„NeuroWorks“
„SleepWorks“
Naudojimo instrukcijos

Kaip rasti elektroninę naudojimo instrukciją (interneto svetainėje)
Naudojimo instrukcijos kopija PDF formatu yra atitinkamo gaminio skiltyje.
• Neurologija: https://natus.com/natus-support
Ieškokite „NeuroWorks/SleepWorks Instructions for Use“ („NeuroWorks“/„SleepWorks“ naudojimo
instrukcija) ir pasirinkite instrukcijos versiją jūsų vietos kalba.
Naudojant programą „Adobe Reader“, failuose galima atlikti paiešką, juos galima atsispausdinti ir
išsaugoti. „Adobe Reader“ galima atsisiųsti tiesiogiai iš „Adobe Systems“ (www.adobe.com).
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Teisės
Visos teisės saugomos. Šiame dokumente pateikiama patentuota informacija, kurią saugo
autorių teisės ir kurios negalima kopijuoti nei visos, nei jos dalies, jei iš anksto nėra gautas
raštiškas „Natus Medical Incorporated“ leidimas. Autorių teisės ir minėti autorių teisių naudojimo
apribojimai taikomi visoms laikmenoms, kuriose ši informacija gali būti saugoma.
„Natus NeuroWorks“ instrukcinė medžiaga ir žinynas internete turi būti naudojami tik laikantis
„Natus Neurology Incorporated“ ar jo platintojų pardavimo sąlygų. „Natus Medical Incorporated“
neatsako už visus nuostolius ar žalą, patirtą dėl šio dokumento turėjimo, pardavimo ir (arba)
naudojimo. Jokiu būdu „Natus Medical Incorporated“ nebus atsakinga už tiesioginę,
netiesioginę, specialią atsitiktinę ar išvestinę žalą, atsirandančią dėl aparatūros, programinės
įrangos, modifikacinių priedų (pvz., laidų ar elektrodų ir kt.) ar dokumentacijos trūkumų, net jei
apie tokios žalos galimybę pranešta.
ĮSPĖJIMAS: Federalinis įstatymas leidžia šią programinę įrangą parduoti, platinti ar
naudoti tik gydytojams arba jų pavedimu.

Numatyta naudojimo paskirtis: „NeuroWorks“ programinė įranga
Natus NeuroWorks yra EEG programinė įranga, kuri rodo fiziologinius signalus. Numatomas
šio produkto naudotojas yra kvalifikuotas medicinos praktikos gydytojas, apmokytas atlikti
elektroencefalografijos tyrimus, kuris naudosis informacija remdamasis profesinėmis žiniomis.
•

„NeuroWorks“ EEG programinė įranga leidžia gauti, parodyti, archyvuoti, peržiūrėti ir
analizuoti fiziologinius signalus.

•

„NeuroWorks“ komponentas „Seizure Detection“ skirtas pažymėti anksčiau užfiksuotus
suaugusiojo (vyresnio ar esančio 18 metų amžiaus) EEG įrašus, kurie gali atitikti
elektrografinius priepuolius, siekiant padėti kvalifikuotiems klinikinės praktikos
gydytojams įvertinti EEG pėdsakus. EEG įrašai turėtų būti gaunami su visos galvos odos
montažu pagal standartinę 10/20 sistemą.

•

„NeuroWorks“ „Spike Detection“ komponentas skirtas pažymėti anksčiau užfiksuotus
suaugusiojo (vyresnio ar esančio 18 metų amžiaus) EEG įrašus, kurie gali atitikti
elektrografines smailes, siekiant padėti kvalifikuotiems klinikinės praktikos gydytojams
įvertinti EEG pėdsakus. EEG įrašai turėtų būti gaunami su visos galvos odos montažu
pagal standartinę 10/20 sistemą.

•

Populiarios „NeuroWorks“ aEEG, pliūpsnio malšinimo, gaubtinės, alfa kintamumo,
spektro krašto ir spektro entropijos funkcijos skirtos padėti vartotojui atliekant smegenų
būklės stebėjimą. Šioms analizės funkcijoms netaikoma „Neuroworks“ automatinė įvykių
žymėjimo funkcija.

•

„NeuroWorks“ taip pat rodomas kiekybinis EEG grafikas, tankio spektro masyvas (angl.
Density Spectral Array – DSA), kuris padeda vartotojui stebėti ir analizuoti EEG bangos
formą. DSA netaikoma „NeuroWorks“ automatinė įvykių žymėjimo funkcija.

Šis prietaisas naudotojui jokių diagnostinių išvadų apie paciento būklę nepateikia.

8

Numatyta naudojimo paskirtis: „SleepWorks“ programinė įranga
SleepWorks programinė įranga veikia kartu su „Connex“, „Trex“ ar „Netlink“ stiprintuvais ir
skirta polisomnografijos tyrimams atlikti. Programinė įranga leidžia įrašyti, rodyti, analizuoti,
spausdinti ir saugoti fiziologinius signalus, siekiant padėti diagnozuoti įvairius miego sutrikimus
ir su miegu susijusius kvėpavimo sutrikimus.
„SleepWorks“ programinė įranga leidžia:
•

atlikti automatizuotą fiziologinių signalų analizę, kuri skirta naudoti tik suaugusiesiems.

•

Pasirenkamas garso/vaizdo įspėjimas apie vartotojo nustatytą slenksčio kalibruotą
nuolatinės srovės įėjimą. Šie perspėjimai nėra skirti naudojimui kaip gyvybės palaikymo
priemonė, pavyzdžiui, gyvybinių požymių stebėjimui ar nuolatinei medicininei priežiūrai
intensyviosios terapijos skyriuose.

•

Pateikiami miego ataskaitų šablonai, kuriuose apibendrinti užregistruoti ir surinkti miego
duomenys, naudojant paprastas matavimo priemones, įskaitant skaičiavimą, vidutinę,
maksimalią ir mažiausią vertes, taip pat suvestinių verčių duomenų diapazonus.

Programinė įranga „SleepWorks“ nepateikia jokių diagnostinių išvadų apie paciento būklę ir yra
skirta naudoti tik kvalifikuotiems ir apmokytiems medicininės praktikos gydytojams tyrimų ir
klinikinėje aplinkoje.

Atsakomybės apribojimas
Apie visus rimtus su prietaisu susijusius incidentus reikia pranešti „Natus Medical Incorporated
DBA Excel-Tech Ltd. (Xltek)“ ir valstybės narės, kurioje įsikūręs naudotojas ir (arba) pacientas,
kompetentingai institucijai.
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„Natus Systems“
Natus teikia dvi sistemas, užtikrinančias prieinamą, aukščiausios klasės našumą kartu su
patobulintomis „Windows 7“ darbo vietų galimybėmis.

„Acquisition LT“
(nešiojamojo kompiuterio sistema)
„Acquisition LT“ yra mobilus ir nešiojamas
kompiuteris, teikiantis pilnas duomenų stebėsenos
galimybes sistemoje, kuri lengvai transportuojama
iš vietos į vietą. „Acquisition LT“ naudojama kartu
su EEG32U, EMU40EX, „Trex HD“, „Natus Brain
Monitor“ ir „Natus Quantum“.

„Acquisition DT“
(stalinio kompiuterio sistema)
„Acquisition DT“ yra stalinis kompiuteris, kuris
naudoja standartinį asmeninio kompiuterio formatą.
Šis duomenų stebėsenos įrenginys naudojamas
kartu su EEG32U, EMU40EX, „Trex HD“, „Natus
Brain Monitor“ ir „Natus Quantum“.

Naudojimasis instrukcijomis
Šiame vadove pateikiami aprašymai ir nuoseklios instrukcijos, padėsiančios jums išbandyti, pritaikyti
ir valdyti NeuroWorks programinę įrangą ir priedus. Jame pateikiami nurodymai, kaip atlikti
paciento tyrimą, jį peržiūrėti ir laikyti bei sukurti tyrimo ataskaitą. Išsamių instrukcijų ir papildomos
informacijos ieškokite „NeuroWorks 8“ naudotojo vadove(p/n 013017), „NeuroWorks 9“
naudotojo vadove (p/n 027867) „SleepWorks 8“ naudotojo vadove (p/n 013018), arba
„SleepWorks 9“ naudotojo vadove (p/n 027876).
Atliekant procedūras, prieš pradedant seką, rekomenduojame perskaityti visą skyrių. Kruopščiai
vykdykite nurodymus.
Žymėjimai
Ypač atsargiai: Pateikiama informacija apie rimtus pavojus, kurie gali sukelti
sužeidimą ar mirtį.
Įspėjimas: Pateikiama svarbi informacija, kurios nederėtų ignoruoti.
Patarimas: Pateikiama informacija, kuri gali padėti sutaupyti laiko arba atlikti
naudingą funkciją, kuri nėra iš karto akivaizdi.
Pastaba: Pateikiama svarbi papildoma informacija.
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Paryškinta

Paryškintas tekstas reiškia valdymo klavišų, funkcijų klavišų, pasirinkčių ir
etikečių pavadinimus arba raktinius žodžius.

Raginame perskaityti vadovą ir pasinaudoti visomis „Natus“ sukurtomis NeuroWorks sistemos
funkcijomis.
Įspėjimas: Prieš pirmą kartą paleisdami sistemą, atidžiai perskaitykite visus
įspėjimus ir perspėjimus.

Klientų aptarnavimas ir techninė pagalba
Jei jums reikia pagalbos ir nerandate sprendimo internetiniame žinyne, atlikite šiuos veiksmus.
Veiksmas

Aprašymas

1 veiksmas:
Dokumentuokite incidentą

Kruopščiai dokumentuokite incidentą. Jei įmanoma, atkreipkite
dėmesį į klaidų pranešimus, dialogo langų pavadinimus ir tai, ką
darėte prieš iškylant problemai.

2 veiksmas:
Perkraukite kompiuterį

Kompiuterio perkrovimas dažnai padeda išspręsti problemą.
1. Uždarykite visas programas.
2. „Windows“ užduočių juostoje spustelėkite mygtuką Start
(pradėti).
3. Start (pradžios) meniu pasirinkite Shut Down (išjungti).
4. Pasirinkite Restart the computer (perkrauti kompiuterį) ir
spustelėkite Yes (taip).

3 veiksmas:
Išjunkite kompiuterį

Kartais norint visiškai išspręsti problemą, tenka visiškai išjungti
kompiuterį.
1. „Windows“ užduočių juostoje spustelėkite mygtuką Start
(pradėti).
2. Start (pradžios) meniu pasirinkite Shut Down (išjungti).
3. Pasirinkite Shut Down (išjungti) kompiuterį ir spustelėkite
Yes (taip).
4. Išjunkite įrenginio maitinimą. Palaukite 10 sekundžių.
Vėl įjunkite maitinimą.

4 veiksmas:
Susisiekite su techninės
pagalbos skyriumi

Pirmiausia užsirašykite savo kompiuterio serijos numerį (jį galite
rasti ant kompiuterio užpakalinės dalies). Taip pat turėtumėte
užsirašyti, kokią programinės įrangos versiją naudojate.
Jei nesate tikri, spustelėkite mygtuką
ir pasirinkite Apie
Natus „NeuroWorks“. Tada skambinkite Natus techninei
pagalbai telefonu 1-800-303-0306 arba rašykite el. laišką adresu
OTS@natus.com.

