Výrobce

Varování:

Xavant Technology PTY (LTD)
169 Garstfontein Road, Ashlea Gardens, 0081, Pretoria, Jižní Afrika
Tel:
+27 (0) 12 755 9491
Fax:
+27 (0) 86 547 0026
E-mail:
support@xavant.com
Web:
www.xavant.com

• Před použitím pozorně pročtěte Manuál pro použití přístroje.
• Použití kabelů nebo příslušenství jiných než takových jaké jsou dodávány se
STIMPOD může mít za následek vážné zranění.
• Údržbu tohoto zařízení smí provádět pouze výrobce nebo osoby výrobcem
výslovně pověřené.
• Nepoužívejte STIMPOD v těsné blízkosti zařízení vytvářejících silné
elektromagnetické pole, jako je například vysokofrekvenční chirurgické
vybavení. Vývody kabelů by mohly působit jako antény a následkem toho
by mohly být indukovány nebezpečné proudy.
• Nepoužívejte zařízení STIMPOD u pacientů s implantovanými
elektrickými zařízeními, jako například srdeční stimulátory, bez předchozí
konzultace s příslušným specialistou.

Právní zástupce pro EU

Emergo Europe
15 Molenstraat, 2513 BH, The Hague, Nizozemí
Tel:
+31 70 345 8570
Fax:
+31 70 346 7299

Upozornění:

Pozor

• Před použitím odstraňte z kůže látky a nečistoty, které by mohly negativně
ovlivnit účinné vedení mezi EKG elektrodami a kůží (špína, chlupy, krémy)
• Zajistěte, aby elektrody EKG nebyly poškozené ani vyschlé.
• Elektrody EKG lze použít u vyšších proudových rozsahů (> 10 mA).
• Tento produkt je třeba skladovat za pokojové teploty.
• Tento produkt je třeba přepravovat v dodaném přepravním kufříku.
• Tento produkt a veškeré příslušenství byly certifikovány jako neobsahující
latex.

Federální (americké) zákony omezují prodej tohoto přístroje na prodej lékařem
nebo na předpis lékaře.

Indikace k použití:

Tento produkt je zařízením ke stimulaci nervů určeným k použití při anestezii
během
• celkové anestézie, za účelem stanovení účinnosti nervosvalového blokátoru
pomocí neinvazivních povrchových elektrod (nejsou dodávány) (NMS450).
• místní anestézie za účelem
• mapování nervů pomocí neinvazivní nervové mapovací sondy
není součástí balení
• určování polohy nervů pomocí invazivních elektrod/jehel (nejsou
dodávány).

Záruka:

• Stimpod má záruku 24 měsíců na výrobní vady, která platí za předpokladu,
že zařízení bylo používáno v souladu s provozními pokyny.
• Kryt zařízení Stimpod by se neměl za žádných okolností otevírat. Otevření
jednotky má za následek zánik platnosti záruky.

Kontraindikace:

STIMPOD (NMS410/450) odpovídá následujícím
normám:

• Infekce místa punkce.
• Diagnostikovaná neurologická porucha.
• Závažné poruchy koagulace.

• IEC 60601-1, IEC 60601-2-10
• IEC 60601-1-2: CISPR 11 Třída 1 skupina B; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3
• ISO 13485, Směrnice 93-42-EEC
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1) Seznámení se zařízením STIMPOD (NMS 410/450)
1.1)

Popis zařízení

STIMPOD (NMS 410/450) je přesné zařízení k lokalizaci nervů používané k vyhledávání specifických nervových cest. Lokalizace nervů elektrickou stimulací předpokládá
připojení nervového stimulátoru k vodivé jehle, kterou lze injekčně podávat místní anestetika. Vzdálenost jehly (katody) od nervu lze odhadnout určením minimálního
požadovaného prahového proudu za účelem vyvolání neuromuskulární odezvy.
Zařízení STIMPOD (NMS 450) poskytuje funkcionalitu monitorování působení neuromuskulárních blokátorů se zpětnou vazbou v reálném čase pomocí trojosé
akcelerometrie.
UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení by měl používat jedině kvalifikovaný lékař vybavený příslušnými znalostmi v oboru místní anestézie.
UPOZORNĚNÍ: Prodej a nákup zařízení je omezen na licencované praktikující lékaře ve smyslu zákonů země/státu v němž se daná osoba nachází nebo kde má být
zařízení použito.
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1.2)

Příslušenství

VAROVÁNÍ: Use of cables or other accessories other than those supplied with the STIMPOD may result in serious injury.
POZNÁMKA: Elektrody EKG a jehly k vyhledávání nervů nejsou v tomto balení obsaženy.
UPOZORNĚNÍ: Před použitím by mělo být na mapovací sondu aplikováno přetření sterilním materiálem.
Kabel k vyhledání nervů:
• Tento kabel se používá pro aktivaci režimu lokalizace nervu na zařízení STIMPOD.
• Červený konektor (anoda) se připíná na standardní elektrodu EKG.
• Na jehlový konektor lze připojit různé druhy jehel.

Kabel pro vyhledávání/mapování nervů:
• Tento kabel se používá k aktivaci režimu mapování nervů/vyhledávání nervů na STIMPOD.
• Červený (anodový) konektor je navržen pro připojení ke standardní elektrodě pro EKG.
• Ergonomicky navržená nervová mapovací sonda představuje pro uživatele jednoduché a spolehlivé
řešení pro mapování nervů.
• Na jehlový konektor lze připojit různé druhy jehel.

Monitorovací kabel NMBA (NMS450):
• Tento kabel se používá k aktivaci režimu NMBA na STIMPOD.
• Červený konektor (anoda) a černý konektor (katoda) jsou navrženy tak, aby se daly připnout na
elektrody standardního EKG.
• Akcelerometr je navržen tak, aby se dal připojit na kontrahovaný tělní výběžek (v případě ulnárního
nervu jím bude palec).

Přepravni Kufřik

Baterie:
• Tato jednotka používá 4 baterie tužkového formátu AAA.
• Doporučujeme alkalické baterie.
• Když je baterie vybitá, jednotka vyzve uživatele, aby baterii vyměnil a vypne se.
• Než budete provádět výměnu baterie, zařízení vypněte.
• Pokud zařízení nebylo po delší dobu používáno, vyjměte baterii, abyste předešli úniku elektrolytu.

VAROVÁNÍ: Pokud do zařízení vnikla kyselina z baterie, mohly být poškozeny životně důležité obvody. V případě úniku kapaliny proto musí být zařízení vráceno
výrobci k bezpečnostní kontrole a případně na opravu.
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1.3)

Rozvržení

Kabelový konektor
• Vložte kabel k vyhledávání nervů, kombinovaný kabel
k mapování / vyhledávání nervů nebo kabel NMBA a
aktivujte tak příslušný režim.

Displej

Multifunkční spojka

Tlačítko Enter / Frekvence
• Stiskem lze přepínat mezi jednotlivými frekvencemi.
• Stiskněte pro vstup (Enter) do menu nastavení.

Tlačítko Menu / Šířka impulzu
NMS410/450 (režim LOC/MAP)
• Stiskem přepínáme mezi šířkami impulzu.
• Stiskem a podržením přistupujeme do menu Nastavení.
NMS 450 (režim NMBA)
• Stiskem přepínáme mezi režimy stimulace.

LED indikátor stimulace
• Zelené blikání: Stimul doručen.
• Červené blikání: Rozpojený obvod.

