NeuroWorks
SleepWorks
Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de accesare a instrucțiunilor de utilizare electronice (site)
Există o copie a instrucțiunilor de utilizare în format PDF pe site, în secțiunea produsului asociat:
• Neurologie: https://natus.com/natus-support
Căutați „NeuroWorks/SleepWorks Instructions for Use” și alegeți versiunea în limba dvs. locală
pentru instrucțiunile de utilizare.
Fișierele pot fi tipărite, salvate sau căutate utilizând Adobe Reader. O copie a Adobe Reader poate fi
descărcată direct de la Adobe Systems (www.adobe.com).

P/N: 029107 Rev K

1

Nota editorului
Număr componentă: 029107 Rev K
Instrucțiuni de utilizare Natus NeuroWorks/SleepWorks
Eliberat în: August 2022
PUBLICAT DE:
Natus Medical Incorporated
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK)
2568 Bristol Circle
Oakville, Ontario, CANADA L6H 5S1
Telefon local: 905-829-5300 sau Fax: 905-829-5304
Gratuit (SUA și Canada): 800-303-0306
Suport tehnic: OTS@natus.com
Site web: www.natus.com
REPREZENTANT EUROPEAN AUTORIZAT:
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park, Gort,
Co. Galway, Irlanda
Tel: +353 (0)91 647400
Fax: +353 (0)91 630050

Copyright © 2022 Natus Neurology Incorporated.
Toate drepturile rezervate. Acest manual conține informații proprietare care sunt protejate prin dreptul de autor și
care nu pot fi copiate, în întregime sau parțial, cu excepția permisiunii prealabile în scris a companiei Natus
Neurology Incorporated. Dreptul de autor și restricțiile expuse anterior privind utilizarea dreptului de autor se extind
asupra tuturor suporturilor pe care aceste informații sunt păstrate.
Această copie a Manualului de utilizare se va utiliza doar în conformitate cu condițiile de vânzare ale Natus
Neurology Incorporated sau ale distribuitorilor săi. Natus Neurology Incorporated nu face nicio declarație și
nu oferă nicio garanție de niciun fel cu privire la acest document. Natus Neurology Incorporated își declină
orice responsabilitate pentru pierderile sau prejudiciile rezultate din posesia, vânzarea sau utilizarea acestui
document.

2

Pagină goală.

3

Cuprins
Drepturi...................................................................................................................................... 8
Utilizare preconizată: Software-ul NeuroWorks ......................................................................... 8
Utilizare preconizată: Software-ul SleepWorks ......................................................................... 9
Declinarea responsabilității ....................................................................................................... 9
Sisteme Natus ......................................................................................................................... 10
Acquisition LT (sistem laptop) .............................................................................................. 10
Acquisition DT (sistem desktop) .......................................................................................... 10
Utilizarea manualului ............................................................................................................... 10
Serviciul clienți și asistență tehnică ......................................................................................... 11
Introducere .............................................................................................................................. 12
Despre software ................................................................................................................... 12
Convenții privind funcționarea ............................................................................................. 12
Actualizarea software-ului NeuroWorks .................................................................................. 13
Recomandări actualizări Microsoft Windows: ...................................................................... 13
Pornirea/oprirea sistemului Acquisition DT ............................................................................. 14
Avertizări și atenționări generale ............................................................................................. 15
Avertizări și atenționări privind echipamentele electrice .......................................................... 15
Avertizări și atenționări privind conectarea electrozilor și a pacientului................................... 17
Avertizări și atenționări privind mediul pacientului ................................................................... 17
Avertizări și atenționări specifice Acquisition LT ..................................................................... 18
Avertizări și atenționări privind software-ul .............................................................................. 19
Profiluri de achiziție .............................................................................................................. 19
Baza de date Natus ............................................................................................................. 20
Alarme ................................................................................................................................. 20
Decuparea și reducerea mărimii unui studiu și ștergerea videoclipurilor ............................. 21
Analizoare NeuroWorks ....................................................................................................... 21
Configurarea NeuroWorks ................................................................................................... 22
Întreținerea efectuată de utilizatori recomandată .................................................................... 22
Monitor și CPU ..................................................................................................................... 23
Conectorii............................................................................................................................. 23
Caseta de conexiuni și cablul .............................................................................................. 23
Electrozii și accesoriile ......................................................................................................... 23
Descrierea simbolurilor de pe echipamente ............................................................................ 24
Inițierea unui nou studiu .......................................................................................................... 25
Caseta Informații studiu........................................................................................................... 27
4

Opțiunea Casetă de conexiuni ............................................................................................. 28
Fila Informații medicamente .................................................................................................... 29
Fila Raport tehnician ............................................................................................................... 29
Fila Raport medic .................................................................................................................... 29
Verificarea impedanței ............................................................................................................. 30
Executarea unei verificări a impedanței ............................................................................... 30
Interpretarea unei verificări a impedanței ............................................................................ 30
Înregistrare video ..................................................................................................................... 31
Fereastra video în modul vizualizare în timp real ................................................................ 31
Deschiderea unui studiu finalizat pentru evaluare ................................................................... 32
Navigarea printr-un studiu ....................................................................................................... 32
Utilizarea tastaturii pentru a naviga printr-un studiu ............................................................ 32
Utilizarea barei de instrumente evaluare pentru a naviga printr-un studiu .......................... 32
Închiderea unui studiu ............................................................................................................. 33
Procedura de închidere ....................................................................................................... 33
Vizualizator adnotări ................................................................................................................ 35
Prezentare generală ............................................................................................................ 35
Adăugarea de note și de note personalizate rapide ................................................................ 36
Adăugarea unei note dând clic ............................................................................................ 36
Adăugarea unei note prin tastare ........................................................................................ 36
Crearea și editarea unui montaj .............................................................................................. 37
Deschiderea Editorului de montaj ........................................................................................ 37
Duplicarea unui montaj ........................................................................................................ 37
Redenumirea unui montaj .................................................................................................... 37
Crearea unui nou montaj ..................................................................................................... 37
Salvarea unui montaj ........................................................................................................... 38
Captură de ecran a filei Montaj ............................................................................................ 38
Bara de instrumente cronometru ............................................................................................. 40
Bara de instrumente montaj .................................................................................................... 40
Bara de instrumente Notă ....................................................................................................... 40
Bara de instrumente pentru protocoale ................................................................................... 41
Bara de instrumente Cameră .................................................................................................. 41
Bara de instrumente cu Cameră PTZ .................................................................................. 41
Bara de instrumente evaluare ................................................................................................. 42
Bara de instrumente Studiu ..................................................................................................... 43
Bara de instrumente Flux de lucru .......................................................................................... 44
5

Bara de instrumente Flux de lucru – Somn ............................................................................. 45
Bara de instrumente Rezumat – Somn ................................................................................... 46
Bara de instrumente Stadiu – Somn ....................................................................................... 47
Bara de instrumente Evaluare – Somn ................................................................................... 49
Instrument calibrare – Somn ................................................................................................... 53
Asocierea tipului de semnal la canal ................................................................................... 53
Utilizarea instrumentului Calibrare ....................................................................................... 53
Gestionar pentru caseta de conexiuni ambulatorie ................................................................. 54
Activarea și utilizarea Gestionarului pentru caseta de conexiuni ambulatorie ..................... 54
Inițierea unui studiu în ambulatoriu ......................................................................................... 55
Finalizarea unui studiu ......................................................................................................... 56
Încărcarea unui studiu ......................................................................................................... 56
Ștergerea memoriei Flash ................................................................................................... 56
Eliminare la sfârșitul duratei de viață ....................................................................................... 57

6

Pagină goală.

7

Drepturi
Toate drepturile rezervate. Acest document conține informații proprietare care sunt protejate
prin dreptul de autor și care nu pot fi copiate, în întregime sau parțial, cu excepția permisiunii
prealabile în scris a companiei Natus Medical Incorporated. Dreptul de autor și restricțiile
expuse anterior privind utilizarea dreptului de autor se extind asupra tuturor suporturilor pe care
aceste informații pot fi păstrate.
Manualul de instrucțiuni Natus NeuroWorks și ajutorul online se vor utiliza numai în conformitate
cu condițiile de vânzare ale companiei Natus Medical Incorporated. Natus Medical Incorporated
își declină orice responsabilitate pentru pierderile sau prejudiciile rezultate din posesia,
vânzarea și/sau utilizarea acestui document. În niciun caz, Natus Medical Incorporated nu va fi
răspunzătoare pentru prejudiciile directe, indirecte, speciale, incidentale sau de consecință care
rezultă din defecțiuni hardware, software, ale accesoriilor pentru metodele terapeutice (de
exemplu, cabluri sau electrozi etc.) sau din documentație, chiar dacă a fost informată cu privire
la posibilitatea unor astfel de prejudicii.
AVERTISMENT: Legislaţia federală limitează vânzarea, distribuirea sau utilizarea
acestui software de către sau în baza unei prescripții eliberate de un medic.

Utilizare preconizată: Software-ul NeuroWorks
Natus NeuroWorks este un software pentru EEG care afișează semnale fiziologice. Utilizatorul
vizat al acestui produs este un medic specialist calificat în domeniul electroencefalografiei, care
își va folosi discernământul profesional în utilizarea informațiilor.
•

Software-ul EEG NeuroWorks permite achiziționarea, afișarea, arhivarea, evaluarea și
analiza semnalelor fiziologice.

•

Componenta NeuroWorks de detecție a crizelor epileptice este destinată să marcheze
secțiunile achiziționate anterior ale înregistrărilor EEG ale adulților (în vârstă de 18 ani
sau mai mult), care pot corespunde crizelor electrografice, pentru a ajuta medicii
specialiști în evaluarea traseelor EEG. Înregistrările EEG trebuie obținute cu un montaj
complet al senzorilor pe scalp, conform sistemului standard 10/20.

•

Componenta NeuroWorks de detecție a vârfurilor este destinată să marcheze secțiunile
achiziționate anterior ale înregistrărilor EEG ale adulților (în vârstă de 18 ani sau mai
mult), care pot corespunde vârfurilor electrografice, pentru a ajuta medicii specialiști în
evaluarea traseelor EEG. Înregistrările EEG trebuie obținute cu un montaj complet al
senzorilor pe scalp, conform sistemului standard 10/20.

•

Funcționalitatea aEEG inclusă în NeuroWorks este destinată monitorizării cerebrale. Funcția
NeuroWorks de marcare automată a evenimentelor nu este aplicabilă pentru aEEG.