Laukiame jūsų atsiliepimų ir pasiūlymų, susijusių su visais Natus sistemų aspektais, programine
įranga, žinynais, internetiniu žinynu, priedų linija ir palaikymo paslaugomis.
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Pradžia
Apie programinę įrangą
NeuroWorks programinę įrangą sudaro dvi dalys: Natus duomenų bazė – kurioje saugomi
tyrimo failai ir NeuroWorks – programinė įranga, kurios pagalba gaunami duomenys.
Jų atitinkami mygtukai pasirodo „Windows“ užduočių juostoje, kai programos atidaromos.
Programos mygtukai užduočių juostoje
Natus programinė įranga veikia „Microsoft Windows“ operacinėje sistemoje. Ji teikia daugiafunkcinį
ir realaus laiko tinklo ryšį naudojant standartinius tinklo protokolus. Natus kuria, konstruoja, testuoja,
platina ir palaiko savo įrangą ir programinę įrangą, kad užtikrintų absoliučią kokybės kontrolę.
Tai suteikia Natus lankstumo nuolat tobulinti savo produktus, kad jie atitiktų klientų poreikius.

Veikimo principai
Natus sistemos veikia „Windows“ aplinkoje. Norint naudotis NeuroWorks sistema, reikia šiek
tiek išmanyti bendrąsias kompiuterio naudojimo taisykles. Pvz., turėtumėte žinoti, kad ekranus ir
parinktis galite pasirinkti spustelėdami mygtukus pele ir kad informaciją (duomenis) galima įvesti
ir įrašyti rašant tekstą dialogo lange.
Pelės naudojimas
Komandų pasirinkimas pele naudojant įprastas „Microsoft Windows“ konvencijas suaktyvina
didžiąją dalį sistemos operacijų.
Kairysis pelės klavišas
Nustatykite pelės žymeklio padėtį virš elemento ekrane ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką.
Spustelėjus vieną kartą, parenkama funkcija. Dvigubas spustelėjimas (spustelėjimas dukart) šią
funkciją inicijuoja.
Dešinysis pelės klavišas
Nukreipkite pelės žymiklį ant ekrano elemento ir spustelėkite dešinįjį pelės mygtuką, norėdami
atidaryti šio elemento parinkčių meniu. Pasirinkite norimą parinktį ir spustelėkite kairįjį pelės
klavišą, kad ją atidarytumėte.
Laukiame jūsų atsiliepimų ir pasiūlymų, susijusių su visais mūsų sistemų aspektais, programine
įranga, žinynu, internetiniu žinynu, priedų linija ir palaikymo paslaugomis.
PASTABA. Jokiu būdu nepadarysite žalos kompiuteriui ar programinei įrangai,
netyčia spustelėdami mygtuką ne iš eilės. Atsidarys pakartotinis dialogo langas,
kuris informuos jus apie teisingą seką ir leis jums pradėti procedūrą iš naujo.
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„NeuroWorks“ programinės įrangos naujinimas
Retkarčiais „Natus“ gali atsiųsti jums programinės įrangos atnaujinimus. Atnaujinimo programinę
įrangą galima įsigyti diegimo kompaktiniame diske arba atsisiuntimo nuorodoje, pasiekiamoje
per „Natus“ techninę pagalbą.
Norėdami naujinti programinę įrangą:
1. Aktyvinkite diegimą įdėję diegimo kompaktinį diską. Norėdami diegti per programinės
įrangos nuorodą, spustelėkite nuorodą ir spauskite Run (vykdyti). Pasibaigus
atsisiuntimui pakartotinai paspauskite Run (vykdyti). Atsidariusiame „WinRAR“
savaiminio išskleidimo archyvo lange pasirinkite aplanką Paskirties vieta spustelėdami
Browse (naršyti), tada paspauskite Install (įdiegti).
2. Atidarykite „NeuroWorks“ aplanką, tada spustelėkite Install > NWorks > Setup (diegti >
NWorks > sąranka)

programos failą.

3. Vykdykite „NeuroWorks“ diegimui pateiktus InstallShield vedlio nurodymus.
4. Norėdami sugeneruoti užklausos kodą, įveskite serijos numerį ir „Options Pack“
(parinkčių paketo) numerį.
5. „Natus“ techninei pagalbai nurodykite užklausos kodą. Jums bus suteiktas aktyvinimo
kodas, kad galėtumėte iš naujo suaktyvinti savo licencijos ir parinkčių paketus.
6. Norėdami perkrauti kompiuterį ir užbaigti diegimą, spustelėkite OK (gerai).

„Microsoft Windows“ naujinimų rekomendacijos:
•

„Natus“ sistemos pristatomos su išjungtais „Windows“ automatiniais naujinimais.
Rekomenduojame klientams neleisti automatinių naujinimų, nes nepatvirtintos
programinės įrangos įdiegimas gali destabilizuoti jūsų sistemas.

•

Jei klientai nerimauja, kad jų sistemoms netyčia gali iškilti kibernetinio saugumo grėsmė,
tada klientams rekomenduojame periodiškai pasitikrinti pas „Natus“, kad būtų nustatyta,
kurie „Windows“ atnaujinimai yra patvirtinti parduodamam „Natus“ produktui, ir atsisiųsti
bei įdiegti tik tuos konkrečius naujinius.

•

Naujausią Windows Service Pack naujinimų sąrašą, kurie tinkami diegti Xltek
sistemose rasite apsilankę skiltyje Techninė pagalba Natus interneto svetainėje
(http://www.natus.com/index.cfm?page=support_1&crid=135).
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„Acquisition DT“ sistemos įjungimas/išjungimas
Norėdami įjungti „Acquisition DT“ sistemą, atlikite šiuos veiksmus:
1. Kai pagal vietinius įstatymus reikalaujama naudoti izoliacinį transformatorių,
įsitikinkite, kad izoliacijos transformatorius yra įjungtas į medicininio lygio
elektros lizdą.
2. Jei yra, įkiškite tinklo kabelį.
3. Už JAV ribų: Įjunkite izoliacinį transformatorių, jei tai yra jūsų sistemos dalis.
4. Įjunkite monitorių.
5. Įjunkite stalinį kompiuterį (įrenginio gale yra papildomas maitinimo jungiklis).
6. Įjunkite bet kokią kitą įrangą (pvz., foto stimuliatorius).
7. Paleiskite Natus database programą.
Norėdami išjungti „Acquisition DT“ sistemą, atlikite šiuos veiksmus:
1. Išeikite iš Natus database.
2. „Windows“ užduočių juostoje spustelėkite mygtuką Start (pradėti).
3. Start (pradžios) meniu pasirinkite Shut Down (išjungti).
4. Pasirinkite Shut Down (išjungti) kompiuterį ir spustelėkite Yes (taip).
5. Kompiuterį išjunkite naudodami maitinimo jungiklį. (Jokių kitų komponentų išjungti nereikia).
6. Atjunkite izoliacinį transformatorių nuo elektros tinklo, jei tai yra jūsų sistemos dalis.
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Bendrieji įspėjimai ir perspėjimai
Šie Įspėjimai ir perspėjimai taikomi Natus stalinių ir nešiojamųjų kompiuterių sistemoms ir
pridedamai programinei įrangai. Acquisition LT (nešiojamasis kompiuteris) turi savo papildomų
sistemos įspėjimų ir perspėjimų. Jei abejojate ar turite kokių nors klausimų dėl eksploatavimo
saugos ar dėl kokių nors įspėjimų ir atsargumo priemonių, nedvejodami skambinkite Natus
techninei pagalbai telefonu 1-800-303-0306.
Federalinis įstatymas leidžia šią programinę įrangą parduoti, platinti ar naudoti tik
gydytojams arba jų pavedimu.
Norint tinkamai naudoti bet kurį Natus įrenginį, reikia atidžiai perskaityti visas
instrukcijas ir etiketes, pateikiamas kartu su sistema. Netinkamai taikant ar
naudojant gali būti gaunami netikslūs matavimai.
Natus jungiamosios dėžutės yra klasifikuojamos kaip IP0 – įprastas apsaugos nuo
vandens patekimo laipsnis pagal IEC 60529.
Jei naudojate baterijomis maitinamas jungiamąsias dėžutes, naudotas baterijas
išmeskite laikydamiesi vietinių taisyklių.
Kompiuteris, naudojamas su Natus jungiamąja dėžute, turi būti arba patvirtintas
Natus ir tiekiamas kaip IEC 60601-1 patvirtintos sistemos dalis, arba jis turi būti
patvirtintas pagal IEC 60950-1/IEC 62368-1 ar panašų standartą ir laikomas ne
paciento aplinkoje (tai yra, mažiausiai 1,5 metro atstumu nuo paciento šonu, o ne
2,5 metro aukštyje nuo grindų paciento užimamoje vietoje).
Norėdami užtikrinti signalų teisingumą, nenaudokite prietaiso šalia jokių
elektromagnetinių trukdžių šaltinių.
Prieš valydami sistemą atjunkite maitinimą. Neleiskite plovikliams ar šalto
sterilizavimo priemonėms patekti į sistemos elektroniką. Atsargiai valykite aplink
visas jungtis ir kraštus. Nenaudokite abrazyvinių priemonių.
Natus sistemos nėra įvertintos AP ar APG. NENAUDOKITE Natus sistemų esant
degiam anesteziniam mišiniui su oru, deguonimi arba azoto oksidu.
Prietaiso prieduose gali būti kelių rūšių vienkartinių, sterilių adatų elektrodų. Šios
adatos yra pažymėtos etikete STERILIOS, o sterilizacijos būdas nurodytas ant
pakuotės. Šie elektrodai neturėtų būti naudojami, jei sterilioji pakuotė buvo sugadinta.
Natus prietaisus parduoti, platinti ir naudoti leidžiama tik gydytojams arba gydytojo
nurodymu.
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Elektros įspėjimai ir perspėjimai
Natus sistemos yra skirtos prijungti tik prie tinkamai įžeminto elektros lizdo.
Periodiškai tikrinkite sistemos žemės vientisumą, sistemos nuotėkio srovę ir
paciento kontaktinę nuotėkio srovę. Tai turi būti atliekama bent KARTĄ METUOSE.
NEJUNKITE sistemos maitinimo, kol neprijungti visi kabeliai, patikrinti ir apžiūrėti,
ar nėra pažeidimų. Neapžiūrėjus laidų galimas elektros smūgis.
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS: NEJUNKITE elektrodų įvadų į įžeminimą.
Paciento jungiamojoje dėžutėje yra įspėjamųjų simbolių, primenančių, kad jungtys
yra skirtos tik izoliuotoms paciento jungtims. Prijungus prie įžeminimo, gali būti
sukeltas elektros smūgis.
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS: NEREMONTUOKITE sistemos. Remonto darbus
paskirkite atlikti tik kvalifikuotiems remonto darbuotojams.
Sistema naudoja trijų laidų maitinimo laidą su ligoninės lygio kištuku. Sistema
įžeminta. Įžeminimo patikimumui užtikrinti, prietaisą junkite tik prie ligoninės lygio ar
tik ligoninės lizdo. Dažnai patikrinkite, ar maitinimo laidas nėra subraižytas ar
nepažeistas. NENAUDOKITE sistemos su pažeistu maitinimo kabeliu ar kištuku.
Kai pagal vietinius įstatymus reikalaujama naudoti izoliacinį transformatorių,
NEDĖKITE izoliacinio transformatoriaus ant grindų.
Į izoliacinį transformatorių įjunkite tik Natus rekomenduojamus komponentus.
Prie kompiuterio sistemos įvesties ar išvesties prievadų gali būti jungiami tik tie
prietaisai, kuriuos patvirtina „Natus“ ir kurie tiekiami kaip IEC 60601-1 patvirtintos
sistemos dalis arba prietaisai, kurie atitinka IEC 60601-1 standartą.
Jei derinate medicinos prietaisą su kitu, griežtai laikykitės prietaiso montavimo
procedūrų, kad įsitikintumėte, jog po to kai visi prietaisai yra prijungti, tenkinami IEC
60601-1 16 punkto „Medicinos įrangos sistemos“ reikalavimai.
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Įspėjimai ir perspėjimai apie elektrodus ir paciento prijungimą
Visus paciento elektrodus prijunkite tik prie visiškai elektriškai izoliuotų fiziologinių
prietaisų. Prijungdami paciento elektrodus prie bet kurio kito prietaiso ar išorinio
lizdo, galite sužeisti žmogų.
Pacientų jungiamosios dėžutės priima tik lietimui atsparias elektrodų įvestis.
NEBANDYKITE kitokių pacientų elektrodų įvesčių.
Norėdami užkirsti kelią kabelių įsipainiojimui/užstrigimui, įsitikinkite, kad pacientui
nėra prieinamų laidų.
Paciento įvykių jungiklis, pritvirtintas prie „Natus EEG“ jungiamųjų dėžučių, nėra
skirtas su paciento sauga susijusiems kritiniams atvejams.
Paciento jungtys NĖRA skirtos tiesioginiam kontaktui su širdimi.
NEGALIMA naudoti „XLDetect“ montažo su pasirinktinėmis kanalų etiketėmis.
Jei prie paciento prijungti keli medicinos prietaisai, paciento bendra nuotėkio srovė
gali viršyti IEC 60601-1 nurodytas ribas. Norėdami įsitikinti, kad laikomasi IEC
60601-1 apribojimų, pasitarkite su aptarnaujančiu personalu.

