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1. Nu-Tek System - Wprowadzenie 
Program Nu-Tek® System współpracuje z następującymi urządzeniami firmy Shenzhen Dongdixin Technology 
Co., Ltd: Nu-Tek® Maxi Plus 1, Nu-Tek® Maxi Plus 2 oraz Nu-Tek® Levator Elite. 
Jeśli korzystasz z urządzenia Maxi Plus 1, możesz pominąć te fragmenty instrukcji, które stosują się do trybów 
STIM oraz ETS, gdyż występują one tylko w modelach Maxi Plus 2 oraz Levator Elite. 

Cechy i zalety programu: 

• Łatwy w instalacji i działaniu, zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i laptopach. 

• Zaprojektowany do stosowania przez lekarzy jako narzędzie do oceny i treningu. 

• Możliwość edycji programów zabiegowych, które mogą być zdefiniowane na komputerze i załadowane do 
urządzenia. Nowe programy mogą odzwierciedlać najnowsze wyniki badań klinicznych. 

• System bazy danych obejmujący sesje pacjentów oraz zapisy raportów domowych pobranych z urządzenia. 

• Dane zgromadzone w urządzeniach Nu-Tek® przesyłane są do komputera poprzez przewód USB. 

• Możliwość definiowania wzorcowego wykresu EMG do naśladowania przez pacjenta podczas treningu. Może 
być dostosowany indywidualnie do pacjenta. 

• Protokoły zabiegowe dostosowane do postępów leczenia pacjenta. 

• Obszerne raporty z postępów leczenia z możliwością wydruku i wysłania pocztą elektroniczną. 

• Wyświetlanie udziału czasu stymulacji i czasu trwania EMG, co jest szczególnie użyteczne do prawidłowego 
wykonywania stymulacji. 

• Obszerna analiza danych statystycznych, w tym: średnie Work/Rest, czasy ONSET i relaksacji, wartości 
szczytowe W/R, odchylenia standardowe W/R, udziały procentowe odchyleń W/R, średni prąd i czas 
stymulacji. 

• Wyświetlanie wartości sygnałów EMG w zakresie od 0,2V do 2000 V. 

• Zaprojektowany dla szerokiego zakresu zastosowań w fizjoterapii. 
 

2. Korzyści stosowania EMG i ETS 
 
Biofeedback EMG (Elektromiografia) – stosowana szeroko na świecie metoda rehabilitacji i reedukacji neuro-
mięśniowej. Dzięki EMG, zarówno lekarz, jak i pacjent jest w stanie określić aktywność elektryczną mięśni i 
ocenić w ten sposób stopień niesprawności wynikającej z wielu różnych przyczyn. Ćwiczenia metodą 
biofeedback wykorzystujące detekcję aktywności EMG odnoszą aktualnie liczne sukcesy w leczeniu, co wynika 
w głównej mierze z aktywnego zaangażowania pacjenta podczas zabiegów. Pacjent posiada możliwość 
kontrolowania procesu terapii i bieżącej oceny postępów. Na bieżąco widzi na ekranie informacje zwrotne, które 
zachęcają go do dalszych ćwiczeń i zwiększają efektywność ćwiczeń mięśni. 
 
Trening za pomocą biofeedback EMG – warunkiem zwiększenia sprawności mięśni, ich siły, szybkości, 
wytrzymałości i poprawy kontroli jest dyscyplina oraz konsekwentne wykonywanie codziennych ćwiczeń, 
przynajmniej 20 minut dziennie. Ćwiczenia powinny zawierać przynajmniej 40 cykli skurczu i rozluźnienia. 
Program Nu-Tek® System posiada gotowe protokoły treningowe, a wśród nich możliwość stosowania wzorców 
treningowych w postaci zadanego do naśladowania przebiegu EMG. System mierzy różne parametry EMG i 
zapisuje je w bazie danych w postaci danych statystycznych z możliwością kontroli postępów terapii i 
drukowania raportów. 
 
Elektrostymulacja wyzwalana bodźcem EMG (ETS) – jest szczególnie użyteczna w rehabilitacji po udarze 
mózgu, mięśni dna miednicy mniejszej i w innych dysfunkcjach mięśniowych charakteryzujących się dużym 
zwiotczeniem mięśni. W treningu ETS pacjent musi osiągnąć ustalony próg EMG, którego przekroczenie wyzwala 
impuls elektryczny stymulujący niesprawny mięsień lub całą grupę mięśniową. Ćwiczenie odbywa się w ramach 
cyklów praca/odpoczynek w rytmie komend głosowych wydawanych przez urządzenie. 
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3. Instalcja programu 
 
Minimalne wymagania instalacyjne 

• Pentium 4, RAM 1GB, 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym. 

• 1 wolny port USB do podłączenia kabla USB. 

• Monitor o rozdzielczości 1280x768 px lub większej. 

• System operacyjny Windows 98/2000/XP/Vista/7 
 
Pobierz program 
Pobierz program poprzez link dostarczony przez sprzedawcę. 
 
Zainstaluj program 
UWAGA:  

• Przed instalacją nie podłączaj urządzenia Nu-Tek® do komputera. 

• Zainstalowany program może być uruchomiony maksymalnie 5 razy, chyba że zostanie wprowadzony kod 
licencyjny przypisany indywidualnie do każdego komputera. Jeśli instalujesz program z myślą o uzyskaniu 
kodu licencyjnego, zrób to na komputerze docelowym, ponieważ uzyskany kod licencyjny nie będzie działał 
na innym komputerze. 

 
1. Przed instalacją i każdorazową aktualizacją, sprawdź, czy urządzenie Nu-Tek® jest odłączone od komputera. 

Zamknij na komputerze wszystkie niepotrzebne aplikacje. 
2. Włóż płytkę instalacyjną CD do napędu CD/DVD (lub rozpakuj plik instalacyjny .zip pobrany ze strony 

dystrybutora. Uruchom program instalacyjny Nu-Tek.exe. Zaakceptuj dokonanie zmian aplikacji „na tym 
urządzeniu”,  wybierz język instalacji i kliknij przycisk Next. 

 
2.1. Instalacja: Jeśli program instalowany jest pierwszy raz na danym komputerze, zainstaluj program zgodnie 

z instrukcją.  
2.1.1. Zaakceptuj umowę licencyjną (Agreement) zaznaczając Accept. 
2.1.2. W oknie User Information podaj nazwę użytkownika (po Name) oraz nazwę firmy (po Company). 
2.1.3. Przy wyborze folderu instalacyjnego (Installation Folder) przejdź dalej (Next). 
2.1.4. Przy wyborze folderu uruchamiania (Shortcut Folder) przejdź dalej (Next). 
2.1.5. Potwierdź instalację (Ready to install) – Next. 

2.2. Ponowna instalacja: Jeśli program nie działa prawidłowo i nie możesz sobie poradzić z jego naprawą, 
odinstaluj go i ponownie zainstaluj. UWAGA: Przed ponowną instalacją, wykonaj kopię bazy danych. W 
przeciwnym razie wszystkie dane pacjentów zostaną utracone. Podczas ponownej instalacji możesz użyć 
tego samego klucza licencyjnego. Następnie przenieś dane kopii do nowoutworzonej bazy danych (patrz 
rozdział: Konfiguracja programu.) 