Tlačítko Pause
NMS 410/450 (režim LOC/MAP)
• Stiskněte pro ukončení / zahájení stimulace.
NMS 450 (režim NMBA)
• Stiskněte a uvolněte k vyvolání jednotlivé stimulace.
• Stiskněte a uvolněte k vyvolání opakované stimulace.

Kolečko
• Seřizování proudu v hlavním provozním režimu.
• Navigace menu Nastavení.

Kryt prostoru pro baterii

Tlačítko On / Off (Zapnout/Vypnout)
• Stiskněte pro zapnutí / vypnutí jednotky.
3

1.4)

Rozložení obrazovky

Indikátory
Režim vyhledávání

Režim mapování

Režim NMBA (NMS450)

Nelineární režim Lineární režim

Hlasitost Reproduktoru

Stav baterie

Varování

Hlavní obrazovka

Oznamuje uživateli rozpor mezi
nastaveným proudem a průměrným
proudem skutečného stimulu.

• Nastavení proudu
Seřizujte pomocí Kolečka.
• Diagnostická / varovná obrazovka

• Průměrný proud skutečného stimulu

• Nastavení šířky impulsu
Seřizujte tlačítkem Menu/ šířka impulsu.

Varovné obrazovky

• Režim NMBA (NMS 450)
Režim stimulace TOF, DB, PTC, TET, TWI.

• Nastavení stimulační frekvence
Seřizujte tlačítkem Enter / Hz.

Vysvětleno na straně 5.

Diagnostická obrazovka NMS 450 (Režim NMBA)

Diagnostická obrazovka NMS 410 / 450 (modul OC / MAP)
• Šipka ukazatele blízkosti

• Nastavení
vypočteného
náboje

• Zpětná vazba v reálném čase
relativní síly stahu
změřené akcelerometrem

• Odpočítávací časovač
pro režim opakování

• Indikace nastavení proudu
• 0 mA
• Graf znázorňující tvar
skutečného proudového stimulu

• Vypočtené procento v režimech TOF a DB
• Počet stahů PTC a TOF, byly-li identifikovány méně než 4 stahy

• Průměrný náboj
skutečného stimulu
4

1.5)

Varovné obrazovky
Vložte kabel:

Vložte kabel

Toto je první výzva, kterou uživatel uvidí po zapnutí jednotky a signalizuje, že jednotka je připravena na vložení
kabelu.

Pauza:
Toto varování informuje uživatele, že bylo stisknuto tlačítko PAUSE (PAUZA).
STIMPOD pozastaví veškerou svou aktivitu a počká na další stisk tlačítka PAUZA.

PAUZA

Kabel nebyl rozpoznán:

Kabel nebyl
rozpoznán

Toto varování informuje uživatele, že vložený kabel není kompatibilní s NMS 410/450.

Vyměňte baterie:
Toto varování informuje uživatele, že vybití baterií přesahuje přípustnou míru. Pokračovat v provozu zařízení za
tohoto stavu způsobí nespolehlivost zařízení.. Aby se tomuto zamezilo, zobrazuje STIMPOD toto blikající varování
4 sekundy, a poté se vypne.

Detekován
rozpojený obvod

Vyměňte baterie

Detekován rozpojený obvod:
Toto varování informuje uživatele o tom, že dvě elektrody (tj. elektroda EKG a jehla nebo mapovací zařízení) netvoří
uzavřený obvod. Toto varování bude doprovázeno červeným blikáním LED diody pokaždé když se jednotka pokusí
o stimulaci.

Fatální chyba:
STIMPOD detekoval poruchu součásti. Zašlete prosím zařízení na opravu k výrobci!
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1.6)

Detekce rozpojeného obvodu

Detekován
rozpojený obvod

Několik milisekund před samotnou stimulací je provedeno měření impedance za
účelem zjištění zda spojení mezi přístrojem STIMPOD a pacientem představuje
uzavřený obvod.

Detekován uzavřený obvod:

Detekován rozpojený obvod:

• Nastane stimulace.
• Ozve se zvuk stimulace jednotlivé nebo vícenásobné pípnutí dle nastavení
indikátoru blízkosti. Výška tónu se bude řídit intenzitou proudu).
• Indikační LED stimulu při každém úspěšném pokusu o stimulaci zeleně blikne.
• Diagnostická obrazovka bude poskytovat aktivní zpětnou vazbu pro každý
dodaný impuls.

• Neproběhne žádná stimulace.
• Neozve se žádný zvuk stimulace.
• Indikační LED stimulu při každém neúspěšném pokusu o stimulaci červeně
blikne.
• Na diagnostické obrazovce se zobrazí varovná obrazovka oznamující, že byl
detekován rozpojený obvod.

1.7)

Automatická odstávka

Při absenci odezvy od uživatele i pacienta se STIMPOD automaticky vypne do 10 minut. Symboly na přípojce zařízení baterie.

1.8)

Symboly na přípojce zařízení baterie

Výrobce

Pozor!
Viz návod k použití

Vyhrazený sběr elektrických
a elektronických zařízení
(Týká se pouze zemí společenství EU)
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Datum výroby
(Rok)

Výrobní číslo

Zástupce pro EU

2) Provoz zařízení v režimu vyhledávání nervů
(NMS 410/450)
Vyhledávání nervů prostřednictvím elektrické stimulace obnáší připojení nervového stimulátoru k vodivé vyhledávací jehle (není součástí balení), pomocí níž lze podávat
místní anestetika. Tento postup zahrnuje podkožní stimulaci motorické komponent příslušného periferního nervu za účelem ‘nalezení’ tohoto nervu.
• Tento režim vyberte vložením kabelu k vyhledávání nervů.
• STIMPOD automaticky přejde do proudového rozsahu pro vyhledávání nervů
(0.00 - 5.00 mA) a zobrazí indikátor ‘ LOC ’ indicator.

2.1)

Indikátor blízkosti

Indikátor blízkosti je aktivován tehdy, když kombinace proudu a nastavení šířky impulzu dá výsledný náboj, který je v rozmezí zvoleném v MENU NASTAVENÍ, část 5.6.

Vizuální indikace:
•
•
•
•

Vizuální indikace na obrazovce diagnostiky dvěma hroty šipek.
Hrot šipky označující dolní práh míří vzhůru.
Hrot šipky označující horní práh míří dolů.
Bude-li zadán cílový interval náboje, bude se čárkovaná čára představující
zvolený proud nacházet mezi dvěma hroty šipek.

Zvuková indikace:
• Úspěšný stimul nad intervalem blízkosti způsobí jednoduché pípnutí.
• Úspěšný stimul v mezích intervalu blízkosti způsobí dvojité pípnutí.
• Úspěšný stimul pod intervalem blízkosti způsobí trojité pípnutí.
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2.2)

Seřizování proudu

Možnosti :

Zvuk:

Možnosti v menu Nastavení: Lineární režim, nelineární režim
Výchozí hodnota: : Lineární

Je-li povolen zvuk: STIMPOD krátce pípne pokaždé, když dorazí stimul.
Výška tónu zvuku se bude řídit dle úrovně intenzity proudu.

Lineární režim

Nelineární režim:

Lineární režim je nazýván lineárním proto, že jedno ‘kliknutí’ na Kolečku odpovídá
jednomu kroku nastavenému v konkrétním proudovém rozsahu. Lineární režim
uživateli umožňuje vybrat individuální možnosti zvyšování po krocích pro tři
různé proudové rozsahy.