Įspėjimai ir perspėjimai dėl paciento aplinkos
Už JAV ribų: Bet kuri stalinio kompiuterio dalis, kuriai nepatvirtinta IEC 60601-1 (ir
Europoje pažymėta „CE“ ženklu), turi būti laikoma ne paciento aplinkoje (tai yra,
mažiausiai 1,5 metro atstumu nuo paciento šonu ir ne 2,5 metro aukštyje nuo
grindų paciento užimamoje vietoje). Tačiau jei kompiuteris turi izoliacinį
transformatorių ir yra Natus sistemos dalis, jis gali būti kuo arčiau paciento.
Kaip ir bet kurios medicininės įrangos atveju, atsargiai nukreipkite paciento laidus,
kad sumažintumėte paciento įsipainiojimo ar pasmaugimo galimybę.
Bet kuri vaizdo monitoriaus dalis, kuriai nepatvirtinta IEC 60601-1 (ir Europoje
pažymėta „CE“ ženklu), TURI BŪTI laikoma ne paciento aplinkoje (tai yra,
mažiausiai
1,5 metro atstumu nuo paciento šonu, o ne 2,5 metro aukštyje nuo grindų paciento
užimamoje vietoje).
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Specialūs „Acquisition LT“ įspėjimai ir perspėjimai
Toliau pateikiami specialūs Acquisition LT (nešiojamasis kompiuteris) Įspėjimai ir perspėjimai
papildo bendruosius įspėjimus ir perspėjimus. Prieš naudodami Acquisition LT, perskaitykite
VISUS įspėjimus ir perspėjimus. Jei abejojate ar turite kokių nors klausimų dėl eksploatavimo
saugos ar dėl kokių nors įspėjimų ir atsargumo priemonių, nedvejodami skambinkite Natus
Techninei pagalbai telefonu 1-800-303-0306.
Nešiojamasis kompiuteris, naudojamas kartu su Natus EEG nešiojamojo kompiuterio
sistema TURI atitikti IEC 60601-1 standartą ir Europoje TURI būti žymimas „CE“
ženklu.
Už JAV ribų: Bet kuri nešiojamojo kompiuterio dalis, kuriai nepatvirtinta IEC 60601-1
(ir Europoje pažymėta „CE“ ženklu), TURI būti laikoma ne paciento aplinkoje (tai yra,
mažiausiai 1,5 metro atstumu nuo paciento šonu, o ne 2,5 metro aukštyje nuo grindų
paciento užimamoje vietoje). Tačiau jei kompiuteris turi izoliacinį transformatorių ir yra
Natus sistemos dalis, jis gali būti kuo arčiau paciento.
Jungiamųjų dėžučių sąsajos kortai ir nešiojamam kompiuteriui naudokite tik Natus
pridedamus maitinimo šaltinius. Ši sistema skirta dirbti tik su patvirtintu Natus
nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltiniu ir AULT SW175 maitinimo šaltiniu –
PCMCIA kortele. NENAUDOKITE sistemos su kito tipo maitinimo šaltiniu.
Prijunkite tik Natus PCMCIA, ISA arba PCI kortelę (duomenų kaupimo kortelę) prie
Natus EEG jungiamųjų dėžučių.
Lygiagretus nešiojamojo kompiuterio prievadas yra skirtas naudoti tik su Natus
patvirtintu spausdintuvu. Lygagretaus prievado NENAUDOKITE jokiems kitiems
tikslams.
Nešiojamojo kompiuterio sistemos PS/2 prievadas yra skirtas naudoti su PS/2
suderinama pele. Prie nešiojamojo kompiuterio sistemos PS/2 prievado negali būti
prijungtas joks kitas įrenginys.
Apatinis nešiojamojo kompiuterio sistemos PCMCIA lizdas yra skirtas naudoti su
Natus pateiktu licencijos raktu ir aparatinio saugumo raktu. Joks kitas įrenginys
negali būti prijungtas prie nešiojamojo kompiuterio sistemos apatinio PCMCIA lizdo.
Viršutinis nešiojamojo kompiuterio sistemos PCMCIA lizdas yra skirtas naudoti su
Natus PCMCIA EEG užfiksavimo kortele. Joks kitas įrenginys negali būti prijungtas
prie nešiojamojo kompiuterio sistemos viršutinio PCMCIA lizdo.
Nešiojamojo kompiuterio bateriją galima pakeisti tinkama įkraunama ličio jonų baterija.
Naudojant nešiojamojo kompiuterio sistemą nesusidaro jokios atliekos ar likučiai,
kuriuos reikėtų šalinti.
Apie tinkamas nešiojamojo kompiuterio sistemos naudojimo ir gabenimo aplinkos
sąlygas skaitykite naudotojo vadove.
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Programinės įrangos įspėjimai ir perspėjimai
Šie su programine įranga susiję įspėjimai ir perspėjimai taikomi konkrečioms „NeuroWorks“ ir
(arba) „SleepWorks“ funkcijoms.

Užfiksavimo profiliai
Užfiksavimo profilis yra išsaugota įsigijimo parametrų kolekcija, kurią galima atšaukti
užfiksavimo nustatymų puslapyje, taip pat pradedant naują arba grįžtamąjį tyrimą. Kai
sukuriamas profilis, jis automatiškai išsaugomas faile arba NeuroWorks\Settings (EEG)
direktorijoje, arba NeuroWorks\SettingsSleep (Sleep) direktorijoje, priklausomai nuo esamo
programinės įrangos režimo. Užfiksavimo profilis bus išsaugotas bendruose nustatymų failuose,
todėl jis bus sinchronizuojamas su Bendrųjų nustatymų talpykla, todėl bus pasiekiamas
kitoms darbo vietoms. Žr. skiltį „Užfiksavimo profiliai“ „NeuroWorks“ arba „SleepWorks“
naudotojų vadovuose.
Kadangi įsigijimo profilius galima bendrinti tarp darbo vietų, ištrynus profilį iš vieno
kompiuterio, jis bus pašalintas ir iš kitų kompiuterių, kurie sinchronizuojami su ta
pačia bendrųjų parametrų talpykla. Šalindami užfiksavimo profilius, laikykitės
atsargumo priemonių.
Temoje „Įsigijimo profilių išjungimas“ aprašomi registro raktai, kuriuos galima nustatyti
pritaikant „NeuroWorks“ programinę įrangą. Šiuos parametrus turėtų pakeisti tik
patyrę kompiuterio naudotojai, turintys ankstesnių žinių apie registro raktus.
Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Natus“ technine pagalba.
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„Natus Database“
„Natus Database“ yra pagrindiniai vartai, skirti redaguoti ir peržiūrėti paciento duomenis, gauti
naują informaciją, pradėti ir nutraukti tyrimą bei archyvuoti informaciją apie pacientus ir tyrimus.
Ieškokite papildomos informacijos apie „Natus Database“ „NeuroWorks“ arba „SleepWorks“
vartotojo vadovuose.
Spustelėkite mygtuką „Purge“, kad pašalintumėte su tyrimu susijusius duomenų
failus negrįžtamai, nebent failai būtų archyvuoti. Paciento vardas ir informacija
duomenų bazėje yra išsaugomi, o jūsų bus paprašyta įvesti slaptažodį, kad
patvirtintumėte savo prašymą.
Suarchyvuoti tyrimai nėra automatiškai ištrinami iš standžiojo disko. Turite
įgyvendinti įprastą archyvinių studijų šalinimo programą.
Neištrinkite failų, kurie pirmiausia nebuvo archyvuoti.
Prieš prijungdami bet kokią įrangą prie esamo ligoninių tinklo, susisiekite su
Informacijos sistemų (arba atitinkamu) skyriumi.
Nebandykite stebėti kito užfiksavimo tuo pačiu metu, kai fiksuojate tyrimą.
NEBANDYKITE stebėti užfiksavimo stotelės iš daugiau nei trijų kitų kompiuterių.

Pavojaus signalai
„NeuroWorks“ turi pavojaus signalo funkciją. „NeuroWorks“ palaiko dviejų tipų pavojaus
signalus: 1) techninis pavojaus signalas, padedantis naudotojams užfiksuoti vertingus
duomenis, esant mažiausiam trukdžiui dėl techninių sutrikimų, kuriuos, galima nedelsiant
ištaisyti, ir 2) paciento inicijuotas pavojaus signalas, sukeltas paciento.
Signalizacijos sistema NĖRA skirta pakeisti autonomišką ligoninės pavojaus signalą.
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Tyrimo iškarpymas ir trumpinimas bei vaizdo įrašo ištrynimas
Galite sutrumpinti tyrimą ir pažymėti tyrimo iškarpas, kuriose yra norimi išsaugoti vaizdo įrašo
duomenys, arba galite ištrinti visus dabartinio tyrimo vaizdo įrašus, kurie nėra pažymėti
iškarpoje. Kai trumpinate tyrimą, originalus tyrimo failas neliečiamas.
Tik naudojant parinktį Create a pruned study (sukurkite sutrumpintą tyrimą)
sukuriamas antrasis tyrimas duomenų bazėje. Parinktis Delete all video (ištrinti
visus vaizdo įrašus) antrojo tyrimo nesukuria. Norėdami gauti daugiau informacijos,
„NeuroWorks“ naudotojo vadove skaitykite „Tyrimo iškarpymas ir trumpinimas“.
Veiksmas Delete Video (ištrinti vaizdo įrašą) yra NEATŠAUKIAMAS. Visame EEG
tyrime išsaugote tik pasirinktas vaizdo iškarpas. Norėdami gauti daugiau
informacijos, „NeuroWorks“ naudotojo vadove skaitykite skirsnį „Vaizdo įrašo
išskyrimas ir šalinimas“.
Kai archyvuojate EEG duomenis su pasirinktu vaizdo įrašu, jus riboja laikmenos
dydis. Norėdami gauti daugiau informacijos, „NeuroWorks“ naudotojo vadove
skaitykite „Vaizdo įrašo iškarpymas ir trumpinimas“.
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„NeuroWorks“ analizatoriai
„Natus“ duomenų bazės paketinis analizatorius naudojamas failams analizuoti neprisijungus arba po
įkėlimo. „NeuroWorks“ aprūpintas keturių tipų analizatoriais, kurie padeda naudotojams peržiūrėti
tyrimus: Amplitude integrated EEG (aEEG) (integruotos amplitudės EEG), Compressed Spectrum
Array (CSA) (suspausto spektro masyvas), Spike Detector (XLSpike) (smailės detektorius) ir Event
Detector (XLEvent) (įvykio detektorius: Norėdami gauti daugiau informacijos, „NeuroWorks“
naudotojo vadove skaitykite „Analizatorių naudojimas tyrimo peržiūrai“.
•

Paketinei analizei nenurodykite jokių tyrimų, kurie šiuo metu atidaryti „Natus“
programoje. Paketinės analizės pradėti nepavyks ir bus rodomas klaidos
pranešimas.

