke ulos.

F

Analoginen lähtö.

U

Kuulokkeet.

G

Katso Merkinnät ja symbolit sivu
c tästä oppaasta.

V

Vasen kuuloke ulos.

H

Äänilähtö.

Jännitetarra
Tulojännite 100 VAC, 120 VAC tai 230 VAC (110 VA) 50 tai
60 hertsin taajuudella. Suurin kokonaislähtöteho on 70 VA.
Katso alla olevat kuvakkeet.

I

Tyypin BF laite.

W

Järjestelmän virta.

J

Äänitulo.

W

Lähtöteho.

K

Staattinen sähköherkkyys.

W

Verkkovirta.

Katso ohjeet EMC-oppaasta
269-596201.
L

Kaiutin.

W

Sulake.

M

Tasapotentiaalisuus.

W

Taajuusalue.
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Järjestelmän perusteet
N

Jalkakytkin vain yksittäiselle
kytkimelle.

W

Järjestelmän virta / lähtöteho

O

Vahvistin.

W

Huomio, katso mukana toimitettuja
asiakirjoja.

24. elokuuta 2021
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Nicolet EDX -perusyksikön etupaneelin kuvakkeet

A

(Kosketussuojattuun)
sähköstimulaattoriin. Positiivinen lähtö.

F

Sähköstimulaattori.

B

Eristetty sähköstimulaattori 1 (– / +).

G

Tyypin BF laite.

C

(Kosketussuojattuun)
sähköstimulaattoriin. Negatiivinen lähtö.

H

Päällä (järjestelmän osa).

D

Katso käyttöohjeet. Jos käyttöohjeita ei
noudateta, potilas tai käyttäjä saattaa
joutua vaaraan. Kuva sinisellä taustalla.
(ISO 7010 M002)

I

Stimulaatio päälle/pois.

E

Eristetty sähköstimulaattori 2 (– / +).

J
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Ei
kuvaketta

SP1-/SP2-stimulaation kytkentä.
SP2-stimulaation kytkentärasiat
kytketään SP1-järjestelmään
rinnakkain.
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Nicolet EDX -perusyksikön merkintäkuvakkeet

A

Valmistuksen viitenumero.

E

50 vuotta ennen saasteiden vuotamista
maaperään.

B

Valmistaja.

F

Erikoiskierrätys vaaditaan. Älä hävitä
kaatopaikalle.

C

Valmistuspäivä koodattu eränumeroksi.

G

Valmistajan viivakoodi.

D

CE-merkki.

24. elokuuta 2021

2-23

Nicolet EDX

Järjestelmän käynnistäminen
Järjestelmän
kytkeminen päälle

Kun kytket päävirran, järjestelmä näyttää näytössä useita käynnistys- ja
vianmääritysviestejä.

Työpöytäjärjestelmän käynnistäminen
Kun käynnistät järjestelmän ensimmäisen kerran, kytke osat päälle
seuraavassa järjestyksessä.
1. Eristysmuuntaja
2. Näyttö
3. Suoritin (tietokone)
4. Perusyksikkö

Kannettavan järjestelmän käynnistäminen
Kun käynnistät järjestelmän ensimmäisen kerran, kytke osat päälle:
1. Perusyksikkö
2. Kannettava tietokone

Tulostimen
käynnistäminen ja
sammuttaminen

Kytke tulostimeen virta painamalla virtapainiketta. Koska
eristysvirtalähde ohjaa tulostimen virtaa, voit jättää tämän
virtakytkimen päälle.
VAROITUS Kun potilas on kytketty järjestelmään, kytke
järjestelmään vain akkukäyttöinen tai itsenäisesti eristetty tulostin.
Älä lataa tulostimen akkua tai käytä tulostinta pistorasiasta, kun
järjestelmä on liitetty potilaaseen.
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Kirjautuminen
Noin minuutin kuluttua käynnistyksestä järjestelmä aktivoi Windowsin ja
avaa "Log on to Windows" (kirjaudu Windowsiin) -valintaikkunan.
1. Viking EDX- / Synergy EDX -ohjelmiston kirjautumistiedot asetettiin
valmiiksi tehtaalla. Jos järjestelmänvalvoja ei ole muuttanut tietoja,
tiedot ovat seuraavat:
• Käyttäjänimen on oltava "Nicolet".
• Salasanaa ei ole.
Huomautus: Jos kirjautumisessa on ongelmia, ota yhteys
järjestelmänvalvojaan.
2. Paina Enter-näppäintä. Järjestelmä näyttää Windowsin työpöydän.

Järjestelmäohjelmiston käynnistäminen
1. Käynnistä ohjelmisto kaksoisnapsauttamalla Viking
Synergy

- tai

-kuvaketta. Etusivu tulee näkyviin.

Huomautus: Jos käytät NicVuea, et näe Viking EDX- tai Synergy EDX
-etusivua. Katso käyttöohjeet NicVuen ohjeesta.
Huomautus: Katso luvusta 4 esimerkki Viking EDX- ja Synergy EDX
-testeistä/-tutkimuksista.

24. elokuuta 2021
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Etusivun valikot
Etusivu sisältää seitsemän valikkoa, joiden avulla voit käyttää ohjelmiston
pääalueita.
New Patient
(uusi potilas)

Luo uusi potilastietue ja viimeistele avoimet
käynnit valitsemalla New Patient (uusi potilas).
Potilaat, joilla on vastaavat demografiset tiedot,
luetellaan, jos ne löytyvät tietokannasta.

Patients
(potilaat)

Napsauta Patients (potilaat), jos haluat valita
olemassa olevan potilaan uutta istuntoa varten,
syöttää uusia potilastietoja tai muokata olemassa
olevia potilastietoja.

Select Test
(valitse testi)

Valitse koe tai tutkimus, jonka haluat suorittaa
valitulle potilaalle, napsauttamalla Select Test
(Valitse koe).

Test Screen
(testinäyttö)

Napsauttamalla Test Screen (Testinäyttö) painiketta voit tarkastella valitulle potilaalle
viimeisimmältä tai tällä hetkellä valitulta käynniltä
tallennettuja testitietoja ja -jäljityksiä.

Test History
(testihistoria)

Napsauttamalla Test History (Testihistoria) voit
näyttää valitun potilaan testihistorian, tarkastella
testiä tai käynnistää sen uudelleen luettelosta.

Report
(raportti)

Avaa valitun potilaan raportti valitsemalla Report
(raportti).

Help (ohje)

Avaa sovelluksen ohje, jossa on linkkejä oppaisiin
ja muihin järjestelmätietoihin, valitsemalla Help
(ohje).

Huomautus: Lisätietoja järjestelmän käyttämisestä on EDX-ohjelmiston
käytönaikaisessa ohjeessa.
1. Siirry EDX-ohjelmistoon.
2. Valitse Help > Help Topics (ohje > ohjeen aiheet).

2-26

24. elokuuta 2021

Järjestelmän perusteet

Testinäytön säätimet
Seuraavassa on useita testinäytön säätimiä, joita voit käyttää tutkimuksen
aikana. Alla olevat kuvat ovat vain viitteellisiä. Todellinen ulkoasu
määräytyy valitun ohjelmiston (Viking EDX / Synergy EDX) ja valitun
testin mukaan.

Otsikkorivi

Otsikkorivillä näkyy potilaan etunimi ja sukunimi, ikä ja käyntipäivä ja
-aika.

