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Rechten
Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat gepatenteerde informatie die wordt beschermd
door auteursrecht en die niet geheel of gedeeltelijk mag worden gekopieerd, tenzij met
voorafgaande schriftelijke toestemming van Natus Medical Incorporated. Het auteursrecht en de
voornoemde beperkingen op het gebruik van het auteursrecht zijn van toepassing op alle media
waarin deze informatie kan worden bewaard.
De instructiehandleiding en online Help van Natus NeuroWorks mogen alleen worden gebruikt
in overeenstemming met de verkoopvoorwaarden van Natus Medical Incorporated. Natus
Medical Incorporated aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit
het bezit, de verkoop of het gebruik van dit document. In geen geval is Natus Medical
Incorporated aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale, incidentele of indirecte schade als
gevolg van een defect in de hardware, software, modaliteitsaccessoires (zoals geleidingsdraden
of elektroden) of documentatie, ook niet wanneer is gewaarschuwd voor mogelijke schade.
WAARSCHUWING: De federale wet beperkt de verkoop, distributie of gebruik van
deze software aan, door of op voorschrift van een arts.

Beoogd gebruik: NeuroWorks Software
Natus NeuroWorks is EEG-software die fysiologische signalen weergeeft. Beoogde gebruikers
van dit product zijn gekwalificeerde artsen met een specialisatie in elektro-encefalografie die
professioneel gebruikmaken van de informatie.
•

De NeuroWorks EEG-software is geschikt voor de acquisitie, weergave, archivering,
evaluatie en analyse van fysiologische signalen.

•

De toevalsdetectie van NeuroWorks dient om eerder verworven gedeelten van EEGregistraties van volwassenen (18 jaar of ouder) te markeren die kunnen wijzen op
elektrografische toevallen. Hiermee kan de beoordeling van EEG-sporen door
gekwalificeerde clinici worden vergemakkelijkt. EEG-registraties dienen te worden
verkregen met een volledige hoofdmontage volgens het standaard 10/20-systeem.

•

Met de Spike-detectie van NeuroWorks kunnen eerder verworven gedeelten van EEGregistraties van volwassenen (18 jaar of ouder) worden gemarkeerd die overeenkomen
met elektrografische pieken. Hiermee kan de beoordeling van EEG-sporen door
gekwalificeerde clinici worden vergemakkelijkt. EEG-registraties dienen te worden
verkregen met een volledige hoofdmontage volgens het standaard 10/20-systeem.

•

aEEG, Uitbarstingsonderdrukking, Envelop, Alfavariabiliteit, Spectrale rand- en
Spectrale entropietrends zijn functionaliteiten in NeuroWorks die dienen om de gebruiker
te ondersteunen bij het volgen van de hersenactiviteit. De geautomatiseerde
markeringsfunctie van Neuroworks is niet van toepassing op deze analysefuncties.

•

Met NeuroWorks kan ook een kwantitatieve EEG-plot worden weergegeven: de
spectrumreeks van dichtheid (Density Spectral Array, DSA) waarmee de EEG-curve kan
worden gevolgd en geanalyseerd. De geautomatiseerde markeringsfunctie van
NeuroWorks is niet van toepassing op DSA.

Dit apparaat biedt de gebruiker geen diagnostische conclusie over de toestand van de patiënt.
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Beoogd gebruik: SleepWorks Software
De SleepWorks-software werkt in combinatie met versterkers van Connex, Trex of Netlink, en
is bedoeld voor polysomnografie-onderzoeken. Met de software kunnen fysiologische signalen
worden geregistreerd, weergegeven, geanalyseerd, afgedrukt en opgeslagen ten behoeve van
de diagnose van verschillende slaapstoornissen en slaapgerelateerde aandoeningen aan de
luchtwegen.
De SleepWorks-software bevat de volgende functies:
•

Geautomatiseerde analyse van fysiologische signalen die bedoeld is voor gebruik bij
volwassenen.

•

Een optionele audiovisuele waarschuwing voor een door de gebruiker te definiëren
drempel op geijkte DC-invoer. Deze waarschuwingen zijn niet bedoeld als
levensondersteuning, zoals bewaking van vitale functies of continue medisch toezicht op
de intensive care.

•

Sjablonen voor slaapweergave waarmee slaapgegevens worden geregistreerd met
behulp van eenvoudige methoden zoals aantal, gemiddelde, maximale en minimale
waarden en gegevensbereiken voor trendparameters.

SleepWorks-software biedt geen diagnostische conclusie over de toestand van de patiënt en
mag alleen worden gebruikt door gekwalificeerde en opgeleide artsen in onderzoekscentra en
klinische omgevingen.

Disclaimer
Alle ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan in verband met dit hulpmiddel moeten
worden gemeld aan Natus Medical Incorporated DBA Excel-Tech Ltd. (Xltek) en aan de
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.
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Natus Systems
Natus biedt twee systemen die een betaalbare, high-end prestatie leveren in combinatie met de
geavanceerde mogelijkheden van Windows 7-werkstations.

Acquisitie-LT (laptopsysteem)
De Acquisitie-LT is een mobiele en draagbare
computer met volledige functionaliteit voor datamonitoring in een systeem dat gemakkelijk van
locatie naar locatie kan worden vervoerd. De
Acquisitie-LT wordt gebruikt bij de EEG32U,
EMU40EX, Trex HD, Natus Brain Monitor en Natus
Quantum.

Acquisitie-LT (desktopsysteem)
De Acquisitie-DT is een desktopcomputer met een
standaard personal-computerindeling. Deze unit
voor gegevensbewaking wordt gebruikt bij de
EEG32U, EMU40EX, Trex HD, Natus Brain Monitor
en Natus Quantum.

Gebruik van de handleiding
In deze handleiding staan beschrijvingen en stap-voor-stap instructies die u begeleiden bij het
testen, aanpassen en bedienen van de software en accessoires van NeuroWorks. De handleiding
begeleidt u bij de acquisitie van een patiëntonderzoek, de beoordeling, het opslaan en het opstellen
van een onderzoeksrapport. Zie voor uitgebreide instructies en meer informatie het NeuroWorks 8
Handboek (p/n 013017), NeuroWorks 9 Gebruikershandleiding (p/n 027867) SleepWorks 8
Handboek (p/n 013018), of SleepWorks 9 Gebruikershandleiding (p/n 027876).
Lees bij het doornemen van de procedures de hele paragraaf voordat u de sequentie start.
Volg de instructies nauwkeurig.
Typografische conventies
Uiterste voorzichtigheid: Informatie over ernstige gevaren die kunnen leiden tot
letsel of de dood.
Waarschuwing: Geeft belangrijke informatie die niet mag worden genegeerd.
Tip: Geeft informatie die tijd kan besparen of verwijst naar een nuttige functie die
niet meteen duidelijk is.
Opmerking: Belangrijke aanvullende informatie.
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Vet

Vetgedrukte tekst geeft de namen weer van bedieningstoetsen, functietoetsen,
opties en labels, of van trefwoorden.

Wij raden u aan om de handleiding door te bladeren en om te profiteren van alle functies die
Natus in NeuroWorks heeft ingebouwd.
Waarschuwing: Lees alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen zorgvuldig
door voordat u het systeem voor de eerste keer start.

Klantenservice en technische ondersteuning
Als u hulp nodig hebt en u kunt de oplossing niet in de online Help vinden, ga dan als volgt te werk.
Stap

Beschrijving

Stap 1: Noteer het
incident

Noteer zorgvuldig het incident. Noteer indien mogelijk
foutmeldingen, namen van dialoogvensters, en wat u deed
voordat het probleem zich voordeed.

Stap 2: Herstart de
computer

Vaak kan door de computer te herstarten een probleem worden
opgelost.
1. Sluit alle toepassingen.
2. Klik op Start op de Windows-werkbalk.
3. Kies Afsluiten in het Start-menu.
4. Kies Herstart de computer en klik op Ja.

Stap 3: Sluit de
computer af

Soms moet de computer volledig worden afgesloten om een
probleem op te lossen.
1. Klik op Start op de Windows-werkbalk.
2. Kies Afsluiten in het Start-menu.
3. Kies Herstart de computer en klik op Ja.
4. Schakel de stroom naar het apparaat uit. Wacht 10
seconden. Zet de stroom weer aan.

Stap 4: Neem contact op
met de technische
ondersteuning

Noteer eerst het serienummer van uw computer (aan de
achterzijde van de computer). Noteer ook welke versie van de
software u gebruikt.
Als u het niet zeker weet, klikt u op
en kiest u Over Natus
NeuroWorks. Bel dan Natus technische ondersteuning via
1-800-303-0306 of e-mail OTS@natus.com.

Wij stellen uw feedback en suggesties op prijs over alle aspecten van onze Natus systemen,
software, handleidingen, online help, accessoires en ondersteunende diensten.
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Aan de slag
Over de software
NeuroWorks-software bestaat uit twee onderdelen: de Natus databank - waar
onderzoeksbestanden worden opgeslagen, en NeuroWorks: de software die wordt gebruikt om
gegevens vast te leggen. De bijbehorende knoppen verschijnen op de Windows-werkbalk
wanneer de programma's zijn geopend.
Programmaknoppen op de werkbalk
Natus-software draait op het Microsoft Windows-besturingssysteem. Het biedt echte multitasking en real-time netwerkcommunicatie met behulp van standaardnetwerkprotocollen. Natus
ontwerpt, bouwt, test, distribueert en ondersteunt haar apparatuur en software om voor een
constante kwaliteit te zorgen. Hierdoor kan Natus zijn producten voortdurend verbeteren om
aan de behoeften van haar klanten te voldoen.

