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NeuroWorks 
SleepWorks 

Instrukcja użytkowania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrukcje dostępu do elektronicznej instrukcji użytkowania (eIFU) (strona internetowa) 
Kopia instrukcji użytkowania w formacie PDF znajduje się na stronie internetowej w powiązanym 
obszarze produktu:  

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

Wyszukaj „NeuroWorks/SleepWorks Instructions for Use” i wybierz wersję w swoim lokalnym języku, 
aby uzyskać instrukcję użytkowania.  

Pliki można drukować, zapisywać lub przeszukiwać za pomocą programu Adobe Reader. 
Program Adobe Reader można pobrać bezpośrednio ze strony Adobe Systems (www.adobe.com). 

 
 
 
 
 
 
 

Nr części: 029106 Wer. K  

https://neuro.natus.com/neuro-support
http://www.adobe.com/
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Notka wydawcy  
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Wydano: Sierpień 2022 r. 

 

 
WYDANE PRZEZ: 
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Tel.: +353 (0)91 647400 
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Copyright © 2022  by Natus Neurology Incorporated. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja zwiera informacje zastrzeżone, chronione prawem autorskim i nie 
może być kopiowana w całości ani w części bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Natus Neurology 
Incorporated. Ochrona prawem autorskim i powyższe ograniczenia w zakresie wykorzystania treści chronionych 
prawem autorskim dotyczą także wszystkich nośników, na których niniejsze informacje zostały zarejestrowane. 

Niniejsza kopia instrukcji obsługi może być wykorzystywana wyłącznie w zgodzie z warunkami sprzedaży 
ustalonymi przez firmę Natus Neurology Incorporated lub jej dystrybutorów. Firma Natus Neurology 
Incorporated nie formułuje żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do przedmiotowego dokumentu. 
Firma Natus Neurology Incorporated nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające 
z posiadania, sprzedaży lub użytkowania przedmiotowego dokumentu. 
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Prawa 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument zwiera informacje zastrzeżone i chronione 
prawem autorskim i nie może być kopiowany w całości ani w części bez uprzedniego uzyskania 
pisemnej zgody firmy Natus Neurology Incorporated. Ochrona prawem autorskim i powyższe 
ograniczenia w zakresie wykorzystania treści chronionych prawem autorskim dotyczą także 
wszystkich nośników, na których niniejsze informacje mogły być zarejestrowane.  

Z podręcznika instruktażowego firmy Natus NeuroWorks i usługi Pomocy dostępnej w trybie 
online należy korzystać wyłącznie zgodnie z warunkami sprzedaży ustalonymi przez firmę Natus 
Medical Incorporated. Firma Natus Medical Incorporated nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 
strat lub szkód wynikających z posiadania, sprzedaży i/lub wykorzystania przedmiotowego 
dokumentu. w żadnym wypadku firma Natus Medical Incorporated nie będzie ponosić 
odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne przypadkowe lub wynikowe szkody 
wynikające z jakiejkolwiek wady sprzętu, oprogramowania, akcesoriów diagnostycznych (np. 
elektrod lub przewodów ołowiowych itp.) lub też dokumentacji, nawet jeśli firma zostanie 
powiadomiona o możliwość wystąpienia takich szkód.  
 

 
OSTRZEŻENIE: Prawo federalne ogranicza sprzedaż, dystrybucję lub korzystanie 
z niniejszego oprogramowania do lekarza, przez lekarza lub na jego zlecenie. 
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Przewidziane zastosowanie: Oprogramowanie NeuroWorks 
Natus NeuroWorks to oprogramowanie EEG generujące graficzną reprezentację sygnałów 
fizjologicznych. Przewidzianym użytkownikiem tego produktu jest wykwalifikowany lekarz 
przeszkolony w zakresie elektroencefalografii, który na podstawie uzyskanych informacji 
formułować będzie profesjonalne oceny stanu zdrowotnego pacjenta. 

• Oprogramowanie NeuroWorks EEG pozwala na pozyskiwanie, generowanie reprezentacji 
graficznych, archiwizowanie, przeglądanie i analizę sygnałów fizjologicznych. 

• Celem komponentu wykrywania drgawek (Seizure Detection) oprogramowania 
NeuroWorks jest oznaczanie wcześniej nabytych odcinków zapisów EEG u pacjentów 
dorosłych (powyżej 18 lat), które mogą odpowiadać przebiegom napadów 
elektrograficznych, w celu ułatwienia wykwalifikowanym lekarzom klinicznym 
przeprowadzenia oceny śladów EEG. Zapisy EEG należy uzyskać z pełnym montażem 
obrazów przekrojów głowy zgodnie ze standardowym systemem 10/20. 

• Celem komponentu wykrywania iglic (Spike Detection) oprogramowania NeuroWorks 
jest oznaczanie wcześniej nabytych odcinków zapisów EEG u pacjentów dorosłych 
(powyżej 18 lat), które mogą odpowiadać iglicom elektrograficznym, w celu ułatwienia 
wykwalifikowanym lekarzom klinicznym przeprowadzenia oceny śladów EEG. Zapisy 
EEG należy uzyskać z pełnym montażem obrazów przekrojów głowy zgodnie ze 
standardowym systemem 10/20. 

• Funkcja aEEG wbudowana w oprogramowanie NeuroWorks ma na celu monitorowanie 
stanu mózgu. Funkcja automatycznego oznaczania zdarzeń oprogramowania 
NeuroWorks nie dotyczy funkcji aEEG. 

• Oprogramowanie NeuroWorks pozwala również na wyświetlanie wykresu ilościowego 
EEG oraz charakterystyki matrycy skompresowanego spektrum (Compressed Spectrum 
Array – CSA), których zadaniem jest wspomóc użytkownika w monitorowaniu i analizie 
przebiegu fal EEG. Funkcja automatycznego oznaczania zdarzeń oprogramowania 
NeuroWorks nie dotyczy funkcji CSA. 

Opisywane urządzenie nie dostarcza użytkownikowi żadnych konkluzji diagnostycznych 
dotyczących stanu pacjenta. 
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Przewidziane zastosowanie: Oprogramowanie SleepWorks 
Oprogramowanie SleepWorks współpracuje ze wzmacniaczami typu Connex, Trex lub Netlink 
i jest przeznaczone do badań polisomnograficznych. Oprogramowanie pozwala na 
rejestrowanie, generowanie reprezentacji graficznych, analizowanie, drukowanie i zapisywanie 
sygnałów fizjologicznych, wspomagające poces diagnozowania różnych zaburzeń snu 
i zaburzeń oddechowych związanych ze snem. 

Oprogramowanie SleepWorks pozwala na: 

• Zautomatyzowaną analizę sygnałów fizjologicznych przeznaczoną do przeprowadzania 
wyłącznie u pacjentów dorosłych. 

• Zdefiniowanie opcjonalnego alarmu dźwiękowego/wizualnego dla zdefiniowanej przez 
użytkownika wartości progowej na skalibrowanym wejściu DC. Alerty te nie są 
przeznaczone do wykorzystania w funkcji środków podtrzymujących życie, takich jak 
monitorowanie parametrów życiowych lub ciągły nadzór medyczny na oddziałach 
intensywnej opieki medycznej. 

• Dostarczane są szablony raportów przebiegu fazy snu, które zestawiają zarejestrowane 
i ocenione dane snu przy użyciu prostych parametrów, takich jak: liczby, wartości 
średnie, maksymalne i minimalne, jak również zakresy danych dla wartości 
wykresowych. 

Oprogramowanie SleepWorks nie generuje żadnych konkluzji diagnostycznych dotyczących stanu 
zdrowia pacjenta i jest przeznaczone wyłącznie do wykorzystania przez wykwalifikowanych 
i przeszkolonych lekarzy, w środowiskach badawczych i klinicznych. 

 

Ograniczenie odpowiedzialności 
Wszelkie poważne incydenty, które miały miejsce w związku z wyrobem, należy zgłaszać firmie 
Natus Medical Incorporated DBA Excel-Tech Ltd. (Xltek) i właściwemu organowi państwa 
członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent mają siedzibę. 
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Systemy sprzętowe firmy Natus 
Firma Natus oferuje dwa systemy, które zapewniają korzystną cenowo skuteczność o wysokiej 
jakości w połączeniu z zaawansowanymi możliwościami stanowisk roboczych opartych o system 
Windows 7. 

  

Acquisition LT (system oparty o  
komputer przenośny) 

Acquisition LT to przenośny komputer oferujący pełne 
możliwości monitorowania danych z pomocą systemu 
sprzętowego, który można łatwo przenosić między 
placówkami badawczymi. System Acquisition LT 
użytkowany jest z następującymi zasobami sprzętowymi: 
EEG32U, EMU40/EMU40EX, Trex/Trex HD, Brain 
Monitor, Connex, Netlink, Netlink Traveler, NeuroLink IP, 
Natus Quantum, Quantum Nicolet oraz Comet-PLUS. 

 

Acquisition DT (system oparty o  
komputer stacjonarny) 

System Acquisition DT to komputer stacjonarny, 
wykorzystujący standardowy format komputera 
osobistego. Moduł monitorowania danych użytkowany 
jest z następującymi zasobami sprzętowymi: EEG32U, 
EMU40/EMU40EX, Trex/Trex HD, Brain Monitor, 
Connex, Netlink, Netlink Traveler, EMU128FS, 
NeuroLink IP, Natus Quantum, Quantum Nicolet  
oraz Comet-PLUS. 
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Korzystanie z podręcznika 
Niniejszy podręcznik zawiera opisy i instrukcje kolejnych etapów przeprowadzania użytkownika 
przez proces testowania, personalizacji i obsługi oprogramowania NeuroWorks i akcesoriów 
systemowych. Dokument przeprowadza użytkownika przez proces akwizycji badania pacjenta, 
jego przeglądu i archiwizacji oraz tworzenia raportu z badania. Szczegółowe instrukcje 
i dodatkowe informacje zawarto w następujących dokumentach: Instrukcja użytkownika 
systemu NeuroWorks 7 (p/n 101886X), Instrukcja użytkownika systemu NeuroWorks 8 
(p/n 013017), Instrukcja użytkownika systemu SleepWorks 7 (p/n 104017X), lub Instrukcja 
użytkownika systemu SleepWorks 8 (p/n 013018). 

Przed przeprowadzeniem odpowiednich procedur i przed rozpoczęciem danej sekwencji 
zalecamy przeczytanie całej sekcji niniejszego dokumentu. Postępować ściśle z instrukcjami.  

Umowne znaki typograficzne 

 
Najwyższa ostrożność: Wskazuje na informacje o poważnych zagrożeniach, 
mogących skutkować śmiercią bądź obrażeniami ciała. 

 
Ostrzeżenie: Wskazuje na ważne informacje, których nie należy przeoczyć. 

 
Wskazówka: Wskazuje na informacje, które mogą pomóc zaoszczędzić czas lub 
wykonać użyteczną funkcję, która nie jest od razu widoczna. 

 
Zauważ: Dostarcza ważnych informacji uzupełniających. 

Pogrubiona 
czcionka 

Tekst oznaczony pogrubioną czcionką tekst wskazuje na nazwy klawiszy 
sterujących, funkcyjnych, opcji i etykiet lub słów kluczowych. 

 

Zachęcamy użytkownika do zapoznania się z podręcznikiem i do wykorzystania wszystkich 
funkcjonalności, które firma Natus zaprojektowała i wbudowała w system NeuroWorks.  
 

