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Ohjeet eIFU-ohjeiden käyttöön (verkkosivusto) 
Käyttöohjeen PDF-versio on saatavilla kyseisen tuoteryhmän verkkosivustosta:  

• Neurologia: https://natus.com/natus-support  
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kieliversio.  
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Oikeudet 
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä asiakirja sisältää tekijänoikeuksin suojattuja patentoituja 
tietoja, joita ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Natus Medical Incorporatedin antamaa 
kirjallista lupaa. Tekijänoikeus sekä edellä mainitut tekijänoikeuksien käyttörajoitukset ulottuvat 
kaikkiin tietovälineisiin, joissa näitä tietoja on mahdollista säilyttää.  

Natus NeuroWorksin käyttöopasta ja verkkoapuria tulee käyttää ainoastaan Natus Medical 
Incorporatedin myyntiehtojen mukaisesti. Natus Medical Incorporated pidättäytyy kaikesta 
vastuusta tämän asiakirjan hallussapitoon, myyntiin ja/tai käyttöön liittyvissä tappioissa tai 
vahingoissa. Natus Medical Incorporated ei missään tilanteessa ole vastuussa suorista, 
epäsuorista, erityisistä ja satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat laitteiston, 
ohjelmiston, menetelmällisten tarvikkeiden (lyijyjohdot tai elektrodit tms.) tai dokumentaation 
puutteista, vaikka tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta olisi ilmoitettu.  
 

 
VAROITUS: Liittovaltion laki rajoittaa tämän ohjelmiston myynnin, jakelun ja käytön 
vain lääkäreille tai lääkäreiden määräämille tahoille. 
 

Käyttötarkoitus: NeuroWorks-ohjelmisto 
Natus NeuroWorks on EEG-ohjelmisto, joka näyttää fysiologisia signaaleja. Tämän tuotteen 
tarkoitettu käyttäjä on pätevä lääketieteellisen ammatin harjoittaja, jolla on elektroenkefalografia-
koulutus ja joka tekee ammatillisen arvion tietojen käytöstä. 

• NeuroWorks EEG-ohjelmisto mahdollistaa fysiologisten signaalien keräämisen, 
näyttämisen, arkistoimisen, arvioimisen ja analysoimisen. 

• NeuroWorksin kohtausten havaitsemiskomponentin tarkoituksena on merkata sellaiset 
aiemmin kerätyt osuudet aikuisten (vähintään 18-vuotiaiden) EEG-tallenteista, jotka 
saattavat vastata elektrograafisia kohtauksia, mikä auttaa päteviä kliinikkoja arvioimaan 
EEG-piirtojälkiä. EEG-tallenteet on hankittava koko päänahan montaasilla 10-20-
järjestelmästandardin mukaisesti. 

• NeuroWorksin huippujen havaitsemiskomponentin tarkoituksena on merkata sellaiset 
aiemmin kerätyt osuudet aikuisten (vähintään 18-vuotiaiden) EEG-tallenteista, jotka 
saattavat vastata elektrograafisia huippuarvoja, mikä auttaa päteviä kliinikkoja 
arvioimaan EEG-piirtojälkiä. EEG-tallenteet on hankittava koko päänahan montaasilla 
10-20-järjestelmästandardin mukaisesti. 

• NeuroWorksiin sisältyvän aEEG-toiminnon tarkoituksena on valvoa aivojen tilaa. 
NeuroWorksin automatisoitua kohtausten merkkaustoimintoa ei voi soveltaa aEEG:hen. 

• NeuroWorks sisältää myös kvantitatiivisen EEG-käyrän ja pakatun spektriryhmän (CSA) 
näytön, jonka tarkoituksena on auttaa käyttäjää EEG-aaltomuodon seurannassa ja 
analysoinnissa. NeuroWorksin automatisoitua kohtausten merkkaustoimintoa ei voi 
soveltaa CSA:han. 

Tämä laite ei tee käyttäjälleen diagnostista johtopäätöstä potilaan tilasta. 
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Käyttötarkoitus: SleepWorks-ohjelmisto 
SleepWorks-ohjelmisto toimii yhdessä Connex-, Trex- tai Netlink-vahvistimien kanssa ja on 
tarkoitettu polysomnografisiin tutkimuksiin. Ohjelmisto mahdollistaa fysiologisten signaalien 
tallentamisen, näyttämisen, analysoimisen, tulostamisen ja säilyttämisen eri unihäiriöiden sekä 
nukkumiseen liittyvien hengitystiesairauksien diagnosoinnin helpottamiseksi. 

SleepWorks-ohjelmisto mahdollistaa: 

• Fysiologisten signaalien automatisoidun analysoimisen, joka on tarkoitettu vain 
aikuiskäyttöön. 

• Valinnaisen äänellinen/visuaalinen hälytyksen käyttäjän määrittämän kalibroidun DC-
tulon raja-arvon mukaan. Näitä hälytyksiä ei ole tarkoitettu käytettäviksi elämää 
ylläpitävinä toimintoina samaan tapaan kuin vitaaliparametrien seurantaa tai jatkuvaa 
lääketieteellisen valvontaa tehohoidossa. 

• Uniraporttimallit annetaan yhteenvetoina tallennetuista ja pisteytetyistä unitiedoista 
käyttämällä yksinkertaisia mittaustuloksia, kuten lukumäärää, keskiarvoa, enimmäis- ja 
vähimmäisarvoa sekä trendiarvoja. 

SleepWorks-ohjelmisto ei tee diagnostisia johtopäätöksiä potilaan tilasta, ja se on tarkoitettu 
vain pätevien ja koulutettujen lääkäreiden käyttöön tutkimusympäristöissä ja kliinisissä 
ympäristöissä. 

Vastuuvapauslauseke 
Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava Natus Medical Incorporated 
DBA Excel-Tech Ltd:lle (Xltek) ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa laitteen 
käyttäjä ja/tai potilas ovat. 
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Natus Systems 
Natus sisältää kaksi järjestelmää, joiden suorituskyky on edullista ja huippuluokkaista 
yhdistettynä Windows 7 -työasemien kehittyneisiin ominaisuuksiin. 

  

Acquisition LT (sylimikrojärjestelmä) 

Acquisition LT on siirrettävä ja kannettava tietokone, 
jonka täydelliset tiedonseurantavalmiudet sisältyvät 
järjestelmään, joka on helppo kuljettaa toimipaikasta 
toiseen. Acquisition LT:tä käytetään seuraavien 
järjestelmien kanssa: EEG32U, EMU40/EMU40EX, 
Trex/Trex HD, Brain Monitor, Connex, Netlink, Netlink 
Traveler, NeuroLink IP, Natus Quantum, Quantum 
Nicolet ja Comet-PLUS. 

 

Acquisition DT (pöytäkonejärjestelmä) 

Acquisition DT on pöytätietokone, jossa käytetään 
tavallista mikrotietokoneformaattia. Tätä 
tiedonseurantayksikköä käytetään seuraavien 
järjestelmien kanssa: EEG32U, EMU40/EMU40EX, 
Trex/Trex HD, Brain Monitor, Connex, Netlink, Netlink 
Traveler, EMU128FS, NeuroLink IP, Natus Quantum, 
Quantum Nicolet ja Comet-PLUS. 

 

Oppaan käyttäminen 
Tämä opas sisältää kuvaukset ja vaiheittaiset ohjeet, joiden avulla voit testata, mukauttaa ja 
käyttää NeuroWorks-ohjelmistoa ja -lisävarusteita. Se opastaa sinua potilastiedon 
keräämisessä, arvioimisessa ja säilyttämisessä sekä tutkimusraportin luomisessa. 
Yksityiskohtaiset ohjeet ja lisätiedot ovat saatavilla NeuroWorks 7 -käyttöoppaasta (osanro 
101886X), NeuroWorks 8 -käyttöoppaasta (osanro 013017), SleepWorks 7 -käyttöoppaasta 
(osanro 104017X) tai SleepWorks 8 -käyttöoppaasta (osanro 013018). 

Käydessäsi läpi menettelytapoja on suositeltavaa, että luet koko osion ennen sekvenssin 
aloittamista. Noudata ohjeita tarkasti.  

Typografiset merkintätavat 

 
Äärimmäinen varovaisuus: antaa tietoa vakavista vaaroista, jotka voivat johtaa 
loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

 
Varoitus: antaa tärkeää tietoa, jota ei pidä jättää huomioitta. 

 
Vinkki: antaa tietoa, joka voi auttaa säästämään aikaa tai suorittamaan hyödyllisen 
toiminnon, joka ei heti vaikuta ilmeiseltä. 
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Huomautus: antaa tärkeää täydentävää tietoa. 

Lihavoitu Lihavoitu teksti ilmoittaa ohjausnäppäinten, toimintonäppäinten, asetusten ja 
merkintöjen nimet tai avainsanat. 

 

Kehotamme tutustumaan oppaaseen ja hyödyntämään kaikkea, mitä Natus on suunnitellut 
NeuroWorks-järjestelmän tekevän.  
 

 
Varoitus: Lue kaikki varoitukset ja neuvot huolellisesti ennen järjestelmän 
ensimmäistä käynnistystä. 

 

Asiakaspalvelu ja tekninen tuki 
Jos tarvitset apua etkä löydä ratkaisua verkkoapurista, toimi seuraavasti. 

Vaihe Kuvaus 

Vaihe 1: dokumentoi 
tapaus 

Dokumentoi tapaus huolellisesti. Mikäli mahdollista, merkitse muistiin 
virheilmoitukset, viestiruudun nimet ja mitä teit ennen ongelman 
ilmaantumista. 

Vaihe 2: käynnistä 
tietokone uudelleen 

Tietokoneen uudelleenkäynnistäminen ratkaisee usein ongelman.  
1. Sulje kaikki sovellukset. 
2. Napsauta Windowsin tehtäväpalkissa olevaa 

Käynnistyspainiketta. 
3. Valitse Sammutus käynnistysvalikosta. 
4. Valitse Tietokoneen uudelleenkäynnistys ja napsauta Kyllä-

painiketta. 

Vaihe 3: sulje 
tietokone 

Joskus tietokone täytyy sammuttaa kokonaan ongelman 
ratkaisemiseksi. 

1. Napsauta Windowsin tehtäväpalkissa olevaa 
Käynnistyspainiketta. 

2. Valitse Sammutus käynnistysvalikosta. 
3. Valitse Sammutus ja napsauta Kyllä-painiketta. 
4. Kytke laitteen virta pois päältä. Odota 10 sekuntia.  

Kytke virta takaisin päälle. 

Vaihe 4: ota yhteyttä 
tekniseen tukeen 

Kirjoita ensin muistiin tietokoneesi sarjanumero (sijaitsee tietokoneen 
takapuolella). Sinun tulee myös merkitä muistiin, mitä 
ohjelmistoversiota käytät.  

Jos et ole varma, napsauta -painiketta ja valitse Tietoa Natus 
NeuroWorksistä. Soita sitten Natuksen teknisen tuen numeroon 
1-800-303-0306 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen 
OTS@natus.com. 

mailto:OTS@natus.com
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Otamme mielellämme vastaan Natus-järjestelmien eri osiin sekä ohjelmistoon, oppaisiin, 
verkkoapuriin, lisävarustesarjaan ja tukipalveluihin liittyvää palautetta ja ehdotuksia. 

