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Copyright © 2018 Natus. Všechna práva vyhrazena.
Obsah tohoto návodu je vlastnictvím společnosti Natus Medical Incorporated. Jakékoli kopírování celého
návodu nebo jeho části je přísně zakázáno.
V době tisku / přenosu na DVD tento návod správně popisoval zařízení a jeho funkce. Jelikož však mohlo dojít od
vytvoření tohoto návodu k provedení úprav, může balíček se systémem obsahovat jeden nebo více dodatků k
tomuto návodu. Před použitím zařízení je nutné pozorně přečíst tento návod včetně všech dodatků.
V následujících situacích zanikají veškeré záruky a závazky ze strany společnosti Natus:


Zařízení není používáno v souladu s přiloženými návody a další doprovodnou dokumentací.

Tento systém nese značku CE v souladu s požadavky Směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS.
Natus Neuro a Keypoint jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Natus Medical
Incorporated v USA a dalších zemích.
Upozorňujeme, že dokumentace dodávaná se zařízeními Keypoint obsahuje návod k použití softwaru,
návod k použití přístrojové složky systému, technický list a klinickou referenční příručku. Návody k použití
softwaru i hardwaru jsou nezbytné pro znalost použití aplikace Dantec Keypoint.NET a provedení testu.
Pro pokročilé použití aplikace Dantec Keypoint.NET nabízí klinická referenční příručka (dostupná pouze v
anglickém jazyce) popis všech funkcí a testů, které mohou být provedeny. Co se týče technických
informací, nabízí technický list (dostupný pouze v anglickém jazyce) podrobnou technickou specifikaci.

Čtěte návod k použití / Věnujte pozornost varováním a upozorněním
Před zahájením testu se ujistěte, že jste si přečetli dokumentaci a plně pochopili, jak ovládat systém.
Věnujte zvýšenou pozornost všem varováním a upozorněním.
Seznam obecných regulačních symbolů spojených s tímto zařízením naleznete v sekci Obecné regulační
symboly v tomto návodu.
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Prázdná stránka.
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Bezpečnostní informace
Systém byl navržen k použití při elektrofyziologických testech, jako jsou například: Záznamy elektromyografie
(EMG), nervové kondukční studie (NCS) a evokovaných potenciálů (EP).

Značky a symboly
Pouze na
předpis

Pouze pro zákazníky v USA. Dle zákonů USA lze toto zařízení prodávat jen na základě
objednávky lékaře.
Varování spojená s tímto zařízením.

Upozornění spojená s tímto zařízením.

Podívejte se do návodu k použití.
Zařízení splňuje směrnici 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.
Frekvence opakování

Opakovaná stimulace

Jeden stimul

Trvání stimulu
Ukazatel režimu intenzity stimulu
Kontrolka provedení stimulu

Rychlost posunu / Citlivost

Ukazatel režimu kolečka (Intenzita)
Ukazatel režimu kolečka (Značka/Spoušť)

Zamýšlené použití
Systém Keypoint je navržen jako elektrofyziologická pomůcka při stanovování diagnóz a prognóz a k
monitorování nemocí centrální a periferní nervové soustavy.
Rovněž může být využit ke studiu funkčních aspektů nervů a svalů v ostatních oborech, jako jsou
rehabilitace (fyzická medicína), profesní medicína či sportovní medicína.
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Kontraindikace
Pro kontraindikace týkající se hardwaru a jeho použití si přečtěte příručku k přístroji Dantec Keypoint
Focus nebo příručku G4 Hardware. Před samotným použitím zařízení se ujistěte, že jste si příslušné
informace přečetli.

Varování
Varování a upozornění/bezpečnostní opatření týkající se hardwaru a jeho použití naleznete v příručce
k hardwaru. Před samotným použitím zařízení se ujistěte, že jste si příslušné informace přečetli.
Nepoužívejte toto počítačové vybavení k žádným jiným účelům, než k čemu bylo navrženo výrobcem,
to znamená k provádění testů na pacientech a případnému následnému vygenerování zprávy.
Neinstalujte žádný jiný software než Dantec Keypoint.NET. Společnost Natus nepřijímá žádnou
odpovědnost, pokud není zařízení používáno v souladu s tímto návodem.
Nedotýkejte se tlačítka režimu kolečka během posunování kurzory při změně úrovní spouště nebo
během používání kolečka intenzity, neboť byste mohli neúmyslně zvýšit intenzitu stimulace.
Při práci s proudovým stimulátorem dejte pozor, abyste nevystavili pacienty vysokým proudům.
Proto před připojením či odpojením stimulačních elektrod vždy „vynulujte“ stimulátor.
Při používání programu věnujte pozornost ukazateli intenzity. − Pro další informace viz sekce
Přetížení stimulátoru v této uživatelské příručce a sekce Stimulátory v návodu k hardwaru Keypoint.
Nepoužívejte k transtorakální stimulaci.
Pokud se během používání objeví kožní vyrážka nebo jiné nezvyklé příznaky, ukončete stimulaci a
odstraňte elektrodu z pokožky.