Valikkorivi

Valikkorivi sisältää valikot, joita napsauttamalla voit valita eri toiminnot
luettelosta.

Työkalurivi

Työkalurivi sisältää useita kuvakkeita/asetuskenttiä, joiden avulla hallitaan,
miten tiedot näytetään. Työkalurivillä näkyvät säätimet määräytyvät
käytettäväksi valitun kokeen/tutkimuksen mukaan.

Aseta hiiren osoitin kuvakkeen/kentän päälle, jotta näet lyhyen kuvauksen
sen toiminnasta.

24. elokuuta 2021
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Pikavalintapalkki

Pikavalintapalkki sijaitsee toimintonäppäinalueen yläpuolella. Sen avulla
voit nopeasti hallita NCS- ja EMG-testejä.

Voit lopettaa käynnin, lopettaa testin, valita uuden hermon ja puolen,
aloittaa seuraavan sarjan ja valita toisen testin.

Toimintonäppäinalue

Test (testi) -ikkunan alareunassa olevalla toimintonäppäinalueella on
luettelo nykyisessä toimintatilassa käytettävissä olevista vaihtoehdoista.
Jos toimintonäppäinalueella on useita rivejä valintoja, voit selata rivejä
napsauttamalla Previous / Next (edellinen/seuraava) -painiketta.
Voit valita vaihtoehdon painamalla vastaavaa ohjauspaneelin
ohjelmistopainiketta tai napsauttamalla näytössä olevaa valintapainiketta.
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Acquisition Setup (keruun asetukset) -paneelin käyttäminen
Acquisition Set
(keruujoukko)
-paneelin
näyttäminen

1. Avaa Acquisition Set (keruujoukko) -paneeli jommallakummalla
seuraavista tavoista:
a. Valitse Acquisition > Acquisition Setup (keruu > keruuasetukset).
b. Valitse työkaluriviltä Ch.

, Low

tai High

.

Kuva 1.

Kuva 2.
Huomautus: Kuvan 2
vasemmalla puolella oleviin asetuksiin tehdyt
muutokset vaikuttavat automaattisesti kaikkiin kanaviin.
1. Napsauta Ch #-välilehteä

, jonka haluat asettaa.

2. Tee haluamasi asetukset.
3. Valitse OK.

24. elokuuta 2021
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Yksittäisten
kanavien
asettaminen
Acquisition Setup
(keruun asetukset)
-paneelissa

Tämä toimenpide asettaa Acquisition Setup (keruun asetukset) -paneelissa
tehdyt muutokset vain valittuun kanavaan. Katso edellisellä sivulla oleva
kuva 2, huomautus 1.
1. Valitse Ch.

, Low

tai High

.

2. Napsauta Channel (kanava) -välilehteä (esim. Ch 1, Ch 2, Ch 3 jne.), jota
haluat muokata.
3. Tee muutokset ja valitse OK.
Tekemäsi muutokset koskevat vain valittua kanavaa.

Kaikkien kanavien
asettaminen
Acquisition Setup
(keruun asetukset)
-paneelissa

Tämä toimenpide asettaa Channel 1 (kanava 1) -välilehdellä tehdyt
muutokset kaikkiin kanaviin. Katso edellisellä sivulla oleva kuva 2,
huomautus 1.
1. Valitse Ch.

, Low

tai High

.

2. Napsauta Channel 1 (Kanava 1) -välilehteä.
3. Tee muutokset ja napsauta Apply to all (käytä kaikkiin) (katso
2 aiemmin tässä luvussa).

kuvaa

4. Valitse OK.
Kanavaan 1 tekemäsi muutokset koskevat kaikkia kanavia.
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Tämä toimenpide asettaa kaikki kanavat samaan Low / High Filter
Suodatinasetusten
käyttäminen kaikissa (pieni/suuri suodatus) -asetukseen.
kanavissa
työkaluriviltä
Kuva 3.
1. Aseta

arvoon All (kaikki).

2. Napsauta Low

- tai High

Filter -valikkonuolta .

3. Napsauta haluamaasi suodatinasetusta.
Uusi suodatinasetus otetaan käyttöön kaikissa kanavissa.

Suodatinasetusten
käyttäminen
yksittäisessä
kanavassa
työkaluriviltä

Tämä toimenpide asettaa vain valitun kanavan uuteen Low / High Filter
(pieni/suuri suodatus) -asetukseen.

Kuva 4.
1. Aseta

kanavalle, jota haluat muokata (esim. 1, 2, 3 jne.).

2. Napsauta Low

- tai High

Filter -valikkonuolta .

3. Napsauta haluamaasi suodatinasetusta.
Uusi suodatinasetus koskee vain valittua kanavaa.
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Ohjelmiston sulkeminen
Voit poistua Viking EDX- / Synergy EDX -ohjelmasta jommallakummalla
seuraavista tavoista:
a. Napsauta ohjelmistoikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa Close
(sulje) -kuvaketta.
b. Napsauta hiiren kakkospainikkeella
tai
ohjelmistoikkunan
vasemmassa yläkulmassa ja valitse Close (sulje).
Huomautus: Voit palata NicVueen napsauttamalla Patients
-kuvaketta EMG-sovelluksessa.

(potilaat)

Viking EDX- / Synergy EDX -järjestelmän sammuttaminen
Työpöytäjärjestelmä

Kannettava
järjestelmä

Voit kytkeä järjestelmän pois päältä suoraan eristetyn virtalähteen
virtakytkimellä. Sammuta tietokone suorittamalla Windowsin sammutus
ennen järjestelmän sammuttamista.
Sammuta komponentit seuraavassa järjestyksessä:
1. Kannettava tietokone suorittamalla Windowsin sammutus.
2. Perusyksikkö.
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Potilastiedot
Tässä luvussa kerrotaan, miten potilastutkimustiedostojen käsittelyssä
käytetään Nicolet EDX -potilastietotoimintoa.

24. elokuuta 2021
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Tyhjä sivu.
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Patients (potilaat) -näyttö
Patient Information (potilastiedot) sisältää osia, joihin voit syöttää potilaasta
tiettyjä tietoja, kuten Patient ID (potilastunnus), Gender (sukupuoli), Birth
Date (syntymäaika) ja Patient Name (potilaan nimi), sekä lääkärin tietoja,
vaikutelmia potilaasta ja johtopäätöksiä.

Uuden
potilastietotietueen
luominen

1. Napsauta New Patient

(uusi potilas) -kuvaketta.

2. Syötä potilaan tiedot.
Huomautus: Pakolliset kentät on korostettu keltaisella. Patient ID
(potilastunnus) (vähintään 1 merkkiä, enintään 11 merkkiä).
3. Kun olet valmis, valitse OK.

Potilastietotietueen
muokkaaminen

1. Näytä Patients (potilaat) -ikkuna:
a. Jos Patients (potilaat) -ikkuna on jo näkyvissä, jatka vaiheesta 2.
b. Jos näkyviin tulee Select Test (valitse testi) -, Test Screen
(testinäyttö) - tai Test History (tstihistoria) -ikkuna, napsauta
Patients (potilaat) -kuvaketta

ja jatka vaiheesta 2.

2. Kaksoisnapsauta potilasluettelossa sitä potilasta, jota haluat muokata.
3. Voit muokata potilastietoja napsauttamalla Edit Patient (muokkaa
potilasta) -kuvaketta

.