Alkuun pääseminen 

Tietoa ohjelmistosta 

NeuroWorks-ohjelmisto koostuu kahdesta osasta: Natus-tietokannasta, johon 
tutkimustiedostot tallennetaan, ja NeuroWorks-ohjelmistosta, jota käytetään tiedonkeruuseen. 
Niitä edustavat painikkeet ilmestyvät Windows-tehtäväpalkkiin, kun ohjelmat avataan.  

 
Tehtäväpalkissa olevat ohjelmapainikkeet 

Natus-ohjelmisto toimii Microsoft Windows -käyttöjärjestelmällä. Se mahdollistaa todellisen 
moniajon ja reaaliaikaisen verkkotietoliikenteen käyttämällä vakioverkkoprotokollia. Natus 
suunnittelee, rakentaa, testaa, jakaa ja tukee laitteitaan ja ohjelmistojaan varmistaen näin, että 
sillä säilyy täydellinen laatukontrolli. Tämä antaa Natukselle joustavuutta, jolloin se voi 
jatkuvasti parantaa tuotteitaan ja vastata asiakkaidensa tarpeisiin. 

Käyttöön liittyvät merkintätavat 

Natus-järjestelmät toimivat Windows-ympäristössä. NeuroWorks-järjestelmän käyttämiseksi on 
tunnettava jonkin verran yleisiä tietokoneen käyttötapoja. Olisi esimerkiksi tiedettävä, että näytöt 
ja asetukset voidaan valita napsauttamalla hiiren painikkeita ja että tiedot (data) voidaan syöttää 
ja tallentaa kirjoittamalla viestiruutuun. 

Hiiren käyttäminen 
Komentojen valitseminen hiirellä, joka toimii tavallisilla Microsoft Windows -käyttötavoilla, aktivoi 
suurimman osan järjestelmän toiminnoista.  

Hiiren ykköspainike 
Aseta hiiren osoitin näytöllä olevan kohteen päälle ja napsauta hiiren ykköspainiketta. Yksi 
napsautus valitsee toiminnon. Kaksoisnapsautus (napsauttaminen kahdesti) käynnistää tämän 
toiminnon.  

Hiiren kakkospainike 
Osoita näytössä olevaa kohdetta ja avaa tämän kohteen asetukset-pikavalikko napsauttamalla 
hiiren kakkospainiketta. Osoita haluamaasi asetusta ja avaa se napsauttamalla hiiren 
ykköspainiketta.  

Otamme mielellämme vastaan järjestelmiemme kaikkiin osiin sekä ohjelmistoon, oppaaseen, 
verkkoapuriin, lisävarustesarjaan ja tukipalveluihin liittyvää palautetta ja ehdotuksia.  
 

 

HUOMAUTUS: Et vahingoita laitetta tai ohjelmistoa millään tavalla napsauttamalla 
vahingossa sekvenssin ulkopuolista painiketta. Uudelleensuuntaamisen viestiruutu 
avautuu ja kertoo oikean sekvenssin, jolloin voit käynnistää toimenpiteen uudelleen. 
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NeuroWorks-ohjelmiston päivittäminen 

Natus saattaa lähettää ajoittain ohjelmistopäivityksiä. Päivitysohjelmisto on saatavilla asennus-
CD-levyltä tai Natuksen tekniseltä tuelta saatavan latauslinkin kautta.  

Ohjelmiston päivittäminen: 
1. Aktivoi asennus asettamalla asennus-CD koneeseen. Asenna ohjelmistolinkin kautta 

napsauttamalla linkkiä ja painamalla Suorita-painiketta. Paina Suorita-painiketta uudelleen, 
kun lataus on valmis. Valitse kohdekansio itsepurkautuvasta WinRAR-arkistosta, joka tulee 
näkyviin napsauttamalla Selaa-painiketta, ja paina sitten Asenna-painiketta.  

2. Avaa NeuroWorks-kansio ja napsauta sitten kohdan Asenna > NWorks > Asetus 
-sovellustiedostoa.  

3. Noudata ohjatun InstallShield-toiminnon NeuroWorksiin liittyviä kehotuksia. 
4. Syötä sarjanumero ja asetuspaketin numero pyyntökoodin luomiseksi. 
5. Anna pyyntökoodi Natuksen tekniselle tuelle. Sinulle annetaan aktivointikoodi, jotta voit 

aktivoida lisenssin ja asetuspaketit uudelleen. 
6. Käynnistä tietokone uudelleen ja suorita asennus loppuun napsauttamalla OK:ta.  

Microsoft Windows -päivitysten suositukset: 

• Natus-järjestelmät toimitetaan niin, että Windowsin automaattiset päivitykset ovat pois 
käytöstä. Suosittelemme, että asiakkaat pitävät automaattiset päivitykset poissa 
käytöstä, koska hyväksymättömien ohjelmistojen asennus saattaa horjuttaa järjestelmiä. 

• Asiakkaiden ollessa huolissaan siitä, että heidän järjestelmänsä saattavat joutua 
tahattomasti alttiiksi kyberturvallisuusuhille, suosittelemme, että he tarkistavat 
säännöllisesti Natukselta, mitkä Windows-päivitykset on hyväksytty myytyyn Natus-
tuotteeseen, ja lataavat ja asentavat vain kyseiset päivitykset. 

• Ajantasaisen luettelo Windows Service Pack -päivityksistä, jotka soveltuvat 
asennettaviksi Xltek-järjestelmiin, on saatavilla Teknisen tuki -osiossa  
Natus-verkkosivustolla (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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Acquisition DT -järjestelmän käynnistäminen tai sammuttaminen 

Käynnistä Acquisition DT -järjestelmä suorittamalla seuraavat vaiheet: 
1. Mikäli paikalliset määräykset edellyttävät erotusmuuntajan käyttöä, varmista, että 

erotusmuuntaja kytketään lääketieteelliseen käyttöön soveltuvaan pistorasiaan.  
2. Kytke verkkokaapeli pistorasiaan, mikäli saatavilla. 
3. USA:n ulkopuolella: Jos erotusmuuntaja kuuluu järjestelmääsi, kytke siihen virta. 
4. Kytke virta monitoriin. 
5. Käynnistä pöytätietokone (myös laitteen takana on virtakytkin). 
6. Käynnistä kaikki muut laitteet (kuten valostimulaattorit). 
7. Käynnistä Natus-tietokantaohjelma.  

 

Sammuta Acquisition DT -järjestelmä suorittamalla seuraavat vaiheet: 

1. Poistu Natus-tietokannasta. 
2. Napsauta Windowsin tehtäväpalkissa olevaa käynnistyspainiketta. 
3. Valitse Sammutus Käynnistysvalikosta. 
4. Valitse Sammutus ja napsauta Kyllä-painiketta. 
5. Sammuta tietokone virtakytkimellä. (Muita järjestelmän osia ei tarvitse sammuttaa.) 
6. Jos erotusmuuntaja kuuluu järjestelmääsi, kytke se irti pistorasiasta.  
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Yleiset varoitukset ja neuvot 
Seuraavat Varoitukset ja neuvot koskevat Natus-pöytäkone- ja sylimikrojärjestelmiä sekä 
mukana tulevaa ohjelmistoa. Acquisition LT -sylimikroon liittyy omia järjestelmäkohtaisia 
lisävaroituksia ja -neuvoja. Jos olet epävarma tai sinulla on kysyttävää käyttöturvallisuudesta tai 
varoituksista ja neuvoista, älä epäröi soittaa Natuksen teknisen tuen numeroon 1-800-303-0306. 

 
Liittovaltion laki rajoittaa tämän ohjelmiston myynnin, jakelun ja käytön vain 
lääkäreille tai lääkäreiden määräämille tahoille. 

 

Minkä tahansa Natus-laitteen asianmukainen käyttö riippuu kaikkien järjestelmän 
mukana tulevien tai siihen liitettyjen ohjeiden ja merkintöjen huolellisesta lukemisesta. 
Epätarkat mittaukset voivat johtua virheellisestä soveltamisesta tai käytöstä. 

 
Natus-rekisteröintilaitteet on luokiteltu IPX0-luokkaan – tavallinen veden 
sisäänpääsyltä suojaava taso (kotelointitaso) IEC 60529 -standardin mukaisesti. 

 
Jos käytät paristokäyttöisiä rekisteröintilaitteita, hävitä käytetyt paristot paikallisten 
määräysten mukaisesti. 

 

Natus-rekisteröintilaitteen kanssa käytettävän tietokoneen on oltava joko Natuksen 
hyväksymä ja IEC 60601-1 -hyväksytyn järjestelmän osana toimitettava, tai sen on 
oltava IEC 60950-1 / IEC 62368-1 -hyväksytty tai vastaava ja potilasympäristön 
ulkopuolella pidettävä (eli vähintään 1,5 metrin päässä potilaasta sivusuunnassa ja 
yli 2,5 metrin korkeudella lattiasta potilaskäytössä olevalla alueella). 

 
Varmista signaalien kelpoisuus niin, ettet käytä laitetta sähkömagneettisten 
häiriölähteiden läheisyydessä. 

 

Kytke järjestelmän virta pois päältä ennen järjestelmän puhdistamista.  
Estä pesuaineliuoksen tai kylmästerilointiaineiden valuminen järjestelmän 
elektroniikkaan. Ole varovainen kaikkien liittimien ja reunojen ympärillä. Älä käytä 
hankaavia aineita. 

 

Natus-järjestelmät eivät ole AP- tai APG-luokiteltuja. ÄLÄ KÄYTÄ Natus-
järjestelmiä silloin kun läsnä on syttyvää anestesiaseosta, jossa on ilmaa, happea 
tai typpioksidia. 

 

Laitteen lisävarusteet voivat sisältää useita erilaisia kertakäyttöisiä steriilejä 
neulaelektrodeja. Nämä neulat on merkitty sanalla STERIILI ja niiden 
sterilointimenetelmä on dokumentoitu pakkauksessa. Näitä elektrodeja ei saa 
käyttää, jos steriiliin pakkaukseen on kajottu. 

 
Natus-laitteiden myynti, jakelu tai käyttö on rajattu lääkäreille tai heidän 
määräämilleen tahoille. 
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Sähköä koskevat varoitukset ja neuvot 
 

 
Natus-järjestelmät on tarkoitettu liitettäviksi vain asianmukaisesti maadoitettuihin 
pistorasioihin. 

 
Tarkista säännöllisesti järjestelmän maadoituksen eheys, järjestelmän vuotovirta ja 
potilasliittimen vuotovirta. Tämä tulisi tehdä vähintään KERRAN VUODESSA. 

 

ÄLÄ kytke järjestelmän virtaa päälle ennen kuin kaikki kaapelit on kytketty, 
varmistettu ja tarkastettu silmämääräisesti vaurioiden varalta. Kaapeleiden 
tarkastamatta jättäminen voi johtaa sähkötapaturmaan. 

 

SÄHKÖISKUN VAARA: ÄLÄ kytke elektrodituloja maahan. Potilaan rekisteröintilaite 
sisältää varoitussymboleja, jotka muistuttavat, että liitännät on tarkoitettu vain 
eristetyiksi potilasliitännöiksi. Maahan kytkeminen voi aiheuttaa sähköiskun.  

 
SÄHKÖISKUN VAARA: ÄLÄ huolla järjestelmää. Käänny huoltoasioissa 
ainoastaan pätevän henkilöstön puoleen. 

 

Järjestelmässä on kolmijohtiminen virtajohto, jossa on sairaalatasoinen pistoke. 
Järjestelmä on maadoitettu. Kytke laite sairaalatasoiseen tai vain sairaaloissa 
käytettävään pistorasiaan maadoituksen luotettavuuden varmistamiseksi. Tarkasta 
virtajohto usein rispaantumisen tai muiden vaurioiden varalta. ÄLÄ käytä 
järjestelmää, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. 