Upozornění
Neprovádějte elektrickou stimulaci po delší časový úsek.
Zamezte nechtěnému kontaktu mezi připojenými elektrodami (i když nejsou použity na pacientovi) a
ostatními vodivými částmi, včetně těch připojených k uzemnění.
V případě krvácení z ranky po vložení jehlové elektrody je potřeba použít ochranné pomůcky podle
místních předpisů.
U pacientů s infekčními nemocemi by měla být provedena běžná preventivní opatření.
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Spuštění aplikace Dantec Keypoint.NET
Aplikaci spustíte dvojitým kliknutím na ikonu Keypoint.NET nacházející se na ploše systému Windows.
Poté se zobrazí Domovská stránka.

Domovská stránka

Domovská stránka je úvodní obrazovka při spuštění programu. Na Domovské stránce jsou k dispozici následující
možnosti:

Vytvoření nové studie.
 Otevření Seznamu studií s existujícími studiemi.
 Přístup k pokročilým Nastavením −dostupné pouze z domovské stránky.
 Ukončení programu.
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Údaje o pacientovi

Kliknutím na tlačítko Nová studie na Domovské stránce se otevře stránka Údaje o pacientovi. Na stránce Údaje o
pacientovi lze zadat/upravovat:
 Údaje o pacientovi
 Komentáře
 Závěry
Všimněte si, že údaje nelze zadávat, když je zaškrtnuté políčko Studie dokončena.
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Seznam studií

Kliknutím na tlačítko Seznam studií na Domovské stránce nebo na záložku Seznam studií na navigační liště se
otevře seznam studií, ze kterého máte přístup k editaci jednotlivých studií. Seznam studií může zahrnovat jak
místní, tak vzdálené studie.
Kliknutím na studii se příslušná studie označí a na pravé straně obrazovky seznamu studií se objeví „Souhrnný
seznam“, jak je znázorněno na obrázku níže.

Stavové ikony

1 Nahrávání

4

Místní

2 Dokončeno

5

Zkontrolováno

3 Aktivní

6

Dálkové

Dvojité kliknutí na studii
Dvojité kliknutí na studii otevře záložku Nabídky údajů o pacientovi, kde lze upravovat zadané údaje u
příslušného záznamu.

Nová studie pro tohoto pacienta
Pro vytvoření nové studie pro pacienta klikněte na tlačítko Nová studie pro tohoto pacienta a budete přesměrováni
na stránku Údaje o pacientovi.
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Kliknutí pravým tlačítkem na studii
Kliknutí pravým tlačítkem na studii zobrazí místní nabídku, která umožňuje export, smazání a generování zpráv.
Rovněž můžete řadit a filtrovat studie.

Kliknutí pravým tlačítkem na záhlaví sloupce
Kliknutí pravým tlačítkem na záhlaví sloupce zobrazí seznam typů sloupců, ze kterých můžete vybrat ty sloupce,
které se mají zobrazovat v seznamu studií.

Kliknutí levým tlačítkem na záhlaví sloupce
Kliknutí levým tlačítkem na záhlaví sloupce seřadí seznam podle hodnot v tomto sloupci.

Nabídka testu

1 Horní navigační lišta se záložkami

6

Podrobné zobrazení míst

2 Výběr nastavení aplikace

7

Okno části těla

3 Tlačítka volby vlevo a vpravo

8

Zobrazení typu testu

4 Rozbalovací seznam filtru kořene

9

Stavový řádek pacienta

5 Rozbalovací seznam svalů

10 Stromová struktura
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Typy testů a podrobná zobrazení míst
Ze záložky Nabídka testu, která je přístupná ze záložky Pacient, můžete vybrat
test. Kliknutím na záložku nabídka testu se objeví zobrazení Typy testů (8) a Podrobné zobrazení míst (6).
Zobrazení typu testu se skládá z adresářů testů. Každý adresář má za úkol organizaci různých souvisejících
testů. Podrobné zobrazení míst zobrazuje několik Oken částí těla (7) obsahujících dostupná svalová/
nervová místa. −Viz obrázek výše.

Spuštění testu
1. Pro vybrání testu klikněte na příslušný test, např. Motorický, ve stromové struktuře.
– Pro vybrání testu lze rovněž použít joystick/klávesy s šipkami napravo na ovládacím panelu.
2. Poté vyberte stranu – Levá nebo Pravá – kliknutím na příslušnou volbu.
– Lze též využít oranžové a zelené tlačítko na ovládacím panelu.
– Povšimněte si, že můžete z nabízených rozbalovacích seznamů vybrat Filtr kořene a Sval/Nerv.
Kliknutím na rozbalovací šipku se otevře seznam, jak je znázorněno na obrázku níže.
3. Nakonec klikněte v Podrobném zobrazení míst na místo stimulace, např. Medianus, v Okně části těla.
Tato akce vás automaticky přesměruje na stránku Nabídka testu.
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Příklad testu 1: Vedení motorickými nervy
Úvod
Dantec Keypoint.NET umožňuje provést sérii testů zaměřených na nervové vedení. Tyto testy jsou uvedené v
seznamu na stránce Nabídka testu. Jako příklad jsou níže popsány možnosti testu vedení motorickými nervy.
Povšimněte si, že všechny ostatní testy mají podobné možnosti a jsou prováděny obdobným způsobem.

