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NeuroWorks 
SleepWorks 

Οδηγίες χρήσης 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οδηγίες πρόσβασης στις ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης (eIFU)(Ιστότοπος) 
Αντίγραφο των οδηγιών χρήσης σε μορφή PDF υπάρχει στον ιστότοπο στην τοποθεσία του 
σχετικού προϊόντος:  

• Νευρολογία: https://natus.com/natus-support  

Αναζητήστε το έγγραφο «NeuroWorks/SleepWorks Instructions for Use» και επιλέξτε την έκδοση για 
την τοπική σας γλώσσα για να δείτε τις οδηγίες χρήσης.  

Τα αρχεία μπορούν να εκτυπωθούν, να αποθηκευτούν ή να πραγματοποιηθεί αναζήτηση σε αυτά με 
χρήση του Adobe Reader. Αντίγραφο του Adobe Reader μπορεί να ληφθεί απευθείας από την 
Adobe Systems (www.adobe.com). 

 
 
 
 
 
 

A/Π: 029101 Αναθ. K  

https://neuro.natus.com/neuro-support
http://www.adobe.com/
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Φαξ: +353 (0)91 630050 

  
 

  
      

   
  
 
 

Copyright © 2022  Natus Neurology Incorporated. 

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει αποκλειστικές πληροφορίες, οι οποίες 
προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν εν όλω ή εν μέρει παρά μόνο 
κατόπιν γραπτής άδειας της Natus Neurology Incorporated. Τα πνευματικά δικαιώματα και οι προαναφερόμενοι περιορισμοί 
στη χρήση πνευματικών δικαιωμάτων, επεκτείνονται σε όλα τα μέσα στα οποία διατηρούνται αυτές οι πληροφορίες. 

Αυτό το αντίγραφο του Εγχειριδίου Χρήσης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τους όρους 
πώλησης της Natus Neurology Incorporated ή των διανομέων της. Η Natus Neurology Incorporated δεν 
προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους σχετικά με αυτό το έγγραφο. Η Natus Neurology 
Incorporated αποποιείται κάθε ευθύνη για απώλεια ή ζημία που προκύπτει από την κατοχή, πώληση ή 
χρήση αυτού του εγγράφου.  

mailto:OTS@natus.com
http://www.natus.com/
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Δικαιώματα 
Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Το παρόν έγγραφο περιέχει αποκλειστικές πληροφορίες, 
οι οποίες προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν 
εν όλω ή εν μέρει παρά μόνο κατόπιν γραπτής άδειας της Natus Medical Incorporated. Τα πνευματικά 
δικαιώματα και οι προαναφερόμενοι περιορισμοί στη χρήση πνευματικών δικαιωμάτων επεκτείνονται 
σε όλα τα μέσα στα οποία μπορεί να διατηρούνται αυτές οι πληροφορίες.  

Το εγχειρίδιο οδηγιών του Natus NeuroWorks και η διαδικτυακή βοήθεια πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνο σύμφωνα με τους όρους πώλησης της Natus Medical Incorporated. Η Natus Medical 
Incorporated αποποιείται κάθε ευθύνη για απώλεια ή ζημία που προκύπτει από την κατοχή, πώληση 
ή/και χρήση αυτού του εγγράφου. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται η Natus Medical Incorporated 
για άμεσες, έμμεσες, ειδικές, παρεπόμενες ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε 
ελαττώματα στο υλισμικό, το λογισμικό, τα εξαρτήματα λειτουργιών (π.χ. καλώδια ή ηλεκτρόδια κ.λπ.) 
ή την τεκμηρίωση, ακόμα κι αν έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.  

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το Ομοσπονδιακό Δίκαιο περιορίζει την πώληση, τη διανομή ή τη 
χρήση αυτού του λογισμικού σε, από ή κατόπιν εντολής από ιατρό. 
 

Προοριζόμενη χρήση: Λογισμικό NeuroWorks 
Το Natus NeuroWorks είναι λογισμικό ΗΕΓ που εμφανίζει σήματα φυσιολογικών λειτουργιών.  
Ο χρήστης για τον οποίο προορίζεται αυτό το προϊόν είναι ένας εξειδικευμένος ιατρός, 
εκπαιδευμένος στην ηλεκτροεγκεφαλογραφία, ο οποίος θα ασκεί επαγγελματική κρίση στη  
χρήση των πληροφοριών. 

• Το λογισμικό NeuroWorks EEG επιτρέπει την καταγραφή, εμφάνιση, αρχειοθέτηση, 
ανασκόπηση και ανάλυση σημάτων φυσιολογικών λειτουργιών. 

• Το στοιχείο ανίχνευσης επιληπτικών κρίσεων του NeuroWorks προορίζεται να επισημαίνει 
προηγούμενες καταγεγραμμένες τομές καταγραφών ΗΕΓ ενηλίκων (18 ετών και άνω), που 
μπορεί να αντιστοιχούν σε ηλεκτρογραφικές επιληπτικές κρίσεις, με σκοπό τη υποβοήθηση 
ειδικευμένων ιατρών στην αξιολόγηση ιχνών ΗΕΓ. Οι καταγραφές ΗΕΓ θα πρέπει να λαμβάνονται 
με πλήρες μοντάζ του τριχωτού της κεφαλής σύμφωνα με το πρότυπο σύστημα 10/20. 

• Το στοιχείο ανίχνευσης τιμών αιχμής του NeuroWorks προορίζεται να επισημαίνει προηγούμενες 
καταγεγραμμένες τομές καταγραφών ΗΕΓ ενηλίκων (18 ετών και άνω), που μπορεί να αντιστοιχούν 
σε ηλεκτρογραφικές τιμές αιχμής, με σκοπό τη υποβοήθηση ειδικευμένων ιατρών στην αξιολόγηση 
ιχνών ΗΕΓ. Οι καταγραφές ΗΕΓ θα πρέπει να λαμβάνονται με πλήρες μοντάζ του τριχωτού της 
κεφαλής σύμφωνα με το πρότυπο σύστημα 10/20. 

• Η λειτουργία aEEG που περιλαμβάνεται στο NeuroWorks προορίζεται για την 
παρακολούθηση της κατάστασης του εγκεφάλου. Η λειτουργία αυτόματης σήμανσης 
συμβάντων του NeuroWorks δεν ισχύει για το aEEG. 

• Το NeuroWorks περιλαμβάνει επίσης την απεικόνιση ενός ποσοτικού σχεδιαγράμματος ΗΕΓ, 
συμπιεσμένη φασματική συστοιχία (Compressed Spectrum Array, CSA), που σκοπό έχει να 
βοηθήσει τον χρήστη να παρακολουθεί και να αναλύει την κυματομορφή του ΗΕΓ. Η λειτουργία 
αυτόματης σήμανσης συμβάντων του NeuroWorks δεν ισχύει για τη λειτουργία CSA. 

Αυτή η συσκευή δεν παρέχει κανένα διαγνωστικό συμπέρασμα στον χρήστη σχετικά με την 
κατάσταση του ασθενούς. 
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Προοριζόμενη χρήση: Λογισμικό SleepWorks 
Το λογισμικό SleepWorks λειτουργεί σε συνδυασμό με ενισχυτές Connex, Trex ή Netlink και 
προορίζεται για πολυσωματοκαταγραφικές μελέτες ύπνου. Το λογισμικό επιτρέπει την καταγραφή, 
εμφάνιση, ανάλυση, εκτύπωση και αποθήκευση σημάτων φυσιολογικών λειτουργιών, που βοηθούν στη 
διάγνωση διαφόρων διαταραχών ύπνου και αναπνευστικών διαταραχών που σχετίζονται με τον ύπνο. 

Το λογισμικό SleepWorks επιτρέπει: 

• Αυτοματοποιημένη ανάλυση σημάτων φυσιολογικών λειτουργιών που προορίζεται για χρήση 
μόνο σε ενήλικες. 

• Προαιρετική ηχητική/οπτική ειδοποίηση για κατώφλι καθορισμένο από τον χρήστη για 
βαθμονομημένη είσοδο DC. Αυτές οι ειδοποιήσεις δεν προορίζονται για χρήση ως 
υποστήριξη ζωής, όπως παρακολούθηση ζωτικών σημείων ή συνεχής ιατρική 
παρακολούθηση σε μονάδες εντατικής θεραπείας. 

• Παρέχονται πρότυπα αναφοράς ύπνου που συνοψίζουν τα καταγεγραμμένα και 
βαθμολογημένα δεδομένα ύπνου, χρησιμοποιώντας απλά μετρικά στοιχεία, όπως μετρήσεις 
φορών, μέσες, μέγιστες και ελάχιστες τιμές, καθώς και εύρος δεδομένων για τις πλέον 
αναφερόμενες τιμές. 

Το λογισμικό SleepWorks δεν παρέχει κανένα διαγνωστικό συμπέρασμα σχετικά με την κατάσταση 
του ασθενούς και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο από ειδικευμένους και εκπαιδευμένους 
ιατρούς, σε ερευνητικά και κλινικά περιβάλλοντα. 

 

Αποποίηση ευθύνης 
Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με τη συσκευή θα πρέπει να 
αναφέρεται στην Natus Medical Incorporated με διακριτικό τίτλο Excel-Tech Ltd. (Xltek) και στην 
αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής. 
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Συστήματα Natus 
Η Natus παρέχει δύο συστήματα που προσφέρουν προσιτές και υψηλής απόδοσης επιδόσεις, σε 
συνδυασμό με τις προηγμένες δυνατότητες των σταθμών εργασίας των Windows 7. 

  

Acquisition LT (σύστημα φορητού υπολογιστή) 

Το Acquisition LT είναι ένας φορητός υπολογιστής που 
προσφέρει ολοκληρωμένες δυνατότητες παρακολούθησης 
δεδομένων σε ένα σύστημα που μεταφέρεται εύκολα από 
τοποθεσία σε τοποθεσία. Το Acquisition LT χρησιμοποιείται 
με τα μοντέλα EEG32U, EMU40/EMU40EX, Trex/Trex HD, 
Brain Monitor, Connex, Netlink, Netlink Traveler, NeuroLink 
IP, Natus Quantum, Quantum Nicolet και Comet-PLUS. 

 

Acquisition DT (σύστημα επιτραπέζιου υπολογιστή) 

Το Acquisition DT είναι ένας επιτραπέζιος υπολογιστής που 
χρησιμοποιεί μια τυποποιημένη μορφή προσωπικού 
υπολογιστή. Η μονάδα παρακολούθησης δεδομένων 
χρησιμοποιείται με τα μοντέλα EEG32U, EMU40/EMU40EX, 
Trex/Trex HD, Brain Monitor, Connex, Netlink, Netlink 
Traveler, EMU128FS, NeuroLink IP, Natus Quantum, 
Quantum Nicolet και Comet-PLUS. 

 

Χρήση του Εγχειριδίου 
Αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζει περιγραφές και οδηγίες βήμα προς βήμα που θα σας οδηγήσουν στη 
δοκιμή, προσαρμογή και λειτουργία του λογισμικού NeuroWorks λογισμικό και των παρελκομένων 
του. Σας καθοδηγεί στην καταγραφή μιας μελέτης ασθενούς, την ανασκόπηση και αποθήκευσή της 
και τη δημιουργία μιας αναφοράς της μελέτης. Για λεπτομερείς οδηγίες και πρόσθετες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη του NeuroWorks 7 (α/π 101886Χ), το Εγχειρίδιο Χρήσης του 
NeuroWorks 8 (α/π 013017), το Εγχειρίδιο χρήστη του SleepWorks 7 (α/π 104017Χ) ή το 
εγχειρίδιο χρήστη του SleepWorks 8 (α/π 013018). 

Καθώς εκτελείτε τις διαδικασίες, σας συνιστούμε να διαβάσετε ολόκληρη την ενότητα πριν ξεκινήσετε 
την ακολουθία. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες.  

Τυπογραφικές συμβάσεις 

 
Εξαιρετική προσοχή: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με σοβαρούς κινδύνους που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε τραυματισμό ή θάνατο. 

 
Προειδοποίηση: Παρέχει σημαντικές πληροφορίες που δεν πρέπει να παραβλεφθούν. 

 
Συμβουλή: Παρέχει πληροφορίες που μπορεί να σας βοηθήσουν να εξοικονομήσετε 
χρόνο ή να εκτελέσετε μια χρήσιμη λειτουργία που δεν είναι άμεσα εμφανής. 

 
Σημείωση: Παρέχει σημαντικές συμπληρωματικές πληροφορίες. 
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Έντονη 
γραφή 

Κείμενο σε έντονη γραφή δηλώνει ονόματα των πλήκτρων ελέγχου, των πλήκτρων 
λειτουργιών, των επιλογών και των ετικετών ή των λέξεων-κλειδιών. 

 

Σας συνιστούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο και να επωφεληθείτε από όλα όσα έχει σχεδιάσει η Natus 
για το σύστημα NeuroWorks.  
 

 
Προειδοποίηση: Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις και τα θέματα 
προσοχής πριν ξεκινήσετε το σύστημα για πρώτη φορά. 

 

Εξυπηρέτηση Πελατών και Τεχνική Υποστήριξη 
Εάν χρειάζεστε βοήθεια και δεν μπορείτε να βρείτε τη λύση στην διαδικτυακή βοήθεια, ακολουθήστε 
αυτά τα βήματα. 

Βήμα Περιγραφή 

Βήμα 1: Τεκμηριώστε 
το περιστατικό 

Τεκμηριώστε προσεκτικά το περιστατικό. Εάν είναι δυνατόν, σημειώστε 
τα μηνύματα σφαλμάτων, τα ονόματα των πλαισίων διαλόγου και τι 
κάνατε πριν εμφανιστεί το πρόβλημα. 

Βήμα 2: Επανεκκινήστε 
τον υπολογιστή 

Συχνά, η επανεκκίνηση του υπολογιστή θα λύσει κάποιο πρόβλημα.  
1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές. 
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη) στη γραμμή εργασιών 

των Windows. 
3. Επιλέξτε Shut Down (Κλείσιμο) από το μενού Start (Έναρξη). 
4. Επιλέξτε Restart the computer (Επανεκκίνηση του 

υπολογιστή) και κάντε κλικ στο Yes (Ναι). 

Βήμα 3: Κλείσε τον 
υπολογιστή 

Μερικές φορές πρέπει να κλείσετε εντελώς τον υπολογιστή για να 
λύσετε κάποιο πρόβλημα. 

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη) στη γραμμή εργασιών 
των Windows. 

2. Επιλέξτε Shut Down (Κλείσιμο) από το μενού Start (Έναρξη). 
3. Επιλέξτε Shut Down (Κλείσιμο) του υπολογιστή και κάντε κλικ 

στο Yes (Ναι). 
4. Απενεργοποιήστε τη μονάδα. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα. 

Ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα. 