 
Mikäli paikalliset määräykset edellyttävät erotusmuuntajan käyttöä, ÄLÄ aseta 
erotusmuuntajaa lattialle. 

 
Kytke ainoastaan Natuksen suosittelemia komponentteja erotusmuuntajaan. 

 

Vain Natuksen hyväksymät laitteet, jotka toimitetaan osana IEC 60601-1 -
hyväksyttyä järjestelmää, tai muut IEC 60601-1 -standardia noudattavat laitteet, saa 
liittää tietokonejärjestelmän tulo- tai lähtöportteihin. 

 

Jos yhdistät lääkinnällisen laitteen toiseen laitteeseen, noudata laitteen 
asennusohjeita tarkasti, jotta varmistat, että IEC 60601-1 -standardin järjestelmiä 
koskevan 16 ME -lausekkeen vaatimukset täyttyvät, kun kaikki laitteet on liitetty. 
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Elektrodeja ja potilasliitäntää koskevat varoitukset ja neuvot 
 

 

Liitä kaikki potilaselektrodit vain sähköisesti täysin eristettyihin fysiologisiin 
laitteisiin. Potilaan elektrodien liittäminen johonkin toiseen laitteeseen tai ulkoiseen 
pistorasiaan voi aiheuttaa henkilövahinkoja. 

 
Potilaiden rekisteröintilaitteisiin sopivat vain kosketussuojatut elektroditulot.  
ÄLÄ yritä käyttää minkään muun tyyppisiä potilaan elektrodituloja.  

 
Estä potilaan sotkeutuminen/kuristuminen varmistamalla, ettei potilas pääse 
kosketuksiin löysällä olevien kaapeleiden kanssa. 

 
Natuksen EEG-rekisteröintilaitteeseen liitettyä potilaan kohtauskytkintä ei ole 
tarkoitettu potilasturvallisuuden kannalta kriittisiin tapahtumiin. 

 
Potilasliitäntöjä EI ole tarkoitettu suoraan kosketukseen sydämen kanssa. 

 
ÄLÄ käytä XLDetect-havaintomontaasia muokattujen kanavamerkintöjen kanssa.  

 

Jos potilaaseen on liitetty monia lääkinnällisiä laitteita, potilaaseen kohdistuvien 
vuotovirtojen määrä voi ylittää standardissa IEC 60601-1 annetut rajat.  Varmista 
IEC 60601-1 -standardin rajoitusten mukaisuus ottamalla yhteyttä 
huoltohenkilöstöön. 

 

Potilasympäristöä koskevat varoitukset ja neuvot 
 

 

USA:n ulkopuolella: Kaikki pöytätietokoneen osat, jotka eivät ole IEC 60601-1 -
standardin mukaisia (ja Euroopassa CE-merkittyjä), on pidettävä potilasympäristön 
ulkopuolella (eli vähintään 1,5 metrin päässä potilaasta sivusuunnassa ja yli 
2,5 metrin korkeudessa lattiasta potilaan käytössä olevalla alueella). Kuitenkin,  
jos tietokoneessa on erotusmuuntaja ja kone on osa Natus-järjestelmää, kone voi 
olla niin lähellä potilasta kuin on tarpeen.  

 
Kuten kaikkien lääketieteellisten laitteiden kohdalla, reititä potilaskaapelit 
huolellisesti, jotta potilaat eivät pääse sotkeutumaan tai kuristumaan niihin. 

 

Kaikki videomonitorit, jotka eivät ole IEC 60601-1 -standardin mukaisia (ja 
Euroopassa CE-merkittyjä), TÄYTYY pitää potilasympäristön ulkopuolella (eli 
vähintään 1,5 metrin päässä potilaasta sivusuunnassa ja yli 2,5 metrin korkeudessa 
lattiasta potilaan käytössä olevalla alueella). 
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Acquisition LT -sylimikrokohtaiset varoitukset ja neuvot 
Seuraavat Acquisition LT (sylimikro) -kohtaiset varoitukset ja neuvot on huomioitava yleisten 
varoitusten ja neuvojen lisäksi. Lue KAIKKI varoitukset ja neuvot ennen Acquisition LT -
sylimikron käyttöä. Jos olet yhtään epävarma tai sinulla on kysyttävää käyttöturvallisuudesta tai 
varoituksista ja neuvoista, älä epäröi soittaa Natuksen tekniseen tuen numeroon 1-800-303-0306. 
 

 

Natuksen EEG-sylimikrojärjestelmän kanssa käytettävien sylimikrojen TÄYTYY 
noudattaa IEC 60601-1 -standardia ja Euroopassa niiden TÄYTYY olla CE-
merkittyjä. 

 

USA:n ulkopuolella: Kaikki sylimikron osat, jotka eivät ole IEC 60601-1 -
standardin mukaisia (ja Euroopassa CE-merkittyjä), TÄYTYY pitää 
potilasympäristön ulkopuolella (eli vähintään 1,5 metrin päässä potilaasta 
sivusuunnassa ja yli 2,5 metrin korkeudessa lattiasta potilaan käytössä olevalla 
alueella). Kuitenkin, jos tietokoneessa on erotusmuuntaja ja kone on osa Natus-
järjestelmää, kone voi olla niin lähellä potilasta kuin on tarpeen.  

 

Käytä vain Natuksen toimittamia, lääketieteelliseen käyttöön soveltuvia virtalähteitä 
rekisteröintilaitteen liitäntäsovituskorteissa ja sylimikrossa. Tämä järjestelmä on 
suunniteltu toimimaan sylimikrojen osalta vain hyväksytyn Natus-virtalähteen ja 
PCMCIA-korttien osalta vain AULT SW175 -virtalähteen kanssa. ÄLÄ käytä 
järjestelmää minkään muun tyyppisen virtalähteen kanssa. 

 
Liitä ainoastaan Natuksen PCMCIA-, ISA- tai PCI-kortti (tiedonkeruukortti) 
Natuksen EEG-rekisteröintilaitteeseen.  

 
Sylimikron rinnakkaisportti on tarkoitettu käytettäväksi vain Natuksen hyväksymän 
tulostimen kanssa. ÄLÄ käytä rinnakkaisporttia mihinkään muihin tarkoituksiin. 

 
Sylimikron PS/2-portti on tarkoitettu käytettäväksi PS/2-yhteensopivan hiiren 
kanssa. Muunlaisia laitteita ei saa liittää sylimikron PS/2-porttiin. 

 

Sylimikrojärjestelmän alaosan PCMCIA-paikka on tarkoitettu Natuksen toimittamille 
lisenssiavaimelle ja käyttöavaimelle. Muita laitteita ei saa liittää 
sylimikrojärjestelmän alaosan PCMCIA-paikkaan. 

 

Sylimikrojärjestelmän yläosan PCMCIA-paikka on tarkoitettu Natuksen PCMCIA 
EEG -tiedonkeruukortille. Muita laitteita ei saa liittää sylimikrojärjestelmän yläosan 
PCMCIA-paikkaan. 

 
Sylimikron akku voidaan vaihtaa sopivaan litiumioniakkuun. 

 
Sylimikrojärjestelmän toiminnan yhteydessä ei synny jätetuotteita tai jäämiä, jotka 
pitäisi hävittää. 

 
Katso oppaasta sylimikrojärjestelmän käytölle ja kuljetukselle sopivat 
ympäristöolosuhteet. 
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Ohjelmistoa koskevat varoitukset ja neuvot 
Seuraavat ohjelmistoon liittyvät varoitukset ja neuvot koskevat NeuroWorksin ja/tai 
SleepWorksin erityisiä toimintoja. 

Keruuprofiilit 

Keruuprofiili on tallennettu keruuasetusten kokoelma, joka voidaan palauttaa keruuasetussivulta 
sekä silloin kun aloitetaan uusi tutkimus tai palataan tutkimukseen. Kun profiili on luotu, se 
tallennetaan automaattisesti tiedostoon joko NeuroWorks\Settings (EEG) -hakemistoon tai 
NeuroWorks\SettingsSleep (uni) -hakemistoon ohjelmiston kulloisenkin toimintatilan mukaan. 
Koska keruuprofiili tallennetaan yleisiin asetustiedostoihin, se synkronoidaan Yleisten 
asetusten välimuistin kanssa, minkä vuoksi se on käytettävissä muillakin työasemilla. Katso 
lisätietoa NeuroWorks- tai SleepWorks-käyttöoppaan osiosta ”Keruuprofiilit”. 

 

Koska keruuprofiileja voidaan jakaa työasemien välillä, profiilin poistaminen yhdeltä 
koneelta poistaa sen myös muilta koneilta, jotka on synkronoitu samaan yleisten 
asetusten välimuistiin. Ole varovainen poistaessasi keruuprofiileja. 

 

Kohdassa ”Keruuprofiilien poistaminen” esitellään rekisteriavaimet, jotka voidaan 
asettaa NeuroWorks-ohjelmiston mukauttamista varten. Ainoastaan kokeneiden 
tietokoneen käyttäjien, joilla on aikaisempaa osaamista rekisteriavaimista, tulisi 
muuttaa näitä asetuksia. Ota yhteyttä Natuksen tekniseen tukeen lisätietoja varten. 

Natus-tietokanta 

Natus-tietokanta on tärkein yhdyskäytävä potilastietojen muokkaamiseen ja arvioimiseen, uuden 
tiedon keräämiseen, tutkimuksen aloittamiseen ja lopettamiseen sekä potilastietojen ja 
tutkimusten arkistoimiseen. Katso lisätietoja kohdasta ”Natus-tietokanta” NeuroWorks- tai 
SleepWorks-käyttöoppaista.  

 

Tutkimukseen liittyvien tiedostojen poistoa tyhjennyspainiketta napsauttamalla ei voi 
peruuttaa, ellei tiedostoja ole arkistoitu. Tietokannassa olevat potilaan nimi ja tiedot 
säilytetään ja sinua kehotetaan antamaan salasana pyyntösi vahvistamiseksi. 

 
Arkistoituja tutkimuksia ei poisteta automaattisesti kiintolevyltä. Arkistoitujen 
tutkimusten tyhjennysohjelma on ajettava säännöllisesti. 

 
Älä poista tiedostoja, joita EI ole ensin arkistoitu. 

 
Ota yhteyttä tietojärjestelmäosastoon (tai vastaavaan) ennen kuin liität laitteita 
olemassa olevaan sairaalaverkkoon. 

 
ÄLÄ yritä seurata toista keruuta samaan aikaan, kun keräät yhden tutkimuksen tietoa. 

 
ÄLÄ yritä seurata keruuasemia yli kolmesta muusta tietokoneesta. 
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Hälytykset 

NeuroWorksiin sisältyy hälytystoimintoja. NeuroWorks tukee kahdentyyppisiä hälytyksiä:  
1) Tekniset hälytykset, jotka auttavat käyttäjiä hyödyllisen tiedon keruussa niin, että tekniset 
häiriötilanteet aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä ja voidaan korjata välittömästi, jos ne 
tunnistetaan, sekä 2) potilasperusteiset hälytykset, jotka ovat lähtöisin potilaalta.  

 
Hälytysjärjestelmää EI ole tarkoitettu korvaamaan erillisiä sairaalahälytyksiä. 