 
Ostrzeżenie: Przed pierwszym uruchomieniem systemu należy uważnie przeczytać 
wszystkie ostrzeżenia i przestrogi. 
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Obsługa klienta i wsparcie techniczne 
W przypadku konieczności skorzystania pomocy i braku odpowiedniego rozwiązania w serwisie 
Pomocy online, należy wykonać następujące kroki. 

Krok Opis 

Krok 1: Udokumentować 
zdarzenie 

Dokładnie udokumentować zdarzenie. Jeśli to możliwe, 
zanotować komunikaty o błędach, nazwy okien dialogowych 
i czynności wykonane przed wystąpieniem problemu. 

Krok 2: Wyłączyć 
i włączyć komputer 
ponownie 

W wielu przypadkach ponowne uruchomienie komputera 
rozwiązuje problem.  

1. Zamknąć wszystkie aplikacje. 
2. Kliknąć przycisk Start na pasku zadań systemu Windows. 
3. Wybrać opcję Wyłącz z menu Start. 
4. Wybrać opcję Uruchom ponownie i kliknąć Tak. 

Krok 3: Wyłączyć 
komputer 

W pewnych sytuacjach, aby rozwiązać problem należy całkowicie 
wyłączyć komputer. 

1. Kliknąć przycisk Start na pasku zadań systemu Windows. 
2. Wybrać opcję Wyłącz z menu Start. 
3. Wybrać opcję Wyłącz i kliknąć Tak. 
4. Odłączyć zasilanie od urządzenia. Odczekać 10 sekund. 

Włączyć zasilanie ponownie. 

Krok 4: Kontakt z działem 
wsparcia technicznego 

W pierwszej kolejności należy zapisać numer seryjny 
wykorzystywanego komputera (znajdujący się na jego tylnej 
ściance). Należy również zanotować wersję wykorzystywanego 
oprogramowania.  
Numer wersji oprogramowania dostępny jest po kliknięciu 
przycisku  i wybraniu opcji About Natus NeuroWorks. 
Następnie należy zadzwonić do działu wsparcia technicznego 
firmy Natus pod numer 1-800-303-0306 lub przesłać wiadomość 
pocztą email na adres OTS@natus.com. 

 

Czekamy na opinie i sugestie dotyczące dowolnych aspektów systemów firmy Natus, 
oprogramowania, podręczników, pomocy online, linii akcesoriów i usług wsparcia technicznego. 

mailto:OTS@natus.com
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Rozpoczynanie pracy 

Informacje o oprogramowaniu 

Oprogramowanie NeuroWorks składa się z dwóch części: bazy danych Natus, w której 
przechowywane są pliki generowane w wyniku badań oraz NeuroWorks—oprogramowania 
wykorzystywanego do akwizycji danych. Po otwarciu obu programów, odpowiadające im 
przyciski wyświetlane są na pasku zadań systemu Windows.  

 
Przyciski programów na pasku zadań 

Oprogramowanie Natus uruchamiane jest w środowisku systemu operacyjnego Microsoft 
Windows. Środowisko to oferuje prawdziwą wielozadaniowość i komunikację sieciową w czasie 
rzeczywistym przy użyciu standardowych protokołów sieciowych. Firma Natus projektuje, 
buduje, testuje, dystrybuuje i wspiera oferowany przez siebie sprzęt i oprogramowanie, aby 
zachować wyłączną kontrolę nad jakością tych komponentów i procesów. Daje to firmie Natus 
elastyczność w zakresie ciągłego doskonalenia swoich produktów celem zaspokajania potrzeb 
klientów firmy. 

Umowne środowisko operacyjne 

Systemy firmy Natus uruchamiane są w środowisku systemu Windows. Do korzystania ze 
środowiska NeuroWorks wymagana jest pewna znajomość ogólnych konwencji obsługi 
komputera. Użytkownik na przykład powinien wiedzieć, że może wybierać ekrany i opcje 
poprzez klikanie przycisków myszy, i że informacje (dane) można wprowadzać i zapisywać 
poprzez wpisanie ich w oknie dialogowym. 

Korzystanie z myszy 
Wybór poleceń za pomocą myszy przy użyciu standardowych konwencji operacyjnych systemu 
Microsoft Windows pozwala na aktywację większości operacji systemu.  

Lewy przycisk myszy 
Umieścić wskaźnik myszy nad elementem wyświetlanym na ekranie i kliknąć lewy przycisk myszy. 
Jednokrotne kliknięcie umożliwia wybranie funkcji. Dwukrotne kliknięcie inicjuje tę funkcję.  

Prawy przycisk myszy 
Wskazać element na ekranie i kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć skrócone menu 
opcji dostępnych dla tego elementu. Wskazać żądaną opcję i kliknąć lewym przyciskiem myszy, 
aby ją otworzyć.  

Czekamy na opinie i sugestie dotyczące dowolnych aspektów naszych systemów, 
oprogramowania, podręczników, pomocy online, linii akcesoriów i usług wsparcia technicznego.  
 

 

ZAUWAŻ: Przypadkowe kliknięcie przycisku poza sekwencją nie będzie w żaden 
sposób skutkować uszkodzeniem maszyny. W takiej sytuacji wyświetlone zostanie 
przekierowujące okno dialogowe, informujące o prawidłowej sekwencji 
i umożliwiające ponowne uruchomienie procedury. 
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Aktualizacja oprogramowania NeuroWorks 

W pewnych odstępach czasowych, firma Natus może przesyłać użytkownikowi aktualizacje 
oprogramowania. Oprogramowanie aktualizujące dostępne jest na instalacyjnej płycie CD lub 
po wybraniu łącza do pliku instalacyjnego udostępnionego przez dział wsparcia technicznego 
firmy Natus.  

Aby zaktualizować oprogramowanie: 
1. Aktywować instalację poprzez umieszczenie instalacyjnej płyty CD w napędzie 

komputera. Aby zainstalować aktualizację z poziomu łącza do oprogramowania, należy 
kliknąć łącze i nacisnąć Uruchom. Nacisnąć Uruchom ponownie po zakończeniu 
pobierania aktualizacji. w wyświetlonym oknie samorozpakowującego się archiwum 
programu WinRAR wybrać folder docelowy klikając przycisk Przeglądaj, a następnie 
nacisnąć przycisk Zainstaluj.  

2. Otworzyć folder nazwany NeuroWorks, a następnie kliknąć Install > NWorks > Setup 
z plikiem aplikacji.  

3. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora instalacji 
oprogramowania NeuroWorks. 

4. Wprowadzić numer seryjny i numer pakietu opcji, aby wygenerować kod żądania. 
5. Kod żądania należy udostępnić działowi wsparcia technicznego firmy Natus. Użytkownik 

otrzyma kod aktywacyjny, aby ponownie aktywować licencję i pakiety opcji. 
6. Kliknąć przycisk OK, aby ponownie uruchomić komputer i zakończyć instalację.  

Zalecenia dla procesu aktualizacji systemu Microsoft Windows: 

• Systemy firmy Natus są dostarczane z nieaktywną opcją automatycznej aktualizacji 
systemu Windows. Zalecamy wyłączenie automatycznych aktualizacji, ponieważ 
instalacja niezatwierdzonego oprogramowania może zdestabilizować pracę systemu. 

• Jeśli klient obawia się, iż bezpieczeństwo jego systemu może zostać mimowolnie 
zagrożone w rezultacie ataków cybernetycznych zalecamy, by klienci okresowo 
odwiedzali witrynę firmy Natus w celu sprawdzenia, które aktualizacje systemu Windows 
zostały zatwierdzone dla sprzedanego produktu, oraz w celu pobierania i instalowania 
wyłącznie tych konkretnych aktualizacji. 

• Aktualna lista wszystkich poprawek i łatek systemowych w ramach pakietów Windows 
Service Pack , odpowiednich do zainstalowania na systemach Xltek, znajduje się 
w dziale Wsparcie Techniczne witryny firmy Natus  
(http://www.natus.com/index.cfm?page=support_1&crid=135). 

  

http://www.natus.com/index.cfm?page=support_1&crid=135
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Włączanie/Wyłączanie systemu Acquisition DT 

Aby włączyć system Acquisition DT, należy wykonać poniższe kroki: 
1. Jeśli lokalne przepisy wymagają użycia transformatora odcinającego, należy 

dopilnować, by został on podłączony do gniazda zasilającego o klasie medycznej.  
2. Podłączyć przewód sieciowy, jeśli jest dostępny. 
3. Poza terytorium USA: Włączyć transformator odcinający, jeśli stanowi on część 

systemu. 
4. Włączyć monitor. 
5. Włączyć komputer stacjonarny (istnieje dodatkowy przełącznik zasilania z tyłu urządzenia). 
6. Włączyć pozostałe moduły sprzętowe (np. fotostymulatory). 
7. Uruchomić program Natus database.  

Wykonać poniższe kroki w celu wyłączenia systemu Acquisition DT: 

1. Wyjść z programu Natus database. 
2. Kliknąć przycisk Start na pasku zadań systemu Windows. 
3. Wybrać opcję Wyłącz z menu Start. 
4. Wybrać opcję Wyłącz i kliknąć Tak. 
5. Użyć przełącznika zasilającego, aby wyłączyć komputer. (Nie ma potrzeby wyłączania 

jakiegokolwiek z pozostałych komponentów). 
6. Odłączyć transformator odcinający od gniazda zasilania, jeśli stanowi on część systemu.  
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Ogólne ostrzeżenia i przestrogi 
Następujące ostrzeżenia i przestrogi dotyczą systemów firmy Natus na komputery 
stacjonarne (desktop) i przenośne (laptop) oraz towarzyszącego im oprogramowania. System 
Acquisition LT (laptop) posiada własne dodatkowe ostrzeżenia i ostrzeżenia specyficzne dla 
systemu tej konstrukcji. w przypadku braku pewności lub jakichkolwiek pytań dotyczących 
bezpieczeństwa obsługi bądź dowolnych z ostrzeżeń i przestróg, prosimy o kontaktowanie się 
z działem wsparcia technicznego firmy Natus pod numerem 1-800-303-0306. 

 
Prawo federalne ogranicza sprzedaż, dystrybucję lub korzystanie z niniejszego 
oprogramowania do lekarza, przez lekarza lub na jego zlecenie. 

 

Poprawne użytkownie dowolnego urządzenia firmy Natus uzależnione jest od 
dokładnego przeczytania wszystkich instrukcji i etykiet dostarczane wraz 
z systemem (lub na nim umieszczonych). Otrzymanie niedokładnych wartości 
pomiarowych może być spowodowane nieprawidłowym zastosowaniem systemu 
lub jego użytkowaniem. 

 

Jednostki centralne firmy Natus wykonane są w obudowie klasy IPX0, 
zapewniającej standardowy stopień ochrony przed wnikaniem wody, zgodnie 
z normą IEC 60529. 

 
W przypadku jednostek centralnych zasilanych bateryjnie, zużyte baterie należy 
utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. 

 

Komputer użytkowany wraz z jednostką centralną firmy Natus musi być 
zatwierdzony przez firmę Natus i dostarczony jako część systemu atestowanego na 
zgodność z normą  IEC 60601-1, IEC 60950-1 / IEC 62368-1 lub podobną i musi 
znajdować się poza środowiskiem pacjenta (tzn. co najmniej 1,5 metra od pacjenta 
w poziomie i nie w przestrzeni wyznaczonej odległością 2,5 metra od podłogi 
w strefie zajmowanej przez pacjenta). 

 
Aby zapewnić poprawność otrzymywanych sygnałów, urządzenia nie należy 
użytkować w pobliżu jakichkolwiek źródeł zakłóceń elektromagnetycznych. 

