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Rättigheter
Alla rättigheter förbehålles. Det här dokumentet innehåller äganderättsligt skyddad information
som är skyddad av upphovsrätten och som inte får återges i sin helhet eller delar, förutom med
föregående skriftligt tillstånd från Natus Medical Incorporated. Upphovsrätten och de ovan nämnda
begränsningarna av upphovsrätten omfattar samtliga medier där informationen kan lagras.
Natus NeuroWorks bruksanvisning får endast användas i enlighet med försäljningsvillkoren från
Natus Medical Incorporated eller dess återförsäljare. Natus Medical Incorporated frånsäger sig allt
ansvar för förlust eller skada som uppkommer på grund av innehav, försäljning och/eller användning
av detta dokument. Under inga omständigheter kommer Natus Medical Incorporated vara ansvarig
för direkta, indirekta, speciella oavsiktliga eller följdskador som orsakas av någon defekt i hårdvaran,
programvaran, modalitetstillbehör (t.ex. ledningskablar eller elektroder o.dyl.) eller dokumentationen,
även om de informerats om möjligheten till sådana skador.
VARNING: Enligt federala lagar begränsas försäljning, distribution eller användning av
denna programvara till, av eller på en läkares ordination.

Avsedd Användning: NeuroWorks Programvara
Natus NeuroWorks är en EEG-programvara som visar fysiologiska signaler. Produktens
avsedda användare är en kvalificerad läkare utbildad i Elektroencefalografi som kommer att
utföra professionell bedömning vid användning av informationen.
•

NeuroWorks EEG-programvara möjliggör inhämtande, visning, arkivering, bedömning
och analys av fysiologiska signaler.

•

NeuroWorks komponent för anfallsdetektering är avsedd att markera tidigare inhämtade
områden hos den vuxnes (över eller lika med 18 år) EEG-registreringar som kan
överensstämma med elektrografiska anfall, för att hjälpa kvalificerad klinisk personal vid
bedömningen av EEG-spår. EEG-registreringar skall genomföras med fullt
skalpmontage i enlighet med standardsystemet 10/20.

•

NeuroWorks komponent för spikedetektion är avsedd att markera tidigare inhämtade
områden hos den vuxnes (över eller lika med 18 år) EEG-registreringar som kan
överensstämma med elektrografiska spikes, för att hjälpa kvalificerade klinikläkare vid
bedömningen av EEG-spår. EEG-registreringar skall genomföras med fullt
skalpmontage i enlighet med standardsystemet 10/20.

•

aEEG-funktionen som är inkluderad i NeuroWorks är avsedd att övervaka hjärnans
tillstånd. NeuroWorks automatiserade händelsemarkeringsfunktion är inte applicerbar
på aEEG.

•

NeuroWorks innehåller även visning av ett kvantitativt EEG-diagram, Komprimerad
Spektralanalys (CSA), som är avsedd att hjälpa användaren att övervaka och analysera
EEG-vågformen. NeuroWorks automatiserade händelsemarkeringsfunktion är inte
applicerbar på CSA.

Anordningen ger inte användaren någon diagnostisk slutsats angående patientens tillstånd.
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Avsedd Användning: SleepWorks Programvara
SleepWorks programvara arbetar tillsammans med Connex-, Trex- eller Netlinkförstärkare och är
avsedd för polysomnografistudier. Programvaran möjliggör registrering, visning, analys, utskrift
och lagring av fysiologiska signaler för att hjälpa till vid diagnosen av olika sömnstörningar och
sömnrelaterade andningssjukdomar.
SleepWorks programvara erbjuder:
•

Automatiserad analys av fysiologiska signaler som endast är avsedd för att användas
på vuxna.

•

En valfri audio/visuell varning för användardefinierade tröskelvärden för kalibrerade DCingångar. Dessa varningar är inte avsedda att användas som livsuppehållande vård,
till exempel som övervakning av vitaltecken eller löpande medicinsk övervakning på
intensivvårdsavdelningar.

•

De medföljande sömnrapportmallarna sammanfattar registrerade och bedömda
sömndata med användning av enkla åtgärder som bland annat antal, genomsnitt,
högsta och lägsta värden, såväl som dataintervaller för trendvärden.

SleepWorks programvara ger inte någon diagnostisk slutsats om patientens tillstånd och är
endast avsedd att användas av behöriga och utbildade läkare i forsknings- och klinikmiljöer.

Friskrivningsklausul
I händelse av att en eventuell allvarlig olycka inträffar vid användning av enheten, informera
Natus Medical Incorporated DBA Excel-Tech Ltd. (Xltek) och den behöriga myndigheten i
medlemsstaten där användaren och/eller patienten befinner sig.
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Natussystemen
Natus tillhandahåller två system som ger prisvärd, högeffektiv prestanda kombinerad med
avancerade Windows 7 arbetsstationernas avancerade funktioner.

Acquisition LT (Laptopsystem)
Acquisition LT är en mobil och bärbar dator som
erbjuder fullständiga dataövervakningsmöjligheter i ett
system som är lätt att ta med från plats till plats.
Acquisition LT används tillsammans med EEG32U,
EMU40/EMU40EX, Trex/Trex HD, Brain Monitor,
Connex, Netlink, Netlink Traveler, NeuroLink IP, Natus
Quantum, Quantum Nicolet och Comet-PLUS.

Acquisition DT (Stationära System)
Acquisition DT är en stationär dator som använder ett
standardiserat persondatorformat. Den här
dataövervakningsenheten används tillsammans med
EEG32U, EMU40/EMU40EX, Trex/Trex HD, Brain
Monitor, Connex, Netlink, Netlink Traveler,
EMU128FS, NeuroLink IP, Natus Quantum, Quantum
Nicolet och Comet-PLUS.

Användning av bruksanvisningen
Den här bruksanvisningen presenterar beskrivningar och steg-för-steginstruktioner som tar dig
genom testning, anpassning och drift av NeuroWorks programvara och tillbehör. Den guidar dig
genom inhämtandet av en patientstudie, genomgången och sparandet av den och skapandet av en
studierapport. För detaljerade instruktioner och ytterligare information, se NeuroWorks 7
Bruksanvisning (p/n 101886X), NeuroWorks 8 Bruksanvisning (p/n 013017), SleepWorks 7
Bruksanvisning (p/n 104017X), eller SleepWorks 8 Bruksanvisning (p/n 013018).
Vid genomgång av procedurer rekommenderar vi att läsa hela avsnittet innan sekvensen
startas. Var vänlig följ instruktionerna noggrant.
Typografiska Konventioner
Extrem Försiktighet: Ger information om allvarliga risker som kan resultera i
personskador eller dödsfall.
Varning: Ger viktig information som inte ska förbises.
Tips: Ger information som kan hjälpa dig att spara tid eller utföra en användbar
funktion som inte omedelbart är uppenbar.
Obs: Ger viktig kompletterande information.
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Fet stil

Text i fet stil anger namnen på kontrolltangenter, funktionstangenter, alternativ och
märkningar eller nyckelord.

Vi uppmanar dig att utforska bruksanvisningen och dra nytta av allt som Natus har utformat
NeuroWorkssystemet att göra.
Varning: Läs alla varningar och uppmaningar till försiktighet innan systemet startas
första gången.

Kundtjänst och Teknisk Support
Om du behöver hjälp och inte hittar lösningen i Hjälpen online, följ dessa steg.
Steg

Beskrivning

Steg 1: Dokumentering
av händelsen

Dokumentera händelsen noggrant. Om möjligt, notera
felmeddelanden, namnen på dialogrutan och vad du gjorde innan
problemet uppstod.

Steg 2: Starta om Datorn

Att starta om datorn löser ofta ett problem.
1. Stäng alla applikationer.
2. Klicka på Startknappen på Windows aktivitetsfält.
3. Välj Avsluta från Startmenyn.
4. Välj Starta om datorn och klicka på Ja.

Steg 3: Stänga Av Datorn

Ibland är det nödvändigt att stänga av datorn helt och hållet för
att lösa ett problem.
1. Klicka på Startknappen på Windows aktivitetsfält.
2. Välj Avsluta från Startmenyn.
3. Välj Stäng Av datorn och klicka på Ja.
4. Stäng av enhetens strömkälla. Vänta 10 sekunder. Slå på
strömkällan igen.

Steg 4: Kontakta
Teknisk Support

Först, skriv ner din dators serienummer (finns på baksidan av
datorn). Gör även en anteckning om vilken version av
programvaran du använder.
Om du är osäker klicka på knappen
och välj Om Natus
NeuroWorks. Ring sedan Natus Teknisk Support på
1-800-303-0306 eller skicka e-post till OTS@natus.com.

