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Jogok
Minden jog fenntartva. Ez a dokumentum belső információkat tartalmaz, amelyeket szerzői jog
véd, és amelyeknek egészben vagy részben történő másolása kizárólag a Natus Medical
Incorporated írásos engedélyével engedélyezett. A szerzői jog és a szerzői jog használatára
vonatkozó fent hivatkozott korlátozások az információt esetlegesen tartalmazó minden
adathordozóra vonatkoznak.
A Natus NeuroWorks használati útmutatójának és internetes súgójának használata kizárólag a
Natus Medical Incorporated értékesítési feltételei szerint megengedett. A Natus Medical
Incorporated a jelen dokumentum birtoklásából, értékesítéséből és/vagy használatából eredő
veszteséghez vagy kárhoz kapcsolódó mindennemű felelősségtől elzárkózik. A Natus Medical
Incorporated semmi esetben sem felelős a hardver, szoftver, tartozékmodulok (pl. elektromos
vezetékek vagy elektródák stb.) vagy dokumentáció hibájából eredő közvetlen, közvetett,
különleges, velejáró vagy okozott kárért.
FIGYELMEZTETÉS: A szövetségi törvények a jelen szoftver értékesítését, terjesztését
vagy használatát kizárólag orvosok számára vagy orvosi rendelvényre engedélyezik.

Rendeltetésszerű használat: NeuroWorks szoftver
A Natus NeuroWorks olyan EEG szoftver, amely fiziológiai jeleket jelenít meg. A terméket
rendeltetésszerűen elektroenkefalográfiában képzett tanúsított orvos használhatja, aki az
információk felhasználása során szakmai ismeretei alapján jár el.
•

A NeuroWorks EEG szoftver lehetővé teszi a fiziológiai jelek felvételét, megjelenítését,
archiválását, áttekintését és elemzését.

•

A NeuroWorks rohamészlelő összetevőjének célja felnőttek (legalább 18 éves betegek)
EEG-felvételei előzőleg rögzített olyan részeinek megjelölése, amelyek elektrográfiás
rohamokhoz kapcsolódhatnak, hogy segítséget nyújtson a szakképzett gyakorló
orvosoknak az EEG-felvételek kiértékelésében. Az EEG-felvételek készítése teljes
fejbőrös montázzsal kell, hogy történjen a szokásos 10-20-as rendszer alapján.

•

A NeuroWorks csúcsészlelő összetevőjének célja felnőttek (legalább 18 éves betegek)
EEG-felvételei előzőleg felvett olyan részeinek megjelölése, amelyek elektrográfiás
csúcsokhoz kapcsolódhatnak, hogy segítséget nyújtson a szakképzett gyakorló
orvosoknak az EEG-felvételek kiértékelésében. Az EEG-felvételek készítése teljes
fejbőrös montázzsal kell, hogy történjen a szokásos 10-20-as rendszer alapján.

•

A NeuroWorks aEEG, tranziensszűrés, burkológörbe, alfa variabilitás, spektrális él és
spektrális entrópiatrend funkcióinak célja, hogy segítséget nyújtson a felhasználóknak,
miközben az agyi tevékenységet felügyelik. A Neuroworks automatikus eseményjelölő
funkciója nem használható ezekkel az analitikai funkciókkal.

•

A NeuroWorks szintén lehetővé teszi számszerűsített EEG-grafikon megjelenítését,
valamint spektrális sűrűségfüggvény (DSA) készítését, amelynek célja, hogy segítséget
nyújtson a felhasználónak az EEG-görbe felügyeletében és elemzésében. A Neuroworks
automatikus eseményjelölő funkciója nem használható DSA-val.

Ez az eszköz nem ad a beteg állapotára vonatkozó diagnózist a felhasználó számára.
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Rendeltetésszerű használat: SleepWorks szoftver
A SleepWorks szoftver a Connex, Trex vagy Netlink erősítőkkel működik együtt, és célja a
poliszomnográfiás vizsgálat. A szoftver lehetővé teszi a fiziológiai jelek rögzítését, megjelenítését,
elemzését, nyomtatását és tárolását, és ezáltal segítséget nyújt a különféle alvászavarok és
alváshoz kapcsolódó légzészavarok diagnózisában.
A SleepWorks szoftver a következőket teszi lehetővé:
•

Fiziológiai jelek automatikus elemzése, kizárólag felnőtteken.

•

Opcionális vizuális és hangjelzés a kalibrált DC bemenethez kapcsolódó, felhasználó
által meghatározott küszöbérték alapján. Ezeknek a riasztásoknak nem célja, hogy olyan
életfenntartásra használják, mint a vitális paraméterek felügyelete vagy folyamatos
orvosi megfigyelés intenzív osztályokon.

•

A rendszer olyan alvásjelentési sablonokat kínál, amelyek egyszerű mérések alapján
összegzik a nyilvántartott és pontozott alvási adatokat, mint a számlálás, átlag,
maximum- és minimumértékek, valamint a trendértékekhez kapcsolódó
adattartományok.

A SleepWorks szoftver nem szolgál a beteg állapotára vonatkozó diagnózissal. Kizárólag
tanúsított és szakképzett gyakorló orvosok használhatják kutatási és klinikai környezetekben.

Felelősséget kizáró jogi nyilatkozat:
Az eszközzel kapcsolatosan felmerülő minden súlyos eseményt jelenteni kell a Natus Medical
Incorporated DBA Excel-Tech Ltd. (Xltek) vállalatnak, valamint a felhasználó és/vagy beteg
tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes hatóságának.
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A Natus rendszerei
A Natus két olyan rendszert kínál, amelyek elérhető áron biztosítják a Windows 7
munkaállomások fejlett képességeihez kapcsolódó csúcsteljesítményt.

Acquisition LT (laptoprendszer)
A Acquisition LT olyan mobil és hordozható
számítógép, amely teljes adatfelügyeleti funkciókat
kínál a helyszínek között könnyen áthelyezhető
rendszerben. Az Acquisition LT-t a következőkkel
lehet használni: EEG32U, EMU40EX, Trex HD,
Natus Brain Monitor és Natus Quantum.

Acquisition LT (asztali rendszer)
Az Acquisition DT olyan asztali számítógép,
amelynek kiépítése egy szokásos személyi
számítógép. Ezt az adatfelügyeleti eszközt a
következőkkel lehet használni: EEG32U, EMU40EX,
Trex HD, Natus Brain Monitor és
Natus Quantum.

Az útmutató használata
Ez az útmutató olyan leírásokat és lépésenkénti utasításokat tartalmaz, amelyek végigvezetik a
felhasználót a NeuroWorks szoftver és tartozékok tesztelésén, testreszabásán és működtetésén.
Végigvezet a betegvizsgálat elkészítésén, áttekintésén és tárolásán, valamint a vizsgálati jelentés
elkészítésén. Itt találhat részletes utasításokat és további információkat: NeuroWorks 8 használati
útmutató (alkatrészszám: 013017), NeuroWorks 9 használati útmutató (alkatrészszám: 027867)
SleepWorks 8 használati útmutató (alkatrészszám: 013018) vagy SleepWorks 9 használati
útmutató (alkatrészszám: 027876).
Az eljárások elvégzése során javasoljuk, hogy mielőtt elkezdené elvégezni az adott feladatot,
olvassa végig a teljes részt. Az utasításokat pontosan tartsa be.
Alkalmazott jelölések
Veszélyforrás: Olyan súlyos veszélyekhez kapcsolódó információkat tartalmaz,
amelyek sérülést vagy halált okozhatnak.
Figyelmeztetés: Olyan fontos információkat tartalmaz, amelyeket nem szabad
figyelmen kívül hagyni.
Tipp: Olyan információkat tartalmaz, amelyek segíthetnek időt megtakarítani vagy
nem azonnal szembetűnő hasznos funkciókat végrehajtani.
Megjegyzés: Fontos kiegészítő információkat tartalmaz.
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Félkövér

A félövér szöveg a vezérlőbillentyűk, funkcióbillentyűk, lehetőségek és címkék
vagy kulcsszavak neveit jelöli.

Arra bátorítjuk, hogy fedezze fel az útmutatót, és használjon ki minden olyan funkciót, amivel a
Natus ellátta a NeuroWorks rendszert.
Figyelmeztetés: Mielőtt a rendszert először indítaná, tüzetesen olvasson át minden
figyelmeztetést és veszélyforrásra vonatkozó információt.

Ügyfélszolgálat és műszaki támogatás
Ha segítségre van szüksége és nem találja a megoldást az internetes súgóban, kövesse ezeket
a lépéseket.
Lépés

Leírás

1. lépés: Dokumentálja a
problémát

Gondosan dokumentálja a problémát. Lehetőség szerint
jegyezze fel a hibaüzeneteket, párbeszédpanelek neveit,
valamint hogy a probléma felmerülése előtt mit tett.

2. lépés: Indítsa újra a
számítógépet

A számítógép újraindítása gyakran megoldja a problémát.
1. Zárjon be minden alkalmazást.
2. Kattintson a Start gombra a Windows tálcán.
3. A Start menüben válassza a Leállítás lehetőséget.
4. Válassza a Számítógép újraindítása lehetőséget,
és kattintson az Igen gombra.

3. lépés: Állítsa le a
számítógépet

Néha egy probléma megoldásához teljesen le kell állítani a
számítógépet.
1. Kattintson a Start gombra a Windows tálcán.
2. A Start menüben válassza a Leállítás lehetőséget.
3. Válassza a Leállítás lehetőséget, és kattintson az
Igen gombra.
4. Kapcsolja ki az eszköz áramellátását. Várjon 10
másodpercig. Kapcsolja vissza az áramellátást.

4. lépés: Lépjen
kapcsolatba a műszaki
támogatással

Először jegyezze fel a számítógép (a számítógép hátulján
található) sorozatszámát. Szintén jegyezze fel, hogy a szoftver
melyik verzióját használja.
Ha nem biztos a dolgában, kattintson a
(súgó) gombra,
és válassza az About Natus NeuroWorks (információk a
Natus NeuroWorks-ről) lehetőséget. Ezt követően hívja a Natus
műszaki támogatását az 1-800-303-0306 számon, vagy írjon
e-mailt a OTS@natus.com címre.

A Natus rendszereivel, a szoftverekkel, útmutatókkal, internetes súgóval, tartozékokkal és
támogatási szolgáltatásokkal kapcsolatos minden visszajelzést és javaslatot szívesen látunk.
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Első lépések
A szoftver
A NeuroWorks szoftver két részből áll: a Natus adatbázis, ahol a vizsgálati fájlokat tárolja, és
a NeuroWorks, az adatfelvételre használt szoftver. A megfelelő gombjaik akkor jelennek meg a
Windows tálcán, amikor a programok nyitva vannak.
Programgombok a tálcán
A Natus szoftvere Microsoft Windows operációs rendszeren fut. Valódi többfeladatos feldolgozást
és valós idejű hálózati kommunikációt kínál szabványos hálózati protokollok segítségével. A Natus
tervezi, készíti, teszteli, terjeszti és támogatja a saját berendezéseit és szoftvereit, biztosítandó,
hogy teljes mértékben mi határozzuk meg a minőséget. Ily módon a Natus rugalmas módon és
folyamatosan tökéletesítheti termékeit, hogy eleget tegyen ügyfelei igényeinek.