Nelineární režim umožňuje nelineární závislost intenzity proudu na vzdálenosti
od nervu.
Tento režim umožňuje uživateli definovat 20 seřizovacích poloh z hlediska
Proudu (mA) a Šířky impulzu (ms). Při správné implementaci by každá seřizovací
poloha měla uživateli umožňovat relativně lineární progresi co do vzdálenosti od
hrotu jehly k nervu.

Výchozí proudový rozsah:
0.00 - 5.00mA seřizovatelný po následujících výchozích krocích:
0.0 - 0.6mA Výchozí hodnota 0.1mA
0.6 - 2.0mA Výchozí hodnota 0.2mA
2.0 - 5.0mA Výchozí hodnota 0.5mA

Výchozí rozmezí proudu a šířky impulzu:
Dle znázornění v tabulce 5.1 v oddílu 5.2 postupně otáčejte Kolečkem tak,
abyste vybrali předem určený proud a polohu šířky impulzu.
POZNÁMKA: Protože oněch 20 definovatelných
pozic zahrnuje jak nastavení proudu, tak i
nastavení šířky impulzu, nelze v tomto režimu
seřizovat šířku impulzu nezávisle. Toto je na
obrazovce vyjadřováno skutečností, že šířka
impulzu není podsvícena.

Kroky lze seřizovat v menu Nastavení
(viz odstavec 5.2)
Pootočte Kolečkem a upravte tak proud.
Varování
Oznamuje uživateli rozpor mezi nastaveným proudem
a průměrným proudem skutečného stimulu.
Průměrný nebo skutečný dodávaný proud.

2.3)

Seřízení šířky impulzu

2.4)

Možnosti v menu Nastavení: 0.05ms, 0.1ms, 0.3ms, 0.5ms, 1ms
Výchozí hodnota : 0.1ms, 0.3ms
K přepínání mezi různými šířkami impulzu tiskněte tlačítko Menu/Šířka impulzu.

Seřízení frekvence záškubů

Možnosti v menu Nastavení: 1Hz, 2Hz, 5Hz
Výchozí hodnota : 2Hz
Pro přepínání mezi různými stimulačními frekvencemi stiskněte tlačítko Enter/Hz.
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3) Provoz zařízení v režimu mapování/vyhledávání
nervů (NMS 410/450)
Podkožní mapování nervů umožňuje anesteziologovi zmapovat konkrétní povrchový nerv předtím než nerv vyhledá jehlou. Toho se dociluje transkutánní stimulací
motorické komponenty příslušného periferního nervu sondou pro mapování nervů. Tato technika zajišťuje vyšší úspěšnost navádění jehly ke správnému nervu.
Tento režim nabízí uživateli prostředky pro mapování nervů a jejich lokalizaci aniž by musel přepínat nebo odpojovat kabely.
Při vkládání kabelu k mapování / vyhledávání nervů bude STIMPOD nastaven na proudový rozsah pro mapování nervů (0-20 mA). Do sondy pro mapování nervů
bude přiveden proud a STIMPOD se pokusí o stimulaci. V okamžiku, kdy jehla pronikne kůží, kabel ji zaregistruje a informuje o tom STIMPOD. STIMPOD se přepne
do režimu pro Vyhledávání nervů a bude se chovat dle popisu v kapitole 2. Dojde-li k přerušení spojení mezi jehlou a pacientem a pacienta se dotkne sonda pro
mapování nervů, STIMPOD se přepne zpět do režimu pro mapování nervů a začne spojení jehla-pacient opět monitorovat. Pokaždé, když sonda pro mapování nervů
a jehla k vyhledávání nervů přijdou současně do kontaktu s pacientem, bude mít jehla přednost.
• Tento režim se zvolí když je vložen kabel k mapování / vyhledávání nervů.
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Při použití sondy k mapování nervů (NMS 410/450):
Zvuk:

• STIMPOD automaticky nastaví výchozí hodnotu na proudový rozsah
mapování nervů (0-20 mA) a zobrazí indikátor ‘ MAP ’

3.1)

Je-li povolen zvuk: STIMPOD krátce pípne pokaždé, když dorazí stimul.
Výška tónu zvuku se bude řídit dle úrovně intenzity proudu.

Seřízení proudu
Průměrný nebo skutečný dodávaný proud.

Proudový rozsah: 0 - 20mA seřizovatelný po krocích
o velikosti 1mA.
Pootočte Kolečkem a upravte tak proud.

3.2)

Varování
Oznamuje uživateli rozpor mezi nastaveným proudem
a průměrným proudem skutečného stimulu.

Seřízení šířky impulzů

3.3)

Možnosti v menu Nastavení: 0.05ms, 0.1ms, 0.3ms, 0.5ms, 1ms
Výchozí hodnota : 0.1ms, 0.3ms
K přepínání mezi různými šířkami impulzů tiskněte tlačítko Menu/Šířka impulzu.

Seřízení frekvence záškubů

Možnosti v menu Nastavení: 1Hz, 2Hz, 5Hz
Výchozí hodnota : 2Hz
Pro přepínání mezi různými stimulačními frekvencemi stiskněte tlačítko Enter/Hz.

Při použití jehly k vyhledávání nervů:
• Připojte jehlu ke kabelu pro mapování/vyhledávání nervů. V okamžiku, kdy jehla pronikne kůží, kabel to oznámí zařízení STIMPOD,
přepne jej do režimu vyhledávání nervů, a přepne stimulaci na jehlu. Proud v režimu vyhledávání bude nastaven na výchozí hodnotu 0.00 mA.
• STIMPOD bude nyní pracovat přesně tak, jak je popsáno v Kapitole 2.
• Dojde-li k přerušení spojení mezi jehlou a pacientem a pacienta se dotkne sonda pro mapování nervů, STIMPOD se přepne zpět do režimu pro mapování nervů a
začne spojení jehla-pacient opět monitorovat. Režim mapování bude nastaven na výchozí hodnotu 0 mA.
• Pokaždé, když sonda pro mapování nervů a jehla k vyhledávání nervů přijdou současně do kontaktu s pacientem, bude mít jehla přednost.
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4) Provoz zařízení v režimu monitorování neuro
muskulárních blokátorů (NMS 450)
Monitorování působení neuromuskulárních blokátorů zahrnuje stimulaci nervové cesty umožňující stah tělního výběžku. Na základě relativní síly stahu, který je vyvolán
stimulem nebo vlnovým balíkem konkrétní intenzity je možno dělat závěry o účinnosti injikovaného neuromuskulárního blokátoru.
• Tento režim se volí při vložení kabelu NMBA.

4.1)

Umístění elektrod

Elektrody lze umístit na kterýkoli z následujících nervů:
• Nervus ulnaris
• Nervus facialis
• Nervus medianus
• Nervus tibialis posterior
Pro účely rutinního monitorování NMBA je preferován ulnární nerv, a to zejména
pro svou přístupnost, absenci účasti periferního svalstva, a dobrou opakovatelnost
měření.
Stimulace ulnárního nervu (za normálních neblokovaných podmínek) způsobí
kontrakci svalu adductor pollicis, který je pak monitorován buďto vizuálně nebo
akceleromyograficky.

4.2)

Umístění akcelerometru

Trojosý akcelerometr by měl být připojen ke stahujícímu se tělnímu výběžku
pacienta za účelem změření síly stahu způsobeného aplikovaným elektrickým
stimulem. Akcelerometr se používá pouze u režimů Salva čtyř, Dvojitá erupce a
Potetanický počet, aby bylo umožněno monitorování účinnosti neuromuskulárních
blokátorů.