 

Przed czyszczeniem systemu należy odłączyć od niego zasilanie. Nie dopuszczać 
do penetracji roztworu detergentu lub zimnych środków sterylizujących do wnętrza 
obudów z komponentami elektronicznymi systemu. Zwracać uwagę na wszystkie 
złącza i krawędzie. Nie używać środków ściernych. 

 

Systemy firmy Natus nie są specyfikowane jako zgodne z AP lub APG. NIE 
URUCHAMIAĆ systemów firmy Natus w obecności palnych mieszanin środków 
znieczulających z powietrzem, tlenem lub tlenkiem azotu. 

 

W skład akcesoriów urządzenia może wchodzić kilka rodzajów jednorazowych, 
sterylnych elektrod igłowych. Igły te są oznakowane jako STERYLNE, a metoda 
sterylizacji jest przedstawiona na opakowaniu. Elektrod nie należy używać 
w przypadku wykrycia naruszenia sterylnego opakowania. 

 
Sprzedaż, dystrybucja lub korzystanie z urządzeń firmy Natus są ograniczone 
wyłącznie do, przez lub na zlecenie lekarza. 
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Ostrzeżenia i przestrogi dotyczące instalacji elektrycznej 
 

 
Systemy firmy Natus przeznaczone są wyłącznie do podłączenia do prawidłowo 
uziemionego gniazda sieci elektrycznej. 

 

Należy okresowo sprawdzać przewodność uziemienia systemu, jego prąd upływu 
i prąd upływu wskutek kontaktu z pacjentem. Weryfikacja ta powinna mieć miejsce 
przynajmniej RAZ w ROKU. 

 

NIE włączać zasilania systemu, dopóki wszystkie przewody nie zostaną 
podłączone, zweryfikowane i sprawdzone na obecność potencjalnych uszkodzeń. 
Niedopełnienie obowiązku skontrolowania stanu przewodów skutkować może 
porażeniem prądem. 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: NIE podłączać wejść elektrody 
do przewodu uziemiającego. Na jednostce centralnej pacjenta znajdują się symbole 
ostrzegawcze przypominające użytkownikowi, że złącza są przeznaczone 
wyłącznie do poprowadzenia izolowanych połączeń z pacjentem. Podczas 
podłączania przewodu uziemiającego istnieje ryzyko porażenia prądem.  

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: NIE serwisować systemu we 
własnym zakresie. Prace serwisowe należy powierzać wyłącznie 
wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. 

 

Urządzenie zasilane jest trzyżyłowym przewodem zasilającym zakończonym 
wtykiem klasy szpitalnej. System jest uziemiony. Aby zapewnić ciągłość 
i niezawodność przewodnika uziemiającego, urządzenie należy podłączać 
wyłącznie do gniazda zasilającego o klasie szpitalnej lub wyłącznie szpitalnego. 
Przewód zasilający należy często sprawdzać na obecność ewentualnych 
postrzępień lub innych uszkodzeń. NIE uruchamiać urządzenia z uszkodzonym 
przewodem zasilającym lub wtykiem sieciowym. 

 
Tam, gdzie lokalne przepisy wymagają użycia transformatora odcinającego,  
NIE stawiać transformatora bezpośrednio na podłożu. 

 
Do transformatora odcinającego należy podłączać wyłącznie komponenty zalecane 
przez firmę Natus. 

 

Tylko urządzenia zatwierdzone przez Natus i dostarczone jako część systemu 
zatwierdzonego przez IEC 60601-1 lub urządzenia spełniające normę IEC 60601-1 
mogą być podłączone do portów wejściowych lub wyjściowych systemu 
komputerowego. 

 

Jeśli połączysz urządzenie medyczne z innym, ściśle przestrzegaj procedur 
instalacji urządzenia, aby zapewnić zgodność z IEC 60601-1, klauzula 16 
systemów ME po podłączeniu wszystkich urządzeń. 
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Przestrogi i ostrzeżenia dotyczące elektrod i podłączenia pacjenta 
 

 

Wszystkie elektrody pacjenta należy podłączać wyłącznie do całkowicie 
izolowanych elektrycznie urządzeń fizjologicznych. Podłączanie elektrod pacjenta 
do jakiegokolwiek innego urządzenia lub do zewnętrznego gniazda może 
skutkować odniesieniem obrażeń ciała. 

 

Do jednostek centralnych pacjenta pasują wyłącznie wtyki elektrod cechujące się 
niewrażliwością na dotyk. NIE podejmować prób podłączania do urządzenia 
jakichkolwiek innych wtyków elektrod pacjenta.  

 
Aby nie narazić pacjenta na zaplątanie/uduszenie okablowaniem, należy zadbać, 
aby luźne kable/przewody nie znajdowały się w zasięgu pacjenta. 

 

Przełącznik zdarzenia pacjenta dołączony do jednostek centralnych EEG firmy 
Natus nie jest zaprojektowany do obsługi krytycznych zdarzeń związanych 
z bezpieczeństwem pacjenta. 

 
Połączenia pacjenta NIE są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu sercowego. 

 
NIE stosować zestawu XLDetect z niestandardowymi etykietami kanałów.  

 

Jeśli do pacjenta podłączonych jest wiele urządzeń medycznych, suma prądów 
upływowych pacjenta może przekraczać wartości graniczne podane w IEC 60601-
1.  Skonsultuj się z personelem serwisowym w celu zapewnienia zgodności z 
limitami IEC 60601-1. 

 

Ostrzeżenia i przestrogi dotyczące środowiska pacjenta 
 

 

Poza terytorium USA: Każda część komputera stacjonarnego nie certyfikowana 
na zgodność z normą  IEC 60601-1 (nie posiadająca oznakowania CE na terenie 
Europy), musi być utrzymywana poza otoczeniem pacjenta (tj. co najmniej 
1,5 metra od pacjenta w linii poziomej i nie w odległości mniejszej niż 2,5 metra od 
podłoża w strefie zajmowanej przez pacjenta). Jeśli jednak komputer wyposażono 
w transformator odcinający i jest on częścią systemu Natus, może znajdować się 
tak blisko pacjenta, jak to konieczne.  

 

Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń medycznych, okablowanie pacjenta 
należy poprowadzić z zachowaniem ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko zaplątania 
się lub uduszenia pacjenta. 

 

Jakikolwiek monitor wideo nie certyfikowany na zgodność z normą  IEC 60601-1 (nie 
posiadający oznakowania CE na terenie Europy), MUSI być utrzymywany poza 
otoczeniem pacjenta (tj. co najmniej 1,5 metra od pacjenta w linii poziomej i nie 
w odległości mniejszej niż 2,5 metra od podłoża w strefie zajmowanej przez pacjenta). 
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Ostrzeżenia i przestrogi dotyczące systemu Acquisition LT 
Następujące ostrzeżenia i przestrogi charakterystyczne dla systemu Acquisition LT (laptop) 
stanowią uzupełnienie ogólnych przestróg i ostrzeżeń. Prosimy o zapoznanie się ze 
WSZYSTKIMI ostrzeżeniami i przestrogami przed obsługą systemu Acquisition LT. 
w przypadku niepewności lub jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa obsługi bądź 
dowolnych z ostrzeżeń i przestróg, prosimy o kontaktowanie się z działem wsparcia 
technicznego firmy Natus pod numerem 1-800-303-0306. 
 

 

Komputer typu laptop współużytkowany z systemem EEG (laptop) firmy Natus 
MUSI być zgodny z normą  IEC 60601-1, natomiast na terenie Europy MUSI 
posiadać oznakowanie CE. 

 

Poza terytorium USA: Każda część komputera typu laptop nie certyfikowana na 
zgodność z normą  IEC 60601-1 (nie posiadająca oznakowania CE na terenie 
Europy), MUSI być utrzymywana poza otoczeniem pacjenta (tj. co najmniej 1,5 
metra od pacjenta w linii poziomej i nie w odległości mniejszej niż 2,5 metra od 
podłoża w strefie zajmowanej przez pacjenta). Jeśli jednak komputer wyposażono 
w transformator odcinający i jest on częścią systemu Natus, może znajdować się 
tak blisko pacjenta, jak to konieczne.  

 

Do zasilania karty interfejsu jednostki centralnej i laptopa należy stosować 
wyłącznie oryginalne zasilacze dostarczone przez firmę Natus. Ten system jest 
przeznaczony do pracy wyłącznie z zatwierdzonym przez firmę Natus zasilaczem 
komputera typu laptop i zasilaczem AULT SW175 karty PCMCIA. NIE używać 
systemu z innym typem zasilacza sieciowego. 

 
Do jednostki centralnej EEG firmy Natus należy podłączać wyłączne karty 
PCMCIA, ISA lub PCI (karty akwizycji danych) firmy Natus.  

 

Port równoległy laptopa jest przeznaczony wyłącznie do użytku z drukarką 
zatwierdzoną przez firmę Natus. NIE wykorzystywać portu równoległego do 
jakichkolwiek innych celów. 

 

Port PS/2 systemu opartego o komputer typu laptop jest przeznaczony do 
podłączenia myszy zgodnej z PS/2. Żaden inny typ urządzenia nie może być 
podłączony do portu PS/2 systemu opartego o laptop. 

 

Dolny slot na kartę PCMCIA systemu opartego o laptop przeznaczony jest do 
wykorzystania wraz z kluczem licencyjnym i kluczem sprzętowym firmy Natus. 
Żaden inny typ urządzenia nie może być podłączony do dolnego slotu na kartę 
PCMCIA systemu opartego o laptop. 

 

Górny slot na kartę PCMCIA systemu opartego o laptop przeznaczony jest do 
umieszczania w nim karty PCMCIA akwizycji danych EEG firmy Natus. Żaden inny 
typ urządzenia nie może być podłączony do górnego slotu na kartę PCMCIA 
systemu opartego o laptop. 

 
Akumulator laptopa można zastąpić akumulatorem litowo-jonowym odpowiedniego 
typu. 
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Praca systemu opartego o laptop nie generuje żadnych odpadów ani pozostałości 
wymagających utylizacji. 

 
Oświadczenie o odpowiednich warunkach środowiskowych dla użytkowania 
i transportu systemu opartego o komputer przenośny znajduje się w instrukcji obsługi. 

 

Ostrzeżenia i przestrogi dotyczące oprogramowania 
Poniższe ostrzeżenia i przestrogi odnoszące się do oprogramowania dotyczą określonych 
funkcji systemów NeuroWorks i/lub SleepWorks. 

Profile akwizycji 
Profil akwizycji to zapisany zbiór ustawień akwizycji danych, który można przywołać ze strony 
konfiguracji procesu akwizycji, a także podczas rozpoczynania nowego lub powtarzanego 
badania. Po utworzeniu profilu jest on automatycznie zapisywany w pliku w katalogu 
NeuroWorks\Settings (EEG) lub w katalogu NeuroWorks\SettingsSleep (Sleep) w zależności 
od bieżącego trybu oprogramowania. Ponieważ jest on zapisywany w plikach wspólnych 
ustawień, profil akwizycji danych zostanie zsynchronizowany z pamięcią podręcznych 
ustawień wspólnych, a zatem będzie dostępny dla innych stanowisk roboczych. Patrz sekcja 
„Profile akwizycji” w podręcznikach użytkownika systemów NeuroWorks lub SleepWorks. 

 

Ponieważ profile akwizycji mogą być współdzielone między stanowiskami roboczymi, 
usunięcie profilu z jednego komputera spowoduje również usunięcie go z innych 
komputerów zsynchronizowanych z tą samą pamięcią podręczną ustawień 
wspólnych. Podczas usuwania profili akwizycji danych należy zachować ostrożność. 

