NeuroWorks
SleepWorks
Návod k použití

Instrukce pro přístup k elektronické verzi uživatelské příručky (na webových stránkách)
Kopie uživatelské příručky ve formátu PDF se nachází na webových stránkách v oblasti
souvisejícího výrobku:
• Neurologie: https://natus.com/natus-support
Chcete-li najít pokyny k použití, vyhledejte položku „uživatelská příručka NeuroWorks/SleepWorks“
a vyberte verzi pro svůj místní jazyk.
Soubory lze vytisknout, uložit nebo vyhledat pomocí programu Adobe Reader. Kopii aplikace Adobe
Reader lze stáhnout přímo ze stránek společnosti Adobe Systems (www.adobe.com).

P/N: 028991 Rev K
1

Poznámka vydavatele
Číslo dílu: 028991 Rev K
Natus NeuroWorks/SleepWorks Návod k použití
Issued: Srpen 2022
VYDAL:
Natus Medical Incorporated
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK)
2568 Bristol Circle
Oakville, Ontario, KANADA L6H 5S1
Místní Tel: 905-829-5300 nebo Fax: 905-829-5304
Bezplatná linka (USA & Kanada): 800-303-0306
Technická podpora: OTS@natus.com
Webová stránka: www.natus.com
AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE PRO EVROPU:
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park, Gort,
Co. Galway, Irsko
Tel: +353 (0)91 647400
Fax: +353 (0)91 630050

Copyright © 2022 Natus Neurology Incorporated.
Všechna práva vyhrazena. Tento manuál obsahuje informace o vlastnictví, které jsou chráněny autorským právem
a nemohou být vcelku ani částečně kopírovány s výjimkou předchozího písemného svolení společností Natus Neurology
Incorporated. Autorské právo a výše zmíněná omezení použití autorského práva se vztahují na všechna média, ve
kterých je zmíněna tato informace.
Tato kopie uživatelského manuálu může být použita pouze v souladu s podmínkami prodeje společnosti
Natus Neurology Incorporated nebo jejích distributorů. Natus Neurology Incorporated s ohledem na tento
dokument neposkytuje záruky ani garance. Natus Neurology Incorporated se zříká všech závazků za ztrátu
nebo zničení vyplývajících z vlastnictví, prodeje nebo použití tohoto dokumentu.

2

Prázdná stránka.

3

Obsah
Práva ......................................................................................................................................... 8
Zamýšlené použití: NeuroWorks Software ................................................................................ 8
Zamýšlené použití: SleepWorks Software ................................................................................. 9
Zřeknutí se odpovědnosti .......................................................................................................... 9
Systémy Natus ........................................................................................................................ 10
Acquisition LT (Systém pro notebooky) ............................................................................... 10
Acquisition DT (Systém pro stolní počítače) ........................................................................ 10
Použití manuálu....................................................................................................................... 10
Zákaznická služba a technická podpora ................................................................................. 11
Zahájení .................................................................................................................................. 12
O softwaru ........................................................................................................................... 12
Provozní zvyklosti ................................................................................................................ 12
Aktualizace softwaru NeuroWorks .......................................................................................... 13
Doporučení aktualizace Microsoft Windows: ....................................................................... 13
Zapínání/vypínání systému Acquisition DT ............................................................................. 14
Obecná varování a upozornění ............................................................................................... 15
Elektrická varování a upozornění ............................................................................................ 16
Varování a upozornění týkající se elektrod & připojení pacienta ............................................ 17
Varování a upozornění týkající se prostředí pacienta ............................................................. 17
Varování a upozornění specifická pro Acquisition LT ............................................................. 18
Softwarová varování a upozornění .......................................................................................... 19
Akviziční profily .................................................................................................................... 19
Databáze Natus ................................................................................................................... 19
Alarmy.................................................................................................................................. 20
Vytváření klipů, stříhání studie a mazání videa ................................................................... 20
NeuroWorks analyzátory ..................................................................................................... 21
Konfigurace NeuroWorks ..................................................................................................... 21
Doporučená uživatelská údržba .............................................................................................. 22
Monitor a CPU ..................................................................................................................... 22
Konektory............................................................................................................................. 22
Čepice a kabel ..................................................................................................................... 23
Elektrod a doplňků ............................................................................................................... 23
Spuštění nové studie ............................................................................................................... 24
Okno Informace o studii .......................................................................................................... 25
Možnosti čepice ................................................................................................................... 26
4

Záložka Informace o medikaci................................................................................................. 27
Záložka Zpráva technologa ..................................................................................................... 27
Záložka Zpráva lékaře ............................................................................................................. 27
Kontrola impedance ................................................................................................................ 28
Spuštění Kontroly impedance .............................................................................................. 28
Interpretace Kontroly impedance ......................................................................................... 28
Nahrávání videa ...................................................................................................................... 29
Okno s videem v živém režimu ............................................................................................ 29
Otevření dokončené studie pro revizi ...................................................................................... 29
Procházení studie .................................................................................................................... 30
Používání klávesnice pro pohyb ve studii ............................................................................ 30
Používání Panelu nástrojů Revize pro procházení studie ................................................... 30
Zavření studie.......................................................................................................................... 31
Proces zavírání .................................................................................................................... 31
Prohlížeč anotací..................................................................................................................... 33
Přehled ................................................................................................................................ 33
Přidávání poznámek a průběžné přizpůsobení poznámek ..................................................... 34
Přidání poznámky kliknutím ................................................................................................. 34
Přidání poznámky psaním ................................................................................................... 34
Vytvoření a úprava montáže ................................................................................................... 35
Otevření montážního editoru ............................................................................................... 35
Duplikování montáže ........................................................................................................... 35
Přejmenování montáže ........................................................................................................ 35
Vytvoření nové montáže ...................................................................................................... 35
Uložení montáže .................................................................................................................. 36
Snímek obrazovky se záložkou Montáž .............................................................................. 36
Vizuální montážní editor .......................................................................................................... 37
Panel nástrojů Stopky ............................................................................................................. 38
Panel nástrojů Montáž ............................................................................................................. 38
Panel nástrojů poznámky ........................................................................................................ 38
Panel nástrojů Protokol ........................................................................................................... 39
Panel nástrojů Kamera ............................................................................................................ 39
Panel nástrojů s PTZ Kamerou ............................................................................................ 39
Panel nástrojů Revize ............................................................................................................. 40
Panel nástrojů Shrnutí - EEG .................................................................................................. 42
Panel nástrojů Studie .............................................................................................................. 43
5

Panel nástrojů Průběh práce ................................................................................................... 44
Panel nástrojů Průběh práce - Spánek ................................................................................... 45
Panel nástrojů Shrnutí - Spánek ............................................................................................. 46
Panel nástrojů s fázemi - Spánek ............................................................................................ 47
Panel nástrojů Revize - Spánek .............................................................................................. 49
Nástroj Kalibrace - Spánek ...................................................................................................... 52
Přiřazení typu kanálového signálu ....................................................................................... 52
Použití Kalibračního nástroje ............................................................................................... 53
Správce ambulantní čepice ..................................................................................................... 54
Aktivace a použití Správce ambulantní čepice .................................................................... 54
Zahájení ambulantní studie ..................................................................................................... 55
Ukončení studie ................................................................................................................... 55
Nahrání studie ..................................................................................................................... 56
Vyčištění flash paměti .......................................................................................................... 56
Popis symbolů vybavení .......................................................................................................... 57
Likvidace výrobku po skončení provozní životnosti ................................................................. 59

6

Prázdná stránka.

7

Práva
Všechna práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace o vlastnictví, které jsou
chráněny autorským právem a nemohou být vcelku ani částečně kopírovány s výjimkou
předchozího písemného svolení společností Natus Medical Incorporated. Autorské právo a výše
zmíněná omezení použití autorského práva se rozšiřují na všechna média, ve kterých je
zmíněna tato informace.
Natus NeuroWorks instrukční manuál a online pomoc mohou být použity pouze v souladu
s podmínkami prodeje společnosti Natus Medical Incorporated. Natus Medical Incorporated se
zříká všech závazků za ztrátu nebo zničení vyplývajících z vlastnictví, prodeje a/nebo použití
tohoto dokumentu. Společnost Natus Medical Incorporated v žádném případě nebude
zodpovědná za přímou, nepřímou, speciální, náhodnou nebo následnou škodu vyplývající
z jakéhokoli defektu hardwaru, softwaru, modálního doplňku (např. vodicí kabely, elektrody atd.)
nebo dokumentů ani v případě obeznámení o možnosti takových škod.
VAROVÁNÍ: Federální zákon omezuje prodej, distribuci nebo použití tohoto softwaru
pouze na lékaře nebo na jeho žádost.

Zamýšlené použití: NeuroWorks Software
Natus NeuroWorks je EEG software, který zobrazuje fyziologické signály. Zamýšlený uživatel
tohoto produktu je kvalifikovaný lékařský praktik zkušený v elektroencefalografii, který učiní
profesionální úsudek s využitím těchto informací.
•

NeuroWorks EEG software umožňuje sběr, zobrazení, ukládání, vyhodnocení a analýzu
fyziologických signálů.

•

Součástka detekce záchvatu softwaru NeuroWorks je zamýšlena k vyznačení dříve
získaných sekcí EEG záznamů dospělých (18 a více let), které mohou odpovídat
elektrografickým záchvatům tak, aby asistovala kvalifikovaným klinickým praktikům
v hodnocení EEG stop. EEG záznamy by měly být získány prostřednictvím nasazení
helmy na hlavu podle standardního 10/20 systému.

•

Součástka softwaru NeuroWorks sloužící k detekci vrcholů je zamýšlena k vyznačení
dříve získaných sekcí EEG záznamů dospělých (18 a více let), které mohou odpovídat
elektrografickým vrcholům tak, aby asistovala kvalifikovaným klinickým praktikům
v hodnocení EEG stop. EEG záznamy by měly být získány prostřednictvím nasazení
helmy na hlavu podle standardního 10/20 systému.

•

Trendy funkce aEEG, Burst Suppression, Envelope, Alpha variability, Spectral Edge
a Spectral Entropy obsažené v NeuroWorks mají sloužit k asistenci uživateli v průběhu
monitorování stavu mozku. Funkce automatického značení události NeuroWorks není
aplikovatelná na tyto analytické funkce.

