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Kullanım Yönergeleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektronik Kullanım Talimatlarına erişim talimatları (Web sitesi) 
PDF biçimindeki Kullanım Talimatlarının bir kopyası, web sitesinde ilgili ürün alanında 
bulunmaktadır:  

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

Kullanım talimatları için “NeuroWorks/SleepWorks Kullanım Talimatları” araması yapın ve kendi 
dilinizdeki versiyonunu seçin.  

Dosyalar Adobe Reader kullanılarak yazdırılabilir, kaydedilebilir ya da aranabilir. Adobe Reader’ın bir 
kopyası, doğrudan Adobe Systems sitesinden indirilebilir (www.adobe.com). 

 
 
 
 
 
 
 
P/N: 029102 Rev K 

 

https://neuro.natus.com/neuro-support
http://www.adobe.com/


2 

 
Yayıncının Notu  

 
Parça Numarası: 029102 Rev K 

Natus NeuroWorks/SleepWorks Kullanım Yönergeleri 
Kasım: Ağustos 2022 

 

 
YAYINLAYAN: 
Natus Medical Incorporated 

DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK) 

2568 Bristol Circle 

Oakville, Ontario, KANADA L6H 5S1 

Yerel Telefon: 905-829-5300 veya Faks: 905-829-5304 

Ücretsiz (ABD ve Kanada) 800-303-0306 

Teknik Destek: OTS@natus.com 

İnternet sitesi: www.natus.com  

 

 
AVRUPA YETKİLİ TEMSİLCİSİ: 
Natus Manufacturing Limited 

IDA Business Park, Gort,  

Co. Galway, İrlanda 

 

Tel: +353 (0)91 647400 

Faks: +353 (0)91 630050 

 

 
  

      

   
 
 

Telif Hakkı © 2022, Natus Neurology Incorporated. 

Tüm hakları saklıdır. Bu kullanma kılavuzunda telif hakları ile korunan tescilli bilgiler bulunmaktadır ve Natus 
Neurology Incorporated şirketinden önceden yazılı izni alınmaksızın bunların kısmen ya da tamamen kopyalanması 
yasaktır. Telif hakkı ve telif hakkı kullanımına ilişkin daha önce belirtilen kısıtlamalar bu bilgilerin saklandığı tüm 
ortamları kapsar. 

Kullanım Kılavuzunun bu kopyası yalnızca Natus Neurology Incorporated ve distribütörleri tarafından 
belirlenen satış koşullarına uygun şekilde kullanılmalıdır. Natus Neurology Incorporated bu belge hususunda 
hiçbir iddiada bulunmaz veya garanti vermez. Natus Neurology Incorporated bu belgenin sahipliğinden, 
satışından veya kullanımından kaynaklanan hiçbir kayıptan ve zarardan sorumlu tutulamaz. 

mailto:OTS@natus.com
http://www.natus.com/


3 

Boş sayfa.  



4 

İçindekiler 
Haklar ............................................................................................................................................ 8 

Kullanım Amacı: NeuroWorks Yazılımı ......................................................................................... 8 

Kullanım Amacı: SleepWorks Yazılımı ......................................................................................... 9 

Sorumluluk Reddi .......................................................................................................................... 9 

Natus Sistemleri .......................................................................................................................... 10 

Acquisition LT (Dizüstü Bilgisayar Sistemi) ......................................................................... 10 

Acquisition DT (Masaüstü Bilgisayar Sistemi) ..................................................................... 10 

Kılavuzun Kullanılması ................................................................................................................ 10 

Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek ........................................................................................... 11 

Başlarken .................................................................................................................................... 12 

Yazılım Hakkında ................................................................................................................. 12 

Genel İşletme Kuralları ........................................................................................................ 12 

NeuroWorks Yazılımını Yükseltme ............................................................................................. 13 

Microsoft Windows Güncellemeleri Hakkında Tavsiyeler: ................................................... 13 

Acquisition DT Sistemini Açma/Kapatma .................................................................................... 14 

Genel Uyarılar ve Dikkat Edilecek Hususlar ............................................................................... 15 

Elektrikle İlgili Uyarılar ve Dikkat Edilecek Hususlar ................................................................... 16 

Elektrotlar ve Hastaya Bağlanmasıyla İlgili Uyarılar ve  Dikkat Edilecek Hususlar ..................... 17 

Hasta Ortamıyla İlgili Uyarılar ve Dikkat Edilecek Hususlar ........................................................ 17 

Acquisition LT ile İlgili Özel Uyarılar ve Dikkat Edilecek Hususlar .............................................. 18 

Yazılımla İlgili Uyarılar ve Dikkat Edilecek Hususlar ................................................................... 19 

Alma Profilleri ....................................................................................................................... 19 

Natus Veritabanı .................................................................................................................. 19 

Alarmlar ............................................................................................................................... 20 

Bir Çalışmada Klipler Oluşturma, Kırpma ve Videoyu Silme ............................................... 20 

NeuroWorks Çözümleyicileri ................................................................................................ 21 

NeuroWorks Yapılandırması ................................................................................................ 21 

Kullanıcı Tarafından Yapılması Önerilen Bakım ......................................................................... 22 

Monitör ve CPU ................................................................................................................... 23 

Konektörler .......................................................................................................................... 23 

Ana Kutu ve Kablosu ........................................................................................................... 23 

Elektrotlar ve Aksesuarlar .................................................................................................... 23 

Donanım Sembollerin Açıklaması ............................................................................................... 24 

Yeni bir Çalışma Başlatma .......................................................................................................... 25 

Çalışma Bilgisi Kutusu ................................................................................................................ 27 



5 

Ana Kutu Seçeneği .............................................................................................................. 28 

Medication Information [İlaç Bilgisi] Sekmesi .............................................................................. 29 

Technologist's Report [Uzman Raporu] Sekmesi ....................................................................... 29 

Physician's Report [Hekim Raporu] Sekmesi .............................................................................. 29 

Empedans Kontrolü .................................................................................................................... 30 

Empedans Kontrolünü Çalıştırma ........................................................................................ 30 

Empedans Kontrolünü Yorumlamak .................................................................................... 30 

Video Kaydı ................................................................................................................................. 31 

Canlı Modda Video Penceresi ............................................................................................. 31 

Tamamlanmış bir Çalışmayı Gözden Geçirme için Açma .......................................................... 31 

Bir Çalışma İçinde Gezinme ....................................................................................................... 32 

Bir Çalışma İçinde Gezinme için Klavyeyi Kullanmak .......................................................... 32 

Bir Çalışma İçinde Gezinme için Gözden Geçirme Araç Çubuğunu Kullanmak .................. 32 

Bir Çalışmayı Kapatmak ............................................................................................................. 33 

Kapatma Prosedürü ............................................................................................................. 33 

Annotation Viewer [Not Gösterici] ............................................................................................... 35 

Genel Bakış ......................................................................................................................... 35 

Çalışma Esnasında Notlar ve Özel Notlar Ekleme ..................................................................... 36 

Tıklayarak Not Ekleme ......................................................................................................... 36 

Yazarak Not Ekleme ............................................................................................................ 36 

Bir Montaj Oluşturma ve Düzenleme .......................................................................................... 37 

Montaj Düzenleyicisini Açma ............................................................................................... 37 

Bir Montajın Kopyasını Çıkarma .......................................................................................... 37 

Bir Montajı Yeniden Adlandırma .......................................................................................... 37 

Yeni Montaj Oluşturma ........................................................................................................ 37 

Bir Montajı Kaydetme .......................................................................................................... 38 

Montage [Montaj] Sekmesi Ekran Görüntüsü ...................................................................... 38 

Görsel Montaj Editörü ................................................................................................................. 39 

Kronometre Araç Çubuğu ........................................................................................................... 40 

Montaj Araç Çubuğu ................................................................................................................... 40 

Not Araç Çubuğu ........................................................................................................................ 40 

Protokol Araç Çubuğu ................................................................................................................. 41 

Kamera Araç Çubuğu ................................................................................................................. 41 

PTZ Kameralı Araç Çubuğu ................................................................................................. 41 

Gözden Geçirme Araç Çubuğu ................................................................................................... 42 

Çalışma Araç Çubuğu ................................................................................................................. 44 

İş Akışı Araç Çubuğu .................................................................................................................. 45 



6 

İş Akışı Araç Çubuğu - Uyku ....................................................................................................... 46 

Özet Araç Çubuğu - Uyku ........................................................................................................... 47 

Aşamalandırma Araç Çubuğu - Uyku ......................................................................................... 48 

Gözden Geçirme Araç Çubuğu - Uyku ....................................................................................... 50 

Kalibrasyon Aracı - Uyku ............................................................................................................ 54 

Kanal Sinyal Tipi Atama ....................................................................................................... 54 

Kalibrasyon Aracını Kullanma .............................................................................................. 54 

Ambulatuvar Ana Kutu Yöneticisi ................................................................................................ 55 

Ambulatuvar Ana Kutu Yöneticisini Etkinleştirme ve Kullanma ........................................... 55 

Ambulatuvar Çalışma Başlatma .................................................................................................. 56 

Bir Çalışmayı Bitirme ........................................................................................................... 57 

Bir Çalışmayı Yükleme ........................................................................................................ 57 

Flaş Belleği Temizleme ........................................................................................................ 57 

İşletme ömrü sonunda imha etme ........................................................................................... 58 

 



7 

Boş sayfa.  



8 

Haklar 
Tüm hakları saklıdır. Bu dokümanda telif hakları ile korunan tescilli bilgiler bulunmaktadır ve 
Natus Medical Incorporated şirketinden önceden yazılı izni alınmaksızın bunların kısmen ya da 
tamamen kopyalanması yasaktır. Telif hakkı ve telif hakkı kullanımına ilişkin daha önce belirtilen 
kısıtlamalar bu bilgilerin saklandığı tüm ortamları kapsar.  

Natus NeuroWorks yönerge kılavuzu ve çevrimiçi Yardım ancak Natus Medical Incorporated 
satış koşullarına uygun şekilde kullanılabilir. Natus Medical Incorporated, bu belgenin 
sahipliğinden, satışından ve/veya kullanımından kaynaklanan hiçbir zarardan veya hasardan 
sorumlu tutulamaz. Natus Medical Incorporated, hasar oluşma ihtimali hususunda uyarıda 
bulunmuş olsa bile, hiçbir durumda, donanımda, yazılımda, yardımcı aksesuarlarda (ör. 
giriş/çıkış kabloları ya da elektrotlar, vb.) veya dokümanlardaki herhangi bir kusurdan 
kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, özel olarak tesadüfen meydana gelen ya da bunlardan 
kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz.  
 

 
UYARI: Federal yasalara göre bu yazılımın satışı, dağıtımı ve kullanımı, sadece bir 
hekim tarafından veya bir hekimin emri ile gerçekleştirilebilir. 
 

 

Kullanım Amacı: NeuroWorks Yazılımı 
Natus NeuroWorks, fizyolojik sinyalleri gösteren bir EEG yazılımıdır. Bu ürün, 
Elektroensefalografi konusunda eğitim almış ve bu bilgileri kullanarak profesyonel kararlar 
verecek nitelikli tıp uzmanları tarafından kullanılmak için üretilmiştir. 

• NeuroWorks EEG yazılımı, fizyolojik sinyallerin elde edilmesini, gösterilmesini, 
arşivlenmesini, gözden geçirilmesini ve analizinin yapılmasını sağlar. 

• NeuroWorks yazılımının Felç Tespit bileşenin amacı, uzman klinik hekimlerin EEG 
izlerini değerlendirmesine yardımcı olmak maksadıyla, yetişkin (18 yaşında veya daha 
büyük) EEG izlerindeki elektrografik felçlere karşılık gelebilecek kayıtları işaretlemektir. 
Standart 10/20 sistemine göre, EEG kayıtları tam kafatası montajı yapılarak alınmalıdır. 

• NeuroWorks yazılımının Ani Yükseliş Tespit bileşenin amacı, uzman klinik hekimlerin 
EEG izlerini değerlendirmesine yardımcı olmak maksadıyla, yetişkin (18 yaşında veya 
daha büyük) EEG izlerindeki ani elektrografik  yükselişlere karşılık gelebilecek kayıtları 
işaretlemektir. Standart 10/20 sistemine göre, EEG kayıtları tam kafatası montajı 
yapılarak alınmalıdır. 

• NeuroWorks içinde yer alan eEEG işlevinin amacı beyin durumunu izlemektir. 
NeuroWorks yazılımının otomatik olay işaretleme işlevi eEEG’de kullanılamaz. 

• Bunların yanında, NeuroWorks yazılımında Sıkıştırılmış Spektrum Dizisi (CSA) adı 
verilen ve kullanıcının EEG dalga şeklini izleyip analiz etmesine yardımcı olan sayısal  
bir EEG grafiği de bulunur. NeuroWorks yazılımının otomatik olay işaretleme işlevi 
CSA’da kullanılamaz. 