4. Kun olet valmis, valitse OK.
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Käyntitietueen
muokkaaminen

1. Näytä Patients (potilaat) -ikkuna:
a. Jos Patients (potilaat) -ikkuna on jo näkyvissä, jatka vaiheesta 2.
b. Jos näkyviin tulee Select Test (valitse testi) -, Test Screen
(testinäyttö) - tai Test History (tstihistoria) -ikkuna, napsauta
Patients (potilaat) -kuvaketta

ja jatka vaiheesta 2.

2. Kaksoisnapsauta potilasluettelossa sitä potilasta, jota haluat muokata.
3. Napsauta Edit Visit (muokkaa käyntiä) -kuvaketta

.

4. Muokkaa käyntitietoja tarpeen mukaan.

Potilastietotietueen
poistaminen

HUOMIO Tämä toimenpide poistaa pysyvästi tiedot, joita ei voi enää

palauttaa.

1. Näytä Patients (potilaat) -ikkuna:
a. Jos Patients (potilaat) -ikkuna on jo näkyvissä, jatka vaiheesta 2.
b. Jos näkyviin tulee Select Test (valitse testi) -, Test Screen
(testinäyttö) - tai Test History (tstihistoria) -ikkuna, napsauta
Patients (potilaat) -kuvaketta

ja jatka vaiheesta 2.

2. Napsauta poistettavaa potilasta hiiren kakkospainikkeella.
3. Valitse Delete Patient (poista potilas).
4. Valitse Yes (kyllä).
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Potilastiedot

Tietoja NicVuesta (valinnainen)
NicVue on tietokanta, jota käytetään potilastietojen ja tutkimusten
määrittämiseen ja hallintaan. Sen avulla voit valita potilaan ja halutun
testitilan keruuta varten tai tallennetun tutkimuksen tarkastelua varten
yhdestä näytöstä.
Kun siirryt ohjelmaan ensimmäisen kerran, näet NicVuen pääikkunan.
Ikkunan yläosassa on valikkorivi, jossa on NicVue-vaihtoehdot
sisältävät valikot.
Valikkorivin alapuolella on ohjelman kuvakerivi, jonka avulla voit valita
toimintatilan ja testitilan. Tässä palkissa näkyvät kuvakkeet riippuvat
järjestelmän kiintolevylle asennettujen ohjelmien määrästä ja tyypistä.
NicVuen pääikkunan loput osat koostuvat kahdesta luettelosta:

• Patient Information (potilastiedot) näyttää luettelon kaikista
kiintolevylle tallennetuista potilaista.

• Test Data (testitiedot) näyttää luettelon kaikista korostetulle potilaalle

tallennetuista kokeista. Nämä tiedostot tunnistetaan testityypin mukaan,
ja ne luetellaan aikajärjestyksessä.

NicVue Patient Information (NicVuen potilastiedot) -ikkuna sisältää
hallinnollisia tietoja, kuten potilaan nimen, osoitteen, tunnistuskoodin,
syntymäajan, fyysiset ominaisuudet ja lääketieteellisen historian. Tässä
ikkunassa voit luoda tai muokata potilastietoja.
Huomautus: Voit palata NicVueen napsauttamalla Patients
-kuvaketta EMG-sovelluksessa.

(potilaat)

Katso käyttöohjeet EDX-järjestelmän NicVuen ohjeesta.

24. elokuuta 2021
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Tyhjä sivu.
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Tutkimuksen
suorittaminen
Tässä luvussa annetaan yleisiä ohjeita tutkimuksen tai tutkimuksen
suorittamiseen käyttämällä esimerkkinä MNC-tutkimusta (motorisen
hermoston johtavuustutkimus). Näiden perusvaiheiden avulla voit suorittaa
useimmat Viking EDX- / Synergy EDX -ohjelmissa käytettävissä olevat
tutkimukset.

24. elokuuta 2021
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Tyhjä sivu.
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Tutkimuksen suorittaminen

Yhteenveto vaiheista
1. Asenna järjestelmä.
2. Käynnistä järjestelmä.
3. Luo uusi potilastiedosto tai hae olemassa oleva potilastiedosto.
4. Siirry Viking EDX- / Synergy EDX -ohjelmaan, valitse tutkimus ja
asetukset ja anna sitten testimodaliteetti.
5. Valmistele potilas.
6. Kerää tutkimusdata.
7. Tarkista tutkimusdata.
8. Tulosta raportti.
9. Arkistoi tutkimusdata.

Huomautukset
Seuraavassa on esimerkki testien käytöstä. Jotkin toimenpiteet ovat yhteisiä
kaikille testeille, mutta huomaa, että toiset ovat erilaisia tai niitä ei käytetä
lainkaan:
1. Kiinnitä elektrodit asianmukaisella tavalla yksittäisiä testejä varten.
2. Eri testeissä käytetään erityyppisiä stimulaattoreita.
3. Varmista, että käytettävä ärsyke eli stimulaatio sopii potilaalle,
kiinnittäen erityistä huomiota ärsykkeen voimakkuuteen.
4. Laitteen keräämä tutkimusdata tallennetaan muistiin ja näytetään
näytössä.
5. Elektrodipaikkojen väliset etäisyydet on syötettävä, ennen kuin
johtumisnopeustulokset voidaan laskea ja näyttää näytöllä motorisen
hermostojohtumisen ja sensorisen hermostojohtumisen testien aikana.
6. Jäljitykset voidaan valita merkintää tai jäljitysanalyysia varten
napsauttamalla jäljitystä hiirellä.

24. elokuuta 2021
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Esimerkkitietueikkunan yhteenvedot
Seuraavassa esimerkkikuvassa kuvataan lyhyesti Viking EDX NCS -testin
Viking EDX:llä tehty
motorisen hermoston aikana tarkasteltavat alueet.
johtumistutkimus

Viking EDX MNC:n tietuetilan näytön osat
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A

Potilas- ja käyntitiedot

I

Segmenttitaulukko

Q

Datan näyttö
päällekkäiskuvana /
Näyttöalueen määritys Tallennuspaneeli

B

Valittu testi

J

Tuloskaavioiden alue

R

Testipaikka

C

Data-alue

K

Näyttöalue

S

Hermovaihenumerot

D

Navigointikuvakkeet

L

Toimintonäppäinalue

T

Time Base (aikaperusta)

E

Testi, Keruu
päälle/pois, EL1
päälle/pois, DIN1

M

Koko näytön valvontaalue

U

Sensitivity (herkkyys)

F

Lisää/piilota jäljitykset

N

Pikavalintapalkki

V

Työkalurivi

G

Paikkataulukko

O

Tilarivi

W

Valikkorivi

H

Tulosalue

P

Näyttöalue koko näytön
kokoisena

24. elokuuta 2021

Tutkimuksen suorittaminen
Synergy EDX:llä tehty
motorisen hermoston
johtumistutkimus

Seuraavassa esimerkkikuvassa kuvataan lyhyesti Synergy EDX NCS
-testin aikana tarkasteltavat alueet.