Bedieningsconventies
Natus-systemen werken in een Windows-omgeving. Om te kunnen werken met het
NeuroWorks-systeem moeten gebruikers over een aantal algemene computervaardigheden
beschikken. U moet bijvoorbeeld weten dat u schermen en opties kunt selecteren door op
knoppen te klikken met een muis, en dat informatie (data) kan worden ingevoerd en
geregistreerd door in een dialoogvenster te typen.
Gebruik van de muis
Door commando's te selecteren met een muis volgens standaard Microsoft Windows conventies
wordt het grootste deel van de systeemactiviteiten geactiveerd.
Linkermuisklik
Plaats de muisaanwijzer boven een item op het scherm en klik op de linkermuisknop. Door
eenmaal te klikken selecteert u een functie. Met dubbelklikken (tweemaal klikken) wordt die
functie geïnitieerd.
Rechtermuisklik
Wijs naar een item op het scherm en klik op de rechtermuisknop om een snelmenu met opties
voor dat item te openen. Wijs naar de gewenste optie en klik links om het te openen.
Wij stellen uw feedback en suggesties op prijs over alle aspecten van onze systemen, software,
handleidingen, online help, accessoires en ondersteunende diensten.
OPMERKING: Mocht u per ongeluk niet in de juiste volgorde op een knop klikken,
dan beschadigt u de machine of de software daar niet mee. Er verschijnt in dat
geval een dialoogvenster met informatie over de juiste volgorde, waarna u de
procedure opnieuw kunt starten.
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NeuroWorks-software upgraden
Natus kan u van tijd tot tijd software-upgrades sturen. Software-upgrades kunnen worden
uitgevoerd vanaf een installatie-cd of via een downloadlink van Natus technische ondersteuning.
Om een software-upgrade uit te voeren:
1. Activeer de installatie door de installatie-cd te plaatsen. Voor het installeren via de
softwarelink, klik op de link en druk op Uitvoeren. Druk opnieuw op Uitvoeren nadat de
download is voltooid. In het zelfuitpakkend WinRAR-archief dat verschijnt, selecteert u
de doelmap door op Bladeren te klikken en daarna op Installeren.
2. Open de map NeuroWorks en klik op het toepassingsbestand Installeren > NWorks >
Setup

.

3. Volg de instructies van de InstallShield Wizard voor NeuroWorks.
4. Voer het serienummer en het nummer van het optiepakket in om een aanvraagcode te
genereren.
5. Stuur de aanvraagcode naar de technische ondersteuning van Natus. U krijgt een
activeringscode om uw licentie en optiepakketten opnieuw te activeren.
6. Klik op OK om de computer opnieuw op te starten en de installatie te voltooien.

Aanbevelingen voor updates van Microsoft Windows:
•

Op Natus-systemen zijn automatische updates voor Windows uitgeschakeld. Klanten
wordt aangeraden om deze instelling voor automatische updates uitgeschakeld te
houden, aangezien de installatie van niet-goedgekeurde software uw systemen kan
destabiliseren.

•

Klanten die zich zorgen maken dat hun systemen worden blootgesteld aan cyberbedreigingen wordt aangeraden Natus regelmatig te raadplegen om te bepalen welke
Windows-updates voor het verkochte Natus-product zijn goedgekeurd en om alleen die
specifieke updates te downloaden en te installeren.

•

Voor een actueel overzicht van het Windows Service Pack dat geschikt is voor
installatie op Xltek-systemen kunt u de Technische hulp raadplegen op de Natus
website (http://www.natus.com/index.cfm?page=support_1&crid=135).
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Het Acquisitie DT-systeem in-/uitschakelen
Ga als volgt te werk om het Acquisitie DT-systeem in te schakelen:
1. Als vanwege plaatselijke regelgeving een isolatietransformator moet worden
gebruikt, zorg dan dat deze wordt aangesloten op een stopcontact dat geschikt is
voor medische toepassingen.
2. Sluit de netwerkkabel aan, indien beschikbaar.
3. Buiten de Verenigde Staten: Schakel de isolatietransformator in als dit deel
uitmaakt van uw systeem.
4. Schakel de monitor in.
5. Schakel de desktop computer in (aan de achterkant van het apparaat zit een extra schakelaar).
6. Zet eventuele andere apparatuur aan (zoals fotische stimulatoren).
7. Start Natus databank.
Ga als volgt te werk om het Acquisitie DT-systeem uit te zetten:
1. Verlaat de Natus databank.
2. Klik op Start op de Windows-werkbalk.
3. Kies Afsluiten in het Startmenu.
4. Kies Herstart de computer en klik op Ja.
5. Gebruik de stroomschakelaar om de computer uit te schakelen. (Andere onderdelen
hoeven niet te worden uitgeschakeld).
6. Haal de stekker van de isolatietransformator uit het stopcontact als dit deel uitmaakt van
uw systeem.
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Algemene waarschuwingen en aandachtspunten
De volgende waarschuwingen en aandachtspunten zijn van toepassing op Natus desktopen laptopsystemen en op de bijbehorende software. De Acquisitie-LT (laptop) heeft eigen
aparte systeemspecifieke waarschuwingen. Als u niet zeker bent of vragen heeft over de
operationele veiligheid of over een van de waarschuwingen, aarzel dan niet om Natus
technische ondersteuning te bellen op 1-800-303-0306.
De federale wet beperkt de verkoop, distributie of gebruik van deze software aan,
door of op voorschrift van een arts.
Een correct gebruik van een Natus-apparaat is afhankelijk van het aandachtig
lezen van alle instructies en labels die bij of op het systeem geleverd worden.
Onnauwkeurige metingen kunnen worden veroorzaakt door een onjuiste toepassing
of gebruik.
Natus-headboxen worden geclassificeerd als IPX0: gewone beschermingsgraad
tegen het binnendringen van water volgens IEC 60529.
Voor headboxen met batterijen: gooi gebruikte batterijen weg volgens de
plaatselijke regelgeving.
De computer die met een Natus-headbox wordt gebruikt, moet ofwel door Natus
zijn goedgekeurd en geleverd als onderdeel van een goedgekeurd IEC 606011systeem, of het moet worden goedgekeurd volgens IEC 950 of gelijkwaardig en
buiten de omgeving van de patiënt worden gehouden (ten minste 1,5 meter lateraal
van de patiënt en niet op een hoogte van 2,5 meter vanaf de vloer in het door de
patiënt ingenomen gebied).
Bedien het apparaat niet in de nabijheid van bronnen van elektromagnetische
interferentie om te zorgen dat signalen betrouwbaar zijn.
Schakel de voeding naar het systeem voor u het reinigt. Zorg dat
schoonmaakmiddel of koude sterilisatiemiddelen niet in de elektronica van het
systeem doorsijpelen. Wees voorzichtig rond alle aansluitingen en randen. Gebruik
geen schurende schoonmaakmiddelen.
Natus-systemen zijn niet AP of APG gekeurd. Gebruik Natus-systemen NIET in de
buurt van ontvlambare anesthesiemengsels met lucht, zuurstof of lachgas.
Er kunnen verschillende soorten wegwerpbare, steriele naaldelektroden bij de
accessoires zitten. Deze naalden zijn aangeduid als STERIEL; de
sterilisatiemethode staat vermeld op de verpakking. Deze elektroden mogen niet
worden gebruikt als de steriele verpakking niet intact is.
De Natus-apparatuur mag uitsluitend worden verkocht, verdeeld of gebruikt door, of
op voorschrift van, een arts.
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Elektrische waarschuwingen en aandachtspunten
Natus-systemen mogen alleen op een geaard elektrisch stopcontact worden
aangesloten.
Controleer periodiek de integriteit van de aarding van het systeem, de
aardlekstroom en de lekstroom van het patiëntcontact. Deze controle moet ten
minste EENS PER JAAR worden uitgevoerd.
Sluit het systeem NIET aan voor alle kabels zijn aangesloten, geverifieerd en
visueel op eventuele beschadigingen geïnspecteerd. Als de kabels niet worden
geïnspecteerd, kan dit leiden tot elektrocutie.
GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK: Sluit elektrode-ingangen NIET aan
op geaarde aansluitingen. Op de headbox van de patiënt staan
waarschuwingssymbolen die erop wijzen dat de aansluitingen uitsluitend zijn
bedoeld voor geïsoleerde aansluitpunten. Het aansluiten van een geaarde
aansluiting kan leiden tot elektrocutie.
GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK: Verricht GEEN onderhoud aan het
systeem. Laat onderhoud alleen uitvoeren door gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
Het systeem maakt gebruik van een drie-aderige voedingskabel met een stekker
van ziekenhuiskwaliteit. Het systeem is geaard. Voor een betrouwbare aarding mag
het apparaat alleen op een aansluiting van ziekenhuiskwaliteit worden aangesloten.
Controleer het netsnoer regelmatig op rafelen of andere beschadigingen. Gebruik
het systeem NIET met een beschadigde snoer of stekker.
Als vanwege plaatselijke regelgeving een isolatietransformator gebruikt moet
worden, plaats deze dan NIET op de vloer.
Sluit alleen onderdelen die door Natus worden aanbevolen aan op de
isolatietransformator.
Alleen door Natus goedgekeurde apparaten die deel uitmaken van een systeem dat
voldoet aan de IEC 60601-1 norm, of die daar zelf aan voldoen, mogen op de
ingangs- of uitgangspoorten van het computersysteem worden aangesloten.
Als u een medisch apparaat samen met een ander apparaat combineert, moet u de
installatieprocedures van het apparaat strikt naleven zodat aan artikel 16 over MEsystemen van IEC 60601-1 wordt voldaan als alle apparaten zijn aangesloten.
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Waarschuwingen en aandachtspunten voor elektroden en
patiëntaansluitingen
Sluit patiëntelektroden alleen op volledig elektrisch geïsoleerde fysiologische
apparaten. Wanneer patiëntelektroden op een ander apparaat of een extern
stopcontact worden aangesloten, kan dat tot letsel leiden.
Headboxen voor patiënten zijn alleen geschikt voor touch-proof elektrode-ingangen.
Gebruik GEEN andere soort patiëntelektrode-ingangen.
Zorg dat er geen losse snoeren in de buurt van de patiënt zijn om te voorkomen dat
snoeren in elkaar verstrengeld raken.
De gebeurtenisschakelaar voor patiënten die op de Natus EEG-headbox is
aangesloten, is niet bedoeld voor gevaarlijke veiligheidsincidenten met patiënten.
Patiëntaansluitingen zijn NIET bedoeld voor direct cardiaal contact.
Gebruik de XLDetect-montage NIET met aangepaste kanaallabels.
Als verschillende medische apparaten op een patiënt zijn aangesloten, kan de som
van de lekstromen van de patiënt groter zijn dan de grenswaarden van IEC 606011. Vraag onderhoudspersoneel om te zorgen voor overeenstemming met IEC
60601-1 grenzen.