Általános használati tudnivalók
A Natus rendszerei Windows-környezetben működnek. A NeuroWorks rendszer használatához
rendelkezni kell némi általános számítógépes felhasználói ismeretekkel. Tudni kell például,
hogyan lehet képernyőket és lehetőségeket választani az egérgomb kattintásával, és hogy az
információkat (adatokat) úgy lehet megadni és rögzíteni, ha beírja egy párbeszédpanelbe.
Az egér használata
A rendszer legtöbb műveletét a parancsok Microsoft Windowsban szokásos módon egérrel
történő kiválasztásával lehet elvégezni.
Bal egérgomb
Helyezze az egérmutatót a képernyőn egy elem fölé, és kattintson a bal egérgombbal.
Egy kattintással kiválasztja a funkciót. Dupla (kétszeres) kattintással elindítja a funkciót.
Jobb egérgomb
Mutasson a képernyőn egy elemre, és kattintson jobb egérgombbal az elemhez tartozó
lehetőségeket tartalmazó helyi menü megnyitásához. Mutasson a kívánt lehetőségre, és bal
kattintással nyissa meg.
A rendszereinkkel, a szoftverekkel, útmutatóval, internetes súgóval, tartozékokkal és támogatási
szolgáltatásokkal kapcsolatos minden visszajelzést és javaslatot szívesen látunk.
MEGJEGYZÉS: Semmiféle kárt nem tud tenni a gépben vagy a szoftverben,
ha véletlenül a munkasorrendbe nem illeszkedő gombra kattint. Megjelenik egy
visszairányító párbeszédpanel, amely tájékoztatja a megfelelő sorrendről, és
lehetővé teszi, hogy újraindítsa az eljárást.
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A NeuroWorks szoftver frissítése
Előfordulhat, hogy a Natus időnként szoftverfrissítéseket küld. A szoftvert telepítési CD-ről
frissítheti vagy a Natus műszaki támogatásától elérhető letöltési hivatkozáson.
Szoftverfrissítés:
1. A telepítési CD behelyezésével aktiválja a telepítést. A szoftverhivatkozás segítségével
történő telepítéshez kattintson a hivatkozásra, és nyomja meg a Run (futtatás) gombot.
Amikor a letöltés befejeződött, ismét nyomja meg a Run (futtatás) gombot. A WinRAR
megjelenő önkicsomagoló ablakában a Browse (böngészés) gombra kattintva válassza
ki a célmappát, majd nyomja meg az Install (telepítés) gombot.
2. Nyissa meg a NeuroWorks mappáját, majd kattintson az Install > NWorks > Setup
(telepítés, NWorks, beállítás) lehetőségre és az alkalmazás fájljára

.

3. Kövesse a NeuroWorks InstallShield Wizard (InstallShield varázsló) által megjelenített
utasításokat.
4. Igénykód generálásához adja meg a sorozatszámot és az opciócsomag számát.
5. Adja meg az igénykódot a Natus műszaki támogatásának. Egy aktiválókódot fog kapni,
amellyel újraaktiválhatja a licencét és az opciócsomagjait.
6. A számítógép újraindításához és a telepítés befejezéséhez kattintson az OK gombra.

Javaslatok a Microsoft Windows frissítésével kapcsolatban:
•

A Natus szállított rendszerein a Windows automatikus frissítéseit letiltjuk. Javasoljuk,
hogy az ügyfelek tartsák kikapcsolva az automatikus frissítéseket, mert a nem
jóváhagyott szoftverek telepítése instabillá teheti a rendszereket.

•

Ha az ügyfelek aggódnak, hogy rendszereiket akaratlanul internetes biztonsági
fenyegetésnek teszik ki, javasoljuk, hogy időről időre egyeztessenek a Natus-szal, hogy
megtudják, a Windows melyik frissítéseit hagyták jóvá az értékesített Natus-termékhez,
és hogy csak ezeket az adott frissítéseket töltsék le és telepítsék.

•

Az Xltek-rendszereken telepíthető Windows Service Pack-frissítések naprakész listáját
a Natus webhelyének műszaki támogatási részén találja
(http://www.natus.com/index.cfm?page=support_1&crid=135).
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Az Acquisition DT rendszer be- és kikapcsolása
Az Acquisition DT rendszer bekapcsolásához kövesse ezeket a lépéseket:
1. Ha a helyi előírások szigetelőtranszformátor használatát írják elő, gondoskodjon a
szigetelőtranszformátor orvostechnikai minősítésű hálózati aljzathoz történő
csatlakoztatásáról.
2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt, ha van.
3. USA-n kívül: Kapcsolja be a szigetelőtranszformátort, ha a rendszer része.
4. Kapcsolja be a monitort.
5. Kapcsolja be az asztali számítógépet (a készülék hátán is van egy főkapcsoló).
6. Kapcsolja be az esetleges többi berendezést (például a fényingerlőket).
7. Indítsa a Natus adatbázis programot.
Az Acquisition DT rendszer kikapcsolásához kövesse ezeket a lépéseket:
1. Lépjen ki a Natus adatbázisból.
2. Kattintson a Start gombra a Windows tálcán.
3. A Start menüben válassza a Leállítás lehetőséget.
4. Válassza a Leállítás lehetőséget, és kattintson az Igen gombra.
5. A főkapcsolóval kapcsolja ki a számítógépet. (A többi összetevőt nem kell kikapcsolni.)
6. Ha a rendszerében van szigetelőtranszformátor, csatlakoztassa le a hálózati aljzatról.
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Általános figyelmeztetések és veszélyforrások
A következő figyelmeztetések és veszélyforrásokra vonatkozó információk a Natus asztali
rendszereire és laptopjaira, valamint a kapcsolódó szoftverekre vonatkoznak. Az Acquisition LT
(laptop) saját rendszerspecifikus figyelmeztetésekkel és veszélyforrásokra vonatkozó információkkal
rendelkezik. Ha bizonytalan, vagy kérdései vannak az üzemeltetés biztonságával, vagy bármely
figyelmeztetéssel vagy veszélyforrással kapcsolatban, hívja nyugodtan a Natus műszaki
támogatását az 1-800-303-0306 számon.
A szövetségi törvények a jelen szoftver értékesítését, terjesztését vagy használatát
kizárólag orvosok számára vagy orvosi rendelvényre engedélyezik.
A Natus eszközeinek megfelelő használatához gondosan el kell olvasni a
rendszerhez mellékelt vagy a rendszeren elhelyezett minden utasítást és címkét.
A pontatlan mérések oka a helytelen alkalmazás vagy használat lehet.
A Natus fejegységei az IPX0 osztályba tartoznak. Ez az IEC 60529 szerinti
szokásos védelem a víz behatolása ellen.
Ha elemes fejegységeket használ, a használt elemek hulladékkezelését a helyi
szabályokkal összhangban végezze.
A Natus fejegységgel használt számítógépeket a Natus-nak jóvá kell hagynia, és
IEC 60601-1 szerint jóváhagyott rendszer részeként kell szállítani, vagy IEC
60950-1 / IEC 62368-1 vagy hasonló szerint kell jóváhagyni, és a beteg
környezetétől távol kell tartani (azaz vízszintesen legalább 1,5 méterre a betegtől,
és a beteg által elfoglalt terület padlószintjétől 2,5 métert meghaladó függőleges
távolságra).
A jelek érvényességének biztosítása érdekében ne üzemeltesse az eszközt
elektromágneses interferenciát okozó forrás közelében.
Tisztítás előtt kapcsolja ki a rendszer áramellátását. Ne engedje, hogy a
rendszerelektronikába tisztítószeres oldat vagy hideg sterilizálóanyag jusson.
A csatlakozó és az éles alkatrészek körül óvatosan járjon el. Ne használjon
dörzshatású szereket.
A Natus rendszerei nem rendelkeznek AP vagy APG minősítéssel. NE HASZNÁLJA
a Natus rendszereit tűzveszélyes anesztetikumok levegővel, oxigénnel vagy
dinitrogén-oxiddal alkotott elegyeinek jelenlétében.
Az eszköz tartozékai között többféle egyszer használatos, steril tűelektróda lehet.
Ezeken a tűkön STERILE feliratú címke van, és a csomagoláson dokumentálják a
sterilizálás módját. Tilos az elektródákat használni, ha a steril csomagolás nem
érintetlen.
A Natus eszközeinek értékesítése, terjesztése vagy használata kizárólag orvosok
számára vagy orvosi rendelvényre engedélyezett.
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Elektromos figyelmeztetések és veszélyforrások
A Natus rendszereit csak megfelelően földelt hálózati aljzathoz szabad csatlakoztatni.
Rendszeresen ellenőrizze a rendszer földelésének épségét, a rendszerben jelen
lévő kóbor áramot, valamint a beteg érintkezésénél jelen lévő kóbor áramot.
Ezt legalább ÉVENTE EGYSZER kell elvégezni.
NE helyezze áram alá a rendszert, amíg minden kábelt nem csatlakoztatott,
ellenőrzött, és szemrevételezéssel meg nem állapította az épségüket. A kábelek
ellenőrzésének elmulasztása áramütést eredményezhet.
ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: NE csatlakoztassa az elektróda
bemeneteit a földhöz. A betegoldali fejegység figyelmeztető szimbólumokat
tartalmaz, amelyek arra emlékeztetik, hogy a csatlakozásokat kizárólag elszigetelt
betegcsatlakozásra lehet használni. A földelésük áramütést eredményezhet.
ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: NE szervizelje a rendszert. A szervizelést
kizárólag szakember végezze.
A rendszer kórházi kategóriás dugasszal ellátott háromvezetékes kábelt tartalmaz.
A rendszer földelt. A földelés megbízhatósága érdekében az eszközt csak kórházi
kategóriás vagy csak kórházban használt aljzathoz csatlakoztassa. Gyakran
vizsgálja meg, hogy a tápkábel nem rojtosodott vagy egyéb módon sérült-e.
NE üzemeltesse a rendszert sérül tápkábellel vagy dugasszal.
Ha a helyi szabályok szigetelőtranszformátor használatát írják elő, NE helyezze a
szigetelőtranszformátort a padlóra.
A szigetelőtranszformátorhoz csak a Natus által ajánlott alkatrészeket
csatlakoztasson.
Csak a Natus által jóváhagyott és egy IEC 60601-1 szerint jóváhagyott rendszer
részeként biztosított eszközöket vagy az IEC 60601-1 szabványnak eleget tevő
eszközöket szabad a számítógépes rendszer bemenő vagy kimenő csatlakozóihoz
csatlakoztatni.
Ha egy orvostechnikai eszközt másikhoz csatlakoztat, szigorúan tartsa be az
eszköz telepítésére vonatkozó eljárást, hogy minden csatlakoztatott eszköz
megfeleljen az IEC 60601-1 16 „Orvostechnikai eszközök rendszerei” pontjának.
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Elektródákhoz és betegoldali csatlakozásokhoz kapcsolódó
figyelmeztetések és veszélyforrások
A beteg összes elektródáját csak teljes mértékben elektromosan elszigetelt
fiziológiai eszközökhöz csatlakoztassa. Ha a beteg elektródáit bármely más
eszközhöz vagy külső aljzathoz csatlakoztatja, személyi sérülést okozhat.
A betegoldali fejegységek csak érintésbiztos elektródabemeneteket fogadnak el.
NE próbáljon más típusú betegelektróda-bemenetet használni.
A kábelek összegabalyodása és a fulladásveszély elkerülése érdekében
gondoskodjon róla, hogy ne legyenek a beteg keze ügyében laza kábelek.
A Natus EEG fejegységeihez csatlakoztatott betegesemény-kapcsolónak nem
célja a kritikus betegbiztonsági események során történő használat.
A betegcsatlakozásoknak NEM célja a közvetlen szívcsatlakozás.
NE használja az XLDetect montázst egyéni csatornacímkékkel.
Ha egy beteghez több orvostechnikai eszköz csatlakozik, a beteghez kapcsolódó
kóboráramok összege meghaladhatja az IEC 60601-1-ben megadott
határértékeket. Az IEC 60601-1 határértékeinek való megfelelés biztosítása
érdekében egyeztessen a szervizszemélyzettel.