•

NeuroWorks include, de asemenea, afișarea unui grafic EEG cantitativ, matricea
spectrală comprimată (Compressed Spectrum Array (CSA)), care are rolul de a ajuta
utilizatorul să monitorizeze și să analizeze undele EEG. Funcția NeuroWorks de
marcare automată a evenimentelor nu este aplicabilă pentru CSA.

Acest dispozitiv nu îi oferă utilizatorului nicio concluzie de diagnosticare a stării pacientului.

8

Utilizare preconizată: Software-ul SleepWorks
Software-ul SleepWorks funcționează împreună cu amplificatoarele Connex, Trex sau Netlink
și este destinat studiilor de polisomnografie. Software-ul permite înregistrarea, afișarea, analiza,
tipărirea și stocarea semnalelor fiziologice pentru a ajuta la diagnosticarea diferitelor tulburări de
somn și tulburări respiratorii legate de somn.
Software-ul SleepWorks permite:
•

Analiza automată a semnalelor fiziologice care este destinată utilizării numai la adulți.

•

O alertă opțională audio/vizuală pentru pragul definit de utilizator la intrarea DC
calibrată. Aceste alerte nu sunt destinate utilizării pentru menținerea funcțiilor vitale, cum
ar fi monitorizarea semnelor vitale sau supravegherea medicală continuă în unitățile de
terapie intensivă.

•

Sunt furnizate modele de rapoarte privind somnul care centralizează datele despre
somn înregistrate și clasificate cu ajutorul unor măsurători simple, inclusiv contorizare,
valori medii, maxime și minime, precum și intervalele de date pentru tendința valorilor.

Software-ul SleepWorks nu oferă nicio concluzie de diagnosticare a stării pacientului și este
destinat utilizării doar de către medici specialiști calificați, în medii de cercetare și clinice.

Declinarea responsabilității
Orice incident grav care a survenit în legătură cu dispozitivul trebuie raportat Natus Medical
Incorporated DBA Excel-Tech Ltd. (Xltek) și autorității competente a statului membru în care
utilizatorul și/sau pacientul este stabilit.
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Sisteme Natus
Natus oferă două sisteme care asigură performanțe accesibile și superioare în combinație cu
capacitățile avansate ale stațiilor de lucru Windows 7.

Acquisition LT (sistem laptop)
Acquisition LT este un computer mobil și portabil care
oferă capacități complete de monitorizare a datelor
într-un sistem ușor de transportat dintr-un loc în altul.
Acquisition LT se utilizează împreună cu EEG32U,
EMU40/EMU40EX, Trex/Trex HD, Brain Monitor,
Connex, Netlink, Netlink Traveler, NeuroLink IP,
Natus Quantum, Quantum Nicolet și Comet-PLUS.

Acquisition DT (sistem desktop)
Acquisition DT este un computer desktop care
utilizează un computer personal în format standard.
Această unitate pentru monitorizarea datelor se
utilizează împreună cu EEG32U, EMU40/EMU40EX,
Trex/Trex HD, Brain Monitor, Connex, Netlink, Netlink
Traveler, EMU128FS, NeuroLink IP, Natus Quantum,
Quantum Nicolet și Comet-PLUS.

Utilizarea manualului
Acest manual prezintă descrieri și instrucțiuni pas cu pas care vă ajută să înțelegeți testarea,
personalizarea și funcționarea software-ului și a accesoriilor NeuroWorks. Acesta vă îndrumă
prin etapele de achiziție în cadrul unui studiu pe pacient, de examinare și stocare a acestuia și
de creare a unui raport de studiu. Pentru instrucțiuni detaliate și informații suplimentare,
consultați Manualul de utilizare NeuroWorks 7 (p/n 101886X), Manualul de utilizare
NeuroWorks 8 (p/n 013017), Manualul de utilizare SleepWorks 7 (p/n 104017X) sau
Manualul de utilizare SleepWorks 8 (p/n 013018).
Când treceți prin proceduri, vă recomandăm să citiți întreaga secțiune înainte de a începe
secvența. Vă rugăm să urmați instrucțiunile cu atenție.
Convenții tipografice
Atenție extremă: Oferă informații despre pericolele grave care pot duce la
vătămări sau deces.
Avertisment: Oferă informații importante care nu trebuie trecute cu vederea.
Sfat: Oferă informații care vă pot ajuta să economisiți timp sau să efectuați o
funcție utilă care nu iese imediat în evidență.
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Notă: Oferă informații suplimentare importante.
Caractere Textul în caractere aldine indică denumirile tastelor de control, tastelor
aldine
funcționale, opțiunilor și etichetelor sau ale cuvintelor-cheie.
Vă încurajăm să explorați manualul și să profitați de tot ceea ce Natus a proiectat să facă
sistemul NeuroWorks.
Avertisment: Citiți cu atenție toate avertizările și atenționările înainte de a porni
sistemul pentru prima dată.

Serviciul clienți și asistență tehnică
Dacă aveți nevoie de ajutor și nu puteți găsi o soluție în asistența online, urmați pașii de mai jos.
Pas

Descriere

Pasul 1: Documentați
incidentul

Documentați cu atenție incidentul. Dacă este posibil, notați mesajele
de eroare, denumirile casetelor de dialog și ceea ce ați făcut înainte
de apariția problemei.

Pasul 2: Reporniți
computerul

Deseori repornirea computerului va rezolva o problemă.
1. Închideți toate aplicaţiile.
2. Dați clic pe butonul Start de pe bara de activități Windows.
3. Alegeți Închidere din meniul Start.
4. Selectați Repornire computer și dați clic pe Da.

Pasul 3: Închideți
computerul

Uneori este nevoie să opriți computerul complet pentru a rezolva o
problemă.
1. Dați clic pe butonul Start de pe bara de activități Windows.
2. Alegeți Închidere din meniul Start.
3. Selectați Închidere computer și dați clic pe Da.
4. Opriți alimentarea cu energie a unității. Aşteptați 10
secunde. Porniți din nou alimentarea.

Pasul 4: Contactați
asistența tehnică

Mai întâi, notați numărul de serie al computerului dvs. (situat pe
partea din spate a computerului). De asemenea, trebuie să notați ce
versiune de software utilizați.
Dacă nu sunteți sigur, dați clic pe butonul
și selectați Despre
Natus NeuroWorks. Apoi apelați asistența tehnică Natus la
numărul 1-800-303-0306 sau prin e-mail la OTS@natus.com.

Așteptăm opiniile și sugestiile dvs. cu privire la orice aspecte privind sistemele noastre Natus,
software-ul, manualele, ajutorul online, linia de accesorii și serviciile de asistență.
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Introducere
Despre software
Software-ul NeuroWorks este format din două părți: baza de date Natus – în care sunt stocate
fișierele studiului – și NeuroWorks – software-ul utilizat pentru achiziția de date. Butoanele
reprezentative ale acestora apar pe bara de activități Windows când programele sunt deschise.
Butoanele programului din bara de activități
Software-ul Natus rulează pe sistemul de operare Microsoft Windows. Acesta oferă multitasking
efectiv și comunicații în rețea în timp real utilizând protocoale de rețea standard. Natus proiectează,
construiește, testează, distribuie și oferă asistență pentru software-ul și echipamentele sale pentru a
garanta menținerea unui control absolut asupra calității. Aceasta îi oferă Natus flexibilitatea de a-și
îmbunătăți continuu produsele pentru a satisface nevoile clienților săi.

Convenții privind funcționarea
Sistemele Natus funcționează într-un mediu Windows. Pentru utilizarea sistemului
NeuroWorks este necesară o oarecare familiarizare cu convențiile generale de operare ale
computerului. De exemplu, trebuie să știți că puteți selecta ecrane și opțiuni dând clic pe
butoane cu mouse-ul și că informațiile (datele) pot fi introduse și înregistrate prin tastarea într-o
casetă de dialog.
Utilizarea mouse-ului
Selectarea comenzilor cu mouse-ul utilizând convențiile standard Microsoft Windows activează
majoritatea operațiunilor sistemului.
Butonul din stânga al mouse-ului
Poziţionaţi indicatorul mouse-ului pe un element de pe ecran și apoi dați clic pe butonul din
stânga al mouse-ului. Dacă dați clic o dată se selectează o funcție. Dacă dați dublu clic (dați clic
de două ori) se inițiază funcția respectivă.
Butonul din dreapta al mouse-ului
Puneți indicatorul pe un element de pe ecran și dați clic pe butonul din dreapta a mouse-ului
pentru a deschide un meniu de comenzi rapide pentru elementul respectiv. Puneți indicatorul pe
opțiunea dorită și dați clic stânga pentru a o deschide.
Sunt binevenite opiniile și sugestiile dvs. cu privire la orice aspecte privind sistemele noastre,
software-ul, manualele, ajutorul online, linia de accesorii și serviciile de asistență.
NOTĂ: Nu veți produce nicio daună mașinii sau software-ului dacă dați clic
accidental pe un buton care nu corespunde secvenței. Se va afișa o casetă de
dialog de redirecționare care vă va informa cu privire la secvența corectă și vă va
permite să reporniți procedura.
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Actualizarea software-ului NeuroWorks
Din când în când, Natus vă poate trimite actualizări software. Software-ul de actualizare este
disponibil pe un CD de instalare sau printr-un link de descărcare disponibil prin intermediul
asistenței tehnice Natus.
Pentru a actualiza software-ul:
1. Activați instalarea prin introducerea CD-ului de instalare. Pentru a instala prin
intermediul link-ului software, dați clic pe link și apăsați Executare. Apăsați Executare
din nou după finalizarea descărcării. În fereastra arhivei auto-extractibile WinRAR care
apare, selectați folderul de destinație dând clic pe Răsfoire, apoi apăsați Instalare.
2. Deschideți folderul NeuroWorks, apoi dați clic pe fișierul aplicației
Instalare > NWorks > Configurare.
3. Urmați instrucțiunile solicitate de Expertul InstallShield pentru NeuroWorks.
4. Introduceți numărul de serie și numărul pachetului de opțiuni pentru a genera un cod
de solicitare.
5. Furnizați codul de solicitare asistenței tehnice Natus. Vi se va da un cod de activare
pentru a vă reactiva licența și pachetele de opțiuni.
6. Pentru a reporni computerul și a finaliza instalarea, dați clic pe OK.

Recomandări actualizări Microsoft Windows:
•

Sistemele Natus sunt livrate cu actualizările automate Windows dezactivate.
Recomandăm clienților să mențină dezactivate actualizările automate, întrucât instalarea
software-ului neaprobat vă poate destabiliza sistemele.