•

NeuroWorks také obsahuje zobrazení kvantitativního EEG grafu, Density Spectral Array
(DSA), které má pomoci uživateli monitorovat a analyzovat průběh křivky EEG. Funkce
automatického značení události NeuroWorks není aplikovatelná na DSA.

Tento přístroj neposkytuje uživateli žádné diagnostické závěry o stavu pacienta.
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Zamýšlené použití: SleepWorks Software
Software SleepWorks pracuje společně se zesilovači Connex, Trex nebo Netlink a je určený
pro polysomnografické studie. Software umožňuje nahrávání, zobrazování, analyzování, tisk
a uchování fyziologických signálů k asistenci diagnostikování různých poruch spánku
a dýchacích poruch souvisejících se spánkem.
Software SleepWorks umožňuje:
•

Automatickou analýzu fyziologických signálů, jejíž použití je určeno pouze u dospělých.

•

Volitelné audio/visuální upozornění pro práh definovaný uživatelem na kalibrovaném DC
vstupu. Tato upozornění se nemají využívat pro podporu životně důležitých funkcí, pro
monitorování životních funkcí nebo jako nepřetržitý lékařský dohled na jednotkách
intenzivní péče.

•

K dispozici jsou šablony spánkových zpráv, které sumarizují nahraná a ohodnocená
spánková data za použití jednoduchých měření, včetně počítání průměru, maximálních
a minimálních hodnot, stejně jako rozsah dat pro hodnoty trendu.

Software SleepWorks neposkytuje žádné diagnostické závěry o stavu pacienta a je určený pro
použití pouze kvalifikovaným a zkušeným lékařským praktikem, ve výzkumném a klinickém
prostředí.

Zřeknutí se odpovědnosti
Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti se zařízením, by měl být ohlášen
společnosti Natus Medical Incorporated DBA Excel-Tech Ltd. (Xltek) a příslušnému orgánu
členského státu, v němž uživatel nebo pacient sídlí.
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Systémy Natus
Natus poskytuje dva systémy, které poskytují cenově dostupný, špičkový výkon stejně jako
pokročilé schopnosti pracovních stanic Windows 7.

Acquisition LT (Systém pro notebooky)
Acquisition LT je mobilní a přenosný počítač, který
nabízí schopnosti kompletního monitorování dat
prostřednictvím systému, který je jednoduše
transportován ze sítě do sítě. Acquisition LT je
používán u zařízení EEG32U, EMU40EX, Trex HD,
Natus Brain Monitor a Natus Quantum.

Acquisition DT (Systém pro stolní počítače)
Acquisition DT je stolní počítač, který používá
standardní formát osobního počítače. Tato
jednotka pro monitorování dat je používána
u zařízení EEG32U, EMU40EX, Trex HD, Natus
Brain Monitor a Natus Quantum.

Použití manuálu
Tento manuál předkládá popisy a instrukce krok za krokem, které vás provedou procesem
testování, uzpůsobení potřebám uživatele a spravování softwaru NeuroWorks a doplňků. Provede
vás získáním studie pacienta, jejím hodnocením a uložením a tvorbou zprávy ze studie. Detailní
instrukce a další informace viz NeuroWorks 8 uživatelský manuál (p/n 013017), NeuroWorks 9
uživatelský manuál (p/n 027867) SleepWorks 8 uživatelský manuál (p/n 013018), nebo
SleepWorks 9 uživatelský manuál (p/n 027876).
Při procházení procedur doporučujeme přečíst celou sekci před započetím dané sekvence.
Prosím pozorně sledujte instrukce a postupujte podle nich.
Typografické zvyklosti
Důležité upozornění: Obsahuje informace o vážných rizicích, která mohou vyústit
ve zranění nebo smrt.
Varování: Obsahuje důležité informace, které by neměly být přehlédnuty.
Tip: Obsahuje informace, které vám mohou pomoci šetřit čas nebo využít užitečnou
funkci, která není okamžitě zjevná.
Poznámka: Obsahuje důležité doplňkové informace.

Tučně

Tučný text označuje názvy ovládacích kláves, kláves s funkcemi, možností
a označení nebo klíčová slova.
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Doporučujeme vám prohlédnout si manuál pro využití všech funkcí, které Natus navrhl
v systému NeuroWorks.
Varování: Pozorně čtěte všechna varování a upozornění před prvním spuštěním
systému.

Zákaznická služba a technická podpora
Pokud potřebujete pomoc a nemůžete najít řešení v online Nápovědi, postupujte podle těchto kroků.
Krok

Popis

Krok 1: Zaznamenejte
potíže

Pečlivě zaznamenejte potíže. Pokud možno zaznamenejte
chybové zprávy, jména dialogových oken a co jste dělali předtím,
než se problém objevil.

Krok 2: Restartujte
počítač

Restartování počítače často vyřeší problém.
1. Zavřete všechny aplikace.
2. Klikněte na tlačítko Start na Windows liště s úkoly.
3. Vyberte Vypnout ze Start menu.
4. Vyberte Restartovat počítač a klikněte na Ano.

Krok 3: Vypněte počítač

K vyřešení problému je někdy třeba úplně vypnout počítač.
1. Klikněte na tlačítko Start na Windows liště s úkoly.
2. Vyberte Vypnout ze Start menu.
3. Vyberte Vypnout počítač a klikněte na Ano.
4. Vypněte napájecí zdroj jednotky. Počkejte 10 vteřin. Opět
zdroj zapněte.

Krok 4: Kontaktování
technické podpory

Za prvé napište sériové číslo vašeho počítače (umístěné na
zadní straně počítače). Měli byste si také zaznamenat, kterou
verzi softwaru používáte.
Pokud si nejste jistí, klikněte na tlačítko
a vyberte O Natus
NeuroWorks. Pak volejte technickou podporu Natus na
1-800-303-0306 nebo pošlete e-mail na OTS@natus.com.

Uvítáme vaši zpětnou vazbu nebo návrhy týkající se jakýchkoliv aspektů našich Natus systémů,
softwaru, manuálů, online Nápovědy, řady doplňků a služeb poskytujících podporu.

11

Zahájení
O softwaru
NeuroWorks software se skládá ze dvou částí: Natus databáze— kde jsou uložena data
o studiích a NeuroWorks— softwaru používaného k získání dat. Jejich zástupná tlačítka se
objeví na vaší Windows úkolové liště, když jsou programy spuštěné.
Programová tlačítka na úkolové liště
Natus software se spouští v operačním systému Microsoft Windows. Nabízí opravdové
multitaskingové komunikační sítě v reálném čase za použití standardních networkingových
protokolů. Natus navrhuje, staví, testuje, distribuuje a podporuje své vybavení a software, aby
zajistil získání absolutní kontroly nad kvalitou. To dává společnosti Natus flexibilitu neustále
zlepšovat své produkty, aby naplnila potřeby svých klientů.

Provozní zvyklosti
SystémyNatus fungují v prostředí Windows. K použití systému NeuroWorks je třeba určitá
obecná znalost užívání počítače. Například byste měli vědět, že můžete vybírat obrazovky
a možnosti klikáním na tlačítka myši a že informace (data) mohou být vložena a zaznamenána
psaním v dialogovém okně.
Použití myši
Vybírání příkazů pomocí myši za použití standardních zvyklostí Microsoft Windows spouští
většinu operací systému.
Levé tlačítko myši
Najeďte kurzorem myši na položku na obrazovce a klikněte levým tlačítkem. Jedno kliknutí
vybere funkci. Dvojité kliknutí (kliknutí dvakrát) zahájí tuto funkci.
Pravé tlačítko myši
Nasměrujte kurzor myši na položku na obrazovce a klikněte pravým tlačítkem myši pro otevření
zástupce menu s možnostmi této položky. Najeďte na požadovanou možnost a klikněte levým
tlačítkem myši pro její otevření.
Uvítáme vaši zpětnou vazbu nebo návrhy týkající se jakýchkoliv aspektů našich systémů,
softwaru, manuálů, online Nápovědy, řady doplňků a služeb poskytujících podporu.
POZNÁMKA: Náhodným kliknutím na tlačítko mimo pořadí nijak nepoškodíte
přístroj ani software. Objeví se přesměrovávací dialogové okno a informuje vás
o správném pořadí a umožní vám restartovat postup.
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Aktualizace softwaru NeuroWorks
Čas od času vám Natus může poslat aktualizace softwaru. Aktualizace softwaru je dostupná
prostřednictvím instalace CD nebo stáhnutím z odkazu dostupného prostřednictvím technické
podpory Natus.
Pro aktualizaci softwaru:
1. Spusťte instalaci vložením instalačního CD. Pro instalaci prostřednictvím softwarového
odkazu klikněte na odkaz a zmáčkněte Spustit. Po skončení stahování opět zmáčkněte
Spustit. V samorozbalovacím okně WinRAR, které se objeví, vyberte kliknutím na
Vyhledat danou cílovou složku, poté zmáčkněte Instalovat.
2. Otevřete složku NeuroWorks, pak klikněte na aplikační soubor Install > NWorks >
Setup

.

3. Sledujte instrukce, které napovídá InstallShield Wizard pro NeuroWorks.
4. Vložte sériové číslo a číslo balíčku možností pro vygenerování kódu žádosti.
5. Poskytněte tento kód žádosti technické podpoře Natus. Dostanete aktivační kód pro
reaktivaci vaší licence a balíčků možností.
6. Pro restartování vašeho počítače a dokončení instalace klikněte na OK.

Doporučení aktualizace Microsoft Windows:
•

Systémy Natus jsou zasílány s deaktivovanými automatickými aktualizacemi Windows.
Doporučujeme zákazníkům, aby nechávali automatické aktualizace zablokované,
protože instalace neschváleného softwaru může narušit jejich systémy.

•

Pokud mají zákazníci obavy, že jejich systémy mohou být neúmyslně vystaveny
kybernetické bezpečnostní hrozbě, doporučujeme, aby pravidelně ověřovali u Natusu,
které aktualizace Windows jsou schválené pro produkty Natus a stahovali a instalovali
pouze tyto specifické aktualizace.