A beteg környezetéhez kapcsolódó figyelmeztetések és veszélyforrások
USA-n kívül: Bármely nem IEC 60601-1 jóváhagyott (és Európában CE-jelöléssel
ellátott) asztali számítógépet távol kell tartani a betegtől (azaz vízszintesen legalább
1,5 méterre a betegtől, és a beteg által elfoglalt terület padlószintjétől 2,5 métert
meghaladó függőleges távolságra). Ha azonban a számítógépet
szigetelőtranszformátorral látták el és a Natus rendszer része, olyan közel lehet a
beteghez, amilyen közel szükséges.
Mint minden orvostechnikai berendezés esetében, gondosan vezesse el a
beteghez tartozó kábeleket, nehogy a beteg belegabalyodjon vagy megfulladjon.
Bármely nem IEC 60601-1 jóváhagyott (és Európában CE-jelöléssel ellátott)
videómonitort távol KELL tartani a betegtől (azaz vízszintesen legalább 1,5 méterre a
betegtől, és a beteg által elfoglalt terület padlószintjétől 2,5 métert meghaladó
függőleges távolságra).
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Acquisition LT-hez kapcsolódó figyelmeztetések és veszélyforrások
Az Acquisition LT-hez (laptop) kapcsolódó alábbi konkrét figyelmeztetések és veszélyforrásokra
vonatkozó információk kiegészítik az általános figyelmeztetéseket és veszélyforrásokra vonatkozó
információkat. Az Acquisition LT működtetése előtt olvasson el MINDEN figyelmeztetést és
veszélyforrásra vonatkozó információt. Ha bizonytalan, vagy kérdései vannak az üzemeltetés
biztonságával, vagy bármely figyelmeztetéssel vagy veszélyforrással kapcsolatban, hívja nyugodtan
a Natus műszaki támogatását az 1-800-303-0306 számon.
A Natus EEG laptoprendszerrel használt laptopnak meg KELL felelnie az IEC
60601-1 szabványnak, és Európában el KELL látni a CE-jelöléssel.
USA-n kívül: Bármely nem IEC 60601-1 jóváhagyott (és Európában CE-jelöléssel
ellátott) laptopot távol KELL tartani a betegtől (azaz vízszintesen legalább 1,5 méterre
a betegtől, és a beteg által elfoglalt terület padlószintjétől 2,5 métert meghaladó
függőleges távolságra). Ha azonban a számítógépet szigetelőtranszformátorral látták el
és a Natus rendszer része, olyan közel lehet a beteghez, amilyen közel szükséges.
Csak a Natus által biztosított orvostechnikai minősítésű tápegységet használjon a
fejegység interfészkártyájához és a laptophoz. A rendszer úgy épül fel, hogy a
laptop csak a Natus jóváhagyott tápegységgel működjön, a PCMCIA kártya pedig
csak az AULT SW175 tápegységgel. NE működtesse a rendszert más típusú
tápegységgel.
A Natus EEG fejegységéhez csak Natus PCMCIA, ISA vagy PCI kártyát
(adatfelvételi kártyát) csatlakoztasson.
A laptop párhuzamos portját csak a Natus által jóváhagyott nyomtatóval történő
használatra tervezték. NE használja a párhuzamos portot bármi más célból.
NE csatlakoztassa a külső monitorportot, soros portot, bővítőportot vagy nyomtatóportot
semmilyen eszközhöz, miközben a fejegység a beteghez csatlakozik.
A laptoprendszer PS/2 portjának célja, hogy PS/2-vel kompatibilis egérrel használják.
Tilos a laptoprendszer PS/2 portjához bármely más típusú eszközt csatlakoztatni.
A laptoprendszer alsó PCMCIA kártyahelyének célja, hogy a Natus által biztosított
licenckulccsal és hardverkulccsal használják. Tilos a laptoprendszer alsó PCMCIA
kártyahelyéhez bármely más eszközt csatlakoztatni.
A laptoprendszer felső PCMCIA kártyahelyének célja, hogy a Natus PCMCIA EEG
adatfelvételi kártyájával használják. Tilos a laptoprendszer felső PCMCIA
kártyahelyéhez bármely más eszközt csatlakoztatni.
A laptop akkumulátorát megfelelő lítiumion akkumulátorra cserélheti.
A laptoprendszer üzemeltetéséhez nem kapcsolódnak hulladékkezelésre szoruló
hulladéktermékek.
A laptoprendszer használatához és szállításához kapcsolódó megfelelő környezeti
feltételeket a használati útmutatóban találja.
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Szoftverekhez kapcsolódó figyelmeztetések és veszélyforrások
Az alábbi szoftverekhez kapcsolódó figyelmeztetések és veszélyforrásokra vonatkozó
információk a NeuroWorks és/vagy SleepWorks konkrét funkcionalitására vonatkoznak.

Felvételi profilok
A felvételi profil a felvételi beállítások mentett gyűjteménye, amelyet a felvétel beállítási oldaláról lehet
beolvasni, valamint egy új vagy visszatérő vizsgálat indításakor. A létrehozott profilokat a rendszer a
szoftver aktuális üzemmódjától függően automatikusan menti egy fájlba a NeuroWorks\Settings
(EEG) mappában vagy a NeuroWorks\SettingsSleep (alvás) mappában. Mivel a mentés a közös
beállítási fájlokba történik, a felvételi profilt a rendszer a közös beállítások gyorsítótárával
szinkronizálja, így más munkaállomások számára is elérhető lesz. További információkat a
NeuroWorks vagy SleepWorks használati útmutatójának „Felvételi profilok” részében találhat.
Mivel a felvételi profilok a munkaállomások között megoszthatók, a profil egyik gépről
történő törlése az ugyanazokat a közös beállításokat tartalmazó gyorsítótárral
szinkronizált többi gépről is eltávolítja. A felvételi profilok törlése során óvatosan
járjon el.
A „Felvételi profilok letiltása” téma tartalmazza a beállításjegyzék NeuroWorks
szoftver testreszabása céljából átállítható kulcsait. Ezeket a beállításokat csak a
beállításjegyzék kulcsait ismerő tapasztalt számítógép-felhasználók módosítsák.
További információkért lépjen kapcsolatba a Natus műszaki támogatásával.
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Natus adatbázis
A Natus adatbázis a betegadatok szerkesztésének és áttekintésének, új információk
beolvasásának, vizsgálat indításának és leállításának, valamint beteginformációk és vizsgálatok archiválásának központja. További információkat a NeuroWorks vagy SleepWorks
használati útmutatójának „Natus adatbázis” részében találhat.
Ha egy vizsgálathoz kapcsolódó adatfájlok eltávolítása céljából a „Purge”
(eltávolítás) gombra kattint, a törlés visszafordíthatatlan, kivéve, ha a fájlokat
archiválták. Az adatbázisban megmarad a beteg neve és a kapcsolódó információk,
és a rendszer megkéri, hogy a kérés megerősítése céljából adjon meg egy jelszót.
Az archivált vizsgálatokat a rendszer nem törli automatikusan a merevlemezről. Az
archivált vizsgálatok eltávolítását rendszeres program keretében kell, hogy végezze.
Ne töröljön olyan fájlokat, amelyeket előzőleg NEM archivált.
Mielőtt bármilyen eszközt csatlakoztatna a kórházi hálózathoz, lépjen kapcsolatba
az informatikai részleggel (vagy a megfelelő szervezeti egységgel).
NE próbáljon egy vizsgálat beolvasása közben másik beolvasást felügyelni.
NE próbáljon egy beolvasási állomást több mint három másik számítógépről felügyelni.

Riasztások
A NeuroWorks riasztási funkcióval rendelkezik. A NeuroWorks kétféle riasztást támogat:
1) Technikai riasztások, amelyek a legkisebb zavarással segítséget nyújtanak a felhasználóknak
az értékes adatok felvétele során az olyan műszaki zavarokkal kapcsolatban, amelyeket
észlelésüket követően megfelelően korrigálni lehet, és 2) A betegektől származó, betegek által
kezdeményezett riasztások.
A riasztási rendszernek NEM célja, hogy helyettesítse a különálló kórházi riasztásokat.
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Vizsgálat vágása és ritkítása, videó törlése
Lehetőség van a vizsgálatok ritkítására, valamint a mentendő videóadatokat tartalmazó klipek
megjelölésére a vizsgálatban. Szintén törölhet minden videót az aktuális vizsgálatból, ami
nem tartozik megjelölt kliphez. A vizsgálat ritkítása során a rendszer megőrzi az eredeti
vizsgálati fájlt.
Csak a Create a pruned study (ritkított vizsgálat létrehozása) hoz létre második
vizsgálatot az adatbázisban. A Delete all video (összes videó törlése) nem hoz
létre második vizsgálatot. További információkat a NeuroWorks használati
útmutatójának „Vizsgálat vágása és ritkítása” című részében talál.
A Delete Video (videó törlése) művelet VISSZAFORDÍTHATATLAN. Csak a teljes
EEG-vizsgálat kiválasztott videóklipjeit őrzi meg. További információkat a
NeuroWorks használati útmutatójának „Videók kivonása és törlése” című
részében talál.
Az EEG-adatok kiválasztott videóval történő archiválása során az adathordozó
mérete jelenti a korlátot. További információkat a NeuroWorks használati
útmutatójának „Videók vágása és ritkítása” című részében talál.