Typicky se rozmístění elektrod provádí na volární straně zápěstí. Katoda (černá elektrodová svorka) se umisťuje tam, kde přibližná čára ohybu přetíná radiální stranu
svalu flexor carpi ulnaris. Anodu (červenou elektrodovou svorku) lze umístit 2 - 3cm
poblíž katody.
11
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When using the Neuromuscular Blocking Agent Monitoring Mode (NMS 450):
4.3)

Seřizování proudu

Zvuk:
Je-li povolen zvuk: STIMPOD krátce pípne pokaždé, když dorazí stimul.
Výška tónu zvuku se bude řídit dle úrovně intenzity proudu.

Lineární režim:
V režimu NMBA lze proud seřizovat pouze v
lineárním režimu. Lineární režim se nazývá lineární
proto, že jeden ‘klik’ na Kolečku odpovídá jednomu
kroku dle nastavení v konkrétním proudovém
rozsahu.

Průměrný nebo skutečný dodávaný proud.
Varování
Oznamuje uživateli rozpor mezi nastaveným
proudem a průměrným proudem skutečného stimulu.

Výchozí hodnota Current range:
0 - 80 mA seřizovatelný po krocích o velikosti 1mA
Pootočte Kolečkem a upravte tak proud.

4.4)

Seřizování režimu stimulace

4.6)

Možnosti: TOF, DB, PTC, TET, TWI
Výchozí hodnota : TOF
Pro přepínání mezi různými stimulačními režimy stiskněte tlačítko Menu/Režim.

4.5)

Režim Salvy čtyř impulzů (Train of Four - TOF)

Stimulace TOF sestává ze čtyř obdélníkových vln o šířce impulzu 200
mikrosekund s rozestupem 500 milisekund.
Volba režimu TOF:
• Vložte kabel NMBA s červenou a černou elektrodovou svorkou, jakož i trojosý
akcelerometr.
• Tiskněte tlačítko ‘Režim’ dokud se na
displeji neobjeví ‘TOF’.

Seřízení frekvence záškubu/tetanu

Režim záškubů:
Možnosti v menu Nastavení (Stimulační frekvence): 1Hz, 2Hz, 5Hz
Výchozí hodnota : 2 Hz
Pro přepínání mezi různými stimulačními
frekvencemi tiskněte tlačítko Enter/Hz.
Bez Akcelerace

Akcelerometrie v reálném čase:
• Relativní síla stahu způsobeného
každým stimulem je graficky
znázorněna na diagnostické obrazovce
dle vyobrazení na obrázku.
• V případě, že bylo lze změřit všechny čtyři stahy, bude procentní podíl
naměřené síly stahu čtvrtého stimulu ve srovnání s prvním stimulem
zobrazen na diagnostické obrazovce.
• Pokud byl počet měřitelných stahů menší než čtyři, pak bude zobrazen
počet stahů,, které lze identifikovat akcelerometrem, např. 2/4.

Tetanový režim:
Možnosti: 50Hz, 100Hz
Výchozí hodnota : 50Hz
Pro přepínání mezi různými stimulačními frekvencemi tiskněte tlačítko Enter/Hz.
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4.7)

Režim se dvěma erupcemi (DB)

4.8)

Potetanický počet (Post Tetanic Count - PTC)

Stimulace DB sestává ze salvy tří obdélníkových vln o šířce impulzu 200
mikrosekund, s rozestupem 20 milisekund, po nichž následuje další salva tří
obdélníkových vln o 750 milisekund později.

Výchozí hodnota s:
Tetanus: 50 Hz po dobu 5 sekund
Zpoždění 3 sekundy
Záškub: 20 stahů na 1 Hz

Volba režimu DB:
• Vložte kabel NMBA s červenou a černou elektrodou, jakož i trojosý
akcelerometr.
• Tiskněte tlačítko ‘Mode’ (‘režim’) dokud se na displeji nezobrazí ‘DB’.

Stimulace PTC sestává z tetanické stimulace, po níž následuje zpoždění a určitý
počet stahů. (Výchozí hodnoty nastavení jsou znázorněny výše)
Volba režimu PTC:
• Vložte kabel NMBA s červenou a černou elektrodou, jakož i trojosý
akcelerometr.
• Tiskněte tlačítko ‘Mode’ (‘Režim’ ) dokud se na displeji nezobrazí ‘PTC’.

Akcelerometrie v reálném čase:
• Relativní síla stahu způsobeného
každým stimulem je graficky
znázorněna na diagnostické obrazovce
dle vyobrazení na obrázku.
• Na diagnostické obrazovce se zobrazí
procento naměřené síly druhého stahu
ve srovnání s prvním stahem.

Akcelerometrie v reálném čase:
• Každý započítaný záškub bude
graficky zobrazen na diagnostické
obrazovce, jak je znázorněno na výše
uvedeném obrázku.
Počet napočítaných záškubů se zobrazí na obrazovce diagnostiky.
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4.9)

Záškub (TWI)

4.10) Tetanus (TET)

Výchozí hodnota s: Opakován při frekvenci 2Hz
Seřizovatelné: 1Hz, 2Hz and 5Hz

Výchozí hodnota s: 50Hz (nastavitelné na 100 Hz)
Tetanová stimulace se skládá ze série obdélníkových impulzů o době trvání 200
mikrosekund opakovaných s četností neboli frekvencí opakování 50Hz nebo
100Hz.

Stimulace Záškubů (Twitch) se skládá z obdélníkového vlnového impulzu o šířce
200 mikrosekund. Při stisku tlačítka ‘Play/Pause’ se bude záškub opakovat se
zvolenou frekvencí.

Volba režimu TET:
• Vložte kabel NMBA s červenou a černou elektrodou, jakož i trojosý
akcelerometr.
• Tiskněte tlačítko ‘Mode’ (‘Režim’ ), dokud se na displeji nezobrazí ‘TET’.

Volba režimu TWI:
• Vložte kabel NMBA s červenou a černou elektrodou, jakož i trojosý
akcelerometr.
• Tiskněte tlačítko ‘Mode’ (‘Režim’ ), dokud se na displeji nezobrazí ‘TWI’.
Stimulace/zastavení:
• Stimulaci zahájíte stiskem tlačítka
‘Play/Pause’ (‘Přehrávání/Pauza’).
• Dalším stiskem tlačítka ‘Play/Pause’
stimulaci opět ukončíte.

Stimulace/zastavení:
• Zahajte stimulaci stiskem a podržením
tlačítka ‘Play/Pause’ (‘Přehrávání/pauza’).
• Stimulaci ukončíte puštěním
tlačítka ‘Play/Pause’ (‘Přehrávání/pauza’).

Bez Akcelerace

Seřízení frekvence:
• Pro přepínání mezi frekvencemi stiskněte tlačítko ‘Hz’ .