Cihaz, kullanıcıya hastanın durumu hakkında herhangi bir tanısal sonuç vermez. 
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Kullanım Amacı: SleepWorks Yazılımı 
SleepWorks yazılımı, Connex, Trex veya Netlink güçlendiricilerle bir arada çalışır ve 
polisomnografi çalışmalarında kullanılmak için üretilmiştir. Yazılım, çeşitli uyku bozukluklarını ve 
uyku ile ilişkili solunum bozukluklarını tanılamaya yardımcı olacak fizyolojik sinyallerin 
kaydedilmesini, gösterilmesini, analiz edilmesini, yazdırılmasını ve depolanmasını sağlar. 

SleepWorks yazılımı şu yetenekleri sunar: 

• Sadece yetişkinlerde kullanılmak üzere fizyolojik sinyallerin otomatik analizi. 
• Kalibre edilmiş DC giriş üzerinde kullanıcı tarafından belirlenen eşik değer için opsiyonel 

sesli / görüntülü uyarı. Bu uyarılar, yoğun bakım ünitelerindeki hayati işaretlerin takibi ya 
da sürekli yapılan tıbbi denetim gibi, yaşam destek maksadıyla kullanılmak için değildir. 

• Sayı, ortalama, maksimum ve minimum değerler ile yönelim değerleri gibi basit ölçümleri 
içerecek şekilde, kaydedilmiş ve üretilmiş uyku verilerini özetleyen uyku raporu 
şablonları sunulmaktadır. 

SleepWorks yazılımı, hastanın durumu hakkında herhangi bir tanısal sonuç vermez ve sadece 
nitelikli ve eğitimli tıp doktorları tarafından araştırma ortamları ile klinik ortamlarda kullanılmak 
için üretilmiştir. 

Sorumluluk Reddi 
Cihaz ile ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay, Natus Medical Incorporated DBA 
Excel-Tech Ltd. (Xltek) firmasına ve kullanıcı ve/veya hastanın bulunduğu Üye Devletin yetkili 
makamına bildirilmelidir. 
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Natus Sistemleri 
Natus, Windows 7 iş istasyonlarının ileri yetenekleri ile birlikte çalışan, makul fiyatlı ve yüksek 
performanslı iki sistem sunar. 

  

Acquisition LT (Dizüstü Bilgisayar Sistemi) 

Acquisition LT, çalışma alanından çalışma alanına 
kolayca taşınabilen bir sistem içinde tüm veri izleme 
yeteneklerini sunan, mobil ve portatif bir bilgisayardır. 
Acquisition LT, EEG32U, EMU40/EMU40EX, Trex/Trex 
HD, Brain Monitor, Connex, Netlink, Netlink Traveler, 
NeuroLink IP, Natus Quantum, Quantum Nicolet ve 
Comet-PLUS ile birlikte kullanılır. 

 

Acquisition DT (Masaüstü Bilgisayar Sistemi) 

Acquisition DT, standart kişisel bilgisayar yapısını 
kullanan bir masaüstü bilgisayardır. Veri izleme  
ünitesi, EEG32U, EMU40/EMU40EX, Trex/Trex HD, 
Brain Monitor, Connex, Netlink, Netlink Traveler, 
EMU128FS, NeuroLink IP, Natus Quantum, Quantum 
Nicolet ve Comet-PLUS ile birlikte kullanılır. 

 

Kılavuzun Kullanılması 
Bu kılavuz, NeuroWorks yazılımı ile aksesuarlarının test edilmesi, özelleştirilmesi ve işletilmesi 
süreçleri boyunca size rehberlik edecek tanımlamaları ve adım adım yönergeleri içerir. Hasta 
çalışmasının alınmasından başlayarak, değerlendirilmesi, depolanması ve çalışma raporunun 
hazırlanması süreçlerinde size rehberlik eder. Ayrıntılı yönergeler ve ek bilgiler için 
NeuroWorks 7 Kullanıcı Kılavuzu (p/n 101886X), NeuroWorks 8 Kullanıcı Kılavuzu (p/n 
013017), SleepWorks 7 Kullanıcı Kılavuzu (p/n 104017X) veya SleepWorks 8 Kullanıcı 
Kılavuzu (p/n 013018) dokümanlarına başvurun. 

Prosedürleri gerçekleştirirken, işlemlere başlamadan önce tüm bölümü okumanızı tavsiye 
ederiz. Lütfen yönergeleri dikkatle takip edin.  

Genel Yazım Kuralları 

 
Azami Dikkat: Yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek ciddi tehlikeler hakkında 
bilgi verir. 

 
Uyarı: Görmezlikten gelinmemesi gereken önemli bilgiler verir. 

 
İpucu: Zaman kazanmanızı sağlayacak ya da göz önünde olmayan kullanışlı bir 
işlevi gerçekleştirecek bilgiler verir. 
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Not: Önemli destekleyici bilgiler verir. 

Koyu Koyu metinler, kontrol tuşlarını, işlev tuşlarını, seçenek, etiket veya anahtar 
kelimeleri belirtir. 

 

Size kılavuzu incelemenizi ve Natus tarafından tasarlanan NeuroWorks sisteminin 
gerçekleştirebileceği tüm işlevlerden faydalanmanızı öneririz.  
 

 
Uyarı: Sistemi ilk kez çalıştırmadan önce tüm uyarıları ve dikkat edilecek hususları 
dikkatle okuyun. 

 

Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek 
Yardıma ihtiyacınız olur ve çözümü çevrimiçi Yardım içinde bulamazsanız, şu adımları 
uygulayın. 

Adım Tanım 

Adım 1: Olayı Belgeleyin Olayı dikkatli bir şekilde belgeleyin. Mümkünse hata mesajlarını, 
iletişim kutusu adlarını ve sorun ortaya çıkmadan önce yaptığınız 
işlemi not alın. 

Adım 2: Bilgisayarı 
Yeniden Başlatın 

Genellikle bilgisayarın yeniden başlatılması sorunu çözer.  
1. Tüm uygulamaları kapatın. 
2. Windows görev çubuğunda Başlat düğmesine tıklayın. 
3. Başlat menüsünden Kapat'ı seçin. 
4. Yeniden başlat'ı seçin ve Evet'e tıklayın. 

Adım 3: Bilgisayarı 
Kapatın 

Bazen bir sorunu çözmek için bilgisayarı tamamen kapatmanız 
gerekir. 

1. Windows görev çubuğunda Başlat düğmesine tıklayın. 
2. Başlat menüsünden Kapat ögesini seçin. 
3. Bilgisayarı Kapat'ı seçin ve Evet'e tıklayın. 
4. Birime gelen gücü kapatın. 10 saniye bekleyin. Gücü 

yeniden açın. 

Adım 4: Teknik Destekle 
Görüşün 

İlk önce, bilgisayarınızın seri numarasını (bilgisayarın arka 
kısmında bulunur) yazın. Bununla beraber, kullandığınız yazılım 
sürümünü de not etmeniz gerekir.  

Emin değilseniz,  düğmesine basın ve About Natus 
NeuroWorks [Natus NeuroWorks Hakkında] seçeneğini seçin. 
Ardından, 1-800-303-0306 numaralı telefondan Natus Teknik 
Desteği arayın ya da OTS@natus.com adresine e-posta 
gönderin. 

 

mailto:OTS@natus.com
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Natus sistemlerimiz, yazılımlarımız, kılavuzlarımız, çevrimiçi Yardım sistemimiz, aksesuar 
yelpazemiz ve destek hizmetlerimiz hakkında her türlü geribildiriminize ve önerinize açığız. 

Başlarken 

Yazılım Hakkında 

NeuroWorks yazılımı, çalışma dosyalarının depolandığı Natus veritabanı ve verileri toplamak 
için kullanılan NeuroWorks olmak üzere iki kısımdan oluşur. Bu bileşenleri gösteren düğmeler, 
programlar açık olduğunda Windows görev çubuğunda görülür.  

 
Görev Çubuğu Üzerindeki Program Düğmeleri 

Natus, Microsoft Windows işletim sisteminde çalışır. Gerçek çok görevli işlem yapma ve 
standart ağ protokolleri üzerinden gerçek zamanlı ağ iletişimi kurma yeteneklerine sahiptir. 
Natus, donanım ve yazılımlarını kalite süreci üzerinde tam kontrol sağlayacak şekilde tasarlar, 
kurar, test eder, dağıtır ve destekler. Natus bu sayede ürünlerini müşterilerinin ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde sürekli iyileştirme esnekliğine sahip olur. 

Genel İşletme Kuralları 

Natus, Windows ortamında çalışır. NeuroWorks sistemini kullanmak için genel bilgisayar 
işletme kurallarına aşina olmak gerekir. Örneğin, ekranları ve seçenekleri fare ile düğmelere 
basarak seçebileceğinizi ve bilgileri (verileri) bir iletişim kutusuna girip kayıt edebileceğinizi 
bilmeniz gerekir. 

Fareyi Kullanma 
Standart Microsoft Windows kullanım kurallarına uygun bir fare ile komutları seçerek sistem 
işlevlerinin çoğu etkinleştirilebilir.  

Sol Fare Düğmesi 
Fare imlecini ekrandaki bir ögenin üzerine getirin ve farenin sol düğmesine basın. Bir kez 
tıklamak bir işlev seçer. Çift tıklamak (iki kez tıklamak) bu işlevi çalıştırır.  

Sağ Fare Düğmesi 
Fare imlecini ekrandaki bir ögenin üzerine getirin ve bu öge için kısayol menüsünü açmak için 
farenin sağ düğmesine basın. İstediğiniz seçeneğin üzerine gelin ve bu seçeneği açmak için  
sol tıklayın.  

Sistemlerimiz, yazılımlarımız, kılavuzumuz, çevrimiçi Yardım sistemimiz, aksesuar yelpazemiz 
ve destek hizmetlerimiz hakkında her türlü geribildiriminize ve önerinize açığız.  
 

 

NOT: İşlem sırasının dışında bir düğmeye kazara basarak makineye ya da yazılıma 
herhangi bir zarar vermeniz mümkün değildir. Bu durumda bir yönlendirme iletişim 
kutusu çıkar ve size doğru işlem sırası hakkında bilgi verip prosedürü yeniden 
başlatmanıza imkan verir. 
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NeuroWorks Yazılımını Yükseltme 

Natus size zaman zaman yazılım yükseltmeleri gönderebilir. Yükseltme yazılımı bir kurulum CD’si 
ya da Natus Teknik Destek üzerinden kullanılabilecek bir indirme bağlantısı şeklinde olabilir.  

Yazılımı yükseltmek için: 
1. Kurulum CD’sini takın ve kurulumu etkinleştirin. Kurulumu yazılım bağlantısı üzerinden 

yapmak için bağlantıya tıklayın ve Run [Çalıştır] düğmesine basın. İndirme 
tamamlanınca Run [Çalıştır] düğmesine tekrar basın. Açılan WinRAR kendi açılan arşiv 
penceresinde Browse [Göz At] düğmesine tıklayarak Hedef klasörü seçin ve ardından 
Install [Kur] düğmesine basın.  

2. NeuroWorks klasörünü açın ve ardından Install [Kur ] > NWorks > Setup [Kurulum] 
 uygulama dosyasına tıklayın.  

3. NeuroWorks için InstallShield Sihirbazı tarafından verilen talimatları izleyin. 
4. Bir Talep Kodu oluşturmak için Seri Numarasını ve Seçenek Paketi numarasını girin. 
5. Talep Kodunu Natus Teknik Desteğe gönderin. Lisansınızı ve seçenek paketinizi 

yeniden etkinleştirmek için size bir Etkinleştirme Kodu gönderilecektir. 
6. Bilgisayarınızı yeniden başlatmak ve kurulumu tamamlamak için OK [Tamam] 

düğmesine tıklayın.  

Microsoft Windows Güncellemeleri Hakkında Tavsiyeler: 

• Natus sistemleri Windows otomatik güncellemeleri devre dışı bırakılmış olarak gönderilir. 
Onaylanmamış yazılımların sistemlerinizin dengesini bozmasını önlemek için 
müşterilerimize otomatik güncellemeleri devre dışı bırakmalarını tavsiye ederiz. 

• Müşterilerimiz sistemlerinin siber güvenlik tehditlerine karşı açık olabileceği konusunda 
endişe duyarlarsa, müşterilerimizin periyodik olarak Natus internet sitesini kontrol edip, 
satın alınmış olan Natus ürünü için hangi Windows güncellemelerinin onaylanmış 
olduğuna bakmalarını ve sadece bu güncellemeleri indirip kurmalarını tavsiye ederiz. 

• Xltek sistemleri üzerine kurulması için uygun olan güncel Windows Hizmet Paketi 
güncellemelerini görmek için Natus internet sitesinin 
(http://www.natus.com/index.cfm?page=support_1&crid=135) Teknik Destek 
bölümünü ziyaret edin. 