Βήμα 4: Επικοινωνία 
με το τμήμα Τεχνικής 
Υποστήριξης 

Κατά πρώτον, σημειώστε τον σειριακό αριθμό (serial number) του 
υπολογιστή σας (που βρίσκεται στο πίσω μέρος του υπολογιστή). Θα 
πρέπει επίσης να σημειώσετε την έκδοση του λογισμικού που 
χρησιμοποιείτε.  

Εάν δεν είστε βέβαιοι, κάντε κλικ στο κουμπί  και επιλέξτε About 
Natus NeuroWorks (Σχετικά με το Natus NeuroWorks). Κατόπιν 
τηλεφωνήστε στο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Natus στο 1-800-
303-0306 ή στείλτε email στο OTS@natus.com. 

 

Καλωσορίζουμε τα σχόλια και τις προτάσεις σας σχετικά με οποιεσδήποτε πτυχές των συστημάτων 
Natus, όπως και σχετικά με το λογισμικό, τα εγχειρίδια, τη διαδικτυακή βοήθεια, τη σειρά 
παρελκομένων και τις υπηρεσίες υποστήριξης.  

mailto:OTS@natus.com
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Έναρξη 

Σχετικά με το Λογισμικό 

Το λογισμικό NeuroWorks αποτελείται από δύο μέρη: τη Βάση δεδομένων Natus – όπου 
αποθηκεύονται αρχεία της μελέτης και το NeuroWorks – το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την 
καταγραφή δεδομένων. Τα αντιπροσωπευτικά τους κουμπιά εμφανίζονται στη γραμμή εργασιών των 
Windows όταν είναι ανοιχτά τα προγράμματα.  

 
Κουμπιά προγράμματος στη γραμμή εργασιών 

Το λογισμικό της Natus χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows. Προσφέρει 
πραγματικές επικοινωνίες δικτύου πολλαπλών λειτουργιών και σε πραγματικό χρόνο 
χρησιμοποιώντας πρότυπα πρωτόκολλα δικτύωσης. Η Natus σχεδιάζει, κατασκευάζει, δοκιμάζει, 
διανέμει και υποστηρίζει τον εξοπλισμό και το λογισμικό της, για να διασφαλίσει ότι διατηρεί απόλυτο 
έλεγχο ποιότητας. Αυτό δίνει στη Natus την ευελιξία να βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα της για να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της. 

Συνθήκες λειτουργίας 

Τα συστήματα της Natus λειτουργούν σε περιβάλλον Windows. Απαιτείται κάποια εξοικείωση με τις 
γενικές συμβάσεις λειτουργίας υπολογιστών για τη χρήση του συστήματος NeuroWorks. Για 
παράδειγμα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε να επιλέξετε οθόνες και επιλογές κάνοντας κλικ 
στα κουμπιά με ένα ποντίκι και ότι αυτές οι πληροφορίες (δεδομένα) μπορούν να εισαχθούν και να 
καταγραφούν πληκτρολογώντας σε ένα παράθυρο διαλόγου. 

Χρήση του ποντικιού 
Η επιλογή εντολών με ποντίκι χρησιμοποιώντας τις τυπικές συμβάσεις των Microsoft Windows 
ενεργοποιεί τις περισσότερες λειτουργίες του συστήματος.  

Αριστερό κουμπί του ποντικιού 
Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα στοιχείο στην οθόνη και κάντε κλικ στο 
αριστερό κουμπί του ποντικιού. Κάνοντας κλικ μία φορά, επιλέγεται μία λειτουργία. Με διπλό κλικ 
(κάντε κλικ δύο φορές) η λειτουργία ξεκινά.  

Δεξί κουμπί του ποντικιού 
Τοποθετήστε τον δείκτη σε ένα στοιχείο στην οθόνη και κάντε κλικ στο δεξί κουμπί του ποντικιού για 
να ανοίξετε ένα μενού συντομεύσεων των επιλογών για αυτό το στοιχείο. Δείξτε την επιθυμητή 
επιλογή και κάντε αριστερό κλικ για να την ανοίξετε.  

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια και οι προτάσεις σας σχετικά με οποιεσδήποτε πτυχές των 
συστημάτων μας, όπως και σχετικά με το λογισμικό, τα εγχειρίδια, τη διαδικτυακή βοήθεια, τη σειρά 
παρελκομένων και τις υπηρεσίες υποστήριξης.  
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα βλάψετε το μηχάνημα ή το λογισμικό με οποιονδήποτε τρόπο, 
πατώντας τυχαία ένα κουμπί εκτός σειράς. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου 
ανακατεύθυνσης και θα σας ενημερώσει για τη σωστή σειρά και θα σας επιτρέψει 
να επανεκκινήσετε τη διαδικασία. 
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Αναβάθμιση του λογισμικού NeuroWorks 

Κατά καιρούς, η Natus μπορεί να σας στείλει αναβαθμίσεις λογισμικού. Το λογισμικό αναβάθμισης 
είναι διαθέσιμο μέσω ενός CD εγκατάστασης ή μέσω ενός συνδέσμου λήψης που διατίθεται μέσω 
του τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης της Natus.  

Για να αναβαθμίσετε το λογισμικό: 
1. Ενεργοποιήστε την εγκατάσταση εισάγοντας το CD εγκατάστασης. Για εγκατάσταση μέσω 

του συνδέσμου λογισμικού, κάντε κλικ στον σύνδεσμο και πιέστε Run (Εκτέλεση). Πιέστε 
Run (Εκτέλεση) ξανά μετά την ολοκλήρωση της λήψης. Στο παράθυρο αποσυμπίεσης του 
αρχείου WinRAR που εμφανίζεται αυτόματα, επιλέξτε τον φάκελο Destination (Φάκελος 
προορισμού) κάνοντας κλικ στο Browse (Περιήγηση) και κατόπιν πιέστε Install 
(Εγκατάσταση).  

2. Ανοίξτε τον φάκελο NeuroWorks και κάντε κλικ στο αρχείο εφαρμογής 
 Install > NWorks > Setup .  

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας ζητούνται από τον οδηγό InstallShield Wizard για το 
NeuroWorks. 

4. Εισάγετε τον σειριακό αριθμό (Serial Number) και τον αριθμό του πακέτου επιλογών (Options 
Pack) για να παράγετε έναν κωδικό αιτήματος (Request Code). 

5. Δώστε τον κωδικό αιτήματος στο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Natus. Θα σας δοθεί ένας 
Κωδικός Ενεργοποίησης (Activation Code) για να ενεργοποιήσετε εκ νέου τα πακέτα άδειας 
χρήσης και επιλογών. 

6. Για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας και να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, κάντε κλικ 
στο OK.  

Συστάσεις ενημερώσεων των Microsoft Windows: 

• Τα συστήματα της Natus αποστέλλονται με τις αυτόματες ενημερώσεις των Windows 
απενεργοποιημένες. Συνιστούμε στους πελάτες να διατηρούν τις αυτόματες ενημερώσεις 
απενεργοποιημένες, καθώς η εγκατάσταση μη εγκεκριμένου λογισμικού μπορεί να 
αποσταθεροποιήσει τα συστήματά σας. 

• Εάν οι πελάτες ανησυχούν ότι τα συστήματά τους μπορεί να εκτεθούν ακούσια σε απειλές 
ασφάλειας κυβερνοχώρου, συνιστούμε στους πελάτες να απευθύνονται κατά περιόδους στη 
Natus για να προσδιορίζουν ποιες ενημερώσεις των Windows έχουν εγκριθεί για το προϊόν 
της Natus που αγόρασαν, ώστε να λαμβάνουν και να εγκαθιστούν μόνο αυτές τις 
συγκεκριμένες ενημερώσεις. 

• Για την ενημερωμένη λίστα του Service Pack των Windows που είναι κατάλληλο για 
εγκατάσταση σε συστήματα της Xltek, επισκεφθείτε την ενότητα Technical Support 
(Τεχνική Υποστήριξη) του ιστότοπου της Natus  
(http://www.natus.com/index.cfm?page=support_1&crid=135). 

  

http://www.natus.com/index.cfm?page=support_1&crid=135
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Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του Συστήματος Acquisition DT 

Για να ενεργοποιήσετε το Σύστημα Acquisition DT, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 
1. Όταν οι τοπικοί κανονισμοί απαιτούν τη χρήση μετασχηματιστή απομόνωσης, 

βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής απομόνωσης είναι συνδεδεμένος με πρίζα 
κατάλληλη για ιατροτεχνολογικές συσκευές.  

2. Συνδέστε το καλώδιο δικτύου, εάν είναι διαθέσιμο. 
3. Εκτός των ΗΠΑ: Ενεργοποιήστε τον μετασχηματιστή απομόνωσης εάν είναι μέρος του 

συστήματός σας. 
4. Ενεργοποιήστε την οθόνη. 
5. Ενεργοποιήστε τον επιτραπέζιο υπολογιστή (υπάρχει ένας πρόσθετος διακόπτης ισχύος 

στο πίσω μέρος της μονάδας). 
6. Ενεργοποιήστε οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό (όπως διεγέρτες φωτός). 
7. Ξεκινήστε το πρόγραμμα βάσης δεδομένων της Natus.  

Για να απενεργοποιήσετε το Σύστημα Acquisition DT, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 
1. Κλείστε το παράθυρο της βάσης δεδομένων του Natus. 
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη) στη γραμμή εργασιών των Windows. 
3. Επιλέξτε Shut Down (Κλείσιμο) από το μενού Start (Έναρξη). 
4. Επιλέξτε Shut Down (Κλείσιμο) του υπολογιστή και κάντε κλικ στο Yes (Ναι). 
5. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ισχύος για να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.  

(Δεν απαιτείται να απενεργοποιείτε κανένα από τα άλλα στοιχεία.) 
6. Αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή απομόνωσης από την πρίζα, εάν είναι μέρος του 

συστήματός σας.  
  



15 

Γενικές Προειδοποιήσεις και θέματα Προσοχής 
Οι ακόλουθες Προειδοποιήσεις και τα θέματα Προσοχής ισχύουν για τα συστήματα Φορητών και 
Επιτραπέζιων υπολογιστών της Natus και για το συνοδευτικό λογισμικό. Το Acquisition LT (για 
φορητό υπολογιστή) έχει τις δικές του πρόσθετες προειδοποιήσεις και θέματα προσοχής, 
συγκεκριμένα για το σύστημα. Εάν δεν είστε βέβαιοι ή έχετε απορίες σχετικά με την ασφάλεια 
λειτουργίας ή οποιαδήποτε από τις προειδοποιήσεις και θέματα προσοχής, μη διστάσετε να 
καλέσετε το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Natus στο 1-800-303-0306. 

 
Το Ομοσπονδιακό Δίκαιο περιορίζει την πώληση, τη διανομή ή τη χρήση αυτού του 
λογισμικού σε, από ή κατόπιν εντολής από ιατρό. 

 

Η κατάλληλη χρήση οποιασδήποτε συσκευής της Natus εξαρτάται από την 
προσεκτική ανάγνωση όλων των οδηγιών και των ετικετών που παρέχονται μαζί με 
το σύστημα. Ανακριβείς μετρήσεις μπορεί να προκληθούν από εσφαλμένη 
εφαρμογή ή χρήση. 

 
Οι κονσόλες ελέγχου της Natus είναι ταξινομημένες ως IPX0 – συνηθισμένος 
βαθμός προστασίας από την είσοδο νερού σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. 

 
Για κονσόλες ελέγχου με μπαταρία, απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες 
σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 

 

Ο υπολογιστής που χρησιμοποιείται με μια κονσόλα ελέγχου της Natus πρέπει είτε 
να έχει εγκριθεί από τη Natus και να παρέχεται ως μέρος ενός εγκεκριμένου 
συστήματος κατά το πρότυπο IEC 60601-1 ή να έχει εγκριθεί σύμφωνα με το 
πρότυπο  IEC 60950-1 / IEC 62368-1 ή παρόμοιο και να διατηρείται εκτός του 
περιβάλλοντος του ασθενούς (δηλαδή τουλάχιστον 1,5 μέτρα από τον ασθενή 
πλευρικά και όχι σε ύψος λιγότερο από 2,5 μέτρα από το δάπεδο, στον χώρο που 
καταλαμβάνει ο ασθενής). 

 
Για να διασφαλίσετε την εγκυρότητα των σημάτων, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
κοντά σε πηγές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών. 

 

Απενεργοποιήστε την ισχύ του συστήματος πριν τον καθαρισμό. Αποτρέψτε την 
εισροή διαλύματος απορρυπαντικού ή υλικών ψυχρής αποστείρωσης στα 
ηλεκτρονικά του συστήματος. Να είστε προσεκτικοί κοντά σε όλους τους 
συνδέσμους και τις άκρες. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα. 

 

Τα συστήματα της Natus δεν έχουν βαθμολογία AP ή APG. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 
τα συστήματα της Natus σε παρουσία εύφλεκτων αερίων όπως αναισθητικού 
μείγματος με αέρα, οξυγόνο ή οξείδιο του αζώτου. 

 

Τα εξαρτήματα της συσκευής μπορεί να περιλαμβάνουν διάφορα είδη 
αποστειρωμένων ηλεκτροδίων βελόνας μίας χρήσης. Αυτές οι βελόνες έχουν 
επισήμανση «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ» και η μέθοδος αποστείρωσης τεκμηριώνεται στη 
συσκευασία. Αυτά τα ηλεκτρόδια δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αν έχει 
διακυβευτεί η αποστειρωμένη συσκευασία. 

 
Η πώληση, η διανομή ή η χρήση των συσκευών της Natus περιορίζεται σε, από ή 
κατόπιν εντολής από ιατρό. 
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Ηλεκτρικές Προειδοποιήσεις και θέματα Προσοχής 
 

 
Τα συστήματα της Natus προορίζονται για σύνδεση με κατάλληλα γειωμένη 
ηλεκτρική πρίζα. 

 

Ελέγχετε περιοδικά την ακεραιότητα της γείωσης του συστήματος, το ρεύμα 
διαρροής του συστήματος και το ρεύμα διαρροής σε επαφή με τον ασθενή. Αυτό 
πρέπει να εκτελείται τουλάχιστον ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ. 

 

ΜΗΝ ενεργοποιείτε το σύστημα έως ότου όλα τα καλώδια συνδεθούν, 
επαληθευτούν και επιθεωρηθούν οπτικά για οποιεσδήποτε ζημιές. Εάν δεν 
ελέγξετε τα καλώδια, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: ΜΗ συνδέετε τις εισόδους ηλεκτροδίων στη 
γείωση. Η κονσόλα ελέγχου του ασθενούς περιέχει προειδοποιητικά σύμβολα που 
σας υπενθυμίζουν ότι οι συνδέσεις προορίζονται μόνο για απομονωμένες 
συνδέσεις ασθενούς. Η σύνδεση με γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.  

 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: ΜΗΝ κάνετε σέρβις στο σύστημα. Απευθυνθείτε 
μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό. 

