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Tiesības
Visas tiesības paturētas. Šajā dokumentā ir ietverta patentēta informācija, kas ir aizsargāta ar
autortiesībām un ko nedrīkst kopēt ne pilnībā, ne daļēji, izņemot ar Natus Medical Incorporated
iepriekšēju rakstisku atļauju. Autortiesības un iepriekšminētie autortiesību izmantošanas
ierobežojumi attiecas uz visiem datu nesējiem, kuros šī informācija var tikt saglabāta.
Natus NeuroWorks lietošanas instrukciju un tiešsaistes palīdzību drīkst izmantot tikai saskaņā ar
Natus Medical Incorporated tirdzniecības noteikumiem. Natus Medical Incorporated atsakās no
visām saistībām par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies šī dokumenta valdījuma,
pārdošanas un/vai izmantošanas rezultātā. Natus Medical Incorporated nekādā gadījumā neatbild
par tiešiem, netiešiem, tīšiem, nejaušiem vai likumsakarīgiem bojājumiem, kas radušies jebkāda
aparatūras, programmatūras, modalitātes piederumu (piemēram, novadījumu vadu vai elektrodu
utt.) vai dokumentācijas defekta dēļ, pat ja uzņēmums informēts par šādu bojājumu iespējamību.
BRĪDINĀJUMS! Atbilstoši federālajiem (ASV) tiesību aktiem šo programmatūru drīkst
pārdot, izplatīt vai izmantot tikai ārstam, ārsts vai pēc ārsta rīkojuma.

Paredzētais lietojums: NeuroWorks programmatūra
Natus NeuroWorks ir EEG programmatūra, kas rāda fizioloģiskos signālus. Šī izstrādājuma
paredzētais lietotājs ir kvalificēta ārstniecības persona, kura ir apguvusi elektroencefalogrāfiju
un kura ar iegūtās informācijas palīdzību sniegs profesionālu novērtējumu.
•

Ar NeuroWorks EEG programmatūru iespējams iegūt, rādīt, arhivēt, pārskatīt un analizēt
fizioloģiskos signālus.

•

NeuroWorks lēkmju noteikšanas komponents ir paredzēts tam, lai atzīmētu iepriekš
iegūtas pieauguša cilvēka (vecums vismaz 18 gadi) EEG pierakstu sadaļas, kas var atbilst
elektrogrāfiskām lēkmēm, lai kvalificētiem klīnicistiem palīdzētu novērtēt EEG pierakstus.
EEG pieraksti jāiegūst ar pilnu skalpa montāžu atbilstoši standarta 10/20 sistēmai.

•

NeuroWorks pīķu noteikšanas komponents ir paredzēts tam, lai atzīmētu iepriekš iegūtas
pieauguša cilvēka (vecums vismaz 18 gadi) EEG pierakstu sadaļas, kas var atbilst
elektrogrāfiskiem pīķiem, lai kvalificētiem klīnicistiem palīdzētu novērtēt EEG pierakstus.
EEG pieraksti jāiegūst ar pilnu skalpa montāžu atbilstoši standarta 10/20 sistēmai.

•

NeuroWorks ietvertā aEEG funkcionalitāte ir paredzēta smadzeņu stāvokļa uzraudzīšanai.
NeuroWorks automatizētā notikumu atzīmēšanas funkcija neattiecas uz aEEG.

•

NeuroWorks ietver arī kvantitatīva EEG grafika, saspiesta spektra matricas
(Compressed Spectrum Array, CSA), rādīšanu, kas paredzēts tam, lai lietotājam
palīdzētu uzraudzīt un analizēt EEG viļņa formu. NeuroWorks automatizētā notikumu
atzīmēšanas funkcija neattiecas uz CSA.

Šī ierīce lietotājam nesniedz nekādu diagnostisku slēdzienu par pacienta stāvokli.
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Paredzētais lietojums: SleepWorks programmatūra
SleepWorks programmatūra darbojas kopā ar Connex, Trex vai Netlink pastiprinātājiem, un tā
ir paredzēta polisomnogrāfijas izmeklējumiem. Ar programmatūru iespējams ierakstīt, rādīt,
analizēt, drukāt un glabāt fizioloģiskos signālus, kas palīdz diagnosticēt dažādus miega
traucējumus un ar miegu saistītus elpošanas traucējumus.
SleepWorks programmatūras iespējas:
•

Fizioloģisko signālu automatizēta analizēšana, ko paredzēts izmantot tikai
pieaugušajiem.

•

Izvēles skaņas/vizuāls brīdinājums lietotāja definētai sliekšņvērtībai par kalibrētu
līdzstrāvas ievadi. Šos brīdinājumus nav paredzēts izmantot dzīvības funkciju
uzturēšanas, piemēram, organisma vispārējā stāvokļa rādītāju, uzraudzībai vai
pastāvīgai medicīniskai uzraudzībai intensīvās terapijas nodaļās.

•

Ir nodrošinātas miega pārskatu veidnes, kurās tiek apkopoti reģistrētie un skaitliski
novērtētie miega dati, izmantojot vienkāršus mērījumus, tostarp skaitu, vidējo,
maksimālo un minimālo vērtību, kā arī tendenču vērtību datu diapazonus.

SleepWorks programmatūra nesniedz nekādu diagnostisku slēdzienu par pacienta stāvokli, un
to paredzēts izmantot tikai kvalificētām un apmācītām ārstniecības personām pētniecībā un
klīniskajā vidē.

Atruna
Par jebkādiem nopietniem negadījumiem, kuros ir iesaistīta šī ierīce, jāziņo Natus Medical
Incorporated DBA Excel-Tech Ltd. (Xltek) un Dalībvalsts, kurā ir reģistrēts tās lietotājs un/vai
pacients, kompetentajai institūcijai.
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Natus sistēmas
Natus piedāvā divas sistēmas, kas nodrošina cenas ziņā pieejamu, augstas efektivitātes
veiktspēju apvienojumā ar Windows 7 darbstaciju uzlabotajām iespējām.

Acquisition LT (klēpjdatora sistēma)
Acquisition LT ir mobils un pārnēsājams dators, kas
piedāvā pilnīgas datu uzraudzības iespējas no vietas
uz vietu viegli transportējamā sistēmā. Acquisition LT
izmanto kopā ar EEG32U, EMU40/EMU40EX,
Trex/Trex HD, smadzeņu darbības monitoru, Connex,
Netlink, Netlink Traveler, NeuroLink IP, Natus
Quantum, Quantum Nicolet un Comet-PLUS.

Acquisition LT (galddatora sistēma)
Acquisition DT ir galddators, kurā tiek izmantots
standarta personālā datora formāts. Šo datu
uzraudzības iekārtu izmanto kopā ar EEG32U,
EMU40/EMU40EX, Trex/Trex HD, smadzeņu darbības
monitoru, Connex, Netlink, Netlink Traveler,
EMU128FS, NeuroLink IP, Natus Quantum, Quantum
Nicolet un Comet-PLUS.

Lietošanas instrukcijas izmantošana
Šajā lietošanas instrukcijā ir sniegti apraksti un secīgi norādījumi, kā pārbaudīt, pielāgot un lietot
NeuroWorks programmatūru un piederumus. Tajā ir norādes pacienta izmeklējuma iegūšanai,
izskatīšanai un glabāšanai, kā arī izmeklējuma pārskata izveidei. Detalizētus norādījumus un
papildinformāciju skatiet NeuroWorks 7 lietotāja rokasgrāmatā (kr./nr. 101886X),
NeuroWorks 8 lietotāja rokasgrāmatā (kr./nr. 013017), SleepWorks 7 lietotāja
rokasgrāmatā (kr./nr. 104017X) vai SleepWorks 8 lietotāja rokasgrāmatā (kr./nr. 013018).
Pirms procedūru secīgas izpildes iesakām vispirms izlasīt visu sadaļu. Lūdzam rūpīgi ievērot norādījumus.
Tipogrāfiskie apzīmējumi
Īpaša piesardzība! Sniedz informāciju par nopietnu apdraudējumu, kas var
izraisīt savainojumus vai nāvi.
Brīdinājums! Sniedz svarīgu informāciju, ko nedrīkst neņemt vērā.
Padoms. Sniedz informāciju, kas var palīdzēt ietaupīt laiku vai veikt noderīgu
darbību, kas nav uzreiz pamanāma.
Piezīme. Sniedz svarīgu papildinformāciju.

Treknraksts

Teksts treknrakstā apzīmē vadības taustiņu, funkciju taustiņu, opciju un
marķējumu nosaukumus vai atslēgvārdus.
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Aicinām izpētīt lietošanas instrukciju un izmantot visu, ko Natus paredzējis saistībā ar
NeuroWorks sistēmu.
Brīdinājums! Pirms sistēmas pirmās ieslēgšanas reizes rūpīgi izlasiet visus
brīdinājumus un piesardzības pasākumu aprakstus.

Klientu apkalpes dienests un tehniskā atbalsta dienests
Ja jums nepieciešama palīdzība un nevarat atrast risinājumu tiešsaistes palīdzībā, rīkojieties,
kā aprakstīts tālāk.
Darbība

Apraksts

1. darbība. Dokumentējiet
incidentu

Rūpīgi dokumentējiet incidentu. Ja iespējams, pierakstiet kļūdu
ziņojumus, dialoglodziņu nosaukumus un savu rīcību pirms
problēmas rašanās.

2. darbība. Restartējiet
datoru

Bieži vien datora restartēšana atrisina problēmu.
1. Aizveriet visas lietojumprogrammas.
2. Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz pogas Start
(Sākums).
3. Izvēlnē Start (Sākums) izvēlieties Shut Down (Izslēgt).
4. Atlasiet Restart the computer (Restartēt datoru) un
noklikšķiniet uz Yes (Jā).

3. darbība. Izslēdziet
datoru

Lai atrisinātu problēmu, dažreiz nepieciešams izslēgt datoru
pavisam.
1. Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz pogas Start
(Sākums).
2. Izvēlnē Start (Sākums) izvēlieties Shut Down (Izslēgt).
3. Atlasiet Shut Down the computer (Izslēgt datoru) un
noklikšķiniet uz Yes (Jā).
4. Izslēdziet strāvas padevi iekārtai. Nogaidiet 10 sekundes.
Atkal ieslēdziet strāvas padevi.

4. darbība. Sazinieties ar
tehniskā atbalsta dienestu

Vispirms pierakstiet datora sērijas numuru (atrodams datora
aizmugurē). Jāpieraksta arī izmantotā programmatūras versija.
Neskaidrību gadījumā noklikšķiniet uz pogas
un izvēlieties
About Natus NeuroWorks (Par Natus NeuroWorks). Pēc tam
zvaniet Natus tehniskā atbalsta dienestam pa tālruni 1-800-303-0306
vai rakstiet e-pasta vēstuli uz adresi OTS@natus.com.

Mēs labprāt gaidām jūsu atsauksmes un ieteikumus par visiem mūsu Natus sistēmu,
programmatūras, lietošanas instrukciju, tiešsaistes palīdzības, piederumu līnijas un atbalsta
dienestu aspektiem.
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Darba sākšana
Par programmatūru
NeuroWorks programmatūra sastāv no divām daļām: Natus datubāzes, kurā tiek glabātas
izmeklējumu datnes, un NeuroWorks — programmatūras, ko izmanto datu iegūšanai. Tās
attēlojošās pogas redzamas Windows uzdevumjoslā, kad programmas ir atvērtas.
Programmu pogas uzdevumjoslā
Natus programmatūra darbojas Microsoft Windows operētājsistēmā. Tā piedāvā patiesu
vairākuzdevumu režīmu un reāllaika tīkla sakarus, izmantojot standarta tīklošanas protokolus.
Natus izstrādā, veido, pārbauda, izplata un atbalsta savu aprīkojumu un programmatūru, lai
nodrošinātu pilnīgas kontroles saglabāšanu pār kvalitāti. Tādējādi Natus spēj pielāgoties,
pastāvīgi uzlabojot savus izstrādājumus, lai apmierinātu klientu vajadzības.