2.3. Aktualizacja: Zainstaluj nową wersję programu w tym samym katalogu, co poprzednio (domyślnie jest 
to katalog C:\Program Files (x86)\Nu-Tek System). Dzięki temu wszystkie dane, włączając w to dane 
rejestracyjne, dane pacjenta, ustawienia programu itp., będą widoczne w nowej wersji automatycznie. 

3. Instalacja sterownika USB: odpowiednie okienko instalacji sterownika USB pojawi się automatycznie 
podczas procesu instalacji. 

3.1. Przy pierwszej instalacji sterownika USB, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. W 
typowej sytuacji wystarczy zaakceptować wybór domyślny. 
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Rysunek 1: Instalacja sterownika USB 

                   
 
3.2. Jeśli sterownik jest już zainstalowany, radzimy zrezygnować z instalacji poprzez wybranie „Cancel”. 

 
Rysunek 2: 

 
 

4. Zakończ proces instalacji (Finish). 
Uruchom program poprzez ikonę na pulpicie komputera. Wypełnij formularz rejestracyjny programu. 
Poniżej znajduje się instrukcja uzyskania kodu licencyjnego, który zostanie przesłany pocztą e-mail na 
podstawie numeru PSN i wygenerowanego numeru Register ID. 

4.1. Wpisz numer PSN znajdujący się na płycie CD lub etykiecie towarzyszącej i kliknij następnie w przycisk 
„Generate Register ID”. W Polu RegisterID pojawi się wygenerowany numer rejestracyjny, który jest 
unikalny dla każdego komputera.  
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Rysunek 3: 

 
 
4.2. Uzyskaj kod licencyjny (License Code).  

W aktualnej wersji programu, kod licencyjny można uzyskać poprzez e-mail.   
 
4.2.1. Kliknij w przycisk „Get Licence code by e-mail”. Oba numery, PSN oraz Register ID, wyślij pocztą 
elektroniczną na adres biuro@diamedica.pl. Wiadomość email może wyglądać następująco: 
 
   Tytuł wiadomości: 
 
   Treść wiadomości: 
 
 
 
Kod licencyjny otrzymasz po pewnym czasie za pomocą wiadomości e-mail. Do tego czasu możesz 
wyjść z programu. 

  
Rysunek 4a: 

 
  

Kod licencyjny Nu-Tek 

PSN: tutaj wpisz lub wklej numer PSN 
RID: tutaj wklej numer Register ID 
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Uzyskany kod licencyjny wpisz ręcznie do pola License Code  
albo możesz go skopiować (Ctrl+C) i wkleić (Ctrl+V). 
Rysunek 4b: 

 
UWAGA: Jeśli z jakiegoś powodu chcesz przenieść program na inny komputer, wtedy zainstaluj program na 
nowym komputerze, wygeneruj nowy Register ID i prześlij oba numery (PSN i RID) na podany wcześniej adres 
email. 
4.3. Aktywacja programu. 

Kliknij w przycisk „Activation”. 

 
Następnie podaj niezbędne informacje rejestracyjne, nazwę użytkownika, hasło (wpisz 2 razy to samo 
hasło), pytanie bezpieczeństwa (Safe question) i odpowiedź (Answer), co będzie potrzebne w przypadku 
ewentualnego zapomnienia hasła.  
 
Rysunek 5: 
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5. Zaloguj się do programu podając nazwę użytkownika oraz hasło utworzone w procesie rejestracji. Możesz 

zaznaczyć opcję „Remember password”, w przeciwnym razie, za każdym razem podczas uruchamiania 
programu konieczne będzie wpisanie nazwy użytkownika i hasła. 
 
Rysunek 6: 

 
 
6. Sprawdź połączenie kablowe USB pomiędzy urządzeniem a komputerem. Upewnij się, czy urządzenie 

Nu-Tek® ma włączone pozwolenie na transmisję danych (wybierz na urządzeniu COMMUNICATE MODE) . 
Upewnij się, czy kabel USB jest podłączony do komputera. Jeśli połączenie zostanie ustanowione, w oknie 
programu na samym dole wyświetlą się informacje o połączeniu, numer portu, numer urządzenia, status i 
tryb programu (np. Port :COM3 Device:LE9011 V1.3 (Connection) Mode:EMG). 
 
Rysunek 7: 
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UWAGA: W głównym menu programu wybierz: Setting -> Comport setup. Kliknij w przycisk Auto Configure 
oraz OK: program będzie nasłuchiwał wszystkie porty komputera próbując znaleźć strumień danych 
pochodzących z urządzenia. 
 
7. Jako użytkownik niezarejestrowany masz możliwość skorzystania z 5 prób uruchomienia programu. 

Skorzystanie z pełnej funkcjonalności programu wymaga zakończenia procesu rejestracji. 
 
W przypadku zaistnienia problemów związanych z podłączeniem urządzenia do programu, przeczytaj rozdział 
12. Przeciwdziałanie typowym problemom. 
 

4. Szybki start 
 
1. Zainstaluj i zarejestruj program Nu-Tek® System. 
2. Upewnij się, czy zostało ustanowione połączenie. Jeśli wybierzesz i wprowadzisz na urządzeniu parametr, 

na ekranie komputera zobaczysz listę kontrolną ustawień EMG/ETS/STIM. 
3. Przejdź do ewidencji pacjentów wybierając zakładkę Patients. Możesz tu utworzyć nowego pacjenta, usunąć 

pacjenta lub wybrać istniejącego pacjenta. 
4. Kliknij dwa razy w nazwę pacjenta, kliknij w przycisk Therapy, wybierz Condition i następnie uruchom sesję. 

Wybierz odpowiednią sesję. Gdy sesja się zakończy, wyniki zostaną zapisane w bazie danych. 
 

Nu-Tek® System posiada następujące rodzaje protokołów sesji: 

Open Display Stosowane tylko dla EMG, przeważnie przy pierwszej diagnozie pacjenta. 
Poproś pacjenta, aby kurczył i rozluźniał mięśnie i przeanalizuj Biofeedback 
mięśniowy, aby ustalić odpowiednie zasady leczenia. 

Work/Rest 
Assesment 

Stosowane tylko dla EMG. Lekarz dokonuje okresowo (np. raz w tygodniu) 
oceny siły sygnału EMG i dokonanych postępów. Pacjent wykonuje skurcze 
mięśni przerywane relaksacją w 5 powtórzeniach (trials). Program wylicza dane 
statystyczne, które zapisuje wykres sesji. Lekarz może wybrać kilka sesji 
pacjenta z bazy danych i wydrukować je w formie raportu postępów. 

Work/Rest Training Stosowane tylko dla EMG w celu wykonywania ćwiczeń skurcz/relaksacja w 
gabinecie lekarskim. 

Nu-Tek Control Stosowane dla EMG, ETS oraz STIM pod kontrolą urządzenia. Zaawansowana i 
bardzo przydatna funkcja w rehabilitacji po udarze mózgu i przy nietrzymaniu 
moczu.  

Template Training Stosowane tylko dla EMG. Lekarz kreśli myszką na ekranie linię i prosi pacjenta 
o podążanie swoim EMG za wyznaczoną linią.  