Waarschuwingen en aandachtspunten voor de omgeving van de patiënt
Buiten de Verenigde Staten: Elk onderdeel van de desktopcomputer dat niet IEC
60601-1 goedgekeurd is (en CE gemerkt in Europa) moet uit de buurt van de
patiënt worden gehouden (dat wil zeggen ten minste 1,5 meter lateraal van de
patiënt en niet op een hoogte van 2,5 meter van de vloer in de ruimte rondom de
patiënt). Als de computer een isolatietransformator heeft en onderdeel is van het
Natus-systeem, dan kan hij zo dicht bij de patiënt worden gebracht als nodig is.
Zoals bij alle medische apparatuur moeten de snoeren naar de patiënt zorgvuldig
worden geleid zodat ze niet verstrengeld raken of de patiënt bekneld komt te zitten.
Een videomonitor die niet IEC 60601-1 goedgekeurd is (en CE gemerkt in Europa)
MOET uit de buurt van de patiënt worden gehouden (dat wil zeggen ten minste
1,5 meter lateraal van de patiënt en niet op een hoogte van 2,5 meter van de vloer
in de ruimte rondom de patiënt).
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Waarschuwingen en aandachtspunten voor acquisitie-LT
De volgende specifieke Waarschuwingen en aandachtspunten voor de acquisitie-LT
(laptop) zijn in aanvulling op de algemene waarschuwingen en opmerkingen. Lees ALLE
waarschuwingen en aandachtspunten voordat u de acquisitie-LT bedient. Als u vragen hebt
over de operationele veiligheid of over een van de waarschuwingen en aandachtspunten, aarzel
dan niet om Natus technische ondersteuning te bellen op 1-800-303-0306.
De laptopcomputer die met het Natus EEG-laptopsysteem wordt gebruikt MOET
voldoen aan de IEC 60601-1 standaard en aan een CE-markering in Europa.
Buiten de Verenigde Staten: Elk onderdeel van de laptopcomputer dat niet IEC
60601-1 goedgekeurd is (en CE gemerkt in Europa) MOET uit de buurt van de
patiënt worden gehouden (dat wil zeggen ten minste 1,5 meter lateraal van de
patiënt en niet op een hoogte van 2,5 meter van de vloer in de ruimte rondom de
patiënt). Als de computer een isolatietransformator heeft en onderdeel is van het
Natus-systeem, dan kan hij zo dicht bij de patiënt worden gebracht als nodig is.
Gebruik alleen voedingen van door Natus geleverde medische kwaliteit voedingen
voor de interfacekaart van de headbox en de laptop. Dit systeem werkt alleen met
de goedgekeurde Natus-voeding voor de laptop en de AULT SW175-voeding voor
de PCMCIA-kaart. Gebruik het systeem NIET met andere soorten voedingen.
Sluit alleen een Natus PCMCIA, ISA of PCI-kaart (data-acquisitiekaart) aan op de
Natus EEG-headbox.
De parallelle poort van de laptop is uitsluitend geschikt voor gebruik met een door
Natus goedgekeurde printer. Gebruik de parallelle poort NIET voor andere
doeleinden.
De PS/2-poort van het laptopsysteem is geschikt voor gebruik met een PS/2compatibele muis. Andere soorten apparatuur mogen niet worden aangesloten op
de PS/2-poort van het laptopsysteem.
De onderste PCMCIA-sleuf van het laptopsysteem is bestemd voor gebruik met een
door Natus bijgeleverde licentiesleutel en dongle. Er mag geen ander apparaat
worden aangesloten op de onderste PCMCIA-sleuf van het laptopsysteem.
De bovenste PCMCIA-sleuf van het laptopsysteem is voor gebruik met de Natus
PCMCIA EEG-acquisitiekaart. Andere soorten apparatuur mogen niet worden
aangesloten op de bovenste PCMCIA-sleuf van het laptopsysteem.
De accu van de laptop mag worden vervangen door een herlaadbare lithium-ion-accu.
De werking van het laptopsysteem brengt geen afvalstoffen of reststoffen teweeg.
Raadpleeg de gebruikshandleiding voor de juiste omgevingscondities voor het
gebruik en transport van het laptopsysteem.
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Waarschuwingen en aandachtspunten voor software
De volgende software-gerelateerde waarschuwingen gelden voor specifieke functionaliteit
binnen NeuroWorks en/of SleepWorks.

Acquisitieprofielen
Een acquisitieprofiel is een opgeslagen verzameling acquisitie-instellingen die kunnen worden
opgeroepen vanuit de pagina met instellingen voor acquisities, en ook bij het starten van een
nieuw of terugkerend onderzoek. Nieuw gecreëerde profielen worden automatisch in een
bestand opgeslagen in ofwel de map NeuroWorks\Settings (EEG) of in NeuroWorks\
SettingsSleep (Sleep), afhankelijk van de huidige modus van de software. Omdat het in de
bestanden voor algemene instellingen wordt opgeslagen, wordt een acquisitieprofiel
gesynchroniseerd met de Gemeenschappelijke instellingencache waardoor andere
werkstations erover kunnen beschikken. Zie de paragraaf “Acquisitieprofielen” in de
NeuroWorks of SleepWorks gebruikshandleidingen.
Omdat acquisitieprofielen tussen werkstations kunnen worden gedeeld, wordt een
profiel dat van de ene machine wordt verwijderd ook verwijderd van andere machines
die met dezelfde gemeenschappelijke instellingencache worden gesynchroniseerd.
Neem voorzorgsmaatregelen bij het verwijderen van acquisitieprofielen.
In het hoofdstuk “Uitschakelen acquisitieprofielen” staan registersleutels die kunnen
worden ingesteld om NeuroWorks-software aan te passen. Alleen ervaren
computergebruikers met voorkennis van registersleutels mogen deze instellingen
wijzigen. Neem contact op met Natus technische ondersteuning voor meer informatie.

Natus-database
De Natus-database is de belangrijkste toegangspoort voor het bewerken en weergeven van
patiëntgegevens, het vastleggen van nieuwe gegevens, het starten en stoppen van een
onderzoek en het archiveren van patiëntgegevens en onderzoeken. Zie “Natus-database” in de
gebruikshandleidingen van NeuroWorks of SleepWorks voor meer informatie.
Klikken op de knop Leegmaken om de gegevensbestanden van een onderzoek te
verwijderen is onomkeerbaar, tenzij de bestanden zijn gearchiveerd. De naam van
de patiënt en de informatie in de database worden bewaard en u wordt gevraagd
om een wachtwoord in te voeren om uw aanvraag te bevestigen.
Gearchiveerde onderzoeken worden niet automatisch verwijderd van de harde
schijf. U moet een regulier programma uitvoeren voor het leegmaken van
gearchiveerde onderzoeken.
Verwijder geen bestanden die niet eerst zijn gearchiveerd.
Neem contact op met de afdeling Informatiesystemen (of vergelijkbare) afdeling
voordat u apparatuur aansluit op een bestaand netwerk van het ziekenhuis.
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Probeer niet om een andere acquisitie te volgen op hetzelfde moment waarop u
een onderzoek vastlegt.
Probeer niet om een acquisitiemonitor te volgen van meer dan drie andere
computers.

Alarmen
NeuroWorks is voorzien van een alarmfunctie. Twee soorten alarm worden ondersteund door
NeuroWorks: 1) Een technisch alarm voor het verwerven van waardevolle gegevens met de
kleinste storing door technische storingen die, indien bekend, onmiddellijk kan worden
gecorrigeerd; 2) Door de patiënt geïnitieerd alarm dat afkomstig is van de patiënt.
Het alarmsysteem is NIET bedoeld om afzonderlijke alarmen van het ziekenhuis te
vervangen.

Knippen en snoeien van een onderzoek en verwijderen van video
U kunt een onderzoek snoeien en clips in uw onderzoek markeren die de videogegevens
bevatten die u wilt opslaan, of u kunt alle video van het huidige onderzoek verwijderen die
niet in een gemarkeerde clip voorkomt. Wanneer u een onderzoek snoeit, blijft het
oorspronkelijke onderzoeksbestand intact.
Alleen Een gesnoeid onderzoek creëren zorgt voor een tweede onderzoek in de
database. Met Alle video verwijderen wordt geen tweede onderzoek gecreëerd.
Zie voor meer informatie “Knippen en snoeien van een onderzoek” in de
gebruikshandleiding van NeuroWorks.
De actie Video verwijderen is PERMANENT. U behoudt alleen de geselecteerde
videoclips met het volledige EEG-onderzoek. Zie voor meer informatie “Knippen en
snoeien van een onderzoek” in de gebruikshandleiding van NeuroWorks.
Bij de archivering van EEG-gegevens met geselecteerde video, bent u beperkt door
de grootte van uw opslagmedia. Zie voor meer informatie “Knippen en snoeien van
video” in de gebruikshandleiding van NeuroWorks.
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NeuroWorks analysemiddelen
Met de Batch Analyzer van de Natus-databank kunnen bestanden offline of na een upload
worden geanalyseerd. NeuroWorks is voorzien van vier soorten analysemiddelen voor het
beoordelen van onderzoeken: Amplitude-geïntegreerde EEG (Amplitude integrated EEG,
aEEG), gecomprimeerde spectrumreeks (Compressed Spectrum Array, CSA), piekdetector
(Spike Detector, XLSpike) en gebeurtenisdetector (Event Detector, XLEvent). Zie voor meer
informatie “Een onderzoek analyseren” in de gebruikshandleiding van NeuroWorks.
•

Gebruik voor batch-analyse geen onderzoek dat in een Natus-programma is
geopend. Batch-analyse zal dan niet worden gestart en er verschijnt een
foutmelding.