•

Pateikę tyrimą paketinei analizei, nebandykite jo atidaryti „Natus“ programoje
peržiūrai, kol nebus baigta analizė. Paketinės analizės atlikti nepavyks ir bus
rodomas klaidos pranešimas.

Neįrodyta jokia aEEG, išvestos iš bet kurio kanalo, išskyrus P3-P4, ypatinga
klinikinė vertė kokioms nors ligos būsenoms ar būklėms.
Peržiūrėdami tyrimą, nepasikliaukite vien tik Natus Spike (smailės) ir Event
(įvykio) detektoriais. Detektoriai yra įrankiai, padedantys kvalifikuotam specialistui
analizuoti ir diagnozuoti pacientą.
NEGALIMA naudoti „XLDetect“ montažo su pasirinktinėmis kanalų etiketėmis.
„NeuroWorks“ naudotojo vadove aprašytų XLSpike ir XLEvent efektyvumas
pasiekiamas tik naudojant numatytuosius „Spike“ (smailės) ir „Event“ (įvykio)
detektorių algoritmo parametrus. Numatytuosius parametrus reikia keisti atsargiai.
„Natus“ įvykių aptikimo algoritmas turėtų būti naudojamas su viso montažo
elektrodų rinkiniu (21 ar daugiau įrašymo elektrodų). Mažesnis montažo elektrodų
skaičiaus naudojimas gali neigiamai paveikti algoritmo našumą ir tokia metodika
nebuvo patvirtinta.

„NeuroWorks“ konfigūravimas
Temoje „Automatinio prisijungimo atkūrimas“ „NeuroWorks“ naudotojo vadove
aprašomi registro raktai, kuriuos galima nustatyti pritaikant „NeuroWorks“
programinę įrangą. Šiuos parametrus turėtų pakeisti tik patyrę kompiuterio
naudotojai, turintys ankstesnių žinių apie registro raktus. Susisiekite su „Natus“
technine pagalba telefonu 1-800-303-0306 arba OTS@natus.com.
Temoje „Greitos EEG peržiūros nustatymai“ „NeuroWorks“ naudotojo vadove
aprašomi registro raktai, kuriuos galima nustatyti pritaikant „NeuroWorks“
programinę įrangą. Šiuos parametrus turėtų pakeisti tik patyrę kompiuterio
naudotojai, turintys ankstesnių žinių apie registro raktus. Susisiekite su „Natus“
technine pagalba telefonu 1-800-303-0306 arba OTS@natus.com.
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Rekomenduojama naudotojo vykdoma priežiūra
Reguliarus bendrosios priežiūros grafiko laikymasis padės pailginti jūsų Natus NeuroWorks
sistemos eksploatavimo laiką. Naudotojo vykdoma priežiūra nereiškia prieigos prie bet kurios
įrangos vidaus elementų. Jei iškilo techninės priežiūros problemų ir reikalinga remonto techninė
priežiūra ir (arba) vidinių komponentų techninė priežiūra, skambinkite Natus techninei pagalbai
telefonu 1-800-303-0306 arba susisiekite su vietiniu Natus atstovu.
PASTABA. Rekomenduojama, kad vartotojas atliktų šiame skyriuje aprašytas
priežiūros procedūras bent kartą per metus.
Vartotojo vykdoma priežiūra apima reguliarų visų sistemos komponentų patikrinimą ir
valymą, įskaitant:
•

monitorių ir CPU (kompiuterio valdymo pultas)

•

Jungtys

•

jungiamąją dėžutę ir jungiamosios dėžutės kabelį

•

Elektrodai ir priedai
ĮSPĖJIMAS: Prieš valymą atjunkite maitinimo kabelį iš sistemos ir iš sieninio lizdo.
Naudokite šluostę be pūkelių. Jokiai sistemos daliai nenaudokite abrazyvinių valiklių.
ĮSPĖJIMAS: Būkite atsargus ir neleiskite jokiam pertekliniam skysčiui patekti į
sistemos vidinius elektroninius komponentus. Valydami aplink groteles, ypač
atsargiai elkitės su skysčiais.

Monitorius ir CPU
Montorių ir CPU galima valyti drungna šluoste, sudrėkinta vandenyje, švelniu plovikliu ar šalto
sterilizavimo priemone. Būkite atsargus ir neleiskite skysčio pertekliui nutekėti ant vidinių
sudedamųjų dalių.

Jungtys
Jungtys turi būti valomos su sausa minkšta nepūkuota šluoste.
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Jungiamoji dėžutė ir kabelis
Reguliariai patikrinkite ar kuri nors elektrodų jungtis neatsilaisvino. Jei taip atsitiko, susisiekite su
Natus technine pagalba telefonu 1-800-303-0306. Būkite atsargūs ir neleiskite, kad jungiamąją
dėžutę paveiktų stiprus fizinis poveikis (pvz., nenumeskite). Periodiškai patikrinkite ir nustatykite
kabelio vientisumą. Jungiamąją dėžutę reikia valyti tik su sausa minkšta nepūkuota šluoste.

Elektrodai ir priedai
Visus paviršiaus elektrodus ir priedus reguliariai valykite šiltu muiluotu vandeniu ar skystomis
sterilizuojančiomis priemonėmis. Pasirūpinkite, kad visi geliai ir (arba) pastos nuo elektrodų ir jų
kabelių būtų pašalinti. Sekite elektrodų gamintojo visų elektrodų ir priedų valymo ir (arba)
sterilizavimo instrukcijas.
Nors Natus NeuroWorks sistema buvo kruopščiai suprojektuota ir pagaminta taip, kad būtų
kuo patikimesnė ir patvaresnė, reguliarus sistemos komponentų valymas ir tikrinimas palaiko
ilgalaikį be problemų veikiantį sistemos veikimą. Kaip ir su kitų rūšių medicinine įranga, stenkitės
išvengti fizinio poveikio (pvz., grubios elgsenos) ir nuolatinio ekstremalių temperatūrų poveikio.
Jei įtariate kokią nors problemą, galinčią turėti įtakos jūsų Natus NeuroWorks sistemos saugai
ar efektyvumui, skambinkite Natus techninei pagalbai telefonu 1-800-303-0306 arba susisiekite
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Naujo tyrimo pradžia
Norėdami pradėti naują „NeuroWorks“ tyrimą:
1. Prijunkite pacientą prie jungiamosios dėžutės su elektrodais.
2. Prie sistemos tinklo prisijunkite naudodami savo Naudotojo vardą ir Slaptažodį. Taip
paleidžiama Natus database. (Natus database taip pat galite atverti spustelėdami
Natus Database piktogramą „Windows“ darbalaukyje.)

„Natus Database“ piktograma
3. Norėdami atidaryti Tyrimo informacijos dialogo langą, atlikite vieną iš šių veiksmų:
Naujas.

•

Spustelėkite įrankių juostos mygtuką

•

Pasirikinkite Patient (paciento) meniu ir pažymėkite New (naujas).

•

Naudokite klaviatūros klavišų kombinaciją CTRL + N.

4. Paciento skirtuke įveskite bent po vieną simbolį į vardo ir pavardės laukelius. Vėliau
galėsite sugrįžti ir redaguoti įrašą ir papildyti informaciją.
5. Norėdami atidaryti „NeuroWorks“ Acquisition (užfiksavimo) ekraną, spustelėkite
mygtuką OK (gerai) lange Study Information (tyrimo informacija). Priklausomai nuo
Acquisition (užfiksavimo) kortelės nustatymų, tyrimo įrašymas gali būti pradedamas
automatiškai (žr. žemiau pateiktą PATARIMĄ). Jei matomas pranešimas NOT
RECORDING (neįrašoma), norėdami pradėti įrašymą, spustelėkite mygtuką Record
(įrašyti) (arba spauskite CTRL + SPACEBAR).
6. Šiuo momentu galite atlikti varžos patikrinimą spausdami klavišų kombinaciją CTRL +
MINUS <–> skaičių klaviatūros klavišą (arba pasirinkdami Controls > Impedance
Check (valdikliai > varžos patikrinimas)).
7. Norėdami sustabdyti įrašymą, spustelėkite mygtuką Stop (arba spauskite CTRL +
TARPO KLAVIŠAS).
8. Norėdami uždaryti įrašymo sesiją, spustelėkite NeuroWorks lango viršutiniame
dešiniajame kampe esantį mygtuką
. Pasirodo dialogo langas Technologist's Report
(technologo ataskaita). Galite ją užpildyti dabar arba vėliau. Spustelėkite OK (gerai).
9. Kai pasirodo pranešimo langas su pranešimu, Are you sure you want to end the
current study? (ar tikrai norite užbaigti esamą tyrimą?) Spustelėkite Yes (taip).
„NeuroWorks“ uždaromas ir vėl pasirodo „Natus Database“.
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PATARIMAS: Parinktis Acquisition kortelėje, esančioje langelyje Edit Settings
(redaguoti nustatymus) leidžia nustatyti, kad sistema automatiškai pradėtų
įrašymą vos tik paleidžiamas naujas tyrimas. Norėdami pasiekti šią funkciją,
pasirinkite Edit > Settings > Acquisition (redaguoti > nustatymai > užfiksavimas).
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Tyrimo informacijos langelis
PASTABOS:
•

Paciento/tyrimo informacijos dialogo langas aiškiai išskaidytas į sritis, kurios
būdingos visiems tiriamo paciento tyrimams ir į sritis, kurios specifinės
kiekvienam tyrimui.

•

A Headbox (jungiamosios dėžutės) parinkties pasiekiama Tyrimo
informacijos lango Paciento kortelėje.

Vos tik pradėjus tyrimą, rodomas Study Information (tyrimo informacijos) langas.
Tyrimo metu galite jį iškviesti pasirinkdami Edit > Study Information (redaguoti >
tyrimo informacija) arba spausdami CTRL + I. Tyrimo pradžioje, Tyrimo informacijos
lange yra du skirtukai: 1. Patient Tab 2 (paciento skirtukas 2). Medication
Information Tab (vaistų informacijos skirtukas).
Iškvietus tyrimo informacijos langą po to, kai tyrimas jau pradėtas, jame bus du
papildomi skirtukai: 1. Technologist's Report 2 (technologo ataskaita 2). Physician's
Report (gydytojo ataskaita). Šie skirtukai naudojami įvesti pastaboms ir informacijai
apie įvairius tyrimo požymius, kurie vėliau bus rodomi sugeneruotose ataskaitose.

Tyrimo informacijos langas paleidimo metu
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Jungiamosios dėžutės parinktis
Jungiamosios dėžutės parinktis leidžia perjungti tarp jungiamosios dėžutės prijungtos prie PCI
šynos, USB šynos ar eterneto (TCP/IP). Jungiamosios dėžutės parinktis pasiekiama tik kai
pirmą kartą paleidžiate tyrimą. Be PCI ir USB elementų, kurie yra visada, į sąrašą galimų

Jungiamosios dėžutės funkcionalumas
jungiamųjų dėžučių taip pat įtraukiamos bet kokios jungiamosios dėžutės, kurios naudoja
TCP/IP jungtį. Tokios jungiamosios dėžutės turi lengvai suprantamus pavadinimus, kurie
nurodyti konfigūruojant (XLDB > Tools > Options > Headboxes (XLDB > Įrankiai > Parinktys >
Jungiamosios dėžutės)). Šie lengvai suprantami pavadinimai (pvz., „EMU40 416 kabinete“ arba
„Miegokambarys 517“) bus matomi sąraše ir prieš pradedant tyrimą leis prijungimą prie
atitinkamos jungiamosios dėžutės.
Taip pat galima įrašyti įvairius parametrus iš pasirinktų fiziologinių parametrų stebėjimo (PhM)
prietaisų ar gyvybinių ženklų stebėjimo prietaisų. Kai pasirenkate jungiamąją dėžutę, taip pat turite
pasirinkti PhM prietaisą, jei rengiatės įrašyti PhM prietaiso rodmenis. PhM prietaisams būtina
atlikti sąranką, kad juos būtų galima pasirinkti Headbox (jungiamosios dėžutės) dialogo lange.
Daugiau informacijos apie šią funkciją rasite „NeuroWorks“/„SleepWorks“ naudotojo vadove.
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Medication Information Tab (vaistų informacijos skirtukas)
Medication Information tab (vaistų informacijos skirtukas) yra vienas iš Tyrimo informacijos
lango skirtukų.
Vaistų informacijos skirtuke galite įvesti įrašus apie paciento vartojamus vaistus ir jų dozes.
•

Norėdami pridėti naujos informacijos, spustelėkite mygtuką Add (pridėti). Rodomas
anksčiau įvestų duomenų sąrašas.