 
5. Kliknij dwukrotnie na wybranej sesji pacjenta (Patient Details), aby zobaczyć wykres i dane statystyczne sesji. 
6. Załaduj z urządzenia Nu-Tek® raporty domowe (Home Progress Report), aby sprawdzić stosowanie 

urządzenia przez pacjenta w domu i pobrać wynikowe dane statystyczne. 
7. Wykonaj edycję nowoopracowanych programów zabiegowych i załaduj je do urządzenia. Jest to unikalna 

funkcja programu pozwalająca na stosowanie ciągle udoskonalanych programów, opracowywanych na 
podstawie badań klinicznych, czy w celu uwzględnienia specjalnych wymagań leczniczych, dzięki czemu 
terapia będzie bardziej efektywna. 
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5. Ewidencja pacjentów 
Ewidencja pacjentów (rysunek 8) przechowuje w bazie danych programu informacje o poszczególnych 
pacjentach wraz z historią sesji. Za pomocą przycisków Add, Delete lub Search możemy dodawać, usuwać lub 
szukać pacjentów (ID pacjenta, nazwisko, data urodzenia itd.).  
Rysunek 8:

 
 
Aby wybrać pacjenta z listy, kliknij na jego nazwę. Wyświetli się okno z danymi szczegółowymi pacjenta (Patient 
Details), jak poniżej. 
Rysunek 9: 

 
W prawej kolumnie ekranu znajduje się lista zakończonych sesji. Aby zobaczyć szczegóły sesji wystarczy kliknąć 
dwa razy dany wiersz sesji lub kliknąć na przycisk „View Session”.  
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6. Protokoły sesji 
Urządzenie posiada 5 protokołów sesji o charakterze diagnostycznym lub treningowym: 
Open Display, Work/Rest Assesment, Work/Rest Training, Nu-Tek Control oraz Template Training. 
Przed uruchomieniem danego protokołu, wybierz najpierw pacjenta (Select Patient) i określ stan chorobowy 
(Condition). 
Rysunek 10: 

 

6.1. Protokół „Open Display” 

Stosowany na ogół jako narzędzie do szybkiej diagnozy, na przykład podczas pierwszej wizyty pacjenta u lekarza. 
Lekarz prosi wtedy pacjenta o wykonanie 5 gwałtownych cykli skurcz/relaksacja. 
Mięśnie w dobrym stanie powinny się kurczyć natychmiast i osiągają wyższy poziom sygnału EMG (ponad 100 

V). Innym testem jest poproszenie pacjenta o wykonanie skurczu przez okres 5 sekund, a następnie o 
rozluźnienie mięśnia. Mięśnie w dobrym stanie powinny utrzymać wysoki i stały poziom EMG przez 5 sekund 
całego skurczu oraz spoczynkowy poziom EMG natychmiast po relaksacji. Mięśnie osłabione lub odnerwione 
(przemęczone) będą się rozluźniały wolniej. 
Rysunek 11: 
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1. Przygotuj urządzenie do pracy. Upewnij się, czy urządzenie jest w trybie gotowości. 
2. Wybierz protokół. W menu wyboru protokołu, kliknij na przycisk „Open Display”. 
3. Wykonaj sesję. Kliknij na przycisk „Start” w lewym górnym rogu ekranu komputera. 
4. Zachowaj sesję. Kliknij na przycisk „Stop”. Wyświetlą się dane statystyczne (przeczytaj na stronie 25, jak 

analizować dane statystyczne). Po kliknięciu na przycisk „Save”, sesja zostanie zapisana dla aktualnie 
wybranego pacjenta. W każdej chwili możesz powrócić do tych danych i je przejrzeć (rys. 12) – wybierz 
pacjenta, a następnie sesję. 

 
Rysunek 12: 

 
 

Dostępne przyciski: 

Start: uruchamia sesję Open Display. 
Stop: zatrzymuje sesję i wyświetla statystyki. 
Back: powrót do wyboru protokołów. 
Pause: wstrzymanie wykonywania sesji. 
View Separated/View Merged: wyświetlanie 2 kanałów w oddzielnych polach lub na tym samym ekranie. 
ChA , ChA, ChB , ChB: regulacja wartości progu (linia zielona) na wybranym kanale wykresu. 
Line-Graph/Filled Graph: (na dole po prawej stronie) wybór rodzaju wykresu EMG jako liniowy (Line) lub jako 
zakolorowany (Filled). Aby zmienić kolor wykresu, przejdź do ustawień wykresu: Setting -> Graph Setup. 
Listwa przewijania góra/dół: (po lewej stronie wykresu) skaluje wykres w pionie.  
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6.2. Protokoły “Work/Rest Assessment” oraz “Work/Rest Training” 

 

Stosowanie: 

• Work/Rest Training (trening) – najlepiej, gdy jest stosowany jako codzienny trening pacjenta. Najpierw 
pacjent wykonuje samodzielnie sesję Work/Rest Training, a potem lekarz sprawdza postępy terapii za 
pomocą sesji Work/Rest Assessment. Pacjent, po poinstruowaniu przez lekarza, może wykonywać ćwiczenia 
na miejscu w gabinecie lub szpitalu. Celem tego rodzaju zabiegu jest podążanie pacjenta za zachętami 
wyświetlanymi na ekranie komputera (lub za komendami głosowymi). Po komendzie „Work”, pacjent 
powinien skurczyć określoną grupę mięśni tak mocno, jak tylko może. Podczas okresu pracy (work), pacjent 
powinien utrzymać cały czas najwyższy poziom sygnału EMG, aż do komendy „Rest”, po której powinien 

rozluźnić mięśnie, a poziom EMG powinien spaść wtedy poniżej 4 V tak szybko, jak to tylko możliwe. 

• Work/Rest Assessment (ocena) – najlepiej, gdy jest stosowany przez lekarza w ramach okresowej 
diagnostyki stanu pacjenta. Postępy w leczeniu powinny być sprawdzane w stałych odstępach czasu (najlepiej 
co tydzień).  Sesja Work/Rest Assessment działa w analogiczny sposób, jak sesja Work/Rest Training, ale z 
pewnymi różnicami: 

o Czas pracy i relaksacji (Work/Rest) oraz liczba prób jest stała i wynosi 5 (podczas, gdy dla sesji 
typu „Training”, czas i liczbę prób można ustawić na dowolną wartość pomiędzy 2 a 99). 

o Kliniczny raport postępów może być utworzony tylko na podstawie sesji typu „Assessment”. 
Lekarz w dowolnym czasie ma możliwość wybrania odpowiednich sesji Work/Rest Assessment i 
stworzenia na ich podstawie klinicznego raportu postępów, który może być zachowany, wysłany 
pocztą elektroniczną lub wydrukowany. 

 

Przebieg sesji: 

Diagnostyczny pomiar siły, szybkości skurczu i stabilności skurczu oraz relaksacji jest wykonywany podczas 
sekwencji (prób) następujących po sobie okresów pracy (work) oraz odpoczynku (rest). Najczęściej stosuje się 5 
prób 5 sekundowej pracy i 5 sekundowego odpoczynku. Pacjent podpięty jest wtedy do elektrod nalepionych 
na skórę nad odpowiednią grupą mięśniową lub korzysta z sondy dopochwowej bądź doodbytniczej. 
Następnie pacjent proszony jest o rozluźnienie mięśni, a następnie o wykonanie pięciu skurczy do najwyższego 
poziomu, jaki może osiągnąć i utrzymać skurcz w sposób komfortowy zgodnie wydawanymi komendami 
głosowymi „Work” i „Rest”, za każdym razem z jak najmniejszym opóźnieniem. Najczęściej stosuje się 5 
powtórzeń, co jest wystarczające do określenia istotnych danych statystycznych i nie wywołuje jeszcze u 
pacjenta nadmiernego zmęczenia. Dalsze powtarzanie skurczy miałoby wpływ na dane statystyczne, które 
odzwierciedlałyby stan narastającego zmęczenia. 
Dzięki temu, pacjent powtarza skurcze tak szybko, jak tylko może, do poziomu uważanego subiektywnie za 
maksymalny. Ważna jest jednak relaksacja mięśni, gdyż podczas odpoczynku następuje napływ krwi do mięśni, 
która zwiększa natlenowanie komórek mięśniowych i odprowadza zbędne produkty metabolizmu. Gdy grupa 
mięśniowa nie odpoczywa wystarczająco, wówczas może wystąpić przewlekły ból. 
 