Tutkimuksen leikkaaminen ja karsiminen sekä videon poistaminen 

Voit karsia tutkimusta ja merkata leikkeitä tutkimuksessa, joka sisältää videotiedot, jotka haluat 
tallentaa, tai voit poistaa koko videon nykyisestä tutkimuksesta, joka ei ole merkatussa 
leikkeessä. Kun karsit tutkimusta, alkuperäinen tutkimustiedosto jätetään koskemattomaksi. 
 
 

 

Vain toiminto Luo karsittu tutkimus luo toisen tutkimuksen tietokantaan. Poista 
koko video -toiminto ei luo toista tutkimusta. Katso lisätietoja NeuroWorks-
käyttöoppaan kohdasta ”Tutkimuksen leikkaaminen ja karsiminen”. 

 

Poista video -toiminto on PYSYVÄ. Vain valitut videoleikkeet säilyvät koko EEG-
tutkimuksen yhteydessä. Katso lisätietoja NeuroWorks-käyttöoppaan kohdasta 
”Videon poistaminen ja hylkääminen”. 

 

Kun arkistoit EEG-tietoja valitulla videolla, tallennusvälineen koko rajoittaa 
arkistointia. Katso lisätietoja NeuroWorks-käyttöoppaan kohdasta ”Videon 
leikkaaminen ja karsiminen”. 

 

NeuroWorks-analysaattorit 

Natus-tietokannan ryhmäanalysaattoria käytetään tiedostojen analysointiin offline-tilassa tai 
lataamisen jälkeen. NeuroWorks-ohjelmistossa on neljäntyyppisiä analysaattoreita, joiden avulla 
käyttäjät voivat arvioida tutkimuksia: Amplitudi-integroitu EEG (aEEG), pakattu spektriryhmä 
(CSA), huippuarvoilmaisin (XLSpike) ja kohtausilmaisin (XLEvent). Katso lisätietoja 
NeuroWorks-käyttöoppaan kohdasta ”Analysaattoreiden käyttö tutkimuksen arvioinnissa”. 
 

 

• Älä lähetä mitään tutkimuksia, jotka ovat parhaillaan auki Natus-ohjelmassa 
ryhmäanalyysia varten. Ryhmäanalyysin käynnistys ei onnistu ja näkyviin 
tulee virheilmoitus.  

• Kun tutkimus on lähetetty ryhmäanalyysiin, älä yritä avata sitä Natus-
ohjelmassa arviointia varten ennen analyysin päättymistä. Ryhmäanalyysi 
epäonnistuu, jos näkyviin tulee virheilmoitus. 

 
Mitään tiettyä kliinistä aEEG-arvoa, joka on peräisin muista kanavista kuin P3-
P4:stä, ei ole näytetty toteen missään sairauden vaiheessa tai tilassa. 

 

Älä luota pelkästään Natuksen huippuarvo- ja kohtausilmaisimiin tutkimuksen 
arvioinnissa. Ilmaisimet ovat työkaluja, joita pätevä ammatinharjoittaja käyttää 
apuna analysoidessaan ja diagnosoidessaan potilasta. 
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ÄLÄ käytä XLDetect-havaintomontaasia muokattujen kanavamerkintöjen kanssa. 

 

XLSpike- ja XLEvent-tunnistimen suorituskyky, joka esitellään NeuroWorks-
käyttöoppaassa, voidaan saavuttaa vain käyttämällä huippuarvo- ja kohtausilmaisimien 
algoritmien oletusasetuksia. Oletusasetusten muuttaminen on tehtävä varovasti. 

 

Natuksen kohtaustunnistamisen algoritmia tulisi käyttää täydellisen montaasin 
elektrodiryhmän kanssa (vähintään 21 tallennuselektrodia). Pienennettyjen 
montaasien käyttö voi vaikuttaa negatiivisesti algoritmin suorituskykyyn, eikä sitä 
ole validoitu. 

 

NeuroWorksin konfiguroiminen 

 

NeuroWorks-käyttöoppaan kohdassa ”Automaattisen sisäänkirjautumisen 
palauttaminen” esitellään rekisteriavaimet, jotka voidaan asettaa NeuroWorks-
ohjelmiston muokkaamiseksi. Ainoastaan kokeneiden tietokoneen käyttäjien,  
joilla on aikaisempaa osaamista rekisteriavaimista, tulisi muuttaa näitä asetuksia. 
Ota yhteyttä Natuksen tekniseen tukeen puhelimitse numerolla 1-800-303-0306 tai 
sähköpostitse osoitteeseen OTS@natus.com. 

 

NeuroWorks-käyttöoppaan kohdassa ”Nopean EEG-arvion asetukset” esitellään 
rekisteriavaimet, jotka voidaan asettaa NeuroWorks-ohjelmiston muokkaamista 
varten. Ainoastaan kokeneiden tietokoneen käyttäjien, joilla on aikaisempaa 
osaamista rekisteriavaimista, tulisi muuttaa näitä asetuksia. Ota yhteyttä Natuksen 
tekniseen tukeen puhelimitse numerolla 1-800-303-0306 tai sähköpostitse 
osoitteeseen OTS@natus.com. 

 

  

mailto:OTS@natus.com
mailto:OTS@natus.com
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Suositeltu käyttäjän suorittama kunnossapito 
Yleisen kunnossapidon säännöllisen aikataulun noudattaminen auttaa pidentämään Natus 
NeuroWorks -järjestelmän käyttöikää. Käyttäjän suorittama kunnossapito ei edellytä pääsyä 
minkään laitteen sisäosiin. Soita Natuksen teknisen tuen numeroon 1-800-303-0306 tai ota 
yhteyttä paikalliseen Natus-edustajaan sellaisten huolto-ongelmien yhteydessä, joissa tarvitaan 
korjaavaa kunnossapitoa ja/tai sisäisen komponentin huoltoa. 
 

 
HUOMAUTUS: On suositeltavaa, että käyttäjä suorittaa tässä osiossa kuvatut 
kunnossapitotoimet vähintään kerran vuodessa. 

 

Käyttäjän suorittama kunnossapito sisältää kaikkien järjestelmäkomponenttien 
säännöllisen tarkastuksen ja puhdistuksen, mukaan lukien: 

• monitori ja CPU (tietokone, konsoli) 
• liitännät 
• rekisteröintilaite ja rekisteröintilaitteen kaapeli 
• elektrodit ja lisävarusteet 

 

 
VAROITUS: Kytke virtajohto irti järjestelmästä ja seinäpistokkeesta ennen 
puhdistusta. Käytä nukatonta liinaa. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita 
mihinkään järjestelmän osaan. 

 
VAROITUS: Varo, ettei ylimääräinen neste pääse valumaan järjestelmän sisäisiin 
sähkökomponentteihin. Ole erityisen varovainen nesteiden kanssa säleikköjen 
ympärillä. 
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Monitori ja CPU 

Monitori ja CPU voidaan puhdistaa kostealla liinalla ja vedellä sekä miedolla puhdistusaineella tai 
kylmällä sterilointiaineella. Varo, ettei ylimääräinen neste pääse valumaan sisäisiin komponentteihin. 

Liitännät 

Liittimet saa puhdistaa vain kuivalla, pehmeällä ja nukattomalla liinalla.  

Rekisteröintilaite ja kaapeli 

Tarkista säännöllisesti, onko jokin elektrodiliitännöistä löystynyt. Jos näin on käynyt, ota yhteyttä 
Natuksen tekniseen tukeen soittamalla numeroon 1-800-303-0306. Huolehdi siitä, ettei 
rekisteröintilaitteeseen kohdistu huomattavaa fyysistä kuormitusta (esimerkiksi pudottamalla). 
Tarkista kaapelin eheys määräajoin. Rekisteröintilaitteen saa puhdistaa vain kuivalla, pehmeällä 
ja nukattomalla liinalla. 

Elektrodit ja lisävarusteet 

Puhdista kaikki pintaelektrodit ja lisävarusteet säännöllisesti lämpimällä saippuavedellä tai 
nestemäisillä sterilointiaineilla. Varmista, että kaikki geelit ja/tai tahnat on poistettu elektrodeista 
ja niiden kaapeleista. Noudata elektrodin valmistajan ohjeita kaikkien elektrodien ja 
lisävarusteiden puhdistuksessa ja/tai steriloinnissa. 

Vaikka Natus NeuroWorks -järjestelmä on suunniteltu ja valmistettu huolellisesti 
mahdollisimman luotettavaksi ja kestäväksi, järjestelmäkomponenttien säännöllinen puhdistus ja 
tarkastus tukevat järjestelmän pitkän aikavälin ongelmatonta toimintaa. Pyri muuntyyppisten 
lääketieteellisten laitteistojen tapaan välttämään laitteiston huomattavaa fyysistä kuormitusta 
(kuten karkeaa käsittelyä) ja jatkuvaa altistamista äärimmäisille lämpötiloille. 

Jos epäilet ongelmaa, joka saattaa vaikuttaa Natus NeuroWorks -järjestelmän turvallisuuteen 
tai tehokkuuteen, soita Natuksen teknisen tuen numeroon 1-800-303-0306 tai ota yhteyttä 
paikalliseen Natus-edustajaan. 
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Laitteiston symboleiden kuvaus 
Seuraavassa taulukossa luetellaan ja esitellään symbolit, jotka voivat tulla näkyviin Natus-
laitteiston eri osissa. 

Symboli IEC-julkaisu Kuvaus 

 
384 HUOMIO:  

Tutustu mukana toimitettavaan ohjeistukseen 

 
417-5019 Suojamaadoitus (maa) 

 
878-02-03 Tyypin BF laitteisto 

 
878-03-01 Vaarallinen jännite 

 417-5032 Vaihtovirta 

 
417-5007 Virta päällä 

 
417-5008 Virta pois päältä 

 

Lääketieteellisten 
laitteiden direktiivi 
93/42/ETY 

CE-merkintä 
Lääkinnällisistä laitteista annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/745 mukaan 
sertifioitu laite. 

 
60950 Luokan II laitteisto (maadoittamaton kotelo) 

 

ISO-7000/IEC-60417 

0224 
 

Kosteusrajoitus 

 

ISO-7000/IEC-60417 

0632 Lämpötilarajoitus 

 
EN 50419 Hävittäminen käyttöiän päätyttyä 
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Uuden tutkimuksen aloittaminen 

Uuden NeuroWorks-tutkimuksen aloitus: 
1. Liitä potilas rekisteröintilaitteeseen, jossa on elektrodit. 
2. Kirjaudu järjestelmäverkkoon käyttämällä Käyttäjänimeä ja Salasanaa. Tämä 

käynnistää Natus-tietokannan. (Voit myös avata Natus-tietokannan napsauttamalla 
Natus-tietokannan kuvaketta Windows-työpöydällä.) 

 
Natus-tietokannan kuvake 

3. Avaa Tutkimustiedot-viestiruutu jollakin seuraavalla tavalla:  

• Napsauta työkalurivin  Uusi-painiketta.  
• Valitse Potilasvalikko ja kohta Uusi. 
• Käytä näppäimistön CTRL + N -pikanäppäintä. 

4. Syötä vähintään yksi merkki Potilasvälilehden etu- ja sukunimikenttiin. Voit 
myöhemmin palata muokkaamaan tallennetta ja lisäämään tietoja. 

5. Avaa NeuroWorksin Keruunäyttö napsauttamalla OK-painiketta Tutkimustiedot-
ikkunassa. Keruuvälilehden asetusten mukaan tutkimus voi aloittaa tallennuksen 
automaattisesti (katso alla olevasta kohdasta VINKKI). Jos EI TALLENNA -viesti on 
näkyvissä, aloita tallennus napsauttamalla Tallenna-painiketta (tai painamalla CTRL + 
välilyönti -pikanäppäimiä).  