 

W temacie „Dezaktywacja profili akwizycji” opisano klucze rejestru, które można 
skonfigurować w celu personalizacji oprogramowania NeuroWorks. Ustawienia te 
mogą zmieniać wyłącznie doświadczeni użytkownicy komputerów ze znajomością 
posługiwania się kluczami rejestru. Aby uzyskać więcej informacji, należy 
skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Natus. 
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Baza danych firmy Natus 

Baza danych firmy Natus jest główną bramą do edycji i przeglądania danych pacjentów, 
pozyskiwania nowych informacji, rozpoczynania i kończenia badania oraz archiwizowania 
informacji i badań pacjentów. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji „Baza danych 
Natus” w podręcznikach użytkownika systemów NeuroWorks lub SleepWorks.  

 

Kliknięcie przycisku Purge, w celu usunięcia plików danych powiązanych 
z badaniem, skutkuje ich nieodwracalnym usunięciem, chyba że pliki zostały 
zarchiwizowane. Nazwa pacjenta i informacje w bazie danych zostają zachowane, a 
użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła w celu potwierdzenia żądania. 

 
Badania zarchiwizowane nie zostają automatycznie usunięte z dysku twardego. 
Należy wdrożyć regularny program czyszczenia badań archiwalnych. 

 
Nie usuwać plików, które NIE zostały uprzednio zarchiwizowane. 

 
Przed podłączeniem jakiegokolwiek sprzętu do istniejącej sieci szpitalnej należy 
skontaktować się z wydziałem Systemów Informatycznych (lub odpowiednikiem). 

 
NIE podejmować prób monitorowania kolejnego procesu akwizycji danych w czasie 
trwania badania. 

 
NIE podejmować prób monitorowania stanowiska akwizycji danych z więcej niż 
trzech komputerów. 

Alarmy 

W oprogramowanie NeuroWorks wbudowano funkcję alarmu. Istnieją dwa typy alarmów 
obsługiwanych przez oprogramowanie NeuroWorks: 1) Alarmy techniczne, które pomagają 
użytkownikom w akwizycji cennych danych z najmniejszymi zakłóceniami wynikającymi 
z zakłóceń natury technicznej, które, jeśli są znane, mogą być niezwłocznie skorygowane,  
oraz 2) Alarmy inicjowane przez pacjenta i pochodzące od niego.  

 
Celem systemu alarmowego NIE jest zastąpienie autonomicznych alarmów 
szpitalnych. 
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Przycinanie i zaznaczanie fragmentu reprezentacji graficznej badania oraz 
usuwanie wideo 

Użytkownik ma możliwość przycięcia wykresu badania oraz zaznaczenia fragmentu 
zawierającego dane wideo, które chce zapisać. Może także usunąć wszystkie materiały 
wideo z bieżącego badania, które nie znajduje się w zaznaczonym fragmencie. Przycięcie 
badania nie skutkuje modyfikacją oryginalnego pliku badania. 

 

Wyłącznie wybranie opcji Create a pruned study (Utwórz przycięty plik badania) 
pozwoli na utworzenie pliku drugiego badania w bazie danych. Wybranie opcji 
Delete all video (Usuń wszystkie pliki wideo) nie skutkuje utworzeniem drugiego 
badania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Przycinanie i zaznaczanie fragmentu 
reprezentacji graficznej badania” w podręczniku użytkownika oprogramowania 
NeuroWorks. 

 

Czynność Delete Video (usuń wideo) jest NIEODWRACALNA. Zachowywane są 
wyłącznie wybrane fragmenty wideo zawierające pełne badanie EEG. Aby uzyskać 
więcej informacji, patrz sekcja „Ekstrakcja i odrzucanie wideo” w podręczniku 
użytkownika oprogramowania NeuroWorks. 

 

Wielkość archiwizowanych danych EEG z wybranym plikiem wideo jest ograniczona 
wielkością nośnika pamięci. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Przycinanie 
i zaznaczanie wideo” w podręczniku użytkownika oprogramowania NeuroWorks. 
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Analizery oprogramowania NeuroWorks 

Analizer pakietów bazy danych firmy Natus służy do analizowania plików w trybie offline lub po ich 
przesłaniu. Oprogramowanie NeuroWorks wyposażono w cztery typy analizatorów, które pomagają 
użytkownikowi w analizie materiału badawczego: Ich nazwy to: Amplitude integrated EEG (aEEG), 
Compressed Spectrum Array (CSA), Spike Detector (XLSpike) oraz Event Detector (XLEvent). 
w celu uzyskania dalszych informacji patrz sekcja „Wykorzystanie analizerów w analizie materiału 
badawczego” w podręczniku użytkownika oprogramowania NeuroWorks. 
 

 

• Nie należy przesyłać żadnych badań, które są w danej chwili otwarte 
w programie Natus do analizy pakietu danych. Analiza pakietu nie powiedzie 
się i pojawi się komunikat o błędzie.  

• Po przesłaniu badania do analizy pakietowej, nie należy podejmować próby 
otwierania go w programie Natus celem przejrzenia do chwili zakończenia 
analizy. Analiza pakietu danych zakończy się niepowodzeniem 
i komunikatem o błędzie. 

 

Nie wykazano żadnej szczególnej wartości klinicznej dla aEEG pochodzącego 
z dowolnie innego kanału poza P3-P4 dla jakichkolwiek stanów chorobowych  
lub schorzeń. 

 

Nie należy polegać wyłącznie na detektorach Spike and Event (iglic i zdarzeń) 
firmy Natus w procesie analizy badania. Detektory są narzędziami pomagającymi 
wykwalifikowanemu lekarzowi w przeprowadzeniu analizy i diagnozowaniu pacjenta. 

 
NIE stosować zestawu XLDetect z niestandardowymi etykietami kanałów. 

 

Pracę narzędzi XLSpike oraz XLEvent opisaną w podręczniku użytkownika 
oprogramowania NeuroWorks można osiągnąć poprzez przywołanie domyślnych 
ustawień algorytmu detektora Spike and Event. Zmiana ustawień domyślnych 
powinna być przeprowadzana z zachowaniem ostrożności. 

 

Algorytm wykrywania zdarzeń oprogramowania Natus (Natus Event Detection) 
powinien być stosowany z pełnym zestawem matrycy elektrodowej (21 elektrod 
rejestrujących lub więcej). Stosowanie zestawów o zredukowanej liczbie elektrod 
może negatywnie wpłynąć na wydajność algorytmu i nie zostało zweryfikowane. 
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Konfiguracja oprogramowania NeuroWorks 

 

W zagadnieniu „Przywracanie automatycznego logowania” podręcznika 
użytkownika oprogramowania NeuroWorks opisano klucze rejestru, które mogą 
być ustawione w celu personalizacji oprogramowania NeuroWorks. Ustawienia te 
mogą zmieniać wyłącznie doświadczeni użytkownicy komputerów ze znajomością 
posługiwania się kluczami rejestru. Prosimy o skontaktowanie się w tym względzie 
z działem wsparcia technicznego firmy Natus pod numerem 1-800-303-0306 lub 
przesłanie wiadomości na adres OTS@natus.com. 

 

W zagadnieniu „Ustawienia szybkiej analizy EEG” podręcznika użytkownika 
oprogramowania NeuroWorks opisano klucze rejestru, które mogą być ustawione 
w celu personalizacji oprogramowania NeuroWorks. Ustawienia te mogą zmieniać 
wyłącznie doświadczeni użytkownicy komputerów ze znajomością posługiwania się 
kluczami rejestru. Prosimy o skontaktowanie się w tym względzie z działem 
wsparcia technicznego firmy Natus pod numerem 1-800-303-0306 lub przesłanie 
wiadomości na adres OTS@natus.com. 

 

  

mailto:OTS@natus.com
mailto:OTS@natus.com
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Zalecane czynności konserwacyjne do przeprowadzenia przez 
użytkownika 
Przestrzeganie regularnego harmonogramu ogólnej konserwacji pomoże przedłużyć żywotność 
systemu NeuroWorks firmy Natus. Konserwacja wykonywana przez użytkownika nie wiąże się 
z koniecznością uzyskania dostępu do wnętrza jakiegokolwiek sprzętu. w przypadku problemów 
z serwisowaniem sprzętu, wymagających zabiegów korygujących i/lub serwisowania 
komponentu wewnętrznego, prosimy o skontaktowanie się z działem wsparcia technicznego 
firmy Natus pod numerem 1-800-303-0306 lub z lokalnym przedstawicielem firmy Natus. 
 

 
ZAUWAŻ: Zaleca się, aby użytkownik przeprowadzał czynności konserwacyjne 
opisane w tym rozdziale przynajmniej raz w roku. 

 

Konserwacja przeprowadzana przez użytkownika obejmuje regularne kontrolowanie 
i czyszczenie wszystkich elementów systemu, w tym: 

• Monitora i procesora (konsola komputera) 
• Złączy 
• Jednostki centralnej i przewodu jednostki centralnej 
• Elektrod i akcesoriów 

 

 
OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem należy odłączyć przewód zasilający od 
systemu i gniazda sieci elektrycznej. Używać niestrzępiącej się szmatki. Nie używać 
ściernych środków czyszczących do żadnych elementów systemu. 

 
OSTRZEŻENIE: Zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się 
nadmiaru płynu do wewnętrznych elementów elektronicznych systemu. Szczególnie 
nie należy dopuścić do przedostania się płynów przez szczeliny wentylacyjne 
urządzeń. 
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Monitor i procesor 

Monitor i procesor można czyścić wilgotną szmatką przy użyciu wody, łagodnego detergentu lub 
zimnego środka sterylizującego. Zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się 
nadmiaru płynu do jakichkolwiek wewnętrznych elementów. 

Złączy 

Złącza należy czyścić tylko suchą, miękką, niestrzępiącą się szmatką.  

Jednostka centralna i jej przewód 

Regularnie sprawdzać, czy złącza elektrod nie uległy poluzowaniu. W takim przypadku należy 
skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Natus pod numerem 1-800-303-0306. 
Nie dopuszczać do wywierania skrajnych naprężeń fizycznych na jednostkę centralną (na 
przykład wskutek upuszczenia). Okresowo kontrolować ciągłość izolacji przewodu. Jednostkę 
centralną należy czyścić tylko suchą, miękką, niestrzępiącą się szmatką. 

Elektrod i akcesoriów 

Regularnie czyścić wszystkie elektrody powierzchniowe i akcesoria ciepłą wodą z mydłem lub 
płynnymi środkami sterylizującymi. Pamiętać o usunięciu wszystkich żeli i/lub past z elektrod 
i ich przewodów. Postępować zgodnie z instrukcjami producenta elektrody dotyczącymi 
czyszczenia i/lub sterylizacji wszystkich elektrod i akcesoriów. 

Pomimo, że system Natus NeuroWorks został starannie zaprojektowany i wyprodukowany 
z myślą o zapewnieniu możliwie największej trwałości i niezawodności, regularne czyszczenie 
i kontrolowanie komponentów systemu pozwala na osiągnięcie ich długotrwałej 
i bezproblemowej pracy. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów sprzętu medycznego, 
należy unikać wywierania skrajnych naprężeń fizycznych (powstałych w wyniku nieostrożnej 
eksploatacji) i długotrwałej ekspozycji na ekstremalne temperatury. 