•

Probeer geen onderzoek te openen in een Natus-programma als een
onderzoek in batch-analyse is voordat de analyse is voltooid. De batchanalyse wordt afgebroken met een foutmelding.

Behalve kanaal P3-P4 is er geen specifieke klinische waarde voor aEEG van een
kanaal afgeleid voor een ziektebeeld of aandoening.
Ga niet alleen af op de Natus piek- en gebeurtenisdetectoren voor de beoordeling
van het onderzoek. De detectoren zijn instrumenten voor gekwalificeerde artsen bij
de analyse en diagnose van patiënten.
Gebruik de XLDetect-montage NIET met aangepaste kanaallabels.
De prestaties van XLSpike en XLEvent die in de NeuroWorks gebruikshandleiding
worden beschreven kunnen alleen worden verkregen met behulp van de
standaardinstellingen van het Spike en Event Detector-algoritme. De
standaardinstellingen mogen alleen met de nodige voorzichtigheid worden gewijzigd.
Het Natus Event-detectie-algoritme moet met een volledige elektrodereeks
(21 schrijfelektroden of meer) worden gebruikt. Een kleiner aantal montages
kan negatieve gevolgen hebben op de prestaties van het algoritme en is niet
gevalideerd.

NeuroWorks instellen
In het hoofdstuk “Automatisch inloggen herstellen” in de NeuroWorks
gebruikshandleiding staan registersleutels die kunnen worden ingesteld om de
NeuroWorks-software aan te passen. Alleen ervaren computergebruikers met
voorkennis van registersleutels mogen deze instellingen wijzigen. Bel Natus technische
ondersteuning op het nummer 1-800-303-0306 of e-mail OTS@natus.com.
In het hoofdstuk “Instellingen voor snelle EEG-beoordeling” in de NeuroWorks
gebruikshandleiding staan registersleutels die kunnen worden ingesteld om de
NeuroWorks-software aan te passen. Alleen ervaren computergebruikers met
voorkennis van registersleutels mogen deze instellingen wijzigen. Bel Natus technische
ondersteuning op het nummer 1-800-303-0306 of e-mail OTS@natus.com.
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Aanbevolen onderhoud door de gebruiker
Door een regelmatig rooster voor algemeen onderhoud aan te houden kan de levensduur van
het Natus NeuroWorks-systeem worden verlengd. Bij onderhoud dat door de gebruiker wordt
uitgevoerd, wordt het interieur van de apparatuur niet betrokken. Voor onderhoudsproblemen
die reparaties vereisen en/of onderhoud van interne onderdelen, kunt u bellen met Natus
technische ondersteuning op 1-800-303-0306 of met uw lokale Natus-vertegenwoordiger.
OPMERKING: Het wordt aanbevolen dat de gebruiker de onderhoudsprocedures in
deze paragraaf tenminste eens per jaar uitvoert.
Tot het door de gebruiker uit te voeren onderhoud hoort een regelmatige inspectie en
reiniging van alle systeemcomponenten, waaronder:
•

Monitor en CPU (computerconsole)

•

Aansluitingen

•

Headbox en headboxsnoer

•

Elektroden en accessoires
WAARSCHUWING: Haal voor het reinigen de stekker uit het systeem en het
stopcontact. Gebruik een niet-pluizende doek. Gebruik geen schuurmiddelen op
systeemcomponenten.
WAARSCHUWING: Zorg dat er geen vocht in de interne elektronische
componenten van het systeem sijpelt. Wees vooral voorzichtig met vloeistoffen
rond roosters.

Monitor en CPU
De monitor en CPU kunnen met een vochtige doek en water, een mild reinigingsmiddel of een koud
sterilisatiemiddel worden gereinigd. Zorg dat er geen vocht in de interne componenten sijpelt.

22

Aansluitingen
Aansluitingen mogen alleen met een droge, zachte, pluisvrije doek worden gereinigd.

Headbox en snoer
Controleer regelmatig of de elektrodeaansluitingen goed vast zitten. Als dit gebeurt, bel dan
Natus technische ondersteuning op 1-800-303-0306. Zorg dat de headbox fysiek niet wordt
overbelast (bijvoorbeeld door te vallen). Controleer regelmatig of de snoeren intact zijn.
De headbox mag alleen met een droge, zachte, pluisvrije doek worden gereinigd.

Elektroden en accessoires
Reinig regelmatig alle oppervlakelektroden en accessoires met warm zeepwater of vloeibare
sterilisatiemiddelen. Zorg dat alle gels en/of pasta's van de elektroden en snoeren zijn
verwijderd. Volg de instructies van de fabrikant van de elektroden voor het reinigen en/of
steriliseren van de elektroden en accessoires.
Het Natus NeuroWorks-systeem is zorgvuldig gefabriceerd voor een betrouwbare en
duurzame prestatie; regelmatig reinigen en controle van systeemcomponenten zorgen voor een
langdurige, storingsvrije werking van het systeem. Net als bij andere soorten medische
apparatuur dienen extreme fysieke belasting (zoals een ruwe omgang) en langdurige
blootstelling aan extreme temperaturen te worden vermeden.
Als u een probleem vermoedt dat de veiligheid of effectiviteit van het Natus NeuroWorkssysteem kan beïnvloeden, bel dan Natus technische ondersteuning op 1-800-303-0306 of uw
lokale Natus-vertegenwoordiger.
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Een nieuw onderzoek starten
Om een nieuw NeuroWorks-onderzoek te starten:
1. Sluit de patiënt met de elektroden aan op de headbox.
2. Meld u met uw gebruikersnaam en wachtwoord aan op het systeemnetwerk. Hierdoor
wordt de Natus-database gestart. (U kunt de Natus-database ook openen door te
klikken op het Natus-database pictogram op het Windows-bureaublad).

Pictogram Natus-database
3. Doe een van de volgende om het dialoogvenster Onderzoeksgegevens te openen:
Nieuw in de werkbalk.

•

Klik op

•

Kies het menu Patiënt en selecteer Nieuw.

•

U kunt de sneltoetsen CTRL + N gebruiken.

4. Voer in het tabblad Patiënt ten minste één teken in de velden voor voor- en achternaam
in. Later kunt u teruggaan naar het record om het te bewerken en meer informatie toe te
voegen.
5. Om het Acquisitiescherm van NeuroWorks te openen klikt u op OK in het venster
Onderzoeksgegevens. Afhankelijk van de instellingen voor het tabblad Acquisitie kan
het onderzoek automatisch beginnen met opnemen (zie TIP hieronder). Als de melding
NEEMT NIET OP verschijnt, klik dan op Opnemen (of druk op CTRL + SPATIEBALK)
om de opname te starten.
6. Op dit punt kunt u een impedantiecontrole uitvoeren via de combinatie CTRL + MINUS
<-> toets op het genummerde toetsenbord (of via Controles > Impedantietest).
7. Klik op Stop (of druk op CTRL + SPATIEBALK) om de opname te stoppen.
8. Klik op
in de rechterbovenhoek van het NeuroWorks-venster om de opnamesessie
af te sluiten. Het dialoogvenster Technologisch verslag verschijnt. U kunt dit nu of later
invullen. Klik op OK.
9. Er verschijnt een bericht: Weet u zeker dat u het huidige onderzoek wilt beëindigen?
Klik op Ja. NeuroWorks wordt afgesloten en Natus Database verschijnt opnieuw.
TIP: Via een optie op het tabblad Acquisitie in het venster Instellingen bewerken
kunt u het systeem instellen om bij een nieuw onderzoek automatisch met opnemen
te beginnen. Ga voor deze functie naar Bewerken > Instellingen > Acquisitie.
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Venster Onderzoeksgegevens
OPMERKING:
•

Het dialoogvenster Patiënt / Onderzoeksgegevens is duidelijk verdeeld in
gebieden die gemeenschappelijk zijn voor alle onderzoeken voor een
bepaalde patiënt, en gebieden die specifiek bij een onderzoek horen.

•

In het tabblad Patiënten van het venster Onderzoeksgegevens is een
headbox optie beschikbaar.

Het venster onderzoeksgegevens verschijnt wanneer u voor het eerst een
onderzoek begint. U kunt het venster tijdens een onderzoek ook oproepen via
Bewerken > Onderzoeksgegevens of via CTRL + I. Aan het begin van een
onderzoek bevat het venster Onderzoeksgegevens twee tabbladen: 1. Tabblad
patiënt 2. Informatietabblad medicatie.
Wanneer u na het starten van een onderzoek het venster Onderzoeksgegevens
oproept, bestaat dit uit twee extra tabbladen: 1. Technologisch verslag
2. Artsenverslag. Op deze tabbladen kunnen notities en informatie over de
verschillende onderzoeksattributen worden ingevoerd die later in de gegenereerde
rapporten zullen verschijnen.