 

Το σύστημα χρησιμοποιεί ένα καλώδιο ρεύματος τριών συρμάτων με βύσμα 
νοσοκομειακού βαθμού. Το σύστημα είναι γειωμένο. Για την αξιοπιστία της γείωσης, 
συνδέστε τη συσκευή μόνο σε υποδοχή του νοσοκομείου ή νοσοκομειακού βαθμού. 
Επιθεωρείτε συχνά το καλώδιο τροφοδοσίας για τυχόν σχισίματα ή άλλες ζημιές. ΜΗ 
λειτουργείτε το σύστημα με καλώδιο τροφοδοσίας ή βύσμα που έχουν υποστεί ζημιά. 

 
Όταν οι τοπικοί κανονισμοί απαιτούν τη χρήση μετασχηματιστή απομόνωσης, ΜΗΝ 
τοποθετείτε το μετασχηματιστή απομόνωσης στο δάπεδο. 

 
Να συνδέετε με τον μετασχηματιστή απομόνωσης μόνο εξαρτήματα που 
συνιστώνται από τη Natus. 

 

Μόνο συσκευές που έχουν εγκριθεί από τη Natus και παρέχονται ως μέρος ενός 
συστήματος εγκεκριμένου βάσει του προτύπου IEC 60601-1 ή συσκευές που 
πληρούν το πρότυπο IEC 60601-1 επιτρέπεται να συνδεθούν με τις θύρες εισόδου 
ή εξόδου του συστήματος υπολογιστή. 

 

Εάν συνδυάσετε μία ιατρική συσκευή με μία άλλη, ακολουθήστε αυστηρά τις 
διαδικασίες εγκατάστασης των συσκευών, ώστε να πληρούται η ρήτρα 16 των 
Συστημάτων ΜΕ (για ιατρικό εξοπλισμό) του προτύπου IEC 60601-1, αφότου έχουν 
συνδεθεί όλες οι συσκευές. 
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Προειδοποιήσεις και θέματα προσοχής για τα ηλεκτρόδια και τη σύνδεση 
του ασθενούς 
 

 

Συνδέετε όλα τα ηλεκτρόδια ασθενούς μόνο με πλήρως ηλεκτρικά απομονωμένες 
συσκευές φυσιολογικών λειτουργιών. Η σύνδεση ηλεκτροδίων ασθενούς με 
οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή με εξωτερική πρίζα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. 

 

οι κονσόλες ελέγχου του ασθενούς δέχονται μόνο εισόδους ηλεκτροδίων 
ανθεκτικών στην αφή (touch-proof). ΜΗΝ επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε 
οποιοδήποτε άλλο στυλ εισόδου ηλεκτροδίων ασθενούς.  

 
Για να αποφύγετε την εμπλοκή/στραγγαλισμό των καλωδίων, βεβαιωθείτε ότι δεν 
υπάρχει πρόσβαση σε χαλαρά καλώδια από τον ασθενή. 

 

Ο διακόπτης συμβάντος ασθενούς που επισυνάπτεται στις κονσόλες ελέγχου 
ΗΕΓ της Natus δεν προορίζεται για κρίσιμα συμβάντα που σχετίζονται με την 
ασφάλεια των ασθενών. 

 
Οι συνδέσεις ασθενών ΔΕΝ προορίζονται για απευθείας καρδιακή επαφή. 

 
ΜΗ χρησιμοποιείτε το μοντάζ XLDetect με προσαρμοσμένες ετικέτες καναλιών.  

 

Εάν έχουν συνδεθεί πολλαπλές συσκευές με έναν ασθενή, το σύνολο των 
ρευμάτων διαρροής του ασθενούς μπορεί να υπερβεί τα όρια του προτύπου IEC 
60601-1.  Συμβουλευτείτε το προσωπικό συντήρησης για να διασφαλίσετε 
συμμόρφωση με τα όρια του προτύπου IEC-60601-1. 

 

Προειδοποιήσεις και θέματα προσοχής για το περιβάλλον ασθενούς 
 

 

Εκτός των ΗΠΑ: Οποιοδήποτε μέρος του επιτραπέζιου υπολογιστή που δεν έχει 
εγκριθεί με βάση το πρότυπο IEC 60601-1 (και στην Ευρώπη με σήμανση CE) 
πρέπει να διατηρείται εκτός του περιβάλλοντος ασθενούς (δηλαδή τουλάχιστον 1,5 
μέτρα από τον ασθενή πλευρικά και όχι εντός ύψους 2,5 μέτρων από το δάπεδο 
στην περιοχή που καταλαμβάνει ο ασθενής). Ωστόσο, εάν ο υπολογιστής διαθέτει 
μετασχηματιστή απομόνωσης και είναι μέρος του συστήματος Natus, τότε μπορεί 
να είναι τόσο κοντά στον ασθενή όσο απαιτείται.  

 

Όπως ισχύει για όλο τον ιατρικό εξοπλισμό, δρομολογήστε προσεκτικά τις 
καλωδιώσεις ασθενών για να μειώσετε την πιθανότητα εμπλοκής ή στραγγαλισμού 
των ασθενών. 

 

Οποιαδήποτε οθόνη βίντεο που δεν έχει εγκριθεί με βάση το πρότυπο IEC 60601-1 
(και στην Ευρώπη με σήμανση CE) ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείται εκτός του 
περιβάλλοντος ασθενούς (δηλαδή τουλάχιστον 1,5 μέτρα από τον ασθενή πλευρικά 
και όχι εντός ύψους 2,5 μέτρων από το δάπεδο στην περιοχή που καταλαμβάνει ο 
ασθενής). 
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Ειδικές προειδοποιήσεις και θέματα προσοχής σχετικά με το 
Acquisition LT 
Οι ακόλουθες ειδικές Προειδοποιήσεις και θέματα προσοχής για το Acquisition LT (για φορητό 
υπολογιστή) είναι επιπλέον των γενικών προειδοποιήσεων και θεμάτων προσοχής. Διαβάστε όλες 
τις προειδοποιήσεις και τα θέματα προσοχής πριν χρησιμοποιήσετε το Acquisition LT. Εάν 
έχετε οποιεσδήποτε αβεβαιότητες ή απορίες σχετικά με την ασφάλεια λειτουργίας ή οποιαδήποτε 
από τις προειδοποιήσεις και θέματα προσοχής, μη διστάσετε να καλέσετε το τμήμα Τεχνικής 
Υποστήριξης της Natus στο 1-800-303-0306. 
 

 

Ο φορητός υπολογιστής που χρησιμοποιείται με το σύστημα φορητού υπολογιστή 
Natus ΗΕΓ ΠΡΕΠΕΙ να τηρεί το πρότυπο IEC 60601-1 και στην Ευρώπη ΠΡΕΠΕΙ 
να φέρει σήμανση CE. 

 

Εκτός των ΗΠΑ: Οποιοδήποτε μέρος του φορητού υπολογιστή που δεν έχει 
εγκριθεί με βάση το πρότυπο IEC 60601-1 (και στην Ευρώπη με σήμανση CE) 
ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείται εκτός του περιβάλλοντος ασθενούς (δηλαδή τουλάχιστον 1,5 
μέτρα από τον ασθενή πλευρικά και όχι εντός ύψους 2,5 μέτρων από το δάπεδο 
στην περιοχή που καταλαμβάνει ο ασθενής). Ωστόσο, εάν ο υπολογιστής διαθέτει 
μετασχηματιστή απομόνωσης και είναι μέρος του συστήματος Natus, τότε μπορεί να 
είναι τόσο κοντά στον ασθενή όσο απαιτείται.  

 

Χρησιμοποιείτε μόνο ιατρικού τύπου τροφοδοτικά της Natus για την κάρτα 
διασύνδεσης της κονσόλας ελέγχου και για τον φορητό υπολογιστή. Αυτό το 
σύστημα έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί μόνο με το εγκεκριμένο από τη Natus 
τροφοδοτικό για φορητό υπολογιστή και το τροφοδοτικό AULT SW175 για την κάρτα 
PCMCIA. ΜΗ λειτουργείτε το σύστημα με οποιοδήποτε άλλο είδος τροφοδοτικού. 

 
Συνδέετε μόνο κάρτες PCMCIA, ISA ή PCI (κάρτα συλλογής δεδομένων) της Natus 
στην κονσόλα ελέγχου ΗΕΓ της Natus.  

 

Η παράλληλη θύρα του φορητού υπολογιστή είναι σχεδιασμένη για χρήση μόνο με  
εκτυπωτή εγκεκριμένο από τη Natus. ΜΗ χρησιμοποιείτε την παράλληλη θύρα για 
οποιονδήποτε άλλο σκοπό. 

 

Η θύρα PS/2 του συστήματος του φορητού υπολογιστή έχει σχεδιαστεί για χρήση με 
ποντίκι συμβατό με PS/2. Κανένας άλλος τύπος συσκευής δεν μπορεί να συνδεθεί 
στη θύρα PS/2 του φορητού υπολογιστή. 

 

Η υποδοχή PCMCIA της κάτω πλευράς του φορητού υπολογιστή έχει σχεδιαστεί για 
χρήση με κλειδί άδειας χρήσης και dongle που παρέχονται από τη Natus. Κανένας 
άλλος τύπος συσκευής δεν πρέπει να συνδεθεί στην κάτω θύρα PCMCIA του 
φορητού υπολογιστή. 

 

Η υποδοχή PCMCIA στην επάνω πλευρά του φορητού υπολογιστή έχει σχεδιαστεί για 
χρήση με την κάρτα καταγραφής ΗΕΓ PCMCIA της Natus. Κανένας άλλος τύπος 
συσκευής δεν πρέπει να συνδεθεί στην επάνω θύρα PCMCIA του φορητού υπολογιστή. 

 
Η μπαταρία του φορητού υπολογιστή μπορεί να αντικατασταθεί από μια κατάλληλη 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. 
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Δεν υπάρχουν απόβλητα ή υπολείμματα προς απόρριψη σε συνδυασμό με τη 
λειτουργία του συστήματος φορητού υπολογιστή. 

 
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες για τη 
χρήση και μεταφορά του συστήματος φορητού υπολογιστή. 

 

Προειδοποιήσεις και θέματα Προσοχής Λογισμικού 
Οι παρακάτω προειδοποιήσεις και θέματα προσοχής σχετικά με το λογισμικό ισχύουν για 
συγκεκριμένες λειτουργίες στο NeuroWorks ή/και το SleepWorks. 

Προφίλ Καταγραφής 

Το προφίλ καταγραφής είναι μια αποθηκευμένη συλλογή ρυθμίσεων καταγραφής, η οποία μπορεί να 
ανακληθεί από τη σελίδα ρυθμίσεων καταγραφής, όπως και κατά την έναρξη μιας νέας μελέτης ή την 
επιστροφή σε μία μελέτη. Όταν δημιουργείται ένα προφίλ, αποθηκεύεται αυτόματα σε ένα αρχείο είτε 
στον κατάλογο NeuroWorks\Settings (EEG) ή στον κατάλογο NeuroWorks\SettingsSleep (Sleep) 
ανάλογα με την τρέχουσα λειτουργία του λογισμικού. Επειδή αποθηκεύεται στα κοινά αρχεία 
ρυθμίσεων, ένα προφίλ καταγραφής θα συγχρονιστεί με το Cache Κοινών Ρυθμίσεων και θα είναι 
επομένως διαθέσιμο και σε άλλους σταθμούς εργασίας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προφίλ 
Καταγραφής» των Εγχειριδίων Χρήσης του NeuroWorks ή του SleepWorks. 

 

Επειδή τα προφίλ καταγραφής μπορούν να μοιραστούν μεταξύ σταθμών εργασίας, 
η διαγραφή του προφίλ από ένα μηχάνημα θα καταργηθεί επίσης και από άλλα 
μηχανήματα που συγχρονίζονται στην ίδια προσωρινή μνήμη κοινών ρυθμίσεων. 
Προσέχετε κατά τη διαγραφή των προφίλ καταγραφής. 

 

Το θέμα «Απενεργοποίηση προφίλ καταγραφής» περιγράφει κλειδιά μητρώου 
(registry keys) που μπορούν να ρυθμιστούν για την προσαρμογή του λογισμικού 
NeuroWorks. Μόνο έμπειροι χρήστες υπολογιστών με προηγούμενη γνώση των 
κλειδιών μητρώου θα πρέπει να αλλάζουν αυτές τις ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με το 
τμήμα Τεχνικής Υποστήριξη της Natus για περισσότερες πληροφορίες. 
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Βάση δεδομένων της Natus 

Η βάση δεδομένων της Natus είναι η κύρια πύλη για την επεξεργασία και την εξέταση των 
δεδομένων ασθενών, την απόκτηση νέων πληροφοριών, την έναρξη και διακοπή μιας μελέτης  
και την αρχειοθέτηση των πληροφοριών και των μελετών των ασθενών. Ανατρέξτε στην ενότητα 
«Βάση δεδομένων της Natus» για περισσότερες λεπτομέρειες στα Εγχειρίδια Χρήστη του 
NeuroWorks ή του SleepWorks.  

 

Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Purge (Εκκαθάριση) για να αφαιρέσετε τα αρχεία 
δεδομένων που σχετίζονται με μια μελέτη, αυτή η ενέργεια είναι μη αναστρέψιμη, 
εκτός εάν τα αρχεία έχουν αρχειοθετηθεί. Το όνομα του ασθενούς και οι 
πληροφορίες στη βάση δεδομένων διατηρούνται και σας ζητείται να εισάγετε έναν 
κωδικό πρόσβασης για να επιβεβαιώσετε το αίτημά σας. 

 

Οι αρχειοθετημένες μελέτες δεν διαγράφονται αυτόματα από τον σκληρό δίσκο. 
Πρέπει να εφαρμόσετε ένα τακτικό πρόγραμμα εκκαθάρισης αρχειοθετημένων 
μελετών. 

 
Μη διαγράφετε τα αρχεία που ΔΕΝ έχουν αρχειοθετηθεί πρώτα. 

 
Επικοινωνήστε με το τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων (ή κατάλληλο τμήμα) 
πριν συνδέσετε οποιονδήποτε εξοπλισμό σε υφιστάμενο νοσοκομειακό δίκτυο. 

 
ΜΗΝ επιχειρήσετε να παρακολουθήσετε μια άλλη καταγραφή ταυτόχρονα με την 
καταγραφή μιας μελέτης. 

 
ΜΗΝ επιχειρήσετε να παρακολουθήσετε έναν σταθμό καταγραφής από 
περισσότερους από τρεις άλλους υπολογιστές. 

 

  



21 

Συναγερμοί 

Το NeuroWorks ενσωματώνει μια λειτουργία συναγερμού. Υπάρχουν δύο τύποι συναγερμών που 
υποστηρίζονται από το NeuroWorks: 1) Τεχνικοί συναγερμοί που βοηθούν τους χρήστες στην 
καταγραφή πολύτιμων δεδομένων με τις μικρότερες παρεμβολές από τεχνικές διαταραχές οι οποίες, 
εάν είναι γνωστές, θα μπορούσαν να διορθωθούν αμέσως και 2) Συναγερμοί που ξεκίνησαν από τον 
ασθενή και προέρχονται από τον ασθενή.  