Jeśli użytkownik podejrzewa, że wystąpił problem mający wpływ na bezpieczeństwo lub 
skuteczność systemu Natus NeuroWorks, powinien skontaktować się z działem wsparcia 
technicznego firmy Natus pod numerem 1-800-303-0306 lub skontaktować się z lokalnym 
przedstawicielem firmy Natus. 
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Opis symboli jednostek sprzętowych 
Poniższa tabela zawiera listę i opis symboli, które mogą pojawić się na różnych jednostkach 
sprzętowych systemu firmy Natus. 

Symbol Publikacja IEC Opis 

 
384 UWAGA:  

Zapoznać się z dołączoną dokumentacją 

 
417-5019 Uziemienie ochronne 

 
878-02-03 Sprzęt typu BF 

 
878-03-01 Niebezpieczne napięcie 

 417-5032 Prąd przemienny 

 
417-5007 Zasilanie Wł 

 
417-5008 Zasilanie Wył 

 

Dyrektywa dot. 
urządzeń 
medycznych 
93/42/EWG 

Znak CE 
Produkt jest objęty rozporządzeniem o wyrobach 
medycznych (MDR) i jego zgodność z wymogami 
rozporządzenia WE 2017/745 potwierdzona jest 
certyfikatem. 

 
60950 Sprzęt klasy II (obudowa nieuziemiona) 

 

ISO-7000/IEC-60417 

0224 
Ograniczenia wilgotności 

 

ISO-7000/IEC-60417 

0632 
Ograniczenia temperatury 

 
EN 50419 Utylizacja na koniec okresu użytkowania 
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Tworzenie nowego badania 

Aby utworzyć nowe badanie w systemie NeuroWorks: 

1. Podłączyć elektrody jednostki centralnej z pacjentem. 
2. Zalogować się do sieci systemowej za pomocą Nazwy użytkownika i Hasła. Uruchamia 

to Bazę danych Natus. (Bazę danych Natus można także otworzyć klikając ikonę 
Natus Database na pulpicie systemu Windows.) 

 
Ikona Bazy danych Natus 

3. Aby otworzyć okno dialogowe Study Information (informacje o badaniu), należy 
wykonać jedną z następujących czynności:  

• Kliknąć przycisk  New na pasku narzędzi.  
• Wybrać menu Patient, po czym opcję New. 
• Można też użyć skrótu klawiaturowego CTRL + N. 

4. Wprowadzić co najmniej jeden znak w polu imię i nazwisko na karcie Patient. Na dalszym 
etapie możliwy będzie powrót do edycji rekordu w celu dodania większej ilości informacji. 

5. Aby otworzyć ekran Acquisition oprogramowania NeuroWorks, kliknąć przycisk OK 
w oknie Study Information. w zależności od ustawień zakładki Acquisition badanie 
może rozpocząć nagrywanie w sposób automatyczny (patrz TIP poniżej). Jeśli 
wyświetlany jest komunikat NOT RECORDING (BRAK NAGRYWANIA), należy kliknąć 
przycisk Record (lub nacisnąć kombinację klawiszy CTRL + SPACJA).  

6. Na tym etapie możliwe jest także uruchomienie funkcji Impedance Check (sprawdzenie 
impedancji) poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL + MINUS <–> na klawiaturze 
numerycznej (lub wybranie opcji Controls > Impedance Check).  

7. Aby zatrzymać nagrywanie, należy kliknąć przycisk Stop (lub nacisnąć kombinację 
CTRL + SPACJA). 

8. Aby zamknąć sesję nagrywania, kliknąć przycisk  w prawym górnym rogu okna 
oprogramowania NeuroWorks. Wyświetlone zostaje okno dialogowe Technologist's 
Report. Można podać w nim informacje teraz lub na późniejszym etapie. Kliknąć OK.  

9. Po wyświetleniu okna z komunikatem Are you sure you want to end the current 
study? (Na pewno zakończyć bieżące badanie?) Kliknąć Yes (tak). Oprogramowanie 
NeuroWorks zostaje zamknięte i ponownie pojawia się baza danych Natus. 
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WSKAZÓWKA: Opcja na zakładce Acquisition w polu Edit Settings pozwala 
użytkownikowi na konfigurację systemu w celu automatycznego rozpoczęcia 
nagrywania po rozpoczęciu nowego badania. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji 
należy wybrać opcję Edit > Settings > Acquisition. 
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Pole Informacje o badaniu 
 

 

UWAGI: 
• Okno dialogowe Patient/Study information (Informacje o pacjencie/badaniu) 

jest wyraźnie podzielone na strefy wspólne dla wszystkich badań dla 
danego pacjenta i strefy właściwe dla każdego badania. 

•  Opcja Headbox jest dostępna w zakładce Patient w polu Study Information. 

Pole Study Information pojawia się po pierwszym rozpoczęciu badania. Można je 
także przywołać podczas badania, wybierając Edit> Study Information lub 
naciskając CTRL + I. Na początku badania pole Informacje o badaniu zawiera dwie 
zakładki: 1. Zakładka pacjenta 2. Zakładka informacji o środkach 
farmakologicznych.  
Pole Informacje o badaniu po rozpoczęciu badania zawiera dwie dodatkowe 
zakładki: 1. Raport technika 2. Raport lekarza. Zakładki te mogą być używane do 
wpisywania notatek i informacji o różnych atrybutach badania, które później pojawią 
się w wygenerowanych raportach. 

 

 
Pole informacji o badaniu przy rozpoczynaniu badania 
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Opcja Headbox (jednostki centralnej) 

Opcja Headbox pozwala na przełączanie między jednostką centralną podłączoną do szyny PCI, 
magistrali USB lub siecią Ethernet (protokołem TCP/IP). Opcja Nagłówek jest dostępna wyłącznie po 
pierwszym rozpoczęciu badania. Oprócz zawsze obecnych elementów PCI i USB, lista dostępnych  

 
Funkcjonalność opcji Headbox 

jednostek centralnych zawiera również wszystkie jednostki, które korzystają z połączenia 
protokołem TCP/IP. Takie jednostki centralne mają przyjazne nazwy przypisane w konfiguracji 
opcji (XLDB->Tools->Options->Headboxes). Te przyjazne nazwy (np. „EMU40 w pokoju 416” 
lub „Sypialnia 517”) zostaną wyświetlone na liście i pozwolą do odpowiedniej jednostki 
centralnej przed rozpoczęciem badania. 

Możliwe jest również rejestrowanie różnych parametrów z wybranych urządzeń monitorowania 
fizjologicznego (PhM) lub monitorów parametrów życiowych. Dokonując wyboru skrzynki 
wlewowej, musisz również wybrać urządzenie PhM, jeśli zamierzasz nagrywać z urządzenia 
PhM.  Urządzenia PhM muszą zostać najpierw skonfigurowane, zanim będzie można je wybrać 
w oknie dialogowym skrzynki wlewowej.  Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć 
w instrukcji obsługi NeuroWorks/SleepWorks. 

 

Zakładka Informacje o środkach farmakologicznych 
Zakładka Informacje o środkach farmakologicznych jest jedną z kart w polu Informacje o badaniu.  

Za pomocą karty Informacje o środkach farmakologicznych możliwe jest wprowadzanie 
uwag dotyczących leków i dawek pacjentów.  
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• Aby dodać nowe informacje, należy kliknąć przycisk Add (Dodaj). Wyświetlona zostanie 
lista danych wprowadzonych na wcześniejszym etapie. 

• Aby dodać nowy, nieobecny w menu rozwijanym element, wybierz Other (Inny) z listy 
Add. Następnie należy wpisać nazwę elementu w wyświetlonym polu tekstowym.  
Użyć klawisza Tab, aby przechodzić od jednej kolumny do drugiej. 

• Dane można modyfikować w dowolnym momencie usuwając je klawiszem usuń 
i wpisując prawidłowe wartości. 

• Możliwe jest także dodawanie lub modyfikowanie danych po umieszczeniu wskaźnika 
myszy nad polem do edycji i kliknięciu go prawym przyciskiem myszy. Kliknięcie prawym 
przyciskiem myszy nagłówka kolumny spowoduje wyświetlenie listy wcześniej 
wprowadzonych elementów, z których można dokonać wyboru. 

• Elementy na listach rozwijanych można dostosować za pomocą opcji menu File> 
Customize. Możliwe jest na przykład wybranie opcji File > Customize > Dosages,  
aby zmienić zawartość listy rozwijanej Dosages (Dawki). 

Zakładka Raport technika 
Zakładka Raport technika jest jedną z zakładek pola Informacje o badaniu. Zakładka Raport 
Technika może być używana do wpisywania uwag i informacji o różnych atrybutach badania, 
które później pojawią się w wygenerowanych raportach.  

 

ZAUWAŻ: Zakładka Raport technika nie pojawia się w polu Informacje o badaniu 
podczas inicjowania badania. Zakładka zostaje wyświetlona wyłącznie po otwarciu 
pola Informacje o badaniu po rozpoczęciu badania. 

Zakładka Raport lekarza 
Na zakładce Raport lekarza, wykwalifikowany użytkownik może wprowadzić do trzech kodów 
diagnostycznych. Te opcje wprowadzania kodu są zapisywane w bazie danych (poza sytuacją, 
w której zostały usunięte przez użytkownika) i mogą zostać dodane do raportu z badania. 

Zakładka Raport lekarza jest jedną z zakładek pola Informacje o badaniu. Zakładka Raport 
lekarza służy do wprowadzania notatek i/lub informacji, takich jak kody diagnostyczne dla 
różnych atrybutów badania, które następnie można przywołać w wygenerowanych raportach. 
 

 

ZAUWAŻ: Karta Raport lekarza nie pojawia się w polu Informacje o badaniu 
podczas inicjowania badania. Zostaje wyświetlona wyłącznie po otwarciu pola 
Informacje o badaniu po rozpoczęciu badania. 

 

  



 

34 

Kontrola impedancji 
Wartość impedancji jest sprawdzana, aby upewnić się, że kontakt elektrody z pacjentem jest 
zadowalający. Weryfikacja impedancji może być przeprowadzona w dowolnym momencie badania. 

Aby aktywować weryfikację impedancji, należy wybrać opcję Controls> Impedance Check. 

Uruchamianie kontroli impedancji 

Po zainicjowaniu weryfikacji impedancji oprogramowanie skanuje wszystkie kanały (w trybie 
automatycznego skanowania). Istnieje możliwość kontrolowania przewodności pojedynczego 
kanału przez zblokowanie go i dostosowanie styku elektrody do akceptowalnego poziomu 
wartości impedancji. Etykiety kanałów odpowiadają etykietom w bieżącym zestawie, a nie tym 
na samej jednostce centralnej. 

Aby... to zrobić... 

Zablokować system na  
konkretnym kanale 

Kliknąć przycisk Lock Channel (Zablokuj 
kanał), znajdujący się z lewej strony kanału #, 
który będzie poddawany weryfikacji. Ogranicza to 
proces skanowania do tego konkretnego kanału. 
Następnie możliwe jest przeprowadzenie 
regulacji połączenia elektrody, aż do osiągnięcia 
zadowalających poziomów wartości. 

Zezwolić systemowi na przeskanowanie 
wszystkich kanałów i zainicjować 
kontrolę pełnej impedancji 

Kliknąć przycisk Release Lock. 

Zapisywanie kontroli impedancji  
w ramach części zapisu EEG 

Kliknąć przycisk End and Start Recording. 

Kończenie procedury kontroli impedancji Kliknąć End. 
 