Lietošanas metodika
Natus sistēmas darbojas Windows vidē. Lai izmantotu NeuroWorks sistēmu, nedaudz
jāpārzina vispārīga datoru lietošanas metodika. Piemēram, jāzina, ka ekrānus un opcijas var
atlasīt, ar peli noklikšķinot uz pogām, un ka informāciju (datus) var ievadīt un reģistrēt, rakstot
dialoglodziņā.
Peles izmantošana
Ja ar peli atlasa komandas, izmantojot standarta Microsoft Windows metodiku, tiek aktivizēts
vairākums sistēmas darbību.
Peles kreisā poga
Novietojiet peles rādītāju virs elementa ekrānā un noklikšķiniet peles kreiso pogu. Noklikšķinot
vienreiz, tiek atlasīta funkcija. Veicot dubultklikšķi (noklikšķinot divreiz), šī funkcija tiek aktivizēta.
Peles labā poga
Norādiet uz elementu ekrānā un noklikšķiniet peles labo pogu, lai atvērtu konkrētā elementa opciju
īsinājumizvēlni. Norādiet uz vajadzīgo opciju un noklikšķiniet peles kreiso pogu, lai to atvērtu.
Mēs labprāt gaidām jūsu atsauksmes un ieteikumus par visiem mūsu sistēmu, programmatūras,
lietošanas instrukcijas, tiešsaistes palīdzības, piederumu līnijas un atbalsta dienestu aspektiem.
PIEZĪME. Nejauši un ārpus secības noklikšķinot pogu, tas nekādi nekaitē iekārtai
vai programmatūrai. Uznirs pārvirzīšanas dialoglodziņš ar informāciju par pareizo
secību, un varēsiet vēlreiz uzsākt procedūru.
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NeuroWorks programmatūras jaunināšana
Laiku pa laikam Natus var jums nosūtīt programmatūras jauninājumus. Jaunināšanas
programmatūra ir pieejama instalēšanas kompaktdiskā vai lejupielādes saitē, kas iegūstama no
Natus tehniskā atbalsta dienesta.
Rīcība programmatūras jaunināšanai
1. Aktivizējiet instalāciju, ievietojot instalēšanas kompaktdisku. Lai instalētu, izmantojot
programmatūras saiti, noklikšķiniet uz saites un nospiediet Run (Palaist). Kad
lejupielāde beigusies, vēlreiz nospiediet Run (Palaist). Kad atvērsies WinRAR
pašizvilces arhīva logs, atlasiet tajā mērķa mapi, noklikšķinot uz Browse (Pārlūkot), un
pēc tam nospiediet Install (Instalēt).
2. Atveriet NeuroWorks mapi, pēc tam noklikšķiniet uz lietojumprogrammas datnes
Install > NWorks > Setup

(Instalēt > NWorks > Iestatīt).

3. Izpildiet norādījumus, ko rāda NeuroWorks InstallShield Wizard (InstallShield vednis).
4. Ievadiet sērijas numuru un opciju pakotnes numuru, lai ģenerētu pieprasījuma kodu.
5. Paziņojiet šo pieprasījuma kodu Natus tehniskā atbalsta dienestam. Jums piešķirs
aktivizācijas kodu, ar ko atkārtoti aktivizēt licenci un opciju pakotnes.
6. Lai restartētu datoru un pabeigtu instalēšanu, noklikšķiniet uz OK (Labi).

Ieteikumi par Microsoft Windows atjauninājumiem
•

Piegādātajās Natus sistēmās Windows automātiskā atjaunināšana ir atspējota. Iesakām
klientiem automātisko atjaunināšanu atstāt atspējotu, jo neapstiprinātas programmatūras
instalēšana var destabilizēt sistēmas.

•

Ja klienti raizējas, ka viņu sistēmu kiberdrošība varētu tikt netīši apdraudēta, iesakām
viņiem periodiski noskaidrot pie Natus, kuri Windows atjauninājumi ir apstiprināti
pārdotajam Natus izstrādājumam, un lejupielādēt un instalēt tikai šos konkrētos
atjauninājumus.

•

Jaunāko sarakstu ar Windows servisa pakotnes atjauninājumiem, kas piemēroti
instalēšanai Xltek sistēmās, skatiet tehniskā atbalsta sadaļā Natus tīmekļa vietnē
(http://www.natus.com/index.cfm?page=support_1&crid=135).
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Acquisition DT sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
Lai ieslēgtu Acquisition DT sistēmu, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.
1. Ja vietējie noteikumi nosaka, ka jāizmanto atdalītājtransformators, pārbaudiet, vai
atdalītājtransformators ir pievienots medicīniskas kategorijas kontaktligzdai.
2. Iespraudiet tīkla kabeli, ja tāds ir.
3. Ārpus ASV: ieslēdziet atdalītājtransformatoru, ja tas ir daļa no sistēmas.
4. Ieslēdziet monitoru.
5. Ieslēdziet galddatoru (iekārtas aizmugurē ir papildu barošanas slēdzis).
6. Ieslēdziet pārējo aprīkojumu (piemēram, gaismas stimulatorus).
7. Palaidiet Natus datubāzes programmu.
Lai izslēgtu Acquisition DT sistēmu, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.
1. Izejiet no Natus datubāzes.
2. Windows uzdevumjoslā noklikšķiniet uz pogas Start (Sākums).
3. Izvēlnē Start (Sākums) izvēlieties Shut Down (Izslēgt).
4. Atlasiet Shut Down the computer (Izslēgt datoru) un noklikšķiniet uz Yes (Jā).
5. Izslēdziet datoru, izmantojot barošanas slēdzi. (Neviens cits komponents nav jāizslēdz.)
6. Atvienojiet no kontaktligzdas atdalītājtransformatoru, ja tas ir daļa no sistēmas.
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Vispārīgi brīdinājumi un piesardzības pasākumi
Tālāk aprakstītie brīdinājumi un piesardzības pasākumi attiecas uz Natus galddatoru un
klēpjdatoru sistēmām un saistīto programmatūru. Acquisition LT (klēpjdatoram) ir savi sistēmai
raksturīgi papildu brīdinājumi un piesardzības pasākumi. Ja jūs māc bažas vai jums ir jautājumi
par lietošanas drošību vai jebkuru no brīdinājumiem un piesardzības pasākumiem, droši zvaniet
Natus tehniskā atbalsta dienestam pa tālruni 1-800-303-0306.
Atbilstoši federālajiem (ASV) tiesību aktiem šo programmatūru drīkst pārdot, izplatīt
vai izmantot tikai ārstam, ārsts vai pēc ārsta rīkojuma.
Jebkuras Natus ierīces pareiza izmantošana ir atkarīga no rūpīgas visu sistēmas
komplektācijā esošo norādījumu izlasīšanas un uz tās esošo marķējumu izpratnes.
Nepareiza lietošana var izraisīt neprecīzus mērījumus.
Natus pastiprinātāji ir klasificēti kā IPX0 klases iekārtas — parasta aizsardzības
pakāpe pret ūdens iekļūšanu saskaņā ar standartu IEC 60529.
Ar baterijām darbināmiem pastiprinātājiem izmantotās baterijas jālikvidē saskaņā ar
vietējiem noteikumiem.
Datoram, ko izmanto kopā ar Natus pastiprinātāju, jābūt Natus apstiprinātam un
piegādātam kā daļai no sistēmas, kas apstiprināta atbilstoši standartam IEC 606011, vai tam jābūt apstiprinātam atbilstoši standartam IEC 60950-1 / IEC 62368-1 vai
līdzīgam standartam, un tas jāglabā ārpus pacienta vides (tas ir, vismaz 1,5 metru
attālumā no pacienta laterāli un ne 2,5 metru augstuma robežās no grīdas vietā, kur
atrodas pacients).
Lai nodrošinātu signālu derīgumu, nelietojiet ierīci nekādu elektromagnētisko
traucējumu avotu tuvumā.
Pirms tīrīšanas izslēdziet strāvas padevi sistēmai. Nepieļaujiet mazgāšanas līdzekļa
šķīduma vai aukstās sterilizēšanas līdzekļu iesūkšanos sistēmas elektronikā.
Uzmanieties, atrodoties savienotāju un malu tuvumā. Neizmantojiet abrazīvus
līdzekļus.
Natus sistēmas nav AP vai APG kategorijas iekārtas. NEIZMANTOJIET Natus
sistēmas, ja tuvumā atrodas uzliesmojošs anestēzijas līdzekļu maisījums ar gaisu,
skābekli vai slāpekļa oksīdu.
Ierīces piederumu vidū var būt vairāku veidu vienreizlietojami, sterili adatu elektrodi.
Šīs adatas ir marķētas kā STERILAS, un sterilizēšanas metode ir norādīta uz
iesaiņojuma. Šos elektrodus nedrīkst izmantot, ja sterilais iesaiņojums ir bojāts.
Natus ierīces drīkst pārdot, izplatīt vai izmantot tikai ārstam, ārsts vai pēc ārsta
rīkojuma.
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Ar elektrību saistīti brīdinājumi un piesardzības pasākumi
Natus sistēmas paredzēts savienot tikai ar pareizi iezemētu elektrības
kontaktligzdu.
Periodiski pārbaudiet sistēmas iezemējuma veselumu, sistēmas noplūdes strāvu un
pacienta saskares noplūdes strāvu. Tas jādara vismaz REIZI GADĀ.
NEIESLĒDZIET strāvas padevi sistēmai, kamēr nav pievienoti, pārbaudīti un vizuāli
apskatīti visi kabeļi, lai noteiktu, vai tie nav bojāti. Nepārbaudot kabeļus,
iespējams gūt nāvējošu elektrošoku.
ELEKTROŠOKA BĪSTAMĪBA: NEPIEVIENOJIET zemējumam elektrodu ievades.
Uz pacienta pastiprinātāja ir brīdinājumu simboli, kas atgādina, ka savienojumi ir
paredzēti tikai izolētiem pacienta savienojumiem. Pievienojot zemējumu, iespējams
gūt nāvējošu elektrošoku.
ELEKTROŠOKA BĪSTAMĪBA: NEAPKALPOJIET sistēmu. Uzticiet apkopes
darbus tikai kvalificētam personālam.
Sistēmai izmanto trīsdzīslu strāvas vadu ar slimnīcas kategorijas spraudni. Sistēma ir
iezemēta. Lai zemējums būtu drošs, pievienojiet ierīci tikai slimnīcas kategorijas vai
slimnīcām paredzētai kontaktligzdai. Regulāri pārbaudiet, vai strāvas vads nav nodilis
vai kā citādi bojāts. NEDARBINIET sistēmu ar bojātu strāvas vadu vai spraudni.
Ja vietējie noteikumi nosaka, ka jāizmanto atdalītājtransformators,
NENOVIETOJIET atdalītājtransformatoru uz grīdas.
Pievienojiet atdalītājtransformatoram tikai Natus ieteiktos komponentus.
Datorsistēmas ievadu un izvadu portiem drīkst pievienot tikai „Natus“ apstiprinātas
ierīces, kas ir piegādātas kā daļa no atbilstoši standartam IEK 60601-1
apstiprinātas sistēmas, vai ierīces, kas atbilst standarta IEC 60601-1 prasībām.
Ja medicīniska ierīce tiek kombinēta ar citu ierīci, stingri ievērojiet ierīces
uzstādīšanas procedūras, lai pēc visu ierīču pievienošanas nodrošinātu atbilstību
standarta IEK 60601-1 16. panta „ME sistēmas“ prasībām.
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Ar elektrodiem un pacienta savienojumiem saistīti brīdinājumi un
piesardzības pasākumi
Savienojiet visus pacienta elektrodus tikai ar pilnībā elektriski izolētām fizioloģijas
ierīcēm. Pievienojot pacienta elektrodus jebkādai citai ierīcei vai ārējai
kontaktligzdai, iespējams gūt traumas.
Pacienta pastiprinātājiem var pievienot tikai skāriendrošas elektrodu ievades.
NEMĒĢINIET izmantot nekāda cita veida pacienta elektrodu ievadi.
Lai novērstu nožņaugšanos/sapīšanos kabeļos, pacientam nedrīkst būt pieejami
vaļīgi kabeļi.
Natus EEG pastiprinātājiem piesaistītais pacienta notikumu slēdzis nav paredzēts
būtiskiem un ar pacienta drošību saistītiem incidentiem.
Pacienta savienojumi NAV paredzēti tiešai saskarei ar sirdi.
NEIZMANTOJIET XLDetect montāžu ar pielāgotu kanālu marķējumu.
Ja pacientam ir pievienotas vairākas medicīniskās ierīces, pacienta noplūdes strāvu
kopsumma var pārsniegt standarta IEK 60601-1 noteiktos ierobežojumus. Lai
pārliecinātos par atbilstību standarta IEK 60601-1 ierobežojumiem, konsultējieties
ar servisa personālu.