21

NeuroWorks analizátorok
A Natus adatbázis Batch Analyzer (kötegelt analizátor) funkciójának segítségével lehet a
fájlokat offline vagy feltöltést követően analizálni. A NeuroWorks négyféle analizátora nyújt
segítséget a felhasználóknak a vizsgálatok áttekintésében: Amplitúdóintegrált EEG (aEEG),
tömörített spektrumelrendezés (Compressed Spectrum Array, CSA), csúcsészlelő (XLSpike) és
eseményészlelő (XLEvent). További információkat a NeuroWorks használati útmutatójának
„Vizsgálat áttekintése analizátorok segítségével” című részében talál.
•

Ne küldjön be olyan vizsgálatot, amely kötegelt elemzés céljából egy Natusprogramban nyitva van. Nem fog elindulni a kötegelt elemzés, és hibaüzenet
jelenik meg.

•

Amikor egy vizsgálatot beküldött kötegelt elemzésre, ne próbálja meg áttekintés
céljából megnyitni egy Natus-programban, amíg az elemzés be nem fejeződött.
A kötegelt elemzés hibaüzenetet fog jelezni, és sikertelen lesz.

Az aEEG P3–P4 csatorna kivételével egyetlen egyéb csatornából eredő fajlagos
klinikai értéket sem mutattak ki bármely betegségre vagy állapotra.
A vizsgálat áttekintése során ne hagyatkozzon csupán a Natus csúcs- és
eseményészlelésére. Ezek a detektorok olyan eszközök, amelyek segítséget
nyújtanak a szakorvosoknak a betegek vizsgálata és diagnózisa során.
NE használja az XLDetect montázst egyéni csatornacímkékkel.
Az XLSpike és XLEvent NeuroWorks használati útmutatóban leírt teljesítményét
csak a csúcs- és eseményészlelő algoritmus alapértelmezett beállítása mellett lehet
elérni. Legyen óvatos, amikor az alapértelmezett beállításokat módosítja.
A Natus eseményészlelő algoritmusát teljes montázsos elektródasorral kell
használni (21 vagy több rögzítőelektróda). A csökkentett montázs használata
negatív hatással lehet az algoritmus teljesítményére, és nem validálták.

A NeuroWorks konfigurálása
A NeuroWorks használati útmutató „Automatikus bejelentkezés visszaállítása”
témája tartalmazza a beállításjegyzék NeuroWorks szoftver testreszabása céljából
átállítható kulcsait. Ezeket a beállításokat csak a beállításjegyzék kulcsait ismerő
tapasztalt számítógép-felhasználók módosítsák. Hívja a Natus műszaki támogatását
az 1-800-303-0306 számon, vagy írjon e-mailt az OTS@natus.com címre.
A NeuroWorks használati útmutató „Gyors EEG-áttekintési beállítások” témája
tartalmazza a beállításjegyzék NeuroWorks szoftver testreszabása céljából átállítható
kulcsait. Ezeket a beállításokat csak a beállításjegyzék kulcsait ismerő tapasztalt
számítógép-felhasználók módosítsák. Hívja a Natus műszaki támogatását az
1-800-303-0306 számon, vagy írjon e-mailt az OTS@natus.com címre.
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Ajánlott felhasználói karbantartás
A rendszeres és általános karbantartás segít meghosszabbítani a Natus NeuroWorks rendszer
élettartamát. A felhasználói karbantartás nem jelent bármely eszköz belső alkatrészeihez történő
hozzáférést. Ha javításra és/vagy a belső alkatrészek szervizelésére van szükség, hívja a Natus
műszaki támogatását az 1-800-303-0306 számon, vagy lépjen kapcsolatba a Natus helyi
képviselőjével.
MEGJEGYZÉS: Az ebben a részben leírt felhasználói karbantartási eljárásokat
ajánlott legalább évente egyszer elvégezni.
A felhasználói karbantartás az összes rendszerösszetevő rendszeres vizsgálatából és
tisztításából áll, többek között:
•

Monitor és központi egység (számítógépkonzol)

•

Csatlakozók

•

Fejegység és fejegység kábele

•

Elektródák és tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Tisztítás előtt csatlakoztassa le a rendszerből és a fali
aljzatból a tápkábelt. Használjon szöszmentes ruhát. Ne használjon dörzshatású
tisztítóanyagokat a rendszerösszetevőkön.
FIGYELMEZTETÉS: Vigyázzon: ne engedje, hogy a folyadékfelesleg a rendszer
belső elektronikai összetevőibe szivárogjon. Különösen vigyázzon a folyadékokkal
a rácsok körül.

Monitor és központi egység
A monitort és központi egységet nedves ruhával tisztíthatja vízzel, enyhe tisztítószerrel vagy hideg
sterilizálóanyaggal. Vigyázzon, nehogy a folyadékfelesleg a belső alkatrészekbe szivárogjon.

Csatlakozók
A csatlakozók tisztítását csak száraz, puha, szöszmentes ruhával végezze.
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Fejegység és kábel
Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem lazultak-e ki az elektródák csatlakozásai. Ha igen, hívja a
Natus műszaki támogatását az 1-800-303-0306 számon. Vigyázzon, hogy a fejegységet ne érje
túlzott erőbehatás (pl. leejtés). Időnként ellenőrizze a kábelek épségét. A fejegység tisztítását
csak száraz, puha, szöszmentes ruhával végezze.

Elektródák és tartozékok
Rendszeresen tisztítsa az elektródák és tartozékok felületét meleg, szappanos vízzel vagy
folyékony sterilizálóanyagokkal. Gondoskodjon minden gél és/vagy paszta eltávolításáról az
elektródákról és a kábeleikről. Az elektródák és tartozékok tisztítása és/vagy sterilizálása során
kövesse az elektródagyártó utasításait.
Bár a Natus NeuroWorks rendszert gondosan tervezték és gyártották, hogy a lehető
legmegbízhatóbb és legtartósabb legyen, a rendszerösszetevők rendszeres tisztítása és
vizsgálata hozzájárul a rendszer hosszú távú problémamentes üzemeltetéséhez. A másfajta
orvostechnikai eszközökhöz hasonló módon próbálja elkerülni a szélsőséges fizikai behatásokat
(pl. durva kezelés) és a szélsőséges hőmérsékleteknek történő tartós kitettséget.
Ha bármely olyan problémára gyanakszik, amely hatással lehet a Natus NeuroWorks rendszer
biztonságosságára vagy hatásosságára, hívja a Natus műszaki támogatását az 1-800-303-0306
számon, vagy lépjen kapcsolatba a Natus helyi képviselőjével.
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Új vizsgálat indítása
Új NeuroWorks-vizsgálat indítása:
1. Csatlakoztassa a beteget a fejegységhez az elektródákkal.
2. Jelentkezzen be a rendszer hálózatába a felhasználónevével és jelszavával. Ez indítja
a Natus adatbázist. (A Natus adatbázist úgy is megnyithatja, ha a Windows asztalon a
Natus adatbázis ikonra kattint.)

Natus adatbázis ikonja
3. A Study Information (vizsgálati információk) párbeszédpanel megnyitásához tegye a
következők egyikét:
New (új) gombra.

•

Kattintson az eszköztáron a

•

Válassza a Patient (beteg) menüt és a New (új) lehetőséget.

•

Használja a CTRL + N gyorsbillentyűt.

4. Adjon meg legalább egy-egy karaktert a Patient (beteg) lap utó- és vezetéknév
mezőjében. Később visszatérhet, szerkesztheti a felvételt, és további információkat
adhat meg.
5. A NeuroWorks Acquisition (felvétel) képernyőjének megnyitásához kattintson a Study
Information (vizsgálati információk) ablakban az OK gombra. Az Acquisition (felvétel)
lap beállításaink függvényében lehetséges, hogy a vizsgálat rögzítése azonnal indul
(lásd alábbi TIPP). Ha a NOT RECORDING (nincs rögzítés) üzenet látható, a rögzítés
indításához kattintson a Record (rögzítés) gombra (vagy nyomja meg a CTRL +
SZÓKÖZ billentyűket).
6. Ezen a ponton az Impedance Check (impedancia-ellenőrzés) indításához lenyomhatja
a CTRL + MÍNUSZ <–> billentyűt a számbillentyűzeten (vagy a Controls > Impedance
Check (vezérlők, impedancia-ellenőrzés) funkciót választhatja).
7. A rögzítés leállításához kattintson a Stop gombra (vagy nyomja meg a CTRL +
SZÓKÖZ billentyűket).
8. A rögzítési munkamenet lezárásához kattintson a NeuroWorks ablak jobb felső
sarkában a
gombra. Megjelenik a Technologist's Report (technikusjelentés)
párbeszédpanel. Ezt kitöltheti azonnal, vagy később. Kattintson az OK gombra.
9. Megjelenik egy Are you sure you want to end the current study? (biztosan be akarja
fejezni az aktuális vizsgálatot?) üzenetet tartalmazó panel. Kattintson a Yes (igen)
lehetőségre. A NeuroWorks bezár, és ismét megjelenik a Natus adatbázis.
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TIPP: Az Acquisition (felvétel) lap Edit Settings (beállítások szerkesztése)
mezője lehetővé teszi annak beállítását, hogy a rendszer automatikusan indítsa a
rögzítést, amikor új vizsgálatot indít. Ennek a funkciónak az indításához válassza az
Edit > Settings > Acquisition (szerkesztés, beállítások, felvétel) lehetőséget.
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Vizsgálati információs panel
MEGJEGYZÉSEK:
•

A „Patient / Study” (beteg/vizsgálat) információs párbeszédpanel két jól
megkülönböztethető területet tartalmaz. Az egyik egy adott beteghez
kapcsolódó minden vizsgálat esetén közös, a másik pedig az egyes
vizsgálatokhoz kapcsolódik.

•

A vizsgálati információs panel Patient (beteg) lapján egy Fejegység
lehetőség érhető el.

A Study Information (vizsgálati információs) panel a vizsgálat első indításakor
jelenik meg. A vizsgálat közben is meg lehet nyitni, ha az Edit > Study Information
(szerkesztés, vizsgálati információk) lehetőséget választja vagy megnyomja a
CTRL + I billentyűket. A vizsgálat elején a vizsgálati információs panel két lapot
tartalmaz: 1. Beteglap 2. Gyógyszerinformációs lap.
Amikor a vizsgálati információs panelt egy vizsgálat indítását követően nyitja meg,
két további lapot tartalmaz: 1. Technikusjelentés 2. Orvosi jelentés. Ezeken a
lapokon jegyzeteket és információkat adhat meg a vizsgálat olyan különböző
tulajdonságairól, amelyek később megjelennek a generált jelentésekben.

Vizsgálati információs panel indításkor
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Fejegység-lehetőség
A Headbox (fejegység) lehetőség lehetővé teszi egy PCI-busz, USB-busz vagy Ethernet (TCP/IP)
segítségével csatlakoztatott fejegység közötti váltást. A Headbox (fejegység) lehetőség csak
akkor érhető el, amikor először indít egy vizsgálatot. A mindig jelen lévő PCI- és USB-elemeken
felül az elérhető fejegységek listája a TCP/IP kapcsolatot használó fejegységeket is tartalmazza.