Vi välkomnar din feedback och förslag gällande alla aspekter av våra Natus -system,
programvaror, bruksanvisningar, onlinehjälp, tillbehörsutbud och supporttjänster.
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Komma igång
Om Programvaran
NeuroWorks programvara består av två delar: Natus databas— där studiefiler lagras och
NeuroWorks—programvara använd för att samla in data. Deras representativa knappar visas
på aktivitetsfältet i Windows när programmen är öppna.
Programknappar på Aktivitetsfältet
Natus -programmet körs på operativsystemet Microsoft Windows. Det erbjuder en verklig möjlighet
att gör flera saker samtidigt och realtidskommunikation med användning av standardprotokoll för
nätverk. Natus konstruerar, bygger, testar, distribuerar och stöder sin utrustning och programvara
för att säkerställa att vi behåller absolut kontroll över kvaliteten. Detta ger Natus flexibiliteten att
kontinuerligt förbättra sina produkter för att möta kundernas behov.

Användarpraxis
Natus -system fungerar i en Windowsmiljö. Någon kännedom om allmänna datorfunktioner
krävs för att använda NeuroWorks -systemet. Du bör till exempel veta att du kan välja
skärmbilder och alternativ genom att klicka på knapparna med en mus och att informationen
(data) kan skrivas in och registreras genom att skriva i en dialogruta.
Musens Användning
Välja kommandon med en mus med användning av vanlig Microsoft Windowspraxis aktiverar de
flesta av systemets funktioner.
Vänster Musknapp
Placera muspekaren över ett föremål på skärmen och klicka på vänster musknapp. Genom att
klicka en gång väljer du en funktion. Ett dubbelklick (klicka två gånger) startar den funktionen.
Höger Musknapp
Peka på ett objekt på skärmen och klicka på höger musknapp för att öppna en genvägsmeny med
alternativ för det föremålet. Peka på de önskade alternativet och vänsterklicka för att öppna det.
Vi välkomnar din feedback och förslag gällande alla aspekter av våra system, programvaror,
bruksanvisningar, onlinehjälp, tillbehörsutbud och supporttjänster.
OBS: Du kommer inte att skada maskinen eller programvaran på något sätt, genom
att av misstag klicka på en knapp som inte tillhör sekvensen. En dialogruta för
omdirigering dyker upp och informerar dig om rätt sekvens och möjliggör för dig att
starta om proceduren.
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Uppgradering av NeuroWorks programvara
Då och då kan Natus skicka uppgraderingar för programvaran. Den uppgraderade
programvaran är tillgänglig via en installations-CD eller via en nedladdningslänk som är
tillgänglig via Natus Tekniska Support.
För att uppgradera programvaran:
1. Aktivera installationen genom att sätta in installations-CD:n. För att installera via
programvarulänken, klicka på länken och tryck på Kör. Tryck på Kör igen efter att
nedladdningen är klar. I det självuppackande arkivfönstret WinRAR som visas väljer du
Destinationsmapp genom att klicka Bläddra, tryck sedan på Installera.
2. Öppna mappen NeuroWorks och klicka sedan på Installera > NWorks > Ställ in
applikationsfilen.
3. Följ instruktionerna som anges av Installationsguiden för NeuroWorks.
4. Ange Serienummer och Optionspaketnummer för att skapa en Begärankod.
5. Skicka Begärankoden till Natus Tekniska Support. Du kommer att få en Aktiveringskod
för att aktivera dina licens- och optionspaket igen.
6. För att starta om datorn och slutföra installationen, klicka på OK.

Microsoft Windows Uppdateringsrekommendationer:
•

Natussystemen levereras med Windows automatiska uppdateringar inaktiverade. Vi
rekommenderar att kunderna låter de automatiska uppdateringarna vara inaktiverade,
eftersom installationen av obehörig programvara kan destabilisera dina system.

•

Om kunderna är oroade för att deras system oavsiktligt kan utsättas för hot mot
cybersäkerheten rekommenderar vi att kunderna regelbundet kontrollerar med Natus för
att avgöra vilka Windows-uppdateringar som är godkända för den sålda Natusprodukten
och att de endast laddar ner och installerar dessa specifika uppdateringar.

•

För en uppdaterad lista över Windows Servicepakets uppdateringar lämpliga att
installera på Xlteksystem besök den Tekniska Supportavdelningen på
Natus webbsidan (http://www.natus.com/index.cfm?page=support_1&crid=135).
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Sätta på/Stänga av Systemet Acquisition DT
För att sätta på Acquisition DT-systemet, följ dessa steg:
1. Om lokala föreskrifter kräver användning av en isoleringstransformator, se till att
isoleringstransformatorn är inkopplad i ett eluttag för medicinsk utrustning.
2. Anslut en nätverkskabel, om sådan finns tillgänglig.
3. Utanför USA: Slå på isolationstransformatorn om den är en del av ditt system.
4. Slå på monitorn.
5. Slå på den stationära datorn (det finns en extra strömbrytare på baksidan av enheten).
6. Slå på annan utrustning (t.ex. fotiska stimulatorer).
7. Starta Natusdatabasens program.
För att stänga av Acquisition DT-systemet, följ dessa steg:
1. Avsluta Natusdatabasen.
2. Klicka på Startknappen på Windows aktivitetsfält.
3. Välj Avsluta från Startmenyn.
4. Välj Stäng Av datorn och klicka på Ja.
5. Använd strömbrytaren för att stänga av datorn. (Det finns ingen anledning att stänga av
någon av de andra komponenterna.)
6. Koppla ur isoleringstransformatorn från vägguttaget om den är en del av ditt system.
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Allmänna Varningar och Försiktighetsåtgärder
Följande Varningar och Försiktighetsåtgärder gäller för Natus Stationära och Bärbara system
och tillhörande programvara. Den bärbara datorn Acquisition LT (laptop) har sina egna
ytterligare systemspecifika varningar. Om du är osäker eller har några frågor om operativsäkerhet
eller om någon av varningarna och försiktighetsåtgärderna, tveka inte att ringa Natus Teknisk
Support på 1-800-303-0306.
Enligt federala lagar begränsas försäljning, distribution eller användning av denna
programvara till, av eller på en läkares ordination.
Korrekt användning av alla Natus enheter beror på noggrann läsning av alla
instruktioner och etiketter som medföljer eller är placerade på systemet. Felaktiga
mätningar kan orsakas av felaktiga tillämpningsområden eller användning.
Natus huvuddosor är klassificerade som en IPX0 – vanlig skyddsnivå mot
vatteninströmning enligt IEC 60529.
För batteridrivna huvuddosor, kassera använda batterier i enlighet med lokala
föreskrifter.
Datorn som används med Natus huvudlåda ska antingen godkännas av Natus och
levereras som en del av ett IEC 60601-1-godkänt system eller så ska det
godkännas enligt IEC 60950-1 / IEC 62368-1 eller liknande och förvaras utanför
patientmiljön (det vill säga vid minst 1,5 meter från patienten i sidled och inte inom
en höjd på 2,5 meter från golvet i det område som patienten upptar).
För att säkerställa att signalerna är giltiga, använd inte anordningen nära några
elektromagnetiska störningskällor.
Stäng av systemets ström innan rengöring. Förhindra rengöringsmedel eller kalla
steriliseringsmedel från att tränga in i systemets elektronik. Var försiktig runt alla
kontakter och kanter. Använd inte slipmedel.
Natus-system är inte AP- eller APG-klassificerade. ANVÄND INTE Natus-systemet
i närvaron av antändbara anestetiska blandningar med luft, syre eller dikväveoxid.
Enhetens tillbehör kan innefatta flera typer av sterila nålelektroder för engångsbruk.
Dessa nålar är märkta som STERILA och steriliseringsmetoden finns angiven på
förpackningen. Dessa elektroder ska inte användas om den sterila förpackningen
har manipulerats med.
Försäljning, distribution eller användningen av Natus-enheter är begränsad till,
av eller på order av en läkare.
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Elektriska Varningar och Försiktighetsåtgärder
Natus-systemen är endast avsedda för anslutning till ett korrekt jordat eluttag.
Kontrollera regelbundet systemets jordningsintegritet, systemets läckström och
patientkontaktens läckström. Detta bör utföras minst EN GÅNG PER ÅR.
Slå INTE på strömmen till systemet förrän alla kablar har anslutits, kontrollerats och
visuellt inspekteras för eventuella skador. Underlåtenhet att inspektera kablarna
kan leda till dödande elchocksskador.
ELCHOCKSFARA: Anslut INTE elektrodingångar till jordningen. Patientens
huvuddosa innehåller varningssymboler som påminner dig om att anslutningarna
endast är avsedda för isolerade patientanslutningar. Anslutning av jordning kan
leda till dödliga elchocksskador.
ELCHOCKSFARA: Försök INTE utföra service på systemet. Anförtro endast
servicearbete till behörig servicepersonal.
Systemet använder en tretrådig strömsladd med en stickkontakt för användning i
sjukhusmiljö. Systemet är jordat. För tillförlitlig jordning, anslut endast enheten till ett
vägguttag med sjukhusgradering eller som enbart är avsett för sjukhus. Kontrollera
strömsladden ofta för slitage eller andra skador. Använd INTE systemet med en
skadad nätsladd eller kontakt.
Där lokala föreskrifter kräver användning av en isolationstransformator, placera
INTE isolationstransformatorn på golvet.
Anslut endast komponenter rekommenderade av Natus till isolationstransformatorn.
Endast enheter som är godkända av Natus och levereras som en del av ett IEC
60601-1-godkänt system eller enheter som uppfyller standarden IEC 60601-1 får
anslutas till ingångs- eller utgångsportarna i datorsystemet.
Om du kombinerar en medicinsk utrustning med en annan, följ strikt
installationsprocedurer för enheten för att säkerställa att IEC 60601-1 klausul 16
ME-system uppfylls när alla enheter är anslutna.
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Elektroder & Patientanslutning Varningar och Försiktighetsåtgärder
Anslut alla patientelektroder endast till elektriskt isolerade fysiologiska enheter.
Anslutning av patientelektroder till någon annan anordning, eller ett externt uttag,
kan leda till personskador.
Patienthuvuddosorna accepterar endast beröringsskyddade elektrodingångar.
Försök INTE att använda någon annan typ av patientelektrodingång.
För att förhindra att kabeln trasslar ihop sig/strypning, se till att patienten inte kan
komma åt några lösa kablar.
Strömbrytaren för patienthändelser ansluten till Natus EEG-huvuddosor är inte
avsedd för kritiska patientsäkerhetsrelaterade händelser.
Patientanslutningar är INTE avsedda för direkt hjärtkontakt.
Använd INTE XLDetect-montaget med anpassade kanaletiketter.
Om flera medicinska apparater är anslutna till en patient, kan summan av
patientläckströmmarna överskrida de gränser som anges i IEC 60601-1. Rådgör
med servicepersonal för att säkerställa att IEC 60601-1-gränser uppfylls.