6. Voit tehdä Impedanssitarkistuksen tässä vaiheessa painamalla numeronäppäimistön 
yhdistelmää CTRL + MINUS <–> (tai valitsemalla Ohjaukset > Impedanssitarkistus).  

7. Lopeta tallennus napsauttamalla Pysäytä-painiketta (tai painamalla CTRL + välilyönti -
pikanäppäimiä). 

8. Sulje tallennusistunto napsauttamalla -näppäintä NeuroWorks -ikkunan oikeassa 
yläkulmassa. Teknologin raportti -viestiruutu tulee näkyviin. Voit täyttää tämän nyt tai 
myöhemmin. Napsauta OK:ta.  

9. Kun ilmoitusruutu, jossa kysytään: Haluatko varmasti lopettaa nykyisen 
tutkimuksen?, tulee näkyviin, Napsauta Kyllä-painiketta. NeuroWorks sulkeutuu ja 
Natus-tietokanta tulee uudelleen näkyviin. 
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VINKKI: Muokkaa asetuksia –ruudun Keruu-välilehdellä voit valinnaisesti asettaa 
järjestelmän aloittamaan tallennuksen automaattisesti, kun aloitat uuden tutkimuksen. 
Voit käyttää tätä ominaisuutta valitsemalla Muokkaa > Asetukset > Keruu. 
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Tutkimustiedot-ruutu 
 

 

HUOMAUTUKSET: 
• Potilas-/tutkimustiedot-viestiruutu on selkeästi jaettu alueisiin, jotka ovat 

yhteisiä kaikille tietyn potilaan tutkimuksille ja alueisiin, jotka ovat erityisiä 
kullekin tutkimukselle. 

• Rekisteröintilaitteen asetus on käytettävissä tutkimustiedot-ruudun potilas-
välilehdessä. 

Tutkimustiedot-ruutu tulee näkyviin ensiksi, kun aloitat tutkimuksen. Saat sen esiin 
myös tutkimuksen aikana valitsemalla Muokkaa > Tutkimustiedot tai painamalla 
CTRL + I -pikanäppäintä. Tutkimuksen alussa tutkimustiedot-ruutu sisältää kaksi 
välilehteä: 1. Potilasvälilehti 2. Lääkitystiedot-välilehti.  
Kun tuot tutkimustiedot-ruudun esiin tutkimuksen alkamisen jälkeen, se sisältää 
kaksi lisävälilehteä: 1. Teknologin raportti 2. Lääkärin raportti. Näitä välilehtiä 
voidaan käyttää huomautusten ja tutkimuksen eri attribuuttien kirjaamiseen, jotka 
näkyvät myöhemmin tuotetuissa raporteissa. 

 

 
Tutkimustiedot-ruutu aloituksen yhteydessä 
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Rekisteröintilaitteen asetus 

Rekisteröintilaiteasetuksen avulla voit vaihtaa PCI-väylään, USB-väylään tai Ethernetiin 
(TCP/IP) liitetyn rekisteröintilaitteen välillä. Rekisteröintilaitteen asetus on käytettävissä  
vain ensiksi, kun aloitat tutkimuksen. Aina mukana olevien PCI- ja USB-kohteiden lisäksi 
käytettävissä olevien rekisteröintilaitteiden luettelo sisältää myös kaikki TCP/IP-yhteyttä  

 
Rekisteröintilaitteen asetustoiminto 

käyttävät rekisteröintilaitteet. Nämä rekisteröintilaitteet on nimetty konfiguroinnissa 
käyttäjäystävällisesti (XLDB -> Työkalut -> Asetukset -> Rekisteröintilaitteet). Nämä 
käyttäjäystävälliset nimet (esim. ”EMU40 huoneessa 416” tai ”Nukkumishuone 517”) tulevat 
näkyviin luettelossa ja mahdollistavat yhteyden muodostamisen sopivaan rekisteröintilaitteeseen 
ennen tutkimuksen aloittamista. 

Erilaisia parametreja voidaan tallentaa myös valituilta fysiologisilta seurantalaitteilta (PhM) tai 
vitaaliparametreja mittaavilta laitteilta. Kun teet rekisteröintilaitevalinnan, sinun täytyy valita 
myös PhM-laite, jos aiot tallentaa PhM-laitteelta. PhM-laitteiden asetukset tulee määrittää 
ennen, kuin voit valita niitä rekisteröintilaitteen valintaikkunasta. Katso 
NeuroWorks/SleepWorks-käyttöoppaasta lisätietoja tästä ominaisuudesta. 
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Lääkitystiedot-välilehti 
Lääkitystiedot-välilehti on yksi tutkimustiedot-ruudun välilehdistä.  

Voit käyttää Lääkitystiedot-välilehteä syöttääksesi potilaan lääkkeitä ja annoksia 
koskevia huomautuksia.  

• Jos haluat lisätä uuden tiedon, napsauta Lisää-painiketta. Näkyviin tulee aiemmin 
syötettyjen tietojen luettelo. 

• Jos haluat lisätä uuden kohteen, jota ei ole alasvetovalikossa, valitse kohta Muut Lisää-
luettelosta. Kirjoita sitten kohteen nimi näkyviin tulevaan tekstiruutuun. Käytä 
Välilehtinäppäintä siirtyäksesi sarakkeesta toiseen. 

• Muuta tietoja milloin tahansa pyyhkimällä ne askelpalauttimella ja syöttämällä uudestaan 
oikeat tiedot. 

• Voit myös lisätä tai muokata tietoja asettamalla hiiren osoittimen sen kentän päälle, jota 
haluat muokata ja napsauttamalla hiiren kakkospainiketta. Sarakeotsikon 
napsauttaminen hiiren kakkospainikkeella tuo näkyviin aiemmin syötettyjen kohteiden 
luettelon, jonka kohteista voit valita. 

• Alasvetovalikon luettelossa olevia kohteita voidaan mukauttaa käyttämällä Tiedosto > 
Mukauta -valikon asetusta. Valitse esimerkiksi Tiedosto > Mukauta > Annokset, jos 
haluat muuttaa Annokset-alasvetovalikon sisältöä. 

Teknologin raportti -välilehti 
Teknologin raportti -välilehti on yksi tutkimustiedot-ruudun välilehdistä. Teknologin raportti -
välilehtiä käytetään huomautusten ja tutkimuksen eri attribuuttien kirjaamiseen, jotka näkyvät 
myöhemmin tuotetuissa raporteissa.  

 

HUOMAUTUS: Teknologin raportti -välilehti ei tule näkyviin tutkimuksen tiedot -
ruutuun ensiksi, kun aloitat tutkimuksen. Se tulee näkyviin vain, kun avaat 
tutkimustiedot-ruudun tutkimuksen alkamisen jälkeen. 

Lääkärin raportti -välilehti 
Pätevä käyttäjä voi syöttää enintään kolme diagnoosikoodia lääkärin raportti -välilehteen. Nämä 
koodinsyöttövalinnat tallennetaan tietokantaan (ellei käyttäjä poista niitä), ja ne voidaan lisätä 
tutkimusraporttiin. 

Lääkärin raportti -välilehti on yksi Tutkimustiedot-ruudun välilehdistä. Lääkärin raportti -
välilehdelle voidaan kirjoittaa huomautuksia ja/tai tietoja, kuten tutkimuksen eri attribuuttien 
diagnoosikoodit, jotka voidaan palauttaa luoduissa raporteissa. 
 

 

HUOMAUTUS: Lääkärin raportti -välilehti ei tule näkyviin tutkimuksen tiedot -
ruutuun ensiksi, kun aloitat tutkimuksen. Se tulee näkyviin vain, kun tuot 
tutkimustiedot-ruudun esiin tutkimuksen alkamisen jälkeen. 
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Impedanssitarkistus 
Impedanssitarkistus suoritetaan sen varmistamiseksi, että elektrodin kontakti potilaaseen on 
riittävä. Impedanssitarkistukset voidaan suorittaa milloin tahansa tutkimuksen aikana. 

Jos haluat aktivoida impedanssitarkistuksen, valitse Ohjaimet > Impedanssitarkistus. 

Impedanssitarkistuksen ajo 

Kun impedanssitarkistus käynnistetään, ohjelmisto skannaa kaikki kanavat (automaattisessa 
skannaustilassa). Voit valvoa yhden kanavan kontaktia lukitsemalla sen ja säätämällä sitten 
elektrodikontaktin hyväksyttäviin impedanssitasoihin. Kanavamerkinnät vastaavat kussakin 
montaasissa olevia merkintöjä, eikä itse rekisteröintilaitteessa olevia. 

Tavoite... Toimenpide... 

Kanavan lukitseminen Napsauta Lukitse kanava -painiketta sen 
Kanavan # vasemmalla puolella, jonka haluat 
lukita. Tämä rajoittaa skannauksen tähän 
kanavaan. Sitten voit säätää elektrodiliitäntää, 
kunnes riittävä taso saavutetaan. 

Järjestelmä skannaa kaikki kanavat ja 
suorittaa täyden impedanssitarkistuksen 

Napsauta kohtaa Vapauta lukitus. 

Impedanssitarkistuksen tallentaminen 
osaksi EEG-tallennetta 

Napsauta kohtaa Lopeta ja aloita tallennus. 

Impedanssitarkistuksen lopettaminen Napsauta kohtaa Lopeta. 
 

Impedanssitarkistuksen tulkitseminen 

Impedanssitarkistus näyttää pylväskaaviot, joissa näkyy kunkin elektrodiliitännän impedanssi. 
Vihreä palkki osoittaa, että lukema on hyväksyttävä (eli kynnysarvon alapuolella). Punainen 
palkki osoittaa, ettei lukema ole hyväksyttävä (eli kynnysarvon yläpuolella). Aseta impedanssin 
kynnysarvo valitsemalla yksi Kynnysarvopainike Kynnysarvoryhmän ruudussa Tarkista 
impedanssi -näytön oikeassa reunassa. 
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Videon tallentaminen  

 
Työnkulku-työkalupalkin tallennus- ja kamerapainikkeet 

Paina kohtaa Aloita/lopeta tallennus, jos haluat vaihdella EEG:n tallennusta päälle ja pois päältä. 

Paina kohtaa Aloita/lopeta videon tallennus, jos haluat vaihdella videon tallennusta päälle ja 
pois päältä. 

Jos haluat näyttää tai piilottaa videoikkunan: 

• Valitse Näytä > Video 
• Paina CTRL + U -pikanäppäintä 

• Napsauta työkalupalkin  Vaihtele videota päälle/pois -painiketta  

Video-ikkuna live-tilassa 

 
Videoikkuna 

 

 
VAROITUS: Videoasetuksen on oltava aktiivinen, jotta äänikomponentteja voidaan 
tallentaa tai tarkastella. 

Valmiin tutkimuksen avaaminen arviointia varten 

Valmiin tutkimuksen avaaminen arviointia varten:  
1. Avaa Natus-tietokanta napsauttamalla Natus-tietokannan kuvaketta Windows-

työpöydällä.  
2. Valitse (korosta) tutkimus, jota haluat arvioida. 

3. Napsuta  Arviointipainiketta. NeuroWorks avaa ja näyttää valitun tutkimuksen. 
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Tutkimuksen selaaminen 
Voit käyttää näppäimistöä tai Arvioinnin, Tutkimuksen tai Trendin Yhteenveto-työkalupalkin 
painikkeita tutkimuksen läpi selaamiseen. 

Näppäimistön käyttäminen tutkimuksen selaamiseen  

Tavoite... Toimenpide... 