 
Το σύστημα συναγερμού ΔΕΝ έχει σκοπό να αντικαταστήσει τους αυτόνομους 
συναγερμούς των νοσοκομείων. 

Κοπή και περικοπή μίας μελέτης και διαγραφή βίντεο 

Μπορείτε να περικόψετε μία μελέτη και να επισημάνετε κλιπ στη μελέτη σας που περιέχουν τα 
δεδομένα βίντεο που θέλετε να αποθηκεύσετε ή μπορείτε να διαγράψετε όλο το βίντεο από την 
τρέχουσα μελέτη που δεν είναι σε επισημασμένο κλιπ. Όταν περικόπτετε μία μελέτη, το αρχικό 
αρχείο της μελέτης διατηρείται άθικτο. 
 
 

 

Μόνο η Δημιουργία μιας περικεκομμένης μελέτης δημιουργεί μια δεύτερη μελέτη 
στη βάση δεδομένων. Η Διαγραφή όλων των βίντεο δεν δημιουργεί δεύτερη 
μελέτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Κοπή και 
περικοπή μίας μελέτης» στο Εγχειρίδιο χρήστη του NeuroWorks. 

 

Η ενέργεια Διαγραφή βίντεο είναι ΜΟΝΙΜΗ. Διατηρείτε μόνο τα επιλεγμένα βίντεο 
κλιπ με την πλήρη μελέτη ΗΕΓ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
ενότητα «Εξαγωγή και απόρριψη βίντεο» στο Εγχειρίδιο χρήστη του NeuroWorks. 

 

Κατά την αρχειοθέτηση δεδομένων ΗΕΓ μαζί με το επιλεγμένο βίντεο, περιορίζεστε 
από το μέγεθος των μέσων αποθήκευσης. Για περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στην ενότητα «Κοπή και περικοπή ενός βίντεο» στο Εγχειρίδιο χρήστη 
του NeuroWorks. 

 

  



22 

Αναλυτές NeuroWorks 

Ο αναλυτής παρτίδων της βάσης δεδομένων της Natus χρησιμοποιείται για την ανάλυση αρχείων εκτός 
διαδικτύου ή μετά από μία φόρτωση. Το NeuroWorks είναι εξοπλισμένο με τέσσερις τύπους αναλυτών, 
για να βοηθήσει τους χρήστες να εξετάσουν τις μελέτες: Ενσωματωμένο εύρος ΗΕΓ (aEEG), 
Συμπιεσμένο φάσμα συχνοτήτων (CSA), Ανιχνευτή αιχμών (XLSpike) και Ανιχνευτή συμβάντων 
(XLEvent). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση αναλυτών για την εξέταση 
μίας μελέτης» στο Εγχειρίδιο χρήστη του NeuroWorks. 
 

 

• Μην υποβάλλετε οποιαδήποτε μελέτη που είναι ανοιχτή σε ένα πρόγραμμα 
της Natus για ανάλυση παρτίδας. Η ανάλυση παρτίδας δεν θα ξεκινήσει και 
θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος.  

• Αφού υποβληθεί μια μελέτη για ανάλυση παρτίδας, μην επιχειρήσετε να  
την ανοίξετε σε ένα πρόγραμμα της Natus για εξέταση πριν ολοκληρωθεί  
η ανάλυση. Η ανάλυση παρτίδας θα αποτύχει και θα εμφανιστεί ένα  
μήνυμα σφάλματος. 

 

Δεν έχει αποδειχθεί συγκεκριμένη κλινική τιμή για aEEG που προέρχεται από 
οποιοδήποτε κανάλι εκτός από το P3-P4 για οποιεσδήποτε καταστάσεις  
νόσων ή παθήσεις. 

 

Μη βασίζεστε αποκλειστικά στους ανιχνευτές Αιχμής και Συμβάντων της Natus για 
την εξέταση μίας μελέτης. Οι ανιχνευτές είναι εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να 
βοηθήσουν τον ειδικευμένο ιατρό με την ανάλυση και τη διάγνωση του ασθενούς. 

 
ΜΗ χρησιμοποιείτε το μοντάζ XLDetect με προσαρμοσμένες ετικέτες καναλιών. 

 

Η απόδοση του XLSpike και του XLEvent που παρουσιάζονται στο Εγχειρίδιο 
χρήστη του NeuroWorks μπορεί να επιτευχθεί μόνο χρησιμοποιώντας τις 
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του αλγορίθμου του Ανιχνευτή Αιχμής και του Ανιχνευτή 
Συμβάντων. Η αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων θα πρέπει να γίνεται  
με προσοχή. 

 

Ο αλγόριθμος του Ανιχνευτή Συμβάντων της Natus θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
με μια σειρά ηλεκτροδίων πλήρους μοντάζ (21 ή περισσότερα ηλεκτρόδια 
εγγραφής). Η χρήση μειωμένων μοντάζ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 
απόδοση του αλγόριθμου και δεν έχει επικυρωθεί. 
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Διαμόρφωση του NeuroWorks 

 

Το θέμα «Επαναφορά Αυτόματης Σύνδεσης» στο Εγχειρίδιο χρήστη του 
NeuroWorks περιγράφει κλειδιά μητρώου που μπορούν να ρυθμιστούν για την 
προσαρμογή του λογισμικού NeuroWorks. Μόνο έμπειροι χρήστες υπολογιστών 
 με προηγούμενη γνώση των κλειδιών μητρώου θα πρέπει να αλλάζουν αυτές τις 
ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Natus στο  
1-800-303-0306 ή στείλτε email στο OTS@natus.com. 

 

Το θέμα «Ρυθμίσεις για Γρήγορη Εξέταση του ΗΕΓ» στο Εγχειρίδιο χρήστη του 
NeuroWorks περιγράφει κλειδιά μητρώου που μπορούν να ρυθμιστούν για την 
προσαρμογή του λογισμικού NeuroWorks. Μόνο έμπειροι χρήστες υπολογιστών  
με προηγούμενη γνώση των κλειδιών μητρώου θα πρέπει να αλλάζουν αυτές τις 
ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Natus στο  
1-800-303-0306 ή στείλτε email στο OTS@natus.com. 

 

Συνιστώμενη συντήρηση από τον χρήστη 
Όταν ακολουθείτε ένας τακτικό πρόγραμμα γενικής συντήρησης, αυτό συμβάλει στην παράταση της 
διάρκειας ζωής του συστήματος Natus NeuroWorks. Η συντήρηση που εκτελείται από τον χρήστη  
δεν περιλαμβάνει πρόσβαση στο εσωτερικό οποιουδήποτε εξοπλισμού. Για προβλήματα 
συντήρησης/επισκευών που απαιτούν διορθωτική συντήρηση ή/και συντήρηση εσωτερικών 
εξαρτημάτων, καλέστε το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Natus στο 1-800-303-0306 ή 
επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Natus. 
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται ο χρήστης να εκτελεί τις διαδικασίες συντήρησης που 
περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. 

 

Η συντήρηση που πραγματοποιείται από τον χρήστη περιλαμβάνει τακτική επιθεώρηση και 
καθαρισμό όλων των στοιχείων του συστήματος, όπως: 

• Οθόνη και CPU (κονσόλα υπολογιστή) 
• Συνδετήρες 
• Κονσόλα ελέγχου και καλώδιο της κονσόλας ελέγχου 
• Ηλεκτρόδια και παρελκόμενα 

 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέστε το καλώδιο ισχύος από το σύστημα και την πρίζα 
τοίχου πριν τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε ένα πανί χωρίς χνούδι. Μη 
χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά σε οποιοδήποτε στοιχείο του συστήματος. 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προσέχετε ώστε να μην επιτρέψετε την υπερχείλιση 
οποιωνδήποτε υγρών στα εσωτερικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα του συστήματος.  
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα υγρά γύρω από τα ανοίγματα. 

 

  

mailto:OTS@natus.com
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Οθόνη και CPU 

Η οθόνη και η CPU μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό πανί, χρησιμοποιώντας νερό, ήπιο 
απορρυπαντικό ή ένα κρύο αποστειρωτικό μέσο. Προσέχετε ώστε να αποφύγετε την υπερχείλιση 
υγρών σε οποιαδήποτε εσωτερικά εξαρτήματα. 

Συνδετήρες 

Οι συνδετήρες πρέπει να καθαρίζονται μόνο με ένα στεγνό, μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι.  

Κονσόλα ελέγχου και καλώδιο 

Ελέγχετε τακτικά για να δείτε αν οποιεσδήποτε από τις συνδέσεις ηλεκτροδίων έχουν χαλαρώσει.  
Αν συμβεί κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Natus στο  
1-800-303-0306. Προσέχετε ώστε να αποφύγετε ακραίες φυσικές καταπονήσεις της κονσόλας 
ελέγχου (για παράδειγμα, πτώση). Ελέγχετε περιοδικά για να καθορίσετε την ακεραιότητα των 
καλωδίων. Η κονσόλα ελέγχου πρέπει να καθαρίζεται μόνο με ένα στεγνό, μαλακό πανί που δεν 
αφήνει χνούδι. 

Ηλεκτρόδια και παρελκόμενα 

Καθαρίζετε τακτικά όλα τα ηλεκτρόδια επιφανείας και τα παρελκόμενα με ζεστό σαπουνόνερο ή με 
υγρούς μέσα αποστείρωσης. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τζελ ή/και οι πάστες έχουν αφαιρεθεί από τα 
ηλεκτρόδια και τα καλώδια τους. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή των ηλεκτροδίων για 
τον καθαρισμό ή/και την αποστείρωση όλων των ηλεκτροδίων και των εξαρτημάτων. 

Αν και το σύστημα Natus NeuroWorks έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί προσεκτικά ώστε να είναι 
όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστο και ανθεκτικό, ο τακτικός καθαρισμός και ο έλεγχος των εξαρτημάτων 
του συστήματος υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του συστήματος. 
Όπως συμβαίνει και με άλλους τύπους ιατρικού εξοπλισμού, προσπαθήστε να αποφύγετε τις 
ακραίες φυσικές καταπονήσεις (όπως ο άγαρμπος χειρισμός) και την παρατεταμένη έκθεση σε 
ακραίες θερμοκρασίες. 

Εάν υποπτεύεστε οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια ή την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος Natus NeuroWorks, καλέστε το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 
της Natus στο 1-800-303-0306, ή επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Natus. 
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Περιγραφή των συμβόλων του εξοπλισμού 
Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει και περιγράφει τα σύμβολα που μπορεί να εμφανίζονται σε διάφορα 
εξαρτήματα του εξοπλισμού της Natus. 

Σύμβολο Δημοσίευση IEC Περιγραφή 

 
384 ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα 

 
417-5019 Προστατευτική γείωση (έδαφος) 

 
878-02-03 Εξοπλισμός Τύπου BF 

 
878-03-01 Επικίνδυνη τάση 

 417-5032 Εναλλασσόμενο ρεύμα 

 
417-5007 Ενεργοποίηση 

 
417-5008 Απενεργοποίηση 

 

Οδηγία περί των 
ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων 
93/42/EEC 

Σήμανση CE 
Προϊόν πιστοποιημένο από τον Κανονισμό για τα 
Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (MDR), που πληροί τον 
Κανονισμό ΕΚ 2017/745. 

 
60950 Εξοπλισμός κλάσης ΙΙ (μη γειωμένο περίβλημα) 

 

ISO-7000/IEC-60417 
0224 Όρια υγρασίας 

 

ISO-7000/IEC-60417 

0632 
Όρια θερμοκρασίας 

 EN 50419 Απόρριψη στο τέλος της ωφέλιμης ζωής λειτουργίας 
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Έναρξη μιας νέας μελέτης 

Για να ξεκινήσετε μια νέα μελέτη στο NeuroWorks: 
1. Με τα ηλεκτρόδια συνδέστε τον ασθενή με την κονσόλα ελέγχου. 
2. Συνδεθείτε στο δίκτυο του συστήματος χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό 

πρόσβασης. Αυτό ξεκινάει τη βάση δεδομένων της Natus. (Μπορείτε επίσης να ανοίξετε 
τη βάση δεδομένων της Natus κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Natus Database (Βάση 
δεδομένων της Natus) στην επιφάνεια εργασίας των Windows.) 

 
Εικονίδιο της βάσης δεδομένων της Natus 

3. Για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Study Information (Πληροφορίες μελέτης), κάντε ένα 
από τα εξής:  

• Κάντε κλικ στο εικονίδιο  New (Νέο) στη γραμμή εργαλείων.  
• Επιλέξτε το μενού Patient (Ασθενής) και επιλέξτε New (Νέος). 
• Χρήση της συντόμευσης πληκτρολογίου CTRL + N. 

4. Πληκτρολογήστε τουλάχιστον έναν χαρακτήρα στα πεδία κυρίου ονόματος και επωνύμου της 
καρτέλας Patient (Ασθενής). Αργότερα, μπορείτε να επιστρέψετε για να επεξεργαστείτε την 
εγγραφή και να προσθέσετε περισσότερες πληροφορίες. 

5. Για να ανοίξετε την οθόνη Acquisition (Καταγραφή) του NeuroWorks , κάντε κλικ στο ΟΚ 
στο παράθυρο Study Information (Πληροφορίες μελέτης). Ανάλογα με τη ρύθμιση στην 
καρτέλα Acquisition (Καταγραφή), η μελέτη μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα την καταγραφή 
(βλ. ΣΥΜΒΟΥΛΗ παρακάτω). Αν είναι ορατό το μήνυμα NOT RECORDING (ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΕΓΓΡΑΦΗ), για να ξεκινήσει η εγγραφή κάντε κλικ στο Record (Εγγραφή) (ή πατήστε CTRL 
+ ΔΙΑΣΤΗΜΑ).  

6. Μπορείτε να κάνετε έναν Impedance Check (Έλεγχος σύνθετης αντίστασης) σε αυτό το 
σημείο, πατώντας τον συνδυασμό CTRL + ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΛΗΝ <–> στο αριθμητικό 
πληκτρολόγιο (ή επιλέξτε Controls (Έλεγχοι) > Impedance Check (Έλεγχος σύνθετης 
αντίστασης)).  

7. Για να διακόψετε την εγγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί Stop (Παύση) (ή πατήστε CTRL + 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ). 

8. Για να κλείσετε τη συνεδρία εγγραφής, κάντε κλικ στο κουμπί  στην επάνω δεξιά γωνία του 
παραθύρου του NeuroWorks. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Technologist's Report 
(Αναφορά τεχνολόγου). Μπορείτε να το συμπληρώσετε τώρα ή αργότερα. Κάντε κλικ στο 
OK.  