Varningar och Försiktighetsåtgärder för Patientmiljön
Utanför USA: Alla den stationära datorns delar som inte är IEC 60601-1-godkända
(och i Europa CE-märkta) ska hållas bortanför patientmiljön (det vill säga minst 1,5
meter från patienten i sidled och inte inom en höjd av 2,5 meter från golvet i
området som upptas av patienten). Om datorn har en isolationstransformator och är
en del av Natus-systemet, kan det dock vara så nära patienten som krävs.
Som med all medicinsk utrustning, var noga med att dra patientkabeln så att risken
för att patienten trasslar ihop den eller stryps av den reduceras.
Alla den stationära datorns delar som inte är IEC 60601-1-godkända (och i Europa
CE-märkta) MÅSTE hållas bortanför patientmiljön (det vill säga minst 1,5 meter från
patienten i sidled och inte inom en höjd av 2,5 meter från golvet i området som
upptas av patienten).
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Acquisition LT Speciella varningar och Försiktighetsåtgärder
Följande specifika Varningar och Försiktighetsåtgärder för Acquisition LT (Bärbar dator) är
tillägg till de allmänna Varningarna och Försiktighetsåtgärderna. Var god läs ALLA Varningar
och Försiktighetsåtgärder innan du använder Acquisition LT. Om du är osäker eller har
några frågor om driftsäkerhet eller om någon av varningarna och försiktighetsåtgärderna, tveka
inte att ringa Natus Teknisk Support på 1-800-303-0306.
En bärbara dator som används med Natus EEG-system för bärbara datorer
MÅSTE uppfylla standarden IEC 60601-1 och i Europa MÅSTE den vara CEmärkt.
Utanför USA: Alla den bärbara datorns delar som inte är IEC 60601-1-godkända
(och i Europa CE-märkta) MÅSTE hållas bortanför patientmiljön (det vill säga minst
1,5 meter från patienten i sidled och inte inom en höjd av 2,5 meter från golvet i
området som upptas av patienten). Om datorn har en isolationstransformator och
är en del av Natus-systemet, kan det dock vara så nära patienten som krävs.
Använd endast Natus-levererade sjukhusklassificerade strömkällor för huvudkortets
gränssnittskort och den bärbara datorn. Systemet är endast konstruerat för att
fungera med den godkända Natus-strömkällan för den bärbara datorn och AULT
SW175-strömkällan för PCMCIA-kortet. Använd INTE systemet med någon annan
typ av strömkälla.
Anslut endast ett Natus PCMCIA-, ISA- eller PCI-kort (datainsamlingskort) till
Natus EEG-huvuddosa.
Den bärbara datorns parallellport är endast avsedd för användning med en av
Natus godkänd skrivare. Använd INTE parallellporten för något annat ändamål.
Den bärbara datorsystemets PS/2-port är avsedd för att användas med en PS/2kompatibel mus. Ingen annan typ av utrustning får anslutas till det bärbara
datorsystemets PS/2-port.
Det bärbara datorsystemets nedre PCMCIA-plats är avsedd för att användas med
en Natus-levererad licensnyckel och dongel. Ingen annan typ av utrustning får
anslutas till det bärbara datorsystemets nedre PCMCIA-plats.
Det bärbara datorsystemets övre PCMCIA-plats är avsedd för att användas med en
Natus PCMCIA EEG-insamlingskort. Ingen annan typ av utrustning får anslutas till
det bärbara datorsystemets övre PCMCIA-plats.
Den bärbara datorns batteri kan bytas mot ett lämpligt laddningsbart litium-JONbatteri.
Det finns inga avfallsprodukter eller rester som behöver kasseras i samband med
driften av det bärbara datorsystemet.
Se bruksanvisningen för de korrekta miljöförhållandena för användning och
transport av det bärbara datorsystemet.
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Varningar och Försiktighetsåtgärder för Programvaran
Följande programvarurelaterade varningar och försiktighetsåtgärder gäller för den specifika
funktionen inom NeuroWorks och/eller SleepWorks.

Nedladdningsprofiler
En nedladdningsprofil är en sparad samling av inhämtningsinställningar som kan återkallas från
inhämtningens inställningssida såväl som när man startar en ny eller återkommande studie. När
en profil skapas sparas den automatiskt i en fil i katalogen NeuroWorks\Settings (EEG) eller i
katalogen NeuroWorks\Settings (Sleep) beroende på programvarans aktuella läge. Eftersom
den sparas i de gemensamma inställningsfilerna, kommer en nedladdningsprofil att
synkroniseras med Allmänna Inställningars Cache och kommer därför att vara tillgänglig för
andra arbetsstationer. Se avsnittet ”Nedladdningsprofiler” i NeuroWorks eller SleepWorks
Bruksanvisningar.
Eftersom nedladdningsprofiler kan delas mellan arbetsstationer kommer radering av
profilen från en maskin även radera den från andra maskiner som är synkroniserade
till samma Cache för Gemensamma Inställningar. Var försiktigt vid radering av
nedladdningsprofiler.
Ämnet ”Inaktivera Nedladdningsprofiler” beskriver registernycklar som kan ställas in
för att anpassa NeuroWorks-programvara. Endast erfarna datoranvändare med
tidigare kunskaper om registernycklar bör ändra dessa inställningar. Var vänlig
kontakta Natus Tekniska Support för mer information.
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Natus Databas
Natus Databas är huvudporten för redigering och granskning av patientdata, nedladdning av
ny information, start och avslut av en studie samt arkivering av patientinformation och studier.
Se ”Natus Databas” för ytterligare information i bruksanvisningarna för NeuroWorks eller
SleepWorks.
Att klicka på Rensa-knappen för att ta bort datafilerna som hör till en studie är
oåterkalleligt om inte filerna har arkiverats. Patientnamnet och informationen i
databasen behålls och du uppmanas att ange ett lösenord för att bekräfta din förfrågan.
Arkiverade studier raderas inte automatiskt från hårddisken. Du måste använda ett
vanligt program för rensning av arkiverade studier.
Ta inte bort filer som INTE har arkiverats först.
Kontakta Informationssystemet (eller lämplig) avdelning innan du ansluter någon
utrustning till ett befintligt sjukhusnätverk.
Försök INTE att övervaka en annan nedladdning samtidigt som du laddar ner en
studie.
Försök INTE att övervaka en nedladdningsstation från mer än tre olika datorer.
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Larm
NeuroWorks har en inbyggd Larmfunktion. Det finns två typer av larm som stöds av
NeuroWorks: 1) Tekniska larm som hjälper användare att ladda ner värdefulla data med den
minsta inblandning från tekniska störningar som, om de är kända, snabbt kan korrigeras, och
2) Patientinitierade larm som kommer från patienten.
Larmsystemet är INTE avsett att ersätta fristående sjukhuslarm.