4.11) Jednotlivý stimul versus opakovaná stimulace
•
•
•
•
•

Zahajte režim automatického opakování stiskem tlačítka play/pause (přehrávání/pauza) na 2 sekundy.
Zařízení začne automaticky odpočítávat podle nastavení ‘časovače opakování’ dle specifikace v hlavním menu.
Odpočítávání se zobrazí vedle symbolu hodin vyobrazeného na diagnostické obrazovce.
Dalším stiskem a podržením tlačítka play/pause (přehrávání/pauza) zakažte režim automatického opakování.
Výchozí nastavení časovače opakování je 2 minuty a lze jej změnit v menu Nastavení.
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Bez Akcelerace

5) Nastavení výchozích hodnot přístroje (NMS 410/450)
Do Menu nastavení se dostanete stiskem a podržením tlačítka Menu/šířka
impulzu. Menu nastavení umožňuje uživateli přizpůsobit si všechna výchozí
nastavení.
MENU NASTAVENÍ
1 JAZYK
2 PROUDOVÝ REŽIM
3 ŠÍŘKA IMPULZU
4 FREKVENCE
5 ČASOVAČ OPAKOVÁNÍ
6 INDIKÁTOR BLÍZKOSTI
7 HLASITOST REPRODUKTORŮ
8 PODSVÍCENÍ
9 UŽIVATELSKÉ INFORMACE
ODEJÍT

5.1)

Jazyky

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ: Angličtina
Pro přechod na JAZYK použijte Kolečko. Pro zadání své volby stiskněte enter.
JAZYK

Pro zobrazení jiného výchozího jazyka použijte Kolečko k
navigaci na Vámi preferovaný jazyk. Pro zadání své volby
stiskněte enter. Radiové tlačítko poblíž zvoleného jazyka
zobrazí, že je aktivován. Pro odchod přejděte v menu dolů na
ODEJÍT Z MENU a stiskněte tlačítko enter.

JAZYK

Vaši volbu zobrazí potvrzovací obrazovka s možností PŘIJETÍ.

English
Francais
Italiano
Nederlands
Español

Zvolili jste: Angličtina

POZNÁMKA: NMS410 nemá možnost REPEAT TIMER (ČASOVAČ OPAKOVÁNÍ).

PŘIJMOUT: ANO NE
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ANO Vás zavede zpět na hlavní Menu Nastavení.
NE Vás vrátí zpět na předchozí obrazovku.

5.2)

Proudový režim

Výchozí hodnota : Lineární režim
Možnosti: Lineární režim, nelineární režim

ROZSAH
ZVOLIT KROKY

První rozsah bude: 0.00 mA - 0.60 mA. V tomto rozsahu si
může uživatel vybrat jednu z následujících možností kroku:
0.01 mA, 0.02 mA, 0.05 mA a 0.1 mA. Výchozí nastavení je:
0.05 mA. Vyberte požadovaný krok a pokračujte na DALŠÍ
ROZSAH.

ROZSAH
ZVOLIT KROKY

Druhý rozsah bude 0.6 mA - 2.0 mA. V tomto rozsahu
může uživatel zvolit jednu z následujících možností kroku:
0.05 mA. 0.1 mA a 0.2 mA. Výchozí nastavení je: 0.1 mA.

Lineární režim
Indikátor `
` v hlavním okně sděluje uživateli, že zařízení je v lineárním
režimu.
Lineární režim je nazýván lineárním, protože jedno ‘kliknutí’ na kolečku odpovídá
jednomu kroku dle nastavení v konkrétním proudovém rozsahu. V lineárním
režimu není Šířka impulzu při otáčení kolečkem ovlivňována. Šířka impulzu se
volí při stisku tlačítka Menu/Šířka impulzu. Lineární režim v podstatě umožňuje
uživateli volit ze tří různých možností kroku pro tři různé proudové rozsahy.

DALŠÍ ROZSAH

Vyberte požadovaný krok a pokračujte na DALŠÍ ROZSAH.

ROZSAH
ZVOLIT KROKY

K navigaci do PROUDOVÉHO REŽIMU použijte Kolečka. Pro zadání své volby
stiskněte enter.

Třetí rozsah bude: 2.0 mA - 5.0 mA. V tomto rozsahu si
uživatel může vybrat jednu z následujících možností kroku:
0.1 mA, 0.2 mA a 0.5 mA. Výchozí nastavení je: 0.2 mA.

ODEJÍT Z MENU

Vyberte požadovaný krok a pokračujte na ODEJÍT Z MENU.

LINEÁRNÍ REŽIM
Zvolili jste:

Vaši volbu zobrazí potvrzovací obrazovka s možností PŘIJETÍ.

PROUDOVÝ REŽIM

Lineární režim
Nelineární režim
ODEJÍT Z MENU

PROUDOVÝ REŽIM

Zvolili jste: Lineární režim
PŘIJMOUT: ANO NE

LINEÁRNÍ REŽIM

Změna nastavení

Pro navigaci do Lineárního režimu použijte Kolečko. Pro
zadání své volby stiskněte enter. Radiové tlačítko vedle
Lineárního režimu zobrazí, že je aktivován. Pro odchod
přejděte v menu dolů na EXIT MENU (ODEJÍT Z MENU) a
stiskněte enter.

ANO Vás zavede zpět na hlavní Menu nastavení.
NE Vás vrátí zpět na nastavení Lineárního režimu.

PŘIJMOUT: ANO NE

Vaši volbu zobrazí potvrzovací obrazovka s možností PŘIJETÍ.

Nelineární režim

ANO Vás zavede na obrazovku Změna nastavení.
NE Vás zavede do menu Proudový režim.

Indikátor `
` v okně hlavního menu říká uživateli, že zařízení je v nelineárním režimu. Nelineární režim umožňuje nelineární závislost intenzity
proudu na vzdálenosti od nervu. Potřebná intenzita proudu je úměrná
čtverci vzdálenosti od elektrody k nervovému vláknu.
Tento režim umožňuje uživateli definovat 20 seřizovacích poloh z hlediska
Proudu (mA) a Šířky impulzu (ms). Při správné implementaci by měla každá
seřizovací poloha uživateli poskytovat relativně lineární progresi v pojmech
vzdálenosti od špičky jehly k nervu. Výchozí hodnoty jsou znázorněny v
tabulce 5.1. Graf tabulky 5.1 je vyobrazen na obrázku 5.1.

ANO Vás zavede na obrazovku Změna nastavení.
NE Vás zavede zpět do hlavního menu Nastavení

ANO
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POLOHA

PROUDOVÝ
(mA)

ŠÍŘKA IMPULZU
(ms)

NÁBOJ
(μC)

1

0.3

0.1

0.03

2

0.43

0.1

0.043

3

0.58

0.1

0.058

4

0.76

0.1

0.076

5

0.97

0.1

0.097

6

1.2

0.1

0.12

7

1.4

0.1

0.14

8

1.7

0.1

0.17

9

2

0.1

0.2

10

2.3

0.1

0.23

11

2.7

0.1

0.27

12

3

0.1

0.3

13

3.4

0.1

0.34

14

3.8

0.1

0.38

15

4.3

0.1

0.43

16

4.8

0.1

0.48

17

1.8

0.3

0.54

18

2.1

0.3

0.63

19

2.4

0.3

0.72

20

2.7

0.3

0.81

Měli byste si povšimnout, že náboj výchozích hodnot vykazuje typickou
kvadratickou křivku. Při šířce impulzu 0.1 ms následuje proud po náboji.