Venster Onderzoeksgegevens bij start
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Optie headbox
Met de headbox-optie kunt u schakelen tussen een headbox-aansluiting op de PCI-bus, de
USB-bus of Ethernet (TCP/IP). De headbox-optie is alleen beschikbaar aan het begin van een
onderzoek. Naast de PCI en USB-items die altijd aanwezig zijn, het overzicht van beschikbare

Functionaliteit headbox-optie
Onder headboxen zijn ook headboxen die een TCP/IP-verbinding gebruiken. Aan deze
headboxen zijn gebruiksvriendelijke namen toegewezen in de configuratie (XLDB >
Gereedschappen > Opties > Headboxen). Die gebruiksvriendelijke namen (bijvoorbeeld
“EMU40 in kamer 416” of “Slaapkamer 517”) verschijnen in het overzicht en zorgen voor een
aansluiting op de juiste headbox voor het begin van een onderzoek.
Ook kunnen verschillende parameters uit bepaalde apparaten voor fysiologische bewaking
(physiologic monitoring, PhM) of voor vitale functies worden opgenomen. Bij het bepalen van
een headboxselectie moet ook het PhM-apparaat worden aangegeven als u opnames van een
PhM-apparaat wilt maken. PhM-apparaten moeten eerst worden ingesteld voordat ze in het
dialoogvenster Headbox kunnen worden geselecteerd. Raadpleeg de gebruikshandleiding voor
NeuroWorks / SleepWorks voor meer informatie over deze functie.
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Tabblad Medicatiegegevens
Het tabblad Medicatiegegevens is een tabblad in het venster Onderzoeksgegevens.
In het tabblad Medicatiegegevens kunnen aantekeningen over medicijnen en doseringen
voor de patiënt worden ingevoerd.
•

Klik op Toevoegen om nieuwe gegevens toe te voegen. Er wordt een overzicht van
eerder ingevoerde gegevens weergegeven.

•

Selecteer Overige in de lijst Toevoegen om een nieuw item toe te voegen dat niet in het
keuzelijst voorkomt. Typ vervolgens de naam van het item in het weergegeven tekstvak.
Gebruik de tab-toets om van de ene kolom naar de andere te navigeren.

•

U kunt op elk moment gegevens wijzigen door ze met de Backspace-toets te wissen en
de juiste gegevens in te voeren.

•

U kunt ook gegevens toevoegen of wijzigen door de muisaanwijzer boven een veld te
plaatsen dat u wilt bewerken en rechts te klikken. Als u met de rechtermuisknop een
kolomkop aanklikt, wordt een overzicht met eerder ingevoerde items weergegeven
waaruit u kunt kiezen.

•

Items in het keuzelijst kunnen worden aangepast via de menu-optie Bestand >
Aanpassen. Kies bijvoorbeeld Bestand > Aanpassen > Doseringen om de inhoud van
het keuzelijst Doseringen te wijzigen.

Tabblad Technologisch verslag
Het tabblad Technologisch verslag is een tabblad in het venster Onderzoeksgegevens. Op het tabblad
Technologisch verslag kunnen notities en informatie over de verschillende onderzoeksattributen
worden ingevoerd die later in de gegenereerde rapporten zullen verschijnen.
OPMERKING: Het tabblad Technologisch verslag wordt niet weergegeven in het
venster Onderzoeksgegevens wanneer u een onderzoek start. Het verschijnt alleen
wanneer u het venster Onderzoeksgegevens opent nadat een onderzoek is
begonnen.

Tabblad Artsenverslag
Gekwalificeerde gebruikers kunnen maximaal drie diagnosecodes in het tabblad Artsenverslag
invoeren. Deze code-invoerselecties worden opgeslagen in de database (tenzij verwijderd door
de gebruiker) en kunnen aan een onderzoeksverslag worden toegevoegd.
Het tabblad Artsenverslag is een tabblad in het venster Onderzoeksgegevens. In het het tabblad
Artsenverslag kunnen notities en/of gegevens worden ingevoerd, zoals diagnosecodes van
verschillende onderzoeksattributen die in gegenereerde rapporten kunnen worden opgeroepen.
OPMERKING: Het tabblad Artsenverslag. wordt niet weergegeven in het venster
Onderzoeksgegevens wanneer u een onderzoek start. Het verschijnt alleen wanneer
u het venster Onderzoeksgegevens oproept nadat een onderzoek is begonnen.
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Impedantiecontrole
Een impedantiecontrole dient om te waarborgen dat het elektrodecontact met de patiënt bevredigend
is. Impedantiecontroles kunnen op elk moment tijdens een onderzoek worden uitgevoerd.
Kies Controle > Impedantietest om een impedantiecontrole te activeren.

Impedantietest uitvoeren
Na het starten van een impedantiecontrole doorzoekt de software alle kanalen (in autoscanmodus). U kunt het contact van een enkel kanaal controleren door het te vergrendelen en
het elektrodecontact op een aanvaardbaar impedantieniveau te brengen. Kanaallabels komen
overeen met die van de huidige montage, niet die op de headbox zelf.
Om dit te doen...

Doe dit...

Vergrendelen op een kanaal

Klik op Kanaal vergrendelen aan de linkerkant
van het kanaalnummer dat u wilt vergrendelen.
Hierdoor wordt het scannen tot dat kanaal
beperkt. U kunt dan de elektrodeaansluiting
aanpassen tot een bevredigend niveau is
bereikt.

Laat het systeem alle kanalen scannen en
voer een volledige impedantiecontrole uit

Klik op Ontgrendelen.

Sla de impedantiecontrole op als
onderdeel van de EEG-registratie

Klik op Eind en Opname starten.

Sluit de impedantiecontrole af

Klik op Einde.

Impedantietest interpreteren
Bij een impedantiecontrole worden staafdiagrammen weergegeven die de impedantie van de
verschillende elektrodeaansluitingen aflezen. Een groene balk geeft aan dat de aflezing
aanvaardbaar is (beneden de drempel). Een rode balk geeft aan dat de lezing onaanvaardbaar
is (boven de drempel). Klik op een van de Drempel-knoppen in het venster Drempelgroep
rechts van het scherm Impedantiecontrole om de impedantiedrempel in te stellen.
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Video opnemen

Opname- en cameraknoppen op Werkstroom-werkbalk
Druk op Start / Stop opname om de EEG-opname in of uit te schakelen.
Druk op Start / Stop Video-opname om de video-opname in of uit te schakelen.
Om het videovenster weer te geven of te verbergen:
•

Kies Beeld > Video

•

Druk op CTRL + U

•

Klik op

Video aan / uit op de werkbalk.

Video weergeven in live-modus

Videovenster
WAARSCHUWING: De video-optie moet actief zijn om audio-onderdelen vast te
leggen of weer te geven.
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Het openen van een voltooid onderzoek voor controle
Om een voltooid onderzoek voor controle te openen:
1. Klik op het Natus Database-pictogram op het Windows-bureaublad om de Natus
databank te openen.
2. Selecteer (markeer) het onderzoek dat u wilt weergeven.
3. Klik op

Beoordeling. NeuroWorks geeft het gekozen onderzoek weer.

Door een onderzoek navigeren
U kunt met het toetsenbord, de knoppen op de werkbalk Weergave, de werkbalk Onderzoek of
de werkbalk Trendoverzicht door een onderzoek van een patiënt navigeren.

Met het toetsenbord door een onderzoek navigeren
Om dit te doen...

Doe dit...

Speel het onderzoek doorlopend naar
voren of naar achteren

Druk op CTRL + F of CTRL + R.

Schakelen tussen afspelen en stoppen

Druk op de spatiebalk.

Het onderzoek één pagina naar voren
verplaatsen

Druk op de RECHTERPIJLTOETS.

Het onderzoek één pagina naar achteren
verplaatsen

Druk op de LINKERPIJLTOETS.

Het onderzoek naar voren of naar achteren
verplaatsen met een aantal pagina's
tegelijk

Houd de LINKER- of RECHTERPIJLTOETSEN
ingedrukt.

Met de werkbalk Weergave door een onderzoek navigeren

Werkbalk Weergave
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Een onderzoek sluiten
Klik op
Sluiten in de rechterbovenhoek van het NeuroWorks-venster om een bestand te
sluiten. (U kunt het bestand ook sluiten via Bestand > Sluiten.)
WAARSCHUWING: De wijzigingen die u maakt tijdens het controleren van een
onderzoek worden alleen opgeslagen als het bestand goed wordt afgesloten. Klik
op Ja op de vraag of u uw wijzigingen wilt opslaan (zie onderstaande afbeelding)
om de wijzigingen op te slaan.

Sluitprocedure
Om een onderzoek te sluiten:
1. Klik op
Sluiten. Als het venster Artsenverslag niet automatisch verschijnt, klik dan
op het tabblad Artsenverslag om het te openen.
2. Typ de naam van de beoordelaar in het venster Beoordelaar.
3. Klik op Markeren als beoordeeld om de naam van de beoordelaar en de
beoordelingsdatum in te voeren.
4. Voeg relevante informatie toe aan de tabbladen aan de onderkant van het
dialoogvenster Artsenverslag.
5. Klik op OK om het onderzoek te sluiten en op te slaan.
6. Er verschijnt een bericht dat vraagt of u het huidige onderzoek wilt beëindigen.