Klippning och Beskärning av en Studie och Radering av en Video
Du kan beskära en studie och markera klipp i din studie som innehåller de videodata du vill
spara, eller så kan du radera alla videor från den aktuella studien som inte finns i ett
markerat klipp. När du beskär en studie förblir den ursprungliga studiefilen intakt.
Endast Skapande av en beskuren studie skapar en andra studie i databasen.
Radera alla videor skapar inte en andra studie. För mer information, se ”Klippning
och Beskärning av en studie” i NeuroWorks Bruksanvisning.
Åtgärden Radera Video är PERMANENT. Du behåller bara de valda videoklippen
med den fullständiga EEG-studien. För mer information, se ”Uttagning och
Kassering av en Video” i NeuroWorks Bruksanvisning.
När du arkiverar EEG-data med en utvald video, begränsas du av storleken på ditt
lagringsmedium. För mer information, se ”Klippning och Beskärning av en Video” i
NeuroWorks Bruksanvisning.
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NeuroWorks Analyserare
Natus-databasen Serieanalyserare används för att analysera filer offline eller efter en
uppladdning. NeuroWorks är utrustad med fyra typer av analysatorer för att hjälpa användare
att granska studier: Amplitudintegrerad EEG (aEEG), komprimerad spektrumskala (CSA),
Spikedetektor (XLSpike) och Händelsedetektor (XLEvent). För mer information, se ”Användning
av analysatorer för att Granska en Studie” i NeuroWorks Bruksanvisning.
•

Skicka inte in någon studie som för närvarande är öppen i ett Natusprogram
för serieanalys. Serieanalysen kommer inte att starta och ett felmeddelande
visas.

•

När en studie har lämnats in för serieanalys, försök inte öppna den i ett
Natusprogram för granskning innan analysen är klar. Serieanalys kommer
att misslyckas om ett felmeddelande visas.

Inget specifikt kliniskt värde för aEEG härrörande från någon kanal förutom P3-P4
har visats för några sjukdomsgrader eller tillstånd.
Lita inte enbart på Natus Spike- och Händelsedetektorer för granskning av
studien. Detektorerna är verktyg som används för att hjälpa den kvalificerade
läkaren att analysera och diagnostisera patienten.
Använd INTE XLDetect-montaget med anpassade kanaletiketter.
Effekten av XLSpike och XLEvent som presenteras i NeuroWorks
Bruksanvisning kan endast erhållas genom att använda standardinställningarna i
algoritmen för Spike- och Händelsedetektorerna. Ändringar av
standardinställningarna bör göras med försiktighet.
Natus algoritm för Händelsedetektion ska användas med en fullmonterad
elektroduppsättning (21 registreringselektroder eller mer). Användning av
reducerade montage kan påverka algoritmens effekt negativt och har inte godkänts.

Konfigurering av NeuroWorks
Ämnet ”Återställ Automatisk Inloggning” i NeuroWorks bruksanvisning beskriver
registernycklar som kan ställas in för att anpassa NeuroWorks-programvaran.
Endast erfarna datoranvändare med tidigare kunskaper om registernycklar bör
ändra dessa inställningar. Var vänlig kontakta Natus Tekniska Support på
1-800-303-0306 eller OTS@natus.com.
Ämnet ”Inställningar för snabb EEG-Granskning” i NeuroWorks Bruksanvisning
beskriver registernycklar som kan ställas in för att anpassa NeuroWorksprogramvara. Endast erfarna datoranvändare med tidigare kunskaper om
registernycklar bör ändra dessa inställningar. Var vänlig kontakta Natus Tekniska
Support på 1-800-303-0306 eller OTS@natus.com.
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Rekommenderat Användarutfört Underhåll
Att följa ett regelbundet schema för allmänt underhåll hjälper till att förlänga livslängden för ditt
Natus NeuroWorks-system. Underhåll som utförs av användaren inbegriper inte åtkomst till
insidan av någon del av utrustningen. För serviceproblem som kräver korrigerande underhåll
och/eller intern komponentservice, var vänlig ring Natus Tekniska support på 1-800-303-0306
eller kontakta din lokala Natus-representant.
OBS: Det rekommenderas att användaren utför de underhållsförfaranden som
beskrivs i detta avsnitt minst en gång per år.
Användarutfört underhåll inbegriper regelbunden inspektion och rengöring av alla
systemkomponenter, inklusive:
•

Monitor och CPU (datorkonsol)

•

Kontakter

•

Huvuddosa och Kabel till Huvuddosan

•

Elektroder och Tillbehör
VARNING: Dra ur nätsladden från systemet och vägguttaget innan rengöring.
Använd en luddfri trasa. Använd inte slipmedel på någon systemkomponent.
VARNING: Var försiktig så att inte överflödig vätska tränger in i systemets interna
elektroniska komponenter. Var särskilt försiktig med vätskor runt galler.

Monitor och CPU
Monitorn och CPU:n kan rengöras med en fuktig trasa med vatten, milt rengöringsmedel eller ett
kallt steriliseringsmedel. Var försiktig så att inte något vätskeöverskott tränger in i några interna
komponenter.

Kontakter
Kontakterna ska endast rengöras med en torr, mjuk, luddfri trasa.
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Huvuddosa och Kabel
Kontrollera regelbundet för att se om någon av elektrodanslutningarna har lossnat. Om detta
inträffar kontakta Natus Teknisk Support på 1-800-303-0306. Var försiktig så att du undviker
extrema fysiska påfrestningar på huvuddosan (t.ex. att tappa den). Kontrollera regelbundet för
att bestämma kabelintegriteten. Huvuddosan ska endast rengöras med en torr, mjuk, luddfri
trasa.

Elektroder och Tillbehör
Rengör regelbundet alla ytelektroder och tillbehör med varmt tvålvatten eller flytande
steriliseringsmedel. Se till att alla geléer och/eller salvor avlägsnas från elektroderna och deras
kablar. Följ elektrodtillverkarens instruktioner för rengöring och/eller sterilisering av alla
elektroder och tillbehör.
Även om Natus NeuroWorks-systemet är noggrant konstruerat och tillverkat för att vara så pålitligt
och hållbart som möjligt så är regelbunden rengöring och inspektion av systemkomponenterna
nödvändigt för en långvarig problemfri drift av systemet. Som med andra typer av medicinsk
utrustning, försök att undvika extrema fysiska påfrestningar (som grov hantering) och långvarig
exponering för extrema temperaturer.
Om du misstänker något problem som skulle kunna påverka säkerheten eller effektiviteten i ditt
Natus NeuroWorks-system, ring Natus Tekniska Support på 1-800-303-0306, eller kontakta
dina lokala Natusrepresentant.
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Beskrivning av Utrustningens Symboler
Följande tabell visar och beskriver de symboler som kan finnas på olika delar av Natusutrustningen.
Symbol

IEC-Publikation

Beskrivning

384

OBS:
Se medföljande dokument

417-5019

Skyddsjordning (Jord)

878-02-03

Utrustning av Typ BF

878-03-01

Farlig Spänning

417-5032

Växelström

417-5007

Ström På

417-5008

Ström Av

Direktiv för
Medicinsk
Utrustning
93/42/EEG

CE-Märkning
MDR-produkt certifierad att uppfylla EG-förordning
2017/745.

60950

Klass II Utrustning (ej jordad kapsling)

0224

Fuktighetsbegränsning

0632

Temperaturbegränsning

EN 50419

Avfallshantering vid slutet av livslängden
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Hur man startar en Ny Studie
Att börja en ny NeuroWorks-studie:
1. Anslut patienten till huvuddosan med elektroderna.
2. Logga in på systemnätet genom att använda ditt Användarnamn och Lösenord. Detta
startar Natus-databasen. (Du kan också öppna Natus-databasen genom att klicka på
ikonen Natus Databas på skrivbordet i Windows.)

Natus Databasikon
3. För att öppna dialogrutan Studieinformation, gör något av det följande:
Nytt verktygsfält.

•

Klicka på knappen

•

Välj Patientmenyn och välj sedan Nytt.

•

Använd tangentbordsgenvägen CTRL + N.