1

2

3

4

5

6

NÁBOJ

7

8

9

10

11 12

PROUDOVÝ

13 14 15

16

17 18 19 20

ŠÍŘKA IMPULZU

Obrázek 5.1
Při dosažení limitu 5 mA je šířka impulzu zvýšena na 0.3 ms. Po uplynutí doby 0.3
ms sklon křivky náboje v grafu vzroste.
POZNÁMKA: Každou polohu v tomto seřizovacím režimu lze definovat individuálně.
Doporučujeme uživatelům experimentovat a seřídit si hodnoty tak, aby odpovídaly
klinickému očekávání.
POZNÁMKA: V tomto režimu je šířka impulzu nastavena a propojena s konkrétní
pozicí. Při provozu zařízení v tomto režimu je tlačítko šířky impulzu deaktivováno. Ke
všem polohám se přistupuje sekvenčně manipulací kolečkem.
Použijte Kolečko k navigaci do PROUDOVÉHO REŽIMU. Pro zadání své volby
stiskněte enter.
PROUDOVÝ REŽIM

Lineární režim
Nelineární režim

ODEJÍT Z MENU

Tabulka 5.1
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K seřízení hodnot výchozí polohy použijte Kolečko k navigaci
do nelineárního režimu. Pro zadání své volby stiskněte enter.
Radiové tlačítko poblíž nelineárního režimu zobrazí, že byl
zvolen.

PROUDOVÝ REŽIM

Zvolili jste: Lineární
režim

PŘIJMOUT: ANO NE

LINEÁRNÍ REŽIM

Změna nastavení

5.3)

Vaši volbu zobrazí potvrzovací obrazovka s možností PŘIJETÍ.

Možnosti šířky impulsu

Výchozí hodnota : 0.1ms, 0.3ms
Možnosti: 0.05ms, 0.1ms, 0.3ms, 0.5ms, 1.0ms
Pro změnu výchozích možností šířky impulsu použijte use kolečko k navigaci na ŠÍŘKA
PULZU v hlavním menu. Pro zadání své volby stiskněte enter.

ANO Vás zavede na obrazovku Změna nastavení.
NE Vás zavede zpět na Menu proudového režimu.

ANO Vás zavede na obrazovku zobrazující všechny
polohy a jejich hodnoty.
NE Vás zavede zpět do hlavního menu Nastavení.

ŠÍŘKA IMPULZU

ANO
ODEJÍT Z MENU

VOLBA POLOHY

SEŘÍZENÍ POLOHY
Náboj:

Všechny polohy budou zobrazovány se svými příslušnými
nastaveními proudu a šířky impulzu. Přejděte dolů na pozici
kterou potřebujete seřídit a stiskněte tlačítko enter.

ŠÍŘKA IMPULZU

Zvolili jste: 0.1ms 0.3ms
PŘIJMOUT: ANO NE

Při vstupu na obrazovku bude zvýrazněno nastavení
proudu. Seřiďte na požadované nastavení a stiskněte enter.
Poblíž bude zvýrazněno nastavení šířky impulzu. Seřiďte na
požadovanou hodnotu a stiskněte enter. STIMPOD bude
v průběhu provádění seřizování vypočítávat a zobrazovat
náboj.

5.4)

Frekvence stimulace

Výchozí hodnota : 2Hz
Možnosti: 1Hz, 2Hz and 5Hz
Pro změnu výchozí frekvence použijte Kolečka k navigaci na FREKVENCI v hlavním
menu. Pro zadání své volby stiskněte enter.
FREKVENCE

Když už byl pro danou pozici zadán nový proud a nová
šířka impulzu, zařízení opět zobrazí všechny polohy jejich
hodnoty. Uživatel nyní může seřídit hodnoty jakékoli jinou
polohy postupujíce dle stejných kroků. Pro odchod přejděte
dolů v menu na ODEJÍT Z MENU a stiskněte enter.

PŘIJMOUT: ANO NE

Pro odchod přejděte v menu dolů na ODEJÍT Z MENU a
stiskněte enter. Vaši volbu zobrazí potvrzovací obrazovka
s možností PŘIJETÍ.
ANO Vás zavede zpět na hlavní Menu nastavení.
NE Vás zavede zpět na předchozí obrazovku.
POZNÁMKA: Nejsou-li zvoleny žádné šířky impulzů, pak bude
mít STIMPOD nastaveny výchozí hodnoty 0.1 ms a 0.3 ms.

POZNÁMKA: Pokud bude celkový náboj vyplývající z
uživatelských nastavení buďto nižší nebo vyšší než na
následující poloze, zobrazí se o tom upozornění.

PROUDOVÝ REŽIM

Použijte Kolečko k navigaci na požadovanou možnost
ŠÍŘKY IMPULZU a zvolte ji stiskem tlačítka enter. Radiové tlačítko poblíž zvolené šířky impulzu zobrazí, že byla
aktivována. Opakujte dokud nebudou zvoleny všechny
požadované šířky impulzů.

ODEJÍT Z MENU

FREKVENCE

Potvrzovací obrazovka s možností PŘIJETÍ vykreslí graf
zobrazující průměrný náboj na každou pozici. ANO Vás
zavede zpět na hlavní Menu nastavení.
NE Vás zavede zpět na obrazovku zobrazující všechny polohy
a jim příslušející nastavení proudu a šířky impulzu.
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Použijte Kolečka k navigaci na požadovanou možnost FREKVENCE a svou volbu potvrďte stiskem enter. Radiové tlačítko
poblíž zvolené frekvence zobrazí, že byla aktivována. Opakujte dokud nebudou zvoleny všechny šířky impulzů. Přejděte
dolů v menu na ODEJÍT Z MENU a stiskněte enter.

Zvolili jste: 0.1ms 0.3ms

Vaši volbu zobrazí potvrzovací obrazovka s možností
PŘIJETÍ.

PŘIJMOUT: ANO NE

ANO Vás zavede zpět na hlavní Menu nastavení.
NE Vás zavede zpět na předchozí obrazovku.

5.5)

Opakovací časovač (NMS450)

POZNÁMKA: Prahy blízkosti jsou definovány v jednotkách náboje (Coulomb).

Výchozí hodnota : 2 minutes
Možnosti: Adjustable from 00:00 to 99.59

POZNÁMKA: Hodnoty Opakovacího časovače se mění tak, že Kolečkem přejdete na
OPAKOVACÍ ČASOVAČ v hlavním menu. Pro zadání volby stisknete enter.
Tento časovač odpočítává zpoždění mezi opakovanými stimulacemi v režimech TOF,
DB a PTC při provozování zařízení v režimu NMBA.
Budou zvýrazněny ‘Minuty’: K seřízení nastavení použijte
Kolečka. Pro přijetí požadovaného nastavení stiskněte enter.
budou zvýrazněny ‘Sekundy’: K seřízení nastavení použijte
Kolečka. Pro přijetí požadovaného nastavení stiskněte enter.

ČASOVAČ OPAKOVÁNÍ

Vaše aktualizované hodnoty zobrazí potvrzovací obrazovka s
možností PŘIJETÍ.

ČASOVAČ OPAKOVÁNÍ

ANO Vás zavede zpět na hlavní Menu nastavení.
NE Vás zavede zpět na předchozí obrazovku.

PŘIJMOUT: ANO NE

5.6)

Akusticky: STIMPOD při stimulaci používá tři různé zvukové vzorce. Jednoduché pípnutí
znamená, že uživatel překročil horní práh rozsahu blízkosti. Dvojité pípnutí znamená, že
uživatel je v rozsahu blízkosti. Trojité pípnutí znamená, že uživatel je pod rozsahem blízkosti.
Pro změnu hodnot indikátoru blízkosti použijte kolečko Kolečko k navigaci na
INDIKÁTOR BLÍZKOSTI v hlavním menu. Pro zadání své volby stiskněte enter.
INDIKÁTOR BLÍZKOSTI
Zapnuto
Vypnuto

Rozsah seřízení:
01
Minuty:
Sekundy: 20

Aktivací správného radiového tlačítka vyberte On (Zapnuto)
nebo Off (Vypnuto). Pro odchod přejděte v menu dolů na
ODEJÍT Z MENU a stiskněte enter.