Přehled − motorický test

1 Horní navigační lišta se záložkami

9 Hlavní okno s vodorovným a svislým posuvníkem

2 Navigační záložky testu

10 Barevně označená tlačítka (pro použití
stisknutím příslušných kláves)

3 Lišta s nastavením stimulace

11 Stavový řádek pacienta

4 Tabulka míst s posuvníkem

12 Vybraná místa

5 Tabulka segmentů s posuvníkem

13 Nevybraná místa

6

Volitelná okna (dostupná přes nabídku
otevřenou kliknutím pravým tlačítkem)

14 Oblast informací o stopě

7 Okno historie

15 Název a místo vybrané části těla

8 Volitelné okno činnosti

16 Využití ovládacího panelu – G4/Focus

Poznámky k funkcím a zobrazení
Navigační záložky testu (2)
Související testy, které jsou seskupeny, jsou umístěny na oddělených Navigačních záložkách testu.
Mohou být vybrány použitím kláves F7 – F12 na klávesnici počítače a kliknutím tlačítkem myši.
Na přístroji Keypoint G4/FOCUS lze rovněž přepínat Navigační záložky testu pomocí pravé a levé
Navigační klávesy softwaru

.
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Stavový řádek pacienta (11)
Stavový řádek pacienta poskytuje následující informace: Identifikační číslo pacienta, jméno pacienta,
identifikační číslo studie, datum a stav testu.

Hlavní okno
Práce s místy v oblasti informací o stopě (14)
Následující informace jsou zobrazeny pro každé místo v oblasti informací o stopě: sval, posun, citlivost a
název místa. Informace společné pro všechna místa jsou vypsány v horní části oblasti informací o stopě.
S těmito místy můžete pracovat za pomoci tlačítka Nové místo, použitím myši nebo joysticků/kláves s
šipkami na ovládacím panelu.

Použití tlačítka Nové místo
Aktivací tohoto tlačítka vyberete další místo nebo sadu míst, která ještě nebyla měřena. Tuto funkci
používejte během režimu záznamu.

Použití myši
 Pro výběr místa: klikněte na místo (13). Místo se posune nahoru, zabarví modře a stane se aktivním (12).
 Odebrání místa: klikněte na šipku dolů u vybraného místa (12). Místo se posune dolů, zabarví se světle
modře a stane se neaktivním.
 Aktivace neaktivního místa: klikněte na světle modré neaktivní místo. Místo se zabarví modře a stane
se aktivním.

Použití joysticků či kláves se šipkami
Joystick nebo klávesy se šipkami označené symbolem
jimi vybírat/aktivovat místa po jednom:

mohou být použity při nastavování značek. Lze

 (nahoru) a (dolů) vybírá další jedno místo.
 (vpravo) a (vlevo) vybírá značku.

Pracovní stanice Keypoint

Keypoint Portable a Keypoint 4

Keypoint G4

Keypoint Focus
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Další funkce ovládacího panelu (společné pro všechny typy testů):
Joystick nebo klávesy s šipkami označené symbolem
tímtéž typem signálu jako právě aktivní místo.

mění posun a citlivost a ovlivňují všechna místa s

Rychlost posunu:
 Pro zvýšení rychlosti posunu: klikněte na (vpravo).
 Pro snížení rychlosti posunu: klikněte na (vlevo).

Úroveň citlivosti:
 Pro zvýšení úrovně citlivosti: klikněte na (nahoru).
 Pro snížení úrovně citlivosti: klikněte na (dolů).

Uložení zaznamenaných stop
Zaznamenané stopy jsou uloženy buď automaticky zvolením funkce Automatický přesun do historie v okně
Historie (7) (doporučeno) nebo ručně kliknutím na tlačítko Přesunout do historie.
POZNÁMKA: Každé místo má svou vlastní historii.

Historie a získání zobrazení
 Kliknutím na tlačítko zobrazit všechny stopy
 Kliknutím na tlačítko zobrazit vybranou stopu

zobrazíte všechny stopy pro dané místo.
zobrazíte pouze vybranou stopu.

 Vybraná stopa je označena modře. Nová stopa se vždy stane vybranou stopou. Pro výběr jiné stopy
klikněte na tuto konkrétní stopu pravým tlačítkem nebo dvojitým kliknutím.
 Použijte panel Historie v pravé části obrazovky pro další možnosti zobrazení vybraného místa /
vybraných míst.
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Nastavení stimulace
Nastavení stimulace je přednastaveno, avšak může být změněno skrze místní nastavení testu. Nastavení
stimulace lze změnit pomocí myši nebo ovládacího panelu.