•

În cazul în care clienții sunt îngrijorați că sistemele lor pot fi expuse accidental la
amenințări de securitate cibernetică, le recomandăm să verifice periodic cu Natus pentru
a determina ce actualizări Windows sunt aprobate pentru produsul Natus vândut și
pentru a descărca și instala doar respectivele actualizări specifice.

•

Pentru o listă la zi a actualizărilor Windows Service Pack adecvate pentru a fi
instalate pe sistemele Xltek, vizitați secțiunea Asistență tehnică de pe site-ul Natus
(http://www.natus.com/index.cfm?page=support_1&crid=135).
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Pornirea/oprirea sistemului Acquisition DT
Pentru a porni sistemul Acquisition DT, urmați pașii de mai jos:
1. În cazul în care reglementările locale impun utilizarea unui transformator de
izolare, asigurați-vă că acesta este conectat la o priză de curent de uz medical.
2. Conectați cablul de rețea, dacă este disponibil.
3. În afara SUA: Porniți transformatorul de izolare dacă aceasta face parte din
sistemul dvs.
4. Deschideți monitorul.
5. Porniți computerul desktop (există un comutator de alimentare suplimentar pe partea
din spate a unității).
6. Porniți orice alte echipamente (cum ar fi stimulatoare fotice).
7. Porniți programul baza de date Natus.
Pentru a opri sistemul Acquisition DT, urmați pașii de mai jos:
1. Ieșiți din baza de date Natus.
2. Dați clic pe butonul Start de pe bara de activități Windows.
3. Alegeți Închidere din meniul Start.
4. Selectați Închidere computer și dați clic pe Da.
5. Utilizați comutatorul de alimentare pentru a opri computerul. (Nu este necesar să opriți
niciunul dintre celelalte componente.)
6. Scoateți din priză transformatorul de izolare dacă aceasta face parte din sistemul dvs.
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Avertizări și atenționări generale
Următoarele avertizări și atenționări se aplică sistemelor Natus desktop și laptop și softwareului care le însoțește. Acquisition LT (laptop) are propriile sale avertizări și atenționări
suplimentare specifice sistemului. Dacă nu sunteți sigur sau dacă aveți întrebări cu privire la
siguranța operațională sau la oricare dintre avertizări și atenționări, nu ezitați să apelați
asistența tehnică Natus la numărul 1-800-303-0306.
Legislaţia federală limitează vânzarea, distribuirea sau utilizarea acestui software
de către sau în baza unei prescripții eliberate de un medic.
Utilizarea adecvată a oricărui dispozitiv Natus depinde de citirea cu atenție a tuturor
instrucțiunilor și etichetelor care vin împreună cu sistemul sau sunt aplicate pe
acesta. Măsurătorile incorecte pot fi cauzate de aplicarea sau de utilizarea incorectă.
Casetele de conexiuni Natus sunt clasificate IPX0 – gradul obișnuit de protecție
împotriva pătrunderii apei conform IEC 60529.
Pentru casetele de conexiuni alimentate cu baterii, eliminați bateriile uzate în
conformitate cu reglementările locale.
Computerul utilizat cu o casetă de conexiuni Natus trebuie să fie aprobat de
Natus și să fie furnizat ca parte a unui sistem omologat IEC 60601-1sau trebuie să
fie omologat pentru IEC 60950-1 / IEC 62368-1 sau similar și menținut în afara
mediului pacientului (adică la cel puțin 1,5 metri lateral față de pacient și la o
înălțime de cel puțin 2,5 metri de la podea în zona ocupată de pacient).
Pentru a se asigura validitatea semnalelor, nu operați dispozitivul în apropierea
surselor de interferență electromagnetică.
Opriți alimentarea sistemului înainte de curățare. Evitați scurgerea soluției de
detergent sau a agenților de sterilizare la rece în circuitele electronice ale
sistemului. Fiți atent când curățați în jurul tuturor conectorilor și al marginilor.
Nu utilizați agenți abrazivi.
Sistemele Natus nu sunt clasificate AP sau APG. NU UTILIZAȚI sisteme Natus în
prezența unui amestec anestezic inflamabil cu aer, oxigen sau protoxid de azot.
Accesoriile dispozitivului pot include mai multe tipuri de electrozi-ac sterili de unică
folosință. Aceste ace sunt etichetate ca fiind STERILE și metoda de sterilizare este
documentată pe ambalaj. Acești electrozi nu trebuie utilizați dacă ambalajul steril a
fost deteriorat.
Vânzarea, distribuția sau utilizarea dispozitivelor Natus este limitată la, de către sau
în baza unei prescripții eliberate de un medic.

Avertizări și atenționări privind echipamentele electrice
Sistemele Natus sunt destinate doar conectării la o priză electrică cu împământare
corespunzătoare.
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Verificați periodic integritatea legării la pământ a sistemului, curentul de scurgere al
sistemului și curentul de scurgere prin pacient. Această verificare trebuie să fie
efectuată cel puțin O DATĂ PE AN.
NU porniți alimentarea sistemului înainte ca toate cablurile să fi fost conectate,
verificate și inspectate vizual pentru eventuale deteriorări. Neinspectarea
cablurilor poate duce la electrocutare.
PERICOL DE ELECTROCUTARE: NU conectați intrările electrozilor la împământare.
Caseta de conexiuni pentru pacient are simboluri de avertizare care vă reamintesc că
aceste conexiuni sunt destinate doar pentru conexiunile pacientului izolat.
Conectarea unui cablu de împământare poate duce la electrocutare.
PERICOL DE ELECTROCUTARE: NU întreprindeți operațiuni de service ale
sistemului. Pentru service apelați doar la personal calificat.
Sistemul utilizează un cablu de alimentare cu trei fire, cu un ștecăr de uz
spitalicesc. Sistemul este legat la pământ. Pentru fiabilitatea legării la pământ,
conectați dispozitivul doar la o priză de uz spitalicesc sau doar la o priză de spital.
Controlați frecvent cablul de alimentare pentru eventuale urme de uzură sau alte
deteriorări. NU operați sistemul cu un cablu de alimentare sau un ștecăr deteriorat.
În cazul în care reglementările locale impun utilizarea unui transformator de izolare,
NU amplasați transformatorul de izolare pe podea.
Conectați doar componentele Natus recomandate la transformatorul de izolare.
Doar dispozitivele care sunt aprobate de Natus și furnizate ca parte a unui sistem
omologat IEC 60601-1 sau dispozitivele care îndeplinesc standardul IEC 60601-1
pot fi conectate la porturile de intrare sau de ieșire ale sistemului computerizat.
În cazul în care combinați un dispozitiv medical cu altul, urmați cu strictețe
procedurile de instalare a dispozitivului pentru a vă asigura că se îndeplinește IEC
60601-1 Clauza 16 Sisteme EM după ce au fost conectate toate dispozitivele.
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Avertizări și atenționări privind conectarea electrozilor și a pacientului
Conectați toți electrozii pacientului doar la dispozitive fiziologice complet izolate din
punct de vedere electric. Conectarea electrozilor pacientului la orice alt dispozitiv
sau la o priză externă poate duce la vătămări corporale.
Casetele de conexiuni pentru pacienți acceptă numai conectori pentru electrozi de
tip cu protecție împotriva atingerii. NU încercați să utilizați niciun alt tip de conector
al electrodului pentru pacient.
Pentru a preveni încurcarea/gâtuirea cablurilor, asigurați-vă că pacientul nu are
acces la cablurile libere.
Comutatorul eveniment pacient atașat la casetele de conexiuni EEG Natus nu
este destinat incidentelor critice legate de siguranța pacientului.
Conexiunile pacientului NU sunt destinate contactului direct cu inima.
NU folosiți montajul XLDetect cu etichete personalizate ale canalelor.
Dacă mai multe dispozitive medicale sunt conectate la un pacient, suma pierderilor
de curent asupra pacientului poate depăși limitele date în IEC 60601-1. Consultațivă cu personalul de service pentru a asigura respectarea limitelor IEC 60601-1.

Avertizări și atenționări privind mediul pacientului
În afara SUA: Orice parte a computerului desktop care nu este certificată IEC
60601-1(și, în Europa, nu are marcajul CE) trebuie păstrată în afara mediului
pacientului (adică la cel puțin 1,5 metri lateral de pacient și la o înălțime de cel puțin
2,5 metri de la podea în zona ocupată de pacient). Cu toate acestea, în cazul în
care computerul are un transformator de izolare și face parte din sistemul Natus,
atunci acesta poate fi apropiat de pacient cât este necesar.
La fel ca în cazul tuturor echipamentelor medicale, trageți cu grijă cablurile pentru
pacient pentru a reduce posibilitatea de încurcare sau de strangulare a pacientului.
Orice monitor video care nu este certificat IEC 60601-1(și, în Europa, nu are
marcajul CE) TREBUIE menținut în afara mediului pacientului (adică la cel puțin 1,5
metri lateral de pacient și la o înălțime de cel puțin 2,5 metri de la podea în zona
ocupată de pacient).
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Avertizări și atenționări specifice Acquisition LT
Următoarele avertizări și atenționări specifice pentru Acquisition LT (laptop) sunt
suplimentare față de avertizările și atenționările generale. Vă rugăm să citiți toate avertizările
și atenționările înainte de a utiliza Acquisition LT. Dacă aveți incertitudini sau întrebări cu
privire la siguranța operațională sau la oricare dintre avertizări și atenționări, nu ezitați să apelați
asistența tehnică Natus la numărul 1-800-303-0306.
Laptopul utilizat cu sistemul EEG Natus pentru laptop TREBUIE să respecte
standardul IEC 60601-1și în Europa TREBUIE să aibă marcajul CE.
În afara SUA: Orice parte a laptopului care nu este certificată IEC 60601-1(și, în
Europa, nu are marcajul CE) TREBUIE menținută în afara mediului pacientului
(adică la cel puțin 1,5 metri lateral de pacient și la o înălțime de cel puțin 2,5 metri
de la podea în zona ocupată de pacient). Cu toate acestea, în cazul în care
computerul are un transformator de izolare și face parte din sistemul Natus, atunci
acesta poate fi apropiat de pacient cât este necesar.
Utilizați doar sursele de alimentare de uz medical Natus furnizate pentru cardul de
interfață al casetei de conexiuni și pentru laptop. Acest sistem este proiectat pentru
a funcționa doar cu sursa de alimentare aprobată de Natus pentru laptop și cu
sursa de alimentare AULT SW175 pentru cardul PCMCIA. NU operați sistemul cu
niciun alt tip de sursă de alimentare.
Conectați doar un card PCMCIA, ISA sau PCI Natus (card pentru achiziția de date)
la caseta de conexiuni EEG Natus.
Portul paralel al laptopului este proiectat pentru a fi utilizat doar cu o imprimantă
aprobată de Natus. NU utilizați portul paralel în niciun alt scop.
Portul PS/2 al sistemului laptop este proiectat pentru a fi utilizat cu un mouse
compatibil PS/2. Niciun alt tip de dispozitiv nu poate fi conectat la portul PS/2 al
laptopului.
Fanta PCMCIA din partea de jos a sistemului laptop este proiectată pentru a fi
utilizată cu cheia de licență și cheia hardware Natus furnizate. Niciun alt tip de
dispozitiv nu poate fi conectat la fanta PCMCIA din partea de jos a sistemului
laptop.
Fanta PCMCIA din partea de sus a sistemului laptop este proiectată pentru a fi
utilizată cu cardul de achiziție EEG PCMCIA Natus. Niciun alt tip de dispozitiv nu
poate fi conectat la fanta PCMCIA din partea de sus a sistemului laptop.
Bateria laptopului poate fi înlocuită cu un acumulator litiu-ion adecvat.
Nu există deșeuri sau reziduuri de eliminat în legătură cu operarea sistemului
laptop.
Consultați manualul de utilizare pentru condițiile de mediu adecvate pentru
utilizarea și transportul sistemului laptop.
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Avertizări și atenționări privind software-ul
Următoarele avertizări și atenționări legate de software se aplică funcțiilor specifice din cadrul
NeuroWorks și/sau SleepWorks.

