Hướng dẫn sử dụng cho bệnh nhân
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Bước 1
Kết nối thiết bị Neurostim với nguồn điện chính bằng
dây cấp nguồn, hoặc lắp pin vào ngăn chứa pin nằm ở
mặt sau của thiết bị, chú ý đến cực của pin.

LƯU Ý
Nếu bạn định sử dụng pin sạc, trước tiên bạn
phải sạc pin bằng bộ sạc.
Bạn cũng nên sạc lại pin sau hoặc trước mỗi
lần kích thích.
Nếu đang sử dụng pin không sạc được, bạn
nên thay pin, chú ý đến chỉ báo lượng pin
nằm ở góc trên bên phải màn hình thiết bị.
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Bác sĩ đưa cho bạn các điện cực, có một phần xốp ở dạng túi, trong đó điện cực được đặt vào (bên trái),
hoặc ở dạng chèn tròn (bên phải).

Xem tiếp – trang 4 Xem tiếp – trang 8
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Bước 2
Nếu bạn đang sử dụng điện cực túi xốp ...
2.1
Làm ướt phần xốp của các điện cực bằng cách
ngâm ít nhất 10 phút trong nước muối sinh lý
(NaCl 0,9%). Phần xốp phải được làm ẩm hoàn
toàn trên toàn bộ bề mặt, chất lỏng dư thừa có
thể được loại bỏ bằng cách bóp nhẹ.
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2.2
Gắn dây điện cực vào điện cực.

2.3
Bỏ phần bề mặt đen của điện cực vào bên trong
túi xốp.
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2.4
Đặt các điện cực lên đầu hoặc các bộ phận khác của
cơ thể theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nên chẻ tóc sang 2
bên để điện cực tiếp xúc với da đầu nhiều nhất.

LƯU Ý
Bắt buộc phải tuân theo vị trí đặt điện cực do
bác sĩ đề nghị!

Cố định các điện cực bằng mũ (hình trên) hoặc
dây đai cao su (hình dưới).
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2.5
Kết nối cáp có màu tương ứng với các đầu nối trên
máy (cáp màu đỏ với đầu nối màu đỏ, cáp màu
đen với đầu nối màu đen).

Xem tiếp – trang 11
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Bước 2
Nếu bạn đang sử dụng điện cực điểm có
chèn miếng xốp tròn …
2.1
Làm ướt phần xốp của các điện cực bằng ngâm ít
nhất 10 phút trong nước muối sinh lý (NaCl 0,9%).
Phần xốp phải được làm ẩm hoàn toàn trên toàn
bộ bề mặt, chất lỏng dư thừa có thể được loại bỏ
bằng cách bóp nhẹ.
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2.2
Chèn miếng xốp vào bên trong mỗi điện cực.

2.3
Đặt các điện cực điểm vào các lỗ tương ứng trên
mũ, theo chỉ dẫn của bác sĩ, sau đó đội mũ lên đầu
và cố định cằm.
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2.4
Kết nối trực tiếp một điện cực với đầu nối trên
thiết bị và kết nối phần còn lại với bộ chia, sau đó
kết nối bộ chia với đầu nối còn lại của thiết bị.

Xem tiếp – trang 11
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Bước 3
Mở thiết bị bằng cách ấn giữ nút
ở mặt trước của thiết bị
Sau khi bật thiết bị, menu "Sessions" sẽ xuất hiện trên màn hình
và con trỏ sẽ tự động được định vị trên phiên chưa được thực
hiện trước đó
Hình1. «Sessions» menu (trước
phiên kích thích đầu tiên)

Trên hình 1 - Bạn có thể thấy màn hình thiết bị trông thế nào nếu
bạn sắp thực hiện phiên kích thích đầu tiên của mình.,
Trên hình 2 – nếu bạn đã thực hiện hai phiên và phiên thứ ba sắp
bắt đầu.

LƯU Ý
Bác sĩ của bạn đã đặt sẵn số lượng phiên và các thông số
kích thích cho từng phiên.