Synergy EDX MNC:n tietuetilan näytön osat
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A

Potilas- ja käyntitiedot

I

Segmenttitaulukko

Q

Datan näyttö
päällekkäiskuvana /
Näyttöalueen määritys Tallennuspaneeli

B

Valittu testi

J

Tuloskaavioiden alue

R

Testipaikka

C

Data-alue

K

Näyttöalue

S

Hermovaihenumerot

D

Navigointikuvakkeet

L

Toimintonäppäinalue

T

Time Base (aikaperusta)

E

Testi, Keruu
päälle/pois, EL1
päälle/pois, DIN1

M

Koko näytön valvontaalue

U

Sensitivity (herkkyys)

F

Lisää/piilota jäljitykset

N

Pikavalintapalkki

V

Työkalurivi

G

Paikkataulukko

O

Tilarivi

W

Valikkorivi

H

Tulosalue

P

Näyttöalue koko näytön
kokoisena
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Järjestelmän asentaminen
Varmista, että osat on liitetty järjestelmään oikein.
HUOMIO Älä kytke järjestelmän virtaa ennen kuin kaikki
kaapeliliitännät on kytketty oikein ja varmistettu. Katso tämän oppaan
luku 2.
Järjestelmään on asennettava myös asianmukainen sovellusohjelmisto.

Aloittaminen

Katso ohjeet tämän oppaan luvusta 2:
• Käynnistä järjestelmä.
• Kirjaudu sisään.
• Käynnistä järjestelmäohjelmisto.

Järjestelmän
käynnistäminen

Kun kytket päävirran, järjestelmä näyttää Windowsin kirjautumisnäytön.

NicVuen
käynnistäminen /
lopettaminen

Katso NicVue-ohjelman käyttöohjeet järjestelmän NicVue-ohjeesta.
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Kun olet kirjautunut järjestelmään, näyttöön tulee NicVuen pääikkuna tai
Viking EDX- / Synergy EDX -etusivu.
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Tutkimuksen suorittaminen

Esimerkki motorisen hermon johtumistestistä
Aseta ja kiinnitä elektrodit potilaaseen suoritettavan testin tyypin
mukaisesti.
Huomautus: Rekisteröintielektrodi asetetaan lihakseen, vaikka tutkitaan
hermoratajohtavuutta.
Hermoa stimuloidaan pintaelektrodeilla kahdessa tai useammassa kohdassa,
joissa hermo sijaitsee pinnallisesti. Stimulaattori on suunnattu siten, että
stimulaattorin katodi osoittaa aktiivista rekisteröintielektrodia kohti.
Mustaan (-) tuloliitäntään kytketty negatiivinen jännite, joka johtaa
näyttökuvan ylöspäin suuntautuvaan taipumiseen. Käytä mustaa
tuloliitäntää aktiivisena elektrodina ja punaista tuloliitäntää
vertailuelektrodina tai ei-aktiivisena elektrodina negatiivinen ylös
-käytännön mukaisesti.

Motorisen NCSelektrodin
sijoittaminen

Elektrodi

Vahvistinkanavan liitin

Maa

Vihreä DIN-tulo

Musta (-) - Aktiivinen tallennus

Musta DIN-tulo

Punainen (+) - Viitetallennus

Punainen DIN-tulo

DIN (tallennus)

Suuri 5-nastainen pyöreä DIN-tulo

• Aktiivinen rekisteröintielektrodi asetetaan testattavan hermon
hermottaman lihaksen päätylevyalueelle.
• Vertailuelektrodi sijoitetaan lähelle sähköisesti "hiljaista" aluetta.
• Maadoituselektrodi asetetaan yleensä stimuloivien ja rekisteröivien
elektrodien väliin.
• Elektrolyyttisen geelin käyttäminen ihon ja rekisteröintielektrodin välissä
parantaa sähkökontaktia ja vähentää kohinaa.
• Kun keräät dataa syvästä lihaksesta, voit käyttää samankeskistä tai
monopolaarista neulaa kuvaamiseen.

24. elokuuta 2021
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Sensorisen NCSelektrodin
sijoittaminen

Kytke
stimulointielektrodit

• Pintalevy- tai rengaselektrodit asetetaan ihon päälle, jossa testattu
hermo sijaitsee.
• Hermoa stimuloidaan kohteissa, joissa se on pinnallinen. Stimulaattorin
katodi on suunnattu aktiivista rekisteröintielektrodia kohti.
Ulkoisten stimulointielektrodien liittäminen Comfort Probe- tai Comfort
Plus -anturiin:
1. Irrota anturipää.
2. Vaihda anturin pää nastaliitinpäähän.
3. Kytke anodi (+)- ja katodi (–) -elektrodit vastaaviin liittimiin.
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Luo / valitse
potilastietue

Uuden potilastietueen luominen
1. Luo uusi potilastietue jommallakummalla seuraavista tavoista:
a. Napsauta etusivulla New Patient
b. Napsauta etusivulla Patients
sitten New Patient

(uusi potilas) -kuvaketta.
(potilaat) -kuvaketta ja napsauta

(uusi potilas) -kuvaketta.

2. Syötä potilastiedot (keltaiset kentät ovat pakollisia).
3. Valitse OK.
4. Select Test (valitse testi) -ikkuna avautuu automaattisesti.

Olemassa olevan potilastietueen valitseminen
1. Avaa potilasikkuna napsauttamalla Patients

(potilaat) -kuvaketta.

2. Valitse potilastietue jommallakummalla seuraavista tavoista:
a. Kaksoisnapsauta haluamaasi potilasta.
b. Napsauta haluamaasi potilasta ja sitten Open Patient
(avaa potilas) -kuvaketta.
3. Napsauta avattavaa käyntiä.
4. Napsauta Select Test
(valitse testi) -ikkuna.

24. elokuuta 2021

(valitse testi) -kuvaketta ja avaa Select Test
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Valitse testi
1. Napsauta NCS
yläosassa.

-kuvaketta Select Test (Valitse testi) -ikkunan

2. Valitse tutkimuspuoli (vasen tai oikea) napsauttamalla haluamaasi Side
(puoli) -kuvaketta.
3. Napsauta haluamaasi testiä.
4. Näytä testinäyttö jommallakummalla seuraavista tavoista:
a. Kaksoisnapsauta haluamaasi anatomiaa.
b. Napsauta haluamaasi anatomiaa ja sitten Test Screen
(testinäyttö) -kuvaketta.
5. Testinäyttö avautuu.

Vaihtoehtoisen työnkulun huomautukset:
Voit myös napsauttaa Test Menu
haluamasi testin luettelosta.

(testivalikko) -kuvaketta ja valita

Voit myös napsauttaa Study Menu
(tutkimusvalikko) -kuvaketta ja
valita haluamasi tutkimuksen luettelosta.
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Kerää tutkimusdata

Laitteen keräämä tutkimusdata tallennetaan muistiin ja näytetään näytössä,
kun keruutila on päällä.
1. Aseta stimuloinnin intensiteetiksi 0.
2. Aseta stimulaattori sopivaan kohtaan.
3. Aloita stimulaatio ja datan keruu jollakin seuraavista menetelmistä:
a. Paina ohjauspaneelin Acquire ON (keruu päällä) -painiketta.
b. Astu jalkakytkimeen.
c. Paina Comfort Probe Plus -stimulaattorin pyörää.
4. Käytä Comfort Probe Plus -stimulaattorin Stim Intensity (stimulaation
intensiteetti) -kiertosäädintä tai Intensity (voimakkuu) -pyörää lisätäksesi
asteittain sähköisen stimulaation voimakkuutta, kunnes se on
enimmäisarvossaan.
5. Kun havaitset hyväksyttävän vasteen, lopeta stimulaatio ja datan keruu
jollakin seuraavista menetelmistä:
a. Paina ohjauspaneelin Acquire ON (keruu päällä) -painiketta.
b. Astu jalkakytkimeen.
c. Paina Comfort Probe Plus -stimulaattorin pyörää.
6. Voit laskea vasteiden keskiarvon valitsemalla Average > Averager
Setup (keskiarvo > keskiarvon asetus) ja valitsemalla Average On
(keskiarvo käytössä) -valintaruudun. Jos Averager (keskiarvotoiminto)
ei ole käytössä, jokainen kerätty vaste korvaa edellisen vasteen.
7. Aloita seuraava tutkimus painamalla Next (Seuraava) -painiketta.
8. Hanki vaste kustakin kohdasta noudattamalla samoja ohjeita.
Huomautus: Kalibrointisignaali laukaistaan keskiarvon määrittämiseksi.
Huomaa, että nopean ja hitaan taajuuden suodattimen asetukset voivat
vaimentaa kalibrointisignaalin amplitudia.