  

http://www.natus.com/index.cfm?page=support_1&crid=135
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Acquisition DT Sistemini Açma/Kapatma 

Acquisition DT sistemini açmak için aşağıdaki adımları izleyin: 
1. Yerel yönetmelikler bir yalıtım transformatörü kullanmayı gerektiriyorsa, yalıtım 

transformatörünün tıbbi kullanıma uygun bir güç çıkışına takıldığından emin olun.  
2. Varsa ağ kablosunu takın. 
3. ABD Dışında: Sisteminizin bir parçası ise yalıtım transformatörünü açın. 
4. Monitörü açın. 
5. Masaüstü bilgisayarı açın (ünitenin arkasında ek bir güç anahtarı daha vardır). 
6. Diğer donanımları açın (fotik uyarıcılar gibi). 
7. Natus veritabanı programını başlatın.  

Acquisition DT sistemini kapatmak için aşağıdaki adımları izleyin: 
1. Natus veritabanından çıkın. 
2. Windows görev çubuğunda Başlat düğmesine tıklayın. 
3. Başlat menüsünden Kapat'ı seçin. 
4. Bilgisayarı Kapat'ı seçin ve Evet'e tıklayın. 
5. Bilgisayarı kapatmak için güç anahtarını kullanın. (Diğer bileşenlerden herhangi birini 

kapatmaya gerek yoktur.) 
6. Sisteminizde yer alıyorsa, yalıtım transformatörünü güç çıkışından çıkarın.  
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Genel Uyarılar ve Dikkat Edilecek Hususlar 
Aşağıdaki Uyarılar ve Dikkat Edilecek Hususlar, Natus Masaüstü ve Dizüstü Bilgisayar sistemleri 
ile bunlarla beraber gelen yazılımlar içindir. Acquisition LT (dizüstü bilgisayar)’de sisteme özel ek 
uyarılar ve dikkat edilecek hususlar bulunmaktadır. İşletme güvenliği konusunda ya da uyarılar ile 
dikkat edilecek hususların herhangi biri hakkında emin değilseniz veya sorularınız varsa, lütfen  
1-800-303-0306 numaralı telefondan Natus Teknik Desteği aramaktan çekinmeyin. 

 
Federal yasalara göre bu yazılımın satışı, dağıtımı ve kullanımı, sadece bir hekim 
tarafından veya bir hekimin emri ile gerçekleştirilebilir. 

 

Herhangi bir Natus cihazının doğru kullanımı, sistemle birlikte verilen veya sistem 
üzerinde bulunan tüm talimatların ve etiketlerin dikkatle okunmasına bağlıdır. Yanlış 
uygulama veya kullanım, yanlış ölçümlere yol açabilir. 

 
Natus ana kutuları, IEC 60529 standardına göre su girişine karşı sıradan koruma 
derecesi olan IPX0 olarak sınıflandırılmıştır. 

 
Gücünü bataryadan alan ana kutularda, kullanılmış bataryaları yerel mevzuata 
uygun bir şekilde imha edin. 

 

Bir Natus ana kutusunda kullanılan bilgisayar, Natus tarafından onaylanmalı ve 
IEC 60601-1 onaylı sistemin parçası olarak verilmelidir veya IEC 60950-1 / IEC 
62368-1 ya da benzeri bir standarda göre onaylanmalı ve hasta ortamının dışında 
tutulmalıdır (yani, hastadan yatay olarak en az 1,5 metre uzakta ve hastanın 
bulunduğu alanın zemininden 2,5  metre yüksekte olmalıdır). 

 
Sinyallerin geçerliliğinden emin olmak için cihazı elektromanyetik parazit 
kaynaklarının yakınında kullanmayın. 

 

Sistemi temizlemeden önce gücü kapatın. Sistemin elektronik parçalarının içine 
deterjan çözeltisinin veya soğuk sterilizasyon maddelerinin sızmasını önleyin.  
Tüm konektörlerin çevresinde ve kenarlarda dikkatli davranın. Aşındırıcı  
maddeler kullanmayın. 

 
Natus sistemleri AP veya APG sınıfı değildir. Natus sistemlerini hava, oksijen veya 
azot oksitli yanıcı bir anesteziğin bulunduğu ortamlarda KULLANMAYIN. 

 

Cihaz aksesuarları çeşitli türlerde tek kullanımlık, steril iğne elektrotları içerebilir. Bu 
iğneler STERİL olarak etiketlidir ve sterilizasyon yöntemi ambalajda belgelenmiştir. 
Steril ambalaj bozulmuş ise söz konusu elektrotlar kullanılmamalıdır. 

 
Natus cihazları sadece bir hekim tarafından veya bir hekimin siparişiyle satılabilir, 
dağıtılabilir veya kullanılabilir. 
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Elektrikle İlgili Uyarılar ve Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 
Natus sistemleri sadece doğru topraklanmış bir elektrik prizine bağlanmak için 
üretilmiştir. 

 

Sistemin toprak hattının sağlamlığını, sistemdeki kaçak akımı ve hastaya temas 
eden yüzeylerde kaçak akım olup olmadığını periyodik olarak kontrol edin. Bu en az 
YILDA BİR DEFA yapılmalıdır. 

 

Tüm kablolar bağlanmadan, doğrulanmadan ve hasar olup olmadığı gözle kontrol 
edilmeden sistem gücünü AÇMAYIN. Kabloların denetlenmemesi, elektrik 
çarpması sonucu ölüme yol açabilir. 

 

ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Elektrot girişlerini toprağa BAĞLAMAYIN. 
Hasta ana kutusu, bağlantıların yalnızca yalıtılmış hasta bağlantıları için olduğunu 
hatırlatan uyarı simgeleri içerir. Toprak bağlantısının yapılması, elektrik 
çarpmasından dolayı ölüme neden olabilir.  

 
ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Sisteme servis UYGULAMAYIN. Servis için 
sadece uzman personele başvurun. 

 

Sistem, hastane kullanımına uygun bir fişi olan üç telli bir güç kablosu 
kullanılmalıdır. Sistem topraklanmıştır. Topraklamanın güvenilir olması için, cihazı 
yalnızca hastanede kullanıma uygun ya da sadece hastanede kullanılan tipte bir 
prize takın. Güç kablosunu yıpranmalara ve diğer hasarlara karşı sıklıkla inceleyin. 
Sistemi hasarlı bir güç kablosu ya da fişle ÇALIŞTIRMAYIN. 

 
Yerel mevzuatın yalıtım transformatörü kullanılmasını zorunlu tuttuğu yerlerde, 
yalıtım transformatörünü yere KOYMAYIN. 

 
Yalıtım transformatörüne yalnızca Natus tarafından önerilen bileşenleri takın. 

 

Sadece Natus tarafından onaylanan ve IEC 60601-1 onaylı sistemin parçası olarak 
verilen cihazlar ya da IEC 60601-1 standardını karşılayan cihazlar bilgisayar 
sisteminin giriş ya da çıkış bağlantı yuvalarına takılabilir. 

 

Bir tıbbi cihazı diğer bir tıbbi cihazla birlikte kullanırsanız, IEC 60601-1 Madde 16 
ME Sistemleri maddesinin cihazlar bağlandıktan sonra karşılandığından emin olmak 
için kurulum prosedürlerini dikkatle takip edin. 
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Elektrotlar ve Hastaya Bağlanmasıyla İlgili Uyarılar ve  
Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 

Tüm hasta elektrotlarını sadece elektriksel olarak tamamen izole edilmiş fizyolojik 
cihazlara bağlayın. Hasta elektrotlarının başka bir cihaza veya harici çıkışa 
bağlanması kişisel yaralanmaya yol açabilir. 

 
Hasta ana kutusu yalnızca dokunmaya karşı dayanıklı tipte elektrot girişlerini kabul 
eder. Başka tipte hasta elektrot girişi kullanmaya TEŞEBBÜS ETMEYİN.  

 
Kabloların takılmaya/boğulmaya neden olmasını önlemek için hastanın erişiminde 
gevşek kablo olmadığından emin olun. 

 
Natus EEG ana kutulara bağlı hasta olay düğmesi, kritik hasta güvenliğiyle ilişkili 
olaylarda kullanım amaçlı değildir. 

 
Hasta bağlantıları doğrudan kardiyak temas amaçlı DEĞİLDİR. 

 
XLDetect montajını özel kanal etiketleriyle KULLANMAYIN.  

 

Bir hastaya birden fazla tıbbi cihaz bağlanmışsa, hasta sızıntı akımlarının toplamı 
IEC 60601-1 standardında verilen sınırları aşabilir.  IEC 60601-1 sınırlarına 
uyulduğundan emin olmak için servis personeline danışın. 

 

Hasta Ortamıyla İlgili Uyarılar ve Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 

ABD Dışında: IEC 60601-1 onayı olmayan (Avrupa için CE onayı olmayan) tüm 
masaüstü bilgisayar parçaları hasta ortamının dışında tutulmalıdır (yani, hastadan 
yatay olarak en az 1,5 metre uzakta ve hastanın bulunduğu alanın zemininden 
2,5 metre yüksekte olmalıdır). Ancak, Natus sisteminin parçası olan bilgisayarın  
bir yalıtım transformatörü varsa, hastaya ihtiyaç duyulduğu kadar yaklaştırılabilir.  

 
Tüm tıbbi ekipmanlarda olduğu gibi, hasta kablolarını hastanın takılma veya 
boğulma olasılığını azaltacak biçimde yerleştirin. 

 

IEC 60601-1 onayı olmayan (Avrupa için CE onayı olmayan) her türlü monitör hasta 
ortamının dışında TUTULMALIDIR (yani, hastadan yatay olarak en az 1,5 metre 
uzakta ve hastanın bulunduğu alanın zemininden 2,5 metre yüksekte olmalıdır). 
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Acquisition LT ile İlgili Özel Uyarılar ve Dikkat Edilecek Hususlar 
Aşağıda ifade edilen özel Uyarılar ve Dikkat Edilecek Hususlar, Acquisition LT (Dizüstü 
Bilgisayar) içindir ve Genel Uyarılar ve Dikkat Edilecek Hususlara ek olarak dikkate alınmalıdır. 
Lütfen Acquisition LT sistemini çalıştırmaya başlamadan önce TÜM Uyarıları ve Dikkat 
Edilecek Hususları okuyun. İşletme güvenliği konusunda ya da uyarılar ile dikkat edilecek 
hususların herhangi biri hakkında belirsizlik yaşıyorsanız veya sorularınız varsa, lütfen  
1-800-303-0306 numaralı telefondan Natus Teknik Desteği aramaktan çekinmeyin. 
 

 
Natus EEG Dizüstü Bilgisayar Sistemi ile kullanılan dizüstü bilgisayar IEC 60601-1 
standardına uygun OLMALI ve Avrupa için CE onayına sahip OLMALIDIR. 

 

ABD Dışında: IEC 60601-1 onayı olmayan (Avrupa için CE onayı olmayan) tüm 
dizüstü bilgisayar parçaları hasta ortamının dışında tutulmalıdır (yani, hastadan 
yatay olarak en az 1,5 metre uzakta ve hastanın bulunduğu alanın zemininden 2,5 
metre yüksekte olmalıdır). Ancak, Natus sisteminin parçası olan bilgisayarın bir 
yalıtım transformatörü varsa, hastaya ihtiyaç duyulduğu kadar yaklaştırılabilir.  

 

Ana kutu arayüz kartı ve dizüstü bilgisayar için sadece Natus tarafından verilen 
tıbbi kullanıma uygun güç kaynaklarını kullanın. Sistem, sadece dizüstü bilgisayar 
için Natus onaylı güç kaynağı, PCMCIA kart için ise AULT SW175 güç kaynağı ile 
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Sistemi herhangi başka bir tür güç kaynağı ile 
ÇALIŞTIRMAYIN. 

 
Natus EEG ana kutuya sadece bir Natus PCMCIA, ISA veya PCI kart (veri alma 
kartı) bağlayın.  

 

Dizüstü bilgisayarın paralel bağlantı noktası sadece Natus onaylı bir yazıcı ile 
kullanılmak için tasarlanmıştır. Paralel bağlantı noktasını başka bir amaç için 
KULLANMAYIN. 

 

Dizüstü bilgisayar sisteminin PS/2 bağlantı noktasının amacı PS/2 uyumlu bir fare 
kullanmaktır. Dizüstü bilgisayar sisteminin PS/2 bağlantı noktasına başka bir tür 
cihaz bağlanmamalıdır. 

 

Dizüstü bilgisayar sisteminin alt PCMCIA yuvası, Natus tarafından verilen lisans 
anahtarı ve güvenlik cihazı ile kullanılmak için tasarlanmıştır. Dizüstü bilgisayar 
sisteminin alt PCMCIA yuvasına başka bir tür cihaz bağlanmamalıdır. 

 

Dizüstü bilgisayar sisteminin üst PCMCIA yuvası, Natus tarafından verilen PCMCIA 
EEG veri alma kartı ile kullanılmak için tasarlanmıştır. Dizüstü bilgisayar sisteminin 
üst PCMCIA yuvasına başka bir tür cihaz bağlanmamalıdır. 

 
Dizüstü bilgisayarın bataryası, şarj edilebilir uygun bir lityum-İYON batarya ile 
değiştirilebilir. 