TIP: Als het Technologisch verslag niet verschijnt wanneer u een onderzoek sluit, kies dan
Bestand > Aanpassen > Opties en selecteer Verslagen automatisch weergeven. Video
weergeven.
Om de video weer te geven of te verbergen:
•

Kies Beeld > Video

•

Kies Beeld > Werkbalken > Video

•

Druk op CTRL + U
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Knopfuncties van videoscherm
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Annotatie-viewer
Overzicht
De Annotatie-viewer geef een overzicht in opeenvolgende volgorde van alle notities van een
onderzoek. Hiermee kunt u snel van notitie naar notitie navigeren. Notities en opmerkingen van
de technoloog, de beoordelaar en het NeuroWorks-systeem worden automatisch opgenomen.
Tijdens het controleren van een onderzoek kunt u met de pijltoetsen tussen annotaties
navigeren.
De Annotatie-viewer wordt tijdens Acquisitie (opname) in de alleen-weergavemodus
weergegeven, maar kan in de modus Weergave worden bewerkt.
Om de Annotatie-viewer te openen:
•

Kies Beeld > Annotatie-viewer.

Annotatie-viewer
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Notities en aangepaste opmerkingen snel toevoegen
Een notitie toevoegen door te klikken
Om een notitie toe te voegen door te klikken:
1. Klik links ergens op de onderzoekssporen.
2. Het menu Notities in Acquisitie wordt geopend.
3. Kies aangepast of een voorgedefinieerde notitie.
4. Als u aangepast kiest, vul dan het venster Notitie in.

Een notitie toevoegen door te typen
U kunt aangepaste notities snel toevoegen wanneer een onderzoek wordt opgenomen.
Om een notitie snel toe te voegen:
1. Begin met het typen van de notitie op het toetsenbord.
2. Het venster Notitie wordt geopend.

Notitievenster
3. Klik op OK wanneer u de notitie hebt ingevoerd.
De notitie wordt op het golfvormvenster geplaatst en in de Annotatie-viewer zodra u begint
met typen.
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Een montage creëren en bewerken
Het openen van de Montage-editor
1. Kies Bewerken > Instellingen > Montage.
2. Klik met de rechtermuisknop op een cel voor een lijst met waarden/labels waarmee u de
cel kunt invullen.

Dupliceren van een montage
1. Klik op Duplicaat naast de Montage-knoppenreeks rechts van het Montage-tabblad.
Hierdoor wordt een nieuwe montage gecreëerd die in eerste instantie dezelfde ingangsen uitgangskanalen heeft als de montage die in het overzicht is geselecteerd. Deze
montage is mogelijk niet compatibel met de huidige headbox. Om een montage te
creëren die compatibel is met de huidige headbox, drukt u op Nieuw.
2. Typ in het tekstvak Naam een nieuwe naam voor de montage.
3. Verander de kanaalinstellingen naar wens.
4. Sla de nieuwe montage op.
5. Klik op OK om de montage te activeren.

Een montage hernoemen
1. Klik op Hernoemen rechts naast het keuzelijst Naam. Het keuzelijst Naam wordt nu een
bewerkbaar tekstveld.
2. Typ een nieuwe naam voor de montage in het keuzelijst Naam en druk op uw
toetsenbord op ENTER. De naam voor de nieuwe montage verschijnt nu in het
keuzelijstmenu Naam.
3. Breng met de knoppen Bewerken, Toevoegen, Invoegen, Wijzigen of Verwijderen de
gewenste wijzigingen aan in de instellingen van de kanalen van de nieuwe montage. Als
de nieuwe montage is opgeslagen, verschijnt deze in het overzicht van montages in het
Montage-menu.

Een nieuwe montage creëren
1. Kies Bewerken > Instellingen > Montage.
2. Klik op Nieuw. Hiermee wordt een montage gecreëerd die evenveel ingangskanalen
heeft als de headbox waarmee het huidige onderzoek is verworven (als het onderzoek is
geopend), of als de standaard headbox die op de acquisitiepagina is ingesteld (als er
geen onderzoek is geopend). De montage heeft in eerste instantie geen
uitgangskanalen (de tabel is leeg). In het tekstvak Naam is de naam Ongetiteld
gemarkeerd. Typ een naam voor de nieuwe montage die u gaat creëren.
3. U kunt naar wens kanalen toevoegen en wijzigen.
4. Kies Toevoegen om kanalen toe te voegen aan het einde van de montage.
5. Selecteer een kanaal en klik op Bewerken.
6. Kies Invoegen om een kanaal toe te voegen op de plaats van de muisaanwijzer.
7. Kies Verwijderen om geselecteerde kanalen te verwijderen.
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8. Klik op Opslaan om de nieuwe montage op te slaan. Klik op OK om de nieuwe montage
te activeren. Als u nu het Montage-menu opent, staat de nieuwe montage in het
overzicht met montages.

Een montage opslaan
In het Montage-menu staat nu een nieuwe Opslaan (Locatie) knop waarmee u een locatie kunt
selecteren waar u een montage wilt opslaan. De voorkant van de knop Opslaan geeft de
standaardlocatie weer die voor het opslaan van de huidige montage is ingesteld, bijvoorbeeld:
Opslaan (algemeen). Als u op de pijl naast Opslaan (Locatie) klikt, ziet u een menu met de
beschikbare locaties voor het opslaan van de montage, bijvoorbeeld Opslaan (algemeen),
Opslaan (lokaal) en Opslaan (patiënt).
•

Kies Opslaan (lokaal) om de montage in een lokale map op te slaan.

•

Kies Opslaan (algemeen) om in een map op het netwerk op te slaan. Deze map is
ingesteld in het tabblad opties van Bestand > Aanpassen in NeuroWorks.

•

Kies Opslaan (Patiënt) om de montage samen met de patiëntgegevens in de Natus
Database op te slaan.

36

Schermopname van tabblad Montage

Instellingen voor tabblad Montage

37

Visuele montage-editor
De visuele montage-editor is een tool voor het maken en bewerken van montages. Het biedt
een eenvoudige grafische interface waar voorheen alleen tabellen konden worden gebruikt.
Om de visuele montage-editor te openen:
1. Kies Bewerken > Instellingen > Montage.
2. Klik op

.

Visuele montage-editor
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Werkbalk stopwatch
De stopwatch meet en geeft de verstreken tijd of duur van de gebeurtenis weer. Kies Beeld >
Werkbalken > Stopwatch om de stopwatch te openen.

De stopwatch

Werkbalk Montage
U kunt de kanaalinstellingen wijzigen via de werkbalk Montage. Het bereik van de instellingen
voor de montage wordt aangegeven door de beschikbare waarden op de werkbalk.

Werkbalk Montage
Klik op de
Montage-instellingen aan de linkerkant van de werkbalk montage-instellingen
om de Montage-editor te openen.

Werkbalk Opmerking
Op de werkbalk Opmerking staan verschillende knoppen, afhankelijk van of een live-onderzoek
wordt opgenomen (acquisitiemodus) of een eerder opgenomen onderzoek wordt weergegeven
(weergavemodus). Kies Beeld > Werkbalken > Opmerking om de werkbalk Opmerking te
openen.
De onderstaande afbeeldingen geven de standaardknoppen weer voor de werkbalk
Opmerking.
Werkbalk Opmerking in acquisitiemodus
Werkbalk Opmerking in weergavemodus
Klik op een Opmerking om direct een opmerking in te voegen op de huidige locatie van de
Sweep Edge.
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Werkbalk Protocol
Een protocol is een reeks zelf instelbare handelingen die in een bepaalde volgorde worden
uitgevoerd. Deze werkbalk geeft de naam en de fase weer van een protocol dat momenteel
wordt uitgevoerd. Met de knoppen aan de uiterste rechterkant van de werkbalk Protocol kunt u
een protocol onderbreken, hervatten of afbreken.
Kies Beeld > Werkbalken > Protocol om de werkbalk Protocol te openen.
Werkbalk Protocol

Werkbalk Camera
Via de werkbalk Camera kunnen camera's tijdens live-acquisitie zwenken, kantelen, in- en
uitzoomen en kan er van camera worden gewisseld.
Om de werkbalk Camera te openen:
•

Kies Beeld > Werkbalken > Camera.

Werkbalk met PTZ-camera
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Werkbalk Weergave
Door een onderzoek navigeren met de werkbalk Weergave. De werkbalk Weergave is alleen
beschikbaar in Weergave-modus.
Om de werkbalk Weergave te openen:
•

Kies Beeld > Werkbalken > Weergave.

Werkbalk Controle
Functies werkbalkknoppen
Knop

Functie/beschrijving
Video-opname in- of uitschakelen.
Onderzoek in omgekeerde volgorde afspelen.
Naar vorig item gaan.
Naar volgend item gaan.
Onderzoek naar voren afspelen.
De EEG-afspeelsnelheid veranderen.
Klik op de pijlen

om de snelheid te verhogen of te verlagen.

Klik om markeringen aan te brengen in een clip.
Klik om het markeren te beëindigen.
Klik om clips te bewerken.
Knop Onmiddellijk gesnoeide weergave. Klik om het systeem een
automatisch gesnoeid record te laten afspelen.
Knop huidige pagina vastleggen.
Klik om de huidige pagina af te drukken.
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Knop

Functie/beschrijving
Knop Vergroten. Klik op de knop en klik en sleep de rechthoek in
sporenvenster.
Knop Vergroten ongedaan maken. Klik hier om sporenvenster terug te
brengen naar de normale grootte.
Knop golfvorm cursor. Zorgt voor een cursor met bijbehorend infovenster
wanneer u ergens op een golfvorm klikt.
Knop Frequentietool. Klik om de Frequentietool te openen.
Knop Afspeelmodus videopagina. Als deze knop is ingeschakeld, wordt
het videoscherm afgespeeld op basis van de paginaweergave voor het
EEG-scherm. Dus voor het bladeren door het onderzoek in
paginaweergave.
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Overzicht Werkbalk - EEG
Als de werkbalk Samenvatting niet zichtbaar is, kiest u Beeld > Werkbalken > Samenvatting
om de werkbalk EEG-samenvatting weer te geven.