24. elokuuta 2021
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Testidatan tallentaminen
Automaattinen
Kun siirryt Patients
(Potilaat) - tai Select Test
(valitse testi)
-toimintoon, tiedot tallennetaan automaattisesti kiintolevylle.

Manuaalinen
Jos haluat tallentaa tiedot manuaalisesti kiintolevylle sulkematta testinäyttöä,
käytä jompaakumpaa seuraavista tavoista:
a. Valitse File > Save Results (tiedosto > tallenna tulokset).
b. Paina Viking EDX -ohjausalustan Save (tallenna) -painiketta.

Raportin luominen / päivittäminen
Automaattinen
Kun siirryt kohtaan Select Test (talitse testi), New Patient (uusi potilas) tai
Patient List (potilasluettelo), raportti päivittyy automaattisesti.

Manuaalinen
Raportin luominen/päivittäminen manuaalisesti kiintolevylle sulkematta testinäyttöä:
1. Napsauta Report (raportti) -kuvaketta

.

Vakioraportin tulostaminen
Juuri valmistuneen tutkimuksen vakioraportin tulostaminen:
1. Napsauta Report (raportti) -kuvaketta

.

2. Napsauta File (tiedosto) -välilehteä.
3. Napsauta raportin vasemmassa reunassa olevaa Print (tulosta) -painiketta.
4. Määritä tulostusasetukset.
5. Valitse ikkunan vasemmasta yläkulmasta Print (tulosta).
4-12
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Näyttökuvien ja videoiden ottaminen
Näyttökuvan
ottaminen

Voit kopioida nykyisen näytön milloin tahansa jollakin seuraavista tavoista:
a. Tee tiedostokopio (JPG-tiedosto) napsauttamalla Capture Screen
(kaappaa näyttö) -kuvaketta

.

b. Valitse File > Print Screen (tiedosto > tulosta näyttö), jos haluat
tulostaa tulosteen.
c. Paina Viking EDX -ohjauspaneelin Screen Copy
(näyttökopio) -painiketta tulostetun paperikopion saamiseksi.

Testivideon
ottaminen

Voit ottaa videon testinäytöstä jommallakummalla seuraavista tavoista:
a. Napsauta Capture Video
tallennus toistamalla tämä.

(ota video) -kuvaketta. Lopeta

b. Valitse File > Producer > Capture Video (tiedosto > tuottaja >
sieppaa video). Lopeta tallennus toistamalla tämä.

Otetun testinäytön
1. Valitse File > Producer > Producer Recordings (tiedosto > tuottaja >
videon katseleminen
tuottajan videot).
2. Etsi ja avaa videotiedosto, jota haluat tarkastella (tiedostot on merkitty
aikaleimalla).

24. elokuuta 2021
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Tyhjä sivu.
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Yleiset menettelyt
Tässä luvussa kuvataan erilaisia Viking EDX- ja Synergy EDX
-järjestelmien yhteisiä toimintoja.
Seuraavat näppäimet ilmaisevat, mitä järjestelmää tässä luvussa esitetyt
toimenpiteet koskevat.
Vaiheet koskevat sekä Viking EDX:ää että Synergy EDX:tä.
Vaiheet koskevat vain Viking EDX:ää.
Vaiheet koskevat vain Synergy EDX:ää.

Huomautus: Voit suorittaa eri toimintoja myös Test / Review (testi /
tarkastelu) -ikkunoiden alaosassa olevan toimintoalueen näppäimillä.
Nämä säätimet eivät sisälly tähän lukuun.

24. elokuuta 2021
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Tyhjä sivu.
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Yleiset menettelyt
Uusien testien
lisääminen
edelliseen käyntiin

Voit hakea uusia testejä ja lisätä tiedot edelliseen käyntiin.

1. Napsauta Patients

(potilaat) -kuvaketta.

2. Kaksoisnapsauta Patient (potilas) -tietuetta.
3. Napsauta käyntiä, johon haluat lisätä ja tallentaa uusia testejä.
4. Napsauta aiempien käyntien luettelon yläpuolella olevaa
Acquire Visit

(hae käynti) -kuvaketta.

5. Napsauta sen testin NCS-, EMG-, EP- tai IOM-kuvaketta,
jonka haluat suorittaa.
6. Valitse Test (testi).
7. Kaksoisnapsauta haluamaasi anatomiaa / sijaintia / testiä.
8. Hae uusi data.

Uuden datan
lisääminen
edelliseen testiin

Voit kerätä uutta dataa ja lisätä sen edelliseen testiin.

1. Napsauta Patients

(potilaat) -kuvaketta.

2. Kaksoisnapsauta Patient (potilas) -tietuetta.
3. Napsauta käyntiä, joka sisältää testin, johon lisäät uutta testidataa.
4. Napsauta testiä, johon haluat lisätä uutta testidataa.
5. Napsauta aiempien testien luettelon yläpuolella olevaa
Acquire Test

(hae testi) -kuvaketta.

6. Hae uusi data.

24. elokuuta 2021
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Ärsykkeen keston
muuttaminen

Potilaalle annetun ärsykkeen keston (0,01–1,0 ms) muuttaminen:

1. Käytä jompaakumpaa seuraavista tavoista:
a. Napsauta stimulaattorin EL1
-asetuskenttää ja valitse uusi asetus valikosta.
b. Lisää stimulaatiota painamalla Comfort Probe Plus S1
-painiketta tai lyhennä stimulaatioaikaa painamalla S2
-painiketta.
1. Kierrä Stim Duration (ärsykkeen kesto) -säädintä.

Herkkyyden
muuttaminen (SNS)

Testin herkkyyden muuttaminen:

1. Valitse jäljitys Viking EDX -ohjauspaneelin Trace
upper - tai lower -laitepainikkeella (jäljitys ylös/alas).
2. Muuta herkkyyttä jommallakummalla seuraavista tavoista:
a. Paina Comfort Probe Plus S3 -painiketta.
b. Suurenna herkkyyttä painamalla ylempää laitepainiketta
ja pienennä herkkyyttä painamalla alempaa
laitepainiketta.
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Yleiset menettelyt
1. Napsauta haluamaasi jäljitystä.
2. Muuta herkkyyttä jommallakummalla seuraavista tavoista:
a. Paina Comfort Probe Plus S3 -painiketta.
b. Kierrä Synergy EDX -ohjauspaneelin Sensitivity
(herkkyys) -säädintä.