Použití myši
Lišta nastavení stimulace umožňuje měnit parametry stimulace − tj. tvar vlny a frekvenci, při probíhajícím
testu. Klikněte na tlačítko

a vyberte hodnotu z rozbalovacího seznamu.

Použití ovládacího panelu
 Stiskněte tlačítko Jeden stimul
opakované stimulace.

pro aktivaci pulzů jednotlivých stimulů nebo pro zastavení režimu

 Stiskněte tlačítko Opakovaná stimulace

pro aktivaci nebo zastavení režimu opakované stimulace.

Keypoint Keypoint G4 / Keypoint Focus
Tlačítko Doba trvání stimulu

nastavuje dobu trvání stimulu následovně:

 Pro zvýšení doby trvání: klikněte na

(nahoru).

 Pro snížení doby trvání: klikněte na

(dolů).

Rychlost opakování

nastavuje frekvenci opakování následovně:

 Pro zvýšení rychlosti opakování: klikněte na

(nahoru).

 Pro snížení rychlosti opakování: klikněte na

(dolů).

Keypoint Keypoint G4 / Keypoint Focus

Přetížení stimulátoru
POZOR Při používání programu věnujte pozornost ukazateli intenzity.
Pokud ukazatel intenzity začne blikat červeně, okamžitě ukončete stimulaci. Viz také sekce Stimulátory v
příručce k hardwaru.
Přetížení stimulátoru nastává v případě, kdy výstupní proud stimulátoru neodpovídá požadovanému proudu.
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Zkontrolujte, zda nedošlo k přetížení stimulátoru z následujících možných příčin:
 Jedna nebo více elektrod mohly spadnout.
 Příliš vysoká impedance elektrody.
 Nastavení stimulu vyžaduje příliš mnoho výkonu: vysoká frekvence, dlouhé pulzy a vysoká intenzita.
 Neočekávaná/neobvyklá situace, např. selhání softwaru či hardwaru, které mělo za následek
neúmyslně silný stimul.

Reproduktor － ovládací panel (Keypoint G4 / Keypoint Focus)
Kontrolka/klávesa vypnutí reproduktoru
 Stiskněte klávesu vypnutí reproduktoru pro vypnutí a zapnutí této funkce. Žluté světlo indikuje, že je
reproduktor vypnutý.

Kontrolka / ovládací knoflík hlasitosti
 Pro zapnutí funkce hlasitého zvuku reproduktoru stiskněte ovládací knoflík hlasitosti. Zelená kontrolka
hlasitosti svítí, když je hlasitý zvuk reproduktoru zapnutý.
 Pro nastavení úrovně hlasitosti otáčejte ovládacím knoflíkem hlasitosti (při zapnuté funkci hlasitého
zvuku reproduktoru).

Značky
Vložení značky v hlavním okně
Značky jsou vkládány automaticky během stimulace.
Rovněž lze vkládat značky ručně:
 Umístěte kurzor nad stopu a vložte značku Odečtená latence.
 Vyberte a vložte zbývající značky z vyskakovacího seznamu. Při vložení značky jsou aktualizovány
tabulky s výsledky.

Přesunutí značky pomocí myši
Klikněte na značku, kterou chcete přesunout, poté za stále stisknutého tlačítka myši přetáhněte značku na
požadovanou pozici a akci dokončete uvolněním tlačítka.
 Pokud přetahujete značku na levou stranu a značka se dostane do místa jiné značky, obě značky jsou
navrstveny na sebe.
 Pokud přetahujete značku na pravou stranu a značka se dostane do místa jiné značky, obě značky jsou
poté přetahovány zároveň.
Po přesunutí značky jsou aktualizovány tabulky s výsledky.
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Přesunutí značky pomocí ovládacího panelu
Pro přesunutí značky nastavte kolečko do režimu kurzoru.
Joystick označený symbolem

přesunuje značky nebo vybírá místa následovně:

 Šipka doprava vybírá následující značku.
 Šipka doleva vybírá předcházející značku.
 Šipka nahoru vybírá místo výše.
 Šipka dolů vybírá místo níže.
Kolečko přesouvá vybranou značku.

Přesouvání značky

pomocí ovládacího panelu (Keypoint G4 / Keypoint Focus)

Pokud je zapnutá funkce hlasitého zvuku reproduktoru
, klávesy s šipkami nahoru a dolů pro stopu/značku
umožňují výběr aktivní stopy. Ovládací knoflík hlasitosti umožňuje nastavit hlasitost reproduktoru.
Pokud je aktivní funkce režimu ovládání kurzorem, klávesy s šipkami doleva a doprava pro stopu/značku
umožňují vybrat „následující“, resp. „předcházející“ značku.
Klávesy s šipkami nahoru a dolů pro stopu/značku umožňují vybrat místo výše, resp. níže. Pomocí
ovládacího knoflíku kurzoru můžete vybranou značku přesouvat.