Profiluri de achiziție
Un profil de achiziție este o colecție de setări de achiziție salvate care pot fi reapelate din pagina
setărilor de achiziție, precum și atunci când se inițiază un studiu nou sau când se revine la un
studiu. Atunci când este creat un profil, acesta este salvat automat într-un fișier în directorul
(EEG) NeuroWorks\Setări sau în directorul (Somn) NeuroWorks\SetăriSomn, în funcție de
modul curent al software-ului. Deoarece este salvat în fișierele de setări comune, un profil de
achiziție va fi sincronizat cu Memorie cache setări comune și, prin urmare, va fi disponibil și
pentru celelalte stații de lucru. Consultați secțiunea „Profiluri de achiziție” din manualul de
utilizare NeuroWorks sau SleepWorks.
Deoarece profilurile de achiziție pot fi partajate între stațiile de lucru, ștergerea
profilului de pe o mașină îl va elimina și de pe celelalte mașini care sunt
sincronizate cu aceeași memorie cache de setări comune. Luați măsuri de
precauție atunci când ștergeți profilurile de achiziție.
Subiectul „Dezactivarea profilurilor de achiziție” descrie cheile de registru care pot fi
setate pentru personalizarea software-ului NeuroWorks. Aceste setări trebuie
modificate doar de utilizatorii PC cu experiență care au cunoștințe anterioare privind
cheile de registru. Pentru mai multe informații, contactați asistența tehnică Natus.
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Baza de date Natus
Baza de date Natus este poarta principală de acces pentru editarea și evaluarea datelor
pacientului, achiziția de informații noi, inițierea și oprirea unui studiu și pentru arhivarea
informațiilor și a studiilor despre pacient. Pentru detalii suplimentare consultați „Baza de date
Natus” din manualul de utilizare NeuroWorks sau SleepWorks.
Dacă dați clic pe butonul Ștergere definitivă pentru a elimina fișierele de date
asociate unui studiu, acțiunea este ireversibilă, cu excepția cazului în care fișierele
au fost arhivate. Numele și informațiile privind pacientul din baza de date sunt
păstrate și vi se solicită să introduceți o parolă pentru a confirma solicitarea.
Studiile arhivate nu sunt șterse automat de pe hard disk. Trebuie să implementați
un program obișnuit de ștergere definitivă a studiilor arhivate.
Nu ștergeți fișierele care NU au fost mai întâi arhivate.
Luați legătura cu departamentul de sisteme informatice (sau cu departamentul
adecvat) înainte de a conecta orice echipament la o rețea existentă în spital.
NU încercați să monitorizați o altă achiziție în același timp în care achiziționați un
studiu.
NU încercați să monitorizați o stație de achiziție de pe mai mult de trei computere.

Alarme
NeuroWorks are inclusă o funcție de alarmă. Există două tipuri de alarme suportate de
NeuroWorks: 1) alarme tehnice care ajută utilizatorii să achiziționeze date valoroase cu cea mai
mică interferență cauzată de disfuncționalități tehnice care, dacă sunt cunoscute, pot fi
corectate prompt și 2) alarme inițiate de pacient care provin de la pacient.
Sistemul de alarmă NU este destinat să înlocuiască alarmele spitalicești
independente.
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Decuparea și reducerea mărimii unui studiu și ștergerea videoclipurilor
Puteți reduce mărimea unui studiu și marca decupări din studiul dvs. care conțin date video
pe care doriți să le salvați sau puteți șterge toate datele video din studiul curent care nu sunt
într-o decupare marcată. Când reduceți dimensiunea unui studiu, fișierul original al studiului
este păstrat intact.
Doar opțiunea Crearea unui studiu redus creează un al doilea studiu în baza de
date. Opțiunea Ștergere totală video nu creează un al doilea studiu. Pentru mai
multe informații, consultați „Decuparea și reducerea dimensiunii unui studiu” din
Manualul de utilizare NeuroWorks.
Acțiunea Ștergere video este PERMANENTĂ. Veți păstra doar videoclipurile
selectate cu studiul EEG complet. Pentru mai multe informații, consultați
„Extragerea și eliminarea unui videoclip” din Manualul de utilizare NeuroWorks.
Când arhivați datele EEG cu videoclipul selectat, sunteți limitat de capacitatea
suportului de stocare. Pentru mai multe informații, consultați „Decuparea și
reducerea dimensiunii unui videoclip” din Manualul de utilizare NeuroWorks.

Analizoare NeuroWorks
Analizorul pe loturi al bazei de date Natus se utilizează pentru a analiza fișierele offline sau
după încărcare. NeuroWorks este echipat cu patru tipuri de analizoare pentru a ajuta utilizatorii
să evalueze studiile: EEG de amplitudine integrată (aEEG), matrice spectrală comprimată
(CSA), detector de vârfuri (XLSpike) și detector de evenimente (XLEvent). Pentru mai multe
informații, consultați „Utilizarea analizoarelor pentru evaluarea unui studiu” din Manualul de
utilizare NeuroWorks.
•

Nu trimiteți niciun studiu care este deschis în acel moment într-un program
Natus pentru analiza pe loturi. Analiza pe loturi nu va reuși să pornească și
va apărea un mesaj de eroare.

•

Odată ce un studiu este trimis pentru analiza pe loturi, nu încercați să îl
deschideți într-un program Natus pentru evaluare înainte de finalizarea
analizei. Analiza pe loturi nu va reuși și se va afișa un mesaj de eroare.

Nu a fost demonstrată nicio valoare clinică specifică pentru aEEG derivată din orice
canal, cu excepția P3-P4, pentru nicio stare patologică sau afecțiune.
Nu vă bazați exclusiv pe detectoarele de vârfuri și de evenimente Natus pentru
evaluarea studiului. Detectoarele sunt instrumente utilizate pentru a ajuta medicul
specialist în analizarea și diagnosticarea pacientului.
NU folosiți montajul XLDetect cu etichete personalizate ale canalelor.
Performanțele XLSpike și XLEvent prezentate în Manualul de utilizare
NeuroWorks se pot obține doar prin utilizarea setărilor implicite ale algoritmului
detectorului de vârfuri și de evenimente. Modificarea setărilor implicite trebuie
făcută cu precauție.
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Algoritmul de detectare a evenimentelor Natus trebuie utilizat cu o matrice de
electrozi cu montaj complet (21 de electrozi de înregistrare sau mai mulți).
Utilizarea montajelor reduse poate avea un impact negativ asupra performanței
algoritmului și nu a fost validată.

Configurarea NeuroWorks
Subiectul „Restabilirea automată a conectării” din Manualul de utilizare
NeuroWorks descrie cheile de registru care pot fi setate pentru a personaliza
software-ul NeuroWorks. Aceste setări trebuie modificate doar de utilizatorii PC cu
experiență care au cunoștințe anterioare privind cheile de registru. Contactați
asistența tehnică Natus la numărul 1-800-303-0306 sau la adresa OTS@natus.com.
Subiectul „Setări pentru evaluarea rapidă a EEG” din Manualul de utilizare
NeuroWorks descrie cheile de registru care pot fi setate pentru a personaliza
software-ul NeuroWorks. Aceste setări trebuie modificate doar de utilizatorii PC cu
experiență care au cunoștințe anterioare privind cheile de registru. Contactați
asistența tehnică Natus la numărul 1-800-303-0306 sau la adresa OTS@natus.com.

Întreținerea efectuată de utilizatori recomandată
Urmarea unui program regulat de întreținere generală va contribui la prelungirea duratei de
viață a sistemului dvs. Natus NeuroWorks. Întreținerea efectuată de utilizator nu presupune
accesul în interiorul niciunui echipament. Pentru probleme de service care necesită întreținere
corectivă și/sau depanarea componentelor interne, apelați asistența tehnică Natus la numărul
1-800-303-0306 sau contactați reprezentantul local Natus.
NOTĂ: Se recomandă ca utilizatorul să efectueze procedurile de întreţinere
descrise în această secţiune cel puţin o dată pe an.
Întreținerea efectuată de utilizator implică inspecția și curățarea periodică a tuturor
componentelor sistemului, inclusiv:
•

a monitorului și a CPU (consola computerului)

•

a conectorilor

•

a casetei de conexiuni și a cablului acesteia

•

a electrozilor și a accesoriilor
AVERTISMENT: Deconectaţi cablul de alimentare de la sistem şi din priză înainte
de curățare. Utilizați o lavetă care nu lasă scame. Nu utilizați agenți de curățare
abrazivi pe nicio componentă a sistemului.
AVERTISMENT: Aveți grijă să nu permiteți surplusului de lichid să se scurgă în
componentele electronice interne ale sistemului. Fiți precaut cu fluidele în special în
jurul grilelor.
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Monitor și CPU
Monitorul și unitatea centrală de procesare pot fi curățate cu o lavetă umedă, folosind apă,
detergent slab sau un agent de sterilizare la rece. Aveți grijă să nu permiteți surplusului de lichid
să se scurgă în componentele interne.