A Headbox (fejegység) lehetőség működése
Az ilyen fejegységeknek a konfigurációban megadott felhasználóbarát nevük van (XLDB >
Tools > Options > Headboxes (eszközök, lehetőségek, fejegységek)). A listában ezek a
felhasználóbarát nevek (pl. „EMU40, 416. szoba” vagy “517. alvószoba”) jelennek meg, és a
vizsgálat megkezdése előtt lehetővé teszik a megfelelő fejegységhez történő kapcsolódást.
Szintén lehetőség van kiválasztott fiziológiai felügyelőeszközök (PhM) vagy vitálisparamétermonitorok különböző paramétereinek a rögzítésére. Amikor kiválasztja a fejegységet, szintén ki
kell választania a PhM eszközt, ha PhM eszközről tervez rögzíteni. Mielőtt a PhM eszközöket a
Headbox (fejegység) párbeszédpanelen kiválaszthatná, be kell őket állítani. Erről a funkcióról
további információkat a NeuroWorks/SleepWorks használati útmutatójában találhat.
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Medication Information (gyógyszerinformációs) lap
A gyógyszerinformációs lap a vizsgálati információs panel egyik lapja.
A gyógyszerinformációs lapon megjegyzéseket vehet fel a betegek gyógyszereiről és az
adagolásról.
•

Új információk hozzáadásához kattintson a Hozzáadás gombra. Megjelenik az előzőleg
megadott adatok listája.

•

A legördülő menüben nem szereplő új elem hozzáadásához az Add (hozzáadás)
listában válassza az Other (egyéb) lehetőséget. Ezt követően írja be az elem nevét a
megjelenő szövegmezőben. A Tab billentyűvel navigálhat az oszlopok között.

•

Az adatokat bármikor módosíthatja, ha a Backspace billentyűvel törli, és megadja a
helyes információkat.

•

Az adatokat úgy is hozzáadhatja vagy módosíthatja, ha az egérmutatót a szerkesztendő
mező fölé helyezi, és jobb gombbal kattint. Ha egy oszlopfejlécre kattint a jobb gombbal,
megjelenik az előzőleg megadott elemek listája, amelyből választhat.

•

A legördülő listák elemeit a File > Customize (fájl, testreszabás) menüponttal szabhatja
testre. A File > Customize > Dosages (fájl, testreszabás, adagolás) segítségével
módosíthatja a Dosages (adagolás) legördülő listát.

Technologist's Report (technikusjelentés) lap
A technikusjelentés-lap a vizsgálati információs panel egyik lapja. A technikusjelentést
tartalmazó lapon jegyzeteket és információkat adhat meg a vizsgálat olyan különböző
tulajdonságairól, amelyek később megjelennek a generált jelentésekben.
MEGJEGYZÉS: A technikusjelentés-lap nem jelenik meg a vizsgálati információs
panelen, amikor első alkalommal indít egy vizsgálatot. Csak akkor jelenik meg,
amikor a vizsgálati információs panelt egy vizsgálat indítását követően nyitja meg.

Physician's Report (orvosi jelentés) lap
A megfelelő felhasználók legfeljebb három diagnóziskódot adhatnak meg az orvosi jelentés
lapján. Ezek a bevitt kódok az adatbázisba kerülnek (kivéve, ha a felhasználó törli őket), és a
vizsgálati jelentéshez lehet adni őket.
A Physician's Report (orvosi jelentés) lap a Study Information (vizsgálati információs) panel
egyik lapja. A Physician's Report (orvosi jelentés) lapon olyan jegyzeteket és/vagy
információkat lehet megadni, mint a vizsgálat különböző tulajdonságaihoz kapcsolódó
diagnóziskódok. Ezeket a generált jelentésekben lehet visszahívni.
MEGJEGYZÉS: Az orvosi jelentés lapja nem jelenik meg a vizsgálati információs
panelen, amikor első alkalommal indít egy vizsgálatot. Csak akkor jelenik meg,
amikor a vizsgálati információs panelt egy vizsgálat indítását követően nyitja meg.
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Impedancia-ellenőrzés
Az impedancia-ellenőrzés célja annak biztosítása, hogy az elektródák megfelelően érintkezzenek
a betegen. Az impedancia-ellenőrzést a vizsgálat során bármikor el lehet végezni.
Az impedancia-ellenőrzés aktiválásához válassza a Controls > Impedance Check
(vezérlők, impedancia-ellenőrzés) lehetőséget.

Impedancia-ellenőrzés futtatása
Az impedancia-ellenőrzés indításakor a szoftver minden csatornát megvizsgál (automatikus
vizsgálati módban). Bármelyik adott csatorna érintkezését felügyelheti, ha befogja, majd pedig
az elektróda érintkezését megfelelő impedanciaszintre állítja. A csatornacímkék az aktuális
montázs csatornáihoz kapcsolódnak, nem pedig magán a fejegységen feltüntetettekhez.
Ehhez...

Tegye ezt...

Csatorna befogása

A befogandó Channel # (csatornaszám) bal oldalán
kattintson a Lock Channel (csatornabefogás) gombra.
Ez az ellenőrzést az adott csatornára korlátozza. Ezt
követően addig módosíthatja az elektródacsatlakozást,
amíg megfelelő szintet nem ér el.

Minden csatorna ellenőriztetése a
rendszerrel, és teljes impedanciaellenőrzés futtatása.

Kattintson a Release Lock (befogás feloldása) gombra.

Impedancia-ellenőrzés mentése az
EEG-felvétel részeként

Kattintson az End and Start Recording (rögzítés
befejezése és indítása) lehetőségre.

Impedancia-ellenőrzés befejezése

Kattintson az End (befejezés) lehetőségre.

Impedancia-ellenőrzés értelmezése
Az impedancia-ellenőrzés során az egyes elektródacsatlakozások impedanciáját jelző
sávdiagram jelenik meg. A zöld sáv azt jelzi, hogy a beolvasott érték elfogadható (azaz a
küszöbérték alatt van). A piros sáv azt jelzi, hogy a beolvasott érték nem elfogadható (azaz a
küszöbérték felett van). Az impedancia-küszöbérték beállításához kattintson a Check
Impedance (impedancia ellenőrzése) képernyő jobb oldalán található Threshold Group
(küszöbérték-csoport) mező egyik Threshold (küszöbérték) gombjára.
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Videófelvétel

Felvétel- és kameragombok a munkafolyamat-eszköztáron
A Start / Stop Recording (rögzítés indítása/leállítása) segítségével be- vagy kikapcsolhatja az
EEG-felvétel rögzítését.
A Start / Stop Recording Video (videórögzítés indítása/leállítása) segítségével be- vagy
kikapcsolhatja a videófelvétel rögzítését.
Videóablak megjelenítése vagy elrejtése:
•

Válassza a View > Video (nézet, videó) lehetőséget.

•

Nyomja meg a CTRL + U billentyűt.

•

Kattintson az eszköztárban a

Toggle Video On/Off (videó be-/kikapcsolása) gombra.

Videóablak élő módban

Videóablak
FIGYELMEZTETÉS: A hangösszetevők felvételéhez vagy áttekintéséhez a
videólehetőségnek aktívnak kell lennie.
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Befejezett vizsgálat megnyitása áttekintés céljából
Befejezett vizsgálat megnyitása áttekintés céljából:
1. A Natus adatbázis megnyitásához kattintson a Windows asztalon a Natus adatbázis
ikonra.
2. Válassza (jelölje) ki azt a vizsgálatot, amelyet át szeretne tekinteni.
3. Kattintson a
Review (áttekintés) gombra. Megnyílik a NeuroWorks, és megjelenik
a kiválasztott vizsgálat.
Navigáció a vizsgálatban
A betegvizsgálatban történő navigációra használhatja a billentyűzetet, a Review (áttekintés)
eszköztárat, a Study (vizsgálat) eszköztárat vagy a Trend Summary (trendösszegzés) eszköztárat.

Navigáció a vizsgálatban a billentyűkkel
Ehhez...

Tegye ezt...

Vizsgálat folyamatos visszajátszása előrevagy hátrafelé

Nyomja meg a CTRL + F vagy CTRL + R
billentyűket.

Váltás lejátszás és leállítás között

Nyomja meg a SZÓKÖZT.

Vizsgálat előretekerése egy oldallal

Nyomja meg a JOBB NYÍL billentyűt.

Vizsgálat visszatekerése egy oldallal

Nyomja meg a BAL NYÍL billentyűt.

Vizsgálat előre- vagy visszatekerése több
egymást követő oldallal

Tartsa lenyomva a BAL vagy JOBB NYÍL
billentyűt.

Navigáció a vizsgálatban az áttekintő eszköztárral

Áttekintő eszköztár
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Vizsgálat bezárása
Egy fájl bezárásához kattintson a NeuroWorks ablak jobb felső sarkában található
gombra. (A fájlt a File > Close (fájl, bezárás) kiválasztásával is bezárhatja.)

Bezárás

FIGYELMEZTETÉS: A vizsgálat áttekintése során végzett módosításokat a
rendszer csak akkor menti, ha a fájlt megfelelően zárja be. A módosítások
mentéséhez a „Yes” (igen) lehetőségre kell kattintania, amikor egy üzenetablak azt
kérdi, hogy menteni akarja-e a beállításokat (lásd alábbi ábra).

Bezárási folyamat
Vizsgálat bezárása:
1. Kattintson a
Bezárás gombra. Ha a Physician's Report (orvosi jelentés) lap nem
jelenik automatikusan meg, a Physician's Report lapra kattintva nyissa meg.
2. Írja be az áttekintést végző személy nevét a Reviewer (áttekintő) mezőbe.
3. Az áttekintést végző személy nevének és az áttekintés dátumának beviteléhez
kattintson a Mark as Reviewed (megjelölés áttekintettként) lehetőségre.
4. A Physician's Report (orvosi jelentés) párbeszédpanel alján található lapokon adja meg
az esetleges kapcsoló információkat.
5. A vizsgálat bezárásához és mentéséhez kattintson az OK gombra.
6. Megjelenik egy üzenetpanel, amely azt kérdezi, hogy be akarja-e fejezni az aktuális
vizsgálatot.
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TIPP: Ha a technikusjelentés nem jelenik meg a vizsgálat bezárásakor, válassza a File >
Customize > Options (fájl, testreszabás, lehetőségek) menüpontot, majd az Automatically
prompt report forms (automatikus jelentési lapok) lehetőséget. Videó áttekintése
Videó megjelenítése vagy elrejtése:
•

Válassza a View > Video (nézet, videó) lehetőséget.

•

Válassza a View > Toolbars > Video (nézet, eszköztárak, videó) lehetőséget.

•

Nyomja meg a Ctrl + U billentyűt.