Smazání značky z hlavního okna
 Přetažení značky za hranici konce posunu smaže tuto značku. Značka se znovu objeví ve vyskakovacím
seznamu značek.

Posouvání stopy
Pro nastavení svislého vyrovnání lze v hlavním okně posouvat stopami nahoru a dolů.

 Klikněte na držadlo stopy (A) na pravém konci křivky a stiskněte a držte stisknuté tlačítko myši. Stopa
změní svou barvu a ukazatel ve tvaru ruky naznačuje, že nyní můžete stopu posouvat. Akci ukončete
uvolněním tlačítka myši v požadovaném cílovém umístění.
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Impedance

Spuštění testu impedance
 Klikněte na položku Impedance v nabídce, která se rozbalí po kliknutí pravým tlačítkem, nebo stiskněte
tlačítko se symbolem  na těle zesilovače (není dostupné pro 3kanálové zesilovače). Test impedance se
spustí na všech připojených elektrodách.
 Nastavte elektrody tak, aby byla dosažena přijatelná úroveň (definovaná v okně Nastavení). Barevná
kolečka se změní z červených na zelená. Na těle zesilovače je tento stav indikován zhasnutými všemi LED
kontrolkami, zatímco vysoká impedance je indikována nepřetržitě svítícími LED kontrolkami.

Uložení testu impedance
 Pro přidání testu impedance do seznamu Uložené stiskněte tlačítko Uložit.

Zastavení testu impedance
 Pro zastavení testu impedance stiskněte tlačítko OK.
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Práce s tabulkami výsledků

V motorickém kondukčním testu mohou být zobrazeny jedna nebo dvě tabulky, v závislosti na vybrané
části těla.
Tabulky mohou být typu Místo a Segment.
Dokud nejsou umístěny značky, neobsahují tabulky žádné hodnoty. Tabulky odráží výsledky stimulace.
 Vzdálenost a teplota mohou být upraveny ručně, pokud byly vybrány: klikněte na příslušné políčko v
tabulce a zadejte hodnotu.
 Pokud má políčko ve výsledku odpovídající referenční limit, výsledek bude obarven následovně:
- Abnormální: červené pozadí.
- Normální: světle zelené pozadí
- Supernormální (tj. normální, ale mimo limit): tmavě zelené pozadí.
 Kliknutím na název místa v tabulce aktivujete příslušnou stopu v hlavním okně.

Volitelná okna
Pokud kliknete pravým tlačítkem myši mimo stopy uvnitř hlavního okna, je dostupných několik volitelných
oken. Okno činnosti, Okno s grafem a Okno s poznámkou.
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Stránka s daty nervového vedení
Aktivací tlačítka NC Data se dostanete na stránku se souhrnem. Opětovným kliknutím na toto tlačítko či
zavřením stránky se souhrnem se dostanete zpět na stránku testu.

Nastavení a vzhled
Stránka nastavení

Ze stránky Aktuální nastavení lze nastavit záznamové a stimulační parametry testu.
 Klikněte na sadu částí těla pro zobrazení nastavení daného místa.
 Pro otevření nastavení místa příslušejícího k určité stopě z hlavního okna klikněte na tuto stopu
pravým tlačítkem a vyberte nastavení.
 Po úpravě nastavení klikněte na tlačítko OK pro uložení nastavení nebo na tlačítko Storno pro opuštění
stránky nastavení bez uložení změn.
Vlastní nastavení provedená na stránkách Nastavení a případně Vzhled, je-li tato stránka k dispozici, jsou
platná pouze pro konkrétní test a pacienta. Nové testy budou mít výchozí nastavení testu.
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Příklad testu 2: EMG
Úvod
Příklad testu 2 popisuje funkce dostupné pro elektromyografický (EMG) test.

Přehled − získání zobrazení

1 Horní navigační lišta se záložkami

6

Tlačítka výběru zobrazení

2 Navigační záložky testu

7

Barevně označená tlačítka (pro použití stisknutím
příslušných kláves)

3 Horní lišta hlavního okna

8

Hlavní okno

4 Okna s grafy

9

Přehled hlavního okna s hodnotami posunu a citlivosti

5 Záznam nahrávky
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Poznámky k funkcím a zobrazení
Výběr zobrazení (6)
 Sada přednastavených Zobrazení určuje funkcionalitu programu, když je program v režimu získávání.
Tlačítka (viz červeně orámovaná tlačítka na obrázku výše) ovládají aktuálně vybrané zobrazení. Při
vybrání se tlačítko zabarví světle modře.
 Zobrazení je nakonfigurováno řadou zobrazených parametrů: přehledové křivky, zisk, rychlost posunu
a tlačítka analýzy.
 Výchozí nastavení pro Zobrazení lze upravovat skrze Nastavení z Domovské stránky.