Ar pacienta vidi saistīti brīdinājumi un piesardzības pasākumi
Ārpus ASV: atbilstoši standartam IEC 60601-1 neapstiprināta galddatora (un
Eiropā — galddatora bez CE marķējuma) daļas jāglabā ārpus pacienta vides (tas ir,
vismaz 1,5 metru attālumā no pacienta laterāli un ne 2,5 metru augstuma robežās
no grīdas vietā, kur atrodas pacients). Taču, ja datoram ir atdalītājtransformators un
dators ir Natus sistēmas daļa, tas var atrasties tik tuvu pacientam, cik
nepieciešams.
Līdzīgi kā ar citām medicīniskām iekārtām, pacienta kabeļi jāizvieto rūpīgi, lai
mazinātu pacienta sapīšanās vai žņaugšanas risku.
Atbilstoši standartam IEC 60601-1 neapstiprināts videomonitors (un Eiropā —
videomonitors bez CE marķējuma) JĀGLABĀ ārpus pacienta vides (tas ir, vismaz
1,5 metru attālumā no pacienta laterāli un ne 2,5 metru augstuma robežās no
grīdas vietā, kur atrodas pacients).
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Acquisition LT īpašie brīdinājumi un piesardzības pasākumi
Papildus vispārīgajiem brīdinājumiem un piesardzības pasākumiem uz Acquisition LT
(klēpjdatoru) attiecas tālāk aprakstītie īpašie brīdinājumi un piesardzības pasākumi. Pirms
Acquisition LT lietošanas izlasiet VISUS brīdinājumus un piesardzības pasākumu
aprakstus. Ja jums ir kādas neskaidrības vai jautājumi par lietošanas drošību vai jebkuru no
brīdinājumiem un piesardzības pasākumiem, droši zvaniet Natus tehniskā atbalsta dienestam
pa tālruni 1-800-303-0306.
Klēpjdatoram, ko izmanto kopā ar Natus EEG klēpjdatora sistēmu, JĀATBILST
standartam IEC 60601-1, un Eiropā tam JĀBŪT ar CE marķējumu.
Ārpus ASV: atbilstoši standartam IEC 60601-1 neapstiprināta klēpjdatora (un
Eiropā — klēpjdatora bez CE marķējuma) daļas JĀGLABĀ ārpus pacienta vides (tas
ir, vismaz 1,5 metru attālumā no pacienta laterāli un ne 2,5 metru augstuma robežās
no grīdas vietā, kur atrodas pacients). Taču, ja datoram ir atdalītājtransformators un
dators ir Natus sistēmas daļa, tas var atrasties tik tuvu pacientam, cik nepieciešams.
Pastiprinātāja saskarnes kartei un klēpjdatoram izmantojiet tikai Natus piegādātus
medicīniskas kategorijas barošanas blokus. Šai sistēmai paredzēts darboties tikai ar
klēpjdatoram apstiprināto Natus barošanas bloku un PCMCIA kartei apstiprināto AULT
SW175 barošanas bloku. NELIETOJIET sistēmu ar cita veida barošanas bloku.
Pievienojiet Natus EEG pastiprinātājam tikai Natus PCMCIA, ISA vai PCI karti
(datu ieguves karti).
Klēpjdatora paralēlo pieslēgvietu paredzēts izmantot tikai Natus apstiprinātam
printerim. NEIZMANTOJIET paralēlo pieslēgvietu citam nolūkam.
Klēpjdatora sistēmas PS/2 pieslēgvietu paredzēts izmantot ar PS/2 saderīgu peli.
Klēpjdatora sistēmas PS/2 pieslēgvietai nedrīkst pievienot nekāda cita veida ierīci.
Klēpjdatora sistēmas apakšējo PCMCIA slotu paredzēts izmantot Natus piegādātai
licences atslēgai un atslēgspraudnim. Klēpjdatora sistēmas apakšējam PCMCIA
slotam nedrīkst pievienot nevienu citu ierīci.
Klēpjdatora sistēmas augšējo PCMCIA slotu paredzēts izmantot Natus PCMCIA
EEG ieguves kartei. Klēpjdatora sistēmas augšējam PCMCIA slotam nedrīkst
pievienot nevienu citu ierīci.
Klēpjdatora akumulatoru drīkst aizstāt ar piemērotu, atkārtoti uzlādējamu litija
jonu akumulatoru.
Nav tādu atkritumproduktu vai atlieku, kas būtu jālikvidē saistībā ar klēpjdatora
sistēmas lietošanu.
Informāciju par klēpjdatora sistēmas lietošanai un transportēšanai piemērotiem
apkārtējās vides apstākļiem skatiet lietotāja rokasgrāmatā.
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Ar programmatūru saistīti brīdinājumi un piesardzības pasākumi
Tālāk norādīti ar programmatūru saistīti brīdinājumi un piesardzības pasākumi, kas attiecas uz
NeuroWorks un/vai SleepWorks konkrētu funkcionalitāti.

Ieguves profili
Ieguves profils ir saglabāta ieguves iestatījumu kolekcija, ko var atsaukt no ieguves iestatījumu
lapas, kā arī sākot jaunu vai atkārtotu izmeklējumu. Pēc profila izveidošanas tas automātiski tiek
saglabāts datnē direktorijā NeuroWorks\Settings (NeuroWorks\Iestatījumi) (EEG) vai direktorijā
NeuroWorks\SettingsSleep (NeuroWorks\Iestatījumi miegam) (miegs) — tas atkarīgs no
programmatūras pašreizējā režīma. Ieguves profils tiek saglabāts vispārējo iestatījumu datnēs,
tāpēc tas tiks sinhronizēts ar vispārējo iestatījumu kešatmiņu un būs pieejams citās darbstacijās.
Skatiet sadaļu “Ieguves profili” NeuroWorks vai SleepWorks lietotāja rokasgrāmatā.
Ieguves profilus var koplietot dažādās darbstacijās, tāpēc, izdzēšot profilu no vienas
iekārtas, tas tiks noņemts arī no citām iekārtām, kas sinhronizētas ar to pašu
vispārējo iestatījumu kešatmiņu. Dzēšot ieguves profilus, rīkojieties piesardzīgi.
Sadaļā “Ieguves profilu atspējošana” aprakstītas NeuroWorks programmatūras
pielāgošanai iestatāmas reģistra atslēgas. Šos iestatījumus drīkst mainīt tikai
pieredzējuši datoru lietotāji, kuriem ir zināšanas par reģistra atslēgām. Lai saņemtu
papildinformāciju, sazinieties ar Natus tehniskā atbalsta dienestu.

Natus datubāze
Natus datubāze ir galvenā vārteja pacientu datu rediģēšanai un pārskatīšanai, jaunas
informācijas iegūšanai, izmeklējuma sākšanai un pārtraukšanai un pacientu informācijas un
izmeklējumu arhivēšanai. Papildinformāciju skatiet sadaļā “Natus datubāze” NeuroWorks vai
SleepWorks lietotāja rokasgrāmatā.
Ja vien datnes nav arhivētas, noklikšķinot uz pogas Purge (Iztīrīt), ar izmeklējumu
saistītās datnes tiek neatgriezeniski noņemtas. Datubāzē esošais pacienta vārds,
uzvārds un informācija saglabājas, un parādās uzvedne ar aicinājumu ievadīt paroli,
lai apstiprinātu pieprasījumu.
Arhivētie izmeklējumi netiek automātiski dzēsti no cietā diska. Ir jāievieš parasta
arhivēto izmeklējumu iztīrīšanas programma.
Nedzēsiet datnes, kas NAV pirms tam arhivētas.
Pirms pieslēdzat esošajam slimnīcas tīklam jebkādu aprīkojumu, sazinieties ar
informācijas sistēmu (vai atbilstošu) nodaļu.
Vienlaikus ar notiekošu izmeklējumu NEMĒĢINIET uzraudzīt citu ieguvi.
NEMĒĢINIET uzraudzīt ieguves staciju no vairāk par trim citiem datoriem.
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Trauksmes
NeuroWorks programmatūrā ir iekļauta trauksmju funkcionalitāte. NeuroWorks atbalsta divu
veidu trauksmes: 1) tehniskās trauksmes, kas lietotājiem palīdz iegūt vērtīgus datus ar
niecīgākajiem tehniskajiem traucējumiem, kuri ir nekavējoties novēršami, ja par tiem ir zināms,
un 2) pacientu ierosinātas trauksmes, kas rodas pacientam.
Ar šo trauksmju sistēmu NAV paredzēts aizstāt slimnīcas neatkarīgās trauksmes.

Izmeklējuma klipu veidošana un apcirpšana un video dzēšana
Izmeklējumā, kas satur video datus, ko vēlaties saglabāt, varat apcirpt izmeklējumu un
atzīmēt klipus, vai arī dzēst visu pašreizējā izmeklējuma video, kas nav atzīmētā klipā.
Apcērpot izmeklējumu, oriģinālā izmeklējuma datne saglabājas neskarta.
Otru izmeklējumu datubāzē var izveidot tikai ar funkciju Create a pruned study
(Izveidot apcirptu izmeklējumu). Izmantojot funkciju Delete all video (Dzēst visu
video), nevar izveidot otru izmeklējumu. Papildinformāciju skatiet NeuroWorks
lietotāja rokasgrāmatas sadaļā “Izmeklējuma klipu veidošana un apcirpšana”.
Darbība Delete Video (Dzēst video) ir NEATGRIEZENISKA. Kopā ar pilnīgo EEG
izmeklējumu saglabājas tikai atlasītie videoklipi. Papildinformāciju skatiet
NeuroWorks lietotāja rokasgrāmatas sadaļā “Video izvilkšana un atmešana”.
EEG datu arhivēšanu ar atlasīto video ierobežo datu nesēja ietilpība.
Papildinformāciju skatiet NeuroWorks lietotāja rokasgrāmatas sadaļā “Video
klipu veidošana un apcirpšana”.
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NeuroWorks analizatori
Natus datubāzes paketes analizatoru izmanto, lai bezsaistē vai pēc augšupielādes analizētu
datnes. Lai palīdzētu lietotājam pārskatīt izmeklējumus, NeuroWorks programmatūrā ir četru
veidu analizatori: integrētās amplitūdas EEG (aEEG), saspiesta spektra matrica (CSA), pīķu
detektors (XLSpike) un notikumu detektors (XLEvent). Papildinformāciju skatiet NeuroWorks
lietotāja rokasgrāmatas sadaļā “Analizatoru izmantošana izmeklējuma pārskatīšanai”.
•

Paketes analizēšanai neiesniedziet nevienu izmeklējumu, kas pašlaik ir
atvērts Natus programmā. Paketes analizēšana nesāksies, un parādīsies
kļūdas ziņojums.