Stimulointinopeuden
muuttaminen

Voit valita halutun stimulaattorin toistonopeuden jollakin seuraavista
tavoista:

a. Napsauta työkalurivin Stim Rep Rate
(stimulaattorin toistonopeus) -kenttää ja kirjoita
haluamasi nopeus.
b. Napsauta valikkonuolta
Stim Rep Rate
(stimulaattorin toistonopeus) ja napsauta yleisesti
käytettyä nopeutta.

Toistuvan tai yhden
pyyhkäisyn datan
hankinnan
valitseminen

24. elokuuta 2021

Valitse Repetitive (toistuva) tai Single Sweep (yhden pyyhkäisyn)
ärsykkeen anto käyttämällä jompaakumpaa seuraavista tavoista:
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1. Valitse asetus napsauttamalla Stimulus Delivery
(ärsykkeen anto) -kuvaketta:
•

= Toimittaa yhden ärsykkeen ja aloittaa yhden
pyyhkäisyn joka kerta, kun painat Switch (vaihto)
-näppäintä tai astut jalkakytkimelle.

•

= Toimittaa toistuvan ärsykkeen, kun
painat Switch (vaihto) -näppäintä tai astut
jalkakytkimelle. Pysäytä toimitus painamalla
Switch (vaihto) -näppäintä tai astu
jalkakytkimelle uudelleen.

1. Valitse toimintonäppäinalueen Switch (vaihto)
-painikkeella Repetitive (toistuva) tai Single (yksittäinen).

Merkkien
asettaminen

Voit asettaa merkit automaattisesti ohjelmistollisesti tai asettaa ne manuaalisesti.

Merkkien asettaminen automaattisesti
Kun vaiheet on suoritettu, ohjelmisto voi asettaa paikkamerkit
automaattisesti valituissa paikoissa oleviin aaltomuotoihin:

1. Valitse Results > Marker Setup (tulokset > merkin asetukset).
2. Valitse haluamiesi merkkien käyttöönoton valintaruudut.
3. Varmista, että niiden merkkien Auto (automaattinen)
-valintaruudut, jotka haluat asettaa automaattisesti, on
myös valittu.
Kaikki asiaankuuluvat mittaukset ja laskelmat näkyvät taulukoissa
tulostaulukkoalueella.

Merkkien asettaminen manuaalisesti
Merkkien asettaminen manuaalisesti dataan:
1. Napsauta Marker Bar On/Off
(merkkipalkki käytössä / pois käytöstä) -painiketta.
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Yleiset menettelyt
1. Valitse View > Panels > Marker Panel
(näytä > paneelit > merkkipaneeli).
1. Käytä merkkipaneelissa jompaakumpaa seuraavista tavoista:
a. Napsauta haluamaasi merkkinumeroa, aseta
merkintäkuvake sen aaltomuodon päälle, jonka haluat
merkitä, ja napsauta hiiren painiketta. Toista tämä
jokaisen sijoitettavan merkin kohdalla.
b. Napsauta Fast Mark (pikamerkintä) -painiketta, aseta
merkintäkuvake ensimmäisen muodon päälle, jonka
haluat merkitä merkinnällä "1", ja napsauta hiiren
painiketta. Siirrä merkkikuvake seuraavan muodon
päälle ja napsauta hiiren painiketta. Toista, kunnes
kaikki haluamasi merkit on asetettu. Poista toiminto
käytöstä napsauttamalla Fast Mark (pikamerkintä)
-painiketta uudelleen.

Merkkien siirtäminen jäljityksessä
Mittaukset päivittyvät automaattisesti, kun liikutat merkkiä.
1. Napsauta ja vedä merkkiä, jonka haluat siirtää.
2. Napsauta siirrettävää merkkiä ja käännä hiiren
osoitinpyörää.
Huomautus: Latenssimerkin 1 sijoittaminen tietonäytön vasempaan
reunaan tai latenssimerkin 2 sijoittaminen tietonäytön oikeaan reunaan
sulkee kyseisen latenssin pois kaikista laskelmista.

Ei vastetta
Jos et ole tallentanut vastetta ärsykkeeseen jäljitykselle, voit lisätä NR
tulostaulukkoon, jos vastetta ei ole.

24. elokuuta 2021
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1. Napsauta käyrää, jolla ei ole vastetta.
2. Valitse No Response (ei vastetta) toimintonäppäinalueelta.
3. "NR" näkyy mittaustaulukossa valitun jäljityksen arvojen
sijaan.

Merkkien nollaaminen
Jos olet siirtänyt manuaalisesti merkit, jotka järjestelmä on asettanut
automaattisesti, voit palauttaa merkit alkuperäisiin sijainteihin:
1. Valitse Results > Reanalyze (tulokset > analysoi
uudelleen).
2. Vahvista valitun jäljityksen uudelleenanalysointi
valitsemalla Yes (kyllä).
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Yleiset menettelyt
Näyttömuodon
vaihtaminen

Näyttömuodon vaihtaminen ennen datan keräämisen aloittamista tai datan
keräämisen päättymisen jälkeen:

1. Valitse näyttömuoto jollakin seuraavista tavoista:
a. Valitse View > Full Trace Area, or Full Results Area,
Trace Area, Right Trace Area tai Trace Area Setup
(näytä > täysi jäljitysalue tai täysi tulosalue, jäljitysalue,
oikea jäljitysalue tai jäljitysalueen asetukset).
b. Näytä datan näyttöasetukset painamalla Display
(näyttö) -ohjelmistonäppäintä.
c. Voit vaihtaa valintojen välillä painamalla Screen
(näyttö) -ohjelmistonäppäintä:
• Normal (normaali): Data-alue kattaa puolet
näytöstä ja tulosalue tulee näkyviin.
• Full (täysi): Data-alue peittää näytön leveyden ja
tulosalue piilotetaan väliaikaisesti.
• Napsauta haluamaasi työkalurivin Display (näyttö)
-kuvaketta.

24. elokuuta 2021
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Merkkien aktivoiminen

Aktivoi merkki jommallakummalla seuraavista tavoista:

1. Napsauta aktivoitavaa merkkiä. Se muuttuu punaiseksi.
1. Voit aktivoida merkit Viking EDX -ohjauspaneelin
Marker (merkki) -laitepainikkeilla.
a. Aktivoi jäljityksen ensimmäinen latenssi tai
amplitudimerkki painamalla Marker 1 (advance)
(merkki 1 (eteenpäin)). Painamalla tätä näppäintä
uudelleen voit aktivoida seuraavan jäljityksen
ensimmäisen latenssin tai amplitudimerkin.
b. Aktivoi jäljityksen toinen latenssi tai amplitudimerkki
painamalla Marker 2 (advance) (merkki 2
(eteenpäin)). Painamalla tätä näppäintä uudelleen voit
aktivoida seuraavan jäljityksen toisen latenssin tai
amplitudimerkin.
c. Paina Latency/Amplitude (latenssi/amplitudi)
vaihtaaksesi latenssi- ja amplitudimerkkien välillä.