Videóképernyő gombjainak funkciói
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Megjegyzésmegjelenítő
Áttekintés
Az Annotation Viewer (megjegyzésmegjelenítő) funkcióban a vizsgálat összes megjegyzése
jelenik meg sorban. Ez lehetővé teszi a megjegyzések közötti gyors navigációt. A
megjegyzéseket a technikus és az áttekintést végző személy veszi fel, és a NeuroWorks
rendszer automatikusan rögzíti. A vizsgálat áttekintése során a nyílbillentyűk lehetővé teszik a
megjegyzések közötti gyors navigációt.
A megjegyzésmegjelenítő Acquisition (felvétel) közben csak olvasható, de Review (áttekintés)
módban szerkeszthető.
A megjegyzésmegjelenítő megnyitása:
•

Válassza a View > Annotation Viewer (nézet, megjegyzésmegjelenítő) lehetőséget.

Megjegyzésmegjelenítő
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Megjegyzések és egyéni megjegyzések menet közben történő hozzáadása
Megjegyzés hozzáadása kattintással
Megjegyzés hozzáadása kattintással:
1. Kattintson bal gombbal bárhol a vizsgálati felvételeken.
2. Megjelenik a felvételhez tartozó Notes (megjegyzések) menü.
3. Válassza a Custom (egyéni) beállítást vagy egy előre megadott megjegyzést.
4. Ha a Custom (egyéni) lehetőséget választja, adja meg az információit a Note
(megjegyzés) mezőben.

Megjegyzés beírása
Menet közben, egy vizsgálat rögzítése során gyorsan adhat hozzá egyéni megjegyzéseket.
Megjegyzés hozzáadása menet közben:
1. Kezdje el beírni a megjegyzést a billentyűzeten.
2. Megnyílik a Note (megjegyzés) mező.

Megjegyzésmező
3. Amikor befejezte a megjegyzés beírását, kattintson az OK gombra.
A megjegyzés a görbeablakban és az Annotation Viewer (megjegyzés-megjelenítő) ablakban
jelenik meg, amint gépelni kezd.
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Montázs létrehozása és szerkesztése
A montázsszerkesztő megnyitása
1. Válassza az Edit > Settings > Montage (szerkesztés, beállítások, montázs) lehetőséget.
2. Kattintson jobb gombbal egy cellára, és megjelenik azoknak az értékeknek/címkéknek a
listája, amelyeket a cella kitöltésére használhat.

Montázs duplikálása
1. Válassza a Montage (montázs) lap jobb oldalán a Montage (montázs) gombok között
található Duplicate (duplikálás) gombot. Ezzel új montázst hoz létre, amelynek bemeneti és
kimeneti csatornái kezdetben megegyeznek a listában aktuálisan kiválasztott montázséval.
Lehetséges, hogy ez a montázs nem kompatibilis az aktuális fejegységgel. Az aktuális
fejegységgel kompatibilis montázs létrehozásához használja a New (új) gombot.
2. Írja be a montázs új nevét a Name (név) szövegmezőbe.
3. Módosítja tetszés szerint a csatorna beállításait.
4. Mentse az új montázst.
5. A montázs aktiválásához kattintson az OK gombra.

Montázs átnevezése
1. Kattintson a Name (név) kombinált lista jobb oldalán található Rename (átnevezés)
gombra. A Name (név) kombinált lista ekkor szerkeszthető szövegmezővé válik.
2. Írja be a montázs új nevét a Name (név) kombinált listába, és nyomja meg a
billentyűzeten az ENTER billentyűt. Ekkor az új montázsnév megjelenik a kombinált lista
Name (név) menüjében.
3. Az Edit (szerkesztés), Append (hozzáfűzés), Insert (beillesztés), Modify (módosítás) vagy
Delete (törlés) gombok segítségével végezze el a kívánt módosításokat a csatornák
beállításain. A mentett új montázs megjelenik a Montage (montázs) menü montázslistájában.
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Új montázs létrehozása
1. Válassza az Edit > Settings > Montage (szerkesztés, beállítások, montázs) lehetőséget.
2. Kattintson a New (új) lehetőségre. Ezzel olyan montázst hoz létre, amelynek annyi
bemeneti csatornája van, mint az aktuális vizsgálat felvételéhez használt fejegységnek
(ha a vizsgálat nyitva van), vagy a felvételi oldalon beállított alapértelmezett
fejegységnek (ha nincs aktuális vizsgálat). A montázsnak kezdetben nincsenek kimeneti
csatornái (a táblázat üres). A Name (név) szövegmezőben a rendszer kiemeli az
Untitled (névtelen) nevet. Írjon be a létrehozandó új montázshoz tartozó nevet.
3. Adjon hozzá és módosítson csatornákat kívánság szerint.
4. A csatornák montázs végéhez adásához válassza az Append (hozzáfűzés) lehetőséget.
5. Válasszon csatornát, és kattintson az Edit (szerkesztés) lehetőségre.
6. Az Insert (beszúrás) segítségével az egérmutató helyén adhat hozzá csatornát.
7. A kiválasztott csatornák törléséhez válassza a Delete (törlés) lehetőséget.
8. Az új montázs mentéséhez válassza a Save (mentés) lehetőséget. Az új montázs
aktiválásához kattintson az OK gombra. Ezt követően az új montázs megjelenik a
montázsok listájában, amikor megnyitja a Montage (montázs) menüt.

Montázs mentése
A montázsmenü ekkor új Save (hely) (mentés) gombot tartalmaz, amely lehetővé teszi a
montázs mentési helyének kiválasztását. A Save (mentés) gomb feliratában az aktuális
montázs mentésére szolgáló alapértelmezett hely jelenik meg; például Save (Common)
(mentés (közös)). Ha a Save (hely) (mentés) gomb melletti nyílra kattint, megjelenik a montázs
mentésére rendelkezésre álló helyeket tartalmazó menü; például Save (Common) (mentés
(közös)), Save (Local) (mentés (helyi)) és Save (Patient) (mentés (beteg)).
•

A montázs helyi mappába történő mentéséhez válassza a Save (Local) (mentés (helyi))
lehetőséget.

•

Hálózati mappába történő mentéshez válassza a Save (Common) (mentés (közös))
lehetőséget. A mappát a NeuroWorks File > Customize (fájl, testreszabás) beállítási
lapján állíthatja be.

•

Válassza a Save (Patient) (mentés (beteg)) lehetőséget a montázs beteginformációkkal
együtt történő mentéséhez a Natus adatbázisban.
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Montázslap képernyőfelvétele

Montázslap beállításai
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Vizuális montázsszerkesztő
A vizuális montázsszerkesztő segítségével montázsokat lehet létrehozni és szerkeszteni.
Egyszerű grafikus felületet kínál, ahol régebben csak táblázatos eszközök voltak.
A vizuális montázsszerkesztő megnyitása:
1. Válassza az Edit > Settings > Montage (szerkesztés, beállítások, montázs)
lehetőséget.
2. Kattintson a

(vizuális szerkesztő) gombra.

Vizuális montázsszerkesztő
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Stopperóra-eszköztár
A stopperóra az eltelt időt vagy az esemény időtartamát méri és mutatja. A stopperóra
megnyitásához válassza a View > Toolbars > Stopwatch (nézet, eszköztárak, stopperóra)
lehetőséget.

A stopperóra

Montázseszköztár
A Montage (montázs) eszköztár segítségével egyszerűen módosíthatja a csatornák beállításait.
A montázs beállítási tartományait az eszköztárban elérhető értékek jelzik.

Montázseszköztár
A Montage Editor (montázsszerkesztő) megnyitásához kattintson a Montage Settings
(montázsbeállítások) eszköztár bal szélén található
(montázsbeállítások) gombra.

Montage Settings

Megjegyzéseszköztár
A Note (megjegyzés) eszköztárban különböző gombok jelennek meg attól függően, hogy egy élő
vizsgálat rögzítését végzi-e (felvételi mód) vagy előzőleg felvett vizsgálatot tekint át (áttekintési
mód). A Note (megjegyzés) eszköztár megnyitásához válassza a View > Toolbars > Note
(nézet, eszköztárak, megjegyzés) lehetőséget.
Az alábbi képen a Note (megjegyzés) eszköztár alapértelmezett gombjai láthatók.
Megjegyzéseszköztár felvételi módban
Megjegyzéseszköztár áttekintési módban
Kattintson a Note (megjegyzés) gombra, ha azonnal be akar illeszteni egy megjegyzést a
Sweep Edge (hajlás széle) aktuális helyén.
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Protokolleszköztár
A protokollok olyan testreszabható műveletcsomagok, amelyeket sorban lehet beállítani és
végrehajtani. Az eszköztáron az aktuálisan futtatott protokoll neve és lépése jelenik meg.
A protokollokon Protocol (protokoll) eszköztár jobb szélén található gombokkal a következő
műveleteket hajthatja végre: Pause (szünet), Resume (folytatás) vagy Abort (megszakítás).
A Protocol (protokoll) eszköztár megnyitásához válassza a View > Toolbars > Protocol
(nézet, eszköztárak, protokoll) lehetőséget.
Protokolleszköztár

Kameraeszköztár
A Camera (kamera) eszköztár pásztázás, döntés, nagyítás/kicsinyítés és kameraváltó
gombjaival élő felvétel során távolról vezérelheti a kamerát.
A kameraeszköztár megnyitása:
•

Válassza a View > Toolbars > Camera (nézet, eszköztár, kamera) lehetőséget.

PTZ kamerás eszköztár

42

Áttekintő eszköztár
A vizsgálatban a Review (áttekintés) eszköztárral navigálhat. A Review (áttekintés) eszköztár
csak Review (áttekintés) módban érhető el.
Az áttekintő eszköztár megnyitása:
•

Válassza a View > Toolbars > Review (nézet, eszköztár, áttekintés) lehetőséget.

Áttekintő eszköztár
Az eszköztár gombjainak funkciói
Gomb

Funkció/leírás:
Be- és kikapcsolja a videórögzítést.
Visszafelé játssza le a vizsgálatot.
Az előző elemre lép.
A következő elemre lép.
Előrefelé játssza le a vizsgálatot.
Módosítja az EEG visszajátszási sebességét.
A

nyilakkal növelheti vagy csökkentheti a sebességet.

Erre kattintva elkezdi egy klip kijelölését.
Erre kattintva befejezi egy klip kijelölését.
Erre kattintva szerkesztheti a klipeket.
Azonnali ritkított nézet gomb. Ha erre kattint, megjelenik egy
automatikusan ritkított felvétel.
Aktuális oldal beolvasása gomb.
Erre kattintva nyomtathatja az aktuális oldalt.
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Gomb

Funkció/leírás:
Nagyítás gomb. Kattintson a gombra, majd húzzon ki egy téglalapot a
felvételablakban.
Nagyítás visszavonása gomb. Ha erre kattint, a felvételablak visszatér
normál méretre.
Görbe kurzorainak gombja. Amikor egy görbére kattint, kurzort szúr be a
kapcsolódó információs mezőbe.
Frekvenciaeszköz gomb. Ha erre kattint, megnyílik a frekvenciaeszköz.
Oldallejátszási videómód gomb. Amikor ezt a gombot engedélyezte, a
videóképernyőn elindul az EEG képernyő oldalnézete alapján történő
visszajátszás. Amikor tehát a vizsgálat oldalait lapozgatja, használja az
oldalnézetet.
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Összegző eszköztár – EEG
Ha a Summary (összegzés) eszköztár még nem látható, az EEG összegző eszköztárának
megtekintéséhez válassza a View > Toolbars > Summary (nézet, eszköztárak, összegzés)
lehetőséget.