•

Norėdami įvesti naują elementą, kurio išskleidžiamajame meniu nėra, Add (pasirinkti)
sąraše pasirinkite Other (kita). Tada pasirodžiusiame teksto laukelyje įveskite elemento
pavadinimą. Perėjimui nuo vieno stulpelio prie kito naudokite Tab klavišą.

•

Duomenis pakeiskite bet kuriuo metu juos trindami Backspace klavišu ir vėl iš naujo
įvesdami teisingą informaciją.

•

Duomenis taip pat galite papildyti ar keisti užvesdami pelės žymeklį virš redaguojamo
langelio ir spustelėdami dešinįjį pelės klavišą. Spustelėję dešiniuoju pelės klavišu
stulpelio pavadinimą, matysite anksčiau įvestų elementų sąrašą, iš kurio galėsite
pasirinkti elementą.

•

Išskleidžiamųjų meniu sąrašų elementus galite pritaikyti naudodami meniu parinktį File >
Customize (failas > tinkinti). Pavyzdžiui, norėdami pakeisti Dosages išskleidžiamojo
sąrašo turinį, pasirinkite File > Customize > Dosages (failas > pritaikyti > dozės).

Technologist's Report (technologo ataskaitos) skirtukas
Technologist‘s Report (technologo ataskaitos) skirtukas yra vienas iš Tyrimo informacijos lango
skirtukų. Technologo ataskaitos skirtukas naudojamas įvesti pastaboms ir informacijai apie
įvairius tyrimo požymius, kurie vėliau bus rodomi sugeneruotose ataskaitose.
PASTABA. Technologo ataskaitos skirtukas pirmą kartą pradėjus tyrimą Tyrimo
informacijos lange nerodomas. Jis rodomas tik tada, kai pradėjus tyrimą atidaromas
Tyrimo informacijos langas.

Physician's Report (gydytojo ataskaitos) skirtukas
Kvalifikuotas naudotojas gali Gydytojo ataskaitos skirtuke įvesti ne daugiau nei tris diagnozės
kodus. Šios kodų įvesties parinktys saugomos duomenų bazėje (jei jų neištrynė naudotojas) ir
gali būti pridedamos tyrimo ataskaitoje.
Physician's Report (gydytojo ataskaitos) skirtukas yra vienas iš Study Information (tyrimo
informacijos) lango skirtukų. Physician's Report (gydytojo ataskaitos) skirtukas naudojamas
pastabų ir (arba) informacijos įvedimui, pvz., diagnozės kodų priskyrimas įvairiems tyrimo
požymiams, kurie vėliau gali būti naudojami sugeneruotose ataskaitose.
PASTABA. Kai pirmą kartą pradedate tyrimą, tyrimo informacijos lange gydytojo
ataskaitos skirtukas nerodomas. Jis rodomas tik tada, kai pradėjus tyrimą
iškviečiamas Tyrimo informacijos langas.
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Varžos patikrinimas
Varžos patikrinimas atliekamas siekiant užtikrinti, kad ant paciento uždėto elektrodo kontaktas
patenkinamas. Tyrimo metu varžos patikrinimus galima atlikti bet kada.
Norėdami aktyvinti varžos patikrinimus, pasirinkite Controls > Impedance Check
(valdikliai > varžos patikrinimas)

Varžos patikrinimo paleidimas
Kai inicijuojamas varžos patikrinimas, programinė įranga nuskaito visus kanalus (automatinio
nuskaitymo režimu). Galite stebėti atskiro kanalo kontaktą jį užfiksuojant ir tada reguliuojant
elektrodo kontaktą iki priimtinų varžos lygių. Kanalo etiketės reaguoja į ant paciento uždėtus
elektrodus, o ne tuos, kurie yra ant jungiamosios dėžutės.
Norėdami...

Veiksmai...

Užfiksuoti kanalą

Spustelėti norimo užfiksuoti kanalo Channel #
(kanalas Nr.) kairėje esantį mygtuką Lock
Channel (užrakinti kanalą). Tai apriboja
nuskaitymą iki nurodyto kanalo. Tada galite
reguliuoti elektrodo ryšį kol bus pasiektas
patenkinamas lygis.

Leisti sistemai nuskaityti visus kanalus ir
atlikti pilną varžos patikrinimą

Spustelėti Release Lock (atleisti fiksavimą).

Išsaugoti varžos patikrinimą kaip EEG
įrašo dalį

Spustelėti End and Start Recording (užbaigti ir
pradėti įrašymą).

Užbaigti varžos patikrinimą

Spustelėti End (baigti).

Varžos patikrinimo interpretavimas
Varžos patikrinimo rezultatai rodomi stulpelinėmis diagramomis, kuriose atvaizduojama kiekvienos
elektrodo jungties varža. Žalias stulpelis reiškia, kad rodmuo priimtinas (t. y., neviršija slenksčio).
Raudonas stulpelis reiškia, kad rodmuo nepriimtinas (t. y., viršija slenkstį). Norėdami nustatyti
varžos slenkstį, spustelėkite vieną iš Check Impedance (varžos patikrinimas) ekrano Threshold
Group (slenksčių grupė) langelio dešinėje esančių Threshold (slenkstis) mygtukų.
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Vaizdo įrašymas

Darbo srauto įrankių juostoje esantys įrašymo ir kameros mygtukai
Norėdami pradėti arba sustabdyti EEG įrašymą spustelėkite Start/Stop Recording
(pradėti/sustabdyti įrašymą).
Norėdami pradėti arba sustabdyti vaizdo įrašymą spustelėkite Start/Stop Recording Video
(pradėti/sustabdyti vaizdo įrašymą).
Norėdami parodyti arba paslėpti vaizdo įrašo langą:
•

Pasirinkite View > Video (peržiūrėti > vaizdo įrašas)

•

Spauskite CTRL + U

•

Įrankių juostoje spustelėkite mygtuką

Įjungti/išjungti vaizdo įrašą

Vaizdo įrašo langas tiesioginiu režimu

Vaizdo įrašo langas
ĮSPĖJIMAS: Vaizdo įrašo parinktis turi būti aktyvi, norint įrašyti ar peržiūrėti garso
sudedamąsias dalis.
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Užbaigto tyrimo atidarymas peržiūrėjimui
Norėdami atidaryti užbaigtą tyrimą peržiūrėjimui:
1. „Windows“ darbalaukyje spustelėkite Natus Databse piktogramą, kad atidarytumėte
Natus duomenų bazę.
2. Pasirinkite (pažymėkite) tyrimą, kurį norite peržiūrėti.
3. Spustelėkite

Peržiūrėti. „NeuroWorks“ atidaromas ir rodomas pasirinktas tyrimas.

Tyrimo informacijos peržiūrėjimas
Norėdami peržiūrėti paciento tyrimo informaciją, galite naudoti klaviatūrą, mygtukus, esančius
Review (peržiūros) įrankių juostoje, Study (tyrimo) įrankių juostoje, ir Trend Summary
(tendencijų apžvalgos) įrankių juostoje.

Klaviatūros naudojimas tyrimo informacijos peržiūrėjimui
Norėdami...

Veiksmai...

Nepertraukiamai atkurti tyrimą pirmine arba
atbuline eiga

Spausti CTRL + F arba CTRL + R.

Perjungti tarp atkūrimo ir sustabdymo eigų

Spausti TARPO KLAVIŠĄ.

Tyrimą perkelti vienu puslapiu į priekį

Spausti klavišą RODYKLĖ DEŠINĖN.

Tyrimą perkelti vienu puslapiu atgal

Spausti klavišą RODYKLĖ KAIRĖN.

Perkelkite tyrimą atgal arba pirmyn iš eilės
einančių puslapių serijomis

Laikyti nuspaudis RODYKLĖS KAIRĖN arba
DEŠINĖN klavišus.

Peržiūros įrankių juostos naudojimas tyrimo informacijos peržiūrėjimui

Peržiūros įrankių juosta
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Tyrimo uždarymas
Norėdami uždaryti failą, spustelėkite mygtuką
Uždaryti, kuris yra „NeuroWorks“ lango viršutiniame
dešiniajame kampe. (Failą taip pat galite uždaryti pasirinkdami File > Close (failas > uždaryti)).
ĮSPĖJIMAS: Pakeitimai, kuriuos atliekate peržiūrėdami tyrimą neišsaugomi, jei
failas nėra tinkamai uždaromas. Norėdami išsaugoti pakeitimus, privalote spustelėti
„Yes“ (taip), kai pasirodo pranešimo langelis, kuriame klausiama, ar norite išsaugoti
pakeitimus (žr. iliustraciją žemiau).

Uždarymo procedūra
Norėdami uždaryti tyrimą:
1. Spustelėkite mygtuką
Uždaryti. Jei automatiškai nepasirodo Gydytojo ataskaitos
langas, spustelėkite Physician's Report (gydytojo ataskaita) skirtuką, kad jį
atidarytumėte.
2. Reviewer (peržiūrintis asmuo) langelyje įrašykite peržiūrinčio asmens vardą ir pavardę.
3. Spustelėkite Mark as Reviewed (pažymėti kaip peržiūrėtą), kad įvestumėte peržiūrinčio
asmens vardą ir pavardė ir peržiūros datą.
4. Bet kuriuose skirtukų puslapiuose pridėkite atitinkamos informacijos Physician's Report
(gydytojo ataskaitos) dialogo lango apačioje.
5. Spustelėkite OK, kad uždarytumėte ir išsaugotumėte tyrimą.
6. Pasirodo pranešimo langelis, kuriame klausiama, ar norite užbaigti esamą tyrimą.
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PATARIMAS: Jei uždarius tyrimą nepasirodo technologo ataskaitą, tada pasirinkite File >
Customize > Options (failas > pritaikyti > parinktys) ir pasirinkite „Automatically prompt report
forms“ (automatiškai iškviesti ataskaitos formas). Vaizdo įrašo peržiūrėjimas
Norėdami parodyti arba paslėpti vaizdo įrašą:
•

Pasirinkite View > Video (peržiūrėti > vaizdo įrašas)

•

Pasirinkite View > Toolbars > Video (peržiūrėti > įrankių juostos > vaizdo įrašas)

•

Spauskite Ctrl + U.

Vaizdo įrašo ekrano mygtukų funkcijos

Annotation Viewer (anotacijos peržiūra)
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Apžvalga
Annotation Viewer (anotacijos peržiūra) nuosekliai pateikia visų tyrime įrašytų pastabų sąrašą.
Tokiu būdu galima greitai peržiūrėti visas pastabas iš eilės. Technologo, peržiūrinčio asmens ir
NeuroWorks pridėtos pastabos ir komentarai įrašomi automatiškai. Peržiūrint tyrimą rodyklių
mygtukai leidžia pereiti per anotacijas.
Užiksavimo (įrašymo) metu anotacijų peržiūrą galima tik skaityti, bet Peržiūros režime
anotacijas galima redaguoti.