•

Pro aktuální seznam Windows Service Pack aktualizací vhodných pro instalaci na
systémy Xltek navštivte sekci Technical Support na stránce Natus
(http://www.natus.com/index.cfm?page=support_1&crid=135).
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Zapínání/vypínání systému Acquisition DT
Pro zapnutí systému Acquisition DT postupujte podle těchto kroků:
1. Tam, kde místní regulace vyžadují použití oddělovacího transformátoru, se
ujistěte, že je oddělovací transformátor zapojený do zásuvky lékařské třídy.
2. Zapojte síťový kabel, pokud je k dispozici.
3. Mimo USA: Zapněte oddělovací transformátor, pokud je součástí vašeho systému.
4. Zapněte monitor.
5. Zapněte stolní počítač (na zadní straně jednotky je další vypínač).
6. Zapněte jakékoli další zařízení (jako světelné stimulátory).
7. Spusťte program Natus database.
Pro vypnutí systému Acquisition DT postupujte podle těchto kroků:
1. Vypněte Natus databázi.
2. Klikněte na tlačítko Start na Windows liště s úkoly.
3. Vyberte Vypnout ze Start menu.
4. Vyberte Vypnout počítač a klikněte na Ano.
5. Použijte vypínač napájení pro vypnutí počítače. (Není potřeba vypínat žádné další
součásti).
6. Vypojte oddělovací transformátor ze zdroje, pokud je součástí vašeho systému.
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Obecná varování a upozornění
Následující Varování a upozornění se vztahují na systémy Natus pro stolní počítače
a notebooky a doprovodný software. Acquisition LT (notebook) má svá vlastní další systémově
specifická varování a upozornění. Pokud si nejste jistí nebo máte nějaké otázky ohledně
provozní bezpečnosti nebo o některých varováních a upozorněních, neváhejte zavolat
technickou podporu Natus na čísle 1-800-303-0306.
Federální zákon omezuje prodej, distribuci nebo použití tohoto softwaru pouze na
lékaře nebo na jeho žádost.
Řádné používání jakýchkoli přístrojů Natus záleží na pečlivém čtení všech instrukcí
a nálepek, které jsou součástí balení nebo jsou umístěny na systému. Nepřesná
měření mohou být způsobena nesprávnou aplikací nebo použitím.
Natus čepice jsou klasifikovány jako IPX0 – základní stupeň ochrany proti vniknutí
vody podle IEC 60950-1 / IEC 62368-1.
Použitých baterií z čepic na baterii se zbavte v souladu s místními předpisy.
Počítač používaný s čepicí Natus musí být buď schválený firmou Natus a dodaný
jako část systému schváleného podle IEC 60601-1, nebo musí vyhovovat směrnici
IEC 950 apod. a musí být umístěn mimo prostředí pacienta (což je nejméně 1,5
metru od pacienta laterálně a ne níže než 2,5 metru od země v místě, kde se
pohybuje pacient).
Pro zajištění validity signálů nepoužívejte přístroj blízko žádných zdrojů
elektromagnetické interference.
Před čištěním vypněte systém. Předcházejte proniknutí čisticích nebo studených
sterilizačních prostředků do elektroniky systému. Buďte opatrní u všech konektorů
a hran. Nepoužívejte abrazivní prostředky.
Systémy Natus nemají hodnocení AP ani APG. Nepoužívejte systémy Natus
v přítomnosti hořlavých anestetických směsí se vzduchem nebo s kyslíkem či
oxidem dusným.
Doplňky přístroje mohou obsahovat různé druhy jednorázových sterilních jehlových
elektrod. Tyto jehly jsou označeny jako STERILNÍ a metoda sterilizace je popsaná
na obalu. Tyto elektrody by neměly být použity, pokud byl sterilní obal porušený.
Prodej, distribuce nebo použití přístrojů Natus je omezeno na lékaře nebo jeho
žádost.
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Elektrická varování a upozornění
Systémy Natus jsou určeny pro připojení pouze k řádně uzemněné elektrické
zásuvce.
Pravidelně kontrolujte integritu uzemnění systému a kontrolujte, zda v systému a na
kontaktech pacienta nedochází k výskytu unikajícího proudu. To by mělo být
prováděno aspoň JEDNOU ROČNĚ.
NE zapínejte systém, dokud nejsou připojeny a prověřeny všechny kabely a není
pohledem zkontrolováno, zda nejsou poškozené. Selhání kontroly kabelů může
vést k úrazu elektrickým proudem.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: NEPŘIPOJUJTE vstupy
elektrod k uzemnění. Pacientova čepice obsahuje varovné symboly připomínající,
že připojení jsou zamýšlena pouze pro izolovaná připojení pacienta. Připojení
k uzemnění může vést k úrazu elektrickým proudem.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: NEOPRAVUJTE systém.
Nechte servis na kvalifikovaných pracovnících.
Systém používá zdrojový kabel se třemi dráty se zástrčkou určenou pro nemocnice.
Systém je uzemněný. Pro spolehlivé uzemnění připojujte přístroj pouze k elektrické
zásuvce nemocniční třídy nebo určené pouze pro nemocnice. Často kontrolujte,
zda se napájecí kabel netřepí nebo není jinak poškozený. NEPOUŽÍVEJTE systém
s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou.
Tam, kde místní regulace vyžadují použití oddělovacího transformátoru,
NEUMISŤUJTE oddělovací transformátor na zem.
Do oddělovacího transformátoru zapojujte pouze součástky doporučované
společností Natus.
K vstupním nebo výstupním portům počítačového systému mohou být připojena
pouze zařízení, která jsou schválena společností Natus a která jsou dodávána jako
součást systému schváleného podle IEC 60601-1, nebo zařízení, která splňují
normu IEC 60601-1.
Pokud zkombinujete zdravotnické zařízení s jiným, striktně dodržujte postupy
instalace zařízení, abyste zajistili, že po připojení všech zařízení jsou splněny
požadavky klauzule 16 (systémy zdravotnických zařízení) normy IEC 60601-1.
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Varování a upozornění týkající se elektrod & připojení pacienta
Všechny elektrody určené pro pacienty připojujte pouze k elektricky zcela
izolovaným fyziologickým přístrojům. Připojení elektrod určených pro pacienty
k jakémukoliv jinému přístroji nebo externímu vstupu může způsobit zranění osob.
Čepice pro pacienty jsou pouze na elektrodové vstupy s dotykuvzdorným stylem.
NEPOKOUŠEJTE se používat žádný jiný styl vstupu elektrod určených pro
pacienty.
K předejití zamotání kabelů/uškrcení zajistěte, aby volné kabely nebyly přístupné
pacientovi.
Vypínač událost pacienta umístěný na EEG čepici Natus není určený pro kritické
případy týkající se bezpečnosti pacienta.
Připojení pacientů NENÍ určeno pro přímý kontakt se srdcem.
NEPOUŽÍVEJTE XLDetect montáž se štítky přizpůsobených kanálů.
Pokud je k pacientovi připojeno více zdravotnických zařízení, může celkové zatížení
pacienta unikajícími proudy překročit limity uvedené v IEC 60601-1. Pro zajištění
shody s limity stanovenými v IEC 60601-1 se poraďte se servisním personálem.

Varování a upozornění týkající se prostředí pacienta
Mimo USA: Jakákoli část stolního počítače, která není schválená IEC 60601-1 (a
v Evropě označená CE) musí být umístěna mimo prostředí pacienta (to je nejméně
1,5 metru od pacienta laterálně a výše než 2,5 metru od země v prostředí, kde se
pohybuje pacient). Pokud však má počítač oddělovací transformátor a je částí
systému Natus, pak může být tak blízko pacientovi, jak je třeba.
Stejně jako u všech lékařských vybavení kabel připojující pacienta veďte obezřetně
kvůli snížení možnosti zamotání pacienta do kabelu nebo uškrcení.
Jakýkoli video monitor, který není schválený IEC 60601-1 (a v Evropě označený
CE), MUSÍ být umístěn mimo prostředí pacienta (to je nejméně 1,5 metru od
pacienta laterálně a výše než 2,5 metru od země v prostředí, kde se pohybuje
pacient).
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Varování a upozornění specifická pro Acquisition LT
Následující specifická varování a upozornění pro Acquisition LT (notebook) doplňují Obecná
varování a upozornění. Prosím čtěte VŠECHNA varování a upozornění před použitím
Acquisition LT. Pokud máte nějaké nejasnosti nebo otázky ohledně provozní bezpečnosti
nebo některých varování a upozornění, neváhejte zavolat technickou podporu Natus na čísle 1800-303-0306.
Notebook používaný se Systémem EEG notebook Natus MUSÍ dodržovat standard
IEC 60601-1 a v Evropě MUSÍ mít označení CE.
Mimo USA: Jakákoli část notebooku, která není schválená IEC 60601-1 (a v Evropě
označená CE) MUSÍ být umístěna mimo prostředí pacienta (to je nejméně 1,5 metru
od pacienta laterálně a výše než 2,5 metru od země v prostředí, kde se pohybuje
pacient). Pokud však má počítač oddělovací transformátor a je částí systému Natus,
pak může být tak blízko pacientovi, jak je třeba.
Pro kartu rozhraní u čepice a pro notebook používejte pouze zdroje s lékařským
stupněm dodané firmou Natus. Tento systém je navržen pouze pro práci se
schváleným zdrojem Natus pro notebook a zdrojem AULT SW175 pro kartu
PCMCIA. NEPOUŽÍVEJTE systém s žádným jiným typem zdroje.
Pro EEG čepici Natus používejte pouze kartu (karta pro sběr dat) Natus PCMCIA,
ISA nebo PCI.
Parelelní vstup notebooku je navržen pouze pro použití s tiskárnou schválenou
společností Natus. NEPOUŽÍVEJTE paralelní port pro žádné jiné účely.
Vstup notebookového systému PS/2 je navržený pro použití s myší kompatibilní
s PS/2. Žádný jiný typ přístroje nemůže být připojen ke systémovému portu PS/2
u notebooku.
Spodní PCMCIA slot u notebooku je navržen pro použití s dodaným licenčním
klíčem Natus a donglem. Žádný jiný přístroj nemůže být připojen k systémovému
spodnímu PCMCIA portu notebooku.
Horní PCMCIA slot u notebooku je navržen pro použití s PCMCIA EEG akviziční
kartou Natus. Žádný jiný přístroj nemůže být připojen k systémovému hornímu
PCMCIA vstupu notebooku.
Baterie notebooku může být nahrazena vhodnou lithium-iontovou nabíjitelnou
baterií.
V souvislosti s provozem notebookového systému nevznikají žádné zbytkové
produkty nebo produkty určené k likvidaci.
Pro řádné environmentální podmínky použití a transportu notebookového systému
nahlédněte do uživatelského manuálu.
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Softwarová varování a upozornění
Následující varování a upozornění týkající se softwaru se vztahují na specifické funkce v rámci
NeroWorks a/nebo SleepWorks.