4. Ange minst ett tecken i för- och efternamnsfälten i Patientfliken. Senare kan du gå
tillbaka för att redigera registreringen och lägga till mer information.
5. För att öppna skärmen NeuroWorks Acquisition, klicka på knappen OK i fönstret
Studieinformation. Beroende på dina flikinställningar för Acquisition kan studien börja
spelas in automatiskt (se TIPS nedan). Om meddelandet SPELAR INTE IN visas, klicka
på knappen Spela in (eller tryck på CTRL + BLANKSTEG) för att börja spela in.
6. Du kan göra en Impedanskontroll vid den här punkten genom att trycka på
tangentkombinationen CTRL + MINUS <–> på det numeriska tangentbordet (eller välja
Kontroller> Impedanskontroll).
7. För att stoppa inspelningen klicka på Stoppknappen (eller tryck på CTRL + BLANKSTEG).
8. För att stänga inspelningssessionen, klicka på knappen
längst upp till höger i
NeuroWorks-fönstret. Dialogrutan Teknikerns Rapport visas. Du kan fylla i det nu eller
senare. Klicka på OK.
9. När en meddelandebox visas med meddelandet, Är du säker på att du vill avsluta den
aktuella studien? Klicka på Ja. NeuroWorks stängs och Natus Databas visas igen.
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TIPS: Ett alternativ på Nedladdnings-fliken i rutan för Redigeringsinställningar
möjliggör för dig att ställa in systemet för att börja spela in automatiskt när du startar
en ny studie. För att komma åt den här funktionen, välj Redigera> Inställningar>
Nedladdning.
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Studieinformationsruta
MEDDELANDEN:
•

Dialogrutan Patient-/Studieinformation är tydligt uppdelad i områden som är
gemensamma för alla studier för en viss patient och i områden som är
specifika för varje studie.

•

Ett alternativ för huvuddosor finns på Patientfliken i
Studieinformationsrutan.

Studieinformationsrutan visas när du för första gången börjar en studie. Du kan
även kalla fram det under en studie genom att välja Redigera> Studieinformation
eller trycka på CTRL + I. I början av en studie innehåller rutan Studieinformation två
flikar: 1. Patientflik 2. Flik för Läkemedelsinformation.
När du kallar fram Studieinformationsrutan efter att en studie har inletts innehåller
den ytterligare två flikar: 1. Teknikerns Rapport 2. Läkarens Rapport. De här flikarna
kan användas för att skriva in meddelanden och information om olika studieattribut
som senare kommer att visas i de skapade rapporterna.

Studieinformationsrutan Startklar
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Huvuddosa Alternativ
Alternativet Huvuddosa möjliggör för dig att växla mellan en huvuddosa ansluten till PCIbussen, USB-bussen eller Ethernet (TCP/IP). Alternativet Huvuddosa är bara tillgängligt när du
inleder en studie. Förutom PCI och USB-poster som alltid finns tillgängliga, innehåller listan över

Huvuddosalternativets Funktioner
tillgängliga huvuddosorna även alla huvuddosor som använder TCP/IP-anslutning. Sådana
huvuddosor har namn tilldelade till sig i konfigurationen (XLDB-> Verktyg-> Alternativ->
Huvuddosor). De här lättigenkännliga namnen (t.ex. ”EMU40 i Rum 416” eller ”Sovrum 517”)
visas i listan och möjliggör anslutning till en lämplig huvuddosa innan en studie inleds.
Det är också möjligt att registrera olika parametrar från utvalda fysiologiska övervakningsenheter
(PhM) eller monitorer för vitala tecken. När du gör ett huvudboxval måste du även välja din PhMenhet om du avser att registrera från en PhM-enhet. PhM-enheter ska först installeras innan du
kan göra ett Huvudboxval. Konsultera NeuroWorks/SleepWorks Bruksanvisning för mer
information om den här funktionen.
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Flik för Läkemedelsinformation
Fliken Läkemedelsinformation är en av flikarna i Studieinformationsrutan.
Du kan använda fliken Läkemedelsinformation för att skriva in anteckningar om
patientens läkemedel och doseringar.
•

Om du vill lägga till ny information klicka på knappen Lägg till. En lista över tidigare
inmatad data visas.

•

Om du vill lägga till en ny post i rullgardinsmenyn välj Annat från listan Lägg till. Skriv
sedan namnet på posten i textrutan som visas. Använd tangenten Tab för att navigera
från en kolumn till en annan.

•

Ändra data när som helst genom att använda backsteg över dem och mata sedan in den
rätta informationen igen.

•

Du kan också lägga till eller ändra data genom att placera muspekaren över ett fält som
du vill redigera och sedan högerklicka. Ett högerklick på en kolumnrubrik kommer att
visa en lista över tidigare inmatade objekt som du kan välja från.

•

Objekten i listrutorna kan anpassas med hjälp av menyalternativet Fil> Anpassa. Välj till
exempel Fil> Anpassa> Doseringar för att ändra innehållet i Doseringarnas listruta.

Teknikerns Rapportflik
Teknikerns Rapportflik är en av flikarna i Studieinformationsrutan. Fliken Teknikerns Rapport
används för att skriva in meddelanden och information om olika studieattribut som senare
kommer att visas i de skapade rapporterna.
OBS: Teknikerns Rapportflik visas inte i fältet Studieinformation när du börjar en
studie första gången. Den visas bara när du öppnar rutan Studieinformation efter att
en studie har inletts.

Läkarens Rapportflik
En kvalificerad användare kan mata in upp till tre diagnoskoder på fliken Läkarrapport. Dessa
val av kodinmatning lagras i databasen (om de inte raderas av användaren) och kan läggas till i
en studierapport.
Fliken Läkarens rapport är en av flikarna i rutan Studieinformation. Fliken Läkarens rapport
används för att lägga in meddelanden och/eller information som diagnoskoder för olika
studieattribut som kan återkallas i skapade rapporter.
OBS: Fliken Läkarens rapport visas inte i fältet Studieinformation när du inleder en
studie. Den visas endast när du öppnar rutan Studieinformation efter att en studie
har inletts.
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Impedanskontroll
En impedanskontroll utförs för att säkerställa att elektrodkontakten med patienten är
tillfredsställande. Impedanskontroller kan utföras när som helst under en studie.
För att aktivera en impedanskontroll välj Kontroller> Impedanskontroll.

Körning av en Impedanskontroll
När en impedanskontroll inleds, skannar programvaran alla kanaler (i automatiskt
skanningsläge). Du kan övervaka kontakten för en enda kanal genom att låsa in dig på den
och sedan justera elektrodkontakten till acceptabla impedansnivåer. Kanaletiketterna motsvarar
dem som finns i det aktuella montaget, inte de som finns på själva huvuddosan.
För att...

Gör Så Här...

Lås på en kanal

Klicka på knappen Lås kanal till vänster om
Kanalen # som du vill låsa. Detta begränsar
skanningen till den kanalen. Du kan sedan göra
justeringar till elektrodanslutningen tills de
önskade nivåerna uppnås.

Låt systemet skanna alla kanaler och kör
en fullständig impedanskontroll

Klicka på Lås Upp.

Spara impedanskontrollen som en del av
EEG-inspelningen

Klicka på Avsluta och Starta Inspelning.

Avsluta impedanskontrollen

Klicka på Avsluta.

Tolkning av Impedanskontroll
En impedanskontroll visar stapeldiagram som anger impedansen hos varje elektrodanslutning.
En grön stapel indikerar att resultatet är acceptabelt (d.v.s. under tröskelvärdet). En röd stapel
indikerar att resultatet inte är acceptabelt (d.v.s. över tröskelvärdet). För att ställa in impedansens
tröskelvärde klicka på en av Tröskelvärdesknapparna i Tröskelvärdesgruppens ruta på höger
sida av skärmen Kontrollera Impedansen.
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Videoinspelning

Knapparna Spela in och Kamera på verktygsfältet Arbetsflöde
Tryck på Starta/Avsluta inspelning för att växla mellan EEG-inspelning på eller av.
Tryck på Starta/Avsluta Videoinspelning för att växla mellan Videoinspelning på eller av.
För att visa eller gömma videofönstret:
•

Välj Visa> Video

•

Tryck på CTRL + U

•

Klicka på knappen

Växla Video På/Av på verktygsfältet

Videofönster i Läget Live

Videofönster
VARNING: Videoalternativet måste vara aktivt för att fånga upp eller granska
ljudkomponenter.
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Öppna en Avslutad Studie för Granskning
För att öppna en avslutad studie för granskning:
1. Klicka på ikonen Natus Databas på skrivbordet i Windows för att öppna Natus databas.
2. Välj (markera) den studie du vill granska.
3. Klicka på

Granska. NeuroWorks öppnar och visar den valda studien.

Navigera Genom en Studie
Du kan använda tangentbordet, knapparna på verktygsfältet Granska verktygsfältet Studie eller
verktygsfältet Trend Summering för att navigera genom en patientstudie.

Användande av Tangentbordet för att Navigera Genom en Studie
För att...

Gör så här...

Spela upp studien framåt eller bakåt
kontinuerligt

Tryck på CTRL + F eller CTRL + R.

Växla mellan spela upp och stopp

Tryck på MELLANSLAG.

Flytta studien en sida framåt

Tryck på tangenten HÖGER PIL.