•

Pēc izmeklējuma iesniegšanas paketes analizēšanai nemēģiniet to atvērt
Natus programmā pārskatīšanai, kamēr analizēšana nav beigusies. Paketes
analizēšana neizdosies, un parādīsies kļūdas ziņojums.

Nevienai slimībai vai stāvoklim nav pierādīta neviena raksturīga klīniska aEEG
vērtība, kas iegūta no kāda kanāla, izņemot P3–P4.
Izmeklējuma pārskatīšanā nepaļaujieties tikai uz Natus pīķu un notikumu
detektoriem. Detektori ir rīki, ko izmanto, lai kvalificētam ārstam palīdzētu
analizēšanā un diagnozes noteikšanā pacientam.
NEIZMANTOJIET XLDetect montāžu ar pielāgotu kanālu marķējumu.
NeuroWorks lietotāja rokasgrāmatā aprakstītā analizatoru XLSpike un XLEvent
veiktspēja iegūstama tikai tad, ja izmanto pīķu un notikumu detektoru algoritma
noklusējuma iestatījumus. Noklusējuma iestatījumi jāmaina piesardzīgi.
Natus notikumu noteikšanas algoritms jāizmanto pilnas montāžas elektrodu matricai
(vismaz 21 ierakstīšanas elektrods). Ja montāžai izmanto mazāk elektrodu, tas var
negatīvi ietekmēt algoritma veiktspēju, un šāda montāža nav apstiprināta.

NeuroWorks konfigurēšana
NeuroWorks lietotāja rokasgrāmatas sadaļā “Automātiskās pieteikšanās
atjaunošana” aprakstītas NeuroWorks programmatūras pielāgošanai iestatāmas
reģistra atslēgas. Šos iestatījumus drīkst mainīt tikai pieredzējuši datoru lietotāji,
kuriem ir zināšanas par reģistra atslēgām. Lūdzu, sazinieties ar Natus tehniskā
atbalsta dienestu pa tālruni 1-800-303-0306 vai e-pastu OTS@natus.com.
NeuroWorks lietotāja rokasgrāmatas sadaļā “Iestatījumi ātrai EEG pārskatīšanai”
aprakstītas NeuroWorks programmatūras pielāgošanai iestatāmas reģistra
atslēgas. Šos iestatījumus drīkst mainīt tikai pieredzējuši datoru lietotāji, kuriem ir
zināšanas par reģistra atslēgām. Lūdzu, sazinieties ar Natus tehniskā atbalsta
dienestu pa tālruni 1-800-303-0306 vai e-pastu OTS@natus.com.
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Lietotāja veicamā, ieteicamā apkope
Vispārīga apkope saskaņā ar regulāru grafiku palīdzēs paildzināt Natus NeuroWorks sistēmas
darbmūžu. Lietotāja veicamā apkope neietver piekļuvi neviena aprīkojuma iekšpusei. Ja radušās
ar apkopi saistītas problēmas, kuru novēršanai nepieciešama korektīva apkope un/vai iekšējo
komponentu apkalpe, zvaniet Natus tehniskā atbalsta dienestam pa tālruni 1-800-303-0306 vai
sazinieties ar vietējo Natus pārstāvi.
PIEZĪME. Lietotājam ieteicams veikt šajā sadaļā aprakstītās apkopes procedūras
vismaz vienu reizi gadā.
Lietotāja veicamā apkope ietver visu sistēmas komponentu, tostarp tālāk norādīto
komponentu, regulāru pārbaudi un tīrīšanu.
•

Monitors un centrālais procesors (CPU) (datora konsole)

•

Savienotāji

•

Pastiprinātājs un pastiprinātāja kabelis

•

Elektrodi un piederumi
BRĪDINĀJUMS! Pirms tīrīšanas atvienojiet strāvas vadu no sistēmas un sienas
kontaktligzdas. Izmantojiet neplūksnājošu drānu. Neviena sistēmas komponenta
tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
BRĪDINĀJUMS! Uzmanieties, lai sistēmas iekšējos elektroniskajos komponentos
neiesūktos lieks šķidrums. Īpaši piesargieties, rīkojoties ar šķidrumiem ap restēm.

Monitors un CPU
Monitoru un CPU var tīrīt ar mitru drāniņu, izmantojot ūdeni, vieglu mazgāšanas līdzekli vai
aukstās sterilizēšanas līdzekli. Uzmanieties, lai nevienā iekšējā komponentā neiesūktos lieks
šķidrums.

Savienotāji
Savienotājus drīkst tīrīt tikai ar sausu, mīkstu, neplūksnājošu drāniņu.
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Pastiprinātājs un kabelis
Regulāri pārbaudiet, vai kāds elektroda savienojums nav kļuvis vaļīgs. Ja tā noticis, sazinieties
ar Natus tehniskā atbalsta dienestu pa tālruni 1-800-303-0306. Uzmanieties, lai nepakļautu
pastiprinātāju stiprai fiziskai spriedzei (piemēram, lai tas nenokristu). Periodiski pārbaudiet
kabeļu veselumu. Pastiprinātāju drīkst tīrīt tikai ar sausu, mīkstu, neplūksnājošu drāniņu.

Elektrodi un piederumi
Visus virsmas elektrodus un piederumus regulāri tīriet ar siltu ziepjūdeni vai šķidriem
sterilizēšanas līdzekļiem. No elektrodiem un to kabeļiem noteikti jānotīra geli un/vai pastas.
Ievērojiet elektrodu ražotāja norādījumus par visu elektrodu un piederumu tīrīšanu un/vai
sterilizēšanu.
Kaut arī Natus NeuroWorks sistēma ir rūpīgi izstrādāta un izgatavota, lai tā būtu iespējami
droša un izturīga, sistēmas komponentu regulāra tīrīšana un pārbaude nodrošina ilgstošu
sistēmas lietošanu bez traucējumiem. Līdzīgi kā lietojot cita veida medicīniskās iekārtas,
mēģiniet izvairīties no stipras fiziskās slodzes (piemēram, rupjas apiešanās) un ilgstošas
galējas temperatūras iedarbības.
Ja jums ir aizdomas par kādu problēmu, kas varētu ietekmēt Natus NeuroWorks sistēmas
drošumu vai efektivitāti, zvaniet Natus tehniskā atbalsta dienestam pa tālruni 1-800-303-0306
vai sazinieties ar vietējo Natus pārstāvi.
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Iekārtas simbolu apraksts
Nākamajā tabulā ir norādīti un aprakstīti simboli, kas var būt redzami uz dažādām Natus
iekārtas daļām.
Simbols

IEC publikācija

Apraksts

384

UZMANĪBU!
Skatīt pavaddokumentus

417-5019

Aizsargzemējums

878-02-03

BF tipa iekārta

878-03-01

Bīstams spriegums

417-5032

Maiņstrāva

417-5007

Ieslēgšana

417-5008

Izslēgšana

Direktīva par
medicīnas ierīcēm
93/42/EEK
60950

ISO-7000/IEC-60417
0224
ISO-7000/IEC-60417
0632

EN 50419

CE zīme
Medicīnisko ierīču regulai (Medical Device Regulation –
MDR) atbilstošais izstrādājums ir sertificēts kā atbilstošs
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 2017/745.
II klases iekārta (neiezemēts korpuss)

Mitruma ierobežojums

Temperatūras ierobežojums

Likvidēšana darbmūža beigās

24

Jauna izmeklējuma sākšana
Rīcība jauna NeuroWorks izmeklējuma sākšanai:
1. Pievienojiet pacientam pastiprinātāju, izmantojot elektrodus.
2. Ar savu lietotājvārdu un paroli piesakieties sistēmas tīklā. Tiks palaista Natus
datubāze. (Natus datubāzi var atvērt arī, Windows darbvirsmā noklikšķinot uz ikonas
Natus Database (Natus datubāze).)

Natus datubāzes ikona
3. Lai atvērtu dialoglodziņu Study Information (Informācija par izmeklējumu), izpildiet
vienu no tālāk norādītajām darbībām.
New (Jauns).

•

Noklikšķiniet uz rīkjoslas pogas

•

Izvēlieties izvēlni Patient (Pacients) un atlasiet New (Jauns).

•

Izmantojiet īsinājumtaustiņu kombināciju CTRL + N.

4. Cilnes Patient (Pacients) vārda un uzvārda laukos ievadiet vismaz vienu rakstzīmi.
Vēlāk varat atgriezties, lai rediģētu ierakstu un papildinātu informāciju.
5. Lai atvērtu NeuroWorks ekrānu Acquisition (Ieguve), logā Study Information
(Informācija par izmeklējumu) noklikšķiniet uz pogas OK (Labi). Izmeklējums var
automātiski sākt ierakstīšanu — tas atkarīgs no iestatījumiem cilnē Acquisition (Ieguve)
(skatīt tālāk PADOMU). Ja ir redzams ziņojums NOT RECORDING (Neieraksta), lai
sāktu ierakstīšanu, noklikšķiniet uz pogas Record (Ierakstīt) (vai nospiediet CTRL +
ATSTARPES TAUSTIŅŠ).
6. Šajā brīdī varat veikt pārbaudi Impedance Check (Pretestības pārbaude), ciparu
tastatūrā nospiežot taustiņu kombināciju CTRL + MĪNUSS <–> (vai izvēloties Controls
> Impedance Check (Vadības elementi > Pretestības pārbaude)).
7. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, noklikšķiniet uz pogas Stop (Pārtraukt) (vai nospiediet
CTRL + ATSTARPES TAUSTIŅŠ).
8. Lai aizvērtu ierakstīšanas sesiju, noklikšķiniet uz pogas
loga NeuroWorks augšējā
labajā stūrī. Atvērsies dialoglodziņš Technologist's Report (Tehnologa pārskats).
To varat aizpildīt tagad vai vēlāk. Noklikšķiniet uz OK (Labi).
9. Kad atveras ziņojuma lodziņš, kurā ir ziņojums Are you sure you want to end the
current study? (Vai tiešām vēlaties beigt pašreizējo izmeklējumu?), noklikšķiniet uz
Yes (Jā). NeuroWorks aizvērsies, un atkal atvērsies Natus datubāze.
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PADOMS. Opcija cilnes Acquisition (Ieguve) lodziņā Edit Settings (Rediģēt
iestatījumus) dod iespēju iestatīt sistēmu automātiskai ierakstīšanai, sākot jaunu
izmeklējumu. Lai piekļūtu šai funkcijai, izvēlieties Edit > Settings > Acquisition
(Rediģēt > Iestatījumi > Ieguve).
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Informācijas par izmeklējumu lodziņš
PIEZĪMES.
•

Informācijas par pacientu/izmeklējumu dialoglodziņš ir skaidri sadalīts
apgabalos, kas ir kopīgi visiem konkrētā pacienta izmeklējumiem, un
apgabalos, kas raksturīgi tikai katram izmeklējumam.