Tutkimuksen toistaminen yhtäjaksoisesti 
eteen- tai taaksepäin 

Paina CTRL + F- tai CTRL + R -pikanäppäintä. 

Toiston ja pysäytyksen välillä 
vaihteleminen 

Paina välilyönti-pikanäppäintä. 

Siirtyminen yhden sivun verran eteenpäin 
tutkimuksessa  

Paina OIKEAA NUOLI-näppäintä. 

Siirtyminen yhden sivun verran taaksepäin 
tutkimuksessa 

Paina VASENTA NUOLI-näppäintä. 

Tutkimuksen siirtäminen taakse- tai 
eteenpäin peräkkäisten sivujen sarjassa 

Paina VASENTA tai OIKEAA NUOLI-
näppäintä. 

Arviointi-työkalupalkin käyttäminen tutkimuksen selaamiseen 

 
Arviointi-työkalupalkki 
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Tutkimuksen sulkeminen  

Sulje tiedosto napsauttamalla  Sulje-painiketta, joka sijaitsee NeuroWorks-ikkunan oikeassa 
yläkulmassa. (Voit myös sulkea tiedoston valitsemalla Tiedosto > Sulje).  
 

 

VAROITUS: Tutkimuksen arvioinnin aikana tehdyt muutokset eivät tallennu, ellei 
tiedostoa suljeta asianmukaisesti. Jotta voit tallentaa muutokset, sinun täytyy 
napsauttaa kyllä-painiketta, kun näkyviin tulee ilmoitusruutu, jossa kysytään, 
haluatko tallentaa tekemäsi muutokset (katso alla olevasta kuvasta). 

 

Sulkeminen 

Tutkimuksen sulkeminen: 

1. Napsauta  Sulje-painiketta. Jos Lääkärin raportti -ruutu ei tule näkyviin 
automaattisesti, tuo se esiin napsauttamalla Lääkärin raportti -välilehteä. 

2. Kirjoita arvioijan nimi Arvioija-ruutuun. 
3. Napsauta kohtaa Merkitse arvioiduksi ja syötä arvioijan nimi ja arviointipäivä.  
4. Lisää asiaankuuluvat tiedot mihin tahansa välilehteen, johon pääset Lääkärin raportti -

viestiruudun alareunasta. 
5. Sulje ja tallenna tutkimus napsauttamalla OK:ta. 
6. Näkyviin tulee ilmoitusruutu, jossa kysytään, haluatko lopettaa nykyisen tutkimuksen.  
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VINKKI: Ellei teknologin raportti tule näkyviin, kun suljet tutkimuksen, valitse Tiedosto > 
Mukauta > Asetukset ja sitten Automaattinen raporttilomakkeet-kehote. Videon tarkasteleminen  

Piilotetun videon näyttäminen: 

• Valitse Näytä > Video  
• Valitse Näytä > Työkalupalkit > Video 
• Paina Ctrl+U-pikanäppäintä.  

  
Videonäytön painikkeiden toiminnot 
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Merkintä-katseluohjelma  

Yleiskatsaus 

Merkintä-katseluohjelma listaa kaikki tutkimuksen huomautukset peräkkäisessä 
järjestyksessä. Sen avulla voit nopeasti siirtyä huomautuksesta toiseen. Teknologin, arvioijan ja 
NeuroWorks-järjestelmän lisäämät huomautukset ja kommentit tallennetaan automaattisesti. 
Kun arvioit tutkimusta, voit selata merkintöjä nuolinäppäimillä.  

Merkintä-katseluohjelma näkyy vain katselutilassa Keruu (tallennus) -toiminnon aikana, mutta 
sen sisältö on muokattavissa Arviointitilassa. 

Merkintä-katseluohjelman avaaminen: 

• Valitse Katsele > Merkintä-katseluohjelma. 

 
Merkintä-katseluohjelma 
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Huomausten ja mukautettujen huomautusten lisääminen lennossa 

Huomautuksen lisäys napsauttamalla 

Huomautuksen lisääminen napsauttamalla: 
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella mitä tahansa kohtaa tutkimuksen piirtojäljissä. 
2. Keruutoiminnon Huomautukset-valikko avautuu. 
3. Valitse Mukauta tai ennalta määritetty huomautus. 
4. Jos valitset Mukauta, täytä tiedot Huomautusruutuun. 

Huomautuksen lisäys kirjoittamalla 

Voit lisätä mukautettuja huomautuksia nopeasti lennossa, kun tutkimusta tallennetaan. 

Huomautuksen lisääminen lennossa: 
1. Aloita huomautuksen kirjoittaminen näppäimistöllä.  
2. Huomautusruutu avautuu.  

 
Huomautusruutu 

3. Kun olet kirjannut huomautuksen, napsauta OK:ta.  
Huomautus asetetaan aaltomuotoikkunaan ja Merkintä-katseluohjelmaan silloin kun  
alat kirjoittaa.  
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Montaasin luominen ja muokkaaminen 

Montaasieditorin avaaminen 

1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Montaasi. 
2. Napsauta solua hiiren kakkospainikkeella tuodaksesi esiin arvo-/merkintäluettelon, joita 

voit käyttää solun täyttämisessä.  

Montaasin kopioiminen 

1. Napsauta Kopiointipainiketta, joka sijaitsee Montaasipainikkeiden joukossa 
montaasivälilehden oikeassa reunassa. Tämä luo uuden montaasin, jossa on aluksi 
samat syöttö- ja lähtökanavat kuin kulloinkin luettelosta valittuna olevassa montaasissa. 
Tämä montaasi ei välttämättä ole yhteensopiva nykyisen rekisteröintilaitteen kanssa. 
Voit luoda nykyisen rekisteröintilaitteen kanssa yhteensopivan montaasin käyttämällä 
uusi-painiketta. 

2. Kirjoita montaasille uusi nimi Nimi-tekstiruutuun. 
3. Muuta kanavan asetuksia halutulla tavalla. 
4. Tallenna uusi montaasi. 
5. Aktivoi montaasi napsauttamalla OK:ta. 

Montaasin uudelleen nimeäminen 

1. Napsauta Nimeä uudelleen -painiketta, joka sijaitsee Nimi -yhdistelmäruudun oikealla 
puolella. Nimi-yhdistelmäruudusta tulee nyt muokattavissa oleva tekstikenttä. 

2. Kirjoita montaasille uusi nimi Nimi-yhdistelmäruutuun ja paina näppäimistön ENTER-
painiketta. Montaasin uusi nimi ilmestyy nyt Nimi-yhdistelmäruudun valikkoon. 

3. Tee halutut muutokset uuden montaasin kanava-asetuksiin käyttämällä Muokkaa-, 
Liitä-, Lisää-, Muuta- tai Poista-painikkeita. Kun uusi montaasi on tallennettu, se tulee 
näkyviin Montaasivalikon montaasiluetteloon.  

Uuden montaasin luominen 

1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Montaasi. 
2. Napsauta Uusi-painiketta. Tämä luo montaasin, jossa on yhtä monta syöttökanavaa kuin 

nykyisen tutkimuksen tiedonkeruussa käytettävässä rekisteröintilaitteessa (jos tutkimus on 
auki) tai keruusivulla asetetussa oletusrekisteröintilaitteessa (jos nykyistä tutkimusta ei ole). 
Montaasissa ei alun perin ole lähtökanavia (taulukko on tyhjä). Nimi Nimetön näkyy Nimi-
tekstiruudussa korostettuna. Kirjoita nimi uuteen montaasiin, jonka aiot luoda. 

3. Lisää ja muuta kanavia halutulla tavalla. 
4. Valitse Liitä, jos haluat lisätä kanavia montaasin loppuun. 
5. Valitse kanava ja paina Muokkaa-painiketta. 
6. Valitse Lisää, jos haluat lisätä kanavan hiiren osoittamaan paikkaan. 
7. Valitse Poista, jos haluat poistaa valitut kanavat. 
8. Tallenna uusi montaasi napsauttamalla Tallenna-painiketta. Aktivoi uusi montaasi 

napsauttamalla OK:ta. Kun nyt avaat Montaasivalikon, uusi montaasi tulee näkyviin 
montaasiluetteloon.  
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Montaasin tallentaminen 

Montaasivalikossa on nyt uusi Tallenna (sijainti) -painike, jonka avulla voit valita sijainnin, 
johon montaasi tallennetaan. Tallenna-painikkeen etupuoli listaa oletussijainnin, joka on 
asetettu nykyisen montaasin tallentamista varten, esimerkiksi Tallenna (yleinen). Jos 
napsautat Tallenna (sijainti) -painikkeen vieressä olevaa nuolta, näet sijaintivalikon, jonka 
vaihtoehdot ovat käytettävissä montaasin tallennukseen, esimerkiksi tallenna (yleinen), tallenna 
(paikallinen) ja tallenna (potilas). 

• Valitse Tallenna (paikallinen), jos haluat tallentaa montaasin paikalliseen hakemistoon. 
• Valitse Tallenna (yleinen), jos haluat tallentaa verkossa olevaan hakemistoon. Tämä 

hakemisto asetetaan NeuroWorksin kohdan Tiedosto > Muokkaa asetukset-
välilehdellä. 

• Valitse Tallenna (potilas), jos haluat tallentaa montaasin potilastietojen yhteyteen 
Natus-tietokantaan. 

Näyttökuva montaasivälilehdestä 

 
Montaasivälilehden asetukset 



 

39 

Visuaalinen montaasieditori 

Visuaalinen montaasieditori on työkalu montaasien luomiseen ja muokkaamiseen. Se sisältää 
helppokäyttöisen graafisen käyttöliittymän, jossa oli ennen vain taulukkotyökaluja.  

Visuaalisen montaasieditorin käyttäminen: 
1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Montaasi. 

2. Napsauta -painiketta. 
 

 
Visuaalinen montaasieditori 
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Ajanottokello-työkalupalkki 
Ajanottokello mittaa ja näyttää kuluneen ajan tai tapahtuman keston. Voit avata ajanottokellon 
valitsemalla Näytä > Työkalupalkit > Ajanottokello.  

 
Ajanottokello 

Montaasi-työkalupalkki 
Voit muokata kanava-asetuksia Montaasin työkalupalkin avulla. Montaasiasetusten vaihteluvälit 
ilmaistaan työkalupalkissa käytettävissä olevilla arvoilla. 

 

Montaasi-työkalupalkki 

Avaa Montaasieditori napsauttamalla  Montaasiasetukset-painiketta, joka sijaitsee 
montaasiasetusten työkalupalkin vasemmassa reunassa. 

Huomautus-työkalupalkki 
Huomautus-työkalupalkkiin ilmestyy erilaisia painikkeita sen mukaan, tallennatko reaaliaikaista 
tutkimusta (keruutila) vai arvioitko aiemmin tallennettua tutkimusta (arviointitila). Avaa 
Huomautusten työkalupalkki valitsemalla Näytä > Työkalupalkit > Huomautus. 

Alla olevissa kuvissa näkyvät Huomautusten työkalupalkin painikkeet. 

 
Huomautus-työkalupalkki keruutilassa  

 
Huomautus-työkalupalkki arviointitilassa 

Napsauta Huomautuspainiketta, jos haluat lisätä huomautuksen heti Tutkimuksen reunan 
kulloiseenkin sijaintiin. 
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Protokolla-työkalupalkki 
Protokolla on muokattavissa oleva sarja toimintoja, jotka on määritetty suoritettaviksi peräkkäin. Tässä 
työkalupalkissa näkyvät parhaillaan käynnissä olevan protokollan nimi ja vaihe. Käytä Protokolla-
työkalupalkin kauimpana oikealla olevia painikkeita Pysäytä, Jatka tai Keskeytä protokolla. 