Mięsień jest zrelaksowany, gdy wartość EMG jest poniżej 4 V. 
 
Przeprowadzanie sesji Work/Rest Assessment podczas pierwszej wizyty pacjenta oraz przy każdej następnej 
wizycie, pozwala na śledzenie postępów w rehabilitacji mięśni i zwiększa skuteczność programu treningowego. 
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1. Przygotuj urządzenie do pracy. Upewnij się, czy urządzenie jest w trybie gotowości EMG. Nie naciskaj 

przycisku OK na urządzeniu! 
2. Wybierz protokół. W menu wyboru protokołu (rys. 10) kliknij na przycisk „Work/Rest Assessment 

[Training]”.  
3. Skonfiguruj sesję (rys. 13). Ustaw czas pracy (Work), odpoczynku (Rest) oraz liczę prób (Number of Trials). 

Pacjent powinien skurczyć mięśnie na 5 sekund, co spowoduje automatyczne ustawienie sugerowanego 
progu EMG (Suggested value). Wykres pionowy EMG podczas sesji zostanie dzięki temu dostosowany do 
kondycji mięśnia. Jeśli chcesz przywrócić domyślną wartość sugerowaną (określoną w górnym menu: 
Setting->Graph Setup), to naciśnij na przycisk „Reset”. 

Rysunek 13: 

 
4. Wykonaj sesję. Kliknij na przycisk „Start” (rys. 13). Kliknij „Yes”, aby zaakceptować sugerowany próg. Pojawi 

się okno sesji bez wykresu (rys. 14). Kliknij na przycisk „Start” i pojawi się wykres EMG wraz z komendami 
„Work” oraz „Rest”. Pacjent powinien kurczyć i relaksować mięśnie zgodnie z komendami. 

Rysunek 14: 
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5. Zachowaj sesję. Gdy wszystkie próby Work/Rest zostaną wykonane, na ekranie pojawi się statystyka sesji 

(rys. 15). Pamiętaj, aby dla sesji Work/Rest Assessment w polu Quality of Life określić jakość życia pacjenta. 
Informację tą określa lekarz zgodnie ze swoją opinią dotyczącą stanu pacjenta. Wprowadź liczbę z zakresu 
od 0 do 100. Wartość 0 oznacza ekstremalnie niską jakość życia, a 100 wartość optymalną.  Po kliknięciu na 
przycisk „Save”, sesja zostanie zapisana dla aktualnie wybranego pacjenta. W każdej chwili możesz powrócić 
do tych danych i je przejrzeć  – wybierz pacjenta, a następnie sesję. 

 
Rysunek 15: 

 
 

Dostępne przyciski w sesji „Work/Rest Assessment [Training]”: 

Start: uruchamia sesję. 
Stop: kończy sesję. 
Back: powrót do wyboru protokołów. 
Pause: wstrzymanie wykonywania sesji. 
View Separated/View Merged: wyświetlanie 2 kanałów w oddzielnych polach lub na tym samym ekranie. 
View Ch A / Ch B: wyświetla na ekranie dane z wybranego kanału. 
ChA , ChA, ChB , ChB: regulacja wartości progu (linia zielona) na wybranym kanale wykresu. 
Line-Graph/Filled Graph: (na dole po prawej stronie) wybór rodzaju wykresu EMG jako liniowy (Line) lub jako 
zakolorowany (Filled). Aby zmienić kolor wykresu, przejdź do ustawień wykresu: Setting -> Graph Setup. 
Enable W/R Voice: włącza komunikaty głosowe emitowane przez program. 
Listwa przewijania góra/dół: (po lewej stronie wykresu) skaluje wykres w pionie.  
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6.3. Protokół „Nu-Tek Control” 

Stosowanie: 

Sesja ta może być stosowana w ramach programów EMG, ETS lub STIM pod kontrolą urządzenia, ale głównie w 
ramach zabiegów ETS. Kolorowy ekran komputera pozwala na dużo bardziej zaawansowaną analizę graficzną 
danych w porównaniu z małym ekranem LCD na urządzeniu. Im lepiej pacjent widzi to, jak osiąga wyznaczony 
próg, tym lepsza jest odpowiedź mięśni. Wyraźna grafika zachęca pacjenta do dłuższej pracy i co za tym idzie, 
pacjent szybciej osiąga wyższy próg. 
UWAGA (dotyczy modeli Levator Elite oraz Maxi Plus 2): 
Dzięki funkcjonalności „Nu-Tek Control”, lekarz może badać reakcję organizmu między fazami stymulacji ETS, w 
szczególności poziom sygnału EMG w okresie odpoczynku pomiędzy skurczami. Mięśnie prawidłowo 
przygotowane do zabiegu (rozgrzewka) i nieprzemęczone stymulacją, będą relaksowały się szybciej. Lekarz 
może dzięki temu zidentyfikować różne procesy, które pojawiają się w mięśniach od razu po stymulacji. 
 
 
Rysunek 16: 

 
 
 
1. Przygotuj urządzenie do pracy. Jak sugeruje nazwa protokołu, program jest kontrolowany tutaj przez 

urządzenie Nu-Tek. Możesz wybrać na urządzeniu tryb EMG, ETS lub STIM (model Maxi Plus 1 pozwala tylko 
na tryb EMG). Aby wykonać sesję, użytkownik musi naciskać przyciski na urządzeniu i obsługiwać urządzenie 
tak długo, aż na ekranie LCD pokaże się statystyka końcowa. Wyliczona statystyka będzie zapisana przez 
program na komputerze. Program sam obsłuży i wyświetli dane pobrane z urządzenia, dlatego w oknie 
programu na komputerze nie ma żadnego przycisku Stop. Aby zakończyć sesję na komputerze, zaczekaj aż 
zakończy się sesja na urządzeniu lub naciśnij na urządzeniu przycisk ESC. 

2. Wybierz protokół. W menu wyboru protokołu (rys. 10) kliknij na przycisk „Nu-Tek Control”.  
3. Wykonaj sesję zabiegową na urządzeniu. W trybie EMG wciśnij przycisk OK a w trybach ETS oraz STIM 

wciśnij mA+, aby ustawić natężenie i rozpocząć sesję. Na komputerze możesz obserwować informacje 
dotyczące sesji. Pacjent powinien kurczyć i relaksować mięśnie zgodnie z komendami, które będą 
zobrazowane na wykresie w postaci czarnych linii pionowych. 

4. Zachowaj sesję. Gdy sesja zabiegowa na urządzeniu zakończy się, wyliczone statystyki zostaną przesłane do 
programu i pokazane na ekranie (rys. 17). Po kliknięciu na przycisk „Save”, dane statystyczne zostaną 
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zapisane jako sesja aktualnie wybranego pacjenta. Dane te wraz z wykresem zawsze możesz przejrzeć 
później. 