•

Informācijas par izmeklējumu lodziņa cilnē Patient (Pacients) ir pieejama
opcija Headbox (Pastiprinātājs).

Lodziņš Study Information (Informācija par izmeklējumu) atveras, kad pirmo reizi
sākat izmeklējumu. To var izsaukt arī izmeklējuma laikā, izvēloties Edit > Study
Information (Rediģēt > Informācija par izmeklējumu) vai nospiežot CTRL + I.
Izmeklējuma sākumā lodziņā “Informācija par izmeklējumu” redzamas divas cilnes:
1. Pacients, 2. Zāļu informācija.
Ja izsaucat lodziņu “Informācija par izmeklējumu” pēc izmeklējuma sākuma, tajā
redzamas divas papildu cilnes: 1. Tehnologa pārskats, 2. Ārsta pārskats. Šajās
cilnēs var ievadīt piezīmes un informāciju par dažādiem izmeklējuma atribūtiem,
kas vēlāk būs redzami ģenerētajos pārskatos.

Lodziņš "Informācija par izmeklējumu" startēšanas laikā
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Pastiprinātāja opcija
Pastiprinātāja opcija dod iespēju pārslēgt PCI kopnei, USB kopnei vai tīklam Ethernet (TCP/IP)
pieslēgto pastiprinātāju. Pastiprinātāja opcija ir pieejama tikai pirmajā izmeklējuma sākšanas
reizē. Papildus sarakstā vienmēr esošajiem PCI un USB elementiem pieejamo pastiprinātāju

Pastiprinātāja opcijas funkcionalitāte
sarakstā ir arī visi pastiprinātāji, kas izmanto TCP/IP savienojumu. Šādiem pastiprinātājiem
konfigurācijā piešķirti draudzīgi nosaukumi (XLDB->Tools->Options->Headboxes (XLDB->Rīki>Opcijas->Pastiprinātāji)). Šie draudzīgie nosaukumi (piemēram, “EMU40 416. telpā” vai
“517. guļamtelpa”) būs redzami sarakstā, un pirms izmeklējuma sākšanas būs iespējams izveidot
savienojumu ar attiecīgo pastiprinātāju.
Ir iespējams arī ierakstīt dažādus atlasītus fizioloģiskā monitoringa (PhM) ierīču vai svarīgu
pazīmju monitoru parametrus. Atlasot vadības bloku, ir jāatlasa arī fizioloģiskā monitoringa
(PhM) ierīci, ja esat paredzējuši ierakstīt datus no PhM ierīces. Iekams atlasīt fizioloģiskā
monitoringa (PhM) ierīces, tās ir jāatlasa vadības bloka dialoglodziņā. Plašāku informāciju par
šo funkciju skatiet NeuroWorks/SleepWorks lietotāja rokasgrāmatā.
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Zāļu informācijas cilne
Zāļu informācijas cilne ir viena no cilnēm lodziņā "Informācija par izmeklējumu".
Zāļu informācijas cilnē var ievadīt piezīmes par pacienta lietotajām zālēm un devām.
•

Lai pievienotu jaunu informāciju, noklikšķiniet uz pogas Add (Pievienot). Atvērsies
saraksts ar iepriekš ievadītajiem datiem.

•

Lai pievienotu jaunu elementu, kura nav nolaižamajā izvēlnē, sarakstā Add (Pievienot)
atlasiet Other (Cits). Pēc tam atvērsies tekstlodziņš, kurā jāieraksta elementa nosaukums.
Lai pārvietotos no vienas kolonnas uz citu, izmantojiet tabulēšanas taustiņu.

•

Jebkurā brīdī mainiet datus, izmantojot atpakaļatkāpes taustiņu un ievadot pareizo
informāciju.

•

Varat arī papildināt vai mainīt datus, novietojot peles rādītāju virs rediģējamā lauka un
noklikšķinot peles labo pogu. Noklikšķinot peles labo pogu uz kolonnas virsraksta,
atveras saraksts ar iepriekš ievadītiem elementiem, kurus varat izvēlēties.

•

Elementus nolaižamajos sarakstos var pielāgot, izmantojot izvēlnes opciju File >
Customize (Datne > Pielāgot). Piemēram, izvēlieties File > Customize > Dosages
(Datne > Pielāgot > Devas), lai mainītu nolaižamā saraksta Dosages (Devas) saturu.

Tehnologa pārskata cilne
Tehnologa pārskata cilne ir viena no cilnēm lodziņā “Informācija par izmeklējumu”. Tehnologa
pārskata cilnē ievada piezīmes un informāciju par dažādiem izmeklējuma atribūtiem, kas vēlāk
būs redzami ģenerētajos pārskatos.
PIEZĪME. Tehnologa pārskata cilne nav redzama lodziņā “Informācija par
izmeklējumu”, pirmo reizi sākot izmeklējumu. Tā ir redzama tikai tad, ja lodziņu
"Informācija par izmeklējumu" atver pēc izmeklējuma sākuma.

Ārsta pārskata cilne
Ārsta pārskata cilnē kvalificēts lietotājs var ievadīt ne vairāk par trim diagnožu kodiem. Šīs kodu
ievadīšanas atlases saglabājas datubāzē (ja tās neizdzēš lietotājs), un tās var pievienot
izmeklējuma pārskatam.
Cilne Physician's Report (Ārsta pārskats) ir viena no cilnēm lodziņā Study Information
(Informācija par izmeklējumu). Cilnē Physician's Report (Ārsta pārskats) ievada piezīmes
un/vai informāciju, piemēram, diagnožu kodus dažādiem izmeklējuma atribūtiem, ko var atsaukt
ģenerētajos pārskatos.
PIEZĪME. Ārsta pārskata cilne nav redzama lodziņā “Informācija par izmeklējum”,
pirmo reizi sākot izmeklējumu. Tā ir redzama tikai tad, ja lodziņu “Informācija par
izmeklējumu” izsauc pēc izmeklējuma sākuma.
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Pretestības pārbaude
Pretestības pārbaudi veic, lai pārliecinātos, ka elektroda saskare ar pacientu ir apmierinoša.
Pretestības pārbaudes var veikt jebkurā izmeklējuma brīdī.
Lai aktivizētu pretestības pārbaudi, izvēlieties Controls > Impedance Check (Vadības
elementi > Pretestības pārbaude).

Pretestības pārbaudes veikšana
Sākot pretestības pārbaudi, programmatūra skenē visus kanālus (automātiskās skenēšanas
režīmā). Varat uzraudzīt atsevišķa kanāla kontaktu, nofiksējoties uz tā un pēc tam noregulējot
elektroda kontaktu līdz pieņemamam pretestības līmenim. Kanālu marķējumi atbilst pašreizējās
montāžas marķējumiem, nevis paša pastiprinātāja marķējumiem.
Darbība

Rīcība

Nofiksēties uz kanāla

Noklikšķiniet uz pogas Lock Channel (Nofiksēt
kanālu) tā kanāla lauka Channel # (Kanāla nr.)
kreisajā pusē, kuru vēlaties nofiksēt. Tādējādi
tiks skenēts tikai konkrētais kanāls. Pēc tam
varat regulēt elektroda savienojumu, līdz
sasniegts apmierinošs līmenis.

Ļaut sistēmai skenēt visus kanālus un
veikt pilnu pretestības pārbaudi

Noklikšķiniet uz Release Lock (Atvienot fiksatoru).

Saglabāt pretestības pārbaudi kā EEG
ieraksta daļu

Noklikšķiniet uz End and Start Recording
(Beigt un sākt ierakstīšanu).

Beigt pretestības pārbaudi

Noklikšķiniet uz End (Beigt).

Pretestības pārbaudes interpretēšana
Pretestības pārbaude parāda joslu diagrammas, kurās redzama katra elektroda savienojuma
pretestība. Zaļa josla liecina, ka rādījums ir pieņemams (t. i., zem sliekšņvērtības). Sarkana
josla liecina, ka rādījums nav pieņemams (t. i., virs sliekšņvērtības). Lai iestatītu pretestības
sliekšņvērtību, noklikšķiniet uz vienas no pogām Threshold (Sliekšņvērtība) lodziņā Threshold
Group (Sliekšņvērtību grupa) ekrāna Check Impedance (Pārbaudīt pretestību) labajā pusē.
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Video ierakstīšana

Ierakstīšanas un kameras pogas darbplūsmas rīkjoslā
Nospiediet Start / Stop Recording (Sākt/beigt ierakstīšanu), lai ieslēgtu vai izslēgtu EEG
ierakstīšanu.
Nospiediet Start / Stop Recording Video (Sākt/beigt video ierakstīšanu), lai ieslēgtu vai
izslēgtu video ierakstīšanu.
Rīcība video loga rādīšanai vai paslēpšanai
•

Izvēlieties View > Video (Skatīt > Video).

•

Nospiediet CTRL + U.

•

Rīkjoslā noklikšķniet uz pogas

Toggle Video On/Off (Ieslēgt/izslēgt video).

Video logs dinamiskajā režīmā

Video logs
BRĪDINĀJUMS! Lai tvertu vai pārskatītu skaņas komponentus, video opcijai jābūt
aktīvai.
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Pabeigta izmeklējuma atvēršana pārskatīšanai
Rīcība pabeigta izmeklējuma atvēršanai, lai to pārskatītu
1. Windows darbvirsmā noklikšķiniet uz ikonas Natus Database (Natus datubāze), lai
atvērtu Natus datubāzi.
2. Atlasiet (iezīmējiet) pārskatāmo izmeklējumu.
3. Noklikšķiniet uz
izmeklējumu.

Review (Pārskatīt). NeuroWorks atver un parāda atlasīto

Pārvietošanās izmeklējumā
Lai pārvietotos pacienta izmeklējumā, varat izmantot tastatūru, pogas rīkjoslā Review (Pārskatīt),
rīkjoslā Study (Izmeklējums) vai rīkjoslā Trend Summary (Tendenču kopsavilkums).

Tastatūras izmantošana, lai pārvietotos izmeklējumā
Darbība

Rīcība

Nepārtraukti atskaņot izmeklējumu uz priekšu
vai atpakaļ

Nospiediet CTRL + F vai CTRL + R.

Pārslēgt atskaņošanu un apturēšanu

Nospiediet ATSTARPES TAUSTIŅU.

Pārvietot izmeklējumu par vienu lapu uz priekšu

Nospiediet LABĀS BULTIŅAS taustiņu.

Pārvietot izmeklējumu par vienu lapu atpakaļ

Nospiediet KREISĀS BULTIŅAS taustiņu.

Pārvietot izmeklējumu par vairākām secīgām
lapām atpakaļ vai uz priekšu

Turiet nospiestu KREISĀS vai LABĀS
BULTIŅAS taustiņu.

Pārskatīšanas rīkjoslas izmantošana, lai pārvietotos izmeklējumā

Pārskatīšanas rīkjosla
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Izmeklējuma aizvēršana
Lai aizvērtu datni, noklikšķiniet uz pogas
Close (Aizvērt) NeuroWorks loga augšējā labajā
stūrī. (Datni var aizvērt arī, izvēloties File > Close (Datne > Aizvērt).)
BRĪDINĀJUMS! Izmeklējuma pārskatīšanas laikā ieviestās izmaiņas netiek
nesaglabātas, ja datni neaizver pareizi. Lai saglabātu izmaiņas, jānoklikšķina uz
Yes (JĀ), kad atveras ziņojuma lodziņš ar jautājumu, vai vēlaties saglabāt izmaiņas
(skatīt attēlu tālāk).