Avaa Protokolla-työkalupalkki valitsemalla Näytä > Työkalupalkit > Protokolla. 

 
Protokolla-työkalupalkki 

Kamera-työkalupalkki  
Kamera-työkalupalkissa on käytettävissä panerointi-, kallistus-, zoomaus- ja kameran 
vaihtopainikkeet kameran etäohjausta varten reaaliaikaisen tiedonkeruun aikana.  

Kameran työkalupalkin avaaminen: 

• Valitse Näytä > Työkalupalkit > Kamera.  

Työkalupalkki PTZ-kameralla 
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Arviointi-työkalupalkki 
Käytä Arviointi-työkalupalkin tutkimuksen selaamiseen. Arviointi-työkalupalkki on 
käytettävissä vain Arviointitilassa.  

Arviointi-työkalupalkin avaaminen: 

• Valitse Näytä > Työkalupalkit > Arviointi.  

 
Arviointi-työkalupalkki 

Työkalupalkin painikkeiden toiminnot 

Painike Toiminto/kuvaus 

 
Vaihtelee videotallennusta päälle/pois. 

 
Toistaa tutkimusta taaksepäin. 

 
Siirtyy edelliseen kohteeseen. 

 
Siirtyy seuraavaan kohteeseen. 

 
Toistaa tutkimusta eteenpäin. 

 

Vaihtaa EEG:n toistonopeutta.  

Lisää tai vähennä nopeutta napsauttamalla nuolia .  

 
Napsauta, jos haluat aloittaa leikkeen merkkaamisen. 

 
Napsauta, jos haluat lopettaa leikkeen merkkaamisen. 

 
Napsauta, jos haluat muokata leikkeitä. 

 
Karsittu pikanäkymä -painike. Napsauta, jos haluat, että järjestelmä 
näyttää automaattisesti karsitun tallenteen. 

 
Tallenna nykyinen sivu -painike.  

 
Napsauta, jos haluat tulostaa nykyisen sivun. 

 
Suurennuspainike. Napsauta painiketta, minkä jälkeen napsauta ja vedä 
suorakulmiota piirtojäljet-ikkunassa. 
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Painike Toiminto/kuvaus 

 
Pienennys painike. Napsauta, jos haluat palauttaa piirtojäljet-ikkunan 
normaaliin kokoon. 

 
Aaltomuotokohdistimien painike. Lisää kohdistimen sekä siihen liittyvän 
tietoruudun mihin tahansa aaltomuodon kohtaan, jota napsautat. 

Tutkimus-työkalupalkki 
Tutkimus-työkalupalkki näyttää tauot ristiviivoitettuna alueena tallennusosioissa, joissa video 
tallennettiin, ja eri tapahtumat näkyvät erivärisinä. 

Työkalupalkin avaaminen: 

• Valitse Näytä > Työkalupalkit > Tutkimus. 

 
Tutkimus-työkalupalkki 
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Työnkulku-työkalupalkki 
Työnkulku-työkalupalkkia voidaan käyttää EEG- ja Videotietojen tallennuksen aloittamiseen ja 
lopettamiseen sekä paikallisesti että etätietokoneelta käsin.  

Työnkulku-työkalupalkin avaaminen: 

• Valitse Näytä > Työkalupalkit > Työnkulku. 

 
Työnkulku-työkalupalkki 

Työkalupalkin painikkeet ja ilmaisimet 

Painike Toiminto 

 
Käynnistä/pysäytä tallennus. 

 
Vaihtele videota päälle/pois. 

 
Testaa kanavat. 

 
Tarkista impedanssi. 

 
Aktivoi valostimulaattori. Aseta salamanopeus. 

 
Arvioi nykyistä tutkimusta. 

 
Levyn käyttöilmaisin. 
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Työnkulku-työkalupalkki – unitila 
Työnkulku-työkalupalkki on käytettävissä vain Keruutilassa. Jos työnkulku-työkalupalkki ei ole 
jo näkyvissä, valitse Tiedosto > Työkalupalkit > Työnkulku. 

 
Työnkulku-työkalupalkki 

Työkalupalkin painikkeet ja ilmaisimet  

Painike Toiminto 

 
Aloittaa/pysäyttää tallennuksen. 

 
Vaihtelee videota päälle/pois. 

 
Testaa kanavat. 

 
Tarkista impedanssi. 

 

Kalibroi kanava. 

 

Biologinen kalibrointi. 

 

Vaihda kehon asentoa. 

 

Muuta CPAP-, Bi-taso- ja O2-asetuksia. 

 
Valot pois. 

 
Valot päälle. 

 
Arvioi nykyistä tutkimusta. 

 
Vaihda työtilojen välillä. Tallenna uusi tai poista olemassa oleva. 

 
Levyn käyttöilmaisin. 
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Yhteenveto-työkalupalkki – unitila 
Jos Yhteenveto-työkalupalkki ei ole jo näkyvissä, valitse Näytä > Työkalurivit > Yhteenveto, 
jos haluat nähdä unitilan yhteenveto-työkalupalkin.  

 
Unitilan yhteenveto-työkalupalkki, joka näyttää tapahtumat ja pulssi-/oksimetriatiedot 

Kun napsautat hiiren kakkospainikkeella yhteenveto-työkalupalkkia, näkyviin tulee pikavalikko, 
jossa on asetuksia, joilla voit muuttaa näytettäviä tietoja. 
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Vaiheistus-työkalupalkki – unitila 
Vaiheistus-työkalupalkkia käytetään määrittämään univaiheet jokaiselle ajanjaksolle, kun selaat 
tutkimusta läpi. Siinä on myös painikkeet, joilla aktivoidaan Automaattisivutus ja Vaihe toiston 
mukaan -toiminnot. 

 
Vaiheistus-työkalupalkki 

Vaiheistuksen ohjaimet ja toiminnallisuus 

Avain Painike Vaihe 

0 

 

Hereillä 

1 

 

Vaihe 1 

 

N1 

 

Siirtymävaiheen uni (pikkulapsi) (vaihe T) 

2 

 

Vaihe 2 

 

N2 

3 

 

Vaihe 3 

 

N3 

4 

 

Vaihe 4 

 

Non-Rem (pediatrinen/pikkulapsi) 
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Avain Painike Vaihe 

5 

 

REM 

6 

 

Liike 

7 

 

Ei pisteytettävissä (Oikeaa vaihetta ei voitu määrittää, mutta 
merkitse ajanjakso pisteytetyksi.) 

8 

 

Selvä/epäselvä (Ajanjaksolle ei ole annettu pistemäärää.) 

 

 

Automaattijaksotus. (Kun automaattijaksotuksen painiketta 
painetaan, tutkimus hyppää automaattisesti seuraavaan 
pisteyttämättömään ajanjaksoon heti, kun edellinen ajanjakso 
on pisteytetty.) 

 

 

Vaihe toiston mukaan. (Mahdollistaa tutkimuksen 
pisteyttämisen, kun sitä toistetaan eteenpäin.) 
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Arviointi-työkalupalkki – unitila 
SleepWorksin Arviointitilassa Arviointi-työkalupalkin pitäisi näkyä näytön yläosassa. Jos näin 
ei ole, valitse Näytä > Työkalupalkit > Arviointi. 

Työkalupalkin painikkeiden toiminnot 

Painike Toiminto/kuvaus 

 
Toistaa tutkimusta taaksepäin. 

 
Siirtyy edelliseen kohteeseen. 

 

Näyttää selaustilojen alasvetovalikon.  

 
Käytä valitsemiseen. 

 
Siirtyy seuraavaan kohteeseen. 

 
Toistaa tutkimusta eteenpäin. 

 

Vaihtaa EEG:n toistonopeutta.  

Lisää tai vähennä nopeutta napsauttamalla nuolia .  

 
Napsauta, jos haluat aloittaa leikkeen merkkaamisen.  

 
Napsauta, jos haluat lopettaa leikkeen merkkaamisen. 

 
Napsauta, jos haluat muokata leikkeitä. 
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Painike Toiminto/kuvaus 

 
Unitapahtumien merkkaustila. Jos tätä painiketta painetaan 
samalla kun suorakulmiota vedetään signaalin piirtojälkien 
päällä, alasvetovalikko avautuu listaten kaikki konfiguroidut 
unitapahtumat. 

 
Valitse jokin tapahtumatyyppi ja suorita unitapahtuman luonti 
loppuun. Siirry unitapahtumien merkkaustilaan pysyvästi 
kaksoisnapsauttamalla tätä painiketta. Useita tapahtumia 
voidaan merkata painamatta painiketta joka kerta. 
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Painike Toiminto/kuvaus 

 
Unitapahtuman pikamerkkaustila. Kun suorakulmiota 
vedetään näytössä jonkin piirtojäljen päällä tässä tilassa, 
järjestelmä yrittää paikantaa tapahtumatyypin, joka on 
konfiguroitu merkattavaksi mainitussa kanavassa. Jos 
konfiguroinnissa ei määritellä tapahtumaa mainitulle kanavalle, 
näkyviin jää edelleen koko valikko. Tällöin muistiin laitetaan 
tapahtumatyyppi, jonka käyttäjä valitsee, eikä kehote tule 
näkyviin, kun myöhempiä huomautuksia merkitään. 
Siirry unitapahtumien pikamerkkaustilaan pysyvästi 
kaksoisnapsauttamalla tätä painiketta. Painikkeen nurkkaan 
ilmestyy merkki ilmaisemaan pysyvään tilaan vaihtamista. 
Useita tapahtumia voidaan silloin merkata ilman, että painiketta 
tarvitsee painaa joka kerta. Pudotusvalikko tulee näkyviin vain, 
jos kyseiselle kanavalle ei ole konfiguroinnissa asetettu 
tapahtumia ja vain, jos se on ensimmäinen tapahtuma, joka on 
merkitty kyseiselle kanavalle. 
Peruuta pysyvä tila napsauttamalla painiketta uudelleen. 

 
Huomautus: Tämä on nopein tapa arvioida 
unitapahtumia SleepWorksissä, sillä se ei vaadi 
tilojen vaihtamista tai tapahtumatyypin valitsemista 
joka kerta, vaan ainoastaan itse tapahtumien 
merkkaamista. 

 
Huomautus: Säädä, mitkä tapahtumat liittyvät 
mihinkin kanaviin unitapahtumien konfigurointisivulla 
(Tiedosto -> Mukauta -> Unitapahtumat). Useita 
tapahtumia voidaan käyttää tietyn 
unitapahtumatyypin merkkaamiseen. 

 
Unitapahtumahuomautuksen poisto -tila. Paina tätä 
painiketta ja poista sitten unitapahtumahuomautus 
napsauttamalla sitä näytössä. Järjestelmä palaa sitten sivun 
vieritystilaan. 
Siirry unitapahtumahuomautusten poistotilaan pysyvästi 
kaksoisnapsauttamalla tätä painiketta. Painikkeen nurkkaan 
ilmestyy merkki ilmaisemaan pysyvään tilaan vaihtamista. 
Useita tapahtumia voidaan silloin poistaa helposti 
napsauttamalla myöhempiä tapahtumia ilman, että painiketta 
tarvitsee painaa joka kerta. 
Peruuta pysyvä tila napsauttamalla painiketta uudelleen. 

 
Poistaa kaikki näytöllä olevat huomautukset. 