Conectorii
Conectorii trebuie să fie curățați doar cu o lavetă uscată, moale și care nu lasă scame.

Caseta de conexiuni și cablul
Verificați în mod regulat dacă vreuna dintre conexiunile electrozilor s-a slăbit. Dacă se întâmplă
acest lucru, contactați asistența tehnică Natus la numărul 1-800-303-0306. Aveți grijă să evitați
solicitările fizice extreme asupra casetei de conexiuni (de exemplu, scăparea pe jos). Verificați
periodic pentru a evalua integritatea cablurilor. Caseta de conexiuni trebuie curățată doar cu o
lavetă uscată, moale, care nu lasă scame.

Electrozii și accesoriile
Curățați cu regularitate toți electrozii de suprafață și toate accesoriile cu apă caldă cu săpun sau
cu lichide de sterilizare. Asigurați-vă că toate gelurile și/sau pastele sunt îndepărtate de pe
electrozi și de pe cablurile acestora. Urmați instrucțiunile producătorului electrozilor pentru
curățarea și/sau sterilizarea tuturor electrozilor și a accesoriilor.
Deși sistemul Natus NeuroWorks a fost proiectat și fabricat cu atenție pentru a fi cât mai fiabil
și mai durabil posibil, curățarea și inspecția periodică a componentelor sistemului ajută la
funcționarea îndelungată și fără probleme a sistemului. Ca și în cazul altor tipuri de
echipamente medicale, încercați să evitați solicitările fizice extreme (cum ar fi manipularea
brutală) și expunerea îndelungată la temperaturi extreme.
Dacă suspectați orice problemă care ar putea afecta siguranța sau eficacitatea sistemului dvs.
Natus NeuroWorks, apelați asistența tehnică Natus la numărul 1-800-303-0306 sau contactați
reprezentantul local Natus.
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Descrierea simbolurilor de pe echipamente
Următorul tabel enumeră și descrie simbolurile care pot apărea pe diferite componente ale
echipamentelor Natus.
Simbol

Publicație IEC

Descriere

384

ATENŢIE:
Consultați documentele însoțitoare

417-5019

Legare la pământ de protecție (împământare)

878-02-03

Echipament tip BF

878-03-01

Tensiune periculoasă

417-5032

Curent alternativ

417-5007

Pornire

417-5008

Oprire

Directiva privind
dispozitivele
medicale

Marcaj CE

93/42/CEE

Produs conform cu Regulamentul privind dispozitivele
medicale (MDR) certificat să fie în conformitate cu
Reglementarea CE 2017/745.

60950

Echipamente de clasă II (carcasă fără împământare)

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

EN 50419

Limitare umiditate

Limitare temperatură

Eliminare la sfârșitul duratei de viață
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Inițierea unui nou studiu
Pentru a începe un nou studiu NeuroWorks:
1. Conectați pacientul la caseta de conexiuni cu electrozii.
2. Conectați-vă la rețeaua sistemului folosind un Nume de utilizator şi o Parolă. Această
acțiune lansează Baza de date Natus. (De asemenea, puteți deschide Baza de date
Natus dând clic pe pictograma Baza de date Natus de pe spațiul de lucru Windows.)

Pictograma bază de date Natus
3. Pentru a deschide caseta de dialog Informaţii studiu, efectuaţi una dintre următoarele
acţiuni:
Nou de pe bara de instrumente.

•

Dați clic pe butonul

•

Alegeți meniul Pacient și selectați Nou.

•

Utilizați comanda rapidă de la tastatură CTRL + N.

4. Introduceți cel puțin un caracter în câmpurile pentru prenume și nume din fila Pacient.
Ulterior, puteți reveni la editarea înregistrării și puteți adăuga mai multe informații.
5. Pentru a deschide ecranul NeuroWorks Achiziție, dați clic pe butonul OK din fereastra
Informații studiu. În funcție de setările din fila Achiziție, studiul poate începe să
înregistreze automat (a se vedea SFAT de mai jos). Dacă apare mesajul NU SE
ÎNREGISTREAZĂ, pentru a începe înregistrarea dați clic pe butonul Înregistrare (sau
apăsați CTRL + BARĂ DE SPAȚIU).
6. În acest moment puteți face o Verificare impedanță prin apăsarea combinației de taste
CTRL + MINUS <–> de pe tastatura numerică (sau alegând Comenzi > Verificare
impedanță).
7. Pentru a opri înregistrarea, dați clic pe butonul Stop (sau apăsaţi CTRL + BARĂ DE
SPAȚIU).
8. Pentru a închide sesiunea de înregistrare, dați clic pe butonul
din colțul din dreapta
sus al ferestrei NeuroWorks. Apare caseta de dialog Raport tehnician. O puteți
completa acum sau mai târziu. Dați clic pe OK.
9. Când apare o casetă cu mesajul Sigur doriți să încheiați studiul curent? Dați clic pe
Da. NeuroWorks se închide și reapare baza de date Natus.
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SFAT: O opțiune de pe fila Achiziție din caseta Editare setări vă permite să setați
sistemul pentru a începe să înregistreze automat atunci când începeți un nou
studiu. Pentru a accesa această funcţie, selectați Editare > Setări > Achiziţie.
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Caseta Informații studiu
NOTE:
•

Caseta de dialog cu informații despre pacient/studiu este împărțită clar în
zone care sunt comune tuturor studiilor pentru un anumit pacient și în zone
specifice fiecărui studiu.

•

O opțiune Casetă de conexiuni este disponibilă în fila Pacient din caseta
Informații studiu.

Caseta Informații studiu apare atunci când începeți un studiu. De asemenea, o
puteți apela în timpul unui studiu prin alegerea Editare > Informații studiu sau
apăsând CTRL + I. La începutul unui studiu, caseta Informații studiu conține două
file: 1. Fila Pacient 2. Fila Informații medicamente.
Când apelați caseta Informații studiu după ce un studiu a început, aceasta conține
două file suplimentare: 1. Raport tehnician 2. Raport medic. Aceste file pot fi folosite
pentru a introduce note și informații despre diferite atribute ale studiului care vor
apărea mai târziu în rapoartele generate.

Caseta Informații studiu la pornire
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Opțiunea Casetă de conexiuni
Opțiunea Casetă de conexiuni vă permite să comutați între o casetă de conexiuni conectată la
magistrala PCI, la magistrala USB sau la Ethernet (TCP/IP). Opțiunea Casetă de conexiuni este
disponibilă doar atunci când începeți un studiu. În plus față de elementele PCI și USB, care sunt
întotdeauna prezente, lista de casete de conexiuni disponibile include, de asemenea, orice

Funcționalitatea opțiunii Casetă de conexiuni
casete de conexiuni care utilizează conexiunea TCP/IP. Aceste casete de conexiuni au nume
prietenoase atribuite în configurație (XLDB-> Instrumente-> Opțiuni-> Casete de conexiuni).
Aceste nume prietenoase (de exemplu, „EMU40 din camera 416” sau „SleepRoom 517”) vor
apărea în listă și vor permite conectarea la caseta de conexiuni corespunzătoare înainte de a
începe un studiu.
Este, de asemenea, posibilă și înregistrarea diferiților parametri prin selectarea dispozitivelor de
monitorizare (PhM) fiziologică sau monitoarelor cu semnale vitale. Când faceți selecția la
lansare, trebuie să selectați și dispozitivul dvs. PhM dacă intenționați să înregistrați de pe
dispozitivul PhM. Dispozitivele PhM trebuie mai întâi setate pentru ca mai apoi să le puteți
selecta din caseta de dialog de lansare. Consultați Manualul de utilizare NeuroWorks/
SleepWorks pentru mai multe informații despre această caracteristică.
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Fila Informații medicamente
Fila Informații medicamente este una dintre filele din caseta Informații studiu.
Puteți utiliza fila Informații medicamente pentru a introduce note despre medicamentele
și dozele administrate pacientului.
•

Pentru a adăuga noi informații, dați clic pe butonul Adăugare. Va apărea o listă cu
datele introduse anterior.

•

Pentru a adăuga un element nou care nu este în meniul vertical, selectați Altele din lista
Adăugare. Apoi introduceți numele elementului în caseta de text care apare. Utilizați
tasta Tab pentru a naviga de la o coloană la alta.

•

Modificați datele în orice moment prin ștergerea lor cu tasta Backspace și reintroducând
informațiile corecte.

•

De asemenea, puteți adăuga sau modifica date prin plasarea indicatorului mouse-ului
peste câmpul pe care doriți să-l editați și dând clic dreapta. Dați clic dreapta pe antetul
unei coloane și va fi afișată o listă cu elementele introduse anterior din care puteți alege.

•

Elementele din listele verticale pot fi personalizate utilizând opțiunea de meniu Fișier >
Personalizare. De exemplu, selectați Fișier > Personalizare > Doze pentru a modifica
conținutul listei verticale Doze.

Fila Raport tehnician
Fila Raport tehnician este una dintre filele din caseta Informații studiu. Fila Raport tehnician se
utilizează pentru a introduce note și informații despre diferite atribute ale studiului care vor
apărea mai târziu în rapoartele generate.
NOTĂ: Fila Raport tehnician nu apare în caseta Informații studiu atunci când
începeți un studiu. Aceasta apare doar atunci când deschideți caseta Informații
studiu după ce studiul a început.

Fila Raport medic
Un utilizator calificat poate introduce până la trei coduri de diagnostic în fila Raport medic.
Aceste selecții de introducere a codurilor sunt stocate în baza de date (cu excepția cazului în
care sunt șterse de utilizator) și pot fi adăugate la un raport de studiu.
Fila Raport medic este una dintre filele din caseta Informații studiu. Fila Raport medic se
utilizează pentru a introduce note și/sau informații, cum ar fi codurile de diagnostic, pentru
diferitele atribute ale studiului care pot fi reapelate în rapoartele generate.
NOTĂ: Fila Raport medic nu apare în caseta Informații studiu atunci când începeți
un studiu. Aceasta apare doar atunci când apelați caseta Informații studiu după ce
studiul a început.
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Verificarea impedanței
Verificarea impedanței se realizează pentru a se asigura că există un contact satisfăcător între
electrod și pacient. Verificările impedanței se pot realiza în orice moment în timpul unui studiu.
Pentru a activa o verificare a impedanței, selectați Comenzi > Verificare impedanță.