Werkbalk EEG-samenvatting met kwantitatieve EEG-trends
Wanneer u met de rechtermuisknop op de Werkbalk Samenvatting klikt, verschijnt een
snelmenu met opties waarmee u de weergegeven informatie kunt wijzigen.
Er zijn verschillende soorten trendgegevens beschikbaar, waaronder:
•

Spectrumreeks van dichtheid (Density Spectrum Array, DSA)

•

Amplitude-geïntegreerde EEG (Amplitude-Integrated EEG, aEEG) *

•

Gekwantificeerde EEG-trend (Quantified EEG trend, qEEG) *

•

Burstonderdrukkingtrend *

•

Enveloppetrend *

•

Alfa-variabiliteitstrend *

•

Spectrale entropietrend *

•

Spectrale randtrend *

•

Gegevens- en amplitudetrend

•

Gebeurtenistrend

Trends die met een * zijn gemarkeerd zijn alleen beschikbaar op systemen waarop de optionele
geavanceerde trendingsoftware is geïnstalleerd
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Werkbalk Onderzoek
Op de werkbalk Onderzoek staan onderbrekingen in opnamesecties waar video als
gearceerd gebied is opgenomen, en verschillende gebeurtenissen in verschillende kleuren
worden weergegeven.
Om de werkbalk Onderzoek te openen:
•

Kies Beeld > Werkbalken > Onderzoek.

Werkbalk Onderzoek
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Werkstroom werkbalk
Via de werkbalk Werkstroom kunnen opnames van EEG- en videogegevens zowel lokaal als
vanaf een externe computer worden gestart en beëindigd.
Om de werkbalk Werkstroom te openen:
•

Kies Beeld > Werkbalken > Werkstroom.

Werkstroom werkbalk

Werkbalk Knoppen en indicatielampjes
Knop

Functie
Opname starten/stoppen.
Video in- of uitschakelen.
Kanalen testen.
Impedantie controleren.
Fotische stimulator activeren. Flitsfrequentie instellen.
Huidig onderzoek beoordelen.
Indicatie schijfgebruik.
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Werkstroom werkbalk - Slaap
De werkbalk Werkstroom is alleen beschikbaar in Acquisitie-modus. Als de Werkstroom
werkbalk niet wordt weergegeven, kies dan Bestand > Werkbalken > Werkstroom.

Werkstroom werkbalk
Werkbalk Knoppen en indicatielampjes
Knop

Functie
Starten/stoppen van opname.
Video in- of uitschakelen.
Kanalen testen.
Impedantie controleren.
Kanaal kalibreren.
Biologische kalibratie.
Ligging wijzigen.
CPAP, Bi-Level en O2-instellingen wijzigen.
Verlichting uit.
Verlichting aan.
Huidig onderzoek beoordelen.
Wisselen tussen werkbladen. Sla een nieuwe op of verwijder
een bestaande.
Indicatie schijfgebruik.
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Overzicht Werkbalk - Slaap
Als de werkbalk Samenvatting niet zichtbaar is, kiest u Beeld > Werkbalken > Samenvatting
om de werkbalk Slaapoverzicht weer te geven.

Werkbalk Slaapoverzicht met gebeurtenissen en puls-/oximetriegegevens
Wanneer u met de rechtermuisknop op de Werkbalk Samenvatting klikt, verschijnt een
snelmenu met opties waarmee u de weergegeven informatie kunt wijzigen.
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Werkbalk Fasen - Slaap
Via de werkbalk Fasen kunnen tijdens het navigeren door een onderzoek slaapfasen worden
toegewezen aan een tijdspanne. Er zijn ook knoppen om de functies Auto-bladeren en Faseop-afspelen te activeren.

Werkbalk Fasen
Knoppen en functionaliteit voor fasen
Toets

Knop

Fase

0

Wakker

1

Fase 1

N1

Overgangsslaap (kind) (fase T)
2

Fase 2

N2
3

Fase 3

N3
4

Fase 4

Niet-REM (Pediatrisch/kind)
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Toets

Knop

Fase

5

REM

6

Beweging

7

Geen score mogelijk (de correcte fase kan niet worden bepaald,
maar markeer de tijdspanne als beoordeeld).

8

Leeg / geen score (de tijdspanne heeft geen beoordeling gekregen).

Auto-bladeren. (Als Auto-bladeren wordt ingedrukt, springt het
onderzoek automatisch naar de volgende tijdspanne zonder
score zodra de vorige periode een waardering heeft gekregen).
Fase-op-afspelen. (Hiermee kan het onderzoek tijdens het
afspelen worden gewaardeerd).
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Werkbalk Weergave - Slaap
In de Weergave-modus van SleepWorks wordt de werkbalk Weergave aan de bovenkant van
het scherm weergegeven. Is dit niet het geval, kies dan Beeld > Werkbalken > Weergave.
Functies werkbalkknoppen
Knop

Functie/beschrijving
Onderzoek in omgekeerde volgorde afspelen.
Naar vorig item gaan.
Geeft een keuzelijst van navigatiemodi weer.

Gebruik om uit te kiezen.
Naar volgend item gaan.
Onderzoek naar voren afspelen.
De EEG-afspeelsnelheid veranderen.
Klik op de pijlen

om de snelheid te verhogen of te verlagen.

Klik om markeringen aan te brengen in een clip.
Klik om het markeren te beëindigen.
Klik om clips te bewerken.
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Knop

Functie/beschrijving
Markeringsmodus voor slaapfasen. Houd deze knop
ingedrukt en sleep een rechthoek over signaalsporen voor een
keuzemenu met alle geconfigureerde slaapfasen:

Selecteer een van de slaapfasen om een slaapfase te creëren.
Dubbelklik op deze knop om permanent in de markeringsmodus
voor slaapfasen te blijven. Er kunnen opeenvolgende fasen
worden gemarkeerd zonder de knop telkens te hoeven indrukken.
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Knop

Functie/beschrijving
Markeringsmodus voor snelle slaapfasen. Als in deze modus
een rechthoek op het scherm over een van de sporen wordt
gesleept, probeert het systeem een gebeurtenistype te vinden
dat is ingesteld om op een bepaald kanaal te worden
gemarkeerd. Als er geen gebeurtenis is ingesteld voor het
aangegeven kanaal wordt een volledig menu weergegeven.
Het type gebeurtenis dat wordt geselecteerd wordt onthouden;
bij het markeren van daaropvolgende opmerkingen wordt de
prompt niet weergegeven.
Dubbelklik op deze knop om permanent in de markeringsmodus
voor snelle slaapfasen te blijven. Er verschijnt een pin in de
hoek van de knop ter indicatie van de permanente modus. Er
kunnen dan verschillende fasen worden gemarkeerd zonder de
knop telkens te hoeven indrukken. Het keuzemenu verschijnt
alleen als er in de instellingen geen gebeurtenissen aan dit
kanaal zijn toegewezen, en alleen als dat de eerste gebeurtenis
is die op een bepaald kanaal is gemarkeerd.
Klik nogmaals op de knop om de permanente modus uit te
schakelen.
Opmerking: Dit is de snelste manier om slaapfasen
te waarderen in SleepWorks, omdat hiervoor niet
telkens tussen verschillende modi hoeft te worden
geschakeld of een type gebeurtenis hoeft te worden
geselecteerd - alleen de gebeurtenissen zelf hoeven
te worden gemarkeerd.
Opmerking: Welke gebeurtenissen aan welke
kanalen zijn gekoppeld kan in de instellingen voor
slaapfasen worden aangepast (Bestand >
Aanpassen > Slaapfasen). Er kunnen verschillende
gebeurtenissen worden gemarkeerd voor een
bepaald slaapfasetype.
Modus Slaapopmerking wissen. Druk op deze knop en klik
dan op een opmerking bij een slaapgebeurtenis op het scherm
om die te wissen. Het systeem keert daarna terug naar het
scrollen per pagina.
Dubbelklik op deze knop om permanent in de modus voor het
wissen van opmerkingen te blijven. Er verschijnt een pin in de
hoek van de knop ter indicatie van de permanente modus. Er
kunnen dan verschillende gebeurtenissen worden gewist door
op opeenvolgende gebeurtenissen te klikken zonder de knop
telkens te hoeven indrukken.
Klik nogmaals op de knop om de permanente modus uit te
schakelen.
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Knop

Functie/beschrijving
Voor het wissen van alle notities op het scherm.
Knop voor het accepteren van geautomatiseerde
gebeurtenis.
Knop voor het weigeren van geautomatiseerde gebeurtenis.
Knop Workspaces. Voor het onthouden van bepaalde
elementen van de gebruikersinterface.
Knop huidige pagina vastleggen.
Klik om de huidige pagina af te drukken.
Knop Vergroten. Klik op de knop en klik en sleep de rechthoek
in sporenvenster.
Knop Vergroten ongedaan maken. Klik hier om sporenvenster
terug te brengen naar de normale grootte.
Knop golfvorm cursor. Zorgt voor een cursor met bijbehorend
infovenster wanneer u ergens op een golfvorm klikt. Klik
nogmaals op de knop om dit uit te schakelen.
Knop voor instellen lichaamshouding. Klik om te kiezen uit een
keuzelijst.
Voor het veranderen van CPAP, Bi-Level en aanvullende
02-waarden.
Knop voor Verlichting uit. Klik om een opmerking voor
verlichting uitschakelen in te voegen in het onderzoeksvenster
en de annotatie-viewer.
Knop voor Verlichting aan. Klik om een opmerking voor
verlichting inschakelen in te voegen in het onderzoeksvenster
en de annotatie-viewer.
Video in- of uitschakelen.