 
Rysunek 17: 

 
 

Dostępne przyciski w sesji „Nu-Tek Control”: 

View Separated/View Merged: wyświetlanie 2 kanałów w oddzielnych polach lub na tym samym ekranie. 
View Ch A / Ch B: wyświetla na ekranie dane z wybranego kanału. 
Line-Graph/Filled Graph: (na dole po prawej stronie) wybór rodzaju wykresu EMG jako liniowy (Line) lub jako 
zakolorowany (Filled). Aby zmienić kolor wykresu, przejdź do ustawień wykresu: Setting -> Graph Setup. 
Enable W/R Voice: włącza komunikaty głosowe emitowane przez program. 
Listwa przewijania góra/dół: (po lewej stronie wykresu) skaluje wykres w pionie.  
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6.4. Protokół „Template Training” 

Stosowanie: 

Sesja „Template Training” jest polecana do stosowania w szerokim zakresie treningu EMG Biofeedback, 
włączając w to terapię nietrzymania moczu i inne rodzaje rehabilitacji mięśni. 
Idea treningu opartego na wzorcu polega na wymuszaniu u pacjenta aktywności EMG wg ustalonego wzorca 
graficznego (rys. 19). Lekarz kreśli na ekranie komputera linię, a pacjent stara się tak napinać mięśnie, aby 
uzyskany wykres EMG pokrywał się z wytyczoną linią. Linia wzorca może być zapisana („Save” na rys. 19). 
Rysunek 18: 

 
 
Rysunek 19: 
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1. Przygotuj urządzenie do pracy. Upewnij się, czy urządzenie jest w trybie EMG. Nie naciskaj na urządzeniu 

przycisku OK! 
2. Wybierz protokół. W menu wyboru protokołu (rys. 10), kliknij na przycisk „Template Training”. Pokaże się 

menu jak na rys. 18. Ustaw minuty i sekundy, aby określić czas trwania sesji. Zanim rozpoczniesz sesję, 
pacjent powinien na 5 sekund skurczyć mięśnie do możliwie najwyższego poziomu, aby skalibrować skalę 
wykresu EMG.  

3. Rozpocznij sesję. Kliknij na przycisk „Start” i następnie „Yes”, aby zaakceptować zasugerowaną skalę EMG. 
4. Przeprowadź trening: 

• Narysuj linię wzorcową (wykorzystaj lewy przycisk myszki) lub wczytaj linię wzorcową zachowaną w bazie 
danych (przycisk „Load”). Wzorzec jest unikalną linią wyznaczającą określony odcinek czasowy w postaci 
jednego cyklu (jak sinusoida). Możesz dodawać poszczególne cykle powtarzając zdefiniowany wzorzec. 

• Kliknij na przycisk „Repeat Ch A”, aby powielać cykl. Program pozwoli na powielanie wzorca w ramach 
ustalonego czasu trwania sesji ustalonego w punkcie powyżej. 

• Kliknij na „+” lub „–”, aby ustawić grubość linii wzorca. Cieńsza linia może być dogodniejsza dla bardziej 
doświadczonych pacjentów posiadających większą sprawność mięśni. 

• Kliknij 2 razy na przycisk „Start” w lewym górnym roku ekranu komputera. Pacjent powinien rozpocząć 
pracę mięśni i starać się naśladować linię wzorcową (rys. 20).  

5. Zachowaj sesję. Sesja zakończy się automatycznie po ustalonym czasie lub kliknij na przycisk „Stop”. Na 
ekranie komputera wyświetlą się dane statystyczne (rys. 21). Po kliknięciu na przycisk „Save”, sesja zostanie 
zapisana dla aktualnie wybranego pacjenta. 

 
Rysunek 20: 
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Rysunek 21: 

 
 

Dostępne przyciski w sesji „Template Training”: 

 
Aby utworzyć linię wzorca, zastosuj lewy przycisk myszy, którym możesz kreślić linię poprzez przeciąganie 
kursora na ekranie. 
 
Save: zapisuje wykreśloną na ekranie linię wzorca. Nadaj własną nazwę wzorca i kliknij „Save”. Zapisane linie 
wzorcowe możesz otworzyć za pomocą przycisku „Load”. 
Repeat Ch A: powiela narysowany kształt wzorca (dodaje kolejny okres). 
„+” lub „–”: ustawienie grubości linii wzorca. 
Undo Ch A: czyści stopniowo linie wzorca. 
Clear: czyści wykres, aby można było narysować lub załadować inny wykres wzorca.  
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7. Kliniczny raport postępów (Clinical Progress Report) 
 
Kliniczny raport postępów jest sporządzany przez program na podstawie sesji Work/Rest Assessment, tj. sesji 
oceniających. Dla modelu Levator Elite, kliniczny raport postępów zawiera sesje typu Assessment, ale również 
zawiera okresowe dane oceniające, które zostały przesłane z urządzenia do komputera. 
 
1. Stwórz raport. Po pierwsze, muszą być stworzone przynajmniej dwie sesje Work/Rest Assessment. Przejdź 

do ewidencji pacjentów i wybierz pacjenta (kliknij dwukrotnie w nazwę). Następnie kliknij w przycisk Create 
Progress Report (rys. 9) i wybierz sesje typu Assessment poprzez zaznaczenie w pierwszej kolumnie listy 
(rys. 22).  

 
 
Rysunek 22: 

 
 
Opcja wyboru kanałów Ch A and Ch B ma zastosowanie tylko dla modelu Maxi Plus 2, o ile są jakiekolwiek zapisy 
dla drugiego kanału przy wybranych sesjach. 
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2. Przejrzyj i zapisz stworzony raport. Pokaże się pierwszy ekran raportu (rys. 22a), gdzie należy wpisać 

przydatne informacje. Raport składa się w sumie z 3 stron i może być zachowany w bazie danych, wysłany 
pocztą email i wydrukowany na drukarce. 

 
Rysunek 22a: Raport postępów: Wpisz istotne informacje, po czym kliknij na przycisk „Next”. 

 
 
 
Rysunek 22b:  Raport postępów 1/2: Sprawdź wykres EMG dla sesji raportu i kliknij na przycisk „>”. 
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Rysunek 22c:  Raport postępów 2/2: Najbardziej istotna statystyka EMG 

 

Dostępne przyciski: 

Print: drukowanie raportu. 
Back: powrót do poprzedniej strony. 
Cancel: wyjście z raportu bez zapisu danych. 

 
3. Otwieranie, przeglądanie i zapisywanie raportów. Przejdź do ewidencji pacjentów, wybierz pacjenta i kliknij 

w przycisk „View Progress Report” na dole ekrany (rys. 9). Aby otworzyć raport z listy, wybierz wiersz (kliknij 
jednokrotnie na numer raportu), po czym kliknij na przycisk „Display” (rys. 23). Zostaną wyświetlone 
poszczególne strony raportu (rys. 22a-c). 

 
Rysunek 23: 

 



23 

8. Pobranie raportu domowego (Home Report) 
  
UWAGA: Raporty domowe mogą być pobierane tylko z urządzeń Nu-Tek®. Urządzenie działa razem z 
programem. 
 