Számszerűsített EEG-trendeket tartalmazó összegző eszköztár
Amikor jobb gombbal az összegző eszköztárra kattint, helyi menü jelenik meg, amely lehetővé
teszi a megjelenített információk módosítását.
Többféle trendadat érhető el, többek között:
•

Spektrális sűrűségfüggvény (DSA)

•

Amplitúdóintegrált EEG (aEEG) *

•

Számszerűsített EEG trend (qEEG) *

•

Tranziensszűrési trend *

•

Burkolótrend *

•

Alfavariabilitási trend *

•

Spektrálisentrópia-trend *

•

Spektrálisél-trend *

•

Adat- és amplitúdótrend

•

Eseménytrend

Megjegyzés: a * jellel jelölt trendek csak a rendelhető trendkezelő szoftvert tartalmazó
rendszereken érhetők el.
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Vizsgálati eszköztár
A Study (vizsgálat) eszköztáron a rögzítési munkamenetek olyan szünetei jelennek meg,
amikor a videó rögzítése keresztvonalas területként történt, és a különböző eseményeket
különböző színek jelzik.
A vizsgálati eszköztár megnyitása:
•

Válassza a View > Toolbars > Study (nézet, eszköztár, vizsgálat) lehetőséget.

Vizsgálati eszköztár
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Munkafolyamat-eszköztár
A Workflow (munkafolyamat) eszköztár segítségével lehet indítani és leállítani az EEG- és
videóadatok rögzítését mind helyben, mind távoli gépről.
A munkafolyamat-eszköztár megnyitása:
•

Válassza a View > Toolbars > Workflow (nézet, eszköztár, munkafolyamat)
lehetőséget.

Munkafolyamat-eszköztár

Az eszköztár gombjai és jelzései
Gomb

Funkció
Rögzítés indítása/leállítása.
Videó be-/kikapcsolása.
Csatornák tesztelése.
Impedancia ellenőrzése.
Fényingerlő aktiválása. Villogás frekvenciája.
Aktuális vizsgálat felülvizsgálata.
Lemezhasználat-jelző.

47

Munkafolyamat-eszköztár – alvás
A Workflow (munkafolyamat) eszköztár csak Acquisition (felvétel) módban érhető el. Ha még
nem látható a munkafolyamat-eszköztár, válassza a File > Toolbars > Workflow (fájl,
eszköztár, munkafolyamat) lehetőséget.

Munkafolyamat-eszköztár
Az eszköztár gombjai és jelzései
Gomb

Funkció
Rögzítés indítása/leállítása.
Videó be-/kikapcsolása.
Csatornák tesztelése.
Impedancia ellenőrzése.
Csatorna kalibrálása.
Biológiai kalibrálás.
Testhelyzet módosítása.
CPAP, két szint és O2 beállítások módosítása.
Fény kikapcsolása.
Fény bekapcsolása.
Aktuális vizsgálat felülvizsgálata.
Váltás a munkaterületek között. Új mentése, vagy meglévő törlése.
Lemezhasználat-jelző.
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Összegző eszköztár – alvás
Ha a Summary (összegzés) eszköztár még nem látható, az alvásösszegzési eszköztár
megtekintéséhez válassza a View > Toolbars > Summary (nézet, eszköztárak, összegzés)
lehetőséget.

Eseményeket és pulzus-/oximetriai adatokat tartalmazó alvásösszegzési eszköztár
Amikor jobb gombbal az összegző eszköztárra kattint, helyi menü jelenik meg, amely lehetővé
teszi a megjelenített információk módosítását.
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Fáziseszköztár – alvás
A Staging (fázis) eszköztárban a vizsgálatban történő navigáció során alvási fázisokat lehet
rendelni az egyes szakaszokhoz. Olyan gombokat is tartalmaz, amelyekkel az Autopaging
(automatikus oldalváltás) és Stage-by-Play (fázisok meghatározása visszajátszás közben)
funkciókat lehet aktiválni.

Fáziseszköztár
Fázisok vezérlői és funkcionalitása
Billentyű

Gomb

Fázis

0

Ébrenlét

1

1. fázis

N1

Alvásátmenet (csecsemő) (T fázis)
2

2. fázis

N2
3

3. fázis

N3
4

4. fázis

NREM (gyermek/csecsemő)
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Billentyű

Gomb

Fázis

5

REM

6

Mozgás

7

Értékelhetetlen (nem lehetett megállapítani a megfelelő fázist,
de a szakaszt értékeltként jelöli meg).

8

Törlés/nem értékelt (a szakasz nem kapott értéket).

Automatikus oldalváltás. (Az automatikus oldalváltás
lenyomásakor a vizsgálat automatikusan a következő nem
értékelt szakaszra ugrik, miután az előző szakaszt értékelte.)
Fázisok meghatározása visszajátszás közben. (Lehetővé teszi a
vizsgálat értékelését visszajátszás közben.)
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Áttekintő eszköztár – alvás
A SleepWorks Review (áttekintés) módjában a Review (áttekintés) eszköztárnak a képernyő
tetejénél kell megjelennie. Ha nem így van, válassza a View >Toolbars > Review (nézet,
eszköztár, áttekintés) lehetőséget.
Az eszköztár gombjainak funkciói
Gomb

Funkció/leírás:
Visszafelé játssza le a vizsgálatot.
Az előző elemre lép.
Megjeleníti a navigációs modellek legördülő listáját.

Választani lehet belőle.
A következő elemre lép.
Előrefelé játssza le a vizsgálatot.
Módosítja az EEG visszajátszási sebességét.
A

nyilakkal növelheti vagy csökkentheti a sebességet.

Erre kattintva elkezdi egy klip kijelölését.
Erre kattintva befejezi egy klip kijelölését.
Erre kattintva szerkesztheti a klipeket.

52

Gomb

Funkció/leírás:
Alvási esemény megjelölési módja. Amikor ezt a gombot
megnyomja, és téglalapot húz a jelfelvételek köré, megjelenik az
összes konfigurált alváseseményt tartalmazó legördülő menü:

Egy alvásesemény létrehozásának befejezéséhez válasszon egy
eseménytípust. Ha duplán kattint a gombra, alváseseménymegjelölési módban marad. Több eseményt is meg lehet jelöni
anélkül, hogy minden alkalommal meg kellene nyomni a gombot.
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Gomb

Funkció/leírás:
Gyors alvásesemény-jelölési mód. Amikor ebben a módban
téglalapot húz a képernyőn az egyik felvételen, a rendszer
megpróbál megkeresni egy adott csatornán történő
megjelölésre konfigurált eseménytípust. Ha a konfiguráció nem
határoz meg eseményt az adott csatornához, teljes menü jelenik
meg. Ezt követően a rendszer emlékezik a felhasználó által
kiválasztott eseményre, és nem jelenik meg a felszólítás, amikor
ezt követő megjegyzéseket jelöl meg.
Ha duplán kattint a gombra, gyors alvásesemény-megjelölési
módban marad. A gomb sarkában egy gombostű jelzi az állandó
mód váltását. Ezt követően több eseményt lehet megjelölni
anélkül, hogy minden alkalommal meg kellene nyomni a
gombot. A legördülő menü csak akkor jelenik meg, ha az adott
csatornához nem rendeltek eseményeket a konfigurációban, és
csak abban az esetben, ha ez az adott csatornához tartozó első
megjelölt esemény.
Ha ismét a gombra kattint, kilép az állandó módból.
Megjegyzés: Így lehet a leggyorsabban értékelni az
alváseseményeket a SleepWorks-ben, mivel nem
kell minden alkalommal módot váltani vagy
eseménytípust választani – csak magukat az
eseményeket kell megjelölni.
Megjegyzés: Az alvásesemények konfigurációs
oldalán beállíthatja, hogy milyen események
kapcsolódjanak melyik csatornákhoz (File >
Customize > Sleep Events, (fájl, testreszabás,
alvásesemények)). Több eseménnyel egy adott
alvásesemény-típust lehet megjelölni.
Sleep Note Erasing (alvásmegjegyzés-törlés) mód. Egy
alváseseményhez tartozó megjegyzés törléséhez kattintson erre
a gombra, majd kattintson az alváseseményre. A rendszer
visszatér oldalgörgetési módba.
Ha duplán kattint a gombra, alvásmegjegyzés-törlési módban
marad. A gomb sarkában egy gombostű jelzi az állandó mód
váltását. Több eseményt lehet törölni az adott eseményre
történő egyszerű kattintással anélkül, hogy minden alkalommal
meg kellene nyomni a gombot.
Ha ismét a gombra kattint, kilép az állandó módból.
Minden megjegyzést töröl a képernyőn.
Automatikus esemény elfogadása gomb.
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Gomb

Funkció/leírás:
Automatikus esemény elutasítása gomb.
Munkaterületek gomb. Emlékezik a felhasználói felület
bizonyos elemeire.
Aktuális oldal beolvasása gomb.
Erre kattintva nyomtathatja az aktuális oldalt.
Nagyítás gomb. Kattintson a gombra, majd húzzon ki egy
téglalapot a felvételablakban.
Nagyítás visszavonása gomb. Ha erre kattint, a felvételablak
visszatér normál méretre.
Görbe kurzorainak gombja. Amikor egy görbére kattint, kurzort
szúr be a kapcsolódó információs mezőbe. A kikapcsoláshoz
kattintson még egyszer a gombra.
Testhelyzet beállítási gombja. Ha erre kattint, a lehetőségek
legördülő listájából választhat.
A CPAP, két szint, és kiegészítő 02 értékeit lehet vele
módosítani.
Fénykikapcsolás gomb. Erre kattintva fénykikapcsolási
megjegyzést illeszthet be a vizsgálatba és a megjegyzésmegjelenítőbe.
Fénybekapcsolás gomb. Erre kattintva fénybekapcsolási
megjegyzést illeszthet be a vizsgálatba és a megjegyzésmegjelenítőbe.
Videó be-/kikapcsolása.

Kalibrálóeszköz – alvás
A SleepWorks szoftverben a montázsokhoz a csatornákhoz tartozó megfelelő jeltípusokat kell
rendelni.