Jäljitysten lisääminen
päällekkäin

Yksittäisessä hermotutkimuksessa päällekkäiset jäljitykset näkyvät näytön
keskellä. Kahden hermon tutkimuksessa hermo A:sta tallennetut
aaltomuodot näkyvät näytön yläosassa ja hermo B:stä tallennetut
aaltomuodot alaosassa.
1. Lisää jäljitykset päällekkäin jollakin seuraavista tavoista:
a. Napsauta työkalurivin Superimpose
(aseta
päällekkäin) -painiketta. Palauta jäljitykset alkuperäisiin
paikkoihinsa napsauttamalla uudelleen Superimpose
(aseta päällekkäin) -painiketta.
b. Paina ohjauspaneelin Superimpose (aseta päällekkäin)
-painiketta, kun haluat asettaa päällekkäin dataa sisältävät
jäljitykset. Palauta jäljitykset alkuperäisiin paikkoihinsa
napsauttamalla uudelleen Superimpose (aseta
päällekkäin) -painiketta.
c. Valitse S. Impose (päällekkäin) -painike
toimintonäppäinalueelta.
d. Valitse View > Superimpose (näytä > päällekkäin).
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Yleiset menettelyt
1. Lisää jäljitykset päällekkäin jollakin seuraavista tavoista:
a. Valitse S. Impose (päällekkäin) -painike
toimintonäppäinalueelta.
b. Valitse View > Superimpose (näytä > päällekkäin).

Johtavuusnopeuksien Tiettyjen segmenttien johtavuusnopeuden laskeminen ja näyttäminen:
laskeminen
1. Valitse Edit > Site Setup (muokkaa > paikan asetukset).
2. Valitse Velocity (Nopeus) -valintaruudut ja valitse, mitkä
segmentit näyttävät nopeuden segmenttien tulostaulukossa.
3. Valitse OK.
4. Kirjoita niiden paikkojen etäisyys, joiden nopeusarvoja
haluat tarkastella.

Potilaan lämpötilan
mittaaminen

24. elokuuta 2021

Jos toiminto on käytössä, järjestelmä syöttää potilaan lämpötilan
automaattisesti jäljitys- tai segmenttitaulukkoon datan keruun aikana.
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1. Kiinnitä lämpötila-anturi sopivaan paikkaan potilaan iholla.
2. Kytke lämpötila-anturi vahvistimeen.
3. Tuo tulostaulukon asetukset näyttöön jommallakummalla alla
esitetyllä tavalla.
a. Valitse Edit > Results Table Setup (muokkaa >
tulostaulukon asetukset).
b. Napsauta mitä tahansa tulosarvojen sarakeotsikkoa
tulostaulukossa (esim. Distance mm, Lat Diff ms jne.).
4. Napsauta tyhjän kentän Show Menu (näytä valikko)
-painiketta (A) alla.
5. Valitse Temperature (lämpötila). Valitussa kentässä lukee
nyt Temperature (lämpötila).
6. Jos haluat siirtää lämpötilan toiseen sarakesijaintiin
segmenttitaulukossa, napsauta ylä- tai alanuolta (B).
7. Voit poistaa sarakkeen tulostaulukoista napsauttamalla
vastaavaa numeroa ja napsauttamalla miinuspainiketta (C).
8. Pluspainike (C) lisää tyhjän kentän valittuna olevan kentän
yläpuolelle.

9. Kun olet valmis, valitse OK.
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Yleiset menettelyt
Hermon nimen
muuttaminen

Hermon merkinnän muuttaminen joko Record (tietue)- tai
Review (tarkastelu) -tilasta.

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella mitä tahansa kohtaa
Data-näyttöalueen oikealla puolella olevalla Results Table
(tulostaulukko) -alueella.
2. Valitse ponnahdusvalikosta Change Nerve Label
(vaihda hermon merkintä).
3. Napsauta sen hermon nimeä, jolla haluat korvata
nykyisen merkinnän.
4. Valitse OK.

Hermoluettelon
tarkasteleminen

Voit valita, miten haluat tarkastella Test / Anatomy (testi / anatomia)
-luetteloa Select Test (valitse testi) -ikkunassa.

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella Select Test (valitse
testi) -ikkunan oikealla puolella olevaa Heading (otsikko)
-kohtaa.
2. Napsauta haluamaasi tapaa, jolla haluat tarkastella luetteloa.

Tutkimuksen puolen
valitseminen

Valitse puoli tutkimuksen aikana jommallakummalla seuraavista tavoista:

a. Valitse Select Test (valitse testi) -ikkunassa
valitaksesi choose the vasemman puolen tai
valitaksesi oikean puolen.
b. Paina Viking EDX -ohjauspaneelin Side (sivu)
-painiketta.
24. elokuuta 2021
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Datan poistaminen

Data poistetaan seuraavasti:

Työkalurivin käyttäminen
1. Napsauta poistettavaa jäljitystä.
2. Napsauta Erase

(tyhjennä) -painiketta.

3. Voit palauttaa juuri poistamasi jäljityksen napsauttamalla
Unerase

(palauta poisto) -painiketta.

Ohjauspaneelin käyttäminen
1. Voit poistaa yhden tai useamman jäljityksen painamalla
ohjauspaneelin Delete (poista) -painiketta.
Toimintonäppäinalue näyttää vaihtoehdot.
2. Jos haluat poistaa kaikki näytetyt vasteet, paina All
Responses (kaikki vastaukset). Järjestelmä tyhjentää
näytöstä kaikki jäljitykset ja mittaustiedot.
- tai Voit poistaa yksittäisen jäljityksen korostamalla ei-toivotun
jäljityksen osoitinpyörällä. Valittu jäljitys muuttuu
punaiseksi. Poista jäljitys painamalla Enter-näppäintä.
Toista tarvittaessa, kunnes olet poistanut kaikki ei-toivotut
vasteet.
1. Paina Synergy EDX -ohjauspaneelin painiketta M-.
Toimintonäppäinalue näyttää vaihtoehdot.
1. Valitse poistettava datajäljitys.
2. Valitse Edit > Erase (muokkaa > poista).
3. Voit palauttaa juuri poistamasi jäljityksen valitsemalla
Edit > Unerase (muokkaa > palauta).
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Yleiset menettelyt
Videon ottaminen

Voit ottaa videon näytöstä tutkimuksen aikana.

1. Aloita videotallennus napsauttamalla Capture Video
(ota video) -kuvaketta.
2. Lopeta videotallennus napsauttamalla Capture Video
(ota video) -kuvaketta uudelleen.

Raportin
määrittäminen

Voit valita raporttien sisällön.

Patients (potilaat) -ikkunasta

1. Napsauta Patients

(Potilaat) -kuvaketta.

2. Valitse Edit > User Setup > Report Setup
(muokkaa > käyttäjän asetukset > raportin asetukset).
3. Muokkaa raportin sisältöä haluamallasi tavalla.
4. Valitse OK.

Test (testi) -näytöstä
1. Näytä Test (testi) -näyttö.
2. Valitse Edit > Test Report Setup
(muokkaa > testiraportin asetukset).
3. Muokkaa raportin sisältöä haluamallasi tavalla.
4. Valitse OK.

24. elokuuta 2021
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Tyhjä sivu.
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Asetusten
varmuuskopiointi /
palauttaminen ja vanhojen
Viking-asetusten
tuominen
Tässä luvussa on ohjeita asetusten ja testikansioiden varmuuskopiointiin ja
palauttamiseen sekä vanhojen Viking-asetusten tuomiseen.
Huomautus: Tämän luvun toimenpiteet eivät varmuuskopioi
tutkimuksista kerättyä dataa.