1. Ustaw program zabiegowy na urządzeniu. Urządzenie Nu-Tek® codziennie zapisuje raport dzienny tak 

samo, jak statystyki EMG/STIM/ETS, a model Levator Elite oraz Maxi Plus 2 tworzy ponadto ocenę okresową 
EMG w formie raportu. Lekarz powinien na urządzeniu wybrać i skonfigurować pacjentowi program 
zabiegowy lub wstępnie ustawić program oceny dla celów kontroli postępów leczenia. Odpowiednio 
przygotowane urządzenie z ustawionym trybem pacjenta (Patient Mode) jest następnie wydawane 
pacjentowi, aby mógł wykonywać trening lub ocenę EMG w warunkach domowych. Pacjent może 
wykonywać tylko określony program i nie może zmieniać żadnych parametrów, dzięki czemu dane 
statystyczne i wyniki raportu są wiarygodne. Gdy pacjent zwróci urządzenie Nu-Tek®, lekarz podłącza je do 
komputera i pobiera raport z codziennych zabiegów oraz ocenę okresową. Wszystkie te dane statystyczne 
są gromadzone przez program w formie raportu domowego (Home Report). 

2. Pobierz raport domowy. Upewnij się, czy urządzenie Nu-Tek® jest prawidłowo połączone z komputerem. 
Jeśli na ekranie LCD urządzenia wyświetla się Connection successful, dane raportu domowego są gotowe 
do pobrania. Przejdź do ewidencji pacjentów i wybierz pacjenta. Kliknij na przycisk „Download Home 
Report” (rys. 24). Gdy dane zostaną już pobrane, na ekranie komputera wyświetli się komunikat Upload 
succeed. 

 
Rysunek 24: 

 
 
3. Wyczyść dane zapisane w urządzeniu lub wróć do zabiegów. Upewnij się, czy dane pobrane z urządzenia 

zostały prawidłowo zapisane w bazie danych programu. Jeśli zabiegi będą dalej kontynuowane z 
zachowaniem dotychczasowych danych na urządzeniu, naciśnij na urządzeniu ESC. Jeśli urządzenie ma 
zostać wyczyszczone z zapisanych danych, przejdź za pomocą przycisku kołowego do ustawień urządzenia 
(System setting) i wykonaj reset do danych fabrycznych: Factory Data Reset. Wszystkie dane statystyczne 
pacjenta na urządzeniu zostaną utracone. 
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4. Otwórz raport. Wybierz pacjenta i otwórz raport domowy za pomocą przycisku „View Home Training 

Report” (rys. 9). Możesz też wykonać raport dotyczący danych pochodzących z sesji „Nu-Tek Control”, która 
gromadzi dane pod kontrolą urządzenia Nu-Tek®. W tym celu kliknij na przycisk „Nu-Tek Control Report”. 
Oba rodzaje raportów zostały przedstawione poniżej. 

 
Rysunek 25: Raport domowy - Home Report 

 
Wybierz u góry rok (Year), miesiąc (Month) i dzień (Day). Wybierz tryb (Mode: EMG, ETS, STIM), typ danych 
statystycznych. Kliknij na przycisk „View”. Wyświetli się dzienna statystyka dla pierwszego dnia (First Result), 
ostatniego dnia (Last Result) oraz wykres uwzględniający maksymalnie 90 zapisów. 
 
Rysunek 26: Raport sesji „Nu-Tek Control” - Nu-Tek Control Report 

 
Po lewej stronie wyświetlana jest roczna statystyka na każdy miesiąc. Wybierz miesiąc i przejrzyj statystyki z 
każdego dnia miesiąca. Wiersz Compliance obrazuje czasy wykonywania sesji przez pacjenta. 
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5. Analiza i wydruk raportu. Raport domowy (Home Report) pobrany z urządzenia Nu-Tek® jest zorganizowany 

w układzie raportu dziennego, podczas gdy raport „Nu-Tek Control” jest generowany w programie Nu-Tek® 
System na podstawie protokołu zabiegowego. 

 

9. Analiza danych statystycznych 
 
Dane statystyczne obliczane są zarówno na urządzeniach Nu-Tek®, jak i w programie Nu-Tek® System na 
komputerze. Gdy sesja wykonywana przez program zakończy się, użytkownik może od razu zobaczyć obliczone 
dane statystyczne na ekranie komputera, po czym może je zachować w bazie danych i wykorzystać w przyszłych 
raportach.  
 
 
Rysunek 27: Dane statystyczne EMG 
 
 

     
 

Wskaźniki statystyczne EMG 

 

Work Avarage [V] – średnia wartość sygnału EMG ze wszystkich okresów pracy danej sesji mierzona w 

mikrowoltach [V]. Im wyższa jest wartość średnia, tym lepsza jest sprawność mięśnia. Wzrost tej wartości z 
dnia na dzień oznacza dobre postępy w leczeniu. 
 

Rest Avarage [V] - średnia wartość sygnału EMG ze wszystkich okresów odpoczynku mierzona w mikrowoltach 

[V]. Im niższa jest średnia wartość EMG podczas odpoczynku, tym lepsza sprawność mięśni. Bardzo ważne jest 

to, jak niska jest ta wartość podczas odpoczynku. Wartość poniżej 4 V oznacza początek odpoczynku. Wartość 

powyżej 4 V świadczy o nadmiernej stymulacji mięśnia lub o zmęczeniu mięśnia po dłuższej sesji treningowej 

EMG. Jeśli wartość ta jest wyższa od 4 V, upewnij się, czy stosowana jest elektroda referencyjna EMG. Spadek 
Rest Avarage z dnia na dzień oznacza dobre postępy w leczeniu. 
 
Onset Avarage [s] –  średni czas, jaki jest potrzebny mięśniowi do osiągnięcia 75% średniej wartości pracy ze 
wszystkich okresów pracy danej sesji, przy czym skurcze o czasie rozpoczęcia większym niż 2 sekundy są 
pomijane. Generalnie, wielkość ta określa, jak szybko mięsień się kurczy. Im ten czas jest krótszy, tym mięsień 
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jest bardziej sprawny. Odczyt poniżej 1 s uważa się w większości przypadków za prawidłowy. Czas potrzebny 
mięśniowi do wykonania skurczy świadczy o stopniu rekrutacji szybkich włókien mięśniowych.  
 
Rest Avarage [s]  - średni czas, jaki jest potrzebny mięśniowi do osiągnięcia 37.5% średniej wartości pracy ze 
wszystkich okresów pracy danej sesji, przy czym wszystkie wartości powyżej 2 sekund są pomijane. 
Generalnie, wielkość ta określa, jak szybko mięsień się relaksuje. Im ten czas jest krótszy, tym mięsień jest 
bardziej sprawny. Zdrowe mięśnie zazwyczaj powracają do wartości spoczynkowej w czasie krótszym niż 1 
sekunda. Jeśli czas relaksacji jest zbyt długi, to może to świadczyć o uszkodzeniu mięśnia, nerwu lub o innych 
przyczynach. Spadek średniego czasu relaksacji z dnia na dzień oznacza dobre postępy w leczeniu. 
 

Work Average Deviation [V,%] – średnie odchylenie sygnału EMG mięśnia podczas pracy, pomijając pierwszą 
sekundę pracy przy każdym skurczu. Wartość oznacza średnie zróżnicowanie odczytów EMG. Jeśli mięsień 
trzęsie się i kurczy się spazmatycznie, wykres EMG jest poszarpany i falujący (wysokie odchylenia EMG). Jeśli 
mięsień nie jest zmęczony i ma prawidłowy kształt, to nie trzęsie się i pozostaje w stabilnym skurczu, a wykres 
EMG jest bardziej gładzki. W praktyce stosuje się procentowy wskaźnik odchylenia: 
 
 
 
 
Wartość poniżej 20% oznacza zwykle problemy z kontrolą i stabilnością mięśnia. W trakcie nabierania coraz 
większej sprawności mięśni, wartość Work Deviation % powinna maleć.  
 