  

Hyväksy automatisoitu tapahtuma -painike.  
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Painike Toiminto/kuvaus 

 

Hylkää automatisoitu tapahtuma -painike.  

  
Työtilat-painike. Muistaa tietyt käyttöliittymän elementit. 

 
Tallenna nykyinen sivu -painike. 

 
Napsauta, jos haluat tulostaa nykyisen sivun. 

 
Suurennuspainike. Napsauta painiketta, minkä jälkeen 
napsauta ja vedä suorakulmiota piirtojäljet-ikkunassa. 

 
Pienennyspainike. Napsauta, jos haluat palauttaa piirtojäljet-
ikkunan normaaliin kokoon. 

 
Aaltomuotokohdistimien painike. Lisää kohdistimen sekä siihen 
liittyvän tietoruudun mihin tahansa aaltomuodon kohtaan, jota 
napsautat. Poista käytöstä napsauttamalla painiketta toisen kerran. 

 

Aseta kehon asento -painike. Valitse alasvetovalikon 
vaihtoehdoista napsauttamalla. 

 

Käytä CPAP-, Bi-taso- ja täydentävä 02 -arvojen 
muuttamiseen. 

 
Valot pois -painike. Napsauta, jos haluat lisätä valot pois -
huomautuksen tutkimusikkunaan ja merkintä-katseluohjelmaan. 

 
Valot päälle -painike. Napsauta, jos haluat lisätä valot päälle -
huomautuksen tutkimusikkunaan ja merkintä-katseluohjelmaan. 

 
Vaihtelee videota päälle/pois. 
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Kalibrointityökalu – unitila 
SleepWorks-ohjelmistossa on asetettava sopiva kanavan signaalityyppi montaasiin. 

Kanavan signaalityypin asettaminen 

Muista, että kalibrointityökalun avaamiseksi on ensin käytettävä montaasieditoria sopivan 
kanavatyypin asettamiseen. 

1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Montaasi. 
2. Valitse yksi tai useampi kanava montaasissa. Napsauta hiiren kakkospainikkeella 

Tyyppi-sarakkeen solua. Valitse sitten sopiva kanavan signaalityyppi alasvetovalikosta 
(esimerkiksi ulkoinen OSat tai ulkoinen pulssitiheys). Tätä asetusta käytetään valitussa 
kanavassa. 

3. Napsauta Käytä-painiketta. 
4. Sulje montaasieditori ja palaa reaaliaikaiseen tutkimusnäyttöön napsauttamalla OK:ta. 

Kalibrointityökalun käyttäminen 

Jotta teho voidaan muuntaa kanavatyyppiin sopivaksi yksiköksi, järjestelmän on tiedettävä, 
milloin ulkoisesta muuntimesta tuleva teho on tiettyjen tunnettujen arvojen tasolla. 
Kalibrointityökalua käytetään näiden tietojen toimittamiseen järjestelmälle.  

Kun avaat Kalibrointiruudun joko napsauttamalla  Kalibroi kanava -painiketta ja 
valitsemalla kanavan tai valitsemalla kanavan aaltomuotoikkunassa, napsauttamalla hiiren 
kakkospainiketta ja valitsemalla Kalibroi. Huomaat, että Kalibrointiruutu on värikoodattu: 

• Vaaleansininen rivi näyttää kulloisenkin aaltomuodon piirtojäljen. 
• Värillisiä palkkeja (punainen, vihreä jne.) käytetään muunnosarvojen asettamiseen,  

kun nykyinen aaltomuoto (sininen jälki) on tietyillä tunnetuilla arvoilla.  
• Vasemmalla olevia tekstiruutuja käytetään jännitetason kertomiseen järjestelmälle,  

kun kulloinenkin aaltomuoto on tunnettujen arvojen tasolla (punainen teksti = punainen 
palkki, vihreä teksti = vihreä palkki jne.). 

 

 
HUOMAUTUS: Seuraava esimerkki näyttää, miten järjestelmä kalibroidaan 
100 %:n ja 0 %:n lähtösignaaleihin Ulkoinen OSat -arvoa varten. 
Kalibrointimenetelmä on kuitenkin käytännöllisesti katsoen samanlainen 
kalibroitaessa muita ulkoisia laitteita ja kehon asentoa. 
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Ambulatorisen rekisteröintilaitteen hallintaohjelma 
Ambulatorisen rekisteröintilaitteen hallintaohjelma on erillinen ohjelma, jolla suoritetaan 
tutkimuksia ambulatorisilla rekisteröintilaitteella. Ambulatorisen rekisteröintilaitteen hallintaohjelmalla 
voit tarkistaa rekisteröintilaitteen muistin tilan ja lähettää tutkimuksia Natus-tietokantaan. 

 

Ambulatorisen rekisteröintilaitteen hallintaohjelman aktivoiminen ja käyttäminen 

Avaa ambulatorisen rekisteröintilaitteen hallintaohjelma valitsemalla Työkalut > Ambulatorisen 
rek. lait. hallintaohjelma Natus-tietokannassa.  

Katso yksityiskohtaiset ohjeet video-ambulatorisen tutkimuksen suorittamiseen Trex HD:llä Trex 
HD:n teknisestä pikaoppaasta (osanro 009318). 
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Ambulatorisen tutkimuksen aloittaminen 
Tutkimuksen aloittaminen 

Vaihe 1: 
liitä rekisteröintilaite 

Laita uudet paristot ambulatoriseen rekisteröintilaitteeseen. 

Vaihe 2: 
liitä elektrodit 

Valmistele potilas ja kytke potilasjohdot rekisteröintilaitteeseen. 

Vaihe 3: 
aloita uusi tutkimus Napsauta Natus-tietokannan  Uusi-painiketta. 

Tutkimustiedot-ikkuna tulee näkyviin. Täytä potilaan nimi ja 
tutkimuksen muut asiaankuuluvat tiedot. Aloita tallennus 

napsauttamalla -painiketta. 

Vaihe 4: 
aloita tietojen 
kerääminen 
rekisteröintilaitteeseen 

Valitse rekisteröintilaite ja lisäasetukset kohdasta Muokkaa > 
Keruuasetukset (välilehti).  
Jos haluat aloittaa tallennuksen manuaalisesti, valitse kohta Aloita 
tietojen tallennus, kun tutkimus alkaa ja poista valinta kohdasta 
Aloita ambulatorinen tutkimus, kun RL on irrotettu. Aloita 
ambulatorinen tallennus siirtymällä kohtaan Ohjaimet > Aloita 
ambulatorinen tutkimus. Seuraava viesti tulee näkyviin: 
Ambulatorinen tutkimus aloitetaan ja nykyinen aaltomuotoikkuna 
suljetaan. Jatketaanko? KYLLÄ/EI. Napsauta Kyllä-painiketta. 
NeuroWorks sulkeutuu ja tiedot tallennetaan nyt rekisteröintilaitteen 
flash-muistiin. 
VAIHTOEHTO: Aloita tiedonkeruu automaattisesti, kun 
rekisteröintilaite on kytketty irti varmistamalla, että Aloita 
ambulatorinen tutkimus, kun RL on irrotettu on valittu. 
Rekisteröintilaite alkaa kerätä tietoja flash-muistiin, kun se on 
kytketty irti keruutietokoneesta. 

Vaihe 5: 
irrota rekisteröintilaite 

Kytke kaapeli irti rekisteröintilaitteesta ja kokoa laitteisto potilaalle. 
Varmista, että Trex-rekisteröintilaitteen puolella oleva keltainen valo 
vilkkuu, mikä tarkoittaa, että ambulatorinen tallennustila on käytössä. 

 

Ambulatorisen rekisteröintilaitteen hallintaohjelma -ikkunassa näkyvät rekisteröintilaitteen 
flash-muistiin parhaillaan tallentuvat tutkimustiedot. Sen avulla voit myös:  

• Lopettaa tutkimuksen, joka kerää parhaillaan tietoa. 
• Lähettää yhden tai useamman tutkimuksen rekisteröintilaitteesta tietokoneen 

tietokantaan. 
• Nollata (tai tyhjentää) rekisteröintilaitteen flash-muistin. 
• Päivittää näytettyjen tutkimustiedostojen tilan. 
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Tutkimuksen lopettaminen 

Lopeta tietojen kerääminen ja tallentaminen rekisteröintilaitteeseen valitsemalla tutkimus, jonka 
tilaksi on merkitty Käynnissä asetuksella Kyllä. Napsauta sitten kohtaa Lopeta tutkimus. 

Tutkimuksen lähettäminen 

Kun napsautat kohtaa Lähetä Tutkimus, valittu tutkimus lähetetään rekisteröintilaitteesta 
Natus-tietokantaan. Tutkimuslistaus jää Tallennusten hallinta -osioon, kunnes poistat 
tutkimuksen flash-muistista. 

Flash-muistin nollaaminen 

Kun olet lähettänyt kaikki tutkimukset, valitse Nollaa muisti. Tämä poistaa flash-muistin, jotta 
uusien tutkimusten tallentamiselle tulee tilaa. Edistymispalkki ilmestyy Ambulatorisen 
rekisteröintilaitteen hallintaohjelma -ikkunan alareunaan, kun muistia nollataan.  

Kun prosessi on valmis, Muistin sisältö poistettu -viesti tulee näkyviin. Napsauta OK:ta ja 

sitten -painiketta. 
 

 
VAROITUS: Flash-muistissa olevat tiedot poistetaan PYSYVÄSTI, kun napsautat 
kohtaa Nollaa muisti. 
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Hävittäminen käyttöiän päätyttyä 

Natus on sitoutunut Euroopan Unionin vuoden 2014 WEEE (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) -
asetusten noudattamiseen. Näiden asetusten mukaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on 
kerättävä erikseen asianmukaista käsittelyä ja talteenottoa varten sen varmistamiseksi, että 
sähkö- ja elektroniikkalaitteet käytetään uudelleen tai kierrätetään turvallisesti. Tämän 
sitoumuksen mukaisesti Natus voi siirtää takaisinotto- ja kierrätysvelvoitteen loppukäyttäjälle, 
ellei muita järjestelyjä ole tehty. Ota meihin yhteyttä osoitteessa www.natus.com saadaksesi 
tarkempia tietoja alueellasi saatavilla olevista keräys- ja talteenottojärjestelmistä.  

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) sisältävät materiaaleja, osia ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia 
ja aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei käsitellä 
oikein. Näin ollen myös loppukäyttäjien vastuulla on varmistaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu 
käytetään uudelleen ja kierrätetään turvallisesti. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjät eivät saa 
hävittää sähkö- ja elektroniikkalaiteromua muiden jätteiden mukana. Käyttäjien on käytettävä sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun hävittämiseen alueellisia SER-kierrätyspisteitä tai valmistajan/maahantuojien 
takaisinottovelvollisuutta tai lisensoituja jätteenkäsittely-yrityksiä, jotta sähkö- ja elektroniikkalaiteromu 
tulee asianmukaisella tavalla kierrätetyksi, talteenotetuksi tai uudelleen käytetyksi. (Katso tarkempia 
tietoja osoitteesta: http://www.serkierratys.fi.)  

Laite, joka on merkitty alla olevalla rastitetulla jäteastiakuvakkeella, on sähkö- ja elektroniikkalaite. 
Rastitettu jäteastiakuvake ilmaisee, ettei sähkö- ja elektroniikkalaiteromua saa hävittää 
lajittelemattomien jätteiden mukana, vaan se pitää kierrättää erikseen.  

 

 

  

https://natus.com/
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Tyhjä sivu. 
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