Norėdami atidaryti Anotacijų apžvalgą:
•

Pasirinkite View > Annotation Viewer (peržiūrėti > anotacijų apžvalga).

Annotation Viewer (anotacijos peržiūra)
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Pastabų ir pasirinktinių pastabų pridėjimas
Pastabos pridėjimas spustelėjus
Norėdami pridėti pastabą spustelėdami:
1. Spustelėkite kairiuoju pelės klavišu bet kur ant tyrimo pėdsakų.
2. Atidaromas Notes (pastabų) užfiksavimo meniu.
3. Pasirinkite Custom (pasirinktinis) arba iš anksto aprašytą pastabą.
4. Jei pasirinksite Pasirinktinis, Note (pastabos) langelyje įrašykite savo informaciją.

Pastabos pridėjimas įrašant
Tyrimo įrašymo metu peržiūrėdami galite greitai įrašyti pasirinktines pastabas.
Norėdami pridėti pastabą peržiūrėdami:
1. Pradėkite rašyti pastabą klaviatūra.
2. Atidaromas Note (pastabos) langelis.

Pastabos langelis
3. Užbaigė rašyti pastabą, spustelėkite OK.
Pastaba įrašoma į bangos formos langą ir į anotacijos peržiūrą tuo metu, kai pradedate rašyti.
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Montažo sukūrimas ir redagavimas
Montažo redaktoriaus atidarymas
1. Pasirinkite Edit > Settings > Montage (redaguoti > nustatymai > montažas).
2. Spustelėkite langelį dešiniuoju pelės klavišu, kad iškviestumėte verčių/etikečių, kurias
galite įrašyti į langelį, sąrašą.

Montažo dubliavimas
1. Spustelėkite „Montage“ (montažo) skirtuko dešinėje esančių Montage (montažas)
mygtukų rinkinyje esantį mygtuką Duplicate (dubliuoti). Taip sukuriamas naujas
montažas, kuris iš pradžių turi tuos pačius įvesties ir išvesties kanalus kaip ir esamu
laiku sąraše pasirinktas montažas. Montažas gali būti nesuderinamas su esama
jungiamąja dėžute. Norėdami sukurti montažą, kuris būtų suderinamas su esama
jungiamąja dėžute, naudokite mygtuką „New“ (naujas).
2. Name teksto laukelyje įrašyti naują montažo pavadinimą.
3. Pakeiskite kanalo nustatymus pagal pageidavimą.
4. Išsaugokite naują montažą.
5. Norėdami aktyvinti montažą, spustelėkite OK (gerai).

Montažo pavadinimo keitimas
1. Spustelėkite Name (pavadinimas) pasirinktinio įvedimo lauko dešinėje esantį mygtuką
Rename (pakeisti pavadinimą). Dabar Name (pavadinimas) pasirinktinio įvedimo
langelis tampa redaguojamu tekstiniu laukeliu.
2. Įrašykite naują montažo pavadinimą Name (pavadinimas) pasirinktinio įvedimo laukelyje
ir klaviatūroje spauskite ENTER. Name pasirinktinio įvedimo laukelio meniu pasirodo
naujas montažo pavadinimas.
3. Naudodami Edit, Append, Insert, Modify arba Delete (atitinkamai redaguoti, pridėti,
įterpti, modifikuoti arba šalinti) mygtukus, atlikite pageidaujamus naujo montažo kanalų
nustatymų keitimus. Po to, kai išsaugomas naujas montažas, jis bus rodomas Montage
(montažo) meniu montažų sąraše.
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Naujo montažo kūrimas
1. Pasirinkite Edit > Settings > Montage (redaguoti > nustatymai > montažas).
2. Spustelėkite Naujas (naujas). Šiuo sukuriamas montažas, kurį sudaro tiek įvesties
kanalų, kiek jų yra dabartinio tyrimo (jei tyrimas atidarytas) užfiksavimui naudojamoje
jungiamojoje dėžutėje arba numatytoje jungiamojoje dėžutėje, kuri nustatyta užfiksavimo
puslapyje (jei tyrimas tuo metu neatliekamas). Montažas iš pradžių neturi jokių išvesties
kanalų (lentelė tuščia). Paryškintas Name (pavadinimas) tekstinio laukelio pavadinimas
Untitled (be pavadinimo). Įrašykite naujo kuriamo montažo pavadinimą.
3. Pridėkite ir keiskite kanalus kaip pageidaujate.
4. Pasirinkite Append (pridėti), kad pridėtumėte kanalus naujo montažo pabaigoje.
5. Pasirinkite kanalą ir spustelėkite Edit (redaguoti).
6. Pasirinkite Insert (įterpti), norėdami pridėti kanalą pelės žymeklio vietoje.
7. Norėdami ištrinti pasiriktus kanalus, pasirinkite Delete (trinti).
8. Norėdami išsaugoti naują montažą, spustelėkite Save (išsaugoti). Norėdami aktyvinti
naują montažą, spustelėkite OK (gerai). Dabar, kai atidarysite Montage (montažo)
meniu, montažų sąraše bus rodomas naujas montažas.

Montažo išsaugojimas
Montažo meniu dabar turi naują mygtuką Save (Location) (išsaugoti (viet)), kuris leidžia
pasirinkti vietą, į kurią norite išsaugoti montažą. Mygtuke Save (išsaugoti) pateikiamas sąrašas
numatytųjų vietų, kurios nustatyta išsaugoti esamą montažą, pavyzdžiui, Save (Common)
(įrašyti (įprastas)). Jei spustelėsite šalia mygtuko Save (Location) (įrašyti (vieta)) esančią
rodyklę, matysite vietų meniu, į kurias galima išsaugoti montažą, pavyzdžiui, „Save (Common)“
(įrašyti (įprastas)), „Save (Local)“ (įrašyti (vietinis)) ir „Save (Patient)“ (įrašyti (pacientas)).
•

Pasirinkite Save (Local) (įrašyti (vietinis)), kad įrašytumėte montažą į vietos direktoriją.

•

Pasirinkite Save (Common) (įrašyti (įprastas)), kad įrašytumėte direktoriją tinkle. Ši
direktorija nustatyta „NeuroWorks“ File > Customize (failas > parinkti) parinkčių
skirtuke.

•

Pasirinkite Save (Patient) (išsaugoti (pacientas)), kad išsaugotumėte montažą kartu su
Paciento informacija Natus duomenų bazėje.
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Montažo skirtuko ekrano vaizdas

Montažo skirtuko nustatymai
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Vizualinis montažo redaktorius
Vizualus montažo redaktorius yra montažų kūrimo ir redagavimo įrankis. Jis teikia paprastą
grafinę sąsają, kai tuo tarpu prieš tai buvo tik lentelėms skirti įrankiai.
Norėdami pasiekti vizualinį montažo redaktorių:
1. Pasirinkite Edit > Settings > Montage (redaguoti > nustatymai > montažas).
2. Spustelėkite mygtuką

.

Vizualinis montažo redaktorius
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Laikmačio juosta
Laikmatis naudoja ir rodo praėjusį laiką ar įvykio trukmę. Norėdami atidaryti laikmatį, pasirinkite
View > Toolbars > Stopwatch (peržiūrėti > įrankiai > laikmatis).

Laikmatis

Montažo įrankių juosta
Galite naudoti Montažo įrankių juostą, kad pakeistumėte kanalo nustatymus. Montažo
nustatymų intervalai įrankių juostoje nurodomi vertėmis, kurias galima pasirinkti.

Montažo įrankių juosta
Norėdami atidaryti Montažo redaktorių, spustelėkite Montažo nustatymų įrankių juostos gale
kairėje esantį mygtuką

Montage Settings.

Pastabų įrankių juosta
Note (pastabų) įrankių juostoje rodomi skirtingi mygtukai. Tai priklauso nuo to, ar įrašote
tiesioginį tyrimą (užfiksavimo režimas) ar peržiūrite anksčiau įrašytą tyrimą (peržiūros režimas).
Norėdami atidaryti Pastabų įrankių juostą, pasirinkite View > Toolbars > Note (peržiūrėti >
įrankių juostos > pastaba).
Žemiau pateiktose iliustracijose matomi numatytieji Pastabų įrankių juostos mygtukai.
Pastabų įrankių juosta Užfiksavimo režime
Pastabų įrankių juosta Peržiūros režime
Spustelėkite mygtuką Note (pastaba), kad iš karto įterptumėte pastabą esamoje Sweep Edge vietoje.

41

Protokolo įrankių juosta
Protokolas yra pritaikomas veiksmų rinkinys, kuris nustatomas taip, kad būtų vykdomas
nuosekliai. Šioje įrankių juostoje rodomas šiuo metu vykdomo protokolo pavadinimas ir žingsnis.
Naudokite Protokolo įrankių juostos dešinėje gale esančius mygtukus, norėdami protokolą
Pause, Resume, arba Abort (atitinkamai pristabdyti, tęsti arba nutraukti).
Norėdami atidaryti Protokolo įrankių juostą, pasirinkite View > Toolbars > Protocol (peržiūra >
įrankių juosta > protokolas).
Protokolo įrankių juosta

Kameros įrankių juosta
„Camera“ įrankių juostoje yra panoraminio, pakreipimo, mastelio keitimo ir fotoaparato
perjungimo mygtukai, skirti nuotoliniam kameros valdymui tiesioginio užfiksavimo metu.
Norėdami atidaryti kameros įrankių juostą:
•

Pasirinkite View > Toolbars > Camera (peržiūrėti > įrankių juostos > kamera).

Įrankių juosta su PTZ kamera
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Peržiūros įrankių juosta
Tyrimo informacijos peržiūrėjimui naudokite Review (peržiūros) įrankių juostą. Peržiūros įrankių
juosta pasiekiama tik dirbant Peržiūros režimu.
Norėdami atidaryti peržiūros įrankių juostą:
•

Pasirinkite View > Toolbars > Review (peržiūrėti > įrankių juostos > peržiūra).

Peržiūros įrankių juosta
Įrankių juostos mygtukų funkcijos
Mygtukas

Funkcija/Aprašymas
Įjungia/išjungia vaizdo įrašymą.
Atkuria tyrimą atbuline tvarka.
Grįžta į ankstesnį elementą.
Pereina į kitą elementą.
Atkuria tyrimą priekine eiga.
Keičia EEG atkūrimo greitį.
Spustelėkite rodykles

, kad greitį padidintumėte arba sumažintumėte.

Spustelėkite iškarpos pradžiai pažymėti.
Spustelėkite iškarpos pabaigai pažymėti.
Spustelėkite norėdami redaguoti iškarpas.
Mygtukas momentinė sutrumpinta peržiūra. Spustelėkite, kad sistema
parodytų automatiškai sutrumpintą įrašą.
Mygtukas užfiksuokite esamą puslapį.
Spustelėkite norėdami atspausdinti esamą puslapį.
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Mygtukas

Funkcija/Aprašymas
Padidinimo mygtukas. Spustelėkite mygtuką, tada spustelėkite ir
tempkite stačiakampį pėdsakų lange.
Mygtukas Panaikinti didinimą. Spustelėkite, kad grąžintumėte pėdsakų
langą į įprastą dydį.
Bangos formos žymeklių mygtukas. Įterpia žymeklį su pridedamu
informacijos langeliu visur, kur spustelite bangos formą.
Dažnio įrankio mygtukas. Spustelėkite, kad atidarytumėte dažnio įrankį.
Mygtukas vaizdo įrašo puslapio atkūrimo režimas. Kai mygtukas
įjungtas, vaizdo įrašo ekranas atkurs vaizdą pagal puslapio vaizdą EEG
ekrane. Taigi, kai verčiate tyrimo puslapius ir naudojate puslapių
peržiūros režimą.
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Santraukos įrankių juosta - EEG
Jei įrankių juosta Summary (santrauka) jau nėra matoma, pasirinkite View > Toolbars > Summary
(peržiūra > įrankių juosta > santrauka), kad peržiūrėtumėte EEG santraukos įrankių juostą.