Kalibratiehulpmiddel - Slaap
In de SleepWorks-software moeten de juiste signaaltypes in uw montage worden toegewezen.
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Toewijzen van kanaalsignaaltype
Om het kalibratiehulpmiddel te gebruiken moet eerst het juiste kanaaltype in de Montage-editor
worden toegewezen.
1. Kies Bewerken > Instellingen > Montage.
2. Selecteer een of meer kanalen in de montage. Klik met de rechtermuisknop op een cel
in de kolom Type. Selecteer vervolgens het juiste kanaalsignaaltype in het pop-upmenu
(bijvoorbeeld externe OSAT of externe pulssnelheid). De nieuwe instelling wordt op het
geselecteerde kanaal toegepast.
3. Klik op Toepassen.
4. Klik op OK om de Montage-editor te sluiten en terug te keren naar het live onderzoeksscherm.

Gebruik van het kalibratiehulpmiddel
Om de uitvoer naar een geschikte eenheid voor het kanaaltype om te zetten, moet het systeem
weten wanneer de uitvoer van de externe transducer zich op bepaalde bekende waarden bevindt.
Met behulp van het kalibratie hulpmiddel kan het systeem van deze informatie worden voorzien.
Wanneer u het Kalibratievak opent - door te klikken op
Kalibratiekanaal en een kanaal
te selecteren, of door kanaal in het golfvormvenster te selecteren, rechts te klikken en
Kalibreren te kiezen - is het Kalibreren vak voorzien van een kleurcode:
•

De lichtblauwe lijn vertegenwoordigt een spoor van de huidige golfvorm.

•

Met de gekleurde balken (rood, groen, enz.) worden de conversiewaarden ingesteld als
de huidige golfvorm (blauw spoor) zich op bepaalde bekende waarden bevindt.

•

De tekstvakken aan de linkerkant worden gebruikt om het systeem het
spanningsniveau te laten weten wanneer de huidige golfvorm zich op bekende waarden
bevindt (rode tekst = rode balk, groene tekst = groene balk, etc.).
OPMERKING: Het volgende voorbeeld laat zien hoe het systeem tot 100% en 0%
uitgangssignalen van externe OSAT wordt gekalibreerd. De kalibratieprocedure is
vrijwel hetzelfde voor het kalibreren van andere externe apparaten en
lichaamshouding.
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Ambulante Headbox-manager
De Ambulante Headbox-manager is een apart programma voor het uitvoeren van onderzoeken
met ambulante headboxen. Met de Ambulante Headbox-manager kan de status van het
geheugen van de headbox worden gecontroleerd en kunnen onderzoeken naar de Natus
Database worden geüpload.

Activeren en gebruik van de Ambulante Headbox-manager
Kies Tools > Ambulante Manager in de Natus Database om de Ambulante Headbox-manager
te openen.
Zie de korte technische handleiding van Trex HD (p/n 009318) voor uitgebreide instructies over
het uitvoeren van een ambulante video-onderzoek met Trex HD.
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Een ambulant onderzoek starten
Een onderzoek starten
Stap 1:

Plaats nieuwe batterijen in de ambulante headbox.

Sluit de headbox aan
Stap 2:
Sluit de elektroden aan

Bereid de patiënt voor en sluit de geleidingen van de patiënt aan op
de headbox.

Stap 3:
Een nieuw onderzoek
starten

Klik op
Nieuw in de Natus Database. Het venster
Onderzoeksgegevens verschijnt. Vul de naam van de patiënt en
andere relevante informatie in over het onderzoek. Om de opname
te starten, klik op

Stap 4:
Begin met het
vastleggen van
gegevens in de
headbox

.

Kies de headbox en andere instellingen onder Bewerken >
Instellingen voor acquisitie (tabblad).
Als u met de hand een opname wilt starten, vink dan Start opname
van gegevens bij aanvang onderzoek aan, en verwijder het vinkje
bij Start ambulant onderzoek wanneer HB is losgekoppeld.
Begin ambulante opname door naar Controles > Start ambulant
onderzoek te gaan. Het volgende bericht wordt weergegeven:
Er wordt een ambulant onderzoek gestart en het huidige
golfvormvenster wordt gesloten. Doorgaan? JA/NEE Klik op Ja.
NeuroWorks wordt gesloten en data wordt nu opgeslagen op het
flash-geheugen van de headbox.
EVENTUEEL: Zorg dat Start ambulant onderzoek wanneer HB is
losgekoppeld is aangevinkt om data-acquisitie automatisch te
starten wanneer de headbox is losgekoppeld. De headbox begint
met het vastleggen van data op het flash-geheugen wanneer de
headbox wordt losgekoppeld van de acquisitiecomputer.

Stap 5:
Ontkoppel de headbox

Verwijder het snoer uit de headbox en sluit de apparatuur aan op de
patiënt. Zorg dat het oranje licht aan de kant van de Trex-headbox
knippert ter indicatie van ambulante opnamemodus.

In het venster Ambulante Headbox-manager staat informatie over onderzoeken die
momenteel in het flash-geheugen van de headbox zijn opgeslagen. Hiermee kunt u ook:
•

Een onderzoek beëindigen dat momenteel wordt vastgelegd.

•

Een of meer onderzoeken van de headbox uploaden naar de database van de
computer.

•

Het flashgeheugen van de headbox wissen (of legen).

•

De status van weergegeven onderzoeken vernieuwen.
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Een onderzoek beëindigen
Selecteer een onderzoek met de status van Uitvoeren op Ja om het vastleggen en opslaan van
data naar de headbox te beëindigen. Klik dan op onderzoek beëindigen.

Een onderzoek uploaden
Wanneer u op Onderzoek uploaden klikt, wordt het gekozen onderzoek naar de headbox van
de Natus Database geüpload. Het onderzoek blijft opgenomen in Opslagbeheer totdat u het
onderzoek uit het flashgeheugen wist.

Het Flashgeheugen wissen
Nadat u alle onderzoeken hebt geüpload, klikt u op Geheugen wissen. Hierdoor wordt het
flashgeheugen gewist om ruimte te maken voor andere onderzoeksopnamen. Terwijl het
geheugen wordt gewist verschijnt onderaan het venster Ambulante Headbox-manager een
voortgangsbalk.
Wanneer het proces is voltooid, verschijnt het bericht Geheugeninhoud gewist. Klik op OK en
klik vervolgens op

.

WAARSCHUWING: De gegevens in het flashgeheugen worden PERMANENT
verwijderd wanneer u op Geheugen wissen klikt.
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Beschrijving van apparatuursymbolen
De onderstaande tabel bevat een overzicht en beschrijving van de symbolen die op
verschillende onderdelen van de Natus-apparatuur worden weergegeven.
Symbool

Standaardreferentie

Symbooltitel volgens standaardreferentie

• ISO 15223-1,
symbool 5.4.4
• ISO 60601-1,
tabel D.1 nr. 1

Opgelet

• ISO 7000-0434A
• ISO 15223-1,
symbool 5.4.3
• ISO 60601-1,
tabel D. nr. 11
• ISO 60601-1,
tabel D. nr. 11

• IEC 60417-5019
• ISO 60601-1,
tabel D. nr. 20
• IEC 60417-5333
• ISO 60601-1,
tabel D. nr. 24

• IEC 60417-5036
• IEC 60601-1,
tabel D.1 nr. 1
• IEC 60417-5032
• IEC 60601-1,
tabel D.1 nr. 4

• IEC 60417-5031
• IEC 60601-1,
tabel D.1 nr. 12
• IEC 60417-5007

Raadpleeg de gebruikshandleiding

Aarding

Type BF gebruikt onderdeel

Gevaarlijke spanning

Wisselstroom

Gelijkstroom

“Aan” (power)
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Symbool

Standaardreferentie
• IEC 60601-1,
tabel D.1 nr. 13
• IEC 60417-5008

EN 50419

Symbooltitel volgens standaardreferentie

Uitschakelen

Afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur
CE-markering

93/42/EEC

• IEC 60601-1,
tabel D.1 nr. 9
• IEC 60417-5172

I IEC 60417-5134

Richtlijn voor medische apparaten (Medical
Device Regulation, MDR) product voldoet aan EC
Verordening 2017/745.

Apparatuurklasse II

Elektrostatisch-gevoelige toestellen

IEC 60417-5140

Niet-ioniserende elektromagnetische straling

ISO-7000/IEC-60417

Vochtigheidsgrens

ISO-7000/IEC-60417

Temperatuurgrens
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Verwijdering na de levensduur
Natus streeft ernaar om aan de richtlijnen voor afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (AEEA) van 2014 van de Europese Unie te voldoen. Volgens deze richtlijnen
moeten producenten van elektrische en elektronische apparatuur de terugname van AEEA
financieren die op de EU-markt zijn gebracht. Hierdoor kan AEEA worden hergebruikt of veilig
gerecycled. Natus geeft de verplichting om AEEA terug te nemen en te recyclen door aan de
eindgebruikers. Neem contact op met Natus voor meer informatie over de systemen voor
inzameling en verwerking in uw regio.
Elektrische en elektronische apparatuur (EEA) bestaat uit materiaal, onderdelen en stoffen die
schadelijk kunnen zijn en een gevaar vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu als
AEEA niet correct wordt afgehandeld. Daarom hebben eindgebruikers ook een verantwoordelijkheid
om te zorgen dat AEEA wordt hergebruikt en veilig gerecycled. Gebruikers van elektrische en
elektronische apparatuur mogen AEEA niet samen met andere afvalstoffen afvoeren. Bij het
afvoeren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moeten de gemeentelijke
inzamelingsregelingen in acht worden genomen of de terugnameplicht van producenten, importeurs
of gelicentieerde afvalverwerkers, om zo negatieve milieueffecten te beperken en gebruik te maken
van om de mogelijkheden voor hergebruik, recycling en terugwinning.
Apparatuur met een doorgestreepte afvalcontainer is elektrische en elektronische apparatuur.
De doorkruiste afvalcontainer geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur niet samen
met ongescheiden afval mag worden weggegooid, maar apart moet worden ingezameld.
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