ODEJÍT Z MENU

INDIKÁTOR BLÍZKOSTIZ-

Zvolili jste:
01:20

Zvolili jste:
Zapnuto

PŘIJMOUT: ANO NE

INDIKÁTOR BLÍZKOSTI

Indikátor blízkosti

Seřídit prahy blízkosti?

Výchozí hodnota : 30 - 60 nC

ANO NE

Indikátor blízkosti oznamuje uživateli, že bylo dosaženo cílového intervalu náboje.
Tato funkce uživateli umožňuje nastavovat horní a dolní mez náboje. Při vyvolání
stahu by tento indikátor měl uživateli sdělovat, že jehla již dosáhla požadované
blízkosti nervu. Tato blízkost je znázorňována i vizuálně i akusticky.

Zde máte možnost seřídit prahy blízkosti.
ANO Vás zavede do menu seřizování prahů.
NE Vás zavede zpět do hlavního menu Nastavení.

Bude zvýrazněna Dolní mez. Proveďte seřízení pomocí
seřizovacího kolečka. Stiskněte enter pro přechod výše
na další horní mez. Seřiďte horní mez a stiskněte enter.

INDIKÁTOR BLÍZKOSTIZ-

Vaše aktualizované hodnoty zobrazí potvrzovací obrazovka
s možností PŘIJETÍ.

Zvolili jste:
30 nC = 60 nC

PŘIJMOUT: ANO NE
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ANO Vám nabízí možnost seřídit úrovně indikátoru
blízkosti, bylo-li zvoleno On (Zapnuto).
NE Vás zavede zpět na výše uvedené menu.

INDIKÁTOR BLÍZKOSTI

Seřízení rozsahu:
Nízký:
Vysoký:

Vizuálně: Tečkovaná čára na diagnostické obrazovce zařízení zobrazí vybranou
úroveň proudu. Rozsah blízkosti bude vyznačován dvěma šipkami na pravé straně
diagnostické obrazovky. Šipka představující hodnotu nižšího prahu bude směřovat
vzhůru a šipka představující hodnotu vyššího prahu bude směřovat dolů. To uživateli
nabízí vizuální zpětnou vazbu o poloze amplitudy proudu na konkrétní šířce impulzu
vůči definovaným prahům blízkosti.

Vaši volbu zobrazí potvrzovací obrazovka s možností PŘIJETÍ.

ANO Vás zavede zpět na hlavní Menu nastavení.
NE Vás zavede zpět na předchozí obrazovku.

5.7)

Hlasitost reproduktorů

VÝCHOZÍ: Střední
Možnosti: Vyputo-

Nízká-

PODSVÍCENÍ

Střední-

Zvolili jste: Vždy zapnuto
Životnost baterie bude
nepříznivě ovlivněna

Vysoká-

Vypnuto
Nízká
Střední
Vysoká
ODEJÍT Z MENU

HLASITOST REPRODUKTORŮ
Zvolili jste:
Vysoká

PŘIJMOUT: ANO NE

POZNÁMKA: Je-li zvolena možnost podsvícení ‘Vždy Zapnuto’, pak bude životnost
baterie výrazně zkrácena.

Použijte kolečko k volbě příslušného objemu a stiskněte
enter. Přejděte dolů v menu na ODEJÍT Z MENU a stiskněte
enter.

5.9)

User Informace pro uživatele

VÝCHOZÍ: Žádná výchozí hodnota
Pro přidání nebo změnu uživatelských informací použijte Kolečko k navigaci na
požadovanou volbu UŽIVATELSKÉ INFORMACE. Volbu proveďte stiskem tlačítka
enter.

STIMPOD nabízí uživateli možnost vložení uživatelských
informací. Lze zadat dva řádky po 20 znacích. Tyto
uživatelské informace budou například na dvě sekundy
zobrazeny při zapnutí přístroje.

Nově zvolený objem zobrazí potvrzovací obrazovka s
možností PŘIJETÍ.
ANO Vás zavede na hlavní Menu nastavení.
NE Vás zavede zpět na předchozí obrazovku.

UŽIVATELSKÉ INFORMACE

ZADEJTE TEXTOVÝ ŘÁDEK 1

5.8)

Zbývá znaků:16

Podsvícení

VÝCHOZÍ: 5 sekund
Možnosti: VYPNUTO, 5 sekund, 60 sekund, a Vždy zapnuto
Pro změnu výchozího nastavení podsvícení použijte Kolečka k navigaci na
PODSVÍCENÍ v hlavním menu. Pro zadání své volby stiskněte enter.
PODSVÍCENÍ
Vypnuto
5s
60 s
Vždy zapnuto
ODEJÍT Z MENU

ANO Vás zavede zpět na hlavní Menu nastavení.
NE Vás zavede zpět na předchozí obrazovku.

PŘIJMOUT: ANO NE

Pro změnu hlasitosti reproduktorů použijte Kolečka k navigaci na HLASITOST
REPRODUKTORŮ v hlavním menu. Pro zadání své volby stiskněte enter.

HLASITOST REPRODUKTORŮ

Vaši volbu zobrazí potvrzovací obrazovka s možností PŘIJETÍ.

Použijte Kolečko k navigaci na UŽIVATELSKÉ INFORMACE v
hlavním menu. Pro zadání své volby stiskněte enter. Na pozici
prvního znaku se zobrazí kurzor. K navigaci na různé znaky
použijte Kolečko. Pro zadání volby znaku a pro přechod na
další mezeru stiskněte enter.
Stiskněte enter na znaku ‘
‘ pro smazání posledního
znaku, na znaku ‘
‘ pro mezeru, a na znaku ‘
‘ pro
zadání řádku.
Upozornění pod textovým rámečkem zobrazí dostupné
znaky na řádku.

Použijte Kolečko k navigaci na požadovanou volbu
PODSVÍCENÍ zvolenou stiskem enter. Radiové tlačítko vedle
zvoleného nastavení zobrazí, že bylo zvoleno.

UŽIVATELSKÉ INFORMACE
Zadali jste:
DR X

Přejděte dolů v menu na ODEJÍT Z MENU a stiskněte enter.

PŘIJMOUT: ANO NE
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Až budou zadány oba řádky, zobrazí Vaši volbu potvrzovací
obrazovka s možností PŘIJETÍ.
ANO Vás zavede zpět na hlavní Menu nastavení.
NE Vás zavede zpět na první UŽIVATELSKOU
INFORMAČNÍ obrazovku.

6) Technické poznámky
6.1)

Zkouška výkonnosti

Než budete se zařízením zacházet a používat jej, musí být na místě používání
provedena zkouška výkonnosti. Níže popsaný test výkonnosti je v souladu s německou
Směrnicí §5 MPBetreibV.

•

•

Krátce propojte konektor jehly a konektor EKG.
Na displeji by se měla objevit následující obrazovka.

Vložte baterie a zapněte zařízení.
Na displeji by se mela objevit následující obrazovka.
•
•
•
•
•

Uživatelské informace

po níž bude
následovat

LED by měla blikat ZELENĚ a je-li v menu povolen zvuk, mělo by být pokaždé když dorazí
stimulační signál slyšet pípnutí.
Stimuly by měly nastávat s pravidelnou frekvencí. (1, 2 nebo 5 Hz).
Použijte seřizovacího kolečka a pomalu zvyšte proud na 5.00 mA.
Monitorujte, zda je stimulační vlna měřená a zobrazená v okně diagnostiky čtvercová.
Horní okraj obdélníkové vlny by se také měl dotýkat tečkované čáry, která představuje
nastavení proudu, jak je znázorněno níže.