Aizvēršanas kārtība
Rīcība izmeklējuma aizvēršanai
1. Noklikšķiniet uz pogas
Close (Aizvērt). Ja automātiski neparādās lodziņš
Physician's Report (Ārsta pārskats), noklikšķiniet uz cilnes Physician's Report (Ārsta
pārskats), lai to pārnestu uz priekšu.
2. Lodziņā Reviewer (Pārskatītājs) ierakstiet pārskatītāja vārdu.
3. Noklikšķiniet uz Mark as Reviewed (Atzīmēt kā pārskatītu), lai ievadītu pārskatītāja
vārdu un pārskatīšanas datumu.
4. Papildiniet cilnēs sakārtotās lapas, kas atrodamas dialoglodziņa Physician's Report
(Ārsta pārskats) apakšā, ar būtisku informāciju.
5. Noklikšķiniet uz OK (Labi), lai aizvērtu un saglabātu izmeklējumu.
6. Atveras ziņojuma lodziņš ar jautājumu, vai vēlaties beigt pašreizējo izmeklējumu.
7.
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PADOMS. Ja, aizverot izmeklējumu, neatveras tehnologa pārskats, izvēlieties File > Customize
> Options (Datne > Pielāgot > Opcijas) un atlasiet Automatically prompt report forms
(Automātiski rādīt pārskatu veidlapu uzvedni). Video pārskatīšana
Rīcība video rādīšanai vai paslēpšanai
•

Izvēlieties View > Video (Skatīt > Video).

•

Izvēlieties View > Toolbars > Video (Skatīt > Rīkjoslas > Video).

•

Nospiediet Ctrl + U.

Video ekrāna pogu funkcijas
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Anotāciju skatītājs
Pārskats
Anotāciju skatītājā secīgi norādītas visas izmeklējuma piezīmes. Tādējādi iespējams ātri
pārvietoties no piezīmes uz piezīmi. Tehnologa, pārskatītāja un NeuroWorks sistēmas
pievienotās piezīmes un komentāri tiek ierakstīti automātiski. Pārskatot izmeklējumu, ar bultiņu
pogām iespējams pārvietoties anotācijās.
Darbības Acquisition (Ieguve) (ierakstīšana) laikā anotāciju skatītājs tiek rādīts tikai skatīšanas
režīmā, taču to var rediģēt režīmā Review (Pārskatīšana).
Rīcība anotāciju skatītāja atvēršanai
•

Izvēlieties View > Annotation Viewer (Skatīt > Anotāciju skatītājs).

Anotāciju skatītājs
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Piezīmju un pielāgotu piezīmju pievienošana reāllaikā
Piezīmes pievienošana ar noklikšķināšanu
Rīcība piezīmes pievienošanai ar noklikšķināšanu:
1. Noklikšķiniet peles kreiso pogu jebkurā vietā uz izmeklējuma izsekotājiem.
2. Atvērsies ieguves izvēlne Notes (Piezīmes).
3. Izvēlieties Custom (Pielāgots) vai iepriekš definētu piezīmi.
4. Ja izvēlēsieties Custom (Pielāgots), lodziņā Note (Piezīme) ierakstiet informāciju
par sevi.

Piezīmes pievienošana rakstot
Izmeklējuma ierakstīšanas laikā var ātri pievienot pielāgotas piezīmes reāllaikā.
Rīcība piezīmes pievienošanai reāllaikā:
1. Izmantojot tastatūru, sāciet rakstīt piezīmi.
2. Atvērsies lodziņš Note (Piezīme).

Piezīmes lodziņš
3. Kad piezīmes ievadīšana pabeigta, noklikšķiniet uz OK (Labi).
Rakstīšanas brīdī piezīme tiek novietota viļņa formas logā un skatītājā Annotation Viewer
(Anotāciju skatītājs).
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Montāžas izveidošana un rediģēšana
Montāžas redaktora atvēršana
1. Izvēlieties Edit > Settings > Montage (Rediģēt > Iestatījumi > Montāža).
2. Noklikšķiniet peles labo pogu šūnā, lai izceltu šūnas aizpildīšanai izmantojamo
vērtību/marķējumu sarakstu.

Montāžas dublēšana
1. Noklikšķiniet uz pogas Duplicate (Dublēt), kas atrodas montāžas cilnes labajā pusē
esošo pogu kopā Montage (Montāža). Tiks izveidota jauna montāža, kurai sākumā būs
tādi paši ievades un izvades kanāli kā pašreiz sarakstā atlasītajai montāžai. Šī montāža
var nebūt saderīga ar pašreizējo pastiprinātāju. Lai izveidotu montāžu, kas ir saderīga ar
pašreizējo pastiprinātāju, izmantojiet pogu New (Jauns).
2. Tekstlodziņā Name (Nosaukums) ierakstiet jauno montāžas nosaukumu.
3. Mainiet kanālu iestatījumus, kā nepieciešams.
4. Saglabājiet jauno montāžu.
5. Noklikšķiniet uz OK (Labi), lai aktivizētu montāžu.

Montāžas nosaukuma mainīšana
1. Noklikšķiniet uz pogas Rename (Pārdēvēt) kombinētā lodziņa Name (Nosaukums) labajā
pusē. Tagad kombinētais lodziņš Name (Nosaukums) kļūst par rediģējamu teksta lauku.
2. Kombinētajā lodziņā Name (Nosaukums) ierakstiet jauno montāžas nosaukumu un
nospiediet tastatūras taustiņu ENTER. Tagad jaunais montāžas nosaukums ir redzams
kombinētā lodziņa Name (Nosaukums) izvēlnē.
3. Ieviesiet visas vajadzīgās izmaiņas jaunās montāžas kanālu iestatījumos, izmantojot
pogas Edit (Rediģēt), Append (Pievienot), Insert (Ievietot), Modify (Mainīt) vai Delete
(Dzēst). Pēc jaunās montāžas saglabāšanas tā būs redzama izvēlnes Montage
(Montāža) montāžu sarakstā.
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Jaunas montāžas izveidošana
1. Izvēlieties Edit > Settings > Montage (Rediģēt > Iestatījumi > Montāža).
2. Noklikšķiniet uz New (Jauns). Tiks izveidota montāža, kurai būs tikpat daudz ievades
kanālu, cik pašreizējā izmeklējuma iegūšanai izmantotajam pastiprinātājam (ja
izmeklējums ir atvērts) vai ieguves lapā iestatītajam noklusējuma pastiprinātājam (ja nav
pašreizēja izmeklējuma). Sākumā montāžai nav ievades kanālu (tabula ir tukša).
Nosaukums Untitled (Bez nosaukuma) tekstlodziņā Name (Nosaukums) ir iezīmēts.
Ierakstiet jaunās montāžas nosaukumu.
3. Pievienojiet un mainiet kanālus, kā nepieciešams.
4. Atlasiet Append (Pievienot), lai pievienotu kanālus montāžas beigās.
5. Atlasiet kanālu un noklikšķiniet uz Edit (Rediģēt).
6. Atlasiet Insert (Ievietot), lai pievienotu kanālu peles rādītāja atrašanās vietā.
7. Atlasiet Delete (Dzēst), lai dzēstu atlasītos kanālus.
8. Lai saglabātu jauno montāžu, noklikšķiniet uz Save (Saglabāt). Lai aktivizētu jauno
montāžu, noklikšķiniet uz OK (Labi). Tagad, kad atvērsiet izvēlni Montage (Montāža),
jaunā montāža būs redzama montāžu sarakstā.

Montāžas saglabāšana
Tagad montāžu izvēlnē ir jauna poga Save (Location) (Saglabāt (atrašanās vieta)), ar kuru var
atlasīt montāžas saglabāšanas vietu. Pogas Save (Saglabāt) veidolā norādīta noklusējuma
atrašanās vieta, kas iestatīta pašreizējās montāžas saglabāšanai, piemēram, Save (Common)
(Saglabāt (kopīga)). Ja noklikšķināsiet uz bultiņas pie pogas Save (Location) (Saglabāt
(atrašanās vieta)), redzēsiet montāžas saglabāšanai pieejamo atrašanās vietu izvēlni,
piemēram, Save (Common) (Saglabāt (kopīga)), Save (Local) (Saglabāt (lokāla)) un Save
(Patient) (Saglabāt (pacients)).
•

Atlasiet Save (Local) (Saglabāt (lokāla)), lai saglabātu montāžu lokālā direktorijā.

•

Atlasiet Save (Common) (Saglabāt (kopīga)), lai saglabātu to tīkla direktorijā. Šo direktoriju
var iestatīt NeuroWorks opciju cilnē, dodoties uz File > Customize (Datne > Pielāgot).

•

Atlasiet Save (Patient) (Saglabāt (pacients)), lai saglabātu montāžu kopā ar pacienta
informāciju Natus datubāzē.

38

Montāžas cilnes ekrānuzņēmums

Montāžas cilnes iestatījumi

39

Vizuālais montāžas redaktors
Vizuālais montāžas redaktors ir rīks montāžu izveidošanai un rediģēšanai. Tas nodrošina viegli
lietojamu grafisko saskarni, kā vietā agrāk bija tikai tabulāri rīki.
Rīcība piekļuvei vizuālajam montāžas redaktoram:
1. Izvēlieties Edit > Settings > Montage (Rediģēt > Iestatījumi > Montāža).
2. Noklikšķiniet uz pogas

.

Vizuālais montāžas redaktors
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Hronometra rīkjosla
Hronometrs mēra un rāda aizritējušo laiku vai notikuma ilgumu. Lai atvērtu hronometru,
izvēlieties View > Toolbars > Stopwatch (Skatīt > Rīkjoslas > Hronometrs).

Hronometrs

Montāžas rīkjosla
Rīkjoslu Montage (Montāža) var izmantot kanālu iestatījumu mainīšanai. Montāžas iestatījumu
diapazonus norāda rīkjoslā pieejamās vērtības.
Montāžas rīkjosla
Lai atvērtu rīku Montage Editor (Montāžas redaktors), noklikšķiniet uz pogas
Montage
Settings (Montāžas iestatījumi) montāžas iestatījumu rīkjoslas kreisās puses galā.

Piezīmju rīkjosla
Rīkjoslā Note (Piezīme) var būt redzamas atšķirīgas pogas — tas atkarīgs no tā, vai ieraksta
dinamisku izmeklējumu (ieguves režīms) vai pārskata iepriekš ierakstītu izmeklējumu
(pārskatīšanas režīms). Lai atvērtu rīkjoslu Note (Piezīme), izvēlieties View > Toolbars > Note
(Skatīt > Rīkjoslas > Piezīme).
Nākamajos attēlos redzamas rīkjoslas Note (Piezīme) noklusējuma pogas.
Piezīmju rīkjosla ieguves režīmā
Piezīmju rīkjosla pārskatīšanas režīmā
Noklikšķiniet uz pogas Note (Piezīme), lai tūlīt ievietotu piezīmi vietā, kur pašreiz atrodas
Sweep Edge (Dokumenta kustības mala).
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Protokola rīkjosla
Protokols ir pielāgojams tādu darbību kopums, kuras iestatītas secīgai izpildei. Šī rīkjosla rāda
pašlaik palaistā protokola nosaukumu un darbību. Izmantojiet pogas, kas atrodas rīkjoslas
Protocol (Protokols) labās puses galā, lai veiktu šādas protokola darbības: Pause (Apturēt),
Resume (Atsākt) vai Abort (Pārtraukt).
Lai atvērtu rīkjoslu Protocol (Protokols), izvēlieties View > Toolbars > Protocol (Skatīt >
Rīkjoslas > Protokols).
Protokola rīkjosla

Kameras rīkjosla
Kameras rīkjosla nodrošina panoramēšanas, sasvēršanas, tālummaiņas un kameras
pārslēgšanas pogas kameras attālai vadībai dinamiskās ieguves laikā.
Rīcība kameras rīkjoslas atvēršanai:
•

Izvēlieties View > Toolbars > Camera (Skatīt > Rīkjoslas > Kamera).