Interpretacja wyników kontroli impedancji 

Procedura kontroli impedancji wyświetla wykresy słupkowe, które pokazują impedancję każdego 
połączenia elektrody. Zielony pasek wskazuje, że wartość odczytu jest w dopuszczalnych 
granicach (tj. poniżej progu). Czerwony pasek wskazuje, że wartość odczytu jest niedopuszczalna 
(tj. powyżej progu). Aby ustawić próg impedancji, kliknąć jeden z przycisków oznaczonych 
Threshold w polu Threshold Group po prawej stronie ekranu Check Impedance. 
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Rejestracja wideo  

 
Przyciski rejestracji i kamery na pasku narzędziowym Workflow 

Naciskać Start/Stop Recording, aby włączać lub wyłączać rejestrację EEG. 

Naciskać Start/Stop Recording Video aby włączać lub wyłączać rejestrację sygnału wideo. 

Aby wyświetlić lub ukryć okno rejestracji wideo: 

• Wybrać View > Video 
• Nacisnąć CTRL + U 

• Kliknąć przycisk  Toggle Video On/Off na pasku narzędzi  

Okno sygnału wideo w trybie na żywo 

 
Okno sygnału wideo 

 

 
OSTRZEŻENIE: Opcja sygnału wideo musi być aktywna, aby przechwytywać lub 
przeglądać komponenty strumienia audio. 
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Otwieranie zakończonego badania do analizy 

Aby otworzyć ukończone badanie do analizy:  
1. Kliknąć ikonę Natus Database na pulpicie Windows, aby otworzyć bazę dancy Natus 

(Natus database).  
2. Zaznaczyć (podświetlić) badanie, które zostanie poddane analizie. 

3. Kliknąć przycisk  Review. Oprogramowanie NeuroWorks otworzy i wyświetli 
wybrane badanie. 

Nawigacja po badaniu 
Do nawigacji po badaniu pacjenta można użyć klawiatury, przycisków na pasku narzędzi 
Recenzja paska narzędzi Studium lub paska narzędzi Trend Summary. 

Korzystanie z klawiatury w celu nawigacji po badaniu  

Aby... to zrobić... 

Odtwarzanie badania wprzód lub wstecz  
w sposób ciągły 

Nacisnąć CTRL + F lub CTRL + R. 

Przełączanie między odtwarzaniem i zatrzymaniem Nacisnąć SPACJĘ. 

Przenoszenie badania wprzód o jedną stronę  Nacisnąć PRAWĄ STRZAŁKĘ. 

Przenoszenie badania wstecz o jedną stronę Nacisnąć LEWĄ STRZAŁKĘ. 

Przenoszenie badania wstecz lub wprzód w serii 
następujących po sobie stron 

Przytrzymać LEWY lub PRAWY 
klawisz STRZAŁKI. 

 

Korzystanie z paska narzędzi Przegląd podczas nawigacji po badaniu 

 
Pasek narzędzi Przegląd (Review) 



 

37 

Zamykanie badania  

Aby zamknąć plik, kliknąć przycisk  Close znajdujący się w prawym górnym rogu okna 
oprogramowania NeuroWorks. (Możliwe jest również zamknięcie pliku poprzez wybranie opcji  
File> Close).  
 

 

OSTRZEŻENIE: Zmiany dokonane podczas przeglądania badania nie zostaną 
zapisane bez poprawnego zamknięcia pliku. Aby zapisać zmiany, należy kliknąć 
Yes, gdy pojawi się okno komunikatu z pytaniem o chęć zapisania zmian (patrz 
ilustracja poniżej). 

 

Procedura zamykania 

Aby zamknąć badanie: 

1. Kliknąć przycisk  Close. Jeżeli okno Raport lekarza nie zostanie wyświetlone 
automatycznie, kliknąć zakładkę Physician’s Report, aby je wyświetlić. 

2. Wpisać nazwisko recenzenta w polu Reviewer. 
3. Kliknąć przycisk Mark as Reviewed, aby wprowadzić nazwisko recenzenta i datę przeglądu.  
4. Dodawanie odpowiednich informacji do dowolnej strony z zakładkami u dołu okna dialogowego 

Raport lekarza. 
5. Kliknąć OK aby zamknąć i zapisać badanie. 
6. Zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy użytkownik chce zakończyć bieżące badanie.  
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WSKAZÓWKA: Jeśli raport technika nie pojawi się po zamknięciu badania, należy wybrać opcję 
File > Customize > Options, po czym wybrać Automatically prompt report forms (Automatycznie 
wyświetlaj formularze raportów). Przeglądanie strumienia wideo  

Aby wyświetlić lub ukryć strumień wideo: 

• Wybrać View > Video  
• Wybrać opcję View > Toolbars > Video 
• Nacisnąć Ctrl+U.  

  
Funkcje przycisku ekranu wideo 
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Przeglądarka adnotacji  

Przegląd 

Funkcja Annotation Viewer ujmuje i wyświetla wszystkie adnotacje i notatki, którymi opatrzono badanie 
w kolejności ich dodawania. Umożliwia to szybką nawigację od notatki do notatki. Uwagi i komentarze 
dodane przez technika, recenzenta i system NeuroWorks są rejestrowane automatycznie. Podczas 
przeglądania badania przyciski strzałek umożliwiają nawigację między adnotacjami.  

Funkcja Annotation Viewer jest wyświetlana w trybie tylko do odczytu podczas fazy Acquisition 
(rejestracji), jednak można ją edytować w trybie Review. 

Aby otworzyć funkcję przeglądania adnotacji: 

• Wybrać opcję View > Annotation Viewer. 

 
Przeglądarka adnotacji 
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Dodawanie notatek i notatek personalizowanych w locie 

Dodawanie notatki przez kliknięcie 

Aby dodać notatkę poprzez kliknięcie: 
1. Kliknąć lewym przyciskiem myszy w dowolnym punkcie przebiegu badania. 
2. Otwierane jest menu Notatki akwizycji danych. 
3. Wybrać opcję Custom lub pre-defined note. 
4. W przypadku opcji Custom, nalezy wpisać informację w polu Note. 

Dodawanie notatki przez wpisywanie 

Podczas rejestracji badania możliwe jest szybkie dodawanie notatek własnych w locie. 

Aby dodać notatkę w trakcie procesu: 
1. Rozpocząć wpisywanie notatki na klawiaturze.  
2. Otwarte zostanie okno Note.  

 
Okno notatek 

3. Po zakończeniu wprowadzania notatki kliknąć OK.  

Notatka jest umieszczana w oknie przebiegu fali oraz w Annotation Viewer w momencie 
rozpoczęcia pisania.  
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Tworzenie i edycja zestawu 

Otwieranie edytora zestawu 

1. Wybrać opcję Edit > Settings > Montage. 
2. Kliknąć komórkę prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić listę wartości/etykiet, które 

można użyć do wypełnienia komórki.  

Duplikacja zestawu 

1. Kliknąć przycisk Duplicate znajdujący się w zestawie przycisków Montage po prawej 
stronie karty Montage. Pozwala to na utworzenie nowego zestawu sprzętowego 
(montażu), który początkowo ma te same kanały wejściowe i wyjściowe co zestaw 
aktualnie wybrany na liście. Ten zestaw może nie być zgodny z aktualnie 
wykorzystywaną jednostką centralną. Aby utworzyć zestaw konfiguracyjny zgodny 
z aktualna jednostką centralną, należy nacisnąć przycisk New (Nowy). 

2. Wpisać nową nazwę zestawu w polu Name. 
3. Zmienić ustawienia kanału według potrzeb. 
4. Zapisać nowy zestaw. 
5. Kliknąć OK, aby go aktywować. 

Zmiana nazwy zestawu sprzętowego 

1. Kliknąć przycisk Rename zlokalizowany po prawej stronie podwójnego pola Name. 
Podwójne pole Name zostaje otwarte w trybie edycji tekstu. 

2. Wpisać nową nazwę dla bieżącego zestawu w polu podwójnym Name i nacisnąć 
przycisk ENTER na klawiaturze. Nowa nazwa zestawu zostanie wyświetlona w menu 
podwójnego pola Name. 

3. Wprowadzić dowolne żądane zmiany do konfiguracji kanałów nowego zestawu przy 
pomocy przycisków Edit, Append, Insert, Modify, lub Delete. Po zapisaniu nowego 
zestawu sprzętowego pojawi się on na liście zestawów w menu Montage.  
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Tworzenie Nowego zestawu sprzętowego (montażu) 

1. Wybrać opcję Edit > Settings > Montage. 
2. Kliknąć New. Skutkuje to utworzeniem montażu o takiej liczbie kanałów wejściowych,  

w ile wyposażona jest jednostka centralna wykorzystywana do pozyskania bieżącego 
badania (jeśli badanie jest otwarte), lub domyślna jednostka centralna ustawiona na stronie 
akwizycji danych (w przypadku braku bieżącego badania). Montaż początkowo nie posiada 
zdefiniowanych kanałów wyjściowych (tabela jest pusta). Nazwa Untitled w polu tekstowym 
Name jest podświetlona. Wpisz nazwę nowego montażu tworzonego przez użytkownika. 

3. Dodawanie i modyfikowanie kanałów zgodnie z potrzebą. 
4. Wybrać opcję Append, aby dodać kanały w celu zakończenia procedury konfiguracji 

montażu. 
5. Wybrać kanał i kliknąć Edit. 
6. Wybrać opcję Insert, aby dodać kanał w lokalizacji wskaźnika myszy. 
7. Wybrać opcję Delete, aby usunąć wybrane kanały. 
8. Aby zapisać nowy montaż, kliknąć opcjęSave. Aby aktywować nowy montaż, kliknąć 

opcję OK. Po otwarciu menu Montage, nowy zestaw konfiguracyjny zostanie ujęty na 
liście montaży.  

Zachowywanie montażu 

Menu montażu wyposażono teraz w nowy przycisk Save (Location), który pozwala wybrać 
lokalizację, w której użytkownik chce zapisać montaż. Na przycisku Save wyświetlana jest 
domyślna lokalizacja zapisu bieżącego montażu; na przykład Save (Common). Kliknięcie na 
strzałkę obok przycisku Save (Location) pozwala na wyświetlenie menu z lokalizacjami 
dostępnymi do zapisu montażu, na przykład Save (Common), Save (Local) i Save (Patient). 

• Wybrać Save (Local), aby zapisać montaż w lokalnym katalogu. 
• Wybrać Save (Common), aby zapisać go w katalogu sieciowym. Ten katalog jest 

ustawiany w zakładce opcji File > Customize w oprogramowaniu NeuroWorks. 
• Wybrać Save (Patient), aby zapisać montaż wraz z informacjami o pacjencie w bazie 

danych Natus. 
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Zrzut ekranu zakładki Montage 

 
Ustawienia zakładki Montage 
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Edytor wizualny montażu 
Visual Montage Editor (Edytor wizualny montaż) to narzędzie do tworzenia i edycji montażu. 
Obecnie narzędzie ma formę łatwego interfejsu graficznego, podczas gdy w starszych wersjach 
istniały wyłącznie narzędzia tabelaryczne.  

Aby uzyskać dostęp do edytora wizualnego montażu: 
1. Wybrać opcję Edit > Settings > Montage. 

2. Kliknąć przycisk . 
 

 
Edytor wizualny montażu 
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Pasek narzędziowe stopera 
Stoper mierzy i wyświetla upływ czasu lub czas trwania zdarzenia. Aby otworzyć stoper, należy 
wybrać opcję View > Toolbars > Stopwatch.  

 
Stoper 

Pasek narzędziowy Montage 
Paska narzędzi Montage należy użyć do zmodyfikowania konfiguracji kanałów. Zakresy 
ustawień konfiguracyjnych montażu są oznaczone wartościami dostępnymi na pasku narzędzi. 