Flytta studien en sida bakåt

Tryck på tangenten VÄNSTER PIL.

Flytta studien bakåt eller framåt i en serie
på varandra följande sidor

Håll ned tangenterna VÄNSTER eller
HÖGER PIL.

Användning av Verktygsfältet Granskning för att Navigera Genom en Studie

Verktygsfältet Granskning
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Avsluta en Studie
För att stänga en fil, klicka på knappen
Stäng placerad i det övre högra hörnet av
NeuroWorks-fönstret. (Du kan också stänga filen genom att välja Fil> Stäng).
VARNING: De ändringar du gör medan du granskar en studie sparas inte om filen inte
stängs på rätt sätt. För att spara ändringar är det nödvändigt att klicka på Ja när
meddelandefältet visas och frågar om du vill spara ändringarna (se illustration nedan).

Stängningsförfarande
För att stänga en studie:
1. Klicka på knappen
Stäng. Om Läkarens Rapport inte visas automatiskt klickar du
på fliken Läkarens Rapport för att få fram den.
2. Skriv in granskarens namn i rutan Granskare.
3. Klicka på Markera som Granskad för att ange granskarens namn och datumet för
granskningen.
4. Lägg till relevant information på någon av de flikade sidorna längst ner i dialogrutan
Läkarrapport
5. Klicka på OK för att stänga och spara studien.
6. En meddelanderuta visas och frågar om du vill avsluta den aktuella studien.
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TIPS: Om Teknikerrapport inte visas när du stänger en studie välj Fil> Anpassa> Alternativ och
välj Skapa rapportformulär Automatiskt. Granska en Video
För att visa eller gömma videon:
•

Välj Visa> Video

•

Välj Visa> Verktygsfält> Video

•

Tryck på Ctrl+U.

Videoskärmens Knappfunktioner
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Anteckningsvisare
Översikt
Anteckningsvisaren listar alla meddelanden i en studie i följdordning. Detta möjliggör för dig
att snabbt navigera från meddelande till meddelande. Meddelanden och kommentarer som lagts
till av teknikern, granskaren och systemet NeuroWorks spelas in automatiskt. När du granskar
en studie kan pilknapparna ge dig möjlighet att navigera mellan anteckningar.
Anteckningsvisaren visas i skrivskyddat läge under Nedladdning (inspelning), men det kan
redigeras i läget Granskning.
För att öppna Anteckningsvisaren:
•

Välj Visa> Anteckningsvisare.

Anteckningsvisare
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Lägga till Meddelanden och Anpassade Meddelanden i Farten
Lägg till ett Meddelande genom att Klicka
För att lägga till en anteckning genom att klicka på:
1. Vänsterklicka var som helst på studiespåren.
2. Menyn för nedladdning av Meddelanden öppnas.
3. Välj Anpassad eller ett fördefinierat meddelande.
4. Om du väljer Anpassad, fyll i din information i rutan Meddelande.

Lägg till ett Meddelande genom att Skriva
Du kan snabbt lägga till anpassade meddelanden i farten när en studie spelas in.
Så här lägger du till en anteckning i farten:
1. Börja skriva meddelandet på tangentbordet.
2. Rutan Meddelande öppnas.

Meddelanderuta
3. När du har skrivit färdigt meddelandet klickar du på OK.
Meddelandet placeras på vågformsfönstret och i Anteckningsvisaren vid den tidpunkt du
började skriva.
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Skapa och Redigera ett Montage
Öppnar Montageredigeraren
1. Välj Redigera> Inställningar> Montage.
2. Högerklicka på en cell för att få upp en lista med värden/etiketter som du kan använda
för att fylla i cellen.

Duplicera en Montering
1. Klicka på knappen Duplicera som finns i Montageuppsättningen av knappar på höger
sida av fliken Montage. Detta skapar ett ny montage som ursprungligen har samma inoch utgångskanaler som det montage som för närvarande är valt i listan. Det här
montaget kanske inte är kompatibelt med den aktuella huvuddosan. För att skapa ett
montage som är kompatibelt med den aktuella huvuddosan, använd knappen Nytt.
2. Skriv in ett nytt namn för montaget i textrutan Namn.
3. Ändra kanalinställningarna efter önskemål.
4. Spara det nya montaget.
5. Klicka på OK för att aktivera montaget.

Byta namn på ett Montage
1. Klicka på knappen Döp om som finns till höger om kombinationsrutan Namn.
Kombinationsrutan Namn blir nu ett redigerbart textfält.
2. Skriv ett nytt namn för montaget i kombinationsrutan Namn och tryck på ENTER på
tangentbordet. Det nya montagenamnet visas nu i menyn för kombinationsrutan Namn.
3. Gör önskade ändringar i kanalinställningarna för det nya montaget med knapparna
Redigera, Lägg till, Infoga, Ändra, eller Radera. Efter att det nya montaget är sparat
visas det i listan över montage i menyn Montage.

Skapa ett Nytt Montage
1. Välj Redigera> Inställningar> Montage.
2. Klicka på Nytt. Detta skapar ett montage som har lika många ingångskanaler som
huvuddosan som används för att ladda ner den aktuella studien (om studien är öppen)
eller som den standardhuvuddosa som är inställd på nedladdningssidan (om det inte
finns någon aktuell studie). Montaget har inledningsvis inga utgångskanaler (tabellen är
tom). Namnet Namnlös i textrutan Namn är markerat. Skriv in ett namn på det nya
montaget du tänker skapa.
3. Lägg till och modifiera kanaler som önskat.
4. Välj Lägg till för att lägga till kanaler i slutet av montaget.
5. Välj en kanal och klicka på Redigera.
6. Välj Infoga för att lägga till en kanal på muspekarens plats.
7. Välj Radera för att radera valda kanaler.
8. För att spara det nya montaget, klicka på Spara. För att aktivera det nya montaget,
klicka på OK. Nu när du öppnar Montagemenyn visas det nya montaget i listan
över montage.
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Spara ett Montage
Montagemenyn har nu en ny knapp, Spara (Plats) som möjliggör för dig att välja en plats för att
spara ett montage. Ytan på knappen Spara visar standardplatsen som är inställd för att spara
det aktuella montaget; till exempel, Spara (Gemensamt). Om du klickar på pilen vid sidan av
knappen Spara (Plats) kommer du att se en meny över de platser som är tillgängliga för att
spara montaget; till exempel Spara (Gemensamt), Spara (Lokalt) och Spara (Patient).
•

Välj Spara (Lokalt) för att spara montaget till en lokal katalog.

•

Välj Spara (Gemensamt) för att spara till en katalog i nätverket. Den här katalogen är
inställd i alternativfliken för Fil> Anpassa i NeuroWorks.

•

Välj Spara (Patient) för att spara montaget tillsammans med Patientinformationen i
Natus Databas.

Skärmbild av Montagefliken

Inställningar för Montagefliken
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Visuell Montageredigerare
Den Visuella Montageredigeraren är ett verktyg för att skapa och redigera montage.
Den erbjuder ett enkelt grafiskt gränssnitt där endast tabellverktyg existerade tidigare.
För att komma åt den visuella montageredigeraren:
1. Välj Redigera> Inställningar> Montage.
2. Klicka på knappen

.

Visuell Montageredigerare
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Verktygsfältet Stoppur
Stoppuret mäter och visar gången tid eller händelsens varaktighet. För att öppna Stoppuret
väljer du Visa> Verktygsfält> Stoppur.

Stoppuret

Verktygsfältet Montage
Du kan använda verktygsfältet Montage för att ändra kanalinställningarna. Montagets
inställningsintervaller indikeras av de tillgängliga värdena på verktygsfältet.

Verktygsfältet Montage
För att öppna Montageredigeraren, klicka på knappen
Montageinställningar som finns
placerad längst till vänster i verktygsfältet Montageinställningar.

Verktygsfältet Meddelande
Olika knappar visas på verktygsfältet Meddelande beroende på om du spelar in en pågående
studie (nedladdningsläge) eller granskar en tidigare inspelad studie (granskningsläge). För att
öppna verktygsfältet Meddelande, välj Visa> Verktygsfält> Meddelande.
Illustrationerna nedan visar standardknapparna för verktygsfältet Meddelande.
Verktygsfältet Meddelande i Nedladdningsläge
Verktygsfältet Meddelande i Granskningsläge
Klicka på knappen Meddelande för att omedelbart infoga ett meddelande på den aktuella
platsen för Svepkanten.
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Protokollverktygsfält
Ett protokoll är en anpassningsbar uppsättning åtgärder som är inställda för att utföras i följd.
Detta verktygsfält visar namnet och steget i ett protokoll som för närvarande körs. Använd
knapparna längst till höger om verktygsfältet Protokoll för att Pausa, Återuppta, eller avbryta
ett protokoll.
För att öppna verktygsfältet Protokoll välj Visa> Verktygsfält> Protokoll.
Protokollverktygsfält

Verktygsfältet Kamera
Verktygsfältet Kamera erbjuder panorerings-, lutnings-, zoom- och kameraomkopplingsknappar
för fjärrkamerakontroll under livenedladdning.
Så här öppnar du verktygsfältet Kamera:
•

Välj Visa> Verktygsfält> Kamera.