24. elokuuta 2021
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Tyhjä sivu.
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Asetusten varmuuskopiointi / palauttaminen ja vanhojen Viking-asetusten tuominen

Asetusten ja testikansioiden varmuuskopioiminen
1. Valitse Start > All Programs > Natus > Emg > Utilities > Backup
Settings (käynnistä > kaikki ohjelmat > Natus > Emg > apuohjelmat >
varmuuskopioi asetukset).
2. Valitse EMG Settings Backup (EMG-asetusten varmuuskopiointi)
-valintaikkunassa Yes (kyllä).
3. Luo nimi Settings (asetukset) -kansiolle.
4. Valitse Save (tallenna).
5. Valitse EMG Settings Backup (EMG-asetusten varmuuskopiointi)
-valintaikkunassa OK, joka määrittää varmuuskopioidun Settings
(Asetukset) -kansion sijainnin.

Asetusten ja testikansioiden palauttaminen
Työpöydältä:
1. Valitse Start > All Programs > Natus > Emg > Utilities > Restore
Settings (käynnistä > kaikki ohjelmat > Natus > Emg > apuohjelmat >
palauta asetukset).
2. Vahvista järjestelmän nykyisten asetusten ohittaminen valitsemalla
Yes (kyllä).
3. Napsauta palautettavaa Settings (asetukset) -kansiota.
4. Valitse Open (avaa).
5. Valitse OK, kun näyttöön tulee ilmoitus asetusten palauttamisesta.

24. elokuuta 2021
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Vanhojen Viking-asetusten tuominen
Tämä toimenpide tuo aiemmin luodut Viking-asetukset.
1. Valitse missä tahansa muussa Viking-ikkunassa kuin testi-ikkunassa
File > Import > Viking Settings (tiedosto > tuo > Viking-asetukset).
2. Selaa Viking-asetuksiesi sijaintiin (esimerkiksi
C:\Nicolet\VikDir\Settings.Sel).
Voit tuoda kaikki Viking-asetusten ja järjestelmäasetusten tiedostot, vain
valitut Viking-asetusten ja järjestelmäasetusten tiedostot tai vain Vikingjärjestelmäasetusten tiedostot.
Tämä menetelmä tuo kaikki Viking-testiasetukset ja Viking-järjestelmän
Kaikkien Vikingtestien ja järjestelmän asetukset, joihin kuuluvat Look and Feel, Producer, Printer, Regional
Settings (ulkoasu, tuottaja, tulostin, alueasetukset) jne.
asetusten tuominen
1. Jos haluat muuttaa sen testikansion oletusotsikkoa, johon asetukset
tuodaan, kirjoita haluamasi otsikko.
2. Valitse Import (tuo).
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Vain valittujen
Viking-asetusten
tuominen

Tämä tapa tuo vain valitsemasi Viking-testiasetukset.
1. Valitse Viking Import Setup (Viking-tuonnin asetukset) -ikkunassa
Expand
(laajenna), jolloin näyttöön tulee Import Viking Settings
(tuo Viking-asetukset) -ruutu, josta voit valita tietyt asetustiedostot
tuontia varten.
2. Poista valinta Select All (valitse kaikki).
3. Napsauta tuotavia asetustiedostoja.
4. Napsauta Import Test Setups (tuo testiasetukset) -painiketta.
5. Näyttöön tulee tuontitilan valintaikkuna.
a. Jos tuonti onnistui, valitse Close (sulje).
b. Jos tuonti voidaan saattaa loppuun vain osittain, joko

i.

Näytä luettelo asetuksista, joita on ehkä muutettava
valittujen asetusten tuomisen jälkeen, valitsemalla
Show Log (näytä loki).

ii.

Sulje loki-ikkuna napsauttamalla

iii.

Sulje tuontitilan valintaikkuna valitsemalla Close (sulje).

.

6. Sulje Import Viking Settings (tuo Viking-asetukset) -ruutu valitsemalla
Close (sulje).

24. elokuuta 2021
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Vain Vikingjärjestelmäasetusten
tuominen

Tämä toimenpide tuo vain Viking-järjestelmäasetukset, joihin kuuluvat
Look and Feel, Producer, Printer, Regional Settings (ulkoasu, tuottaja,
tulostin, alueasetukset) jne.
1. Valitse Viking Import Setup (Viking-tuonnin asetukset) -ikkunassa
Expand
(laajenna), jolloin näyttöön tulee Import Viking Settings
(tuo Viking-asetukset) -ruutu, josta voit valita tietyt asetustiedostot
tuontia varten.
2. Valitse Import System Setup (tuo järjestelmän asetukset).
3. Näyttöön tulee tuontitilan valintaikkuna.
a. Jos tuonti onnistui, valitse Close (sulje).
b. Jos tuonti voidaan saattaa loppuun vain osittain, joko
i. Näytä luettelo asetuksista, joita on ehkä muutettava valittujen
asetusten tuomisen jälkeen, valitsemalla Show Log.
ii. Sulje loki-ikkuna napsauttamalla

.

iii. Sulje tuontitilan valintaikkuna valitsemalla Close (sulje).
4. Sulje Import Viking Settings (tuo Viking-asetukset) -ruutu valitsemalla
Close (sulje).
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Tyhjä sivu.
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Suodattimet
Suodatinasetusten käyttäminen kaikissa
kanavissa työkaluriviltä 2-34
Suodatinasetusten käyttäminen yksittäisessä
kanavassa työkaluriviltä 2-34
Suoja- ja laiteluokitukset 1-4
Symbolit c
Synergy EDX -ohjauspaneeli 2-8
Säätövalitsimet 2-8
T
Tämän oppaan käyttäminen 1-5
Tarkkuustiedot 1-3
Tarkoitettu käyttäjä 1-4
Tekninen kuvaus 1-3
Test History (testihistoria) 2-28
Test Screen (testinäyttö) 2-28
Testidatan tallentaminen 4-13
Testinäytön säätimet 2-30

24. elokuuta 2021

Hakemisto
Otsikkorivi 2-30
Pikavalintapalkki 2-31
Toimintonäppäinalue 2-31
Työkalurivi 2-30
Valikkorivi 2-30
Testinäytön videon katseleminen 4-14
Testivideon ottaminen 4-14
Tietoja järjestelmästä 1-5
Tietuenäytön kuvan ottaminen 4-14
Toistuva datan hankinta 5-7
Toistuvan tai yhden pyyhkäisyn datan hankinnan
valitseminen 5-7
Tulostimen käynnistäminen ja sammuttaminen 2-25
Turvallisuusopas d
Turvallisuusyhteenveto d
Tutkimuksen suorittaminen 4-1
Työkalurivi 2-30
U
Uuden datan lisääminen edelliseen testiin 5-4
Uuden potilastietotietueen luominen 3-3
Uusien testien lisääminen edelliseen käyntiin 5-3
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V
Vahvistin ja järjestelmän olennainen suorituskyky
1-4
Vain valittujen Viking-asetusten tuominen 6-6
Vakioraportin tulostaminen 4-13
Valikkorivi 2-30
Valitse testi 4-11
Vanhojen Viking-asetusten tuominen 6-1, 6-5
Varoitus-merkintä d
Viking EDX- / Synergy EDX -järjestelmän
sammuttaminen 2-36
Viking EDX -ohjauspaneeli 2-3
Kiintopainikkeet 2-3
Kohdistinpyörä 2-4
Ohjelmistonäppäimet 2-3
Säätövalitsimet 2-3
Y
Yhden pyyhkäisyn datan hankinta 5-7
Yhteenveto vaiheista 4-3
Yhteystiedot b
Yleiset menettelyt 5-1
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