Akviziční profily
Akviziční profil je uložená sbírka akvizičních nastavení, která mohou být vyvolána ze stránky
akvizičních nastavení stejně jako při spouštění nové nebo existující studie. Při vytváření profilu
se tento automaticky ukládá do souboru buď v adresáři NeuroWorks\Nastavení (EEG), nebo
adresáři NeuroWorks\NastaveníSpánku (Spánek) v závislosti na současném režimu softwaru.
Protože se ukládá do souborů s obecnými nastaveními, akviziční profil bude synchronizován
s Mezipamětí obecných nastavení, a proto bude dostupný pro ostatní pracovní stanice.
Podívejte se na sekci „Akviziční profily“ uživatelských manuálů NeuroWorks a SleepWorks.
Protože akviziční profily mohou být sdíleny mezi pracovními stanicemi, smazání
profilu z jednoho přístroje ho odstraní také z ostatních přístrojů, které jsou
synchronizovány se stejnou Mezipamětí obecných nastavení. Při mazání
akvizičních profilů buďte obezřetní.
Článek „Zablokování Akvizičních profilů“ popisuje registrační klíče, které mohou být
nastaveny pro přizpůsobení softwaru NeuroWorks. Pouze zkušení uživatelé
počítače s předchozí znalostí registračních klíčů by měli měnit tato nastavení. Pro
více informací prosím kontaktujte Technickou podporu Natus.

Databáze Natus
Databáze Natus je hlavní vstupní brána pro úpravu a opravu dat o pacientech, získávání
nových informací, spouštění a ukončování studie a ukládání informací o pacientech a studií.
Další informace viz „Databáze Natus“ v uživatelských manuálech NeuroWorks a SleepWorks.
Kliknutí na tlačítko Vyčistit za účelem odstranění datových souborů souvisejících se
studií je nevratné, pokud tyto soubory nebyly archivovány. Jméno pacienta
a informace v databázi se zachovají a budete vyzváni k vložení hesla pro potvrzení
vašeho požadavku.
Archivované studie nejsou automaticky mazány z harddisku. Musíte použít obvyklý
program pro vymazání archivovaných studií.
Nemažte soubory, které NEBYLY nejdříve archivovány.
Kontaktujte oddělení Informačních systémů (nebo jiné vhodné) před připojením
jakéhokoliv zařízení k existující nemocniční síti.
NEPOKOUŠEJTE SE monitorovat jinou akvizici, zrovna když získáváte studii.
NEPOKOUŠEJTE SE monitorovat akviziční stanici z více než tří dalších počítačů.
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Alarmy
NeuroWorks zahrnuje funkci alarmu. Existují dva typy alarmů podporované NeuroWorks:
1) Technické alarmy, které pomáhají uživatelům v získávání cenných dat s nejmenší
interferencí z technických narušení, která, pokud známo, mohou být okamžitě opravena a
2) Alarmy spouštěné pacientem, které vznikají u pacienta.
Alarmový systém NENÍ určený pro nahrazení samostatného nemocničního alarmu.

Vytváření klipů, stříhání studie a mazání videa
Můžete sestříhat studii a vytvořit ve vaší studii klipy obsahující videodata, která chcete uložit,
nebo můžete vymazat všechna videa ze současné studie, která nejsou v označeném klipu.
Když tříháte studii a tvoříte klipy, původní soubor obsahující studii zůstává nedotčený.
Pouze Vytvořit sestříhanou studie i vytvoří v databázi druhou studii. Smazat
všech na videa nevytvoří druhou studii. Více informací viz „Vytváření klipů
a stříhání“ v Uživatelském manuálu NeuroWorks.
Akce Smazat video je NEVRATNÁ. Uchováte pouze vybrané videoklipy
s kompletní EEG studií. Více informací viz „Extrahování a smazání videa“
v Uživatelském manuálu NeuroWorks.
Při archivaci EEG dat s vybraným videem jste omezeni velikostí vašeho
paměťového média. Více informací viz „Vytváření klipů a stříhání videa“
v Uživatelském manuálu NeuroWorks.
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NeuroWorks analyzátory
Batch Analyzátor databáze Natus se používá pro analyzování souborů offline nebo po nahrání.
NeuroWorks je vybaven čtyřmi typy analyzátorů, které pomáhají uživatelům revidovat studie:
EEG s integrovanou amplitudou (aEEG), Sada zkomprimovaného spektra (CSA), Detektor hrotů
(XLSpike) a Detektor událostí (XLEvent). Více informací viz „Používání analyzátorů pro revizi
studie“ v Uživatelském manuálu NeuroWorks.
•

Neodesílejte žádnou studii, která je aktuálně otevřená v programu pro batch
analýzu Natus. Batch analýza se nespustí a objeví se chybové hlášení.

•

Jakmile je studie odeslaná pro batch analýzu, nepokoušejte se otevřít ji
v programu Natus pro revizi dříve, než je analýza hotová. Batch analýza
selže za objevení se chybového hlášení.

Nebyla prokázána žádná specifická klinická hodnota pro žádné chorobné stavy
nebo podmínky pro aEEG odvozená z jiného kanálu kromě P3-P4.
Nespoléhejte se pouze na detektory Hrotu a Události Natus pro hodnocení studie.
Detektory jsou nástroje používané pro asistenci kvalifikovanému praktikovi při
analýze a diagnóze pacienta.
NEpoužívejte XLDetect montáž se štítky přizpůsobených kanálů.
Výkon XLSpike a XLEvent zmíněný v Uživatelském manuálu NeuroWorks může
být získán pouze za použití výchozích nastavení algoritmu Detektoru hrotu
a události. Změna výchozích nastavení by měla být učiněna s opatrností.
Algoritmus Detekce události Natus by měl být použitý s řadou kompletně
namontovaných elektrod (21 nahrávacích elektrod nebo více). Neúplné
namontování může negativně ovlivnit výkon algoritmu a nebylo validováno.

Konfigurace NeuroWorks
Téma „Obnovení automatického přihlášení“ v Uživatelském maunálu
NeuroWorks popisuje registrační klíče, které mohou být nastaveny pro
přizpůsobení softwaru NeuroWorks. Pouze zkušení uživatelé počítače s předchozí
znalostí registračních klíčů by měli měnit tato nastavení. Prosím kontaktujte
technickou podporu Natus na 1-800-303-0306 nebo OTS@natus.com.
Téma „Nastavení pro rychlé vyhodnocení EEG“ v Uživatelském maunálu
NeuroWorks popisuje registrační klíče, které mohou být nastaveny pro
přizpůsobení softwaru NeuroWorks. Pouze zkušení uživatelé počítače s předchozí
znalostí registračních klíčů by měli měnit tato nastavení. Prosím kontaktujte
Technickou podporu Natus na 1-800-303-0306 nebo OTS@natus.com.
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Doporučená uživatelská údržba
Postup dle pravidelného rozvrhu obecné údržby pomůže prodloužit životnost vašeho systému
Natus NeuroWorks. Údržba prováděná uživatelem nezahrnuje přístup do mechaniky žádného
vybavení. Pro servisní problémy, které vyžadují nápravnou údržbu a/nebo opravu vnitřní
součástky volejte prosím technickou podporu Natus na 1-800-303-0306 nebo kontaktujte
vašeho místního zástupce Natus.
POZNÁMKA: Je doporučováno, aby uživatel prováděl údržbové postupy popsané
v této sekci alespoň jedenkrát ročně.
Uživatelská údržba zahrnuje pravidelnou kontrolu a čištění všech součástek systému, včetně:
•

Monitoru a CPU (počítačová konzole)

•

Konektorů

•

Čepice a kabelu k čepici

•

Elektrod a doplňků
VAROVÁNÍ: Před čištěním odpojte napájecí kabel od systému a ze zástrčky.
Používejte hadřík bez žmolků. Nepoužívejte abrazivní čističe na žádnou součástku
systému.
VAROVÁNÍ: Dbejte na to, abyste neumožnili vnik kapaliny do vnitřních
elektronických součástek systému. Buďte výjimečně opatrní při manipulaci
s kapalinami v blízkosti mřížek.

Monitor a CPU
Monitor a CPU mohou být čištěny pomocí vlhkého hadříku za použití vody, jemného čisticího
prostředku nebo studeného sterilizačního činidla. Dbejte na to, abyste se vyvarovali vniku
nadbytečné kapaliny do jakékoli vnitřní součástky.

Konektory
Konektory by měly být čištěny pomocí suchého, jemného hadříku beze žmolků.
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Čepice a kabel
Pravidelně kontrolujte, zda se nějaké z připojení elektrod neuvolnilo. Pokud se to stane,
kontaktujte technickou podporu Natus na 1-800-303-0306. Dbejte na to, abyste se vyvarovali
extrémnímu namáhání čepice (například pád). Pravidelně ověřujte integritu kabelů. Čepice by
měla být čištěna pouze suchým jemným hadříkem beze žmolků.

Elektrod a doplňků
Pravidelně čistěte všechny povrchy elektrod a doplňků teplou mýdlovou vodou nebo tekutým
sterilizačním prostředkem. Ujistěte se, že všechny gely a/nebo pasty jsou smyty z elektrod
a jejich kabelů. Pro čištění a/nebo sterilizaci všech elektrod a doplňků postupujte podle instrukcí
výrobce elektrod.
I když byl systém Natus NeuroWorks navržen a vyroben tak, aby byl co nejspolehlivější
a nejtrvanlivější, pravidelné čištění a kontrola součástek systému podpoří jeho dlouhé
a bezchybné fungování. Stejně jako u jiných typů lékařského vybavení se snažte vyvarovat se
extrémního namáhání (např. hrubého zacházení) a trvalého vystavení extrémním teplotám.
Pokud máte podezření na jakýkoli problém, který by mohl ovlivnit bezpečnost nebo efektivitu
vašeho systému Natus NeuroWorks, volejte technickou podporu Natus na 1-800-303-0306
nebo kontaktujte vašeho místního zástupce Natus.
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Spuštění nové studie
Pro započetí nové studie NeuroWorks:
1. Připojte pacienta k čepici pomocí elektrod.
2. Přihlaste se do systémové sítě za použití vašeho uživatelského jména a hesla. Tím se
spustí databáze Natus. (Můžete také otevřít databázi Natus kliknutím na ikonu
Databáze Natus na ploše Windows.)