 

Rest Average Deviation [V,%] – średnie odchylenie sygnału EMG mięśnia podczas odpoczynku, pomijając 
pierwszą sekundę pracy po każdym zakończeniu skurczu. Wysokie średnie odchylenie podczas odpoczynku 
świadczy o nadmiernej stymulacji lub o przetrenowaniu mięśnia lub o problemach z kontrolowaniem mięśni z 
uwagi na uszkodzenie neuronów motorycznych. W praktyce stosuje się procentowy wskaźnik odchylenia: 
 
 
 
 
Wartość powyżej 20% oznacza zwykle brak kontroli nad mięśniami i słabą stabilność mięśni. W trakcie 
nabierania coraz większej sprawności mięśni, wartość Rest Deviation % powinna maleć.  
 

Average peak value [V] - średnia wartość szczytowa EMG podczas skurczów w całej sesji. Wartość ta posiada 
mniejsze znaczenie dla całościowej analizy.  
 

Wskaźniki statystyczne ETS 

 

ETS Thrs AVG [V] – średnia wartość progu docelowego, czyli progu EMG, który musi być osiągnięty przez 
pacjenta podczas dobrowolnego kurczenia mięśni, aby został wyzwolony impuls elektryczny. Im wyższy cel, tym 
większa sprawność mięśni. Analizując postępy w osiąganiu coraz wyższych celów, porównaj je ze wskaźnikiem 
ETS Score dla tego samego dnia. 
 
ETS Score [%] -  mierzy stopień sukcesu w osiąganiu progu docelowego. Jeśli pacjent średnio osiąga cel 
natychmiast po komendzie „Work”,  wskaźnik ten jest wysoki (60-90%). Jeśli pacjent ma problemy z osiąganiem 
celu i wyzwolenie impulsu zajmuje mu kilka sekund, wskaźnik ten jest niski (10-50%). W trakcie nabierania coraz 
większej sprawności mięśni, wartość ETS Score powinna rosnąć każdego dnia. 
Na uzyskany wynik ma jednak wpływ ustawienie samego progu docelowego (ETS Target). Jeśli jest on zbyt niski, 
cel będzie łatwy do osiągnięcia i wynik będzie wysoki. Jeśli cel będzie się często zmieniał podczas zabiegów, to 

Work Deviation %  = 
Work average deviation [V] x 100% 

Work Average [V] 

Rest Deviation %   = 
Rest average deviation [V] x 100% 

Rest Average [V] 
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uzyskany wynik powinien być zignorowany. Jeśli chcesz się wyłącznie skoncentrować na statystyce ETS Score, 
ustal stały poziom celu przez cały okres badań. 
 
W typowej praktyce, można zastosować jeden z dwóch scenariuszy postępowania: 
1. Ustaw na urządzeniu próg manualny (A/M Threshold = MANUAL), dzięki czemu wartość progu będzie stała 

przez cały okres działania urządzenia u pacjenta w domu. Po pobraniu raportu domowego (str. 23), analizuj 
tylko ETS Score (pomiń ETS Thrs AVG). 

2. Ustaw na urządzeniu próg automatyczny (A/M Threshold = AUTO), dzięki czemu wartość progu będzie się 
automatycznie zwiększać w miarę poprawy sprawności mięśni. Po pobraniu raportu domowego, analizuj 
tylko ETS Thrs AVG (pomiń ETS Score). 

 
ETS Stim AVG [mA] - średni poziom stymulacji stosowany podczas sesji ETS. Lekarz powinien wziąć pod uwagę 
zdolność pacjenta do prawidłowej oceny najbardziej odpowiedniego poziomu stymulacji. Przy pewnych 
rodzajach inkontynencji, udaru mózgu i podobnych rodzajach rehabilitacji, pacjent normalnie może przestać 
odczuwać ból z uwagi na uszkodzenie neuronów czuciowych przy wyższym natężeniu. W takim wypadku, jako 
postęp w terapii należałoby uznać nawet coraz niższy poziom stymulacji z uwagi poprawę zdolności czuciowych. 
W większości przypadków jednak, gdzie istotna jest rozbudowa mięśni, ich reedukacja i poprawa sprawności w 
okresie terapii, wyższe natężenie stymulacji pozwala na uzyskanie lepszych wyników. 
 
ETS Stim Time [mm:ss] – całkowity czas stymulacji elektrycznej podczas sesji ETS. Warto porównać ten wskaźnik 
do łącznego czasu trwania sesji ETS i sprawdzić, jaki jest udział czasu stymulacji w porównaniu z udziałem fazy 
EMG. Wskaźnik ten ma znaczenie dodatkowe i jego analiza zależy od przyjętego przez lekarza sposobu leczenia 
za pomocą ETS. W pewnych sytuacjach, zabieg ETS jest stosowany w celu zachęcenia pacjenta do osiągania 
progu dzięki dobrowolnym skurczom mięśni, a stymulacja ma pomagać utrzymać skurcz. Czasami jednak, ETS 
jest stosowany, aby pomóc w osiąganiu dobrowolnych skurczy, kiedy pacjent próbuje kurczyć mięśnie podczas 
stymulacji. 

Wskaźniki statystyczne STIM 

STIM Time [mm:ss] – w raporcie kontrolnym, jest to łączny czas stymulacji ze wszystkich faz wybranego 
dnia/miesiąca. 
 
STIM AVG [mA] - średni poziom stymulacji stosowany podczas sesji STIM dla wybranego dnia/miesiąca. 
 

Dodatkowe informacje 

Program Nu-Tek® System pozwala lekarzowi na gromadzenie dodatkowych informacji przydatnych w ocenie 
postępów leczenia, które mogą być zanotowane po każdej sesji. 
 
Jakość życia (Quality of life) [0-100] – subiektywna wartość określona przez lekarza oparta na ocenie stanu 
chorobowego pacjenta i własnej samoocenie pacjenta w okresie przeprowadzania sesji. Zależy ona ściśle od 
problemów o charakterze medycznym. W miarę jak leczenie przynosi efekty, czynnik jakości życia poprawia się, 
a pozytywny trend wzrostu może być uwidoczniony na raporcie.  
 

Kąt (Angle) [] – maksymalny kąt lub ruch, który może być uzyskany np. przez niesprawną kończynę podczas 
trwania rehabilitacji. Kąt powinien być zmierzony przez lekarza za pomocą specjalnego instrumentu 
pomiarowego. 
 