Verktygsfält med PTZ-Kamera
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Verktygsfältet Granskning
Använd verktygsfältet Granskning för att navigera genom en studie. Verktygsfältet Granskning
är endast tillgängligt i läget Granskning.
Så här öppnar du Verktygsfältet Granskning:
•

Välj Visa> Verktygsfält> Granskning.

Verktygsfältet Granskning
Verktygsfältets Knappfunktioner
Knapp

Funktion/Beskrivning
Växlar videoinspelningen på/av.
Spelar upp studie baklänges.
Går till föregående objekt.
Går till nästa objekt.
Spelar upp studien framåt.
Ändrar uppspelningshastigheten för EEG.
Klicka på pilarna

för att öka eller minska hastigheten.

Klicka för att starta markeringen av ett klipp.
Klicka för att avsluta markeringen av ett klipp.
Klicka för att redigera videoklipp.
Knapp för Omedelbar Beskuren Vy. Klicka för att få systemet att visa en
automatiskt beskuren inspelning.
Knappen Ladda ner Aktuell Sida.
Klicka för att skriva ut den aktuella sidan.
Förstoringsknappen. Klicka på knappen, klicka sedan och dra
rektangeln i spårfönstret.
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Knapp

Funktion/Beskrivning
Knappen Avsluta förstoring. Klicka för att återställa spårfönster till
normal storlek.
Knapp för vågformsmarkörer. Infogar en markör med medföljande
informationsruta vart du än klickar på en vågform.

Studieverktygsfält
Verktygsfältet Studie visar avbrott i inspelningssektioner där videon spelades in som ett
streckat område och olika händelser visas med hjälp av olika färger.
Så här öppnar du verktygsfältet Studie:
•

Välj Visa> Verktygsfält> Studie.

Studieverktygsfält
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Verktygsfältet Arbetsflöde
Verktygsfältet Arbetsflöde kan användas för att starta och stoppa inspelningen av EEG och
Videodata både lokalt och från en fjärrdator.
Så här öppnar du verktygsfältet Arbetsflöde:
•

Välj Visa> Verktygsfält> Arbetsflöde.

Verktygsfältet Arbetsflöde
Verktygsfältets Knappar och Indikatorer
Knapp

Funktion
Starta/Stoppa inspelningen.
Växla video på/av.
Testa kanaler.
Kontroll av impedans.
Aktivera fotisk stimulator. Ställ in blixtfrekvens.
Granska aktuell studie.
Diskanvändningsindikator.
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Verktygsfältet Arbetsflöde - Sömn
Verktygsfältet Arbetsflöde är endast tillgängligt i läget Nedladdning. Om verktygsfältet
Arbetsflöde inte redan visas välj Fil> Verktygsfält> Arbetsflöde.

Verktygsfältet Arbetsflöde
Verktygsfältets Knappar och Indikatorer
Knapp

Funktion
Startar/Stoppar inspelning.
Växlar video på/av.
Testa kanaler.
Kontroll av impedans.
Kalibrera kanal.

Biologisk kalibrering.

Byt kroppsläge.

Ändring av CPAP-, Bi-Level- och O2-inställningar.

Ljus av.
Ljus på.
Granska aktuell studie.
Växla mellan arbetsområden. Spara en ny eller radera en
befintlig.
Diskanvändningsindikator.
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Verktygsfältet Sammanfattning - Sömn
Om verktygsfältet Sammanfattning inte redan är synligt, välj Visa> Verktygsfält>
Sammanfattning för att visa verktygsfältet Sammanfattning - Sömn.

Verktygsfältet Sömnsammanfattning Visar Händelser och Puls-/Oximetridata
När du högerklickar på verktygsfältet Sammanfattning visas en snabbmeny med alternativ som
möjliggör för dig att ändra den visade informationen.
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Verktygsfält för Bedömning av sömnstadier - Sömn
Verktygsfältet Bedömning av sömnstadier används för att tilldela sömnstadier till varje
tidsperiod när du navigerar genom en studie. Det har också knappar för att aktivera
funktionerna Automatisk växling och Stegvis uppspelning.

Verktygsfält för Bedömning av sömnstadier
Kontroller och Funktioner för bedömningen av sömnstadier
Tangent

Knapp

Stadie

0

Vaken

1

Stadie 1

N1

Övergångssömn (Spädbarn) (Steg T)
2

Stadie 2

N2
3

Stadie 3

N3
4

Stadie 4

Icke-REM (Barn/Spädbarn)
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Tangent

Knapp

Stadie

5

REM

6

Rörelse

7

Ej bedömbart (Det gick inte att bestämma rätt stadie, men
markera tidsperioden som bedömd.)

8

Klar/Ej bedömd (Tidsperioden har inte bedömts.)

Automatisk växling. (När Automatisk växling är intryckt hoppar
studien automatiskt till nästa icke bedömda tidsperiod när den
tidigare tidsperioden har blivit bedömts.)
Stegvis Uppspelning. (Gör det möjligt för dig att bedöma studien
när den spelas upp framåt.)
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Verktygsfältet Granskning - Sömn
I SleepWorksläget Granskning ska verktygsfältet Granskning visas i närheten av skärmens
övre del. Om inte, välj Visa> Verktygsfält> Granskning.
Verktygsfältets Knappfunktioner
Knapp

Funktion/Beskrivning
Spelar upp studie baklänges.
Går till föregående objekt.
Visar rullgardinsmenyn för navigationslägen.

Använd för att välja mellan.
Går till nästa objekt.
Spelar upp studien framåt.
Ändrar uppspelningshastigheten för EEG.
Klicka på pilarna

för att öka eller minska hastigheten.

Klicka för att starta markeringen av ett klipp.
Klicka för att avsluta markeringen av ett klipp.
Klicka för att redigera klipp.
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Knapp

Funktion/Beskrivning
Markeringsläge för sömnhändelse. Med den här knappen
nedtryckt kommer en dragning av en rektangel över signalspåret
resultera i att en menylista visas som listar alla konfigurerade
sömnhändelser:

Välj en av händelsetyperna för att avsluta skapandet av en
sömnhändelse. Dubbelklicka på den här knappen för att
permanent gå till Markeringsläge för sömnhändelse. Flera
händelser kan markeras utan att man behöver trycka på
knappen varje gång.
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Knapp

Funktion/Beskrivning
Läget Händelsemarkering för Snabbsömn. I det här läget, när
en rektangel dras på skärmen över ett av spåren, kommer
systemet försöka att hitta en händelsetyp som är konfigurerad
för att markeras på den angivna kanalen. Om konfigurationen
inte anger en händelse för den angivna kanalen visas
fortfarande en fullständig meny. Den händelsetyp som
användaren väljer kommer sedan att kommas ihåg och frågan
visas inte när du markerar följande meddelanden.
Dubbelklicka på den här knappen för att permanent gå till läget
Händelsemarkering för Snabbsömn. En knappnålssymbol visas
i hörnet av knappen för att indikera permanent lägesomkoppling.
Flera händelser kan sedan markeras utan att man behöver
trycka på knappen varje gång. Den rullgardinsmenyn visas bara
om det inte finns några händelser som är tilldelade till den här
kanalen i konfigurationen och endast om det är den första
händelsen som är markerad på en viss kanal.
Klicka på knappen igen för att avbryta beständigt läge.
Obs: Det här är det snabbaste sättet att bedöma
sömnhändelser i SleepWorks eftersom det inte
kräver byte av lägen eller val av händelsetyp varje
gång – endast markering av själva händelserna.
Obs: Justera vilka händelser som är förknippade
med vilka kanaler i Konfigurering av Sömnhändelser
(Fil-> Anpassa-> Sömnhändelser). Flera händelser
kan användas för att markera en viss
sömnhändelsestyp.
Läget Radering av Sömnmeddelande. Tryck på den här
knappen och klicka sedan på ett sömnhändelsemeddelande på
skärmen för att radera det. Systemet återgår sedan till
sidbläddringsläge.
Dubbelklicka på den här knappen för att gå till läget Radering av
Sömnmeddelande permanent. En knappnålssymbol visas i
hörnet av knappen för att indikera permanent lägesomkoppling.
Flera händelser kan sedan raderas genom att helt enkelt klicka
på följande händelser utan att man behöver trycka på knappen
varje gång.
Klicka på knappen igen för att avbryta beständigt läge.
Raderar alla meddelanden på skärmen.
Knappen Acceptera automatiserad händelse.
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Knapp