Ikona Databáze Natus
3. K otevření dialogového okna Informace o studii učiňte některý z těchto kroků:
Nový na liště s nástroji.

•

Klikněte na tlačítko

•

Vyberte menu Pacient a vyberte Nový.

•

Použijte klávesovou zkratku CTRL + N.

4. Zadejte aspoň jedno písmeno do políček pro jméno a příjmení v záložce Pacient.
Později se můžete vrátit a změnit záznam a přidat více informací.
5. K otevření obrazovky Akvizice NeuroWorks klikněte na tlačítko OK v okně Informace
o studii. V závislosti na vašem nastavení záložky Akvizice může studie začít
automaticky nahrávat (viz TIP níže). Pokud se zobrazuje zpráva NENAHRÁVÁM, pro
spuštění nahrávání klikněte na tlačítko Nahrát (nebo zmáčkněte CTRL + MEZERNÍK).
6. Můžete také v této fázi udělat Kontrolu impedance zmáčknutím kombinace klávesy
CTRL + MINUS <–> na očíslované klávesnici (nebo vybrat Ovládací panely > Kontrola
impedance).
7. Pro zastavení nahrávání klikněte na tlačítko Stop (nebo zmáčkněte CTRL + MEZERNÍK).
8. Pro zavření nahrávání klikněte na tlačítko
v pravém horním rohu okna NeuroWorks.
Objeví se dialogové okno Zpráva technologa. To můžete vyplnit teď nebo později.
Klikněte na OK.
9. Když se objeví okno se zprávou Jste si jistí, že chcete zavřít aktuální studii? Klikněte
na Ano. NeuroWorks se zavře a Databáze Natus se znovu objeví.
TIP: Možnost na panelu Akvizice v okně Nastavení editace vám umožní nastavit
systém tak, aby začal nahrávat automaticky když započnete novou studii. Pro
získání přístupu k tomuto prvku vyberte Změnit > Nastavení > Akvizice.
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Okno Informace o studii
POZNÁMKY:
•

Dialogové okno Informace o pacientovi/studii je viditelně rozdělené na
oblasti, které jsou společné všem studiím u daného pacienta, a na oblasti,
které jsou specifické pro každou studii.

•

Možnost Čepice je dostupná v záložce Pacient v okně Informace o studii.

Okno Informace o studii se objeví, když poprvé zahájíte studii. Můžete ho také
zobrazit v průběhu studie vybráním Upravit > Informace o studii nebo
zmáčknutím CTRL + I. Na začátku studie obsahuje okno Informace o studii dvě
záložky: 1. Záložka Pacient 2. Záložka Informace o medikaci.
Když vyvoláte okno Informace o studii poté, co byla studie zahájena, obsahuje dvě
další záložky: 1. Zpráva technologa 2. Zpráva lékaře. Tyto záložky mohou být
použity ke vložení poznámek a informací o různých atributech studie, které se
objeví později ve vygenerovaných zprávách.

Okno Informace o studii při spuštění
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Možnosti čepice
Možnosti čepice vám umožňují přepínat mezi čepicí připojenou ke sběrnici PCI, ke sběrnici USB
nebo k Ethernetu (TCP/IP). Možnost čepice je dostupná, pouze když poprvé zahájíte studii. Nad
rámec položek PCI a USB, které jsou vždy přítomné, seznam dostupných

Funkce Možnosti čepice
čepic také obsahuje jakékoli čepice, které používají TCP/IP připojení. Takové čepice mají
v nastavení přiřazena uživatelsky příjemná jména (XLDB->Tools->Options->Headboxes)
(XLDB > Nástroje > Možnosti > Čepice). Tato uživatelsky příjemná jména (např. „EMU40
v pokoji 416“ nebo „Ložnice 517“) se objeví v seznamu a umožní spojení s vhodnou čepicí před
zahájením studie.
Je také možné nahrát různé parametry z vybraných fyziologických monitorovacích přístrojů
(PhM) nebo monitorů fyziologických funkcí. Když vybíráte čepici, musíte také vybrat svůj PhM
přístroj, pokud máte v plánu nahrávat z PhM přístroje. PhM přístroje musí být nejprve
nastaveny, teprve poté je budete moci vybrat v dialogu Čepice. Více informací o tomto prvku viz
uživatelský manuál NeuroWorks/SleepWorks.
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Záložka Informace o medikaci
Záložka informace o medikaci je jedna ze záložek v okně Informace o studii.
Záložku Informace o medikaci můžete použít pro vkládání poznámek o medikaci pacienta
a jejím dávkování.
•

Pro přidání nové informace klikněte na tlačítko Add (Přidat). Objeví se seznam dříve
vložených dat.

•

Pro přidání nové položky mimo menu s rozbalovacím seznamem vyberte Other
(Ostatní) ze seznamu Add (Přidat). Poté do okna, které se objeví, napište jméno
položky. Pro pohyb mezi sloupci použijte klávesu Tab.

•

Kdykoliv změňte data kliknutím na tlačítko backspace a novým vložením správné
informace.

•

Můžete také přidávat nebo měnit data umístěním šipky myši na políčko, které chcete
upravit, a pravým kliknutím. Kliknutí pravým tlačítkem myši na záhlavní políčko sloupce
zobrazí seznam dříve vložených položek, ze kterých si můžete vybírat.

•

Položky v rozbalovacím seznamu mohou být přizpůsobeny použitím možnosti nabídky
File > Customize (Soubor > Přizpůsobit). Například vyberte File > Customize >
Dosages (Soubor > Přizpůsobit > Dávkování) pro změnu obsahu rozbalovacího
seznamu Dosages (Dávkování).

Záložka Zpráva technologa
Záložka práva technologa je jedna ze záložek v okně Informace o studii. Záložka Zpráva
technologa může být použita ke vložení poznámek a informací o různých atributech studie,
které se objeví později ve vygenerovaných zprávách.
POZNÁMKA: Záložka zpráva technologa se neobjeví v okně Informace o studii,
když poprvé zahajujete studii. Objeví se, pouze když otevřete okno Informace
o studii poté, co studie začala.

Záložka Zpráva lékaře
Kvalifikovaný uživatel může vkládat až tři diagnostické kódy na záložku Zpráva lékaře. Tyto
výběry vložení kódů jsou uloženy v databázi (pokud nejsou vymazány uživatelem) a mohou být
přidány do zprávy o studii.
Záložka Physician's Report (Zpráva lékaře) je jedna ze záložek v okně Study Information
(Informace o studii). Záložka Physician's Report (Zpráva lékaře) se používá k vkládání
poznámek a/nebo informací, jako jsou diagnostické kódy pro různé atributy studie, které mohou
být znovu zobrazeny ve vygenerovaných zprávách.
POZNÁMKA: Záložka Zpráva lékaře se neobjevuje v okně Informace o studii, když
poprvé zahájíte studii. Objeví se, pouze když vyvoláte okno Informace o studii poté,
co studie začala.
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Kontrola impedance
Kontrola impedance se provádí, aby se zajistil dostatečný kontakt elektrod s pacientem.
Kontroly impedance mohou být prováděny kdykoliv během studie.
Pro spuštění kontroly impedance vyberte Controls > Impedance Check (Ovládací panely >
Kontrola impedance).

Spuštění Kontroly impedance
Když se zahájí kontrola impedance, software skenuje všechny kanály (v módu automatického
skenování). Můžete monitorovat kontakt jednotlivého kanálu zamknutím jeho připojení a poté
regulací kontaktu elektrody na přijatelné úrovně impedance. Štítky kanálů odpovídají těm
v aktuální sestavě, ne těm na čepici samotné.
Pro...

Udělejte tohle...

Zamknutí připojení kanálu

Klikněte na tlačítko Zamknout kanál vlevo od
Kanálu #, který si přejete zamknout. To omezí
skenování pouze na tento kanál. Poté můžete
přizpůsobovat připojení elektrody, dokud nejsou
dosaženy uspokojivé úrovně.

Povolení systému skenovat všechny
kanály a spuštění kompletní kontroly
impedance

Klikněte na Uvolnit zámek.

Uložení kontroly impedance jako součásti
EEG záznamu

Klikněte na Konec a Začátek nahrávání.

Ukončení kontroly impedance

Klikněte na Konec.

Interpretace Kontroly impedance
Kontrola impedance zobrazí sloupcové grafy, které ukazují impedanci spojení každé elektrody.
Zelený sloupec ukazuje, že naměřený údaj je přijatelný (např. pod prahem). Červený sloupec
ukazuje, že naměřený údaj je nepřijatelný (např. nad prahem). Pro nastavení prahu impedance
klikněte na jedno z tlačítek Práh v okně Skupina prahů na pravé straně od obrazovky Kontrola
impedance.
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Nahrávání videa

Tlačítka Nahrávání a Kamery na liště nástrojů s pracovním postupem
Zmáčkněte Začátek/Konec nahrávání pro přepnutí nahrávání EEG mezi vypnutím a zapnutím.
Zmáčkněte Start/Konec nahrávání videa pro přepnutí nahrávání videa do polohy zapnutí a vypnutí.
Pro zobrazení nebo schování okna s videem:
•

Vyberte Zobrazit > Video

•

Zmáčkněte CTRL + U

•

Klikněte na tlačítko

Zapnout/vypnout video na nástrojové liště

Okno s videem v živém režimu

Okno s videem
VAROVÁNÍ: Možnost videa musí být aktivní pro zachycení nebo revizi audio součástí.

Otevření dokončené studie pro revizi
Pro otevření dokončené studie pro revizi:
1. Klikněte na ikonu Databáze Natus na vaší ploše Windows pro otevření databáze Natus.
2. Vyberte (zvýrazněte) studii, kterou chcete revidovat.
3. Klikněte na

Revize. NeuroWorks otevře a zobrazí vybranou studii.
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Procházení studie
Pro procházení studie pacienta můžete používat klávesnici, tlačítka na panelu nástrojů Revize,
na panelu nástrojů Studie nebo na panelu nástrojů Trend Shrnutí.

Používání klávesnice pro pohyb ve studii
Pro...

Udělejte tohle...