 
Dizüstü bilgisayar sisteminin işletilmesi sonucu oluşan ve imha edilmesi gereken 
herhangi bir atık ürün ya da kalıntı yoktur. 

 
Dizüstü bilgisayar sisteminin kullanım ve nakliyesi ile ilgili uygun çevresel koşullar 
için kullanıcı kılavuzuna bakın. 
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Yazılımla İlgili Uyarılar ve Dikkat Edilecek Hususlar 
Yazılımla ilgili aşağıdaki uyarılar ve dikkat edilecek hususlar, NeuroWorks ve/veya SleepWorks 
yazılımlar içindeki belirli işlevler için geçerlidir. 

Alma Profilleri 

Alma profili, alma ayarları sayfasında veya yeni ya da sürdürülen bir çalışmada görülebilen, 
kaydedilmiş alma ayarları topluluğudur. Bir profil oluşturulduğunda, yazılımın mevcut moduna 
göre, ya NeuroWorks\Settings (EEG) dizinindeki ya da NeuroWorks\SettingsSleep (Uyku) 
dizinindeki   bir dosyaya otomatik olarak kaydedilir. Alma profili ortak ayarlar dosyalarına 
kaydedildiğinden Ortak Ayarlar Önbelleği ile senkronize edilir ve bu nedenle diğer iş 
istasyonları tarafından da kullanılabilir. Lütfen NeuroWorks ve SleepWorks Kullanıcı 
Kılavuzlarının “Alma Profilleri” bölümüne bakın. 

 

Alma profilleri iş istasyonları arasında paylaşılabildiğinden, profil bir makineden 
silinirse aynı Ortak Ayarlar Önbelleğini kullanan diğer makinelerden de silinir.  
Alma profillerini silerken gerekli tedbirleri alın. 

 

“Alma Profillerini Devre Dışı Bırakma” konusu, NeuroWorks yazılımını kişiselleştirmek 
için değiştirilebilecek kayıt defteri anahtarlarını tanımlar. Bu ayarlar, sadece daha 
önceden kayıt defteri anahtarları hakkında bilgisi olan tecrübeli bilgisayar kullanıcıları 
tarafından değiştirilmelidir. Lütfen daha fazla bilgi için Natus Teknik Desteğe danışın. 

Natus Veritabanı 

Natus Veritabanı, hasta verilerini düzenlemek ve gözden geçirmek, yeni bilgiler almak, bir 
çalışmaya başlamak, çalışmayı bitirmek ve hasta bilgileri ile çalışmalarını arşivlemek için ana 
kapıdır. Lütfen daha fazla ayrıntı için Natus Veritabanı veya SleepWorks Kullanıcı 
Kılavuzlarındaki “Natus Veritabanı” bölümüne bakın.  

 

Bir çalışma ile ilgili veri dosyalarını kaldırmak için Purge [Yok Et] düğmesine 
tıklamak, dosyalar arşivlenmemiş ise geri döndürülemez bir işlemdir. Veritabanında 
hasta adı ile bilgisi kalır ve size talebinizi onaylamanız için bir parola sorulur. 

 
Arşivlenmiş çalışmalar sabit sürücüden otomatik olarak silinmez. Arşivlenmiş 
çalışmaların yok edilmesi için düzenli bir program uygulamanız gerekir. 

 
Arşivlenmemiş dosyaları SİLMEYİN. 

 
Mevcut hastane ağına herhangi bir donanım bağlamadan önce Bilişim Sistemleri 
(ya da uygun olan bölüm hangisi ise) birimi ile iletişim kurun. 

 
Bir çalışmada alma yaparken aynı anda başka bir alma sürecini izlemeye teşebbüs 
ETMEYİN. 

 
Üç bilgisayardan daha fazla alma istasyonunu izlemeye teşebbüs etmeyin. 
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Alarmlar 

NeuroWorks içinde Alarm işlevi de bulunmaktadır. NeuroWorks tarafından desteklenen iki alarm 
türü vardır: 1) Teknik nedenlerden kaynaklanan ve bilindiği takdirde tamamen düzeltilebilen 
küçük etkileşimlere maruz kalan değerli verilerin alınmasında kullanıcılara yardımcı olan teknik 
alarmlar ile 2) Hasta tarafından tetiklenen hasta kaynaklı alarmlar.  

 
Alarm sisteminin amacı, kendi başına çalışan hastane alarmlarının yerini almak 
DEĞİLDİR. 

Bir Çalışmada Klipler Oluşturma, Kırpma ve Videoyu Silme 

Bir çalışmayı kırpabilir ve saklamak istediğiniz video verisini içerek klipleri işaretleyebilirsiniz 
veya mevcut çalışmada işaretlenmiş bir klip içinde olmayan tüm videoları silebilirsiniz. Bir 
çalışmayı kırptığınızda, orijinal çalışma el değmemiş bir şekilde muhafaza edilir. 
 
 

 

Sadece Create a pruned study [Kırpılmış bir çalışma oluştur] işlemi veritabanında 
ikinci bir çalışma oluşturur. Delete all video [Tüm videoları sil] işlemi ikinci bir 
çalışma oluşturmaz. Lütfen daha fazla bilgi için NeuroWorks Kullanıcı 
Kılavuzunda “Bir Çalışmada Klipler Oluşturma ve Kırpma” bölümüne bakın. 

 

Delete Video [Video Silme] eylemi KALICIDIR. Tüm EEG çalışmasında sadece 
seçili video klipleri muhafaza edersiniz. Lütfen daha fazla bilgi için NeuroWorks 
Kullanıcı Kılavuzunda “Video Çıkarma ve Atma” bölümüne bakın. 

 

Seçili videolardaki EEG verisini arşivlerken sınırınız depolama ortamınızın 
büyüklüğüdür. Lütfen daha fazla bilgi için NeuroWorks Kullanıcı Kılavuzunda 
“Video Klip Oluşturma ve Kırpma” bölümüne bakın. 
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NeuroWorks Çözümleyicileri 

Dosyaları çevrimdışı olarak ya da bir yükleme sonrasında analiz etmek için Natus veritabanı 
Yığın Çözümleyiciler kullanılır. Kullanıcıların gözden geçirme çalışmalarına yardımcı olması için 
NeuroWorks üzerinde dört tip çözümleyici bulunur: Genlik entegre EEG (aEEG), Sıkıştırılmış 
Spektrum Dizisi (CSA), Ani Yükseliş Tespit Edici (XLSpike) ve Olay Tespit Edici (XLEvent). 
Lütfen daha fazla bilgi için NeuroWorks Kullanıcı Kılavuzunda “Bir Çalışmayı Gözden Geçirmek 
için Çözümleyicileri Kullanma” bölümüne bakın. 
 

 

• Halen Natus programında açık olan bir çalışmayı yığın çözümlemeye 
göndermeyin. Yığın çözümleme başlamaz ya da bir hata mesajı görülür.  

• Bir çalışma yığın analize gönderildikten sonra, analiz tamamlanmadan bir 
Natus programında açmaya teşebbüs etmeyin. Aksi halde, yığın analizi 
başarısız olur ve bir hata mesajı görülür. 

 
P3-P4 haricindeki kanallardan aEEG için üretilen klinik değerlerin herhangi bir 
hastalığa veya duruma karşılık gelmediği gösterilmiştir. 

 

Çalışmanın gözden geçirilmesi için sadece Natus Ani Yükseliş ve Olay tespit 
edicilere bel bağlamayın. Bu tespit ediciler, nitelikli hekimin hastayı analiz etmesine 
ve tanılamasına yardımcı olmak için kullanılan araçlardır. 

 
XLDetect montajını özel kanal etiketleriyle KULLANMAYIN. 

 

NeuroWorks Kullanıcı Kılavuzunda tanıtılan XLSpike ve XLEvent performansları 
sadece Ani Yükseliş ve Olay Tespit algoritmasının varsayılan ayarları kullanılarak 
elde edilebilir. Varsayılan ayarlar değiştirilecekse, bu dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. 

 

Natus Olay Tespit algoritması tam monte bir elektrot dizisi (21 ya da daha fazla kayıt 
elektrotu) ile kullanılmalıdır. Daha az sayıda montaj kullanmak algoritma 
performansını olumsuz etkiler ve bu şekilde ki kullanımın geçerlemesi yapılmamıştır. 

 

NeuroWorks Yapılandırması 

 

NeuroWorks Kullanıcı Kılavuzundaki “Otomatik Oturum Açmayı Yeniden 
Başlatma” konusu, NeuroWorks yazılımını kişiselleştirmek için değiştirilebilecek 
kayıt defteri anahtarlarını tanımlar. Bu ayarlar, sadece daha önceden kayıt defteri 
anahtarları hakkında bilgisi olan tecrübeli bilgisayar kullanıcıları tarafından 
değiştirilmelidir. Lütfen 1-800-303-0306 numaralı telefondan Natus Teknik Desteği 
arayın ya da OTS@natus.com adresine e-posta gönderin. 

 

NeuroWorks Kullanıcı Kılavuzundaki “Hızlı EEG Gözden Geçirme için Ayarlar” 
konusu, NeuroWorks yazılımını kişiselleştirmek için değiştirilebilecek kayıt defteri 
anahtarlarını tanımlar. Bu ayarlar, sadece daha önceden kayıt defteri anahtarları 
hakkında bilgisi olan tecrübeli bilgisayar kullanıcıları tarafından değiştirilmelidir. 
Lütfen 1-800-303-0306 numaralı telefondan Natus Teknik Desteği arayın ya da 
OTS@natus.com adresine e-posta gönderin. 

 

  

mailto:OTS@natus.com
mailto:OTS@natus.com
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Kullanıcı Tarafından Yapılması Önerilen Bakım 
Genel bir bakım planını takip etmek, Natus NeuroWorks sisteminizin ömrünü uzatmaya yardımcı 
olur. Kullanıcı tarafından yapılan bakım, herhangi bir donanımın iç kısmına erişimi içermez. 
Düzeltici bakım ve/veya iç bileşen servisi gerektiren servis sorunları için 1-800-303-0306  
numaralı telefondan Natus Teknik Desteği arayın veya yerel Natus temsilcinizle görüşün. 
 

 
NOT: Kullanıcının bu bölümde tarif edilen bakım prosedürlerini en az yılda bir 
uygulaması tavsiye edilir. 

 

Kullanıcı tarafından yapılan bakım düzenli incelemeyi ve aşağıdaki tüm sistem 
bileşenlerini temizlemeyi içerir: 

• Monitör ve CPU (bilgisayar konsolu) 
• Konektörler 
• Ana Kutu ve Ana Kutu kablosu 
• Elektrotlar ve Aksesuarlar 

 

 
UYARI: Temizlemeden önce güç kablosunu sistemden ve duvardaki prizden 
çıkarın. Tiftiksiz bir bez kullanın. Herhangi bir sistem bileşeni üzerinde aşındırıcı bir 
temizlik maddesi kullanmayın. 

 
UYARI: Sistemin dahili elektronik bileşenlerine fazlalık sıvıların sızmamasına dikkat 
edin. Özellikle ızgaralar çevresinde çalışırken sıvılara dikkat edin. 
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Monitör ve CPU 

Monitör ve CPU nemli bir bezle su, yumuşak deterjan veya soğuk sterilizasyon maddesi 
kullanılarak temizlenebilir. Dahili bileşenlere fazlalık sıvıların sızmamasına dikkat edin. 

Konektörler 

Konektörler sadece kuru, yumuşak ve tiftiksiz bir bez ile silinmelidir.  

Ana Kutu ve Kablosu 

Elektrot bağlantılarında gevşeme olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Gevşeme olursa 
1-800-303-0306 numaralı telefondan Natus Teknik Desteği arayın. Ana kutuya aşırı fiziksel 
stres (düşürmek gibi) uygulamamaya dikkat edin. Kablo bütünlüğünü periyodik olarak kontrol 
edin. Ana kutu sadece kuru, yumuşak ve tiftiksiz bir bez ile silinmelidir. 

Elektrotlar ve Aksesuarlar 

Tüm yüzey elektrotlarını ve aksesuarları düzenli olarak ılık sabunlu su veya sterilizasyon 
maddeleri ile temizleyin. Tüm jel ve/veya merhemlerin elektrotlardan ve kablolarından 
çıkarıldığından emin olun. Tüm elektrotları ve aksesuarları temizlemek ve/veya sterilize etmek 
için elektrot üreticisinin yönergelerini takip edin. 

Natus NeuroWorks sistemi her ne kadar olabildiğince dayanıklı ve güvenilir olmak üzere dikkatle 
tasarlanmış olsa da, sistem bileşenlerini düzenli olarak kontrol etmek ve temizlemek sistemin 
uzun vadede sorunsuz olarak çalışmasını destekler. Diğer tıbbi donanımlarda da olduğu gibi, aşırı 
fiziksel stresten (özensiz taşıma gibi) ve aşırı sıcaklığa maruz kalmaktan uzak tutun. 