9. Όταν εμφανιστεί ένα πλαίσιο μηνύματος με το μήνυμα, Are you sure you want to end the 
current study? (Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να τερματίσετε την τρέχουσα μελέτη;) Κάντε 
κλικ στο Ναι. Το NeuroWorks κλείνει και επανεμφανίζεται η βάση δεδομένων της Natus. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μια επιλογή στην καρτέλα Acquisition (Καταγραφή) στο πλαίσιο 
Edit Settings (Επεξεργασία ρυθμίσεων), σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το σύστημα 
να ξεκινά αυτόματα την εγγραφή όταν ξεκινάτε μια νέα μελέτη. Για να προσπελάσετε 
αυτήν τη λειτουργία, επιλέξτε Edit > Settings > Acquisition (Επεξεργασία> 
Ρυθμίσεις> Καταγραφή). 
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Πλαίσιο πληροφοριών μελέτης 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
• Το πλαίσιο διαλόγου πληροφοριών Ασθενούς / Μελέτης, χωρίζεται σαφώς 

σε περιοχές που είναι κοινές σε όλες τις μελέτες για έναν συγκεκριμένο 
ασθενή και σε περιοχές που είναι ειδικές για κάθε μελέτη. 

• Διατίθεται μία επιλογή  Headbox (κονσόλα ελέγχου) στην καρτέλα ασθενούς 
στο πλαίσιο πληροφοριών της μελέτης. 

Εμφανίζεται το πλαίσιο Study Information (Πληροφορίες μελέτης) όταν ξεκινάτε 
αρχικά μια μελέτη. Μπορείτε επίσης να το εμφανίσετε κατά τη διάρκεια μιας μελέτης 
επιλέγοντας Edit > Study Information (Επεξεργασία > Πληροφορίες μελέτης) ή 
πιέζοντας CTRL + I. Στην αρχή μιας μελέτης, το πλαίσιο πληροφοριών της μελέτης 
περιέχει δύο καρτέλες: 1. Καρτέλα ασθενούς 2. Καρτέλα Πληροφοριών Φαρμάκων.  
Όταν καλείτε το πλαίσιο πληροφοριών της μελέτης μετά την έναρξη μιας μελέτης, 
περιέχει δύο πρόσθετες καρτέλες: 1. Αναφορά Τεχνολόγου 2. Αναφορά Ιατρού. 
Αυτές οι καρτέλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή σημειώσεων και 
πληροφοριών σχετικά με διάφορα χαρακτηριστικά της μελέτης που θα εμφανιστούν 
αργότερα στις αναφορές που παράχθηκαν. 

 
Πλαίσιο πληροφοριών μελέτης κατά την Έναρξη 
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Επιλογή Headbox (κονσόλα ελέγχου) 

Η επιλογή Headbox σάς επιτρέπει να αλλάζετε μεταξύ μιας κονσόλας ελέγχου που συνδέεται με τον 
δίαυλο PCI, τον δίαυλο USB ή το Ethernet (TCP/IP). Η επιλογή Headbox είναι διαθέσιμη μόνο όταν 
ξεκινάτε αρχικά μια μελέτη. Εκτός από τα στοιχεία PCI και USB που είναι πάντα παρόντα, η λίστα με 
διαθέσιμες κονσόλες ελέγχου περιλαμβάνει όποιες κονσόλες ελέγχου χρησιμοποιούν σύνδεση TCP/IP. 

 
Λειτουργία επιλογής Headbox 

Οι εν λόγω κονσόλες ελέγχου έχουν φιλικά ονόματα που ορίζονται κατά τη διαμόρφωση (XLDB -> 
Εργαλεία -> Επιλογές -> Κονσόλες ελέγχου). Αυτά τα φιλικά ονόματα (π.χ. «EMU40 στο δωμάτιο 
416» ή «SleepRoom 517») θα εμφανιστούν στη λίστα και θα επιτρέψουν τη σύνδεση με την 
κατάλληλη κονσόλα ελέγχου πριν ξεκινήσετε μια μελέτη. 

Είναι επίσης δυνατή η καταγραφή διαφόρων παραμέτρων από επιλεγμένες συσκευές φυσιολογικής 
παρακολούθησης (PhM) ή συσκευές παρακολούθησης ζωτικών σημάτων. Όταν κάνετε την επιλογή 
κονσόλας ελέγχου, πρέπει επίσης να επιλέξετε τη συσκευή PhM εάν σκοπεύετε να καταγράψετε από 
μια συσκευή PhM. Οι συσκευές PhM πρέπει πρώτα να ρυθμιστούν για να μπορέσετε να τις επιλέξετε 
από το παράθυρο διαλόγου της κονσόλας ελέγχου. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του 
NeuroWorks/SleepWorks για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη λειτουργία. 
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Καρτέλα Πληροφοριών Φαρμάκων 
Η καρτέλα πληροφοριών φαρμάκων είναι μια από τις καρτέλες στο πλαίσιο πληροφοριών της μελέτης.  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα πληροφοριών φαρμάκων για να εισάγετε 
σημειώσεις σχετικά με τα φάρμακα και τις δόσεις των ασθενών.  

• Για να προσθέσετε νέες πληροφορίες, κάντε κλικ στο κουμπί Add (Προσθήκη). Εμφανίζεται 
μια λίστα δεδομένων που έχουν ήδη εισαχθεί. 

• Για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο που δεν βρίσκεται στο αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε 
Other (Άλλο) από τη λίστα Add (Προσθήκη). Κατόπιν πληκτρολογήστε το όνομα του 
στοιχείου στο πλαίσιο κειμένου που εμφανίζεται. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab 
(Στηλοθέτης) για να μετακινηθείτε από τη μία στήλη στην άλλη. 

• Τροποποιήστε τα δεδομένα σε οποιαδήποτε στιγμή με το πλήκτρο BACKSPACE και 
επαναλάβετε την εισαγωγή των σωστών πληροφοριών. 

• Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε δεδομένα τοποθετώντας τον δείκτη του 
ποντικιού πάνω από ένα πεδίο που θέλετε να επεξεργαστείτε και κάνοντας δεξί κλικ. 
Κάνοντας δεξί κλικ σε μια κεφαλίδα στήλης, θα εμφανιστεί μια λίστα με στοιχεία που έχετε 
εισάγει ήδη, από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε. 

• Τα στοιχεία των αναπτυσσόμενων λιστών μπορούν να προσαρμοστούν χρησιμοποιώντας 
την επιλογή μενού File > Customize (Αρχείο > Προσαρμογή). Για παράδειγμα, επιλέξτε 
File > Customize > Dosages (Αρχείο > Προσαρμογή > Δοσολογίες) για να αλλάξετε τα 
περιεχόμενα της αναπτυσσόμενης λίστας Δοσολογίες. 
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Καρτέλα Αναφοράς Τεχνολόγου 
Η καρτέλα αναφοράς τεχνολόγου είναι μια από τις καρτέλες στο πλαίσιο πληροφοριών της μελέτης. 
Η καρτέλα αναφοράς τεχνολόγου χρησιμοποιείται για την εισαγωγή σημειώσεων και πληροφοριών 
σχετικά με διάφορα χαρακτηριστικά της μελέτης που θα εμφανιστούν αργότερα στις αναφορές που 
θα παραχθούν.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η καρτέλα αναφοράς τεχνολόγου δεν εμφανίζεται στο πλαίσιο 
πληροφοριών της μελέτης όταν ξεκινάτε για πρώτη φορά μία μελέτη. Εμφανίζεται 
μόνο όταν ανοίξετε το πλαίσιο πληροφοριών μελέτης μετά την έναρξη μιας μελέτης. 

Καρτέλα Αναφοράς Ιατρού 
Ένας εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να εισάγει έως και τρεις κωδικούς διάγνωσης στην καρτέλα 
αναφοράς ιατρού. Αυτές οι επιλογές εισόδου κωδικών αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων (εκτός 
αν διαγραφούν από τον χρήστη) και μπορούν να προστεθούν σε μια αναφορά της μελέτης. 

Η καρτέλα αναφοράς ιατρού είναι μια από τις καρτέλες στο πλαίσιο πληροφοριών της μελέτης.  
Η καρτέλα αναφοράς ιατρού χρησιμοποιείται για την εισαγωγή σημειώσεων ή/και πληροφοριών, 
όπως είναι οι κωδικοί διάγνωσης για διάφορα χαρακτηριστικά μελέτης που μπορούν να ανακληθούν 
στις παραγόμενες αναφορές. 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η καρτέλα αναφοράς ιατρού δεν εμφανίζεται στο πλαίσιο πληροφοριών 
της μελέτης όταν ξεκινάτε για πρώτη φορά μία μελέτη. Εμφανίζεται μόνο όταν 
ανοίξετε το πλαίσιο πληροφοριών μελέτης μετά την έναρξη μιας μελέτης. 

 

  



32 

Έλεγχος σύνθετης αντίστασης 
O έλεγχος σύνθετης αντίστασης εκτελείται για να διασφαλιστεί ότι η επαφή του ηλεκτροδίου με τον 
ασθενή είναι ικανοποιητική. Οι έλεγχοι σύνθετης αντίστασης μπορούν να πραγματοποιηθούν σε 
οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια μιας μελέτης. 

Για να ενεργοποιήσετε έναν έλεγχο σύνθετης αντίστασης, επιλέξτε Controls > Impedance 
Check (Έλεγχοι > Έλεγχος σύνθετης αντίστασης). 

Εκτέλεση ενός ελέγχου σύνθετης αντίστασης 

Όταν ξεκινήσει ένας έλεγχος σύνθετης αντίστασης, το λογισμικό σαρώνει όλα τα κανάλια (σε 
λειτουργία αυτόματης σάρωσης). Μπορείτε να παρακολουθήσετε την επαφή ενός καναλιού 
κλειδώνοντας σε αυτό και στη συνέχεια ρυθμίζοντας την επαφή του ηλεκτροδίου σε αποδεκτά 
επίπεδα σύνθετης αντίστασης. Οι ετικέτες των καναλιών αντιστοιχούν σε αυτές του τρέχοντος 
μοντάζ, όχι σε αυτές που υπάρχουν στην ίδια την κονσόλα ελέγχου. 

Για να... Κάντε αυτό... 

Κλείδωμα σε ένα κανάλι Κάντε κλικ στο Lock Channel (Κλείδωμα 
καναλιού) στα αριστερά του Αριθμού καναλιού 
που θέλετε να κλειδώσετε. Αυτό περιορίζει τη 
σάρωση μόνο σε αυτό το κανάλι. Κατόπιν 
μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις στη σύνδεση 
ηλεκτροδίων έως ότου επιτευχθούν 
ικανοποιητικά επίπεδα. 

Αφήστε το σύστημα να σαρώσει όλα τα 
κανάλια και να εκτελέσει έναν πλήρη 
έλεγχο σύνθετης αντίστασης 

Κάντε κλικ στο Release Lock (Ξεκλείδωμα). 

Αποθηκεύστε τον έλεγχο σύνθετης 
αντίστασης ως μέρος της εγγραφής  
του ΗΕΓ 

Κάντε κλικ στο End and Start Recording 
(Τέλος και έναρξη εγγραφής). 

Τερματισμός του ελέγχου σύνθετης 
αντίστασης 

Κάντε κλικ στο End (Τέλος). 

 

Ερμηνεία ενός ελέγχου σύνθετης αντίστασης 

Ένας έλεγχος σύνθετης αντίστασης εμφανίζει ραβδογραφήματα που δείχνουν την αντίσταση κάθε 
σύνδεσης ηλεκτροδίου. Μια πράσινη ράβδος καθορίζει ότι η ανάγνωση είναι αποδεκτή (δηλαδή κάτω 
από το όριο). Μια κόκκινη ράβδος καθορίζει ότι η ανάγνωση είναι μη αποδεκτή (δηλαδή πάνω από 
το όριο). Για να ορίσετε το όριο σύνθετης αντίστασης, κάντε κλικ σε ένα από τα κουμπιά Threshold 
(Όριο) στο πλαίσιο Threshold Group (Ομάδα ορίων) στην δεξιά πλευρά της οθόνης Check 
Impedance (Έλεγχος σύνθετης αντίστασης). 
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Εγγραφή βίντεο  

 
Κουμπιά εγγραφής και κάμερας στη γραμμή εργαλείων ροής εργασιών 

Πιέστε Start / Stop Recording (Έναρξη / Διακοπή εγγραφής) για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε την εγγραφή του ΗΕΓ. 

Πιέστε Start / Stop Recording Video (Έναρξη / Διακοπή εγγραφής βίντεο) για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εγγραφή βίντεο. 

Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το παράθυρο βίντεο: 

• Επιλέξτε View > Video (Προβολή > Βίντεο) 
• Πιέστε CTRL + U 

• Κάντε κλικ στο κουμπί  Toggle Video On/Off (Εναλλαγή 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του βίντεο) στη γραμμή εργαλείων  

Παράθυρο βίντεο σε λειτουργία ζωντανής μετάδοσης 

 
Παράθυρο βίντεο 

 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η επιλογή βίντεο πρέπει να είναι ενεργή για τα στοιχεία 
καταγραφής ή εξέτασης του ήχου. 
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Άνοιγμα μιας ολοκληρωμένης μελέτης για εξέταση 

Για να ανοίξετε μια ολοκληρωμένη μελέτη για εξέταση:  
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Natus Database (Βάση δεδομένων της Natus) στην επιφάνεια 

εργασίας των Windows για να ανοίξετε τη βάση δεδομένων της Natus.  
2. Επιλέξτε (επισημάνετε) τη μελέτη που θέλετε να ελέγξετε. 

3. Κάντε κλικ στο  Review (Εξέταση). Το NeuroWorks ανοίγει και εμφανίζει την επιλεγμένη 
μελέτη. 

Περιήγηση σε μία μελέτη 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο, τα κουμπιά στη γραμμή εργαλείων Review 
(Εξέταση), στη γραμμή εργαλείων Study (Μελέτη) ή στη γραμμή εργαλείων Trend Summary 
(Περίληψη τάσεων) για να περιηγηθείτε στη μελέτη ενός ασθενούς. 

Χρήση του πληκτρολογίου για περιήγηση σε μια μελέτη  

Για να... Κάντε αυτό... 

Αναπαραγωγή της μελέτης προς τα εμπρός ή 
προς τα πίσω συνεχώς 

Πιέστε CTRL + F ή CTRL + R. 

Εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης Πιέστε το κουμπί ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. 

Μετακίνηση της μελέτης μπροστά κατά μια σελίδα  Πιέστε το ΔΕΞΙ ΒΕΛΟΣ. 

Μετακίνηση της μελέτης πίσω κατά μια σελίδα Πιέστε το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ. 

Μετακίνηση της μελέτης προς τα πίσω ή προς τα 
εμπρός σε μια σειρά διαδοχικών σελίδων 

Κρατήστε πιεσμένο το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ή το 
ΔΕΞΙ ΒΕΛΟΣ. 

 

Χρήση της γραμμής εργαλείων εξέτασης για περιήγηση σε μία μελέτη 

 
Γραμμή εργαλείων εξέτασης 
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Κλείσιμο μίας μελέτης  

Για να κλείσετε ένα αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Close (Κλείσιμο) στην επάνω δεξιά γωνία του 
παραθύρου του NeuroWorks. (Μπορείτε επίσης να κλείσετε το αρχείο επιλέγοντας File > Close 
(Αρχείο > Κλείσιμο)).  