Executarea unei verificări a impedanței
Când se inițiază o verificare a impedanței, software-ul scanează toate canalele (în modul
scanare automată). Puteți monitoriza contactul unui singur canal prin blocarea pe acesta și
apoi prin ajustarea contactului electrodului la niveluri acceptabile ale impedanței. Etichetele
canalelor corespund celor din montajul curent, nu celor de pe caseta de conexiuni.
Pentru...

Faceți...

A bloca pe un canal

Dați clic pe butonul Blocare canal din partea
stângă a Nr. canal pe care doriți să îl blocați.
Aceasta limitează scanarea la respectivul
canal. Apoi puteți efectua reglaje ale
conexiunii electrodului până când se obțin
niveluri satisfăcătoare.

A permite sistemului să scaneze toate
canalele și a executa o verificare
completă a impedanței

Dați clic pe Deblocare.

A salva verificarea impedanței ca parte a
înregistrării EEG

Dați clic pe Încheiați și porniți înregistrarea.

A încheia verificarea impedanței

Dați clic pe Încheiere.

Interpretarea unei verificări a impedanței
O verificare a impedanței afișează grafice de bare care arată impedanța fiecărei conexiuni a
electrozilor. O bară verde indică faptul că citirea este acceptabilă (adică sub limită). O bară roșie
indică faptul că citirea este inacceptabilă (adică peste limită). Pentru a seta limita pentru
impedanță, dați clic pe unul dintre butoanele Limită din caseta Grup limite din partea dreaptă a
ecranului Verificare impedanță.
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Înregistrare video

Butoanele Înregistrare și Cameră de pe bara de instrumente pentru fluxul de lucru
Apăsați Pornire/Oprire înregistrare pentru a porni sau a opri înregistrarea EEG.
Apăsați Pornire/Oprire înregistrare video pentru a porni sau a opri înregistrarea video.
Pentru a afișa sau a ascunde fereastra video:
•

Selectați Vizualizare > Video

•

Apăsați CTRL + U

•

Dați clic pe butonul

Pornire/Oprire video de pe bara de instrumente

Fereastra video în modul vizualizare în timp real

Fereastra video
AVERTISMENT: Opțiunea video trebuie să fie activă pentru a captura sau a evalua
componentele audio.
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Deschiderea unui studiu finalizat pentru evaluare
Pentru a deschide un studiu finalizat în scopul evaluării:
1. Dați clic pe pictograma Baza de date Natus de pe spațiul de lucru Windows pentru a
deschide Baza de date Natus.
2. Selectați (evidențiați) studiul pe care doriți să îl evaluați.
3. Dați clic pe

Evaluare. NeuroWorks se deschide și afișează studiul selectat.

Navigarea printr-un studiu
Puteți utiliza tastatura, butoanele de pe bara de instrumente Evaluare, bara de instrumente
Studiu sau bara de instrumente Rezumat tendințe pentru a naviga prin studiul unui pacient.

Utilizarea tastaturii pentru a naviga printr-un studiu
Pentru...

Faceți...

A reda studiul înainte sau înapoi continuu

Apăsați CTRL + F sau CTRL + R.

A comuta între redare și oprire

Apăsați pe BARA DE SPAȚIU.

A da studiul înainte cu o pagină

Apăsați tasta SĂGEATĂ DREAPTA.

A da studiul înapoi cu o pagină

Apăsați tasta SĂGEATĂ STÂNGA.

A da studiul înapoi sau înainte într-o serie
de pagini succesive

Ţineţi apăsate tastele SĂGEATĂ STÂNGA
sau DREAPTA.

Utilizarea barei de instrumente evaluare pentru a naviga printr-un studiu

Bara de instrumente evaluare
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Închiderea unui studiu
Pentru a închide un fișier, dați clic pe butonul
Închide care se află în colțul din dreapta sus al
ferestrei NeuroWorks. (De asemenea, puteți închide fișierul alegând Fișier > Închide).
AVERTISMENT: Modificările pe care le faceți în timpul evaluării unui studiu nu sunt
salvate decât dacă fișierul este închis corect. Pentru a salva modificările, trebuie să
dați clic pe Da când apare caseta de mesaj care vă întreabă dacă doriți să salvați
modificările (a se vedea ilustrația de mai jos).

Procedura de închidere
Pentru a închide un studiu:
1. Dați clic pe butonul
Închide. În cazul în care caseta Raport medic nu apare
automat, dați clic pe fila Raport medic pentru a o deschide.
2. Introduceți numele evaluatorului în caseta Evaluator.
3. Dați clic pe Marcare ca evaluat pentru a introduce numele evaluatorului și data
evaluării.
4. Adăugați informații relevante pentru oricare dintre paginile cu file din partea de jos a
casetei de dialog Raport medic.
5. Dați clic pe OK pentru a închide și a salva studiul.
6. Apare o casetă de mesaj care vă întreabă dacă doriți să încheiați evaluarea studiului
curent.
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SFAT: Dacă Raportul tehnicianului nu apare când închideți un studiu, alegeți Fișier >
Personalizare > Opțiuni și selectați Solicitare automată formulare de raportare. Evaluarea
videoclipului
Pentru a afișa sau a ascunde videoclipul:
•

Selectați Vizualizare > Video

•

Selectați Vizualizare > Bare de instrumente > Video

•

Apăsați Ctrl+U.

Funcțiile butonului Ecran video
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Vizualizator adnotări
Prezentare generală
Funcția Vizualizator adnotări afișează toate notele dintr-un studiu în ordinea în care au fost
făcute. Acest lucru vă permite să navigați rapid de la notă la alta. Notele și comentariile
adăugate de tehnician, de evaluator și de sistemul NeuroWorks sunt înregistrate automat.
Atunci când evaluați un studiu, butoanele săgeată vă permit să navigați printre adnotări.
Vizualizatorul de adnotări este afișat în modul doar vizualizare în timpul Achiziției (înregistrării),
dar poate fi editat în modul Evaluare.
Pentru a deschide Vizualizatorul de adnotări:
•

Selectați Vizualizare > Vizualizator adnotări.

Vizualizator adnotări
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Adăugarea de note și de note personalizate rapide
Adăugarea unei note dând clic
Pentru a adăuga o notă dând clic:
1. Dați clic stânga oriunde pe traseele studiului.
2. Se deschide meniul de achiziție Note.
3. Alegeți Personalizată sau o notă predefinită.
4. Dacă alegeți Personalizată, completați informațiile în caseta Notă.

Adăugarea unei note prin tastare
Puteți adăuga rapid note personalizate din mers atunci când se înregistrează un studiu.
Pentru a adăuga o notă din mers:
1. Începeți să tastați nota de pe tastatură.
2. Se deschide caseta Notă.

Caseta Notă
3. După ce ați terminat de introdus nota, dați clic pe OK.
Nota este plasată în fereastra cu unde și în Vizualizator adnotări în momentul în care
începeți să tastați.
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Crearea și editarea unui montaj
Deschiderea Editorului de montaj
1. Alegeți Editare > Setări > Montaj.
2. Dați clic dreapta pe o celulă pentru a afișa o listă cu valori/etichete pe care le puteți
utiliza pentru a popula celula.

Duplicarea unui montaj
1. Dați clic pe butonul Duplicare care este situat în setul de butoane Montaj din partea
dreaptă a filei Montaj. Acesta creează un nou montaj care are inițial aceleași canale de
intrare și de ieșire ca montajul selectat în acel moment în listă. Este posibil ca acest
montaj să nu fie compatibil cu caseta de conexiuni curentă. Pentru a crea un montaj
compatibil cu caseta de conexiuni curentă, utilizați butonul Nou.
2. Tastați un nume nou pentru montaj în caseta de text Nume.
3. Modificați setările canalelor după cum doriți.
4. Salvați noul montaj.
5. Dați clic pe OK pentru a activa montajul.

Redenumirea unui montaj
1. Dați clic pe butonul Redenumire care se află la dreapta casetei combo Nume. Caseta
combo Nume devine acum un câmp text editabil.
2. Introduceți un nume nou pentru montaj în caseta combo Nume și apăsați tasta ENTER
de pe tastatură. Noul nume de montaj apare acum în meniul casetei combo Nume.
3. Efectuați modificările dorite la setările canalelor noului montaj folosind butoanele
Editare, Adăugare, Inserare, Modificare sau Ștergere. După ce noul montaj este
salvat, acesta va apărea în lista de montaje din meniul Montaj.

Crearea unui nou montaj
1. Alegeți Editare > Setări > Montaj.
2. Dați clic pe Nou. Această acțiune creează un montaj care are la fel de multe canale de
intrare ca și caseta de conexiuni folosită pentru a achiziționa studiul curent (dacă studiul
este deschis) sau ca și caseta de conexiuni setată implicit pe pagina de achiziție (dacă
nu există un studiu curent). Inițial, montajul nu are canale de ieșire (tabelul este gol).
Numele Fără titlu din caseta text Nume este evidențiat. Introduceți un nume pentru noul
montaj pe care urmează să îl creați.
3. Adăugați și modificați canale după cum doriți.
4. Selectați Adăugare pentru a adăuga canale la sfârșitul montajului.
5. Selectați un canal și dați clic pe Editare.
6. Selectați Inserare pentru a adăuga un canal în locul în care se află indicatorul mouselui.
7. Selectați Ștergere pentru a șterge canalele selectate.
8. Pentru a salva noul montaj, dați clic pe Salvare. Pentru a activa noul montaj, dați clic pe
OK. Acum, când deschideți meniul Montaj, noul montaj apare în lista de montaje.
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Salvarea unui montaj
Meniul montaj are acum un nou buton Salvare (Locație) care vă permite să selectați o locație
în care să salvați un montaj. Fața butonului Salvare menționează locația implicită setată pentru
salvarea montajului curent; de exemplu, Salvare (comună). Dacă dați clic pe săgeata de lângă
butonul Salvare (locație), veți vedea un meniu cu locațiile disponibile pentru salvarea
montajului; de exemplu, Salvare (comună), Salvare (locală) și Salvare (pacient).
•

Selectați Salvare (locală) pentru a salva montajul într-un director local.

•

Selectați Salvare (comună) pentru a salva într-un director din rețea. Acest director este
setat în fila cu opțiuni Fișier > Personalizare din NeuroWorks.

•

Selectați Salvare (pacient) pentru a salva montajul împreună cu informațiile despre
pacient în baza de date Natus.