Natus NeuroWorks sisteminizin güvenliğini ya da verimliliğini etkileyebilecek herhangi bir 
sorundan şüpheleniyorsanız, 1-800-303-0306 numaralı telefondan Natus Teknik Desteği arayın 
veya yerel Natus temsilcinizle görüşün. 
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Donanım Sembollerin Açıklaması 
Aşağıdaki tabloda, çeşitli Natus donanımlarının üzerinde görülebilecek sembollerin listesi ve 
açıklaması yer almaktadır. 

Sembol IEC Yayını Tanım 

 
384 DİKKAT:  

Ekteki Belgelere Bakın 

 
417-5019 Koruyucu Topraklama (Topraklama Bağlantısı) 

 
878-02-03 BF Türü Donanım 

 
878-03-01 Tehlikeli Gerilim 

 417-5032 Alternatif Akım 

 
417-5007 Güç Açık 

 
417-5008 Güç Kapalı 

 

Tıbbi Cihaz 
Yönergesi 
93/42/EEC 

CE İşareti 
2017/745 sayılı AT Yönetmeliği’ne uygunluğu tasdik 
edilmiş Tıbbi Cihaz Yönetmelik (TCY) ürünü. 

 
60950 Sınıf II Donanım (topraklı olmayan muhafaza) 

 

ISO-7000/IEC-60417 

Symbol 0224 
Nem Sınırı 

 

ISO-7000/IEC-60417 

Symbol 0632 
Sıcaklık Sınırı 

 EN 50419 İşletme ömrü sonunda imha etme 
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Yeni bir Çalışma Başlatma 

Yeni bir NeuroWorks çalışmasına başlamak için: 
1. Hastayı elektrotlar ile ana kutuya bağlayın. 
2. Kullanıcı adınızı ve Parolanızı kullanarak sistem ağında oturum açın. Bu, Natus 

veritabanını başlatır. (Natus veritabanını Windows masaüstündeki Natus Veritabanı 
ikonuna tıklayarak da açabilirsiniz.)  

 
Natus Veritabanı İkonu 

3. Study Information [Çalışma Bilgisi] iletişim kutusunu açmak için aşağıdakilerden birini 
yapın:  

•  New [Yeni] araç çubuğu düğmesine tıklayın.  
• Patient [Hasta] menüsünü açarak New [Yeni] seçeneğini seçin. 
• CTRL + N klavye kısayolunu kullanın. 

4. Patient [Hasta] sekmesinin ad ve soyad alanlarına en az bir karakter girin. Daha sonra 
daha çok bilgi eklemek için geri gelip kaydı düzenleyebilirsiniz. 

5. NeuroWorks Acquisition [Alma] ekranını açmak için Study Information [Çalışma 
Bilgisi]  penceresinde OK [Tamam]’a basın. Acquisition [Alma] sekmesi ayarlarınıza 
göre çalışma otomatik olarak başlayabilir (aşağıdaki İPUCUNA bakın). Eğer NOT 
RECORDING (KAYIT ETMİYOR) mesajı görünürse, kayda başlamak için Record 
[Kaydet] düğmesine basın (ya da CTRL + BOŞLUK).  

6. Bu noktada CTRL + EKSİ (numara takımındaki <->) tuşuna basarak (veya Controls 
[Kontroller] > Impedance Check [Empedans Kontrolü] seçimlerini yaparak) bir 
Empedans Kontrolü yapabilirsiniz.  

7. Kaydı durdurmak için Stop [Durdur] düğmesine tıklayın (ya da CTRL + BOŞLUK). 
8. Kayıt oturumunu kapatmak için NeuroWorks penceresinin sağ üst köşesinde bulunan 

 düğmesine tıklayın. Technologist's Report [Uzman Raporu] iletişim kutusu görünür. 
Bunu şimdi ya da daha sonra doldurabilirsiniz. OK [Tamam] düğmesine tıklayın.  

9. Are you sure you want to end the current study? [Mevcut çalışmayı sona erdirmek 
istediğinizden emin misiniz?] mesaj kutusu çıktığında Yes [Evet] düğmesine tıklayın. 
NeuroWorks kapanır ve Natus Veritabanı yeniden görünür. 
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İPUCU: Edit Settings [Ayarları Düzenle] kutusundaki Acquisition [Alma] 
sekmesine bulunan bir seçenek size yeni bir çalışmaya başladığınızda otomatik 
olarak kayda başlama imkânı verir. Bu özelliğe erişmek için Edit [Düzenle] > 
Settings [Ayarlar] > Acquisition [Alma] seçimini yapın. 
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Çalışma Bilgisi Kutusu 
 

 

NOTLAR: 
• Hasta / Çalışma bilgisi iletişim kutusu, belirli bir hasta için tüm çalışmalarda 

ortak olan alanlara ve her bir çalışmaya özel alanlara ayrılmıştır. 

•  Ana kutu seçeneği Çalışma Bilgisi kutusunun Hasta sekmesine bulunur. 
Bir çalışmaya başladığınızda ilk önce Study Information [Çalışma Bilgisi] kutusu 
görünür. Bu iletişim kutusunu çalışma esnasında Edit [Düzenle] > Study 
Information [Çalışma Bilgisi] seçimini yaparak ya da CTRL + I ile çağırabilirsiniz. 
Bir çalışmanın başlangıcında Çalışma Bilgisi içinde iki sekme bulunur: 1. Patient 
[Hasta] Sekmesi 2. Medication Information [İlaç Bilgisi] Sekmesi  
Bir çalışma başladıktan sonra Çalışma Bilgisi kutusunu çağırdığınızda, içinde iki ek 
sekme daha olur: 1. Technologist's Report [Uzman Raporu] 2. Physician's Report 
[Hekim Raporu]. Bu sekmeler, daha sonra üretilecek raporlarda görünen çeşitli 
çalışma özellikleri hakkındaki notları ve bilgileri girmek için kullanılabilir. 

 

 
Başlangıçta Çalışma Bilgisi Kutusu 
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Ana Kutu Seçeneği 

Ana Kutu seçeneği size PCI veri yolu, USB veri yolu ya da Ethernet (TCP/IP) üzerinden bağlı ana 
kutular arasında geçiş yapma imkânı verir. Ana Kutu seçeneği sadece bir çalışmaya ilk 
başladığınızda kullanılabilir. Her zaman kullanılabilir olan PCI ve USB ögelerin yanı sıra kullanılabilir  

 
Ana Kutu Seçenek İşlevleri 

ana kutular listesinde TCP/IP bağlantısı olan tüm ana kutular bulunmaktadır. Bu tür ana kutuların 
yapılandırma içinde kullanıcı dostu isimleri bulunur (XLDB->Tools [Araçlar]->Options 
[Seçenekler]->Headboxes [Ana Kutular]). Bu kullanıcı dostu isimler (ör. “EMU40 Oda 416” veya 
“Uyku Odası 517”) listede görünür ve bir çalışmaya başlamadan önce uygun ana kutuya 
bağlanmayı sağlar. 

Seçilen fizyolojik izleme (PhM) cihazlarından ya da hayati işaret monitörlerinden de bazı 
parametreleri kaydetmek mümkündür. Bir PhM cihazından kayıt yapmak istiyorsanız, ana kutu 
seçiminizi yaptığınızda PhM cihazını da seçmeniz gerekir. Ana kutu açılır penceresinden PhM 
cihazlarını seçebilmeniz için önce PhM cihazlarının kurulması gereklidir. Bu özellik hakkında 
daha fazla bilgi almak için NeuroWorks/SleepWorks Kullanıcı Kılavuzuna başvurun. 
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Medication Information [İlaç Bilgisi] Sekmesi 
Medication Information [İlaç Bilgisi] sekmesi, Çalışma Bilgisi kutusundaki sekmelerden biridir.  

Medication Information [İlaç Bilgisi] sekmesini hastanın ilaçları ve doz bilgileri hakkında 
notlar girmek için kullanabilirsiniz.  

• Yeni bilgi eklemek için Add [Ekle] düğmesine tıklayın. Daha önce girilmiş veriler listesi açılır. 
• Aşağı açılan listede olmayan yeni bir öge girmek için Add [Ekle] listesinden Other 

[Diğer] seçeneğini seçin. Ardından, açılan metin kutusuna öge adını girin. Bir sütundan 
diğerine hareket etmek için Sekme tuşunu kullanın. 

• Veriyi dilediğiniz zaman silme tuşu ile silip doğru bilgiyi girerek değiştirebilirsiniz. 
• Ayrıca, düzenlemek istediğiniz alan üzerine fare imlecini getirerek ve sağ tıklayarak veri 

ekleyebilir veya var olan veriyi değiştirebilirsiniz. Bir sütun başlığına sağ tıkladığınızda, 
aralarından seçim yapmanız için daha önce girilmiş olan ögelerin listesi gösterilir. 

• Aşağı açılan listelerde bulunan nesneler, File [Dosya] > Customize [Özelleştir] menü 
seçeneği ile özelleştirilebilir. Örneğin, Dosages [Dozajlar] aşağı açılır listesinin içeriğini 
değiştirmek için File [Dosya] > Customize [Özelleştir] > Dosages [Dozajlar] menü 
seçeneğine gidin. 

Technologist's Report [Uzman Raporu] Sekmesi 
Technologist's Report [Uzman Raporu] sekmesi, Çalışma Bilgisi kutusundaki sekmelerden 
biridir. Technologist's Report [Uzman Raporu] sekmesi, daha sonra üretilecek raporlarda 
görünen çeşitli çalışma özellikleri hakkındaki notları ve bilgileri girmek için kullanılır.  

 

NOT: Bir çalışmaya ilk başladığınızda Technologist's Report [Uzman Raporu] 
sekmesi Çalışma Bilgisi kutusunda görülmez. Ancak çalışma başladıktan sonra 
Çalışma Bilgisi kutusunu açtığınızda görülür. 

Physician's Report [Hekim Raporu] Sekmesi 
Ehil bir kullanıcı, Physician's Report [Hekim Raporu] sekmesine üç taneye kadar tanı kodu 
girebilir. Girilecek bu seçimler veritabanında saklanır (kullanıcı tarafından silinmesi durumu 
hariç) ve çalışma raporuna eklenebilir. 

Physician's Report [Hekim Raporu] sekmesi, Çalışma Bilgisi kutusundaki sekmelerden biridir. 
Physician's Report [Hekim Raporu] sekmesi, çeşitli çalışma özellikleri için üretilen raporlara 
eklenebilen notlar ve/veya tanı kodları gibi bilgiler girmek için kullanılır. 
 

 

NOT: Bir çalışmaya ilk başladığınızda Physician's Report [Hekim Raporu] sekmesi 
Çalışma Bilgisi kutusunda görülmez. Ancak çalışma başladıktan sonra Çalışma 
Bilgisi kutusunu açtığınızda görülür. 
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Empedans Kontrolü 
Empedans kontrolü, hastayla elektrot temasının yeterli olduğundan emin olmak için yapılır. 
Empedans kontrolleri bir çalışma esnasında herhangi bir zamanda yapılabilir. 

Bir empedans kontrolü yapmak için Controls [Kontroller] > Impedance Check [Empedans 
Kontrolü] menü seçeneğine gidin. 

Empedans Kontrolünü Çalıştırma 

Empedans kontrolü başlatıldığında, yazılım tüm kanalları tarar (otomatik tarama modunda).  
Bir kanala kilitlenerek ve ardından elektrot temasını kabul edilebilir empedans seviyelerine 
ayarlayarak tek bir kanalın temasını izleyebilirsiniz. Kanal etiketleri mevcut montaja karşılık gelir, 
ana kutu üzerinde yer alanlara karşılık gelmez. 

Amaç Yöntem 

Bir kanala kilitlenmek Kilitlenmek istediğiniz Channel # [Kanal 
Numarası] solunda bulunan Lock Channel 
[Kanala Kilitlen] düğmesine tıklayın. Bu işlem, 
taramayı bu kanalla sınırlı tutar. Ardından, 
yeterli seviyeye erişene kadar elektrot 
bağlantısına ayarlamalar yapabilirsiniz. 

Sistemi tüm kanalları taraması ve tam 
empedans kontrolü yapması için bırakmak 

Release Lock [Kilidi Aç] seçeneğine tıklayın. 

Empedans kontrolünü EEG kaydının bir 
parçası olarak kaydetmek 

End and Start Recording [Sonlandır ve Kaydı 
Başlat] seçeneğine tıklayın. 

Empedans kontrolünü sonlandırmak End [Sonlandır] seçeneğine tıklayın. 

Empedans Kontrolünü Yorumlamak 

Empedans kontrolü, her elektrot bağlantısının empedansını gösteren çubuk grafikler gösterir. 
Yeşil çubuk değerin kabul edilebilir (ör. eşikten düşük) olduğunu gösterir. Kırmızı çubuk değerin 
kabul edilemez (ör. eşikten yüksek) olduğunu gösterir. Empedans eşiğini ayarlamak için, Check 
Impedance [Empedansı Kontrolü] ekranının sağ tarafındaki Threshold Group [Eşik Grubu] 
kutusunda bulunan Threshold [Eşik] düğmelerinden birine tıklayın.  
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Video Kaydı  

 
İş Akışı Araç Çubuğundaki Kaydet ve Kamera Düğmeleri 

EEG kaydını açmak veya kapatmak için Start / Stop Recording [Kaydı Başlat / Durdur] 
düğmesine basın. 