Horní lišta hlavního okna (3)

Horní lišta hlavního okna zobrazuje název, stranu svalu a stav vyrovnávací paměti. Vyrovnávací paměť
sbírá data po určitý počet sekund, např. 5 sekund. Počet sekund je uživatelsky nastavitelný.

Ovládání spouště
Při práci v hlavním okně (8) existují dvě možnosti ovládání spouště a mohou být aktivovány buď myší nebo
pomocí joysticku na ovládacím panelu:

Použití myši
 Spoušť může být přidána do stopy kliknutím kdekoliv v hlavním okně (9).
Lze spoušť přetahovat na jakékoliv místo v rámci hlavního okna: najeďte ukazatelem myši na spoušť a
podržte stisknuté levé tlačítko myši, zatímco ukazatel přesunete na požadované místo. Akci dokončíte
uvolněním tlačítka myši.
Spoušť odstraníte jejím přetažením mimo hlavní okno. Hlavní okno poté přejde do režimu volného běhu.
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Použití joysticků na ovládacím panelu
Speciální joystick označený symbolem

upravuje zpoždění spouště:

 Pro zvětšení zpoždění spouště: klikněte na (vpravo).
 Pro zmenšení zpoždění spouště: klikněte na (vlevo).

Pracovní stanice Keypoint

Keypoint Portable a Keypoint 4

Keypoint G4

Keypoint Focus

A* Pouze u přístrojů Keypoint Portable a Keypoint 4

Úroveň spouště
Stiskněte tlačítko režimu kolečka (A/A*) pro přepnutí do režimu kurzoru. Kontrolka se zabarví žlutě.
 Kolečko intenzity nyní nastavuje úroveň spouště.

Úroveň spouště (Keypoint G4 / Keypoint Focus)
Stiskněte ovládací knoflík kurzoru pro přepnutí do režimu kurzoru. Pokud je aktivní režim kurzoru, rozsvítí
se zelená kontrolka.
 Ovládací knoflík kurzoru umožňuje nastavení úrovně spouště.

Sklon spouště
Pro vybrání/odebrání sklonu spouště otevřete nabídku, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem v
hlavní okně, a vyberte „Sklon spouště“.
 Pokud je vybrán sklon spouště, signál je aktivován při signálu jdoucím dolů.
 Pokud není vybrán sklon spouště, signál je aktivován při signálu jdoucím nahoru.
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Spoušť okna

 Spoušť okna se skládá z normální spouště (A) a indikátoru okna (B) a může být vybrána z nabídky, která
se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem. Viz obrázek výše.
Můžete změnit délku spouště okna jejím přetažením z pravé strany indikátoru.
Indikátor okna lze posunovat nahoru a dolů nezávisle na spoušti pomocí tažení myší.

Zobrazení dvou obrazovek
Pro rozdělení okna na dva panely zobrazení klikněte pravým tlačítkem myši v hlavním okně a vyberte v
nabídce položku „rozdělit“. Okno se rozdělí a zobrazí se přehled hlavního okna. Hlavní okno je znázorněno
na obrázku níže:
 Přehled hlavního okna (A): při použití spouště na hlavní okno indikuje tenká červená čára v přehledu
hlavního okna úroveň amplitudy.
 Hlavní okno (B): spoušť je nastavena v hlavním okně, ve které jsou zobrazeny křivky při volném běhu.
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Záznamník digitálních nahrávek
Záznamník digitálních nahrávek se používá k zaznamenání živých testů nebo k přehrání existujících
nahrávek.
Všechny nahrávky jsou nahrávky na pevném disku.

1 Seznam nahrávek
2 Stavový ukazatel zobrazující pozici v čase během přehrávání.
Přehrát nebo

Pozastavit nahrávku.

Zastavit nahrávání nebo přehrávání
Záznam signálů naživo.
Smaže nahrávku vybranou v seznamu nahrávek.

Export signálu
Klikněte pravým tlačítkem na stavový ukazatel pro export nahrávky do zvukového či textového formátu.

Okna s grafy (4) (volitelná)
V závislosti na konfiguraci testu zobrazuje tato oblast okna s grafy různých výsledků:
Interval mezi výboji (IDI), Potenciál motorické jednotky (MUP), Otáčky/amplituda,
Počet malých segmentů (NSS), Obálka, a Poměr špičky.
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Povšimněte si, že okna s grafy neobsahují žádné hodnoty, dokud nebyla provedena analýza.