Plynulé přehrávání studie dopředu nebo
dozadu

Zmáčkněte CTRL + F nebo CTRL + R.

Přepnutí mezi spuštěním a zastavením

Zmáčkněte MEZERNÍK.

Posunutí studie vpřed o jednu stranu

Zmáčkněte klávesu ŠIPKA DOPRAVA.

Posunutí studie vzad o jednu stranu

Zmáčkněte klávesu ŠIPKA DOLEVA.

Posunutí studie zpět nebo vpřed v sériích
následujících stran

Držte klávesu ŠIPKA VLEVO nebo VPRAVO.

Používání Panelu nástrojů Revize pro procházení studie

Panel nástrojů Revize
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Zavření studie
Pro zavření souboru klikněte na tlačítko
Zavřít, které je umístěné v pravém horním rohu
okna NeuroWorks. (Můžete také zavřít soubor vybráním Soubor > Zavřít.)
VAROVÁNÍ: Změny, které uděláte v průběhu revidování studie, se neuloží, pokud
není soubor řádně zavřený. Pro uložení změn musíte kliknout na Ano, když se objeví
okno se zprávou tázající se, zda chcete uložit vaše změny (viz ilustrace níže).

Proces zavírání
Pro zavření studie:
1. Klikněte na tlačítko
Zavřít. Pokud se automaticky neobjeví okno Zpráva lékaře,
klikněte na záložku Zpráva lékaře pro jeho zobrazení.
2. Do okna Posuzovatel napište jméno posuzovatele.
3. Pro vložení jména posuzovatele a data revize klikněte na Označit jako revidované.
4. Dole v dialogovém okně Zpráva lékaře u jakékoliv stránky v záložce dodejte relevantní
informace.
5. Klikněte na OK pro zavření a uložení studie.
6. Objeví se okno se zprávou tázající se, zda chcete ukončit aktuální studii.
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TIP: Pokud se neobjeví Zpráva lékaře, když zavřete studii, pak vyberte Soubor > Přizpůsobit >
Možnosti a vyberte Automaticky zobrazovat formuláře se zprávou. Revidování videa
Pro zobrazení nebo schování videa:
•

Vyberte Zobrazit > Video

•

Vyberte Zobrazit > Panely nástrojů > Video

•

Zmáčkněte CTRL+U.

Funkce tlačítka Obrazovka videa
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Prohlížeč anotací
Přehled
Prohlížeč anotací uvádí seznam všech po sobě jdoucích poznámek ve studii. To vám
umožňuje rychle se pohybovat z poznámky na poznámku. Poznámky a komentáře přidané
technologem, recenzentem a systémem NeuroWorks jsou zaznamenány automaticky. Když
revidujete studii, tlačítka se šipkami vám umožní pohybovat se mezi anotacemi.
Prohlížeč anotací je zobrazován pouze v režimu prohlížení v průběhu Akvizice (nahrávání), ale
editace je možná v režimu Revize.
Pro otevření Prohlížeče anotací:
•

Vyberte Zobrazit > Prohlížeč anotací.

Prohlížeč anotací
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Přidávání poznámek a průběžné přizpůsobení poznámek
Přidání poznámky kliknutím
Pro přidání poznámky kliknutím:
1. Klikněte levým tlačítkem kdekoliv na stopách studie.
2. Otevře se menu s akvizičními Poznámkami.
3. Vyberte Přizpůsobit nebo předdefinovaná poznámka.
4. Pokud vyberete Přizpůsobit, napište vaše informace do okna Poznámka.

Přidání poznámky psaním
Můžete rychle přidat přizpůsobené poznámky průběžně, když je studie zaznamenávána.
Pro přidání průběžné poznámky:
1. Začněte psát poznámku na klávesnici.
2. Otevře se okno Poznámka.

Okno s poznámkou
3. Až dokončíte vkládání poznámky, klikněte na OK.
Jakmile začnete psát, poznámka je umístěna v okně s průběhem křivky a v Prohlížeči anotací.
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Vytvoření a úprava montáže
Otevření montážního editoru
1. Vyberte Úpravy > Nastavení > Montáž.
2. Klikněte pravým tlačítkem myši na buňku pro zobrazení seznamu hodnot/označení,
která můžete použít k jejímu vyplnění.

Duplikování montáže
1. Klikněte na tlačítko Duplikovat, které je umístěné v sadě tlačítek Montáž na pravé
straně záložky Montáž. To vytvoří novou montáž, která má zpočátku stejné vstupní
a výstupní kanály jako sestavená montáž aktuálně vybraná ze seznamu. Tato montáž
nemusí být kompatibilní s aktuální čepicí. Pro vytvoření montáže, která je kompatibilní
s aktuální čepici, použijte tlačítko Nový.
2. Do okna Jméno napište nové jméno pro montáž.
3. Změňte nastavení kanálu dle vašich požadavků.
4. Uložte novou montáž.
5. Klikněte na OK pro aktivaci dané montáže.

Přejmenování montáže
1. Klikněte na tlačítko Přejmenovat, které je umístěné vpravo od pole se seznamem
Jméno. Pole se seznamem Jméno se nyní stává editovatelným textovým polem.
2. Napište jméno montáže do pole se seznamem Jméno a zmáčkněte ENTER na vaší
klávesnici. Nyní se objeví nové jméno montáže v menu pole se seznamem Jméno.
3. Požadované změny nastavení kanálů nové montáže docílíte pomocí tlačítek Upravit,
Připojit, Vložit, Změnit, nebo Vymazat. Po uložení nové montáže se tato objeví
v seznamu montáží v menu Montáž.

Vytvoření nové montáže
1. Vyberte Úpravy > Nastavení > Montáž.
2. Klikněte na Nový. To vytvoří montáž, která má tolik vstupních kanálů jako čepice použitá
pro získání aktuální studie (pokud je studie otevřená), nebo jako výchozí sada čepice na
akviziční stránce (pokud není žádná aktuální studie). Montáž zpočátku nemá výstupní
kanály (tabulka je prázdná). Název Nepojmenovaný v textovém okně Jméno se
zvýrazní. Napište jméno nové montáže, kterou se chystáte vytvořit.
3. Přidávejte a měňte kanály dle vašich požadavků.
4. Pro přidání kanálů na konec montáže vyberte Připojit.
5. Vyberte kanál a klikněte na Upravit.
6. Pro přidání kanálu na místo šipky myši vyberte Vložit.
7. Pro smazání vybraných kanálů vyberte Smazat.
8. Pro uložení nové montáže klikněte na Uložit. Pro aktivaci nové montáže klikněte na OK.
Nyní, když otevřete menu Montáž, objeví se nová montáž v seznamu montáží.
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Uložení montáže
Montážní menu má nyní nové tlačítko Uložit (Místo), které vám umožní vybrat místo pro
uložení montáže. Přední strana tlačítka Uložit uvádí výchozí umístění, které je nastaveno pro
uložení aktuální montáže, například Uložit (Obecné). Když kliknete na šipku vedle tlačítka
Uložit (Místo), uvidíte menu míst dostupných pro uložení montáže, například Uložit (Obecný),
Uložit (Místní) a Uložit (Pacient).
•

Vyberte Uložit (Místní) pro uložení montáže do místního adresáře.

•

Vyberte Uložit (Obecný) pro uložení do adresáře na síti. Tento adresář se nastaví
v záložce možnosti Soubor > Přizpůsobit v NeuroWorks.

•

Pro uložení montáže společně s Informacemi o pacientovi v Databázi Natus vyberte
Uložit (Pacient).

Snímek obrazovky se záložkou Montáž

Nastavení záložky Montáž
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Vizuální montážní editor
Vizuální montážní editor je nástroj pro vytváření a úpravu montáží. Poskytuje jednoduché
grafické rozhraní tam, kde dříve existovaly pouze tabulkové nástroje.
Pro přístup k vizuálnímu montážnímu editoru:
1. Vyberte Úpravy > Nastavení > Montáž.
2. Klikněte na tlačítko

.

Vizuální montážní editor
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Panel nástrojů Stopky
Stopky měří a zobrazují uplynulý čas nebo trvání události. Pro otevření nástroje Stopky vyberte
Zobrazit > Panely nástrojů > Stopky.

Stopky

Panel nástrojů Montáž
Pro změnu nastavení kanálu můžete použít panel nástrojů Montáž. Rozpětí nastavení montáže
jsou značena hodnotami dostupnými v panelu nástrojů.

Panel nástrojů Montáž
Pro otevření Montážního editoru klikněte na tlačítko
Montážní nastavení, které je
umístěné úplně vlevo od panelu nástrojů Montážního nastavení.

Panel nástrojů poznámky
Na panelu nástrojů Poznámka se objeví různá tlačítka v závislosti na tom, zda nahráváte studii
v živém režimu (akviziční režim) nebo revidujete dříve nahranou studii (revizní režim). Pro
otevření panelu nástrojů Poznámka vyberte Zobrazit > Panel nástrojů > Poznámka.
Obrázky níže ukazují výchozí tlačítka panelu nástrojů Poznámka.
Panel nástrojů Poznámka v Akvizičním režimu
Panel nástrojů Poznámka v Revizním režimu
Pro okamžité vložení poznámky na aktuální místo Hrany skenu klikněte na tlačítko Poznámka.
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Panel nástrojů Protokol
Protokol je přizpůsobitelný set aktivit, které jsou nastaveny tak, aby byly vykonávány
sekvenčně. Tento panel nástrojů zobrazuje jméno a krok protokolu, který aktuálně běží. Pro
Zastavení, Pokračování nebo Přerušení protokolu použijte tlačítka úplně vpravo od panelu
nástrojů Protokol.
Pro otevření panelu nástrojů Protokol vyberte Zobrazit > Panely nástrojů > Protokol.
Panel nástrojů Protokol

Panel nástrojů Kamera
Panel nástrojů Kamera poskytuje švenk, náklon, přiblížení a přepínací tlačítka pro vzdálené
ovládání kamery v průběhu živého sběru.
Pro otevření panelu nástrojů Kamera:
•

Vyberte Zobrazit > Panely nástrojů > Kamera.

Panel nástrojů s PTZ Kamerou
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Panel nástrojů Revize
Použijte panel nástrojů Revize pro procházení studie. Panel nástrojů Revize je dostupný pouze
v režimu Revize.
Pro otevření panelu nástrojů Revize:
•

Vyberte Zobrazit > Panely nástrojů > Revize.