Video kaydını açmak veya kapatmak için Start / Stop Recording Video [Video Kaydını Başlat / 
Durdur] düğmesine basın. 

Video ekranını göstermek ya da gizlemek için: 

• View [Göster] > Video menü seçeneğine gidin 
• CTRL + U tuş kombinasyonuna basın 

• Araç çubuğundaki  Toggle Video On/Off [Videoyu Aç/Kapat] düğmesine basın  

Canlı Modda Video Penceresi 

 
Video Penceresi 

 

 
UYARI: Ses bileşenlerini yakalamak ya da yeniden izlemek için video seçeneği aktif 
olmalıdır. 

Tamamlanmış bir Çalışmayı Gözden Geçirme için Açma 
Tamamlanmış bir çalışmayı gözden geçirme için açmak için:  

1. Windows masaüstünüzde Natus veritabanını açmak için Natus Veritabanı ikonuna tıklayın.  
2. Gözden geçirmek istediğiniz çalışmayı seçin (işaretleyin). 

3.  Review [Gözden Geçirme] seçeneğine tıklayın. NeuroWorks açılır ve seçilen 
çalışmayı gösterir. 
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Bir Çalışma İçinde Gezinme 
Bir hasta çalışması içinde gezinmek için klavyeyi, Review [Gözden Geçirme] araç çubuğunu, 
Study [Çalışma] araç çubuğunu ya da Trend Summary [Eğilim Özeti] araç çubuğunu 
kullanabilirsiniz. 

Bir Çalışma İçinde Gezinme için Klavyeyi Kullanmak  

Amaç Yöntem 

Çalışmayı sürekli olarak ileri ya da geri oynatmak CTRL + F ya da CTRL + R tuş 
kombinasyonuna basın. 

Oynatma ve durdurma arasında geçiş yapmak BOŞLUK tuşuna basın. 

Çalışmayı bir sayfa ileri hareket ettirmek  SAĞ OK tuşuna basın. 

Çalışmayı bir sayfa geri hareket ettirmek SOL OK tuşuna basın. 

Çalışmayı arka arkaya sayfalar halinde ileri ya da 
geri hareket ettirmek 

SAĞ veya SOL OK tuşlarını basılı tutun. 

 

Bir Çalışma İçinde Gezinme için Gözden Geçirme Araç Çubuğunu Kullanmak 

 
Gözden Geçirme Araç Çubuğu  
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Bir Çalışmayı Kapatmak  

Bir çalışmayı kapatmak için NeuroWorks penceresimin sağ üst köşesinde yer alan  Close [Kapat] 
düğmesine tıklayın. (Dosyayı File [Dosya] > Close [Kapat] seçimi yaparak da kapatabilirsiniz.)  
 

 

UYARI: Bir çalışmayı gözden geçirirken yaptığınız değişiklikler dosya düzgün bir 
şekilde kapatılmazsa kaydedilmez. Değişiklikleri kaydetmek için size değişiklikleri 
kaydetmek isteyip istemediğinizi soran mesaj kutusu açıldığında Yes [Evet] 
seçeneğine tıklamanız gerekir (aşağıdaki şekle bakın). 

 

Kapatma Prosedürü 

Bir çalışmayı kapatmak için: 

1.  Close [Kapat] düğmesine basın. Physician's Report [Hekim Raporu] kutusu 
otomatik olarak açılmazsa, bu sekmeyi öne getirmek için Physician's Report [Hekim 
Raporu] üzerine tıklayın. 

2. Reviewer [Gözden Geçiren] kutusuna gözden geçiren kişinin adını yazın. 
3. Gözden geçiren kişi adını ve gözden geçirme tarihini girmek için Mark as Reviewed 

[Gözden Geçirilmiş Olarak İşaretle] seçeneğine tıklayın.  
4. İlgili bilgileri Physician's Report [Hekim Raporu] iletişim kutusunda bulunan sekmeli 

sayfalara ekleyin. 
5. Çalışmayı kapatmak ve kaydetmek için OK [Tamam] seçeneğine tıklayın. 
6. Mevcut çalışmayı sonlandırmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj kutusu açılır.  
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İPUCU: Bir çalışmayı kapattığınızda Technologist's Report [Uzman Raporu] görünmüyorsa, File 
[Dosya] > Customize [Özelleştir] > Options [Seçenekler] menüsüne gidin ve Automatically 
prompt report forms [Rapor formlarını otomatik göster] seçeneğini seçin. Video Gözden 
Geçirme  

Videoyu göstermek ya da gizlemek için: 

• View [Göster] > Video menü seçeneğine gidin  
• View [Göster] > Toolbars [Araç Çubukları] > Video menü seçeneğine gidin 
• Ctrl + U tuş kombinasyonuna basın.  

  
Video Ekranı Düğme İşlevleri 
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Annotation Viewer [Not Gösterici]  

Genel Bakış 

Annotation Viewer [Not Gösterici] bir çalışmadaki tüm notları ardışık olarak gösterir. Bu, bir 
nottan diğerine hızlıca gezinmenizi sağlar. Uzmanın, gözden geçiren personelin ve 
NeuroWorks sisteminin notları ve yorumları otomatik olarak kaydedilir. Bir çalışmayı gözden 
geçirdiğinizde, ok tuşları notlar arasında gezinmenizi sağlar.  

Annotation Viewer [Not Gösterici], Acquisition [Alma] (kayıt) esnasında sadece görüntülenebilir 
ama Review [Gözden Geçirme] modunda düzenlenebilir. 

Annotation Viewer [Not Gösterici] işlevini açmak için: 

• View [Göster] > Annotation Viewer [Not Gösterici] menü seçeneğine gidin. 

 
Annotation Viewer [Not Gösterici] 
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Çalışma Esnasında Notlar ve Özel Notlar Ekleme 

Tıklayarak Not Ekleme 

Tıklayarak bir not eklemek için: 
1. Çalışma verileri üzerinde herhangi bir yere sol tıklayın. 
2. Alma Notları menüsü açılır. 
3. Custom [Özel] ya da ön tanımlı bir not seçin. 
4. Custom [Özel] seçimi yaparsanız, Note [Not] kutusundaki bilgileri doldurun. 

Yazarak Not Ekleme 

Bir çalışma kaydedilmekte iken çalışma esnasında hızla özel notlar ekleyebilirsiniz. 

Çalışma esnasında bir not eklemek için: 
1. Klavyede notu yazmaya başlayın.  
2. Note [Not] kutusu açılır.  

 
Not Kutusu 

3. Notu girmeyi bitirdiğinizde, OK [Tamam] düğmesine tıklayın.  
Not, siz yazmaya başladığınız anda dalga şekli penceresine ve Annotation Viewer [Not 
Gösterici] üzerine yerleştirilir.  
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Bir Montaj Oluşturma ve Düzenleme 

Montaj Düzenleyicisini Açma 

1. Edit [Düzenle] > Settings [Ayarlar] > Montage [Montaj] menü seçeneğine gidin. 
2. Bir hücreye girebileceğiniz değerlerin/etiketlerin listesini görmek için hücreye sağ tıklayın.  

Bir Montajın Kopyasını Çıkarma 

1. Montage [Montaj] sekmesinin sağ tarafında yer alan Montage [Montaj] ile ilgili 
düğmelerden Duplicate [Kopyasını Çıkar] düğmesine tıklayın.  Bu işlem, listede seçili 
olan montaj ile başlangıçta tamamen aynı giriş ve çıkış kanallarına sahip yeni bir montaj 
oluşturur. Bu montaj, kullanılmakta olan ana kutu ile uyumlu olmayabilir. Kullanılmakta 
olan ana kutu ile uyumlu bir montaj oluşturmak için New [Yeni] düğmesini kullanın. 

2. Montaja yeni bir isim vermek için Name [İsim] metin kutusuna yeni bir isim yazın. 
3. Kanal ayarlarını istdiğiniz şekilde yapın. 
4. Yeni montajı kaydedin. 
5. Montajı etkinleştirmek için OK [Tamam] düğmesine tıklayın. 

Bir Montajı Yeniden Adlandırma 

1. Name [İsim] açılır listesinin sağında bulunan Rename [Yeniden Adlandır] düğmesine 
tıklayın. Name [İsim] açılır listesi, düzenlenebilir bir metin kutusu haline gelir. 

2. Klavyeyi kullanarak Name [İsim] açılır listesine montajın yeni adını yazın ve ENTER 
tuşuna basın. Name [İsim] açılır listesinde yeni montaj adı görünür. 

3. Edit [Düzenle], Append [Ekle], Insert [Araya Ekle], Modify [Değiştir] veya Delete [Sil] 
düğmelerini kullanarak yeni montajın kanalları ile ilgili arzu edilen değişiklikleri yapın. 
Montaj kaydedildikten sonra, Montage [Montaj] menüsü içindeki montaj listesinde 
görünür.  

Yeni Montaj Oluşturma 

1. Edit [Düzenle] > Settings [Ayarlar] > Montage [Montaj] menü seçeneğine gidin. 
2. New [Yeni] düğmesine tıklayın. Bu işlem, mevcut çalışmada kullanılan ana kutu kadar 

giriş kanalı olan (açık çalışma varsa) ya da alma sayfasındaki varsayılan ana kutu kadar 
giriş kanalı olan (açık çalışma yoksa) bir montaj oluşturur. Başlangıçta montajın çıkış 
kanalı yoktur (tablo boştur). Name [İsim] metin kutusunda Untitled [İsimsiz] yazar ve bu 
kullanıcıya farklı renkte gösterilir. Oluşturmak üzere olduğunuz montaja bir isim verin ve 
bunu girin. 

3. Kanalları istenen şekilde ekleyin ve değiştirin. 
4. Montajın sonuna kanal eklemek için Append [Ekle] üzerine tıklayın. 
5. Bir kanal seçin ve Edit [Düzenle] üzerine tıklayın. 
6. Fare imlecinin olduğu noktaya bir kanal eklemek için Insert [Araya Ekle] üzerine tıklayın. 
7. Seçili kanalları silmek için Delete [Sil] üzerine tıklayın. 
8. Yeni montajı kaydetmek için Save [Kaydet] üzerine tıklayın. Yeni montajı etkinleştirmek 

için OK [Tamam] düğmesine tıklayın. Montage [Montaj] menüsünü açtığınızda, montaj 
listesi içinde yeni montaj görünecektir.  
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Bir Montajı Kaydetme 

Artık montaj menüsünde montajı bir konuma kaydetmenizi sağlayan Save (Location) [Kaydet 
(Konum)] adlı bir düğme bulunmaktadır. Save [Kaydet] düğmesi, mevcut montajı varsayılan 
konuma kaydetmek için ayarlıdır; Save (Common) [Kaydet (Ortak)] gibi. Save (Location) 
[Kaydet (Konum)] düğmesinin yanında bulunan oka tıklarsanız, montajı kaydetmek için müsait 
olan konumları görürsünüz; Save (Common) [Kaydet (Ortak)], Save (Local) [Kaydet (Yerel)] ve 
Save (Patient) [Kaydet (Hasta)] gibi. 

• Montajı yerel bir dizine kaydetmek için Save (Local) [Kaydet (Yerel)] seçeneğini seçin. 
• Montajı ağdaki bir dizine kaydetmek için Save (Common) [Kaydet (Ortak)] seçeneğini 

seçin. Bu dizin, NeuroWorks yazılımının File [Dosya] > Customize [Özelleştir] 
menüsünün seçenekler sekmesinde ayarlanır. 

• Montajı Natus Veritabanındaki Hasta Bilgisinin yanına kaydetmek için Save (Patient) 
[Kaydet (Hasta)] seçeneğini seçin. 

Montage [Montaj] Sekmesi Ekran Görüntüsü 

 
Montage [Montaj] Sekmesi Ayarları 
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Görsel Montaj Editörü 
Görsel Montaj Editörü, montaj oluşturmak ve düzenlemek için bir araçtır. Daha önceden var 
olan tablo araçların yerine sunulan kolay bir grafik arayüzdür.  

Görsel montaj editörüne erişmek için: 
1. Edit [Düzenle] > Settings [Ayarlar] > Montage [Montaj] menü seçeneğine gidin. 

2.  düğmesine basın. 
 

 
Görsel Montaj Editörü 
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Kronometre Araç Çubuğu 
Kronometre geçen zamanı ya da olay süresini ölçer ve gösterir. Kronometreyi açmak için View 
[Göster] > Toolbars [Araç Çubukları] > Stopwatch [Kronometre] menü seçeneğine gidin.  

 
Kronometre 

Montaj Araç Çubuğu 
Kanal ayarlarını değiştirmek için Montaj araç çubuğunu kullanabilirsiniz. Montaj ayar sınırları, 
araç çubuğu üzerindeki değerler ile gösterilir. 