Vložte kabel

6.1.1)
•

Režim vyhledávání nervů

Vložte kabel k vyhledávání nervů.
Na displeji by se měla objevit následující obrazovka.

6.1.2)
•

Detekován rozpojený
obvod

•

Kombinovaný režim Mapování/vyhledávání nervů

Vložte kombinovaný kabel pro mapování nervů/vyhledávání nervů.
Na displeji by se měla objevit následující obrazovka.

Detekován rozpojený
obvod

LED by měla blikat ČERVENĚ a neměla by být slyšet žádná zvuková zpětná vazba.
•
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LED by měla blikat ČERVENĚ a neměla by být slyšet žádná zvuková zpětná vazba.

•

Krátce propojte sondu mapování nervů a konektor EKG.
Na displeji by se měla objevit následující obrazovka.

•
•

Použijte seřizovacího kolečka a zvyšte proud na 80mA.
Třeste akcelerometrem a přitom tiskněte tlačítko ‘přehrávání/pauza’.

NMS450 by měl odpovědět následovně:
•
•
•
•
•
•
•
•

LED by měla blikat ZELENĚ v souladu se čtyřmi stimulacemi.
Každá stimulace by měla být provázena slyšitelným ‘pípnutím’.
V ‘Diagnostickém okně ’ by měly být čtyři sloupce různých výšek značící, že akcelerometr
detekoval pohyb.
• Monitorujte aktuální procházející proud, abyste zajistili, že se neobjeví varovné znamení.

LED by měla blikat ZELENĚ a je-li v menu povolen zvuk, mělo by být pokaždé když dorazí
stimulační signál slyšet pípnutí.
Stimuly by měly nastávat s pravidelnou frekvencí. (1, 2 nebo 5 Hz).
Použijte seřizovacího kolečka a přitom pomalu zvyšujte proud na 20 mA.
Monitorujte, zda je stimulační vlna měřená a zobrazená v okně diagnostiky obdélníková.
Horní okraj obdélníkové vlny by se také měl dotýkat tečkované čáry, která představuje
nastavení proudu, jak je znázorněno níže.

Chcete-li přezkoušet spojení pro vyhledávání nervů a funkčnost zařízení, postupujte dle
pokynů v oddílu 6.1.1.

6.1.3)
•

• Oddělte červený a černý konektor elektrody a rozpojte tak mezi nimi obvod.
• Stiskněte tlačítko ‘play/pause’ (‘přehrávání/pauza’).

Režim neuromuskulárních blokátorů (režim NMBA) (pouze
NMS450)

Na displeji by se měla objevit následující obrazovka.

Vložte kabel NMBA.
Na displeji by se měla objevit následující obrazovka.

Detekován rozpojený
obvod
Detekován rozpojený
obvod

•
•
•

Zajistěte, aby zařízení bylo v režimu ‘TOF’.
Krátce propojte červený a černý elektrodový konektor.

LED by měla blikat ČERVENĚ a neměla by být slyšet žádná slyšitelná zpětná vazba.

Bude-li STIMPOD při kterémkoli z těchto výkonnostních testů pracovat nesprávně,
bude jej třeba zkontrolovat v souladu s pokyny pro testování v Technické servisní
příručce.
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6.2)

Specifikace

Provozní režimy:
Proudový rozsah:
Možnosti šířky impulzu:
Maximální stimulační napětí:
Stimul:
Frekvence stimulace:
Zatěžovací impedance:

Režim vyhledávání nervů
NMS 410/450
0.00 - 5.00 mA ± 5%
0.05ms, 0.1ms, 0.3ms, 0.5ms, 1ms ± 5%
100V
Jednofázová obdélníková vlna
1Hz , 2Hz, 5Hz ± 5%
0 kOhm - 20 kOhm

Režim mapování nervů
NMS 410/450
0 - 20mA ± 5%
0.05ms, 0.1ms, 0.3ms, 0.5ms, 1ms ± 5%
400V
Jednofázová obdélníková vlna
1Hz , 2Hz, 5Hz ± 5%
0 kOhm - 20 kOhm

Režim NMBA
NMS 450
0 - 80mA ± 5%
0.2ms ± 5%
400V
Jednofázová obdélníková vlna
1Hz, 2Hz, 5Hz, 50Hz, 100Hz ± 5%
0 kOhm - 5 kOhm

Technické specifikace
Klasifikace zařízení:
Zdroj proudu:
Odběr proudu:
Vlna:
Váha:
Rozměry:
Provozní teplota:
Teplota skladování a přepravy:
Provozní vlhkost:

6.3)

NMS 410/450
Třída IIa, Typ BF
4 alkalické baterie typu AAA
17mA
Konstantní proud, monofázová obdélníková vlna
130g
145mm x 90mm x 30mm
10 - 40 ° Celsia
0 - 50 ° Celsia
90%-ní relativní vlhkost

Čištění a dezinfekce zařízení STIMPOD NMS410/450

Čištění: K čištění a dezinfekci zařízení STIMPOD je nejvhodnější aplikovat navlhčeným hadříkem mýdlo a vodu. Je nezbytné zajistit, aby se do zařízení STIMPOD nikdy nedostala voda.
Dezinfekce: K dezinfekci lze použít jakýkoli komerčně dostupný dezinfekční prostředek na bázi etanolu bez obsahu metanolu.
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7) Produkty a příslušenství
STIMULÁTOR PERIFERNÍCH NERVŮ NMS 410, SAMOTNÝ
Produktový kód: XT-41000 (-NA)*
(Žádné kabely ani příslušenství)
STIMULÁTOR PERIFERNÍCH NERVŮ NMS 410
Produktový kód: XT-41001 (-NA)*
(včetně kabelu k mapování/vyhledávání nervů, kabelu k vyhledávání nervů, Přepravního kufříku a návodu k použití)
NMS 450 POUZE STIMULÁTOR PERIFERNÍCH NERVŮ
Produktový kód: XT-45000 (-NA)*
(žádné kabely ani příslušenství)
STIMULÁTOR PERIFERNÍCH NERVŮ NMS 450
Produktový kód: XT-45001 (-NA)*
(Včetně kabelu k mapování/vyhledání nervů, kabelu k vyhledání nervů, kabelu k monitorování NMBA, přenosného kufříku a návodu k použití)
KABEL K VYHLEDÁNÍ NERVŮ
Produktový kód: XT-41003 (-NA)*
KABEL K MAPOVÁNÍ/VYHLEDÁVÁNÍ NERVŮ

Produktový kód: XT-41004 (-NA)*

NMBA MONITOROVACÏ KABEL

Produktový kód: XT-45005 (-NA)*

PŘEPRAVNÍ KUFŘÍK

Produktový kód: XT-41002

NÁVOD K POUŽITÍ

Produktový Kód: XT-45006-CZ

(Pro jiné jazykové verze, viz www.xavant.com)
*Pouze Severní Amerika tj. Produktový kód: XT-45005-NA
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169 Garstfontein Road, Ashlea Gardens, 0081, Pretoria, Jižní Afrika
Tel: +27 12 755 9491, Fax: +27 86 547 0026
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