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι αλλαγές που κάνετε κατά την εξέταση μιας μελέτης δεν 
αποθηκεύονται εάν το αρχείο δεν κλείσει σωστά. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, 
πρέπει να κάνετε κλικ στο «Yes» (Ναι) όταν εμφανιστεί το πλαίσιο μηνύματος που 
σας ρωτά εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας (δείτε την εικόνα παρακάτω). 

Διαδικασία κλεισίματος 
Για να κλείσετε μία μελέτη: 

1. Κάντε κλικ στο κουμπί  Close (Κλείσιμο). Εάν το πλαίσιο Physician's Report (Αναφορά 
Ιατρού) δεν εμφανίζεται αυτόματα, κάντε κλικ στην καρτέλα Physician's Report (Αναφορά 
Ιατρού) για να το φέρετε στο προσκήνιο. 

2. Πληκτρολογήστε το όνομα του εξεταστή στο πλαίσιο Reviewer (Εξεταστής). 
3. Κάντε κλικ στο Mark as Reviewed (Επισήμανση ως εξετασμένη) για να εισάγετε το όνομα 

του εξεταστή και την ημερομηνία της εξέτασης.  
4. Προσθέστε σχετικές πληροφορίες σε οποιαδήποτε από τις σελίδες με στηλοθέτες στο κάτω 

μέρος του πλαισίου διαλόγου Physician's Report (Αναφορά Ιατρού). 
5. Κάντε κλικ στο ΟΚ για να κλείσετε και να αποθηκεύσετε τη μελέτη. 
6. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο μηνύματος που σάς ρωτάει εάν θέλετε να τερματίσετε την τρέχουσα 

μελέτη.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν η αναφορά του τεχνολόγου δεν εμφανίζεται όταν κλείσετε μια μελέτη, επιλέξτε File 
> Customize > Options (Αρχείο > Προσαρμογή > Επιλογές) και επιλέξτε Automatically prompt report 
forms (Αυτόματη εμφάνιση φόρμας αναφοράς). Εξέταση βίντεο  

Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το βίντεο: 

• Επιλέξτε View > Video (Προβολή > Βίντεο)  
• Επιλέξτε View > Toolbars > Video (Προβολή > Γραμμές εργαλείων > Βίντεο) 
• Πιέστε Ctrl+U.  

  
Λειτουργίες κουμπιών οθόνης βίντεο 
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Προβολή σχολιασμών  

Επισκόπηση 

Η Προβολή σχολιασμών παραθέτει όλες τις σημειώσεις σε μια μελέτη σε διαδοχική σειρά. Αυτό 
σας δίνει τη δυνατότητα να περιηγηθείτε γρήγορα από σημείωση σε σημείωση. Σημειώσεις και 
σχόλια που προστέθηκαν από τον τεχνολόγο, τον εξεταστή και το σύστημα NeuroWorks 
καταγράφονται αυτόματα. Όταν εξετάζετε μια μελέτη, τα βέλη σάς επιτρέπουν να περιηγηθείτε 
μεταξύ σχολιασμών.  

Το πρόγραμμα προβολής σχολιασμών εμφανίζεται στη λειτουργία «μόνο για προβολή» κατά τη διάρκεια 
της Acquisition (καταγραφής), αλλά είναι επεξεργάσιμο σε λειτουργία Review (Εξέτασης). 

Για να ανοίξετε το πρόγραμμα προβολής σχολιασμών: 

• Επιλέξτε View > Annotation Viewer (Προβολή > Προβολή σχολιασμών). 

 
Προβολή σχολιασμών 
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Γρήγορη προσθήκη σημειώσεων και προσαρμοσμένων σημειώσεων 

Προσθήκη μιας σημείωσης κάνοντας κλικ 

Για να προσθέσετε μία σημείωση κάνοντας κλικ: 
1. Κάντε αριστερό κλικ οπουδήποτε στα ίχνη της μελέτης. 
2. Ανοίγει το μενού Notes (Σημειώσεις) καταγραφής. 
3. Επιλέξτε Custom (Προσαρμοσμένη) ή pre-defined (προκαθορισμένη) σημείωση. 
4. Αν επιλέξετε Custom (προσαρμοσμένη), συμπληρώστε τις πληροφορίες σας στο πλαίσιο 

Note (Σημείωση). 

Προσθήκη μίας σημείωσης με πληκτρολόγηση 

Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες σημειώσεις γρήγορα όταν καταγράφεται μια μελέτη. 

Για να προσθέσετε μια γρήγορη σημείωση: 
1. Αρχίστε να πληκτρολογείτε τη σημείωση στο πληκτρολόγιο.  
2. Ανοίγει το πλαίσιο Note (Σημείωση).  

 
Πλαίσιο Σημείωσης 

3. Όταν ολοκληρώσετε τη σημείωση, κάντε κλικ στο ΟΚ.  
Η σημείωση τοποθετείται στο παράθυρο κυματομορφής και στο Annotation Viewer (Προβολή 
σχολιασμών) μόλις αρχίσατε να πληκτρολογείτε.  
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Δημιουργία και επεξεργασία ενός μοντάζ 

Άνοιγμα του επεξεργαστή μοντάζ 

1. Επιλέξτε Edit > Settings > Montage (Επεξεργασία > Ρυθμίσεις > Μοντάζ). 
2. Κάντε δεξί κλικ σε ένα κελί για να εμφανίσετε μια λίστα τιμών / ετικετών που μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε για να συμπληρώσετε το κελί.  

Αντιγραφή ενός μοντάζ 

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Duplicate (Αντιγραφή) που βρίσκεται στο σετ κουμπιών Montage 
(Μοντάζ) στη δεξιά πλευρά της καρτέλας Montage (Μοντάζ). Αυτό δημιουργεί ένα νέο μοντάζ 
που αρχικά έχει τα ίδια κανάλια εισόδου και εξόδου όπως το μοντάζ που έχει επιλεχθεί επί 
του παρόντος στη λίστα. Αυτό το μοντάζ μπορεί να μην είναι συμβατό με την τρέχουσα 
κονσόλα ελέγχου. Για να δημιουργήσετε ένα μοντάζ που είναι συμβατό με την τρέχουσα 
κονσόλα ελέγχου, χρησιμοποιήστε το κουμπί New (Νέο). 

2. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το μοντάζ στο πλαίσιο κειμένου Name (Όνομα). 
3. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του καναλιού όπως επιθυμείτε. 
4. Αποθηκεύστε το νέο μοντάζ. 
5. Κάντε κλικ στο ΟΚ για να ενεργοποιήσετε το μοντάζ. 

Μετονομασία ενός μοντάζ 

1. Κάντε κλικ στο Rename (Μετονομασία) στα δεξιά του σύνθετου πλαισίου Name (Όνομα). Το 
σύνθετο πλαίσιο Name (Όνομα) γίνεται τώρα ένα πεδίο επεξεργάσιμου κειμένου. 

2. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το μοντάζ στο σύνθετο πλαίσιο Name (Όνομα) και 
πατήστε το ENTER στο πληκτρολόγιο. Το νέο όνομα μοντάζ εμφανίζεται τώρα στο μενού του 
σύνθετου πλαισίου Name (Όνομα). 

3. Κάντε οποιεσδήποτε επιθυμητές αλλαγές στις ρυθμίσεις των καναλιών του νέου μοντάζ με τα 
κουμπιά Edit, Append, Insert, Modify, ή Delete (Επεξεργασία, Προσάρτηση, Εισαγωγή, 
Τροποποίηση ή Διαγραφή). Αφού αποθηκευτεί το νέο μοντάζ, θα εμφανιστεί στη λίστα των 
μοντάζ στο μενού Montage (Μοντάζ).  
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Δημιουργία ενός νέου μοντάζ 

1. Επιλέξτε Edit > Settings > Montage (Επεξεργασία > Ρυθμίσεις > Μοντάζ). 
2. Κάντε κλικ στο New (Νέο). Αυτό δημιουργεί ένα μοντάζ που έχει τόσα κανάλια εισόδου όπως 

η κονσόλα ελέγχου που χρησιμοποιείται για την καταγραφή της τρέχουσας μελέτης (αν η 
μελέτη είναι ανοιχτή) ή ως προεπιλεγμένη κονσόλα ελέγχου που έχει οριστεί στη σελίδα 
καταγραφής (αν δεν υπάρχει τρέχουσα μελέτη). Το μοντάζ αρχικά δεν διαθέτει κανάλια 
εξόδου (ο πίνακας είναι κενός). Επισημαίνεται το όνομα Untitled (Χωρίς τίτλο) στο πλαίσιο 
κειμένου Name (Όνομα). Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο μοντάζ που πρόκειται να 
δημιουργήσετε. 

3. Προσθέστε και τροποποιήστε κανάλια όπως θέλετε. 
4. Επιλέξτε Append (Προσάρτηση) για να προσθέσετε κανάλια στο τέλος του μοντάζ. 
5. Επιλέξτε ένα κανάλι και κάντε κλικ στο Edit (Επεξεργασία). 
6. Επιλέξτε Insert (Εισαγωγή) για να προσθέσετε ένα κανάλι στη θέση του δείκτη του 

ποντικιού. 
7. Επιλέξτε Delete (Διαγραφή) για να διαγράψετε επιλεγμένα κανάλια. 
8. Για να αποθηκεύσετε το νέο μοντάζ, κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση). Για να 

ενεργοποιήσετε ένα νέο μοντάζ, κάντε κλικ στο ΟΚ. Τώρα, όταν ανοίξετε το μενού Montage 
(Μοντάζ), το νέο μοντάζ εμφανίζεται στη λίστα των μοντάζ.  

Αποθήκευση ενός μοντάζ 

Το μενού μοντάζ έχει τώρα ένα νέο κουμπί Save (Location) [Αποθήκευση (Θέση)] που σας 
επιτρέπει να επιλέξετε μια θέση στην οποία θα αποθηκεύσετε ένα μοντάζ. Η πρόσοψη του κουμπιού 
Save (Αποθήκευση) εμφανίζει την προεπιλεγμένη θέση που έχει οριστεί για την αποθήκευση του 
τρέχοντος μοντάζ, για παράδειγμα, Save (Common) [Αποθήκευση (κοινή θέση]. Αν κάνετε κλικ 
στο βέλος δίπλα στο Save (Location) (Αποθήκευση θέσης), θα δείτε ένα μενού με τις θέσεις που 
είναι διαθέσιμες για την αποθήκευση του μοντάζ. Για παράδειγμα, Save (Common), Save (Local) και 
Save (Patient) [Αποθήκευση (κοινή θέση), Αποθήκευση (Τοπικά) και Αποθήκευση (Ασθενής)]. 

• Επιλέξτε Save (Local) [Αποθήκευση (Τοπικά)] για να αποθηκεύσετε το μοντάζ σε έναν 
τοπικό κατάλογο. 

• Επιλέξτε Save (Common) Αποθήκευση (κοινή θέση)] για αποθήκευση σε έναν κατάλογο 
στο δίκτυο. Αυτός ο κατάλογος έχει οριστεί στην καρτέλα επιλογών του File > Customize 
(Αρχείο > Προσαρμογή) στο NeuroWorks. 

• Επιλέξτε Save (Patient) [Αποθήκευση (Ασθενής)] για να αποθηκεύσετε το μοντάζ μαζί με 
τις πληροφορίες ασθενούς στη βάση δεδομένων της Natus. 
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Στιγμιότυπο οθόνης της καρτέλας μοντάζ 

 
Ρυθμίσεις της καρτέλας μοντάζ 
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Οπτικός επεξεργαστής μοντάζ 
Ο Οπτικός Επεξεργαστής Μοντάζ είναι ένα εργαλείο για τη δημιουργία και την επεξεργασία μοντάζ. 
Παρέχει μια εύκολη γραφική διεπαφή, όπου στο παρελθόν υπήρχαν μόνο εργαλεία με στηλοθέτες.  

Για να προσπελάσετε τον οπτικό επεξεργαστή μοντάζ: 
1. Επιλέξτε Edit > Settings > Montage (Επεξεργασία > Ρυθμίσεις > Μοντάζ). 

2. Κάντε κλικ στο κουμπί . 

  
Οπτικός επεξεργαστής μοντάζ 
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Γραμμή εργαλείων χρονομέτρου 
Το Χρονόμετρο μετρά και εμφανίζει τον χρόνο που έχει περάσει ή τη διάρκεια του συμβάντος. Για να 
ανοίξετε το Χρονόμετρο, επιλέξτε View > Toolbars > Stopwatch (Προβολή > Γραμμές εργαλείων 
> Χρονόμετρο).  

 
Χρονόμετρο 

Γραμμή εργαλείων μοντάζ 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων Montage (Μοντάζ) για να τροποποιήσετε τις 
ρυθμίσεις καναλιών. Οι κλίμακες των ρυθμίσεων για το μοντάζ υποδεικνύονται από τις διαθέσιμες 
τιμές στη γραμμή εργαλείων. 

 

Γραμμή εργαλείων μοντάζ 

Για να ανοίξετε το Montage Editor (Επεξεργαστής μοντάζ), κάντε κλικ στο κουμπί  Montage 
Settings (Ρυθμίσεις μοντάζ) που βρίσκεται στην αριστερή άκρη της γραμμής εργαλείων ρυθμίσεων 
μοντάζ. 

Γραμμή εργαλείων σημειώσεων 
Εμφανίζονται διαφορετικά κουμπιά στη γραμμή εργαλείων Note (Σημείωση), ανάλογα με το αν 
καταγράφετε μια ζωντανή μελέτη (λειτουργία καταγραφής) ή εξετάζετε μια προηγούμενη 
καταγεγραμμένη μελέτη (λειτουργία εξέτασης). Για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Note 
(Σημείωση), επιλέξτε View > Toolbars > Note (Προβολή > Γραμμή εργαλείων > Σημείωση). 

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τις προεπιλογές των κουμπιών της γραμμής εργαλείων  
Note (Σημείωση). 

 
Γραμμή εργαλείων σημειώσεων στη λειτουργία καταγραφής  

 
Γραμμή εργαλείων σημειώσεων στη λειτουργία εξέτασης 

Κάντε κλικ στο κουμπί Note (Σημείωση) για να εισάγετε αμέσως μια σημείωση στην τρέχουσα θέση 
του Sweep Edge (Άκρο σάρωσης). 
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Γραμμή εργαλείων πρωτοκόλλου 
Το πρωτόκολλο είναι ένα προσαρμόσιμο σύνολο ενεργειών που έχουν ρυθμιστεί ώστε να 
εκτελούνται διαδοχικά. Αυτή η γραμμή εργαλείων εμφανίζει το όνομα και το βήμα ενός πρωτοκόλλου 
που εκτελείται αυτήν τη στιγμή. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στο άκρο της δεξιάς πλευράς της 
γραμμής εργαλείων Protocol (Πρωτόκολλο) για να κάνετε Pause (Παύση), Resume (Συνέχεια) ή 
Abort (Ματαίωση) σε ένα πρωτόκολλο. 