 

Montaj Araç Çubuğu 

Montage Editor [Montaj Editörü] öğesini açmak için Montage Settings [Montaj Ayarları] araç 

çubuğunun en solunda bulunan  Montage Settings [Montaj Ayarları] düğmesine tıklayın. 

Not Araç Çubuğu 
Note [Not] araç çubuğu üzerinde, canlı bir çalışmayı kaydetmeniz (alma modu) veya daha önce 
kaydedilmiş bir çalışmayı gözden geçirmeniz (gözden geçirme modu) durumlarına göre farklı 
düğmeler bulunur. Note [Not] araç çubuğunu açmak için View [Göster] > Toolbars [Araç 
Çubukları] > Note [Not] menü seçeneğine gidin. 

Aşağıdaki resimlerde varsayılan Note [Not] araç çubuğu düğmeleri gösterilmektedir. 

 
Alma Modunda Not Araç Çubuğu  

 
Gözden Geçirme Modunda Not Araç Çubuğu 

Tarama Sınırının mevcut konumuna anında bir not eklemek için Note [Not] düğmesine tıklayın. 
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Protokol Araç Çubuğu 
Protokol, arka arkaya gerçekleştirilmesi gereken ve özelleştirilebilen bir dizi eylemdir. Bu araç 
çubuğu, çalıştırılmakta olan protokolün adını ve adımını gösterir. Bir protokolü durdurmak, 
sürdürmek veya protokolden çıkmak için sırasıyla Protocol [Protokol] araç çubuğunun en 
sağında bulunan Pause [Durdur], Resume [Sürdür],  Abort [Çık] düğmelerini kullanın. 

Protocol [Protokol] araç çubuğunu açmak için View [Göster] > Toolbars [Araç Çubukları] > 
Protocol [Protokol] menü seçeneğine gidin. 

 
Protokol Araç Çubuğu 

Kamera Araç Çubuğu  
Camera [Kamera] araç çubuğunda, canlı veri alma işlemi esnasında kamerayı uzaktan kontrol 
etmek için kaydırma, eğme, yaklaşma/uzaklaşma ve kamera değiştirme düğmeleri bulunur.  

Kamera araç çubuğunu açmak için: 

• View [Göster] > Toolbars [Araç Çubukları] > Camera [Kamera] menü seçeneğine gidin.  

PTZ Kameralı Araç Çubuğu 
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Gözden Geçirme Araç Çubuğu 
Bir çalışma içinde gezinmek için Review [Gözden Geçirme] araç çubuğunu kullanın. Review 
[Gözden Geçirme] araç çubuğu sadece Review [Gözden Geçirme] modunda kullanılabilir.  

Gözden Geçirme araç çubuğunu açmak için: 

• View [Göster] > Toolbars [Araç Çubukları] > Review [Gözden Geçirme] menü 
seçeneğine gidin.  

 
Gözden Geçirme Araç Çubuğu 

Araç Çubuğu İşlevleri 

Düğme İşlev/Tanım 

 
Video kaydını açar/kapatır. 

 
Çalışmayı geri oynatır. 

 
Bir önceki ögeye gider. 

 
Bir sonraki ögeye gider. 

 
Çalışmayı ileri oynatır. 

 

EEG oynatma hızını değiştirir.  

Hızı artırmak ya da azaltmak için oklara  tıklayın.  

 
Bir klibi işaretlemeye başlamak için tıklayın. 

 
Bir klibi işaretlemeyi bitirmek için tıklayın. 

 
Klipleri düzenlemek için tıklayın. 

 
Instant Pruned View [Anında Kırpılmış Görüntü] düğmesi. Sistem 
görüntüsünü otomatik olarak kırpılmış şekilde kayıt etmek için tıklayın. 

 
Capture current page [Mevcut sayfayı yakala] düğmesi.  

 
Mevcut sayfayı yazdırmak için tıklayın. 
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Düğme İşlev/Tanım 

 
Magnify [Büyüt] düğmesi. Düğmeye tıklayın, ardından iz penceresinde 
tıklayıp bir dikdörtgen çizerek alanı belirleyin. 

 
Unmagnify [Küçült] düğmesi. İz penceresini normal boyutuna döndürün. 

 
Dalga şekli imleçleri düğmesi. Bir dalga şekline her tıkladığınızda ilgili 
bilgi kutusuna bir imleç ekler. 
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Çalışma Araç Çubuğu 
Study [Çalışma] araç çubuğu, bir çapraz tarama yapıldığında kayıt bölümleri arasındaki 
kesintileri gösterir; farklı olaylar farklı renklerde gösterilir. 

Çalışma araç çubuğunu açmak için: 

• View [Göster] > Toolbars [Araç Çubukları] > Study [Çalışma] menü seçeneğine gidin. 

 
Çalışma Araç Çubuğu 
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İş Akışı Araç Çubuğu 
Workflow [İş Akışı] araç çubuğu, yerel ya da uzak bir bilgisayardan EEG ve Video verilerinin 
kaydını başlatmak ve durdurmak için kullanılabilir.  

İş Akışı araç çubuğunu açmak için: 

• View [Göster] > Toolbars [Araç Çubukları] > Workflow [İş Akışı] menü seçeneğine 
gidin. 

 
İş Akışı Araç Çubuğu 

Araç Çubuğu Düğmeleri ve Göstergeleri 

Düğme İşlev 

 
Kaydı Başlat/Durdur. 

 
Video kaydını aç/kapat. 

 
Kanalları test et. 

 
Empedansı kontrol et. 

 
Fotik uyarıcıyı etkinleştir. Flaş oranını belirle. 

 
Mevcut çalışmayı gözden geçir. 

 
Disk kullanım göstergesi. 
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İş Akışı Araç Çubuğu - Uyku 
Workflow [İş Akışı] araç çubuğu sadece Acquisition [Alma] modunda kullanılabilir. Workflow 
[İş Akışı] araç çubuğu görünmüyorsa, View [Göster] > Toolbars [Araç Çubukları] > Workflow 
[İş Akışı] menü seçeneğine gidin. 

 
İş Akışı Araç Çubuğu 

Araç Çubuğu Düğmeleri ve Göstergeleri  

Düğme İşlev 

 
Kaydı Başlatır/Durdurur. 

 
Videoyu açar/kapatır. 

 
Kanalları test et. 

 
Empedansı kontrol et. 

 

Kanalı kalibre et. 

 

Biyolojik kalibrasyon. 

 

Vücut pozisyonunu değiştir. 

 

CPAP, Bi-Level ve O2 ayarlarını değiştir. 

 
Işıklar kapalı. 

 
Işıklar açık. 

 
Mevcut çalışmayı gözden geçir. 

 
Çalışma alanları arasında geçiş yap. Yeni bir tane kaydet ya da 
mevcut olan birini sil. 

 
Disk kullanım göstergesi. 
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Özet Araç Çubuğu - Uyku 
Summary [Özet ] araç çubuğu görünmüyorsa, View [Göster] > Toolbars [Araç Çubukları] > 
Summary [Özet] menü seçeneğine gidin.  

 
Olayları ve Pals/Oksimetri Verilerini Gösteren Uyku Özeti Araç Çubuğu 

Summary [Özet] araç çubuğuna sağ tıkladığınızda, gösterilen bilgileri değiştirmenize olanak 
veren bir kısayol menüsü görülür. 
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Aşamalandırma Araç Çubuğu - Uyku 
Staging [Aşamalandırma ] araç çubuğu, bir çalışmada ilerlerken her devreye bir uyku aşaması 
atamak için kullanılır. Autopaging [Otomatik Sayfalama] ve Stage-by-Play [Oynatmaya Göre 
Aşama] işlevlerini etkinleştirmek için düğmeleri bulunur. 

 
Aşamalandırma Araç Çubuğu 

Aşamalandırma Kontrolleri ve İşlevleri 

Tuş Düğme Aşama 

0 

 

Uyanık 

1 

 

Aşama 1 

 

N1 

 

Geçiş Uykusu (Bebek) (T Aşaması) 

2 

 

Aşama 2 

 

N2 

3 

 

Aşama 3 

 

N3 

4 

 

Aşama 4 

 

REM Dışı (Çocuk/Bebek) 
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Tuş Düğme Aşama 

5 

 

REM 

6 

 

Hareket 

7 

 

Puan Verilemez (Doğru aşama tespit edilemedi ama bölüm 
kaydedildi olarak işaretlendi.) 

8 

 

Temiz / Puan Verilmedi (Bölüme bir puan verilmedi.) 

 

 

Autopaging [Otomatik Sayfalama]. (Otomatik sayfalamaya 
basıldığında, çalışma önceki bölüme bir puan verildikten sonra 
otomatik olarak bir sonraki puan verilmemiş bölüme geçer). 

 

 

Stage-by-Play [Oynatmaya Göre Aşama] . (Çalışma leri doğru 
oynatılırken size puan verme imkânı verir.) 
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Gözden Geçirme Araç Çubuğu - Uyku 
SleepWorks Review [Gözden Geçirme] modunda, ekranınızın üst kısmında Review [Gözden 
Geçirme] araç çubuğu yer alır. Bu araç çubuğu görünmüyorsa, View [Göster] > Toolbars [Araç 
Çubukları] > Review [Gözden Geçirme] menü seçeneğine gidin. 

Araç Çubuğu İşlevleri 

Düğme İşlev/Tanım 

 
Çalışmayı geri oynatır. 

 
Bir önceki ögeye gider. 

 

Gezinme modlarını aşağı açılan liste şeklinde gösterir.  

 
Aralarından seçim yapmak için kullanın. 

 
Bir sonraki ögeye gider. 

 
Çalışmayı ileri oynatır. 

 

EEG oynatma hızını değiştirir.  

Hızı artırmak ya da azaltmak için oklara  tıklayın.  

 
Bir klibi işaretlemeye başlamak için tıklayın.  

 
Bir klibi işaretlemeyi bitirmek için tıklayın. 

 
Klipleri düzenlemek için tıklayın. 



51 

Düğme İşlev/Tanım 

 
Sleep event marking mode [Uyku olayı işaretleme modu]. 
Bu düğme basılı iken sinyal izleri üzerinde bir dikdörtgen 
çizerseniz, tüm yapılandırılmış uyku olaylarının aşağı açılan bir 
liste olarak gösterildiği bir menüyü açılır. 

 
Bir uyku olayı oluşturma işlemini tamamlamak için olay 
tiplerinden birini seçin. Kalıcı olarak Sleep Event Marking [Uyku 
Olayı İşaretleme] moduna geçmek için bu düğmeye çift tıklayın. 
Her seferinde düğmeye basmaya gerek kalmadan birden fazla 
olay işaretlenebilir. 
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Düğme İşlev/Tanım 

 
Rapid Sleep Event Marking [Hızlı Uyku Olayı İşaretleme] 
modu. Bu modda, ekranda izlerden biri üzerinde bir dikdörtgen 
çizildiğinde, sistem işaretlenmek üzere yapılandırılmış olay tipini 
belirlenen kanal üzerine yerleştirmeye teşebbüs eder. Eğer 
yapılandırmada, belirlenen kanal üzerine yerleştirilmek için bir 
olay belirlenmemişse, tam menü gösterilmeye devam edilir. 
Kullanıcının seçtiği olay tipi hafızada tutulur ve daha sonraki 
notlar işaretlenirken kullanıcıdan olay tipi istenmez. 
Kalıcı olarak Rapid Sleep Event Marking [Hızlı Uyku Olayı 
İşaretleme] moduna geçmek için bu düğmeye çift tıklayın. Kalıcı 
olarak mod değişikliğinin yapıldığını belirtmek için düğmenin 
köşesinde bir raptiye simgesi görünür. Her seferinde düğmeye 
basmaya gerek kalmadan birden fazla olay işaretlenebilir. 
Yapılandırmada bu belirli kanala atanmış olay yoksa ve atanacak 
olay bu kanala atanacak ilk olaysa aşağı açılan liste açılır. 
Kalıcı moddan çıkmak için düğmeye tekrar tıklayın. 

 
Not: Bu yöntem, her defasında modlar arası geçiş 
yapma ile olay tipini seçme zorunluluğu olmaması 
ve sadece olay işaretlemeyi gerektirmesi nedeniyle, 
SleepWorks yazılımında uyku olaylarına puan 
vermek için en hızlı yöntemdir. 

 
Not: Sleep Events Configuration [Uyku Olayları 
Yapılandırma] sayfasında (File [Dosya] -> 
Customize [Özelleştir] ->Sleep Events [Uyku 
Olayları]) hangi olayın hangi kanalla ilişkili olduğunu 
ayarlayın. Belirli bir uyku olayı tipini işaretlemek için 
birden fazla olay kullanılabilir. 