Funktion/Beskrivning
Knappen Avvisa automatiserad händelse.
Knappen Arbetsområden. Kommer ihåg vissa element för
användargränssnitt.
Knappen Ladda ner Aktuell Sida.
Klicka för att skriva ut den aktuella sidan.
Förstoringsknappen. Klicka på knappen, klicka sedan och dra
rektangeln i spårfönstret.
Knappen Avsluta förstoring. Klicka för att återställa
spårfönster till normal storlek.
Knapp för vågformsmarkörer. Infogar en markör med
medföljande informationsruta vart du än klickar på en vågform.
För att stänga av, klicka på knappen en gång till.
Ställ in knappen kroppsläge. Klicka för att välja från en
rullgardinslista av val.
Använd för att ändra CPAP, Bi-Nivå, och Kompletterande 02
värden.
Knappen för att Släcka ljus. Klicka för att infoga ett meddelande
om att lamporna är släckta i studiefönstret och
Anteckningsvisaren.
Knappen för att tända ljus. Klicka för att infoga ett meddelande
om att lamporna är tända i studiefönstret och
Anteckningsvisaren.
Växlar video på/av.
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Kalibreringsverktyg - Sömn
I programvaran SleepWorks måste du tilldela lämplig signaltyp för kanalen i ditt montage.

Tilldela Kanalens Signaltyp
Kom ihåg att du för att öppna Kalibreringsverktyget först måste använda Montageredigeraren
för att ange en lämplig kanaltyp.
1. Välj Redigera> Inställningar> Montage.
2. Välj en eller flera kanaler i montaget. Högerklicka på en cell i kolumnen Typ. Välj sedan
lämplig kanalsignaltyp från popup-menyn (till exempel Extern OSat eller Extern
Pulsfrekvens). Den här inställningen tillämpas på den valda kanalen.
3. Klicka på Använd.
4. Klicka på OK för att stänga Montageredigeraren och återgå till Studieskärmen Live.

Användning av Kalibreringsverktyget
För att konvertera utmatningen till en lämplig enhet för kanaltypen måste systemet veta när
utmatningen från den externa omvandlaren sker vid specifika kända värden.
Kalibreringsverktyget används för att delge systemet den här informationen.
När du öppnar Kalibreringsrutan —antingen genom att klicka på knappen
Kalibrera
Kanal och välja en kanal eller genom att välja kanalen i vågformfönstret, högerklicka och välja
Kalibrera—så kommer du se att Kalibreringsrutan är färgkodad:
•

Den ljusblå linjen visar den aktuella vågformens spår.

•

De färgade staplarna (röda, gröna, etc.) används för att ställa in omvandlingsvärdena
när den aktuella vågformen (blått spår) befinner sig vid specifika kända värden.

•

Textrutorna till vänster används för att delge spänningsnivån till systemet när den
aktuella vågformen befinner sig vid kända värden (röd text = röd stapel, grön text = grön
stapel o.s.v.).
OBS: Följande exempel visar hur man kalibrerar systemet till utmatningssignalerna
100 % och 0 % för Extern OSat. Kalibreringsproceduren är dock nästan identisk för
kalibrering av andra externa enheter och kroppslägen.
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Ambulatorisk Hanterare av Huvuddosan
Ambulatorisk Hanterare av Huvuddosan är ett separat program för att köra studier med
ambulatoriska huvuddosor. Med hjälp av Ambulatorisk Hanterare av Huvuddosan kan du
kontrollera statusen för huvuddosans minne och ladda upp studier till Natus-databas.

Aktivera och använda Ambulatorisk Hanterare av Huvuddosan
För att öppna Ambulatorisk Hanterare av Huvuddosan väljer du Verktyg> Ambulatorisk
Hanterare i Natus Databas.
För detaljerad information om hur du kör en ambulatorisk videostudie med Trex HD, se Trex HD
Teknisk Snabbguide (p/n 009318).
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Att starta en Ambulatorisk Studie
Starta en Studie
Steg 1:

Sätt i nya batterier i den ambulatoriska huvuddosan.

Anslut Huvuddosan
Steg 2:

Förbered patienten och anslut patientledningarna till huvuddosan.

Anslut Elektroderna
Steg 3:
Starta en Ny Studie

Klicka på
Nytt i Natus databas. Fönstret Studieinformation
visas. Fyll i patientens namn och annan relevant information om
studien. För att börja spela in, klicka på

Steg 4:
Börja Ladda ner Data
till Huvuddosan

.

Välj huvuddosan och ytterligare inställningar under Redigera>
Inställningar för Nedladdning (flik).
Om du vill börja spela in manuellt, markera Starta datainspelning
när studien startar och töm Starta ambulatorisk studie när HD
kopplas ur. Starta ambulatorisk inspelning genom att gå till
Kontroller> Starta Ambulatorisk Studie. Följande meddelande
visas: En ambulatorisk studie kommer att startas och det aktuella
vågformfönstret stängs. Vill du fortsätta? JA/NEJ. Klicka på Ja.
NeuroWorks stängs och data sparas nu i huvuddosans flashminne.
ALTERNATIV: För att starta datanedladdning automatiskt när
huvuddosan är urkopplad, se till att Starta ambulatorisk studie när
HD är avstängd är markerad. Huvuddosan kommer att börja ladda
ner data till flashminnet när den kopplas ur från nedladdningsdatorn.

Steg 5:
Koppla ur Huvuddosan

Koppla ur kabeln från huvuddosan och montera utrustningen på
patienten. Kontrollera att den bärnstensfärgade lampan på sidan av
Trex-huvuddosan blinkar för att indikera ambulatoriskt inspelningsläge.

Fönstret Ambulatorisk Hantering av Huvuddosan visar information om studier som för tillfället
lagras i huvuddosans flashminne. Det möjliggör också för dig att:
•

Avsluta en studie som för närvarande laddas ner.

•

Ladda upp en eller flera studier från huvuddosan till datorns databas.

•

Rensa (eller töm) huvuddosans flashminne.

•

Uppdatera statusen för de visade studiefilerna.

Avsluta en Studie
För att sluta nedladdning och sparande av data till huvuddosan, välj en studie med statusen
Körs markerad Ja. Klicka sedan på Avsluta Studie.
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Uppladdning av en Studie
När du klickar på Ladda upp Studie, laddas den valda studien upp från huvuddosan till Natus
Databas. Listan för studien blir kvar i sektionen Lagringshantering tills du raderar studien
från flashminnet.

Rensa Flashminnet
Efter att du har laddat upp alla studier klicka på Rensa Minne. Detta raderar flashminnet för att
göra plats för att spela in fler studier. Ett förloppsfält visas längst ner i fönstret Ambulatorisk
Hanterare av Huvuddosa när minnet raderas.
När processen är klar visas meddelandet Minnesinnehåll raderat. Klicka på OK och klicka
sedan på

.
VARNING: Data i flashminnet raderas PERMANENT när du klickar på Rensa
minnet.
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Avfallshantering vid slutet av livslängden
Natus har åtagit sig att uppfylla kraven i Europeiska Unionens WEEE (Direktiv om avfall som utgörs
av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter) 2014. Dessa föreskrifter anger att elektriskt
och elektroniskt avfall måste hanteras separat för korrekt behandling och återvinning, för att
säkerställa att WEEE återanvänds eller återvinns på ett säkert sätt. I enlighet med detta åtagande
kan Natus överlåta skyldigheten att återlämna och återvinna till slutanvändaren, såvida inte andra
arrangemang har gjorts. Vänligen kontakta oss för information om de insamlings- och
återställningssystem som finns tillgängliga i din region på www.natus.com.
Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan
vara farliga och föreställa en risk för mänsklig hälsa och miljön om WEEE inte hanteras på rätt
sätt. Därför har även slutanvändare en roll att uppfylla vid säkerställandet av att WEEE
återanvänds och återvinns på ett säkert sätt. Användare av elektrisk och elektronisk utrustning
får inte bortskaffa WEEE tillsammans med annat avfall. Användare ska använda kommunala
insamlingsscheman eller tillverkarens/importörens återtagningsskyldighet eller din licensierade
avfallshanterare för att minska skadlig påverkan i samband med bortskaffandet av kasserad
elektrisk och elektronisk utrustning och att öka möjligheterna för återanvändning och återvinning
av kasserad elektrisk och elektronisk utrustning.
Utrustning som är märkt med den nedanstående överkryssade soptunnan på hjul är elektrisk
och elektronisk utrustning. Den överkryssade soptunnesymbolen indikerar att kasserad elektrisk
och elektronisk utrustning inte ska kasseras tillsammans med ej separerat avfall utan ska
sophanteras separat.
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Tom sida.
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