Captură de ecran a filei Montaj

Setările filei Montaj
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Editor vizual montaj
Editorul vizual montaj este un instrument pentru crearea și editarea montajelor. Acesta oferă o
interfață grafică simplă în care înainte existau doar instrumente tabelare.
Pentru a accesa editorul vizual montaj:
1. Alegeți Editare > Setări > Montaj.
2. Dați clic pe butonul

.

Editor vizual montaj
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Bara de instrumente cronometru
Cronometrul măsoară și afișează timpul scurs sau durata evenimentului. Pentru a deschide
Cronometrul, alegeți opțiunea Vizualizare > Bare de instrumente > Cronometru.

Cronometrul

Bara de instrumente montaj
Puteți folosi bara de instrumente Montaj pentru a modifica setările canalelor. Intervalele
setărilor pentru montaj sunt indicate de valorile disponibile pe bara de instrumente.
Bara de instrumente montaj
Pentru a deschide funcția Editor montaj, dați clic pe butonul
la capătul din stânga al barei de instrumente Setări montaj.

Setări montaj care este situat

Bara de instrumente Notă
Pe bara de instrumente Notă apar diferite butoane care depind de faptul că înregistrați un studiu în
timp real (modul achiziție) sau că evaluați un studiu (modul evaluare) înregistrat anterior. Pentru a
deschide bara de instrumente Notă, selectați Vizualizare > Bare de instrumente > Notă.
Ilustrațiile de mai jos prezintă butoanele implicite ale barei de instrumente Notă.
Bara de instrumente Notă în modul achiziție
Bara de instrumente Notă în modul evaluare
Dați clic pe un buton Notă pentru a introduce instantaneu o notă în locația curentă a liniei de
delimitare.
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Bara de instrumente pentru protocoale
Un protocol este un set de acțiuni adaptabile care sunt configurate pentru a fi executate
secvențial. Această bară de instrumente afișează numele și etapa protocolului care este
executat în acel moment. Utilizați butoanele din capătul din dreapta al barei de instrumente
Protocol pentru Pauză, Reluare sau Abandonare a unui protocol.
Pentru a deschide bara de instrumente Protocol, selectați Vizualizare > Bare de instrumente
> Protocol.
Bara de instrumente pentru protocoale

Bara de instrumente Cameră
Bara de instrumente Cameră oferă butoane pentru rotire panoramică, înclinare, zoom și
comutare camere pentru controlul de la distanță al camerei în timpul achiziției în timp real.
Pentru a deschide bara de instrumente Cameră:
•

Selectați Vizualizare > Bare de instrumente > Cameră.

Bara de instrumente cu Cameră PTZ
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Bara de instrumente evaluare
Utilizați bara de instrumente Evaluare pentru a naviga printr-un studiu. Bara de instrumente
Evaluare este disponibilă doar în modul Evaluare.
Pentru a deschide bara de instrumente Evaluare:
•

Selectați Vizualizare > Bare de instrumente > Evaluare.

Bara de instrumente evaluare
Funcțiile butoanelor barei de instrumente
Buton

Funcție/Descriere
Comută între pornirea/oprirea înregistrării video.
Redă studiul invers.
Merge la elementul anterior.
Merge la elementul următor.
Redă studiul înainte.
Modifică viteza de redare a EEG.
Dați clic pe săgețile

pentru a mări sau a micșora viteza.

Dați clic pentru a începe marcarea unei decupări.
Dați clic pentru a încheia marcarea unei decupări.
Dați clic pentru a edita decupări.
Butonul Afișare reducere instantanee. Dați clic pentru ca sistemul să
afișeze o înregistrare redusă automat.
Buton Capturare pagină curentă.
Dați clic pentru a imprima pagina curentă.
Buton Mărire. Dați clic pe buton, apoi dați clic și glisați pentru a trasa un
dreptunghi în fereastra cu trasee.
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Buton

Funcție/Descriere
Buton Micșorare. Dați clic pentru ca fereastra cu trasee să revină la
dimensiunea normală.
Buton cursoare unde. Introduce un cursor cu caseta de informații
însoțitoare ori de câte ori dați clic pe o undă.

Bara de instrumente Studiu
Bara de instrumente Studiu arată întreruperile în secțiunile de înregistrare în care
înregistrarea video s-a realizat ca o zonă hașurată, iar diferitele evenimente sunt prezentate
folosind culori diferite.
Pentru a deschide bara de instrumente Studiu:
•

Selectați Vizualizare > Bare de instrumente > Studiu.

Bara de instrumente Studiu
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Bara de instrumente Flux de lucru
Bara de instrumente Flux de lucru poate fi folosită pentru a porni și opri înregistrarea datelor
EEG și video atât local, cât și de pe un computer aflat la distanță.
Pentru a deschide bara de instrumente Flux de lucru:
•

Selectați Vizualizare > Bare de instrumente > Flux de lucru.

Bara de instrumente Flux de lucru
Butoane și indicatoare ale barei de instrumente
Buton

Funcție
Pornire/oprire a înregistrării.
Pornire/oprire video.
Testare canale.
Verificare impedanță.
Activare stimulator fotic. Setare viteză bliț.
Evaluare studiu curent.
Indicator utilizare disc.
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Bara de instrumente Flux de lucru – Somn
Bara de instrumente Flux de lucru este disponibilă doar în modul Achiziție. Dacă bara de
instrumente Flux de lucru nu este deja afișată, alegeți Fișier > Bare de instrumente > Flux de lucru.

Bara de instrumente Flux de lucru
Butoane și indicatoare ale barei de instrumente
Buton

Funcție
Pornește/oprește înregistrarea.
Pornește/oprește video.
Testare canale.
Verificare impedanță.
Calibrare canal.

Calibrare biologică.

Schimbare poziție corp.

Schimbare setări CPAP, Bi-Level și O2.

Stingere lumini.
Aprindere lumini.
Evaluare studiu curent.
Comutare între spațiile de lucru. Salvare spațiu de lucru nou sau
ștergere spațiu de lucru existent.
Indicator utilizare disc.
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Bara de instrumente Rezumat – Somn
În cazul în care bara de instrumente Rezumat nu este deja vizibilă, selectați Vizualizare > Bare
de instrumente > Rezumat pentru a vizualiza bara de instrumente Rezumat somn.

Bara de instrumente Rezumat somn care prezintă evenimente și date despre pulsoximetrie
Când dați clic dreapta pe bara de instrumente Rezumat, apare un meniu de comenzi rapide
cu opțiuni care vă permit să modificați informațiile afișate.
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Bara de instrumente Stadiu – Somn
Bara de instrumente Stadiu este utilizată pentru a atribui stadiile de somn pentru fiecare etapă
pe măsură ce navigați printr-un studiu. Are, de asemenea, butoane pentru activarea funcțiilor
Paginare automată și Stadiu pe măsura redării.

Bara de instrumente Stadiu
Comenzile și funcționalitate Stadiului
Cheie

Buton

Stadiu

0

Treaz

1

Stadiul 1

N1

Somn tranzitoriu (sugari) (stadiul T)
2

Stadiul 2

N2
3

Stadiul 3

N3
4

Stadiul 4

Non-REM (copii/sugari)
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Cheie

Buton

Stadiu

5

REM

6

Mișcare

7

Nu poate fi clasificat (Nu se poate determina stadiul corect, dar
se marchează etapa ca fiind clasificată.)

8

Clar/Nu poate fi clasificat (Etapa nu a fost clasificată.)

Paginare automată. (Când este apăsată funcția Paginare
automată, studiul sare automat la următoarea etapă
neclasificată după ce etapa anterioară a fost clasificată.)
Stadiu pe măsura redării. (Vă permite să clasificați studiul pe
măsură ce acesta este redat.)

48

Bara de instrumente Evaluare – Somn
În modul Evaluare din SleepWorks, bara de instrumente Evaluare trebuie să fie afișată în
apropierea părții de sus a ecranului. În caz contrar, alegeți opțiunea Vizualizare > Bare de
instrumente > Evaluare.
Funcțiile butoanelor barei de instrumente
Buton

Funcție/Descriere
Redă studiul invers.
Merge la elementul anterior.
Afișează lista verticală cu modurile de navigare.

Utilizați pentru a alege modul.
Merge la elementul următor.
Redă studiul înainte.
Modifică viteza de redare a EEG.
Dați clic pe săgețile

pentru a mări sau a micșora viteza.

Dați clic pentru a începe marcarea unei decupări.
Dați clic pentru a încheia marcarea unei decupări.
Dați clic pentru a edita decupări.
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Buton

Funcție/Descriere
Mod marcare evenimente în timpul somnului. Cu acest buton
apăsat, glisarea pentru a trasa un dreptunghi peste traseele
semnalelor va determina deschiderea unui meniu vertical care
va enumera toate evenimentele din timpul somnului configurate:

Selectați unul dintre tipurile de evenimente pentru a finaliza
crearea unui eveniment din timpul somnului. Dați dublu clic pe
acest buton pentru a intra permanent în modul de marcare a
evenimentelor în timpul somnului. Pot fi marcate mai multe
evenimente fără a apăsa de fiecare dată butonul.
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Buton

Funcție/Descriere
Mod marcare rapidă evenimente în timpul somnului. În acest
mod când se trasează un dreptunghi pe ecran peste unul dintre
trasee, sistemul va încerca să găsească un tip de eveniment
configurat pentru a fi marcat pe canalul specificat. În cazul în care
configurația nu specifică un eveniment pentru canalul specificat,
atunci va fi afișat în continuare un meniu complet. Tipul de
eveniment pe care îl selectează utilizatorul este apoi memorat și
solicitarea nu va mai apărea la marcarea notelor ulterioare.
Dați dublu clic pe acest buton pentru a intra permanent în modul
de marcare rapidă a evenimentelor în timpul somnului. În colțul
butonului va apărea o pioneză pentru a indica comutarea
permanentă a modului. Pot fi marcate mai multe evenimente
fără a fi nevoie să apăsați butonul de fiecare dată. Meniul
vertical va apărea numai dacă în configurație nu există
evenimente atribuite acestui canal și numai dacă acesta este
primul eveniment marcat pe un anumit canal.
Dați clic din nou pe buton pentru a anula modul permanent.
Notă: Acesta este cel mai rapid mod de a clasifica
evenimentele din timpul somnului în SleepWorks,
întrucât nu necesită comutarea modurilor sau
selectarea tipului de eveniment de fiecare dată,
ci doar marcarea evenimentelor în sine.
Notă: Reglați ce evenimente sunt asociate cu
canalele în pagina de configurare a evenimentelor
din timpul somnului (Fișier -> Personalizare ->
Evenimente din timpul somnului). Pot fi folosite mai
multe evenimente pentru marcarea unui anumit tip
de eveniment din timpul somnului.
Mod Ștergere notă somn. Apăsați acest buton și apoi dați clic pe
o notă a unui eveniment din timpul somnului de pe ecran pentru a
o șterge. Apoi, sistemul revine la modul de derulare a paginii.
Dați dublu clic pe acest buton pentru a intra permanent în modul
de ștergere notă somn. În colțul butonului va apărea o pioneză
pentru a indica comutarea permanentă a modului. Pot fi șterse
mai multe evenimente prin simplul clic pe evenimentele
ulterioare fără a fi nevoie să apăsați butonul de fiecare dată.
Dați clic din nou pe buton pentru a anula modul permanent.
Șterge toate notele de pe ecran.
Buton Acceptare automată eveniment.
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Buton