 
Sleep Note Erasing [Uyku Notu Silme] modu. Ekrandaki bir 
uyku olayı notunu silmek için bu düğmeye basın ve nota tıklayın. 
Bu işlemden sonra, sistem sayfa kaydırma moduna geçer. 
Kalıcı olarak Sleep Note Erasing [Uyku Notu Silme] moduna 
geçmek için bu düğmeye çift tıklayın. Kalıcı olarak mod 
değişikliğinin yapıldığını belirtmek için düğmenin köşesinde bir 
raptiye simgesi görünür. Her seferinde düğmeye basmaya gerek 
kalmadan sadece ardışık olaylara tıklayarak birden fazla  
olay silinebilir. 
Kalıcı moddan çıkmak için düğmeye tekrar tıklayın. 

 
Ekrandaki tüm notları siler. 

  

Accept automated event [Otomatik olayları kabul et] düğmesi.  
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Düğme İşlev/Tanım 

 

Reject automated event [Otomatik olayları reddet] düğmesi.  

  
Workspaces [Çalışma Alanları] düğmesi. Belirli kullanıcı arayüz 
elemanlarını hatırlar. 

 
Capture current page [Mevcut sayfayı yakala] düğmesi. 

 
Mevcut sayfayı yazdırmak için tıklayın. 

 
Magnify [Büyüt] düğmesi. Düğmeye tıklayın, ardından iz 
penceresinde tıklayıp bir dikdörtgen çizerek alanı belirleyin. 

 
Unmagnify [Küçült] düğmesi. İz penceresini normal boyutuna 
döndürün. 

 
Dalga şekli imleçleri düğmesi. Bir dalga şekline her 
tıkladığınızda ilgili bilgi kutusuna bir imleç ekler. Kapatmak için 
düğmeye ikinci kez basın. 

 

Body position [Vücut pozisyonu] düğmesi. Aşağı açılan 
seçenek listesinden seçim yapın. 
 

 

CPAP, Bi-Level ve Destek 02 değerlerini değiştirmek için 
kullanın. 

 
Lights off [Işıklar kapalı] düğmesi. Çalışma penceresinde ve 
Annotation Viewer [Not Görüntüleyücü] içinde ışıklar kapalı notu 
eklemek için tıklayın. 

 
Lights on [Işıklar açık] düğmesi. Çalışma penceresinde ve 
Annotation Viewer [Not Görüntüleyücü] içinde ışıklar açık notu 
eklemek için tıklayın. 

 
Videoyu açar/kapatır. 
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Kalibrasyon Aracı - Uyku 
SleepWorks yazılımı içinde montajınıza uygun sinyal tiplerini atamanız gerekir. 

Kanal Sinyal Tipi Atama 

Unutmayın, Calibrate [Kalibrasyon] aracını açmak için önce Montaj editörünü kullanarak uygun 
bir kanal tipi atamanız gerekir. 

1. Edit [Düzenle] > Settings [Ayarlar] > Montage [Montaj] menü seçeneğine gidin. 
2. Montajdaki bir ya da daha fazla kanalı seçin. Type [Tip] sütununda bir hücreye sağ 

tıklayın. Ardından, açılan menüden uygun kanal sinyal tipini seçin (Harici OSat veya 
Harici Pals Oranı gibi). Bu ayar, seçili kanala uygulanır. 

3. Apply [Uygula] üzerine tıklayın. 
4. Montaj editörünü kapatmak ve canlı çalışma ekranına dönmek için OK [Tamam] 

düğmesine tıklayın. 

Kalibrasyon Aracını Kullanma 

Çıktıyı kanal tipine uygun bir birime çevirmek için, harici dönüştürücüden gelen sinyalin ne 
zaman belirli bilinen değerlerde olduğunun sistem tarafından bilinmesi gerekir. Calibrate 
[Kalibrasyon] aracı sisteme bu bilgiyi vermek için kullanılır.  

 Calibrate Channel [Kanalı Kalibre Et] düğmesine tıklayıp bir kanal seçerek ya da dalga 
şekli penceresinden bir dalga şekli seçip, sağ tıklayıp Calibrate [Kalibrasyon] ögesini seçerek 
Calibrating [Kalibrasyon] penceresini açtığınızda, Calibrating [Kalibrasyon] penceresinin renk 
kodlarına sahip olduğunu görürsünüz. 

• Açık mavi çizgi mevcut dalga şeklinin izini gösterir. 
• Renkli çubuklar (kırmızı, yeşil, vb.) mevcut dalga şekli (mavi iz) bilinen belirli değerlere 

geldiğinde dönüşüm değerlerini ayarlamak için kullanılır.  
• Sol taraftaki metin kutuları sisteme mevcut dalga şeklinin bilinen değerlerde olduğu voltaj 

seviyesini gösterir (kırmızı metin = kırmızı çubuk; yeşil metin = yeşil çubuk, vb.). 
 

 
NOT: Aşağıdaki örnek, sistemi %100 ve %0 Harici OSat  çıkış sinyali için kalibre 
etmeyi gösterir. Ancak, kalibrasyon prosedürü diğer harici cihazlar ve vücut 
konumları için de yaklaşık olarak aynıdır. 
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Ambulatuvar Ana Kutu Yöneticisi 
Ambulatory Headbox Manager [Ambulatuvar Ana Kutu Yöneticisi], seyyar ana kutularla 
çalışma yapmak için kullanılan ayrı bir programdır. Ambulatory Headbox Manager [Ambulatuvar 
Ana Kutu Yöneticisi] kullanarak, ana kutu hafızasının durumunu kontrol edebilir ve çalışmaları 
Natus Veritabanına yükleyebilirsiniz. 

 

Ambulatuvar Ana Kutu Yöneticisini Etkinleştirme ve Kullanma 

Ambulatory Headbox Manager [Ambulatuvar Ana Kutu Yöneticisi] ögesini açmak için Natus 
Veritabanında Tools [Araçlar] > Ambulatory Manager [Ambulatuvar Yöneticisi] menü 
seçeneğine gidin.  

Trex HD kullanarak ambulatuvar bir video çalışmasının başlatılmasına ilişkin ayrıntılı yönergeler 
için bkz. Trex HD Hızlı Teknik Kılavuz (p/n 009318). 
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Ambulatuvar Çalışma Başlatma 
Çalışmaya Başlama 

Adım 1: 
Ana Kutuyu Bağlayın 

Ambulatuvar ana kutuya yeni piller takın. 

Adım 2: 
Elektrotları Bağlayın 

Hastayı hazırlayın ve hasta kablolarını ana kutuya bağlayın. 

Adım 3: 
Yeni bir Çalışma 
Başlatın 

Natus Veritabanında  New [Yeni] üzerine tıklayın. Study 
Information [Çalışma Bilgisi] penceresi açılır. Hastanın adını ve 

çalışma ile ilgili bilgileri girin. Kayda başlamak için  
üzerine tıklayın. 

Adım 4: 
Ana Kutudan Veri 
Almaya Başlayın 

Ana kutuyu ve ek ayarları seçmek için Edit [Düzenle] > Settings 
Acquisition (tab) [Alma Ayarları (sekme)] menü seçeneğine gidin.  
Manüel olarak kayda başlamak istiyorsanız, Start data recording 
when study starts [Çalışma başlayınca veri kaydına başla] ögesini 
seçin ve Start ambulatory study when HB disconnected [Ana 
kutu bağlantısı kesildiğinde ambulatuvar çalışmasını başlat] ögesini 
temizleyin. Controls [Kontroller] > Start Ambulatory Study 
[Ambulatuvar Çalışmayı Başlat] menü seçeneğine giderek 
ambulatuvar kaydı başlatın. Aşağıdaki mesaj açılır: Ambulatuvar bir 
çalışma başlatılacak ve mevcut dalga şekli penceresi kapatılacak. 
Devam edilsin mi? YES/NO [EVET/HAYIR]. Yes [Evet] düğmesine 
tıklayın. NeuroWorks kapanır ve veri artık ana kutunun flaş 
belleğine kaydedilmeye başlanır. 
ALTERNATİF: Ana kutu bağlantısı kesildiğinde veri almaya 
otomatik olarak başlamak için Start ambulatory study when HB 
disconnected [Ana kutu bağlantısı kesildiğinde ambulatuvar 
çalışmasını başlat] ögesinin işaretli olduğundan emin olun. Ana kutu 
ile veri alma bilgisayarının bağlantısı kesildiğinde ana kutu veriyi 
kendi flaş belleğine almaya başlar. 

Adım 5: 
Ana Kutu Bağlantısını 
Kesin 

Ana kutudan kabloyu çıkarın ve hasta üzerindeki ekipmanı 
birleştirin. Ambulatuvar kayıt modunda olunduğunu belirten Trex 
ana kutunun yanındaki sarı ışığın yanıp söndüğünden emin olun. 

 

Ambulatory Headbox Manager [Ambulatuvar Ana Kutu Yöneticisi] penceresi ana kutunun flaş 
belleğinde depolanmış mevcut çalışmalar hakkında bilgiler gösterir. Bu size şu yetenekleri de 
verir:  

• Halen alım durumunda olan bir çalışmayı sona erdirme. 
• Ana kutudan bilgisayardaki veritabanına bir ya da daha fazla çalışmayı yükleme. 
• Ana kutu flaş belleğini temizleme (ya da boşaltma). 
• Gösterilen çalışma dosyalarının durumunu yenileme. 
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Bir Çalışmayı Bitirme 

Ana kutuya veri almayı ve kaydetmeyi sonlandırmak için Running [Çalışıyor] durumu Yes [Evet] 
olarak işaretlenmiş bir çalışma seçin. Ardından End Study [Çalışmayı Bitir] üzerine tıklayın. 

Bir Çalışmayı Yükleme 

Upload Study [Çalışmayı Yükle] ögesine tıkladığınızda, seçili çalışma ana kutudan Natus 
Veritabanına yüklenir. Siz çalışmayı flaş bellekten silene kadar çalışma ile ilgili listeleme bilgisi 
Storage Management [Bellek Yönetimi] içinde kalır. 

Flaş Belleği Temizleme 

Tüm çalışmaları yüklediğinizde, Clear Memory [Belleği Temizle] ögesine tıklayın. Bu, flaş 
belleği silerek daha fazla çalışma için alan açar. Bellek temizlenirken Ambulatory Headbox 
Manager [Ambulatuvar Ana Kutu Yöneticisi] penceresinin alt tarafında bir ilerleme çubuğu 
görünür.  

İşlem sona erdiğinde, Memory Contents Erased [Bellek İçeriği Temizlendi] mesajı görünür. OK 

[Tamam] düğmesine ve ardından  üzerine tıklayın. 
 

 
UYARI: Clear Memory [Belleği Temizle] işlemi yaptığınızda flaş bellekteki veriler 
KALICI olarak silinir. 
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İşletme ömrü sonunda imha etme 

Natus, 2014 tarihli Avrupa Birliği WEEE [Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (AEEE)] 
Yönetmeliklerindeki gereksinimleri karşılamayı bir görev addetmektedir. Bu Yönetmelikler, 
elektrikli ve elektronik atıkların uygun bir şekilde işleme tabi tutulması ve ıslahı için ayrı bir şekilde 
toplanmasını ve AEEE’lerin güvenli bir şekilde yeniden kullanılmasını veya geri dönüştürülmesini 
emreder. Bu kararlılık kapsamında başka düzenlemeler yapılmadığı takdirde Natus, geri alma ve 
geri dönüştürme sorumluluğunu son kullanıcıya aktarabilir. Lütfen bölgenizde faydalanabileceğiniz 
toplama ve geri dönüşüm hizmetleri hakkında ayrıntılar için bizimle iletişim kurun www.natus.com.  

Elektrikli ve elektronik ekipmanlar (EEE), doğru biçimde işleme tabi tutulmadıkları takdirde, insan 
sağlığı ve çevre için tehlikeli olabilecek veya risk oluşturabilecek malzemeler, bileşenler ve 
maddeler içermektedir. Bu nedenle, AEEE’lerin güvenli bir şekilde yeniden kullanılmasını ve geri 
dönüştürülmesini garanti etmek için son kullanıcıların da yapması gerekenler bulunmaktadır. 
Elektrikli ve elektronik ekipman kullanıcıları, AEEE’leri diğer atıklarla birlikte atmamalıdır. 
Kullanıcılar, atık elektrikli ve elektronik ekipmanların imha edilmesi ile ilişkili çevresel etkileri 
azaltmak ve atık elektrikli ve elektronik ekipmanların yeniden kullanılma, geri dönüştürülme ve geri 
kazanılma ihtimalini artırmak maksadıyla, belediyenin toplama planlarından, üretici/ithalatçı geri 
alma yükümlülüklerinden ya da lisanslı atık toplayıcılarından faydalanmalıdır.  

Aşağıda görülen “üzerinde çarpı olan tekerlekli çöp kutusu” işaretini taşıyan ekipmanlar elektrikli 
ve elektronik ekipmanlardır. Üzerinde çarpı olan tekerlekli çöp kutusu sembolü, elektrikli ve 
elektronik ekipmanın ayrılmamış atıklarla birlikte atılmaması ve ayrı olarak toplanması gerektiğini 
gösterir.  

 

 

  

https://natus.com/
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