Για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Protocol (Πρωτόκολλο), επιλέξτε View > Toolbars > 
Protocol (Προβολή > Γραμμές εργαλείων > Πρωτόκολλο). 

 
Γραμμή εργαλείων πρωτοκόλλου 

Γραμμή εργαλείων κάμερας  
Η γραμμή εργαλείων κάμερας παρέχει κουμπιά μετατόπισης, κλίσης, μεγέθυνσης και εναλλαγής της 
κάμερας για απομακρυσμένο έλεγχο της κάμερας κατά τη διάρκεια της καταγραφής σε πραγματικό 
χρόνο.  

Για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων της κάμερας: 

• Επιλέξτε View > Toolbars > Camera (Προβολή > Γραμμές εργαλείων > Κάμερα)  

Γραμμή εργαλείων με κάμερα PTZ 
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Γραμμή εργαλείων εξέτασης 
Χρήση της γραμμής εργαλείων Review (Εξέταση) για περιήγηση σε μία μελέτη Η γραμμή εργαλείων 
Review (Εξέταση) είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία Review (Εξέταση).  

Για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων εξέτασης: 

• Επιλέξτε View > Toolbars > Review (Προβολή > Γραμμές εργαλείων > Εξέταση)  

 
Γραμμή εργαλείων εξέτασης 

Λειτουργίες κουμπιών γραμμής εργαλείων 

Κουμπί Λειτουργία / Περιγραφή 

 
Εναλλάσσει μεταξύ ενεργοποίησης/απενεργοποίησης εγγραφής 
βίντεο (on/off). 

 
Αναπαράγει τη μελέτη σε αντίστροφη ροή. 

 
Μεταβαίνει στο προηγούμενο στοιχείο. 

 
Μεταβαίνει στο επόμενο στοιχείο. 

 
Αναπαράγει τη μελέτη προς τα εμπρός. 

 

Αλλάζει την ταχύτητα αναπαραγωγής του ΗΕΓ.  

Κάντε κλικ στα βέλη  για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα.  

 
Κάντε κλικ για έναρξη επισήμανσης ενός κλιπ. 

 
Κάντε κλικ για λήξη επισήμανσης ενός κλιπ. 

 
Κάντε κλικ για επεξεργασία κλιπ. 

 
Κουμπί Instant Pruned View (Στιγμιαία περικεκομμένη προβολή). 
Κάντε κλικ ώστε το σύστημα να εμφανίσει μία αυτόματη περικεκομμένη 
εγγραφή. 

 
Κουμπί καταγραφής τρέχουσας σελίδας.  

 
Κάντε κλικ στην εκτύπωση της τρέχουσας σελίδας. 
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Κουμπί Λειτουργία / Περιγραφή 

 
Κουμπί μεγέθυνσης. Κάντε κλικ στο κουμπί, κατόπιν κάντε κλικ και 
σύρετε το ορθογώνιο στο παράθυρο ίχνους. 

 
Κουμπί σμίκρυνσης. Κάντε κλικ για να επαναφέρετε το παράθυρο ίχνους 
στο κανονικό μέγεθος. 

 
Κουμπί δεικτών κυματομορφής. Εισάγει έναν δείκτη με ένα συνοδευτικό 
πλαίσιο πληροφοριών οπουδήποτε κάνετε κλικ σε μια κυματομορφή. 

 

 

Γραμμή εργαλείων μελέτης 

Η γραμμή εργαλείων Study (Μελέτη) δείχνει σημεία παύσης στις ενότητες εγγραφής, όπου το 
βίντεο καταγράφηκε ως διασταυρωμένη περιοχή και διαφορετικά συμβάντα εμφανίζονται 
χρησιμοποιώντας διαφορετικά χρώματα. 

Για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων μελέτης: 

• Επιλέξτε View > Toolbars > Study (Προβολή > Γραμμές εργαλείων > Μελέτη) 

 
Γραμμή εργαλείων μελέτης 
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Γραμμή εργαλείων ροής εργασιών 
Η γραμμή εργαλείων ροής εργασιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έναρξη και τη διακοπή της 
εγγραφής ΗΕΓ και των δεδομένων βίντεο, τόσο τοπικά όσο και από έναν απομακρυσμένο 
υπολογιστή.  

Για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων ροής εργασιών: 

• Επιλέξτε View > Toolbars > Workflow (Προβολή > Γραμμές εργαλείων > Ροή εργασιών) 

 
Γραμμή εργαλείων ροής εργασιών 

 

Κουμπιά και δείκτες της γραμμής εργαλείων 

Κουμπί Λειτουργία 

 
Έναρξη / Διακοπή εγγραφής. 

 
Εναλλαγή ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του βίντεο. 

 
Κανάλια δοκιμής. 

 
Έλεγχος σύνθετης αντίστασης. 

 
Ενεργοποίηση διεγέρτη φωτός. Καθορισμός ρυθμού λάμψης. 

 
Εξέταση τρέχουσας μελέτης. 

 
Δείκτης χρήσης δίσκου. 
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Γραμμή εργαλείων ροής εργασιών – Ύπνος 
Η γραμμή εργαλείων ροής εργασιών είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία Acquisition 
(Καταγραφή). Εάν η γραμμή εργαλείων ροής εργασιών δεν εμφανίζεται ήδη, επιλέξτε File > 
Toolbars > Workflow (Αρχείο > Γραμμές εργαλείων > Ροή εργασιών). 

 
Γραμμή εργαλείων ροής εργασιών 

Κουμπιά και δείκτες της γραμμής εργαλείων  

Κουμπί Λειτουργία 

 
Ξεκινά / Διακόπτει την εγγραφή. 

 
Εναλλάσσει την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του βίντεο. 

 
Κανάλια δοκιμής. 

 
Έλεγχος σύνθετης αντίστασης. 

 

Βαθμονόμηση καναλιού. 

 
Βιολογική βαθμονόμηση. 

 

Αλλαγή θέσης του σώματος. 

 
Αλλαγή ρυθμίσεων CPAP, Bi-Level και O2. 

 
Απενεργοποίηση του φωτισμού. 

 
Ενεργοποίηση του φωτισμού. 

 
Εξέταση τρέχουσας μελέτης. 

 
Αλλαγή μεταξύ χώρων εργασίας. Αποθηκεύστε έναν νέο ή 
διαγράψτε έναν υφιστάμενο. 

 
Δείκτης χρήσης δίσκου. 
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Γραμμή εργαλείων περίληψης – Ύπνος 
Εάν η γραμμή εργαλείων Summary (Περίληψη) δεν είναι ήδη ορατή, επιλέξτε View > Toolbars > 
Summary (Προβολή > Γραμμές εργαλείων > Περίληψη) για να προβάλετε τη γραμμή εργαλείων 
περίληψης ύπνου.  

 
Η γραμμή εργαλείων περίληψης ύπνου εμφανίζει δεδομένα συμβάντων και παλμών / οξυμετρίας 

Όταν κάνετε δεξί κλικ στη γραμμή εργαλείων «Περίληψη», εμφανίζεται ένα μενού συντομεύσεων με 
επιλογές που σας επιτρέπουν να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται. 
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Γραμμή εργαλείων σταδιοποίησης – Ύπνος 
Η γραμμή εργαλείων σταδιοποίησης χρησιμοποιείται για να ορίσετε στάδια ύπνου σε κάθε 
περίοδο, καθώς περιηγείστε σε μια μελέτη. Έχει επίσης κουμπιά για να ενεργοποιήσετε τις 
λειτουργίες αυτόματης σελιδοποίησης και σταδιοποίησης κατά την αναπαραγωγή. 

 
Γραμμή εργαλείων σταδιοποίησης 

Έλεγχοι και λειτουργία σταδιοποίησης 

Πλήκτρο Κουμπί Στάδιο 

0 

 

Εγρήγορση 

1 

 

Στάδιο 1 

 

N1 

 

Μεταβατικός ύπνος (βρέφος) (στάδιο Τ) 

2 

 

Στάδιο 2 

 

N2 

3 

 

Στάδιο 3 

 

N3 

4 

 

Στάδιο 4 

 

Μη REM (Παιδιά / Βρέφη) 
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Πλήκτρο Κουμπί Στάδιο 

5 

 

REM 

6 

 

Κίνηση 

7 

 

Μη βαθμολογήσιμο (δεν ήταν δυνατός ο προσδιορισμός του 
σωστού σταδίου, αλλά σημείωσε την περίοδο ως 
βαθμολογημένη.) 

8 

 

Κενό / Δεν βαθμολογήθηκε (Η περίοδος δεν βαθμολογήθηκε). 

 

 

Αυτόματη σελιδοποίηση. (Όταν πιεστεί η αυτόματη σελιδοποίηση, 
η μελέτη μεταβαίνει αυτόματα στην επόμενη περίοδο που δεν έχει 
βαθμολογηθεί, αφού έχει βαθμολογηθεί η προηγούμενη περίοδος.) 

 

 

Σταδιοποίηση κατά την αναπαραγωγή. (Σας επιτρέπει να 
βαθμολογήσετε τη μελέτη καθώς αναπαράγετε προς τα εμπρός.) 
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Γραμμή εργαλείων εξέτασης – Ύπνος 
Στη λειτουργία Review (Εξέταση) του SleepWorks, η γραμμή εργαλείων Review (Εξέταση) θα 
πρέπει να εμφανίζεται κοντά στο επάνω μέρος της οθόνης σας. Εάν δεν εμφανίζεται, επιλέξτε View 
>Toolbars > Review (Προβολή > Γραμμές εργαλείων > Εξέταση). 

Λειτουργίες κουμπιών γραμμής εργαλείων 

Κουμπί Λειτουργία / Περιγραφή 

 
Αναπαράγει τη μελέτη σε αντίστροφη ροή. 

 
Μεταβαίνει στο προηγούμενο στοιχείο. 

 

Εμφανίζει την αναπτυσσόμενη λίστα των λειτουργιών 
περιήγησης.  

 
Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε από αυτό. 

 
Μεταβαίνει στο επόμενο στοιχείο. 

 
Αναπαράγει τη μελέτη προς τα εμπρός. 

 

Αλλάζει την ταχύτητα αναπαραγωγής του ΗΕΓ.  

Κάντε κλικ στα βέλη  για να αυξήσετε ή να μειώσετε την 
ταχύτητα.  

 
Κάντε κλικ για έναρξη επισήμανσης ενός κλιπ.  

 
Κάντε κλικ για λήξη επισήμανσης ενός κλιπ. 

 
Κάντε κλικ για επεξεργασία κλιπ. 
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Κουμπί Λειτουργία / Περιγραφή 

 
Λειτουργία επισήμανσης συμβάντος ύπνου. Με αυτό το 
κουμπί πιεσμένο, εάν σύρετε ένα ορθογώνιο πάνω από τα ίχνη 
σήματος, θα εμφανιστεί ένα αναπτυσσόμενο μενού με όλα τα 
διαμορφωμένα συμβάντα ύπνου: 

 
Επιλέξτε έναν από τους τύπους συμβάντων για να ολοκληρώσετε 
τη δημιουργία ενός συμβάντος ύπνου. Κάντε διπλό κλικ σε αυτό 
το κουμπί για να εισέλθετε μόνιμα στη λειτουργία Sleep Event 
Marking (Επισήμανση Συμβάντων Ύπνου). Μπορούν να 
επισημανθούν πολλαπλά συμβάντα χωρίς να πιέζετε το κουμπί 
κάθε φορά. 



54 

Κουμπί Λειτουργία / Περιγραφή 

 
Λειτουργία επισήμανσης συμβάντος ύπνου βραχείας 
διαρκείας. Σε αυτή τη λειτουργία, όταν ένα ορθογώνιο σύρεται 
στην οθόνη πάνω από ένα από τα ίχνη, το σύστημα θα επιχειρήσει 
να εντοπίσει έναν τύπο συμβάντος διαμορφωμένου για να 
επισημανθεί σε συγκεκριμένο κανάλι. Εάν η διαμόρφωση δεν 
καθορίσει ένα συμβάν για το συγκεκριμένο κανάλι, τότε θα 
εμφανιστεί ένα πλήρες μενού. Ο τύπος συμβάντος τον οποίο ο 
χρήστης επιλέγει θα αποθηκευτεί τότε στη μνήμη και η προτροπή 
δεν θα εμφανιστεί κατά την επισήμανση των επακόλουθων 
σημειώσεων. 
Κάντε διπλό κλικ σε αυτό το κουμπί για να εισέλθετε μόνιμα στη 
λειτουργία Rapid Sleep Event Marking (Επισήμανση συμβάντος 
ύπνου βραχείας διαρκείας). Στην άκρη του κουμπιού θα εμφανιστεί 
μία ακίδα για να καθορίσει την μόνιμη αλλαγή λειτουργίας. 
Πολλαπλά συμβάντα μπορούν στη συνέχεια να επισημανθούν 
χωρίς να χρειάζεται να πιέζετε το κουμπί κάθε φορά. Το 
αναπτυσσόμενο μενού θα εμφανιστεί μόνο εάν δεν υπάρχουν 
συμβάντα που έχουν αντιστοιχιστεί στο συγκεκριμένο κανάλι στη 
διαμόρφωση, και μόνο αν αυτό είναι το πρώτο συμβάν που έχει 
επισημανθεί στο συγκεκριμένο κανάλι. 
Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί για να ακυρώσετε τη μόνιμη λειτουργία. 

 
Σημείωση: Αυτός είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για 
να βαθμολογήσετε τα συμβάντα ύπνου στο 
SleepWorks, επειδή δεν απαιτεί αλλαγή λειτουργιών 
ή επιλογή του τύπου συμβάντος κάθε φορά – παρά 
μόνο την επισήμανση των ίδιων των συμβάντων. 

 
Σημείωση: Ρυθμίστε τα συμβάντα που σχετίζονται 
με τα κανάλια στη σελίδα Sleep Events Configuration 
(Διαμόρφωση συμβάντων ύπνου) (File-> Customize-
> Sleep Events (Αρχείο->Διαμόρφωση->Συμβάντα 
ύπνου)). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλαπλά 
συμβάντα για την επισήμανση ενός συγκεκριμένου 
τύπου συμβάντος ύπνου. 

 
Λειτουργία διαγραφής σημείωσης ύπνου. Πατήστε αυτό το κουμπί 
και κατόπιν κάντε κλικ σε μια σημείωση συμβάντος ύπνου στην 
οθόνη για να τη διαγράψετε. Το σύστημα επιστρέφει στην κατάσταση 
κύλισης σελίδων. 
Κάντε διπλό κλικ σε αυτό το κουμπί για να εισέλθετε μόνιμα στη 
λειτουργία Sleep Note Erasing (Διαγραφή σημειώσεων ύπνου). Στην 
άκρη του κουμπιού θα εμφανιστεί μία ακίδα για να καθορίσει την 
μόνιμη αλλαγή λειτουργίας. Πολλαπλά συμβάντα μπορούν στη 
συνέχεια να διαγραφούν κάνοντας απλώς κλικ στα επόμενα 
συμβάντα χωρίς να χρειαστεί να πιέζετε κάθε φορά το κουμπί. 
Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί για να ακυρώσετε τη μόνιμη λειτουργία. 
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Κουμπί Λειτουργία / Περιγραφή 

 
Διαγράφει όλες τις σημειώσεις στην οθόνη. 