Hình 2. «Sessions» menu (sau 2 phiên)
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Bước 4
3.1

3.2

Nhấn nút
trên thiết bị. Màn hình Chuẩn bị kích thích
(Hình. 3.1) xuất hiện với bộ đếm thời gian kích thích.
Nhấn giữ nút
trên bảng thiết bị cho đến khi biểu tượng
đen hoàn toàn (hình. 3.2). Khi sự kích thích bắt đầu, một
tiếng bíp ngắn sẽ vang lên và đồng hồ đếm ngược sẽ bắt đầu.
Thả nút
. Ngoài bộ đếm thời gian, màn hình sẽ hiển thị
biên độ của dòng điện kích thích (tính bằng miliampe) và trở
kháng trong bệnh nhân (hình. 3.3).

NOTE
3.3

Hình 3. Màn hình Chuẩn bị kích thích
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Sự kích thích có thể kèm theo cảm giác ngứa ran nhẹ tại các vị
trí đặt điện cực.

Bước 5
Nếu vì lý do nào đó bạn cần tạm dừng kích thích, hãy nhấn và giữ
nút
trên bảng thiết bị đến khi
đen hoàn toàn. Một cửa sổ
mới sẽ xuất hiện (Hình. 4), trong đó bạn sẽ được chọn tiếp tục kích
thích hoặc hủy kích thích vĩnh viễn.
Hình 4. Màn hình tạm ngưng

Sử dụng các nút mũi tên trên thiết bị để chọn một trong các nút
trên màn hình (
or
) và xác nhận lựa chọn bằng cách nhấn
một nút
trên bảng điều khiển thiết bị. Chọn nút
để tiếp tục
kích thích, chọn nút

để hủy bỏ kích thích

Nếu bạn chọn tiếp tục kích thích, thiết bị sẽ trở lại màn hình (Hình.
3.3), sự kích thích và bộ đếm ngược sẽ tiếp tục.
Hình. 5. Phiên kích thích bị hủy bỏ

Nếu hủy kích thích được chọn, thiết bị sẽ hiển thị màn hình với
thông báo rằng Session is aborted (phiên kích thích bị hủy bỏ)
(Hình. 5).

NOTE
Khi một phiên bị hủy, việc thực hiện lại nó không bị chặn, kích
thích có thể được lặp lại.
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Bước 6

Hình. 6. Tự động ngưng kích thích

Đôi khi sự tiếp xúc của các điện cực với da trở nên kém hơn trong quá
trình kích thích (độ bám dính của điện cực với da bị yếu đi hoặc phần
xốp của điện cực bị khô đi). Thiết bị theo dõi chất lượng của tiếp điểm
bằng cách đo trở kháng và tự động tạm dừng kích thích khi giá trị của nó
tăng nhanh. Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ thấy một hình ảnh trên màn
hình thiết bị như trong Hình. 6. Trong trường hợp này, bạn nên kiểm tra
các điện cực để xem chúng có được làm ẩm đủ không và chúng có đủ
khít hay không.
Sau khi kiểm tra, bạn có thể tiếp tục kích thích từ cùng một thời
điểm bằng cách chọn nút
trên màn hình, hoặc bạn có thể hủy
phiên bằng cách chọn nút
trên màn hình.

Bước 7
Khi bộ đếm thời gian đếm ngược về 0, kích thích sẽ dừng lại. Một
thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình (Hình. 7).
Hình. 7. Kết thúc 1 phiên kích thích
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Mỗi phiên đã qua được đánh dấu bằng một kí hiệu
và không có
sẵn để chọn lại. Lần tiếp theo bạn bật thiết bị, con trỏ sẽ tự động
được đặt tại phiên tiếp theo để thực hiện kích thích.

Bước 8
Bước 9

Sau khi kết thúc phiên, nhấn và giữ nút
tắt.

trên bảng điều khiển của thiết bị để

Nếu thiết bị được cấp nguồn từ nguồn điện bên ngoài, hãy ngắt nguồn điện khỏi
nguồn điện lưới. Nếu thiết bị được cấp nguồn bằng pin sạc, hãy tháo nắp ngăn
chứa pin, tháo pin và sạc.

Bước 10

Ngắt kết nối các điện cực khỏi thiết bị.

Bước 11

Tháo túi xốp khỏi các điện cực hoặc lấy miếng xốp ra khỏi điện cực điểm, rửa sạch
dưới vòi nước, vắt kỹ và lau khô trên vải thấm sạch.

NOTE
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào,
hãy tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn!
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