 

Pasek narzędziowy Montage 

Aby otworzyć Edytor montażu, kliknąć przycisk  Montage Settings znajdujący się po lewej 
stronie paska narzędziowego Montage Settings. 

Pasek narzędziowy Note 
Na pasku narzędzi Note wyświetlane są różne przyciski, w zależności od tego, czy nagrywane jest 
badanie na żywo (tryb akwizycji), czy przeglądane jest badanie zarejestrowane wcześniej (tryb 
przeglądu). Aby otworzyć pasek narzędzi Note, należy wybrać opcję View > Toolbars > Note. 

Poniższe ilustracje pokazują domyślne przyciski dla paska narzędzi Note. 

 
Pasek narzędziowy Note w trybie akwizycji  

 
Pasek narzędziowy Note w trybie przeglądania 

Kliknąć przycisk Note, aby natychmiast wstawić notatkę w bieżącej lokalizacji Sweep Edge. 
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Pasek narzędziowy Protocol 
Protokół to podlegający modyfikacji zestaw czynności, które są skonfigurowane w celu sekwencyjnej 
realizacji. Ten pasek narzędzi wyświetla nazwę i krok aktualnie uruchomionego protokołu. Za 
pomocą przycisków umiejscowionych po skrajnej prawej stronie paska narzędziowego Protocol 
możliwe jest aktywowanie opcji wstrzymania, wznowienia lub przerwania protokołu. 

Aby otworzyć pasek narzędzi Protocol, należy wybrać opcję View> Toolbars> Protocol. 

 
Pasek narzędziowy Protocol 

Pasek narzędziowy Camera  
Pasek narzędzi Camera zawiera przyciski obrotu, pochylenia, powiększenia i przełączania 
kamery dla potrzeb zdalnego sterowania kamerą podczas akwizycji danych na żywo.  

Aby otworzyć pasek narzędzi Camera: 

• Wybrać opcję View > Toolbars > Camera.  

Pasek narzędziowy z kamerą PTZ 
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Pasek narzędzi Przegląd (Review) 
Korzystanie z paska narzędziowego Review w celu nawigowania po badaniu. Pasek narzędzi 
Review jest dostępny wyłącznie w trybie Review (przeglądu).  

Aby otworzyć pasek narzędziowy Recenzja: 

• Wybrać opcję View > Toolbars > Review.  

 
Pasek narzędzi Przegląd (Review) 

Funkcje przycisków paska narzędzi 

Przycisk Funkcja/Opis 

 
Wł/wył nagrywanie strumienia wideo. 

 
Odtwarza badanie od końca. 

 
Pozwala na przejście do elementu poprzedniego. 

 
Pozwala na przejście do kolejnego elementu. 

 
Odtwarza badanie wprzód. 

 

Zmienia prędkość odtwarzania EEG.  

Kliknąć strzałki , aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość.  

 
Kliknąć, aby rozpocząć zaznaczanie fragmentu wideo. 

 
Kliknąć, aby zakończyć znakowanie końca fragmentu wideo. 

 
Kliknąć, aby edytować fragmenty wideo. 

 
Przycisk Instant Pruned View. Kliknąć, aby system automatycznie 
wyświetlił przycięty zapis. 

 
PrzyciskCapture current page (przechwyć bieżącą stronę).  

 
Kliknąć, aby wydrukować bieżącą stronę. 

 
PrzyciskMagnify (powiększ). Kliknąć przycisk, a następnie kliknąć 
i przeciągnąć prostokąt w oknie śladów. 
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Przycisk Funkcja/Opis 

 
Przycisk Unmagnify (pomniejsz). Kliknąć, aby przywrócić okno śladów 
do normalnego rozmiaru. 

 
Przyciski kursorów przebiegu fal. Wstawia kursor wraz z towarzyszącym 
mu polem informacyjnym w dowolny punkt przebiegu fali. 

 

Pasek narzędzi Study 
Pasek narzędziowy Study ukazuje przerwy w sesjach rejestrowych, w których strumień danych 
wideo został zarejestrowany jako obszar zakreskowany, natomiast różne zdarzenia 
zaznaczane są przy użyciu odmiennych kolorów. 

Aby otworzyć pasek narzędziowy Study: 

• Wybrać opcję View > Toolbars > Study. 

 
Pasek narzędzi Study 
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Pasek narzędzi Workflow 
Pasek narzędziowy Workflow może być używany do uruchamiania i zatrzymywania procesu 
rejestracji danych EEG i danych wideo zarówno z dysku lokalnego jak i z komputera zdalnego.  

Aby otworzyć pasek narzędziowy Workflow: 

• Wybrać opcję View > Toolbars > Workflow. 

 
Pasek narzędzi Workflow 

Przyciski i wskaźniki paska narzędziowego 

Przycisk Funkcja 

 
Start/Stop rejestracji. 

 
Włączanie/Wyłączanie strumienia wideo. 

 
Test kanałów. 

 
Kontrola impedancji. 

 
Aktywacja fotostymulatora. Ustawianie szybkości błysku. 

 
Przegląd bieżącego badania. 

 
Wskaźnik zapełnienia dysku. 
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Pasek narzędzi przepływu pracy - Sen 
Pasek narzędziowy Workflow jest dostępny wyłącznie w trybie Acquisition. Jeśli pasek narzędziowy 
Workflow nie jest na tym etapie wyświetlany, należy wybrać opcję File > Toolbars > Workflow. 

 
Pasek narzędzi Workflow 

Przyciski i wskaźniki paska narzędziowego  

Przycisk Funkcja 

 
Uruchamia/zatrzymuje rejestrację. 

 
Wł/wył strumienia wideo. 

 
Test kanałów. 

 
Kontrola impedancji. 

 

Kalibracja kanału. 

 

Kalibracja biologiczna. 

 

Zmiana pozycji ciała. 

 

Zmiana ustawień poziomów CPAP, Bi-Level i O2. 

 
Wyłączanie oświetlenia. 

 
Włączanie oświetlenia. 

 
Przegląd bieżącego badania. 

 
Przełączanie między przestrzeniami roboczymi. Zapisywanie 
nowego lub usuwanie istniejącego. 

 
Wskaźnik zapełnienia dysku. 



 

51 

Pasek narzędzi Summary - sen 
Jeśli pasek narzędzi Summary nie jest jeszcze widoczny, wybrać opcję View > Toolbars > 
Summary, aby wyświetlić pasek narzędzi Sleep Summary (Podsumowanie snu).  

 
Pasek narzędzi Sleep Summary przedstawiający zdarzenia i dane w zakresie pulsu/oksymetrii 

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy paska narzędzi Summary, zostanie wyświetlone menu 
skrótów wraz z opcjami, które pozwalają na zmianę wyświetlanych informacji. 
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Pasek narzędzi Staging - Sleep 
Pasek narzędziowy Staging służy do przypisania stadia snu do każdego etapu, w miarę 
nawigowania po badaniu. Pasek wyposażony jest również w przyciski do aktywacji funkcji 
Autopaging i Stage-by-Play. 

 
Pasek narzędziowy Staging 

Elementy sterujące i funkcjonalność opcji staging 

Przycisk Przycisk Stadium 

0 

 

Wybudzanie się 

1 

 

Stadium 1 

 

N1 

 

Sen przejściowy (niemowlę) (etap T) 

2 

 

Stadium 2 

 

N2 

3 

 

Stadium 3 

 

N3 

4 

 

Stadium 4 

 

Faza nie-REM (pacjent pediatryczny/niemowlęcy) 
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Przycisk Przycisk Stadium 

5 

 

REM 

6 

 

Ruch 

7 

 

Unscorable (Nie można określić prawidłowego stadium, zamiast 
tego punktowany jest etap). 

8 

 

Clear/Unscored (etap nie uzyskał punktacji). 

 

 

Autopaging. (Po naciśnięciu przycisku Autopaging, badanie 
automatycznie przeskakuje do następnego niepunktowanego 
etapu, po przyznaniu punktacji poprzedniemu etapowi.) 

 

 

Stage-by-Play. (Pozwala na ocenę wyników podczas jego 
odtwarzania wprzód). 
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Pasek narzędziowy Review - Sen 
W trybie Review (Przegląd) oprogramowania SleepWorks, pasek narzędzi Review  
powinien być wyświetlany w górnej części ekranu. Jeśli tak nie jest, należy wybrać opcję  
View >Toolbars > Review. 

Funkcje przycisków paska narzędzi 

Przycisk Funkcja/Opis 

 
Odtwarza badanie od końca. 

 
Pozwala na przejście do elementu poprzedniego. 

 

Wyświetla listę rozwijaną trybów nawigacji.  

 
Użyć do wyboru. 

 
Pozwala na przejście do kolejnego elementu. 

 
Odtwarza badanie wprzód. 

 

Zmienia prędkość odtwarzania EEG.  

Kliknąć strzałki , aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość.  

 
Kliknąć, aby rozpocząć zaznaczanie fragmentu wideo.  

 
Kliknąć, aby zakończyć znakowanie końca fragmentu wideo. 

 
Kliknąć, aby edytować fragmenty wideo. 
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Przycisk Funkcja/Opis 

 
Tryb oznaczania zdarzeń fazy snu. Przeciągnięcie prostokąta 
nad przebiegiem sygnału z naciśniętym tym przyciskiem 
spowoduje wyświetlenie menu rozwijanego z listą wszystkich 
skonfigurowanych zdarzeń fazy snu: 

 
Wybrać jeden z typów zdarzeń, aby zakończyć tworzenie 
zdarzenia fazy snu. Kliknąć dwukrotnie ten przycisk, aby trwale 
przejść w tryb znakowania zdarzeń fazy snu (Sleep Event 
Marking). Większą liczbę wydarzeń można oznaczyć bez 
naciskania przycisku za każdym razem. 
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Przycisk Funkcja/Opis 

 
Tryb Rapid Sleep Event Marking. w tym trybie, gdy prostokąt 
zostanie przeciągnięty na ekranie nad jednym z przebiegów, 
system spróbuje zlokalizować typ zdarzenia skonfigurowany do 
zaznaczenia na określonym kanale. Jeśli konfiguracja nie 
określi zdarzenia dla określonego kanału, pełne menu będzie 
nadal wyświetlane. Typ zdarzenia wybierany przez użytkownika 
jest następnie zapamiętywany, a monit nie będzie wyświetlany 
podczas oznaczania kolejnych notatek. 

Kliknąć dwukrotnie ten przycisk, aby trwale przejść w tryb 
znakowania gwałtownych zdarzeń fazy snu (Rapid Sleep Event 
Marking). w rogu przycisku pojawi się szpilka oznaczająca 
przełącznik trybu stałego. Większą liczbę zdarzeń można 
następnie oznaczyć bez konieczności naciskania przycisku za 
każdym razem. Rozwijane menu pojawi się tylko wtedy, gdy nie 
będzie żadnych zdarzeń przypisanych do tego konkretnego 
kanału w konfiguracji i tylko wtedy, gdy będzie to pierwsze 
zdarzenie oznaczone na danym kanale. 
Kliknąć przycisk ponownie, aby anulować tryb trwały. 

 
Zauważ: Jest to najszybszy sposób na ocenę 
zdarzeń fazy snu w oprogramowaniu SleepWorks, 
ponieważ nie wymaga przełączania trybów ani 
wybierania typu zdarzenia za każdym razem – 
wymaga wyłącznie zaznaczania samych zdarzeń. 