Rīkjosla ar PTZ kameru
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Pārskatīšanas rīkjosla
Izmantojiet rīkjoslu Review (Pārskatīšana), lai pārvietotos izmeklējumā. Rīkjosla Review
(Pārskatīšana) ir pieejama tikai režīmā Review (Pārskatīšana).
Rīcība pārskatīšanas rīkjoslas atvēršanai:
•

Izvēlieties View > Toolbars > Review (Skatīt > Rīkjoslas > Pārskatīšana).

Pārskatīšanas rīkjosla
Rīkjoslas pogu funkcijas
Poga

Funkcija/apraksts
Ieslēdz/izslēdz video ierakstīšanu.
Atskaņo izmeklējumu pretējā virzienā.
Pāriet uz iepriekšējo elementu.
Pāriet uz nākamo elementu.
Atskaņo izmeklējumu virzienā uz priekšu.
Maina EEG atskaņošanas ātrumu.
Noklikšķiniet uz bultiņām

, lai palielinātu vai samazinātu ātrumu.

Noklikšķiniet, lai sāktu klipa atzīmēšanu.
Noklikšķiniet, lai beigtu klipa atzīmēšanu.
Noklikšķiniet, lai rediģētu klipus.
Tūlītēji apcirpta skata poga. Noklikšķiniet, lai sistēma rādītu automātiski
apcirptu ierakstu.
Pašreizējās lapas tveršanas poga.
Noklikšķiniet, lai drukātu pašreizējo lapu.
Palielināšanas poga. Noklikšķiniet uz pogas, pēc tam noklikšķiniet un
velciet taisnstūri izsekotāju logā.
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Poga

Funkcija/apraksts
Palielināšanas atcelšanas poga. Noklikšķiniet, lai atgrieztu izsekotāju
loga parasto izmēru.
Viļņa formas kursoru poga. Ievieto kursoru ar pavadošās informācijas
lodziņu jebkurā vietā, kur noklikšķināts uz viļņa formas.

Izmeklējuma rīkjosla
Rīkjosla Study (Izmeklējums) šķērssvītrota apgabala veidā rāda pārrāvumus ieraksta
sadaļās, kurās video ierakstīts, un atšķirīgi notikumi redzami atšķirīgās krāsās.
Rīcība izmeklējuma rīkjoslas atvēršanai:
•

Izvēlieties View > Toolbars > Study (Skatīt > Rīkjoslas > (Izmeklējums).

Izmeklējuma rīkjosla
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Darbplūsmas rīkjosla
Rīkjoslu Workflow (Darbplūsma) var izmantot EEG un Video datu ierakstīšanas sākšanai un
beigšanai gan vietējā, gan attālā datorā.
Rīcība darbplūsmas rīkjoslas atvēršanai:
•

Izvēlieties View > Toolbars > Workflow (Skatīt > Rīkjoslas > (Darbplūsma).

Darbplūsmas rīkjosla
Rīkjoslas pogas un indikatori
Poga

Funkcija
Sākt/beigt video ierakstīšanu.
Ieslēgt/izslēgt video.
Pārbaudīt kanālus.
Pārbaudīt pretestību.
Aktivizēt gaismas stimulatoru. Iestatīt gaismas impulsu biežumu.
Pārskatīt pašreizējo izmeklējumu.
Diska vietas indikators.

Darbplūsmas rīkjosla — miegs
Rīkjosla Workflow (Darbplūsma) ir pieejama tikai režīmā Acquisition (Ieguve). Ja darbplūsmas
rīkjosla nav vēl parādīta, izvēlieties File > Toolbars > Workflow (Datne > Rīkjoslas > Darbplūsma).

Darbplūsmas rīkjosla
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Rīkjoslas pogas un indikatori
Poga

Funkcija
Sākt/beigt video ierakstīšanu.
Ieslēgt/izslēgt video.
Pārbaudīt kanālus.
Pārbaudīt pretestību.
Kalibrēt kanālu.
Bioloģiskā kalibrēšana.
Mainīt ķermeņa stāvokli.
Mainīt CPAP, divlīmeņu un O2 iestatījumus.
Izslēgt apgaismojumu.
Ieslēgt apgaismojumu.
Pārskatīt pašreizējo izmeklējumu.
Pārslēgt darbvietas. Saglabāt jaunu vai dzēst esošu.
Diska vietas indikators.
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Kopsavilkuma rīkjosla — miegs
Ja rīkjosla Summary (Kopsavilkums) nav vēl redzama, lai skatītu miega kopsavilkuma rīkjoslu,
izvēlieties View > Toolbars > Summary (Skatīt > Rīkjoslas > Kopsavilkums).

Miega kopsavilkuma rīkjosla ar parādītiem notikumiem un pulsa/oksimetrijas datiem
Noklikšķinot ar peles labo pogu uz kopsavilkuma rīkjoslas, atveras īsinājumizvēlne ar opcijām,
ar kurām iespējams mainīt parādīto informāciju.
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Fāžu piešķiršanas rīkjosla — miegs
Rīkjoslu Staging (Fāžu piešķiršana) izmanto miega fāžu piešķiršanai katram periodam,
pārvietojoties izmeklējumā. Tai ir arī pogas funkciju Autopaging (Automātiskā lapošana) un
Stage-by-Play (Fāzes noteikšana atskaņošanas gaitā) aktivizēšanai.

Fāžu piešķiršanas rīkjosla
Fāžu piešķiršanas vadības elementi un funkcionalitāte
Taustiņš

Poga

Fāze

0

Nomods

1

1. fāze

N1

Seklais miegs (zīdainis) (T fāze)
2

2. fāze

N2
3

3. fāze

N3
4

4. fāze

Ne REM (bērns/zīdainis)
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Taustiņš

Poga

Fāze

5

REM

6

Kustība

7

Nav skaitliski novērtējams (nevarēja noteikt pareizo fāzi, taču
periods atzīmēts kā skaitliski novērtēts).

8

Tīrs/bez skaitliska novērtējuma (periods nav skaitliski novērtēts).

Automātiskā lapošana (nospiežot automātiskās lapošanas pogu,
pēc iepriekšējā perioda skaitliskas novērtēšanas izmeklējums
automātiski pārlec uz nākamo skaitliski nenovērtēto periodu).
Fāzes noteikšana atskaņošanas gaitā (ļauj skaitliski novērtēt
izmeklējumu, turpinoties tā atskaņošanai).
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Pārskatīšanas rīkjosla — miegs
SleepWorks režīmā Review (Pārskatīšana) rīkjoslai Review (Pārskatīšana) jāparādās ekrāna
augšdaļā. Ja tā nenotiek, izvēlieties View >Toolbars > Review (Skatīt > Rīkjoslas > Pārskatīšana).
Rīkjoslas pogu funkcijas
Poga

Funkcija/apraksts
Atskaņo izmeklējumu pretējā virzienā.
Pāriet uz iepriekšējo elementu.
Rāda navigācijas režīmu nolaižamo sarakstu.

Izmanto, lai no tā izvēlētos.
Pāriet uz nākamo elementu.
Atskaņo izmeklējumu virzienā uz priekšu.
Maina EEG atskaņošanas ātrumu.
Noklikšķiniet uz bultiņām
ātrumu.

, lai palielinātu vai samazinātu

Noklikšķiniet, lai sāktu klipa atzīmēšanu.
Noklikšķiniet, lai beigtu klipa atzīmēšanu.
Noklikšķiniet, lai rediģētu klipus.
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Poga

Funkcija/apraksts
Miega notikumu atzīmēšanas režīms. Ja, nospiežot šo pogu,
pāri signālu izsekotājiem velk taisnstūri, iegūst nolaižamu izvēlni
ar visu konfigurēto miega notikumu sarakstu.

Atlasiet kādu no notikumu veidiem, lai pabeigtu miega notikuma
izveidi. Divreiz noklikšķiniet uz šīs pogas, lai pastāvīgi ieietu
miega notikumu atzīmēšanas režīmā. Iespējams atzīmēt
vairākus notikumus, katru reizi nenospiežot pogu.
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Poga

Funkcija/apraksts
Ātrās miega notikumu atzīmēšanas režīms. Ja šajā režīmā
ekrānā velk taisnstūri pāri kādam no izsekotājiem, sistēma
mēģina noteikt notikuma veidu, kas konfigurēts atzīmēšanai
konkrētā kanālā. Ja konfigurācija nenorāda konkrētā kanāla
notikumu, joprojām tiek parādīta pilna izvēlne. Pēc tam sistēma
atceras lietotāja atlasīto notikuma veidu, un, atzīmējot nākamās
piezīmes, uzvedne neparādās.
Divreiz noklikšķiniet uz šīs pogas, lai pastāvīgi ieietu ātrās
miega notikumu atzīmēšanas režīmā. Pogas stūrī parādīsies
spraudīte, norādot pārslēgšanos pastāvīgajā režīmā. Pēc tam
iespējams atzīmēt vairākus notikumus, katru reizi nespiežot
pogu. Nolaižamā izvēlne parādās tikai tad, ja šim konkrētajam
kanālam konfigurācijā nav piešķirts neviens notikums un ja tas ir
pirmais notikums, kas atzīmēts konkrētajā kanālā.
Vēlreiz noklikšķiniet uz pogas, lai atceltu pastāvīgo režīmu.
Piezīme. Šis ir ātrākais veids, kā skaitliski novērtēt
miega notikumus SleepWorks programmatūrā, jo
katru reizi nav jāpārslēdz režīmi vai jāatlasa
notikumu veids — tikai jāatzīmē paši notikumi.
Piezīme. Miega notikumu konfigurēšanas lapā
(File->Customize->Sleep Events (Datne->Pielāgot->
Miega notikumi)) pielāgojiet, kuri notikumi ir saistīti
ar kuriem kanāliem. Konkrēta miega notikumu veida
atzīmēšanai var izmantot vairākus notikumus.
Miega piezīmju dzēšanas režīms. Nospiediet šo pogu un pēc
tam ekrānā noklikšķiniet uz miega notikuma piezīmes, lai to
dzēstu. Sistēma atgriezīsies lapas ritināšanas režīmā.
Divreiz noklikšķiniet uz šīs pogas, lai pastāvīgi ieietu miega
piezīmju dzēšanas režīmā. Pogas stūrī parādīsies spraudīte,
norādot pārslēgšanos pastāvīgajā režīmā. Pēc tam iespējams
dzēst vairākus notikumus, vienkārši noklikšķinot uz nākamajiem
notikumiem, katru reizi nespiežot pogu.
Vēlreiz noklikšķiniet uz pogas, lai atceltu pastāvīgo režīmu.
Dzēš visas ekrānā redzamās piezīmes.
Automatizēto notikumu pieņemšanas poga.
Automatizēto notikumu noraidīšanas poga.
Darbvietu poga. Atceras noteiktus lietotāja saskarnes elementus.