Příklad: Okno s grafem výsledku potenciálu motorické jednotky (volitelné)

Okno s grafem výsledku MUP zobrazuje MUP, které byly nalezeny při analýze. Počet přijatých MUP je
zobrazen v pravém horním rohu okna.
 Čtvereček představuje MUP. Pro aktivaci editace MUP, která zahrnuje podrobná data o MUP, amplitudě a
době trvání, jednoduše klikněte na čtvereček.
 Střední amplituda/délka trvání je zobrazena jako X (barevné kódy jsou podobné MUP).
Pokud má MUP odpovídající referenční limit, výsledek bude obarven následovně:
- Abnormální: červený čtvereček.
- Normální: zelený čtvereček.
Pokud jsou přítomny referenční hodnoty, může se zobrazovat jedno okno pro jednotlivé MUP a jedno okno
pro střední MUP.
Amplituda a délka trvání MUP bez odpovídajícího referenčního limitu jsou černé. Normální oblast je zobrazena
jako průhledné okno se zeleným okrajem.
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Nálezy
Použijte tlačítko Nálezy pro přechod na stránku Nálezy. Tato stránka umožňuje komplexní ohodnocení
vašich nálezů pro všechny svaly. Případně můžete aktivovat Lištu nálezů (C) na zobrazení získávání pro
povolení hodnocení vybraného svalu v reálném čase. Lišta nálezů může být aktivována kliknutím pravým
tlačítkem myši v okně s křivkou nebo vybráním zobrazení, ve kterém je přednastavena jako aktivní. V obou
případech lze hodnocení změnit kliknutím na buňku tabulky. Povšimněte si, že můžete měnit hodnocení
jediným kliknutím, a sice přidržením stisknutého pravého tlačítka myši a posouváním ukazatele myši na
požadované hodnocení.

Okno s poznámkou

Pro zobrazení okna s poznámkou vyberte toto okno v nabídce, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem.
V okně s poznámkou můžete psát komentáře týkající se aktuálního testu a strany. Klikněte do okna s poznámkou
a blikající kurzor naznačuje, že nyní můžete psát text.
Po kliknutí pravým tlačítkem myši v okně s poznámkou jsou dostupné funkce zpět, vyjmout, kopírovat,
vložit, smazat a vybrat.

Pokud je okno s poznámkou přítomno, ale není zobrazeno, bude vedle názvu části těla v horní levé části
obrazovky viditelná malá ikona

.

Pole Poznámky na stránce Údaje o pacientovi zobrazuje všechny poznámky zadané k testu.
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Analýza MUP (volitelná)
Po kliknutí na tlačítko Analýza MUP provede aplikace analýzu dat z MUP záznamu a vyhledá potenciální
MUP. Je identifikován každý unikátní, opakovaný MUP.
Analýza identifikuje a zprůměruje individuální výboje z téže motorické jednotky. Akce po analýze je
přednastavena a závisí na konfiguraci testu.
 Typy akcí při nálezu MUP:
- Zůstat v aktuálním zobrazení (automatické přijetí).
- Přejít na editaci MUP, pokud jsou nějaké MUP nalezeny.
- Přejít na zobrazení přehledu MUP.
- Přejít na MUP.
 Typy akcí, pokud nejsou nalezeny žádné MUP:
- Zůstat v aktuálním zobrazení (pokračovat).
- Přejít na zobrazení přehledu MUP.

Analýza IP (volitelná)
Při kliknutí na tlačítko analýzy IP provede aplikace analýzy dat z IP (interferenční vzorec), spočítá otáčky,
počet malých segmentů, NSS a ostatní parametry IP.
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Potenciály motorické jednotky (MUP) (volitelné)
MUP − stránka Data
Stránka Data zobrazuje tabulku potenciálů motorické jednotky s podrobnými parametry, jak je ukázáno na
obrázku níže.
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Stránka MUP
Na stránce MUP můžete vidět záznamy/epochy. MUP jsou rozděleny na jednotlivé jednotky svislou čarou,
jak je znázorněno na obrázku níže.

Přiblížení jedné z MUP.
Následující funkce budou dostupné, pokud umístíte kurzor nad MUP, na kterou byste se chtěli blíže
podívat:
 Klikněte na

pro smazání MUP. MUP je poté označena červeným křížkem.

 Klikněte na

pro otevření MUP v editačním zobrazení MUP.

 Klikněte a přetáhněte značku pro nastavení. Toto se provádí v okně přiblížení.
 Svislá dělící čára (A) naznačuje konec nahrávky MUP. Klikněte na značku pro zobrazení této MUP v
režimu nastavení.
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MUP − stránka Přehled
Na stránce Přehled MUP můžete vidět data pro každou nahrávku/epochu.
Z této stránky lze rovněž ručně seskupit MUP, pokud automatická detekce MUP pro určitý signál
nefunguje. Na toto zobrazení se lze dostat přes editační zobrazení MUP.
Povšimněte si, že Přehled hlavního okna se zobrazuje nahoře, Hlavní okno uprostřed a okna s Šablonami
křivek dole.

Pro vybrání šablony na ni klikněte levým tlačítkem. Spouštěcí vzor je zobrazen v přehledu hlavního okna
malými čárkami. V hlavní okně značí rámeček jeden uzavřený MUP.