 
Zauważ: Dostosować zdarzenia powiązane 
z kanałami na stronie Sleep Events Configuration 
(Konfiguracja zdarzeń snu) (File->Customize-
>Sleep Events). Do oznaczenia danego typu 
zdarzenia snu można użyć wielu zdarzeń. 

 
Tryb Sleep Note Erasing. Nacisnąć ten przycisk, a następnie 
kliknąć notatkę zdarzenia snu na ekranie, aby ją usunąć. 
System następnie powróci do trybu przewijania strony. 

Kliknąć dwukrotnie ten przycisk, aby trwale przejść w tryb 
kasowania notatek fazy snu (Sleep Note Erasing). w rogu 
przycisku pojawi się szpilka oznaczająca przełącznik trybu 
stałego. Wiele zdarzeń można następnie skasować poprzez 
zwyczajne klikanie następujących po sobie zdarzeń zdarzenia 
bez konieczności naciskania przycisku za każdym razem. 
Kliknąć przycisk ponownie, aby anulować tryb trwały. 

 
Funkcja usuwa wszystkie notatki ekranowe. 

  

Przycisk Accept automated event.  
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Przycisk Funkcja/Opis 

 

Przycisk Reject automated event.  

  
Przycisk Workspaces. Pozwala na zapamiętanie pewnych 
elementów interfejsu użytkownika. 

 
Przycisk Capture current page (przechwyć bieżącą stronę). 

 
Kliknąć, aby wydrukować bieżącą stronę. 

 
Przycisk Magnify (powiększ). Kliknąć przycisk, a następnie 
kliknąć i przeciągnąć prostokąt w oknie śladów. 

 
Przycisk Unmagnify (pomniejsz). Kliknąć, aby przywrócić okno 
śladów do normalnego rozmiaru. 

 
Przyciski kursorów przebiegu fal. Wstawia kursor wraz 
z towarzyszącym mu polem informacyjnym w dowolny punkt 
przebiegu fali. Aby wyłączyć, kliknąć przycisk po raz drugi. 

 

Ustawienie przycisku body position (pozycja ciała). Kliknąć, 
aby wybrać z rozwijanej listy opcji do wyboru. 

 

Użyć, aby zmienić wartości parametrów CPAP, Bi-Level, oraz 
Supplemental 02. 

 
Przycisk Lights off. Kliknąć, aby wstawić notkę wyłączenie 
światła w oknie badania i przeglądarce adnotacji. 

 
Przycisk Lights on. Kliknąć, aby wstawić notkę włączenie 
światła w oknie badania i przeglądarce adnotacji. 

 
Wł/wył strumienia wideo. 
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Kalibracja narzędzia - sen 
W oprogramowaniu SleepWorks należy przypisać odpowiednietypy sygnałów kanału 
w projektowanym zestawie. 

Przypisywanie typu sygnału kanału 

Należy pamiętać, że aby otworzyć funkcję Kalibracja narzędzia (Calibrate tool)j, należy 
uprzednio użyć edytora Montażu, aby przypisać odpowiedni typ kanału. 

1. Wybrać opcję Edit > Settings > Montage. 
2. Wybrać jeden lub więcej kanałów w montażu. Kliknąć prawym przyciskiem myszy 

komórkę w kolumnie Type. Następnie wybrać odpowiedni typ sygnału kanału 
z pojawiającego się menu (na przykład External OSat lub External Pulse Rate).  
To ustawienie jest następnie stosowane do wybranego kanału. 

3. Kliknąć Apply. 
4. Kliknąć OK, aby zamknąć edytor Zestawu i powrócić do ekranu badania na żywo. 

Korzystanie z narzędzia kalibracji (Calibrate Tool) 

Aby przekształcić dane wyjściowe w odpowiednią jednostkę dla danego typu kanału, system musi 
wiedzieć, kiedy wartość wyjścia z zewnętrznego przetwornika znajduje się na określonym, znanym 
poziomie. Narzędzie Calibrate wykorzystywane jest do dostarczania systemowi tych informacji.  

Po otwarciu pola Calibrating, czy to za pomocą przycisku  Calibrate Channel i wybranie 
kanału, lub też poprzez wybór kanału w oknie przebiegu fali, kliknięcie prawym przyciskiem 
i wybranie opcji Calibrate—pozwoli na zapoznanie się z kodem barwnym pola Calibrating: 

• Linia jasnoniebieska pokazuje linię aktualnego przebiegu. 
• Słupki barwne (czerwony, zielony itp.) służą do ustawiania wartości konwersji, gdy przebieg 

fali (niebieska linia) znajdować się będzie na określonych, znanych wartościach.  
• Pola tekstowe na lewo służą do poinformowania systemu o poziomie napięcia, gdy 

bieżący przebieg fali przybiera znane wartości (czerwony tekst = czerwony słupek; 
zielony tekst = zielony słupek itp). 

 

 
ZAUWAŻ: Poniższy przykład pokazuje, jak skalibrować system do wartości 100% 
i 0% sygnałów wyjściowych dla External OSat. Jednakże procedura kalibracji  
jest praktycznie identyczna dla kalibracji innych urządzeń zewnętrznych oraz 
pozycji ciała. 
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Ambulatory Headbox Manager 
Ambulatory Headbox Manager to oddzielny program do prowadzenia badań przy 
wykorzystaniu ambulatoryjnych jednostek centralnych. Korzystając z programu Ambulatory 
Headbox Manager, możliwe jest sprawdzenie stan pamięci jednostki centralnej i przesyłanie 
badań do bazy danych Natus. 

 

Aktywacja i korzystanie z Ambulatory Headbox Manager 

Aby otworzyć Ambulatory Headbox Manager, należy wybrać opcję Tools > Ambulatory 
Manager w Natus Database.  

Szczegółowe instrukcje dotyczące przeprowadzania ambulatoryjnego badania wideo za 
pomocą jednostki Trex HD podano w Przewodniku technicznym Trex HD (p/n 009318). 
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Rozpoczynanie badania ambulatoryjnego 
Rozpoczynanie badania 

Krok 1: 
Podłączyć jednostkę 
centralną 

Włożyć nowe baterie do ambulatoryjnej jednostki centralnej. 

Krok 2: 
Podłączyć elektrody 

Przygotować pacjenta i podłączyć przewody pacjenta do jednostki 
centralnej. 

Krok 3: 
Rozpoczynanie  
nowego badania 

Z poziomu Natus Database, kliknąć przycisk  New. Zostanie 
wyświetlone okno Study Information. Wpisać imię i nazwisko 
pacjenta i inne istotne informacje o badaniu. Aby rozpocząć 

nagrywanie, kliknąć . 

Krok 4: 
Rozpoczynanie 
pozyskiwania danych 
do jednostki centralnej 

Wybrać jednostkę centralną i dodatkowe ustawienia w zakładce 
Edit> Settings Acquisition.  
Jeśli użytkownik chce rozpocząć nagrywanie ręcznie, musi 
zaznaczyć opcję Start data recording when study starts i usunąć 
opcję Start ambulatory study when HB disconnected. 
Rozpocząć rejestrację ambulatoryjną przechodząc do opcji: 
Controls > Start Ambulatory Study. Wyświetlony zostanie 
następujący komunikat: Badanie ambulatoryjne zostanie 
uruchomione, a okno bieżącego przebiegu zostanie zamknięte. 
Kontynuować? YES/NO. Kliknąć Yes (tak). Oprogramowanie 
NeuroWorks zostaje zamknięte, a dane będą zapisywane w pamięci 
flash jednostki centralnej. 
SPOSÓB ALTERNATYWNY: Aby rozpocząć akwizycję danych 
automatycznie, gdy jednostka centralna jest odłączona, należy 
sprawdzić, czy opcja Start ambulatory study when HB 
disconnected jest zaznaczona. Jednostka centralna rozpocznie 
pobieranie danych do pamięci flash, gdy zostanie odłączona od 
komputera akwizycji danych. 

Krok 5: 
Odłączanie jednostki 
centralnej 

Odłączyć kabel od jednostki centralnej i zmontować osprzęt na 
pacjencie. Upewnić się, że bursztynowe światło z boku modułu Trex 
jest podświetlane światłem przerywanym, wskazującym tryb 
nagrywania ambulatoryjnego. 

 

Okno Ambulatory Headbox Manager przedstawia informacje o badaniach aktualnie 
przechowywanych w pamięci flash jednostki centralnej. Pozwala ono także na:  

• Zakończenie aktualnie pozyskiwanego badania. 
• Przesyłanie jednego lub większej ilości badań z jednostki centralnej do bazy danych komputera. 
• Wyczyszczenie (lub opróżnienie) pamięć flash jednostki centralnej. 
• Odświeżenie statusu wyświetlanych plików badań. 
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Zakańczanie badania 

Aby zatrzymać pozyskiwanie i zapisywanie danych w skrzynce odbiorczej, należy wybrać, 
którego status Running oznaczono Yes. Następnie kliknąć End Study. 

Przesyłanie badania 

Po kliknięciu przycisku Upload Study wybrane badanie zostaje przesłane z jednostki centralnej 
do Natus Database. Lista badania pozostaje w sekcji Storage Management do chwili 
usunięcia badania z pamięci flash. 

Czyszczenie pamięci flash 

Po przesłaniu wszystkich badań kliknąć przycisk Clear Memory. Spowoduje to wymazanie 
pamięci flash, w celu zyskania miejsca do rejestracji większej liczby badań. w miarę 
zaawansowania procesu czyszczenia pamięci, u dołu okna programu Ambulatory Headbox 
Manager wyświetlany jest pasek postępu.  

Po zakończeniu procesu wyświetlany jest komunikat Memory Contents erased. Kliknąć OK, a 

następnie kliknąć . 
 

 
OSTRZEŻENIE: Dane w pamięci flash zostaną TRWALE usunięte po kliknięciu 
opcji Clear Memory. 
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Utylizacja na koniec okresu użytkowania 

Natus zobowiązuje się do spełniania wymagań przepisów Unii Europejskiej WEEE (zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny) 2014. Przepisy te stanowią, że odpady elektryczne i 
elektroniczne muszą być zbierane oddzielnie do prawidłowego przetwarzania i odzysku w celu 
zapewnienia, że WEEE zostaną ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi w sposób 
bezpieczny. Zgodnie z tym zobowiązaniem Natus może przenieść obowiązek odbioru i 
recyklingu na użytkownika końcowego, chyba że dokonano innych ustaleń. Prosimy o kontakt w 
celu uzyskania szczegółowych informacji na temat systemów zbierania i odzyskiwania 
dostępnych w twoim regionie pod www.natus.com.  

Sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) zawiera materiały, komponenty i substancje, które 
mogą być niebezpieczne i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, jeśli 
WEEE nie zostanie właściwie przetworzony. Dlatego użytkownicy końcowi mają również do 
odegrania ważną rolę w celu zapewnieniu bezpiecznego ponownego wykorzystania i recyklingu 
WEEE. Użytkownicy sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie mogą wyrzucać WEEE razem 
z innymi odpadami. Użytkownicy muszą korzystać z miejskich systemów zbiórki odpadów lub 
obowiązku odbioru przez producenta/importera lub licencjonowanych przewoźników odpadów, 
aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko w związku z usuwaniem zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz aby zwiększyć możliwości ponownego użycia, recyklingu i 
odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

Sprzęt oznaczony poniżej przekreślonym kubłem na śmieci na kółkach to sprzęt elektryczny i 
elektroniczny. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami,  
ale należy je odbierać osobno.  

 

  

https://natus.com/
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Pusta strona. 
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