A csatorna jeltípusának hozzárendelése
Ne feledje, hogy a kalibrálóeszköz megnyitásához először a montázsszerkesztővel megfelelő
csatornatípust kell hozzárendelni.
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1. Válassza az Edit > Settings > Montage (szerkesztés, beállítások, montázs) lehetőséget.
2. Válasszon a montázsban egy vagy több csatornát. Kattintson jobb gombbal egy cellára
a Type (típus) oszlopban. Ezt követően az előbukkanó menüben válassza ki a csatorna
megfelelő jeltípusát (pl. External OSat (külső OSat) vagy External Pulse Rate (külső
pulzus)). Ez a beállítás a kiválasztott csatornára lesz érvényes.
3. Kattintson az Apply (alkalmaz) gombra.
4. A montázsszerkesztő bezárásához és az élő vizsgálati képernyőre történő
visszatéréshez kattintson az OK gombra.

A kalibrálóeszköz használata
A kimenetnek a csatornatípushoz megfelelő mértékegységre konvertálásához a rendszernek
tudnia kell, hogy a külső jelátalakító kimenete mikor van konkrét ismert értékeken. Ezeket az
információkat a Calibrate (kalibrálás) eszközzel lehet megadni a rendszernek.
Amikor a
Calibrate Channel (csatornakalibrálás) gombra kattint és kiválaszt egy
csatornát, vagy a görbeablakban kiválaszt egy csatornát, jobb gombbal kattint, majd a Calibrate
(kalibrálás) lehetőséget választja, megnyílik a Calibrating (kalibrálás) panel, és látni fogja, hogy
a Calibrating (kalibrálás) panel színkódolt:
•

A világoskék vonal az aktuális görbét jelzi.

•

A színes sávok (piros, zöld stb.) segítségével lehet megadni a konverziós értékeket,
amikor az aktuális görbe (kék vonal) konkrét ismert értékeket vesz fel.

•

A bal oldali szövegmezőkben lehet jelezni a rendszernek, amikor az aktuális görbe
feszültségszintje ismert értéken van (piros szöveg = piros sáv; zöld szöveg = zöld sáv stb.).
MEGJEGYZÉS: Az alábbi példában bemutatjuk, hogyan kell a rendszert 100 és
0%-os kimeneti jelre kalibrálni External OSat (külső OSat) esetén. A kalibrálási
eljárás azonban lényegében pontosan ugyanígy történik más külső eszközök és
testhelyzet kalibrálása esetén.
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Ambuláns fejegységkezelő
Az Ambulatory Headbox Manager (ambuláns fejegységkezelő) külön program ambuláns
fejegységekkel végzett vizsgálatokhoz. Az ambuláns fejegységkezelő segítségével ellenőrizheti
a fejegység memóriájának állapotát, és vizsgálatokat tölthet fel a Natus adatbázisba.

Az ambuláns fejegységkezelő aktiválása és használata
Az ambuláns fejegységkezelő megnyitásához válassza a Natus adatbázisban a Tools >
Ambulatory Manager (eszközök, ambuláns fejegységkezelő) lehetőséget.
A Trex HD-vel végzett videós ambuláns vizsgálatra vonatkozó részletes utasításokat a Trex HD
rövid műszaki útmutatójában találja (alkatrészszám: 009318).
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Ambuláns vizsgálat indítása
A vizsgálat indítása
1. lépés:

Helyezzen be új elemeket az ambuláns fejegységbe.

Fejegység
csatlakoztatása
2. lépés:
Elektródák
csatlakoztatása

Készítse elő a beteget, és csatlakoztassa a beteg vezetékeit a
fejegységhez.

3. lépés:
Új vizsgálat indítása

A Natus adatbázisban kattintson a
New (új) lehetőségre.
Megjelenik a Study Information (vizsgálati információk) ablak. Töltse
ki a beteg nevét és a vizsgálathoz kapcsolódó egyéb információkat.
A rögzítés indításához kattintson a

4. lépés:
Adatfelvétel indítása a
fejegységen

gombra.

Válassza ki a fejegységet és a további beállításokat az Edit >
Settings > Acquisition (szerkesztés, beállítás, felvétel) lapon.
Ha manuálisan szeretné indítani a rögzítést, jelölje be a Start data
recording when study starts (adatrögzítés indítása a vizsgálat
indításakor) lehetőséget, és törölje a Start ambulatory study when
HB disconnected (ambuláns vizsgálat indítása a fejegység
lecsatlakoztatásakor) lehetőséget. Az ambuláns rögzítést a
Controls > Start Ambulatory Study (vezérlők, ambuláns vizsgálat
indítása) lehetőséggel indítsa. Megjelenik a következő üzenet:
Ambuláns vizsgálat fog indulni, és az aktuális görbeablak be fog
zárni. Folytatja? IGEN/NEM. Kattintson a Yes (igen) lehetőségre.
A NeuroWorks bezár, és a rendszer az adatokat menti a fejegység
flash memóriájába.
ALTERNATÍVA: Ha az adatfelvételt automatikusan szeretné
indítani a fejegység lecsatlakoztatásakor, jelölje be a Start
ambulatory study when HB disconnected (ambuláns vizsgálat
indítása a fejegység lecsatlakoztatásakor) lehetőséget. A fejegység
akkor kezdi az adatokat felvenni a flash memóriába, amikor
lecsatlakoztatják a felvételt végző számítógépről.

5. lépés:
Fejegység
lecsatlakoztatása

Csatlakoztassa le a kábelt a fejegységről, és szerelje össze az
eszközöket a betegen. Ellenőrizze, hogy a Trex fejegység oldalán
jelzi-e a villogó sárga lámpa az ambuláns rögzítési módot.
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Az Ambulatory Headbox Manager (ambuláns fejegységkezelő) ablakban a fejegység flash
memóriájában aktuálisan tárolt vizsgálatokra vonatkozó információk jelennek meg. Szintén
lehetővé teszi a következőket:
•

Aktuálisan felvett vizsgálat befejezése.

•

Egy vagy több vizsgálat feltöltése a fejegységről a számítógép adatbázisába.

•

Fejegység flash memóriájának törlése (ürítése).

•

Megjelenített vizsgálati fájlok állapotának frissítése.

Vizsgálat befejezése
Az adatok felvételének és fejegységre mentésének leállításához válasszon egy olyan
vizsgálatot, amelynek a Running (futtatás) állapota Yes (igen). Ezt követően kattintson az End
Study (vizsgálat befejezése) lehetőségre.

Vizsgálat feltöltése
Amikor az Upload Study (vizsgálat feltöltése) lehetőségre kattint, a kiválasztott vizsgálatot a
fejegységről feltölti a Natus adatbázisba. A vizsgálat továbbra is a Storage Management
(tárkezelés) rész listájában marad, amíg nem törli a flash memóriából.

A flash memória törlése
Az összes vizsgálat feltöltését követően kattintson a Clear Memory (memória törlése)
lehetőségre. Ezzel a flash memóriát törli, hogy helyet szabadítson fel a további vizsgálatoknak.
A memória törlése közben az Ambulatory Headbox Manager (ambuláns fejegységkezelő)
ablak alján egy folyamatjelző sáv jelenik meg.
Amikor a folyamat befejeződött, megjelenik egy Memory Contents erased (memória tartalma
törölve) üzenet. Kattintson az OK, majd a

(bezárás) gombra.

FIGYELMEZTETÉS: Amikor a Clear Memory (memória törlése) lehetőségre
kattint, VÉGLEGESEN törli a flash memória adatait.
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Jelmagyarázat
A következő táblázatban azoknak a szimbólumoknak a listáját és leírását találja, amelyek
megjelenhetnek a Natus eszközeinek különböző elemein.
Szimbólum

Szabványhivatkozás

Szimbólum megnevezése a
szabványhivatkozás alapján

• ISO 15223-1, 5.4.4.,
szimbólum
• ISO 60601-1,
D.1 táblázat, 1.

Vigyázat

• ISO 7000-0434A
• ISO 15223-1, 5.3.4.,
szimbólum
• ISO 60601-1, D.1
táblázat, 11.
• ISO 60601-1, D.1
táblázat, 11.

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

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

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

Lásd használati útmutató

Védőföldelés

BF típusú alkalmazott alkatrész

Veszélyes feszültség

Váltóáram

Egyenáram

„Be” (tápáram)
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Szimbólum

Szabványhivatkozás
• IEC 60601-1, D.1
táblázat, 13.
• IEC 60417-5008

EN 50419

Szimbólum megnevezése a
szabványhivatkozás alapján

Tápáram ki

Elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai
CE-jelölés

93/42/EGK

• IEC 60601-1, D.1
táblázat, 9.
• IEC 60417-5172

Az orvostechnikai eszközökre vonatkozó
szabályozások (MDR) hatálya alá eső termék,
amely tanúsítása szerint megfelel a 2017/745 EK
rendeletnek.

II. osztályú eszköz

I IEC 60417-5134

Elektrosztatikusan érzékeny készülékek

IEC 60417-5140

Nem ionizáló elektromágneses sugárzás

ISO-7000/IEC-60417

szimbólum 0224
ISO-7000/IEC-60417

szimbólum 0632

Páratartalomra vonatkozó határértékek

Hőmérsékletre vonatkozó határértékek
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Hulladékkezelés a hasznos élettartam végén
A Natus elkötelezett, hogy eleget tegyen az Európai Unió 2014-es WEEE (elektromos és
elektronikus berendezések hulladékai) szabályozásának. Ezek szerint a szabályok szerint az
elektromos és elektronikus hulladékokat megfelelő kezelés és hasznosítás céljából külön kell
gyűjteni, biztosítandó az ilyen hulladékok biztonságos újrahasználatát vagy újrahasznosítását.
A Natus ezzel a kötelezettséggel összhangban a visszavétel és újrahasznosítás kötelezettségét
a végfelhasználóra háríthatja, kivéve, ha másképp állapodtak meg. Lépjen velünk kapcsolatba a
www.natus.com címen az Ön területén elérhető begyűjtési és hasznosítási rendszerekhez
kapcsolódó információkért.
Az elektromos és elektronikai berendezések (EEE) olyan anyagokat, alkatrészeket és összetevőket
tartalmaznak, amelyek veszélyesek lehetnek és kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre és a
környezetre, ha a hulladékaikat (WEEE) nem kezelik megfelelően. A végfelhasználóknak ezért
szintén szerepet kell játszaniuk a WEEE biztonságos újrahasználatában és újrahasznosításában.
Az elektromos és elektronikus berendezések felhasználóinak tilos a WEEE-t egyéb hulladékkal
együtt kidobni. A felhasználóknak az önkormányzati begyűjtés lehetőségével vagy a gyártó/importőr
vagy az engedéllyel rendelkező hulladékszállítók visszavételi kötelezettségével kell élniük, hogy
csökkentsék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésével kapcsolatos
káros hatásokat, és hogy növeljék az elektromos és elektronikus berendezések újrahasználati,
újrahasznosítási és visszanyerési lehetőségeit.
Az alábbi áthúzott kerekes kukával jelölt berendezések elektromos és elektronikus berendezések.
Az áthúzott kuka azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait tilos más,
nem külön gyűjtött hulladékkal együtt kidobni, és hogy ezeket külön kell gyűjteni.
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Üres oldal.
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