Lokalizování MUP
Při pohybu myší v hlavním okně se objeví rámeček okolo detekovaného MUP. Malý štítek uprostřed
rámečku indikuje přítomnost MUP.
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Přidání MUP do šablony
Klikněte na MUP a program vybere MUP nejbližší malému štítku uvnitř rámečku. Rámeček se automaticky
posune do špičky a MUP je přidán do rámečku vybrané šablony.
Kliknutím pravým tlačítkem uvnitř rámečku otevřete nabídku pro zahrnutí, vynechání či automatické
vyhledání podobných MUP výbojů pro danou MUP šablonu.

Odebrání MUP z šablony
Klikněte na již vybranou MUP pro její odebrání z rámečku šablony.

MUP − stránka Editace

Oblast šablony
Šablonu tvoří následující informace:
 Amplituda a délka trvání jsou zobrazeny zeleně, jsou-li normální, červeně, jsou-li abnormální, a černě,
nejsou-li dostupné žádné referenční hodnoty.
 Fáze (lze je editovat).
 Otočky (lze je editovat).
 Počet výbojů.
Ve spodní části každého rámečku je zobrazen spouštěcí vzorec pomocí malých „tyček“.
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Editace šablony
Každá aktivní šablona zobrazuje MUP se dvěma značkami. Značky lze přesouvat a změna je reflektována v
okně Rastr.

Průměr a sloučení dvou šablon
Ve spodní části aktivní šablony je spouštěcí vzor. Pro provedení průměru signálů dvou šablon a sloučení
spouštěcího vzoru jednoduše klikněte a přetáhněte „tyčkový“ vzor do jiné šablony.

Smazání šablony
Klikněte na

pro smazání šablony. Šablona je označena červeným křížkem.

Okno Rastr
Okno rastru zobrazuje všechny jednotlivé MUP z vybrané šablony.
Klikněte pravým tlačítkem v oblasti okna k zapnutí a vypnutí funkce vrstvení. Kliknutí na signál v okně
rastru tento signál zapne/vypne.
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Ostatní funkce
Záloha
POZOR Je silně doporučeno pravidelně zálohovat. Pro zálohu databáze využijte program
Správcovský nástroj.
Pro zálohu adresáře obsahujícího archivované studie použijte nástroj Windows Backup.

Vytištění obrazovky
Vytištění obrazovky se aktivuje kliknutím levým tlačítkem na ikonu tisku v pravém horním rohu nebo
stisknutím kombinace kláves <ctrl-print screen> na klávesnici počítače. Tiskárna, která se má použít a další
nastavení lze změnit po kliknutí pravým tlačítkem na ikonu tisku.

Demo režim
Pro ukázku a výukové účely může program běžet v demo režimu, kde jsou zobrazeny nasimulované signály.
Tento režim lze aktivovat kliknutím na Nastavení a poté na Systém z Domovské stránky.
V demo režimu použijte kombinaci kláves <ctrl s> pro nasimulování jedné stimulace a <ctrl r> pro
zapnutí/vypnutí opakované stimulace.

Kliknutí pravým tlačítkem
Povšimněte si, že pokud funkce (např. tlačítko) zdánlivě chybí, je doporučeno vyzkoušet kliknout pravým
tlačítkem na různé prvky na obrazovce. Bude zobrazena nabídka s jednou či více možnostmi.
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Softwarové varovné zprávy
Během používání se mohou vyskytnout následující softwarové zprávy:
Intenzita > 120 dB! Zvýšit?
Pro zvýšení za hranici 120 dB musíte odpovědět ano.
UPOZORNĚNÍ
Při změně algoritmu jsou vyžadovány nové referenční hodnoty.
Pokud používáte systém referenčních hodnot, musí hodnoty odrážet zvolený algoritmus.
UPOZORNĚNÍ
Nové nastavení vyžaduje nové referenční hodnoty.
Pokud používáte systém referenčních hodnot, musí hodnoty odrážet zvolené nastavení.

Přetížení – snižte citlivost!!
Došlo k saturaci: Pokud se tato chybová zpráva zobrazuje pravidelně, je doporučováno snížit vstupní
citlivost, neboť parametry tvaru mohou být saturací výrazně ovlivněny.

Chyba zisku v zesilovačích, max. chyba.
Zisk v zesilovačích: Toto se testuje během startovacího režimu a překračuje povolené nastavené limity.
Ukončete program Dantec Keypoint.NET a ověřte připojení kabelu. Může být nutná opětovná kalibrace.

Proudový stimulátor může fungovat chybně.
Problém nastal během zkoušky napájení stimulátoru. Ukončete program Dantec Keypoint.NET a ověřte
připojení kabelu. Nepoužívejte proudový stimulátor, když je zobrazeno toto hlášení, neboť stimulátor
může být vadný.

Nebyl detekován žádný hardware.
Komunikace mezi počítačem a hardwarem nemohla být navázána. Ukončete program Dantec Keypoint.NET a
zkontrolujte:
- propojení USB kabelu mezi počítačem a panelem připojení (zabudovaným).
- zapojení napájecího kabelu do panelu připojení (zabudovaný).
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