Siła (Force) [kg] – maksymalna siła, jaka może być wykonana np. przez niesprawną kończynę podczas trwania 
rehabilitacji. Siła powinna być zmierzona przez lekarza za pomocą specjalnego instrumentu pomiarowego. 
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10. Edycja programów 
 
Program Nu-Tek® System posiada możliwość opracowywania i wgrywania do urządzeń Nu-Tek® nowych wersji 
programów zabiegowych typu EMG, STIM oraz ETS. Jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ nowe badania 
kliniczne, czy własne spostrzeżenia lekarza mogą wymagać zmiany parametrów programów wbudowanych w 
urządzenie, co powinno zwiększyć skuteczność przeprowadzanych terapii. 
Baza programów znajduje się w zakładce „Program”, gdzie jest możliwość dodawania (Add), usuwania (Delete) 
i wyszukiwania (Search) programów (rys. 28). Aby wejść do szczegółów programu, kliknij dwukrotnie na wiersz 
programu. 
Rysunek 28: 

 
 
1. Wybierz rodzaj programu EMG, ETS lub STIM z listy „Program Mode”. 
2. Dodaj nowy program za pomocą przycisku „Add”. 
3. Aby zapisać program, kliknij na przycisk „Save” (rys. 29a). 
4. Załaduj nowy program na urządzenie za pomocą przycisku „Download”. Na urządzeniu po wybraniu z menu: 

COMMINICATE, należy uruchomić połączenie „Connect to PC”. 
Rysunek 29a: Ustawienia programu EMG: 
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Rysunek 29b: Ustawienia programu STIM   Rysunek 29c: Faza programu STIM 

 
 
Rysunek 29d: Ustawienia programu ETS  

 
 

Dostępne przyciski: 

Add: dodawanie nowego programu lub fazy. 
Delete: Usuwanie zaznaczonego programu lub fazy. 
Edit: Edycja zaznaczonej fazy. 
Save: Zapamiętanie programu lub fazy. 
Cancel: Powrót do listy programów. 
Download: Ładowanie nowego programu do urządzenia. 
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11. Konfiguracja programu 
  
Język programu: Program Nu-Tek® System obsługuje dwa języki. Aby ustawić język, wybierz go z listy w prawym 
górnym rogu ekranu. 
 
Opcje użytkownika (User Options): Zostały podzielone na trzy zakładki, w których należy wypełnić wymagane 
pola: dane rejestracyjne (Registration Details), dane użytkownika programu (User Details) oraz dane lekarza 
(Therapist Details). 
 
Kopia zapasowa danych (Backup): Tworzy kopię w formacie ZIP wszystkich danych programu, całą bazę danych 
pacjentów oraz sesji. Kopię danych możesz skopiować na dowolny zewnętrzny nośnik danych (np. pendrive), do 
innego folderu na swoim komputerze lub do lokalizacji sieciowej. 
Aby odzyskać dane z kopii zapasowej, rozpakuj plik ZIP do katalogu, w którym zainstalowany jest program. 
Możesz utworzyć też inny folder ze skopiowanymi plikami wykonawczymi programu, do którego możesz 
skopiować pliki z kopii zapasowej. W ten sposób, możesz korzystać nawet z kilku kopii programu z różną bazą 
danych.  
 
Konfiguracja wykresów (Graph Setup): Możesz tu ustawić kolor wykresów EMG i STIM, domyślnej linii 
pionowej, skali pionowej EMG i wiele innych opcji.  
 
Konfiguracja portów szeregowych (Comport Setup): Skonfiguruj porty komunikacyjne automatycznie. 
 
Manager Referrer: 
 
Zarządzanie bólem (Pain Management): dodaj rodzaj bólu, który dotyczy pacjentów. 
 
Rysunek 30: 
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Odinstalowanie programu 

Program Nu-Tek® System możesz w każdej chwili odinstalować. W tym celu przejdź do meny Start systemu 
Windows i otwórz Panel Sterowania. Otwórz pozycję Programy i Funkcje. Znajdź na liście programów Nu-Tek® 
System i wybierz Odinstaluj. Potwierdź odinstalowanie i postępuj dalej wg instrukcji systemu operacyjnego. 
 
 
 
 

12. Przeciwdziałanie typowym problemom 
 

Problem Rozwiązanie 

Podczas rysowania wzorca i zmiany skali, 
rysowana jest inna kopia wzorca. 

Kliknij na przycisk „Clear” i ponownie zacznij rysować wzorzec. 

Urządzenie Nu-Tek® traci połączenie z 
komputerem. 

Odinstaluj program i odłącz urządzenie, po czym zainstaluj 
program jeszcze raz. Ewentualnie dokonaj jedynie aktualizacji 
sterownika USB dla urządzenia Nu-Tek.  

Podczas instalacji komputer się zawiesza 
podczas restartu. Takie sytuacje mogą 
wystąpić na starych komputerach z 
Windows 95, gdy zainstalowany jest 
klient sieciowy Microsoft. 

Wyłącz komputer i na początku rozruchu systemu operacyjnego 
wciśnij klawisz F8. Wybierz opcję „Tryb bezpieczny”. Przejdź do 
Panelu Sterowania, kliknij na ikonkę Sieć i usuń wszystkich 
klientów sieciowych i adaptery o ile masz pewność, że zaszkodzi 
to systemowi. Kliknij OK, aby zrestartować komputer. Ponownie 
zainstaluj oprogramowanie sieciowe. 

Wykres wyświetla się bardzo wolno, gdy 
skala czasu zaczyna się przesuwać 
(zwykle ok. 30 sekund do sesji). 

Przyczyną tego błędu system operacyjny. Wykonaj aktualizację 
systemu operacyjnego poprzez Windows Update. Upewnij się, czy 
wszystkie aktualizacje zostały zainstalowane. 

Występują problemy z wysyłaniem 
raportu poprzez program klienta poczty 
email. 

Upewnij się, czy prawidłowo podano parametry serwera SMTP. 
Spróbuj zamienić nr portu z 25 na 587. 

Urządzenie nie jest podłączone do 
komputera. 

Przeczytaj uważnie informacje dotyczące instalacji na str. 3. 
 

 
Jeśli żadne z powyższym rozwiązań nie pomoże, skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce (patrz ostatnia 
strona instrukcji) lub wyślij email na adres info@dillenburg.com.  
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13. Symbole i oznaczenia 
 

 
Znajdziesz w instrukcji obsługi  

 

Urządzenia elektryczne są materiałem do recyklingu i nie należy ich wyrzucać razem z 
odpadami z gospodarstw domowych po ich użyciu! Pomóż nam chronić środowisko i 
oszczędzać zasoby. Skorzystaj z odpowiednich punktów zbiórki odpadów. Jeśli masz 
jakiekolwiek pytania, prosimy skontaktować się z właściwą organizacją zbierania 
odpadów. 

 
Zgodny z wymaganiami MDD 93/42/EEC i zmianami dyrektywy 2007/47/WE. 

 
Nazwa i adres wytwórcy  

 Nazwa i adres autoryzowanego przedstawiciela w Unii Europejskiej 

 
Transport i przechowywanie w temperaturze od -10 C do +50 C 

 
Warunki transportu i wilgotność przechowywania od 0% do 93%  

 
Ciśnienie atmosferyczne transportu i przechowywania od 70,0 kPa do 106 kPa 

 
Utrzymuj w stanie suchym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytwórca: 
Shenzhen Dongdixin Technology Co., Ltd 
XiliBaimang Xusheng Industrial Estate  
No. 3 building  
Nanshan Shenzhen 518108, CHINY 

Autoryzowany przedstawiciel i serwis:  
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) 
Eiffestrasse 80 
20537 Hamburg, NIEMCY 
TEL: +49-40-2513175  

Importer 
 Dillenburg Medical B.V. 
 Postbus 6 
 1800 AA Alkmaar, HOLANDIA 
 T: +31 (0)72 5672090,  
 E: info@dillenburg.com 
 

Dystrybutor: 

 
            Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-03 

AP Plan Sp.J. 

ul. Wolności 13M lokal 102 

64-130 Rydzyna k/Leszna 

TEL: 65 619 3855 

www.diamedica.pl 

 