  

Κουμπί αποδοχής αυτοματοποιημένου συμβάντος.  

 

Κουμπί απόρριψης αυτοματοποιημένου συμβάντος.  

  
Κουμπί χώρων εργασίας. Θυμάται ορισμένα στοιχεία της 
διεπαφής χρήστη. 

 
Κουμπί καταγραφής τρέχουσας σελίδας. 

 
Κάντε κλικ στην εκτύπωση της τρέχουσας σελίδας. 

 
Κουμπί μεγέθυνσης. Κάντε κλικ στο κουμπί, κατόπιν κάντε κλικ 
και σύρετε το ορθογώνιο στο παράθυρο ίχνους. 

 
Κουμπί σμίκρυνσης. Κάντε κλικ για να επαναφέρετε το 
παράθυρο ίχνους στο κανονικό μέγεθος. 

 
Κουμπί δεικτών κυματομορφής. Εισάγει έναν δείκτη με ένα 
συνοδευτικό πλαίσιο πληροφοριών οπουδήποτε κάνετε κλικ σε 
μια κυματομορφή. Για να το απενεργοποιήσετε, κάντε κλικ στο 
κουμπί για δεύτερη φορά. 

 

Κουμπί καθορισμού θέσης σώματος. Κάντε κλικ για να επιλέξετε 
από μια αναπτυσσόμενη λίστα επιλογών. 

 

Χρησιμοποιήστε το για αλλαγή των τιμών CPAP, Bi-Level, και 
Supplemental O2. 

 
Κουμπί απενεργοποίησης φωτισμού. Κάντε κλικ για να εισάγετε 
ένα σημείωμα απενεργοποίησης φωτισμού στο παράθυρο της 
μελέτης και στο πρόγραμμα προβολής σχολιασμών. 

 
Κουμπί ενεργοποίησης φωτισμού. Κάντε κλικ για να εισάγετε 
ένα σημείωμα ενεργοποίησης φωτισμού στο παράθυρο της 
μελέτης και στο πρόγραμμα προβολής σχολιασμών. 

 
Εναλλάσσει την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του βίντεο. 
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Βαθμονόμηση εργαλείου – Ύπνος 
Στο λογισμικό SleepWorks θα πρέπει να αναθέσετε κατάλληλους τύπους σημάτων καναλιών στο 
μοντάζ σας. 

Ανάθεση του τύπου σήματος καναλιού 

Θυμηθείτε, για να ανοίξετε το εργαλείο βαθμονόμησης, πρέπει πρώτα να χρησιμοποιήσετε τον 
επεξεργαστή Μοντάζ για να ορίσετε έναν κατάλληλο τύπο καναλιού. 

1. Επιλέξτε Edit > Settings > Montage (Επεξεργασία > Ρυθμίσεις > Μοντάζ). 
2. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κανάλια στο μοντάζ. Κάντε δεξί κλικ σε ένα κελί στη στήλη Type 

(Τύπος). Κατόπιν επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο σήματος καναλιού από το αναδυόμενο μενού 
(για παράδειγμα, External OSat ή External Pulse Rate). Αυτή η ρύθμιση εφαρμόζεται στο 
επιλεγμένο κανάλι. 

3. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή). 
4. Κάντε κλικ στο ΟΚ για να κλείσετε τον επεξεργαστή του μοντάζ και να επιστρέψετε στην 

οθόνη της μελέτης σε πραγματικό χρόνο. 

Χρήση του εργαλείου βαθμονόμησης 

Για να μετατρέψει την έξοδο σε μια κατάλληλη μονάδα για τον τύπο καναλιού, το σύστημα πρέπει να 
γνωρίζει πότε η έξοδος από τον εξωτερικό μορφοτροπέα είναι σε συγκεκριμένες γνωστές τιμές. Το 
εργαλείο Calibrate (Βαθμονόμηση) χρησιμοποιείται για να παρέχει στο σύστημα αυτές τις 
πληροφορίες.  

Όταν ανοίγετε το πλαίσιο Calibrating (Βαθμονόμηση) – είτε κάνοντας κλικ στη  
βαθμονόμηση καναλιού και επιλέγοντας ένα κανάλι, είτε επιλέγοντας το κανάλι στο παράθυρο 
κυματομορφής, κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας βαθμονόμηση – θα δείτε ότι το πλαίσιο 
Calibrating (Βαθμονόμηση) είναι κωδικοποιημένο με χρώματα: 

• Η γαλάζια γραμμή δείχνει ένα ίχνος της τρέχουσας κυματομορφής. 
• Οι έγχρωμες μπάρες (κόκκινη, πράσινη κ.λπ.) χρησιμοποιούνται για να ορίσουν τις τιμές 

μετατροπής όταν η τρέχουσα κυματομορφή (μπλε ίχνος) βρίσκεται σε συγκεκριμένες 
γνωστές τιμές.  

• Τα πλαίσια κειμένου προς τα αριστερά χρησιμοποιούνται για να ενημερώσουν το σύστημα 
για την τάση όταν η κυματομορφή ρεύματος είναι σε γνωστές τιμές (κόκκινο κείμενο = κόκκινη 
μπάρα, πράσινο κείμενο = πράσινη μπάρα κ.λπ.). 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει τον τρόπο βαθμονόμησης του 
συστήματος με σήματα εξόδου 100% και 0% για το External OSat. Ωστόσο, η 
διαδικασία βαθμονόμησης είναι σχεδόν πανομοιότυπη για τη βαθμονόμηση άλλων 
εξωτερικών συσκευών και θέσεων του σώματος. 
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Πρόγραμμα διαχείρισης για περιπατητικές κονσόλες ελέγχου 
Το Ambulatory Headbox Manager (Πρόγραμμα διαχείρισης για περιπατητικές κονσόλες 
ελέγχου είναι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για τη διεξαγωγή μελετών με περιπατητικές κονσόλες 
ελέγχου. Χρησιμοποιώντας το Πρόγραμμα διαχείρισης για περιπατητικές κονσόλες ελέγχου, 
μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της μνήμης της κονσόλας ελέγχου και να φορτώσετε μελέτες 
στη βάση δεδομένων της Natus. 

 

Ενεργοποίηση και χρήση του Προγράμματος διαχείρισης για περιπατητικές 
κονσόλες ελέγχου 

Για να ανοίξετε το Πρόγραμμα διαχείρισης για περιπατητικές κονσόλες ελέγχου, επιλέξτε Tools > 
Ambulatory Manager (Εργαλεία > Πρόγραμμα διαχείρισης περιπατητικής) στη βάση 
δεδομένων της Natus.  

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή μιας περιπατητικής μελέτης βίντεο με το Trex HD, 
ανατρέξτε στον Τεχνικό Συνοπτικό Οδηγό Trex HD (α/π 009318). 
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Έναρξη μιας περιπατητικής μελέτης 
Έναρξη μίας μελέτης 

Βήμα 1: 
Συνδέστε την  
κονσόλα ελέγχου 

Εισάγετε νέες μπαταρίες στην περιπατητική κονσόλα ελέγχου. 

Βήμα 2: 
Συνδέστε τα 
ηλεκτρόδια 

Προετοιμάστε τον ασθενή και συνδέστε τα καλώδια του ασθενούς 
με την κονσόλα ελέγχου. 

Βήμα 3: 
Ξεκινήστε μια  
νέα μελέτη 

Στη βάση δεδομένων της Natus, κάντε κλικ στο  New (Νέα). 
Εμφανίζεται το παράθυρο Πληροφορίες μελέτης. Συμπληρώστε το 
όνομα του ασθενούς και άλλες σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη 

μελέτη. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, κάντε κλικ στο . 

Βήμα 4: 
Έναρξη καταγραφής 
δεδομένων στην 
κονσόλα ελέγχου 

Επιλέξτε την κονσόλα ελέγχου και τις πρόσθετες ρυθμίσεις στην 
καρτέλα Edit > Settings Acquisition (Επεξεργασία > Συλλογή 
ρυθμίσεων).  
Αν θέλετε να ξεκινήσετε την εγγραφή με μη αυτόματο τρόπο, 
επιλέξτε Start data recording when study starts (Ξεκινήστε την 
καταγραφή δεδομένων όταν ξεκινήσει η μελέτη) και απο-
επιλέξτε το Start ambulatory study when HB disconnected 
(Ξεκινήστε την περιπατητική μελέτη όταν αποσυνδεθεί η 
κονσόλα ελέγχου). Ξεκινήστε την περιπατητική εγγραφή από το 
Controls > Start Ambulatory Study (Έλεγχοι > Έναρξη 
περιπατητικής μελέτης). Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: Θα 
ξεκινήσει μια περιπατητική μελέτη και το παράθυρο της τρέχουσας 
κυματομορφής θα κλείσει. Συνέχεια; ΝΑΙ/ΟΧΙ. Κάντε κλικ στο Ναι. 
Το NeuroWorks κλείνει και τα δεδομένα αποθηκεύονται τώρα στη 
μνήμη flash της κονσόλας ελέγχου. 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: Για να ξεκινήσει αυτόματα η καταγραφή 
δεδομένων όταν αποσυνδεθεί η κονσόλα ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι 
έχει επιλεχθεί το Start ambulatory study when HB disconnected 
(Ξεκινήστε την περιπατητική μελέτη όταν αποσυνδεθεί η 
κονσόλα ελέγχου). Η κονσόλα ελέγχου θα αρχίσει να λαμβάνει 
δεδομένα στη μνήμη flash όταν αποσυνδεθεί από τον υπολογιστή 
Acquisition. 

Βήμα 5: 
Αποσυνδέστε την 
κονσόλα ελέγχου 

Αποσυνδέστε το καλώδιο από την κονσόλα ελέγχου και 
συναρμολογήστε τον εξοπλισμό στον ασθενή. Βεβαιωθείτε ότι η 
κίτρινη λυχνία στο πλάι της κονσόλας ελέγχου Trex αναβοσβήνει, 
υποδεικνύοντας τη λειτουργία περιπατητικής εγγραφής. 
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Το παράθυρο του Προγράμματος διαχείρισης για περιπατητικές κονσόλες ελέγχου δείχνει 
πληροφορίες σχετικά με τις μελέτες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη flash της κονσόλας 
ελέγχου. Σας επιτρέπει επίσης να:  

• Τερματίσετε μια μελέτη που καταγράφεται αυτήν τη στιγμή. 
• Φορτώσετε μία ή περισσότερες μελέτες από την κονσόλα ελέγχου στη βάση δεδομένων του 

υπολογιστή. 
• Διαγράψετε (ή αδειάσετε) τη μνήμη flash της κονσόλας ελέγχου. 
• Ανανεώσετε την κατάσταση των αρχείων της μελέτης που εμφανίζονται. 

Λήξη μίας μελέτης 

Για να σταματήσετε την καταγραφή και αποθήκευση των δεδομένων στην κονσόλα ελέγχου, επιλέξτε 
μια μελέτη με την επισήμανση κατάστασης Running (Σε εκτέλεση) σε Yes (Ναι). Κατόπιν κάντε κλικ 
στο End (Λήξη) της μελέτης. 

Φόρτωση μίας μελέτης 

Όταν κάνετε κλικ στο Upload Study, η επιλεγμένη μελέτη φορτώνεται από την κονσόλα ελέγχου στη 
βάση δεδομένων της Natus. Η καταχώριση της μελέτης παραμένει στην ενότητα Διαχείριση 
αποθήκευσης μέχρι να διαγράψετε τη μελέτη από τη μνήμη flash. 

Διαγραφή της μνήμης flash 

Αφού φορτώσετε όλες τις μελέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Clear Memory (Διαγραφή μνήμης). 
Αυτό διαγράφει τη μνήμη flash για να απελευθερώσει χώρο για την εγγραφή περισσότερων μελετών. 
Εμφανίζεται μια μπάρα προόδου στο κάτω μέρος του παραθύρου Ambulatory Headbox Manager 
(Πρόγραμμα διαχείρισης για περιπατητικές κονσόλες ελέγχου) καθώς διαγράφεται η μνήμη.  

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, εμφανίζεται ένα μήνυμα Memory Contents erased (Τα περιεχόμενα 

της μνήμης διαγράφηκαν). Κάντε κλικ στο ΟΚ και κατόπιν κλικ στο . 
 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα δεδομένα στη μνήμη flash διαγράφονται ΜΟΝΙΜΑ όταν 
κάνετε κλικ στο Clear Memory (Διαγραφή μνήμης). 
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Απόρριψη στο τέλος της ωφέλιμης ζωής λειτουργίας 

Η Natus δεσμεύεται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των Κανονισμών WEEE (Απόβλητα Ηλεκτρικού 
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2014. Αυτοί οι κανονισμοί δηλώνουν 
ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά για την 
κατάλληλη επεξεργασία και ανάκτηση, για να διασφαλιστεί ότι τα WEEE επαναχρησιμοποιούνται ή 
ανακυκλώνονται με ασφάλεια. Στα πλαίσια αυτής της δέσμευσης, η Natus μπορεί να αναθέσει στον 
τελικό χρήστη την υποχρέωση ανάκτησης και ανακύκλωσης, εκτός εάν έχουν γίνει άλλες 
διευθετήσεις. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα συστήματα συλλογής και ανάκτησης που είναι 
διαθέσιμα σε εσάς στην περιοχή σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο www.natus.com.  

Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (EEE) περιέχει υλικά, συστατικά και ουσίες που ενδέχεται να 
είναι επικίνδυνα και παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, όταν τα WEEE 
δεν χειρίζονται σωστά. Συνεπώς, οι τελικοί χρήστες διαδραματίζουν επίσης έναν ρόλο για να 
εξασφαλίσουν ότι τα WEEE επαναχρησιμοποιούνται και ανακυκλώνονται με ασφάλεια. Οι χρήστες 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να απορρίπτουν τα WEEE μαζί με άλλα απόβλητα. 
Οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν τα κοινοτικά συστήματα συλλογής ή την υποχρέωση παραλαβής 
από τον παραγωγό/εισαγωγέα ή τους εξουσιοδοτημένους μεταφορείς αποβλήτων για τη μείωση των 
δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με τη διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την αύξηση των δυνατοτήτων επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και 
ανάκτησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.  

Ο εξοπλισμός που επισημαίνεται με τον παρακάτω διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων με ροδάκια είναι 
ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με τα 
ροδάκια αναφέρει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να 
απορρίπτονται μαζί με μη διαχωρισμένα απόβλητα αλλά πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά.  
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Κενή σελίδα. 
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