Panel nástrojů Revize
Tlačítka s funkcemi na panelu nástrojů
Tlačítko

Funkce/Popis
Přepíná mezi spuštěním a vypnutím nahrávání videa.
Přehraje studii pozpátku.
Přejde k předchozí položce.
Přejde k následující položce.
Přehraje studii vpřed.
Změní rychlost přehrávání EEG.
Klikněte na šipky

pro zvýšení nebo snížení rychlosti.

Klikněte na začít značení klipu.
Klikněte na ukončit značení klipu.
Klikněte na upravovat klipy.
Tlačítko Okamžité zobrazení sestřihu. Klepnutím na toto tlačítko systém
zobrazí automaticky sestříhaný záznam.
Tlačítko Zachytit aktuální stránku.
Klikněte na tisk aktuální stránky.
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Tlačítko

Funkce/Popis
Tlačítko Zvětšit. Klikněte na tlačítko a pak klikněte a roztáhněte obdélník
ohraničeného okna.
Tlačítko Zmenšit. Klikněte pro návrat ohraničeného okna na normální
velikost.
Tlačítko kurzorů průběhu křivky. Vloží kurzor s doprovodným infoboxem
kdekoliv, kde kliknete na průběh křivky.
Tlačítko Frekvenční nástroj. Klikněte pro otevření Frekvenčního
nástroje.
Tlačítko Režim přehrávání stránek videa. Když je toto tlačítko
aktivováno, videoobrazovka bude přehrávat na základě zobrazení stránky
EEG obrazovky. Když tedy listujete studií, používejte zobrazení stránky.
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Panel nástrojů Shrnutí - EEG
Pokud není panel nástrojů Shrnutí ještě zobrazený, vyberte Zobrazit > Panely nástrojů >
Shrnutí pro zobrazení panelu nástrojů Shrnutí EEG.

Panel nástrojů Shrnutí EEG zobrazující kvantitativní trendy EEG
Když kliknete pravým tlačítkem myši na panel nástrojů Shrnutí, objeví se zástupce menu
s možnostmi, které vám umožní měnit zobrazené informace.
Je k dispozici několik druhů trendových dat včetně:
•

Density Spectral Array (DSA)

•

Integrovaná amplituda EEG (aEEG) *

•

Quantified EEG trend (qEEG) *

•

Burst Suppression trend *

•

Envelope trend *

•

Alpha Variability trend *

•

Spectral Entropy trend *

•

Spectral Edge trend *

•

Vývoj data a amplitudy

•

Vývoj události

Všimněte si, že trendy označené * jsou dostupné pouze na systémech obsahujících volitelný
pokročilý trendový software.
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Panel nástrojů Studie
Panel nástrojů Studie ukazuje mezery v nahrávacích sekcích, kde bylo video nahráno, jako
šrafované místo a odlišné události jsou zobrazeny použitím odlišných barev.
Pro otevření panelu nástrojů Studie:
•

Vyberte Zobrazit > Panely nástrojů > Studie.

Panel nástrojů Studie
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Panel nástrojů Průběh práce
Panel nástrojů Průběh práce může být použit pro zahájení a ukončení nahrávání EEG a video
dat jak místně, tak ze vzdáleného počítače.
Pro otevření panelu nástrojů Průběh práce:
•

Vyberte Zobrazit > Panely nástrojů > Průběh.

Panel nástrojů Průběh práce
Tlačítka a indikátory panelu nástrojů
Tlačítko

Funkce
Zahájení/zastavení nahrávaní.
Spuštění/vypnutí videa.
Testovací kanály.
Kontrola impedance.
Aktivace světelného stimulátoru. Nastavení úrovně blesku.
Revize aktuální studie.
Indikátor použití disku.
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Panel nástrojů Průběh práce - Spánek
Panel nástrojů Průběh práce je dostupný pouze v režimu Revize. Pokud panel nástrojů Průběh
práce ještě není zobrazený, vyberte Soubor > Panely nástrojů > Průběh práce.

Panel nástrojů Průběh práce
Tlačítka a indikátory panelu nástrojů
Tlačítko

Funkce
Zahájí/zastaví nahrávaní.
Spustí/vypne video.
Testovací kanály.
Kontrola impedance.
Kalibrace kanálu.

Biologická kalibrace.

Změna pozice těla.

Změna nastavení CPAP, Bi-Level a O2.

Zhasnutí.
Rozsvícení.
Revize aktuální studie.
Přepínání mezi pracovními prostory. Uložení nového nebo
vymazání existujícího.
Indikátor použití disku.
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Panel nástrojů Shrnutí - Spánek
Pokud není panel nástrojů Shrnutí ještě zobrazený, vyberte Zobrazit > Panely nástrojů >
Shrnutí pro zobrazení panelu nástrojů Shrnutí Spánek.

Panel nástrojů Shrnutí Spánek zobrazující události a pulzní/oximetrická data
Když kliknete pravým tlačítkem myši na panel nástrojů Shrnutí, objeví se zástupce menu
s možnostmi, které vám umožní měnit zobrazené informace.
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Panel nástrojů s fázemi - Spánek
Panel nástrojů S fázemi se používá pro přidělení fází spánku ke každé epoše při procházení
studií. Má také tlačítka pro aktivaci funkcí Automatické listování a Fázování v průběhu
přehrávání.

Panel nástrojů S fázemi
Fázování ovladačů a funkcí
Klávesa

Tlačítko

Fáze

0

Vzhůru

1

Fáze 1

N1

Tranziční spánek (kojenec) (Fáze T)
2

Fáze 2

N2
3

Fáze 3

N3
4

Fáze 4

Non-Rem (Dětské/kojenec)
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Klávesa

Tlačítko

Fáze

5

REM

6

Pohyb

7

Neskórovatelné (Nebylo možné určit správnou fázi, ale došlo
k označení jako oskórované.)

8

Prázdné/Neskórované (fázi nebylo přiděleno hodnocení.)

Automatické listování. (Při zmáčknutí Automatického listování
studie automaticky přeskočí na další neskórovanou fázi, jakmile
byla oskórována předchozí fáze.)
Fázování v průběhu přehrávání. (Umožní vám skórovat
a hodnotit studii, zatímco se přehrává.)
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Panel nástrojů Revize - Spánek
V režimu Revize SleepWorks by měl být panel nástrojů Revize zobrazován poblíž horní strany
vaší obrazovky. Pokud není, vyberte Zobrazit > Panely nástrojů > Revize.
Tlačítka s funkcemi na panelu nástrojů
Tlačítko

Funkce/Popis
Přehraje studii pozpátku.
Přejde k předchozí položce.
Zobrazí rozbalovací seznam navigačních režimů.

Použijte k výběru.
Přejde k následující položce.
Přehraje studii vpřed.
Změní rychlost přehrávání EEG.
Klikněte na šipky

pro zvýšení nebo snížení rychlosti.

Klikněte pro zahájení značení klipu.
Klikněte pro ukončení značení klipu.
Klikněte pro upravování klipů.
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Tlačítko

Funkce/Popis
Režim značení spánkových událostí. Zmáčknutí tohoto
tlačítka za současného tažení obdélníku přes stopy signálu
zobrazí menu s rozbalovacím seznamem všech
konfigurovaných spánkových událostí:

Vyberte jeden z druhů událostí pro dokončení vytvoření spánkové
události. Dvojitým kliknutím na toto tlačítko vstoupíte nastálo do
režimu Značení spánkových událostí. Mnohonásobné události
mohou být označeny bez nutnosti pokaždé zmáčknout tlačítko.
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Tlačítko

Funkce/Popis
Režim Rychlé značení spánkové události. Pokud je v tomto
režimu na obrazovce přetažen obdélník přes jednu ze stop,
systém se pokusí lokalizovat typ nakonfigurované události, jež se
má vyznačit na určitém kanálu. Pokud konfigurace nespecifikuje
událost pro určitý kanál, pak bude stále zobrazeno kompletní
menu. Druh události, který uživatel vybere, je poté zapamatován,
a při značení následných poznámek se neobjeví výzva.
Dvojitým kliknutím na toto tlačítko vstoupíte nastálo do režimu
Rychlého značení spánkových událostí. V rohu tlačítka se objeví
kolíček k označení trvalého zapnutí režimu. Mnohonásobné události
mohou být poté značeny bez nutnosti mačkat pokaždé tlačítko.
Rozbalovací menu se objeví, pouze pokud k tomuto danému kanálu
nejsou v konfiguraci přiděleny žádné události a pouze pokud se
jedná o první vyznačenou událost na daném kanálu.
Opět klikněte na tlačítko pro zrušení trvalého režimu.
Poznámka: Toto je nejrychlejší způsob hodnocení
spánkových událostí v SleepWorks, protože
nevyžaduje přepínání režimů nebo vybírání druhu
událostí pokaždé – vyžaduje pouze značení
samotných událostí.
Poznámka: Na stránce Konfigurace spánkových
událostí (Soubor > Přizpůsobit > Spánkové události)
nastavte, které události souvisejí s kterými kanály.
Vícečetné události mohou být použity pro značení
daného druhu spánkové události.
Režim Mazání spánkové poznámky. Zmáčkněte toto tlačítko
a poté kliknutím na poznámku spánkové události na obrazovce
tuto poznámku smažte. Systém se poté vrátí do režimu rolování
stránky.
Dvojitým kliknutím na toto tlačítko vstoupíte nastálo do režimu
Smazání spánkových událostí. V rohu tlačítka se objeví kolíček
k označení trvalého zapnutí režimu. Vícečetné události mohou
být poté smazány jednoduchým kliknutím na následné události
bez nutnosti mačkání tlačítka pokaždé.
Opět klikněte na tlačítko pro zrušení trvalého režimu.
Smaže všechny poznámky na obrazovce.
Tlačítko Přijmout automatizovanou událost.
Tlačítko Odmítnout automatizovanou událost.
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Tlačítko

Funkce/Popis
Tlačítko Pracovní prostor. Zapamatuje si určité prvky
uživatelského rozhraní.
Tlačítko Zachytit aktuální stránku.
Klikněte na tisk aktuální stránky.
Tlačítko Zvětšit. Klikněte na tlačítko a pak klikněte a roztáhněte
obdélník ohraničeného okna.
Tlačítko Zmenšit. Klikněte pro návrat ohraničeného okna na
normální velikost.
Tlačítko kurzorů průběhu křivky. Vloží kurzor s doprovodným
infoboxem kdekoliv, kde kliknete na průběh křivky. Pro vypnutí
klikněte na tlačítko podruhé.
Tlačítko nastavení pozice těla. Klikněte pro vybrání
z rozbalovacího seznamu výběrů.
Použijte pro změnu hodnot CPAP, Bi-Level a Supplemental 02.
Tlačítko Zhasnutí. Klikněte pro vložení poznámky zhasnutí do
okna studie a Prohlížeče anotací.
Tlačítko Rozsvícení. Klikněte pro vložení poznámky rozsvícení
do okna studie a Prohlížeče anotací.
Spustí/vypne video.