Funcție/Descriere
Buton Respingere automată eveniment.
Buton Spații de lucru. Memorează anumite elemente ale
interfeței utilizator.
Buton Capturare pagină curentă.
Dați clic pentru a imprima pagina curentă.
Buton Mărire. Dați clic pe buton, apoi dați clic și glisați pentru a
trasa un dreptunghi în fereastra cu trasee.
Buton Micșorare. Dați clic pentru ca fereastra cu trasee să
revină la dimensiunea normală.
Buton cursoare unde. Introduce un cursor cu caseta de
informații însoțitoare ori de câte ori dați clic pe o undă. Pentru a
opri, dați clic pe buton încă o dată.
Buton stabilire poziție corp. Dați clic pentru a alege dintr-o listă
verticală de opțiuni.
Utilizați pentru a modifica valorile CPAP, Bi-Level și
Suplimentare 02.
Buton Stingere lumini. Dați clic pentru a insera o notă privind
stingerea luminii în fereastra studiului și în Vizualizatorul de
adnotări.
Buton Aprindere lumini. Dați clic pentru a insera o notă privind
aprinderea luminii în fereastra studiului și în Vizualizatorul de
adnotări.
Pornește/oprește video.
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Instrument calibrare – Somn
În software-ul SleepWorks va trebui să asociați canalul corespunzător tipurilor de semnal din
montajul dvs.

Asocierea tipului de semnal la canal
Rețineți că, pentru a deschide instrumentul Calibrare, trebuie mai întâi să utilizați Editorul de
montaj pentru a asocia un tip de canal adecvat.
1. Alegeți Editare > Setări > Montaj.
2. Selectați unul sau mai multe canale din montaj. Dați clic dreapta pe o celulă din coloana
Tip. Apoi selectați tipul de semnal al canalului corespunzător din meniul vertical (de
exemplu, saturația în oxigen sau frecvența pulsului). Această setare se aplică la canalul
selectat.
3. Dați clic pe Aplicare.
4. Dați clic pe OK pentru a închide Editorul de montaj și a reveni la ecranul studiului în
timp real.

Utilizarea instrumentului Calibrare
Pentru a converti rezultatele într-o unitate adecvată pentru tipul canalului, sistemul trebuie să
știe când ieșirea de la traductorul extern este la valori specifice cunoscute. Instrumentul
Calibrare se folosește pentru a furniza sistemului aceste informații.
Când deschideți caseta Calibrare – fie dând clic pe butonul
Calibrare canal și selectând
un canal, fie selectând canalul în fereastra cu unde, dând clic dreapta și alegând Calibrare –
veți observa că respectiva casetă Calibrare are coduri de culori:
•

Linia albastru deschis arată traseul undei curente.

•

Barele colorate (roșu, verde etc.) sunt utilizate pentru a stabili valorile de conversie
atunci când unda curentă (traseu albastru) este la valori specifice cunoscute.

•

Casetele text din stânga sunt folosite pentru a comunica sistemului nivelul tensiunii
atunci când unda curentă este la valori cunoscute (text roșu = bară roșie; text verde =
bară verde etc.).
NOTĂ: Următorul exemplu arată modul de calibrare a sistemului la semnalele de
ieșire de 100% și 0% pentru Saturația în oxigen. Cu toate acestea, procedura de
calibrare este practic identică și pentru calibrarea altor dispozitive externe și poziții
ale corpului.
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Gestionar pentru caseta de conexiuni ambulatorie
Gestionarul pentru caseta de conexiuni ambulatorie este un program separat pentru
executarea de studii cu casete de conexiuni ambulatorii. Utilizând Gestionarul pentru caseta de
conexiuni ambulatorie, puteți verifica starea memoriei casetei de conexiuni și puteți încărca
studiile în baza de date Natus.

Activarea și utilizarea Gestionarului pentru caseta de conexiuni ambulatorie
Pentru a deschide Gestionarul pentru caseta de conexiuni ambulatorie, alegeți Instrumente >
Gestionar ambulatoriu din Baza de date Natus.
Pentru instrucțiuni detaliate privind efectuarea unui studiu video în ambulatoriu cu Trex HD,
consultați Ghidul tehnic rapid Trex HD (p/n 009318).
54

Inițierea unui studiu în ambulatoriu
Începerea unui studiu
Pasul 1:

Introduceți baterii noi în caseta de conexiuni ambulatorie.

Conectați caseta
de conexiuni
Pasul 2:
Conectați electrozii

Pregătiți pacientul și conectați conductorii pacientului la caseta de
conexiuni.

Pasul 3:
Inițiați un nou studiu

În Baza de date Natus, dați clic pe
Nou. Va apărea fereastra
Informații studiu. Completați numele pacientului și alte informații
relevante despre studiu. Pentru a începe înregistrarea, dați clic pe
.

Pasul 4:
Începeți achiziționarea
de date în caseta
de conexiuni

Alegeți caseta de conexiuni și setările suplimentare în (fila) Editare
> Setări achiziție.
Dacă doriți să începeți înregistrarea manual, verificați Începeți
înregistrarea datelor atunci când începe studiul și debifați
Începeți studiul în ambulatoriu cu CC deconectată. Începeți
înregistrarea în ambulatoriu, accesând Comenzi > Începeți studiu
în ambulatoriu. Apare următorul mesaj: Va începe un studiu
ambulatoriu și fereastra cu unde curentă se va închide. Continuați?
DA/NU. Dați clic pe Da. NeuroWorks se închide și datele se
salvează acum în memoria flash a casetei de conexiuni.
ALTERNATIVĂ: Pentru a începe automat achiziția de date atunci
când caseta de conexiuni este deconectată, asigurați-vă că este
bifată opțiunea Începeți studiul în ambulatoriu cu CC
deconectată. Caseta de conexiuni va începe să achiziționeze date
în memoria flash atunci când este deconectată de la computerul de
achiziție.

Pasul 5:
Deconectați caseta
de conexiuni

Deconectați cablul de la caseta de conexiuni și asamblați
echipamentul pe pacient. Asigurați-vă că lumina de culoare galbenă
de pe partea laterală a casetei de conexiuni Trex luminează
intermitent pentru a indica modul de înregistrare ambulatoriu.

Fereastra Gestionar pentru caseta de conexiuni ambulatorie afișează informații despre
studiile stocate în memoria flash a casetei de conexiuni. De asemenea, aceasta vă permite să:
•

Finalizați un studiu care este în curs de achiziție.

•

Încărcați unul sau mai multe studii din caseta de conexiuni în baza de date a computerului.

•

Ștergeți (sau goliți) memoria flash a casetei de conexiuni.

•

Reîmprospătați starea fișierelor studiului afișate.
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Finalizarea unui studiu
Pentru a opri achiziționarea și salvarea datelor în caseta de conexiuni, selectați un studiu cu
starea Executare marcată cu Da. Apoi dați clic pe Încheiere studiu.

Încărcarea unui studiu
Când dați clic pe Încărcare studiu, studiul selectat se încarcă din caseta de conexiuni în Baza
de date Natus. Lista de date a studiului rămâne în secțiunea Gestionare depozitare până
când ștergeți studiul din memoria flash.

Ștergerea memoriei Flash
După ce ați încărcat toate studiile, dați clic pe Ștergere memorie. Această acțiune șterge
memoria flash pentru a face loc pentru a înregistra mai multe studii. O bară de progres apare în
partea de jos a ferestrei Gestionar pentru caseta de conexiuni ambulatorie pe măsură ce
memoria se golește.
Când procesul este complet, apare un mesaj Conținut memorie șters. Dați clic pe OK, apoi
dați clic pe

.
AVERTISMENT: Datele din memoria flash se șterg DEFINITIV când dați clic pe
Ștergere memorie.
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Eliminare la sfârșitul duratei de viață
Natus se obligă să îndeplinească cerințele reglementărilor Uniunii Europene WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment) 2014. Aceste reglementări precizează că deșeurile electrice și
electronice trebuie colectate separat pentru tratarea și recuperarea corespunzătoare pentru a se
asigura că WEEE sunt reutilizate sau reciclate în siguranță. În conformitate cu acest angajament,
Natus poate transmite utilizatorului final obligația de preluare și reciclare, cu excepția cazului în care
s-au efectuat alte aranjamente. Vă rugăm să ne contactați pentru detalii cu privire la sistemele de
colectare și recuperare disponibile în regiunea dumneavoastră la www.natus.com.
Echipamentele electrice și electronice (EEE) conțin materiale, componente și substanțe care
pot fi periculoase și prezintă riscuri pentru sănătatea oamenilor și a mediului când WEEE nu
sunt corect manipulate. De aceea utilizatorii finali au rolul de a se asigura că WEEE sunt
reutilizate și reciclate în siguranță. Utilizatorii de echipamente electrice și electronice nu trebuie
să arunce WEEE împreună cu celelalte deșeuri. Utilizatorii trebuie să folosească schemele de
colectare municipale sau să respecte obligația producătorului/importatorilor de preluare sau a
personalului dumneavoastră autorizat în ridicarea deșeurilor pentru a reduce impactul negativ
asupra mediului în legătură cu eliminarea echipamentelor electrice și electronice și creșterea
oportunităților de a reutiliza, recicla și recupera deșeurile echipamente electrice și electronice.
Echipamentul marcat mai jos cu simbol pubelă tăiată este echipament electric și electronic. Simbolul
pubelă tăiată indică faptul că echipamentul electric și electronic nu trebuie aruncat împreună cu
restul deșeurilor neseparate, ci că trebuie eliminat separat.
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Pagină goală.
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