52

Poga

Funkcija/apraksts
Pašreizējās lapas tveršanas poga.
Noklikšķiniet, lai drukātu pašreizējo lapu.
Palielināšanas poga. Noklikšķiniet uz pogas, pēc tam
noklikšķiniet un velciet taisnstūri izsekotāju logā.
Palielināšanas atcelšanas poga. Noklikšķiniet, lai atgrieztu
izsekotāju loga parasto izmēru.
Viļņa formas kursoru poga. Ievieto kursoru ar pavadošās
informācijas lodziņu jebkurā vietā, kur noklikšķināts uz viļņa
formas. Lai izslēgtu, vēlreiz noklikšķiniet uz pogas.
Ķermeņa stāvokļa iestatīšanas poga. Noklikšķiniet, lai izvēlētos
kādu no opcijām nolaižamajā sarakstā.
Izmanto, lai mainītu CPAP, divlīmeņu un papildu 02 vērtības.
Apgaismojuma izslēgšanas poga. Noklikšķiniet, lai
izmeklējuma logā un anotāciju skatītājā ievietotu piezīmi par
izslēgtu apgaismojumu.
Apgaismojuma ieslēgšanas poga. Noklikšķiniet, lai
izmeklējuma logā un anotāciju skatītājā ievietotu piezīmi par
ieslēgtu apgaismojumu.
Ieslēdz/izslēdz video.

Kalibrēšanas rīks — miegs
SleepWorks programmatūrā montāžai būs jāpiešķir atbilstošo kanālu signālu veidi.

Kanāla signāla veida piešķiršana
Atcerieties, ka, izmantojot montāžas redaktoru, vispirms jāpiešķir atbilstošs kanāla veids, un
tikai pēc tam varat atvērt kalibrēšanas rīku.
1. Izvēlieties Edit > Settings > Montage (Rediģēt > Iestatījumi > Montāža).
2. Montāžā atlasiet vienu vai vairākus kanālus. Noklikšķiniet peles labo pogu kolonnas
Type (Veids) šūnā. Pēc tam uznirstošajā izvēlnē atlasiet atbilstošā kanāla signāla veidu
(piemēram, External OSat (Ārējais skābekļa piesātinājums) vai External Pulse Rate
(Ārējais sirdsdarbības ātrums)). Šo iestatījumu lieto atlasītajam kanālam.
3. Noklikšķiniet uz Apply (Lietot).
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4. Noklikšķiniet uz OK (Labi), lai aizvērtu montāžas redaktoru un atgrieztos dinamiskā
izmeklējuma ekrānā.

Kalibrēšanas rīka izmantošana
Lai izvadi pārvērstu kanāla veidam piemērotā vienībā, sistēmai jāzina, kad izvadei no ārējā
pārveidotāja ir konkrētas zināmas vērtības. Lai nodrošinātu sistēmu ar šo informāciju,
izmantojiet rīku Calibrate (Kalibrēt).
Ja atverat lodziņu Calibrating (Kalibrēšana), vai nu noklikšķinot uz pogas
Calibrate
Channel (Kalibrēt kanālu) un atlasot kanālu, vai arī atlasot kanālu viļņa formas logā,
noklikšķinot peles labo pogu un izvēloties Calibrate (Kalibrēt), redzams, ka lodziņš Calibrating
(Kalibrēšana) ir apzīmēts ar krāsām.
•

Gaiši zilā līnija rāda pašreizējās viļņa formas izsekotāju.

•

Krāsainās joslas (sarkana, zaļa utt.) izmanto pārvēršanas vērtību iestatīšanai, kad
pašreizējai viļņa formai (zilais izsekotājs) ir konkrētas zināmas vērtības.

•

Kreisās puses tekstlodziņus izmanto, lai norādītu sistēmā sprieguma līmeni, kad
pašreizējai viļņa formai ir zināmas vērtības (teksts sarkanā krāsā = sarkana josla; teksts
zaļā krāsā = zaļa josla utt.).
PIEZĪME. Nākamajā piemērā parādīts, kā kalibrēt sistēmu parametram External
OSat (Ārējais skābekļa piesātinājums) atbilstoši izvades signāliem 100% un 0%.
Lai vai kā, kalibrēšanas procedūra būtībā ir tāda pati kā citu ārējo ierīču un
ķermeņa stāvokļa kalibrēšana.
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Ambulatoriskā pastiprinātāja pārvaldnieks
Ambulatory Headbox Manager (Ambulatoriskā pastiprinātāja pārvaldnieks) ir atsevišķa
programma izmeklējumu veikšanai ar ambulatoriskiem pastiprinātājiem. Izmantojot
ambulatoriskā pastiprinātāja pārvaldnieku, iespējams pārbaudīt pastiprinātāja atmiņas statusu
un augšupielādēt izmeklējumus Natus datubāzē.

Ambulatoriskā pastiprinātāja pārvaldnieka aktivizēšana un izmantošana
Lai atvērtu ambulatoriskā pastiprinātāja pārvaldnieku, Natus datubāzē izvēlieties Tools >
Ambulatory Manager (Rīki > Ambulatoriskais pastiprinātājs).
Detalizētus norādījumus par video ambulatoriskā izmeklējuma veikšanu ar Trex HD skatiet
Trex HD tehniskajā īsajā pamācībā (kr./nr. 009318).
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Ambulatoriskā izmeklējuma sākšana
Izmeklējuma sākšana
1. darbība.

Ievietojiet jaunas baterijas ambulatoriskajā pastiprinātājā.

Pievienojiet
pastiprinātāju
2. darbība.
Pievienojiet elektrodus

Sagatavojiet pacientu un pievienojiet pastiprinātājam pacienta
novadījumus.

3. darbība.
Sāciet jaunu
izmeklējumu

Natus datubāzē noklikšķiniet uz
New (Jauns). Atvērsies logs
Study Information (Informācija par izmeklējumu). Ierakstiet
pacienta vārdu, uzvārdu un citu būtisku informāciju par
izmeklējumu. Lai sāktu ierakstīšanu, noklikšķiniet uz

4. darbība.
Sāciet datu iegūšanu
pastiprinātājā

.

Izvēlieties pastiprinātāju un papildu iestatījumus šeit: Edit > Settings
Acquisition (Rediģēt > Iestatījumu ieguve) (cilne).
Ja ierakstīšanu vēlaties sākt manuāli, atzīmējiet Start data recording
when study starts (Sākt datu ierakstīšanu, sākoties izmeklējumam)
un notīriet Start ambulatory study when HB disconnected (Sākt
ambulatorisku izmeklējumu, kad pastiprinātājs ir atvienots). Sāciet
ambulatorisko ierakstīšanu, dodoties uz Controls > Start Ambulatory
Study (Vadības elementi > Sākt ambulatorisku izmeklējumu).
Parādīsies šāds ziņojums: An ambulatory study will be started and the
current waveform window will be closed. Continue? YES/NO. (Tiks
sākts ambulatorisks izmeklējums un aizvērts pašreizējais viļņa formas
logs. Vai turpināt? Jā/Nē.) Noklikšķiniet uz Yes (Jā). NeuroWorks
aizvērsies, un dati tiks saglabāti pastiprinātāja zibatmiņā.
ALTERNATĪVA. Lai automātiski sāktu datu ieguvi, kad pastiprinātājs ir
atvienots, jāatzīmē opcija Start ambulatory study when HB
disconnected (Sākt ambulatorisku izmeklējumu, kad pastiprinātājs ir
atvienots). Ja pastiprinātājs būs atvienots no ieguves datora, tas sāks
iegūt datus zibatmiņā.

5. darbība.
Atvienojiet
pastiprinātāju

Atvienojiet kabeli no pastiprinātāja un uzlieciet aprīkojumu pacientam.
Trex pastiprinātāja sānos jāmirgo dzintara krāsas gaismas diodei, kas
liecina par ambulatoriskās ierakstīšanas režīmu.
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Logā Ambulatory Headbox Manager (Ambulatoriskā pastiprinātāja pārvaldnieks) redzama
informācija par pašlaik pastiprinātāja zibatmiņā saglabātajiem izmeklējumiem. Tajā iespējams
veikt arī šādas darbības:
•

beigt pašlaik iegūstamo izmeklējumu;

•

augšupielādēt no pastiprinātāja datora datubāzē vienu vai vairākus izmeklējumus;

•

notīrīt (vai iztukšot) pastiprinātāja zibatmiņu;

•

atsvaidzināt parādīto izmeklējumu datņu statusu.

Izmeklējuma beigšana
Lai beigtu datu iegūšanu un saglabāšanu pastiprinātajā, atlasiet izmeklējumu, kam statuss
Running (Notiek izpilde) atzīmēts ar Yes (Jā). Pēc tam noklikšķiniet uz End (Beigt).

Izmeklējuma augšupielādēšana
Noklikšķinot uz Upload Study (Augšupielādēt izmeklējumu), atlasītais izmeklējums no
pastiprinātāja augšupielādējas Natus datubāzē. Izmeklējums tiek saglabāts saraksta veidā
sadaļā Storage Management (Krātuves pārvaldība), kamēr tas netiek notīrīts no zibatmiņas.

Zibatmiņas notīrīšana
Pēc visu izmeklējumu augšupielādes noklikšķiniet uz Clear Memory (Notīrīt atmiņu). Tādējādi
tiek dzēsta zibatmiņa, iegūstot vietu papildu izmeklējumu ierakstīšanai. Kamēr notiek atmiņas
notīrīšana, loga Ambulatory Headbox Manager (Ambulatoriskā pastiprinātāja pārvaldnieks)
apakšā redzama norises josla.
Kad process beidzies, parādās ziņojums Memory Contents erased (Atmiņas saturs ir dzēsts).
Noklikšķiniet uz OK (Labi) un pēc tam uz

.

BRĪDINĀJUMS! Noklikšķinot uz Clear Memory (Notīrīt atmiņu), dati no zibatmiņas
tiek PASTĀVĪGI dzēsti.
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Likvidēšana darbmūža beigās
Uzņēmums „Natus“ ir apņēmies ievērot Eiropas Savienības 2014. gada EEIA noteikumus (par
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem). Šie noteikumi nosaka, ka elektriskie un elektroniskie
atkritumi jāvāc atsevišķi, lai nodrošinātu pienācīgu apstrādi un reģenerāciju. Tas ļaus drošā veidā
atkārtoti lietot un pārstrādāt EEIA. Saskaņā ar šo apņemšanos Natus var nodot gala lietotājam
atpakaļpieņemšanas un pārstrādes pienākumu, ja vien nav veikti citi pasākumi. Lūdzu, sazinieties
ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju par vākšanas un reģenerācijas sistēmām, kas pieejamas
jūsu reģionā. Tīmekļa vietne: www.natus.com.
Elektriskās un elektroniskās iekārtas (EEI) satur potenciāli bīstamus materiālus, daļas un vielas,
kas var radīt riskus cilvēka veselībai un videi, ja ar tām apietas nepareizi. Tādēļ gala lietotājiem
ir sava loma EEIA drošas otrreizējas izmantošanas un pārstrādes nodrošināšanā. Elektrisko un
elektronisko iekārtu lietotāji nedrīkst utilizēt EEIA kopā ar pārējiem atkritumiem. Lietotājiem ir
pienākums izmantot municipālās, ražotāju/importētāju vai licencētu atkritumu pārvadātāju
atkritumu vākšanas shēmas, lai samazinātu kaitīgo ietekmi uz vidi saistībā ar elektrisko un
elektronisko atkritumu iznīcināšanu un palielinātu elektrisko un elektronisko iekārtu atkārtotas
izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas iespējas.
Iekārtas, kas ir marķētas ar zemāk redzamo pārsvītroto atkritumu tvertni ar riteņiem, ir elektriskās
un elektroniskās iekārtas. Pārsvītrots atkritumu tvertnes ar riteņiem simbols norāda, ka elektrisko
un elektronisko iekārtu atkritumus nedrīkst izmest kopā ar nesadalītiem atkritumiem, un ka tie ir
jāsavāc atsevišķi.
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Tukša lapa.
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