EEG santraukos įrankių juosta rodanti kiekybines EEG tendencijas
Kai spustelite santraukos įrankių juostą dešiniuoju pelės klavišu, pasirodo spartusis meniu su
parinktimis, kurios leidžia pakeisti rodomą informaciją.
Galimi keli tendencijų duomenų tipai, įskaitant:
•

Tankio spektro masyvas (angl. Density Spectrum Array – DSA)

•

Integruotos amplitudės EEG (angl. Amplitude-Integrated EEG – aEEG)*

•

Kiekybinė EEG tendencija (Quantified EEG trend – qEEG)*

•

Pliūpsnio malšinimo tendencija (Burst Suppression trend)*

•

Gaubtinė tendencija (Envelope trend)*

•

Alfa kintamumo tendencija (Alpha Variability trend)*

•

Spektro entropijos tendencija (Spectral Entropy trend)*

•

Spektro kraštinė tendencija (Spectral Edge trend)*

•

Duomenų ir amplitudės tendencija (Data and Amplitude trend)

•

Įvykio tendencija (Event trend)

Atkreipkite dėmesį, kad žvaigždute (*) pažymėtos tendencijos pasiekiamos tik sistemose,
kuriose yra pažangi tendencijų nustatymo programinė įranga.
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Tyrimo įrankių juosta
Tyrimo įrankių juosta rodo pertraukas vaizdo įrašo dalyse, kur vaizdas įrašytas kaip
užbrūkšniuota srities, o skirtingi įvykiai parodyti naudojant skirtingas spalvas.
Norėdami atidaryti Tyrimo įrankių juostą:
•

Pasirinkite View > Toolbars > Study (peržiūrėti > įrankių juostos > tyrimas).

Tyrimo įrankių juosta
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Darbo srauto įrankių juosta
Darbo srauto įrankių juosta gali būti naudojama EEG ir vaizdo įrašo duomenų įrašymo
paleidimui ir stabdymui tiek vietoje, tiek iš nuotolinio kompiuterio.
Norėdami atidaryti Darbo srauto įrankių juostą:
•

Pasirinkite View > Toolbars > Workflow (peržiūrėti > įrankių juostos > darbo srautas).

Darbo srauto įrankių juosta
Įrankių juostos mygtukai ir indikatoriai
Mygtukas

Funkcija
Pradėti/sustabdyti įrašymą.
Įjungti/išjungti vaizdo įrašą.
Patikrinti kanalus.
Patikrinti varžą.
Aktyvinti foto stimuliatorių. Nustatyti blykstės greitį.
Peržiūrėti esamą tyrimą.
Disko naudojimo indikatorius.
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Darbo srauto įrankių juosta – Miegas
Darbo srauto įrankių juosta pasiekiama tik dirbant Užfiksavimo režimu. Jei darbo srauto
įrankių juosta dar nerodoma, pasirinkite File > Toolbars > Workflow (failas > įrankių juostos >
darbo srautas).

Darbo srauto įrankių juosta
Įrankių juostos mygtukai ir indikatoriai
Mygtukas

Funkcija
Pradeda/sustabdo įrašymą.
Įjungia/išjungia vaizdo įrašą.
Patikrinti kanalus.
Patikrinti varžą.
Kalibruoti kanalą.
Biologinis kalibravimas.
Pakeisti kūno padėtį.
Pakeisti CPAP, Bi-lygio ir O2 nustatymus.
Išjungti šviesas.
Įjungti šviesas.
Peržiūrėti esamą tyrimą.
Perjungti iš vienos darbo vietos į kitą. Išsaugoti naują arba
ištrinti esamą.
Disko naudojimo indikatorius.
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Santraukos įrankių juosta – Miegas
Jei įrankių juosta Summary (santrauka) dar nėra matoma, pasirinkite View > Toolbars > Summary
(peržiūra > įrankių juosta > santrauka), kad peržiūrėtumėte Miego santraukos įrankių juostą.

Miego santraukos įrankių juosta rodanti įvykius ir pulso/oksimetrijos duomenis
Kai spustelite santraukos įrankių juostą dešiniuoju pelės klavišu, pasirodo spartusis meniu su
parinktimis, kurios leidžia pakeisti rodomą informaciją.
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Srauto dalijimo įrankių juosta – Miegas
Srauto dalijimo įrankių juosta naudojama priskirti kiekvienai epochai miego stadijas, kai
peržiūrima tyrimo informacija. Joje taip pat yra mygtukai, aktyvinantys automatinio skirstymo į
puslapius ir stadija paleidžiant funkcijas.

Srauto dalijimo įrankių juosta
Srauto dalijimo valdikliai ir funkcionalumas
Raktas

Mygtukas

Etapas

0

Pabudęs

1

1 etapas

N1

Pereinamoji miego stadija (kūdikis) (T etapas)
2

2 etapas

N2
3

3 etapas

N3
4

4 etapas

Ne REM (vaikai/kūdikiai)
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Raktas

Mygtukas

Etapas

5

REM

6

Judėjimas

7

Nenustatomas. (Nepavyko nustatyti teisingo etapo, bet
pažymėkite epochas kaip įvertintas.)

8

Švarus/neįvertintas. (Epocha nebuvo įvertinta.)

Automatinis skirstymas puslapiais. (Kai paspaudžiamas
automatinis puslapių skirstymas, tyrimas automatiškai pereina į
kitą nepažymėtą epochą, kai bus įvertinta ankstesnė epocha.)
Etapas pagal veiksmą. (Leidžia įvertinti rezultatą, jam judant į priekį.)
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Peržiūros įrankių juosta – Miegas
„SleepWorks“ Review (apžvalgos) režimu, beveik ekrano viršuje turėtų būti rodoma Apžvalgos
įrankių juosta. Jei ne, pasirinkite View > Toolbars > Review (žiūrėti > įrankių juostos > peržiūra).
Įrankių juostos mygtukų funkcijos
Mygtukas

Funkcija/Aprašymas
Atkuria tyrimą atbuline tvarka.
Grįžta į ankstesnį elementą.
Rodyti informacijos peržiūros režimų išskleidžiamąjį sąrašą.

Naudokite, norėdami pasirinkti iš.
Pereina į kitą elementą.
Atkuria tyrimą priekine eiga.
Keičia EEG atkūrimo greitį.
Spustelėkite rodykles
sumažintumėte.

, kad greitį padidintumėte arba

Spustelėkite iškarpos pradžiai pažymėti.
Spustelėkite iškarpos pabaigai pažymėti.
Spustelėkite norėdami redaguoti iškarpas.

52

Mygtukas

Funkcija/Aprašymas
Miego įvykio žymėjimo režimas. Paspaudus šį mygtuką ir
traukiant stačiakampio formos langą virš signalo pėdsakų, bus
iškviestas išskleidžiamasis meniu, kuriame pateikti visi
konfigūruoti miego įvykiai:

Pasirinkite vieną iš įvykių tipų, kad užbaigtumėte miego įvykio
kūrimą. Dukart spustelėkite šį mygtuką kad visam laikui
įjungtumėte Miego įvykio žymėjimo režimą. Keli įvykiai gali būti
pažymėti kaskart nespaudžiant mygtuko.
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Mygtukas

Funkcija/Aprašymas
Greitas miego įvykio žymėjimo režimas. Šiuo režimu, kai virš
vieno iš pėdsakų ekrane bus nutemptas stačiakampio formos
žymėjimas, sistema pasistengs nustatyti įvykio tipą, kuris
sukonfigūruotas būti pažymėtu nurodytame kanale. Jei
konfigūracijoje nenurodomas įvykis nurodytam kanalui, tada bus
rodomas pilnas meniu. Tuomet prisimenamas naudotojo
pasirinktas įvykio tipas ir žymint tolesnes pastabas, pasirinkti
raginantis langas nebepasirodys.
Dukart spustelėkite šį mygtuką, kad visam laikui įjungtumėte
Greito miego įvykio žymėjimo režimą. Mygtuko kampe pasirodys
smeigtukas, žymintis nuolatinio režimo perjungimą. Tuomet gali
būti pažymėti keli įvykiai ir nereikia kaskart spausti mygtuko.
Išskleidžiamasis meniu pasirodys tik tuo atveju, jei šiam
konfigūruojamam konkrečiam kanalui nėra priskirtų įvykių, ir tik
tuo atveju, jei tai pirmasis įvykis pažymėtas konkrečiame kanale.
Norėdami atšaukti nuolatinį režimą, spustelėkite mygtuką dar kartą.
Pastaba: Tai greičiausias būdas įvertinti miego
įvykius „SleepWorks“, kadangi tokiu atveju nereikia
kas kartą perjungti režimo ar pasirinkti įvykio tipą –
tik pažymėti pačius įvykius.
Pastaba: Miego įvykių konfigūracijos puslapyje
koreguokite, kurie įvykiai susiję su kuriais kanalais
(File > Customize > Sleep Events (failas > pritaikyti >
miego įvykiai)). Duotajam miego įvykio tipo žymėjimui
gali būti naudojami keli įvykiai.
Pastabos apie miegą trynimo režimas. Spauskite šį mygtuką,
tada ekrane spustelėkite pastabą apie miego įvykį, kad ją
ištrintumėte. Sistema tada grįžta į puslapio slinkimo režimą.
Dukart spustelėkite šį mygtuką kad visam laikui įjungtumėte
Pastabos apie miegą trynimo režimą. Mygtuko kampe pasirodys
smeigtukas, žymintis nuolatinio režimo perjungimą. Tuomet
galima ištrinti kelis įvykius tiesiog spustelint ant vienas po kito
einančių įvykių ir nereikia kaskart spausti mygtuko.
Norėdami atšaukti nuolatinį režimą, spustelėkite mygtuką dar kartą.
Ištrina visas pastabas ekrane.
Mygtukas patvirtinti automatizuotą įvykį.
Mygtukas Atmesti automatizuotą įvykį.
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Mygtukas

Funkcija/Aprašymas
Mygtukas darbo vietos. Įsimena konkretaus naudotojo sąsajos
elementus.
Mygtukas užfiksuokite esamą puslapį.
Spustelėkite norėdami atspausdinti esamą puslapį.
Padidinimo mygtukas. Spustelėkite mygtuką, tada spustelėkite
ir tempkite stačiakampį pėdsakų lange.
Mygtukas Panaikinti didinimą. Spustelėkite, kad grąžintumėte
pėdsakų langą į įprastą dydį.
Bangos formos žymeklių mygtukas. Įterpia žymeklį su
pridedamu informacijos langeliu visur, kur spustelite bangos
formą. Norėdami išjungti, spustelėkite mygtuką antrąjį kartą.
Mygtukas Nustatyti kūno padėtį button. Spustelėkite, kad
pasirinktumėte iš išskleidžiamojo sąrašo elementų.
Naudokite, kad pakeistumėte CPAP, Bi-Level, ir
Supplemental 02 vertes.
Mygtukas Išjungtos šviesos. Spustelėkite, kad įterptumėte
šviesų išjungimo pastabą tyrimo lange ir anotacijos peržiūroje.
Mygtukas įjungtos šviesos. Spustelėkite, kad įterptumėte
šviesų įjungimo pastabą tyrimo lange ir anotacijos peržiūroje.
Įjungia/išjungia vaizdo įrašą.
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Įrankio kalibravimas – Miegas
„SleepWorks“ programinėje įrangoje savo montaže turėsite priskirti atitinkamo kanalo signalo tipus.