Nástroj Kalibrace - Spánek
V softwaru SleepWorks budete potřebovat přiřadit vhodné typy signálu kanálu u vaší montáže.

Přiřazení typu kanálového signálu
Nezapomeňte, že pro otevření nástroje Kalibrace musíte nejdříve použít Montážní editor pro
přiřazení vhodného typu kanálu.
1. Vyberte Úpravy > Nastavení > Montáž.
2. V montáži vyberte jeden nebo více kanálů. Klikněte pravým tlačítkem myši do buňky ve
sloupci Druh. Poté vyberte vhodný druh kanálového signálu z vyskakovacího menu
(např. Externí OSat nebo Frekvenci externích impulzů). Toto nastavení je aplikováno na
vybraný kanál.
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3. Klikněte na Použít.
4. Klikněte na OK pro zavření Montážního editoru a vraťte se na obrazovku se studií
v živém režimu.

Použití Kalibračního nástroje
Pro konvertování výstupu na jednotku vhodnou pro daný druh kanálu potřebuje systém vědět,
kdy je výstup z externího převodníku na specifických známých hodnotách. Nástroj Kalibrace se
používá pro poskytnutí této informace systému.
Když otevřete okno Kalibrace —buď kliknutím na
tlačítko Kalibrovat kanál a vybráním
kanálu, nebo vybráním kanálu v okně průběhu křivky, pravým kliknutím a vybráním
Kalibrovat—uvidíte, že okno Kalibrování je barevně kódováno:
•

Světle modrá čára ukazuje stopu současného průběhu vlny.

•

Barevné pruhy (červený, zelený atd.) se používají pro nastavení konverzních hodnot,
když je aktuální průběh vlny (modrá stopa) na určité známé hodnotě.

•

Textová okna nalevo se používají pro informování systému o úrovni napětí, když je
aktuální průběh vlny na známých hodnotách (červený text = červený pruh; zelený text =
zelený pruh atd.).
POZNÁMKA: Následující příklad ukazuje, jak zkalibrovat systém na 100% a 0%
výstupní signály pro Externí OSat. Kalibrační procedura je však prakticky
identická pro kalibraci jiných externích přístrojů a pozic těla.
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Správce ambulantní čepice
Správce ambulantní čepice je samostatný program pro spouštění studií s ambulantními
čepicemi. Při použití Správce ambulantní čepice můžete kontrolovat stav paměti čepice
a nahrávat studie do Databáze Natus.

Aktivace a použití Správce ambulantní čepice
Pro otevření Správce ambulantní čepice vyberte Nástroje > Ambulantní správce v Databázi Natus.
Pro detailní instrukce pro spouštění video ambulantní studie s Trex HD se podívejte do manuálu
Rychlý technický průvodce Trex HD (p/n 009318).
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Zahájení ambulantní studie
Zahájení studie
Krok 1:

Vložte nové baterie do ambulantní čepice.

Připojte čepici
Krok 2:

Připravte pacienta a připojte pacientovy přívodní kabely k čepici.

Připojte elektrody
Krok 3:
Spuštění nové studie

V Databázi Natus klikněte na
Nový. Objeví se okno
Informace o studii. Vyplňte pacientovo jméno a další relevantní
informace o studii. Pro zahájení nahrávání klikněte na

Krok 4:
Zahájení nahrávání dat
do čepice

.

Vyberte čepici a doplňková nastavení v (záložce) Úpravy >
Nastavení akvizice.
Pokud si přejete začít nahrávat manuálně, zkontrolujte možnost
Začít nahrávat data po zahájení studie a vymažte Zahájit
ambulantní studii při odpojení čepice. Zahajte ambulantní
nahrávání přechodem na Ovládací prvky > Zahájit ambulantní
studii. Objeví se následující zpráva: Ambulantní studie bude
zahájena a okno s aktuálním průběhem vlny bude zavřeno. Chcete
pokračovat? ANO/NE. Klikněte na Ano. NeuroWorks se zavře
a data se nyní budou ukládat na flash paměť čepice.
ALTERNATIVA: Pro automatické zahájení sběru dat při odpojení
čepice se ujistěte, že je zaškrtnuto Zahájit ambulantní studii při
odpojení čepice. Čepice začne sbírat data na flash paměť, když je
odpojena od akvizičního počítače.

Krok 5:
Odpojení čepice

Odpojte kabel z čepice a nasaďte zařízení na pacienta. Ujistěte se,
že žluté světlo na straně čepice Trex bliká pro indikaci režimu
ambulantního nahrávání.

Okno Správce ambulantní čepice se ukáže s informacemi o aktuálně uložených studiích ve
flash paměti čepice. Také vám to umožní:
•

Ukončit studii, která je právě sbírána.

•

Nahrát jednu nebo více studií z čepice do databáze počítače.

•

Vyčistit (nebo vyprázdnit) flash paměť čepice.

•

Obnovit status zobrazených dat o studii.

Ukončení studie
Pro zastavení sběru a ukládání dat do čepice vyberte studii se statusem Spuštěno označenou
Ano. Poté klikněte na Ukončit studii.
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Nahrání studie
Když kliknete na Nahrát studii, vybraná studie se nahraje z čepice do Databáze Natus. Výpis ze
studie zůstává v sekci Správa ukládání, dokud studii nevymažete z flash paměti.

Vyčištění flash paměti
Poté, co jste nahráli všechny studie, klikněte na Vyčistit paměť. Tím se vymaže flash paměť
a vytvoří se místo pro nahrání dalších studií. Na spodní straně okna Správce ambulantní
čepice se objeví pruh se stavem procesu, zatímco je paměť čištěna.
Když je proces dokončený, objeví se zpráva Obsahy paměti smazány. Klikněte na OK a pak
klikněte na

.
VAROVÁNÍ: Data ve flash paměti jsou TRVALE smazána, když kliknete na
Vyčistit paměť.
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Popis symbolů vybavení
Následující tabulka zobrazuje seznam symbolů a jejich popisků, které se mohou objevit na
různých částech zařízení Natus.
Symbol

Standardní reference

Titulek symbolu podle standardní reference

• ISO 15223-1,
Symbol 5.4.4
• ISO 60601-1,
Tabulka D.1 #1

Upozornění

• ISO 7000-0434A
• ISO 15223-1,
Symbol 5.4.3
• ISO 60601-1,
Tabulka D.1 #11
• ISO 60601-1,
Tabulka D.1 #11

• IEC 60417-5019
• ISO 60601-1,
Tabulka D.1 #20
• IEC 60417-5333
• ISO 60601-1,
Tabulka D.1 #24

• IEC 60417-5036
• IEC 60601-1,
Tabulka D.1 #1
• IEC 60417-5032
• IEC 60601-1,
Tabulka D.1 #4

• IEC 60417-5031
• IEC 60601-1,
Tabulka D.1 #12
• IEC 60417-5007

Konzultujte návod k použití

Ochranné uzemnění

Příložná část typu BF

Nebezpečné napětí

Střídavý proud

Stejnosměrný proud

„Zapnuto“ (napájení)
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Symbol

Standardní reference
• IEC 60601-1,
Tabulka D.1 #13
• IEC 60417-5008

EN 50419

Titulek symbolu podle standardní reference

Vypnuto

Likvidace elektrických a elektronických zařízení

Značka CE
93/42/EEC

• IEC 60601-1,
Tabulka D.1 #9
• IEC 60417-5172

I IEC 60417-5134

Výrobek podléhající předpisům o zdravotnických
zařízeních (MDR) s potvrzením o vyhovění
nařízení EU 2017/745.

Zařízení Třídy II

Elektrostaticky citlivé přístroje

IEC 60417-5140

Neionizující elektromagnetické záření

ISO-7000/IEC-60417
Symbol 0224

Omezení vlhkosti

ISO-7000/IEC-60417
Symbol 0632

Omezení teploty
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Likvidace výrobku po skončení provozní životnosti
Natus je zavázán splnit požadavky regulací Evropské unie WEEE (Likvidace elektrických a
elektronických zařízení) 2014. Tyto regulace stanovují, že elektrický a elektronický odpad musí
být shromažďován samostatně, aby se zajistilo jeho správné zpracování a využití a bezpečné
opětovné použití nebo recyklace OEEZ. V souladu s tímto závazkem může Natus přenést
povinnost zpětného odběru a recyklace na koncového uživatele, pokud nedošlo k uzavření
jiných dohod. Pro detaily ohledně systému sběru a recyklace dostupného ve vašem regionu nás
prosím kontaktujte na www.natus.com.
Elektrické a elektronické zařízení (EEE) obsahuje materiály, součástky a látky, které mohou být
nebezpečné a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, pokud se s odpadními
elektrickými a elektronickými zařízeními (OEEZ) nenakládá správně. Proto hrají také koncoví
uživatelé roli v zajištění, aby odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) byla znovu použita
a bezpečně recyklována. Uživatelé elektrických a elektronických zařízení nesmí vyhazovat
odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) společně s dalšími odpady. Uživatelé musí
používat systém obecních skládek nebo nařízení o zpětném sběru producentem/importérem nebo
autorizované přepravce odpadu pro snížení škodlivých environmentálních dopadů ve spojitosti s
vyhazováním elektrických a elektronických zařízení a pro zvýšení příležitostí pro opětovné použití,
recyklaci a obnovení elektrických a elektronických zařízení určených k likvidaci.
Zařízení označená dole přeškrtnutým odpadkovým košem s kolečky jsou elektrická a elektronická
zařízení. Tyto symboly přeškrtnutých odpadkových košů s kolečky označují, že elektrická a
elektronická zařízení určená k likvidaci by neměla být vyhazována společně s netříděným
odpadem, ale musí být odvážena samostatně.
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