Kanalo signalo tipo priskyrimas
Prisiminkite, norėdami atidaryti kalibravimo įrankį, pirmiausiai turite naudoti Montažo redaktorių,
kad priskirtumėte tinkamą kanalo tipą.
1. Pasirinkite Edit > Settings > Montage (redaguoti > nustatymai > montažas).
2. Montaže pasirinkite vieną ar daugiau kanalų. Spustelėkite dešinįjį pelės klavišą ant
langelio Type (tipo) stulpelyje. Tada pasirinkite iššokančiame meniu tinkamą kanalo
signalo tipą (pavyzdžiui „External OSat“ arba „External Pulse Rate“). Pasirinktam kanalui
pritaikomas šis nustatymas.
3. Spustelėkite Apply (taikyti).
4. Spustelėkite OK (gerai), kad uždarytumėte Montažo redaktorių ir grįžtumėte į tiesioginio
tyrimo ekraną.

Kalibravimo įrankio naudojimas
Norint konvertuoti išvestį į atitinkamą kanalų tipo elementą, sistema turi žinoti, kada išvesties iš
išorinio keitiklio vertės yra konkrečios žinomos vertės. Naudojant Kalibravimo įrankį ši
informacija pateikiama sistemai.
Kai atidarote langelį Kalibruojama – arba spustelėdami mygtuką
Kalibruoti kanalą ir
pasirinkdami kanalą arba pasirinkdami kanalą bangos formos lange, jį spustelėję dešiniuoju
pelės klavišu ir pasirinkdami Kalibruoti – matysite, kad lange Kalibruojama informacija
koduojama naudojant spalvas:
•

Šviesiai mėlyna rodo esamos bangos formos pėdsaką.

•

Spalvoti stulpeliai (raudoni, žali ir t. t.) naudojami konversijos vertėms nustatyti, kai yra
konkrečios žinomos esamos bangos formos (mėlynas pėdsakas) vertės.

•

Tekstiniai langeliai kairėje naudojami nurodyti sistemai įtampos lygį, kai esama bangos
forma įgyja žinomas vertes (raudonas tekstas = raudonas stulpelis; žalias tekstas =
žalias stulpelis ir t. t.).
PASTABA. Toliau pateiktas pavyzdys rodo kaip kalibruoti sistemą External OSat
100 % ir 0 % signalams. Tačiau kalibravimo procedūra faktiškai identiška kitų
išorinių prietaisų ir kūno padėties kalibravimo procedūroms.
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Ambulatorinės jungiamosios dėžutės tvarkyklė
Ambulatory Headbox Manager (ambulatorinės jungiamosios dėžutės tvarkyklė) yra atskira
programa, kuri vykdoma atliekant tyrimus naudojant ambulatorines jungiamąsias dėžutes.
Naudodami ambulatorinę jungiamosios dėžutės tvarkyklę, galite patikrinti jungiamosios dėžutės
būseną ir įkelti tyrimus į „Natus Database“.

Ambulatorinės jungiamosios dėžutės tvarkyklės aktyvavimas ir naudojimas
Norėdami atidaryti ambulatorinės jungiamosios dėžutės tvarkyklę, Natus Database pasirinkite
Tools > Ambulatory Manager (įrankiai > ambulatorijos tvarkyklė).
Išsamios instrukcijos apie tai, kaip vykdyti vaizdo įrašo ambulatorinį tyrimą su „Trex HD“, žr.
„Trex HD“ techninį spartųjį vadovą (p/n 009318).
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Ambulatorinio tyrimo pradėjimas
Tyrimo pradžia
1 veiksmas:

Įdėkite naujas baterijas į ambulatorinę jungiamąją dėžutę.

Prijunkite jungiamąją
dėžutę
2 veiksmas:
Prijunkite elektrodus

Paruoškite pacientą ir prijunkite paciento laidus prie jungiamosios
dėžutės.

3 veiksmas:
Pradėkite naują tyrimą

Natus Database spustelėkite
Naujas. Pasirodo langas
Tyrimo informacija. Įveskite paciento vardą ir pavardę ir kitą
reikiamą informaciją apie tyrimą. Norėdami pradėti įrašinėti,
spauskite

4 veiksmas:
Pradėkite užfiksuoti
duomenis į jungiamąją
dėžutę

.

Edit > Settings Acquisition (redaguoti > nustatymų užfiksavimas
skirtuke) pasirinkite jungiamąją dėžutę ir papildomus nustatymus.
Jei norite pradėti įrašinėti rankiniu būdu, patikrinkite Start data
recording when study starts (pradėkite duomenų įrašymą kai
pradedamas tyrimas) ir išvalykite Start ambulatory study when
HB disconnected (pradėkite ambulatorinį tyrimą, kai HB atjungtas).
Pradėkite ambulatorinį įrašą, eidami į Controls > Start Ambulatory
Study (valdikliai > pradėti ambulatorinį tyrimą). Pasirodo šis
pranešimas: Ambulatorinis tyrimas bus pradėtas, o esamas bangos
formos langas bus uždarytas. Tęsti? TAIP/NE. Spustelėkite Yes
(taip). „NeuroWorks“ uždaromas ir duomenys dabar saugomi
jungiamosios dėžutės atmintuke.
ALTERNATYVA: Norėdami automatiškai pradėti duomenų
užfiksavimą, kai jungiamoji dėžutė atjungta, įsitikinkite kad
pažymėta parinktis Start ambulatory study when HB
disconnected (pradėti ambulatorinį tyrimą, kai HB atjungtas).
Jungiamoji dėžutė pradės fiksuoti duomenis į atmintuką, kai ji
atjungta nuo užfiksavimo kompiuterio.

5 veiksmas:
Atjunkite jungiamąją
dėžutę

Atjunkite kabelį nuo jungiamosios dėžutės ir pritvirtinkite įrangą ant
paciento. Įsitikinkite, kad šoninė gintarinės spalvos „Trex“
jungiamosios dėžutės lemputė mirksi: tai reiškia, kad įjungtas
ambulatorinio įrašymo režimas.

Ambulatorinės jungiamosios dėžutės tvarkyklės langas rodo informaciją apie tyrimus, dabar
saugomus jungiamosios dėžutės atmintuke. Ji taip pat leidžia jums:
•

Užbaigti dabar fiksuojamą tyrimą.

•

Įkelti vieną ar daugiau tyrimų iš jungiamosios dėžutės į kompiuterio duomenų bazę.

•

Išvalyti (ar ištuštinti) jungiamosios dėžutės atmintuką.

•

Atnaujinti rodomų tyrimo failų būseną.
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Tyrimo užbaigimas
Norėdami sustabdyti fiksavimą ir išsaugoti duomenis jungiamojoje dėžutėje, pasirinkite tyrimą,
kurio Running (vykdomas) būsena pažymėta Yes (taip). Tada spustelėkite End (baigti) tyrimą.

Tyrimo įkėlimas
Kai spustelite Upload Study (įkelti tyrimą), iš jungiamosios dėžutės į Natus Database įkeliamas
pasirinktas tyrimas. Tyrimo sąrašas lieka Saugyklos tvarkymo dalyje, kol tyrimas bus išvalytas
iš atmintuko.

Atmintuko valymas
Įkėlę visus tyrimus, spustelėkite Clear Memory (išvalyti atmintį). Šiuo ištrinama atmintuko
atmintis ir padaroma vietos didesniam tyrimų kiekiui įrašyti. Kol atmintis valoma, Ambulatorinės
jungiamosios dėžutės tvarkyklės apačioje pasirodo progreso juosta.
Kai procesas užbaigiamas, pasirodo pranešimas Memory Contents erased (atminties turinys
ištrintas). Spustelėkite OK (gerai) ir tada spustelėkite

.

ĮSPĖJIMAS: Duomenys atmintuke ištrinami VISAM LAIKUI, kai spustelite Clear
Memory (išvalyti atmintį).
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Įrangos simbolių aprašymas
Toliau pateiktoje lentelėje išvardijami ir aprašomi simboliai, kurie gali pasirodyti ant įvairių
„Natus“ įrangos dalių.
Simbolis

Nuoroda į standartą

Simbolio pavadinimas nurodomas standarte

• ISO 15223-1,
simbolis 5.4.4
• ISO 60601-1,
Lentelė D.1 Nr. 1

Perspėjimas

• ISO 7000-0434A
• ISO 15223-1,
simbolis 5.4.3
• ISO 60601-1,
Lentelė D.1 Nr. 11
• ISO 60601-1,
Lentelė D.1 Nr. 11

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

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

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

Žiūrėkite naudojimo instrukcijas

Apsauginis įžeminimas

BF tipo taikoma dalis

Pavojinga įtampa

Kintama srovė

Nuolatinė srovė

Maitinimas įjungtas
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Simbolis

Nuoroda į standartą
• IEC 60601-1,
lentelė D.1 Nr. 13
• IEC 60417-5008

EN 50419

Simbolio pavadinimas nurodomas standarte

Maitinimas išjungtas

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos

„CE“ ženklas
93/42/EEB

• IEC 60601-1,
lentelė D.1 Nr. 9
• IEC 60417-5172

Reglamentą dėl medicinos prietaisų (angl.
Medical Device Regulation, MDR) atitinkantis
produktas, kuriam suteiktas atitikties EB
reglamentui 2017/745 sertifikatas.

II klasės įranga

I IEC 60417-5134

Elektrostatiniam krūviui jautrūs prietaisai

IEC 60417-5140

Nejonizuojanti elektromagnetinė spinduliuotė

ISO-7000/IEC-60417

simbolis 0224
ISO-7000/IEC-60417

simbolis 0632

Drėgmės apribojimas

Temperatūros apribojimas
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Išmetimas pasibaigus eksploatacijos laikui
„Natus“ įsipareigojęs tenkinti 2014 m. Europos sąjungos EEĮ (elektros ir elektroninės įrangos)
šalinimo reglamento reikalavimus. Šie nuostatai teigia, kad elektros ir elektroninės atliekos turi
būti surenkamos atskirai tinkamam apdorojimui ir utilizacijai, siekiant užtikrinti, kad EEĮ atliekos
būtų pakartotinai panaudojamos arba saugiai perdirbtos. Laikydamasis šio įsipareigojimo,
„Natus“ gali perduoti pareigą atsiimti ir perdirbti galutiniam vartotojui, nebent būtų sudaryti kiti
susitarimai. Prašome susisiekti su mumis dėl informacijos apie jums prieinamas surinkimo ir
atkūrimo sistemas jūsų regione per www.natus.com.
Elektros ir elektroninėje įrangoje (EEĮ) yra medžiagų, komponentų ir substancijų, kurios,
netinkamai naudojant EEĮ atliekas, gali būti pavojingos ir kelti pavojų žmonių sveikatai bei
aplinkai. Todėl galutiniams vartotojams taip pat tenka atsakomybė užtikrinant, kad EEĮ atliekos
būtų pakartotinai naudojamos ir perdirbamos saugiai. Elektros ir elektroninės įrangos vartotojai
neturi išmesti EEĮ atliekų kartu su kitomis atliekomis. Norėdami sumažinti neigiamą poveikį
aplinkai, atsirandantį dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų šalinimo, ir padidinti galimybes
pakartotinai naudoti, perdirbti ir utilizuoti elektros ir elektroninės įrangos atliekas, vartotojai turi
naudoti komunalinių atliekų surinkimo schemas arba grąžinimo įpareigojimą gamintojui
(importuotojui) arba licencijuotą atliekų vežėją.
Įranga, kuri pažymėta žemiau pateikta perbraukta ratine šiukšliadėže, yra elektrinė ir elektroninė
įranga. Perbrauktas šiukšliadėžės ženklas rodo, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekos
neturėtų būti išmetamos kartu su neatskirtomis atliekomis, o turi būti surenkamos atskirai.
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Tuščias puslapis.
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