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© 2018 Natus. Všechna práva vyhrazena.
Obsah tohoto návodu je vlastnictvím společnosti Natus. 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 balení
systému obsahovat jeden nebo více dodatků k tomuto návodu. Před použitím zařízení
je nutné pozorně přečíst tento návod včetně všech takových dodatků.
V následujících případech 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. Ke správnému použití aplikace Keypoint.NET a řádnému provedení
testu je nezbytný jak návod k použití softwaru, tak návod k použití přístrojové složky
systému. Pro pokročilé použití aplikace 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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Bezpečnostní informace
Systém byl navržen k použití při elektrofyziologických testech, jako jsou například:
záznamy elektromyografie (EMG), vyšetření nervového přenosu (NCS) a evokovaných
potenciálů (EP).
Pro bezpečnostní informace týkající se pacienta či pro použití aplikačního softwaru Keypoint.NET viz
návod k použití softwaru. Před samotným použitím tohoto zařízení se ujistěte, že jste si informace
přečetli a porozuměli jim.

Zamýšlené použití
Keypoint G4 je navržen jako elektrofyziologická pomůcka při stanovování diagnóz a
prognóz a k monitorování nemocí centrální a periferní nervové soustavy. Rovněž jej lze
využít k vyšetření funkční stránky nervů a svalů v ostatních oborech, jako jsou rehabilitace
(fyzická medicína), profesní medicína či sportovní medicína.

Kontraindikace
Zda riziko použití jasně převáží jakékoli možné přínosy je v jednotlivých případech na rozhodnutí lékaře.
Pacient s implantovaným elektronickým zařízením (např. kardiostimulátorem) by neměl být
vystaven elektrické stimulaci, pokud to není na základě názoru lékařského specialisty.
Při zvýšené náchylnosti ke krvácení je nutné dbát určité opatrnosti při použití jehel.
U pacientů s infekčními nemocemi by měla být provedena běžná preventivní opatření.
Věk ani pohlaví nepředstavují samy o sobě kontraindikace pro žádnou proceduru.
Pro kontraindikace k použití jehel/elektrod se podívejte do jejich přiložených návodů k použití.

Nebezpečí
Při použití v přítomnosti hořlavých anestetik hrozí nebezpečí výbuchu.

7

Dantec Keypoint G4

Varování
Nepoužívejte toto počítačové vybavení k žádným jiným účelům, než k jakým bylo navrženo
výrobcem, což je v tomto případě provádění testů na pacientech a případné následné vytvoření
zprávy. Neinstalujte žádný jiný software než Keypoint.NET. Společnost Natus nepřijímá žádnou
odpovědnost, pokud není zařízení používáno v souladu s tímto návodem.
Zařízení není navrženo k použití v magnetickém poli MRI.
Zařízení není určeno k přímé srdeční aplikaci.
Zařízení není vhodné pro monitorování na jednotce intenzivní péče.
Jakékoliv porušení ochranného vodiče uvnitř i vně přístroje či odpojení ochranné uzemňovací
přípojky činí zařízení nebezpečným. Úmyslné odpojení je nepřípustné. Pravidelně je třeba
kontrolovat zemnící (ukostřovací) vedení.
Nepřipojujte „uzemnění pro pacienta“ do ochranné uzemňovací přípojky na zadním panelu napájecí
jednotky/izolačního transformátoru, ani do jiné přípojky „uzemnění“, neboť vstupy elektrod jsou
galvanicky izolované.
Současné připojení pacienta k vysokofrekvenčnímu chirurgickému nástroji může mít za následek
popálení v místě elektrické stimulace nebo snímacích elektrod a případně i poškození elektrického
stimulátoru či vstupních zesilovačů elektrod. Provoz v těsné blízkosti (např. 1 m) krátkovlnného či
mikrovlnného léčebného zařízení může způsobit kolísavost výkonu elektrického stimulátoru.
Elektrické přístroje pro zdravotnické využití vyžadují speciální předběžná opatření pro
elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a jejich montáž a servis je třeba provádět v souladu s EMC
dokumentací příslušného zařízení.
Při připojování integrovaného LAN portu do síťového systému musí být do kabeláže LAN mezi LAN
port a síťový systém správně zapojeno zařízení NetBox Ref. 9031G046x.
Nepropojujte přímo LAN port na počítači a síťový systém! Zařízení NetBox Ref. 9031G046x
poskytuje elektrickou izolaci, která zabraňuje tomu, aby se nebezpečný elektrický proud dostal k
pacientovi v případě, že síťový systém neočekávaně zkratuje na vedení o vysokém napětí.
Nesprávná instalace zařízení NetBox Ref. 9031G046x při vytváření LAN připojení zneplatňuje
potvrzení o souladu tohoto produktu s mezinárodními bezpečnostními standardy pro zdravotnické
elektrické přístroje ČSN EN 60601-1.
Použití příslušenství, elektrod a kabelů jiných, než těch specifikovaných společností Natus, může mít
za následek zvýšené emise nebo sníženou odolnost zařízení.
Nepřipojujte zařízení do jakýchkoli vícenásobných zásuvek nebo prodlužovacích šňůr.
Používejte pouze volitelná zařízení stanovená společností Natus, aby vyhovovala normě
ČSN EN 60601-1.
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Při připojování jiných zařízení je nutné věnovat pozornost normě ČSN EN 60601-1 – Zdravotnické
elektrické přístroje, část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost.
Nedodržení této normy může vést k bezpečnostnímu riziku.
Zařízení nelze používat těsně vedle jiného přístroje či s jiným přístrojem položeným na něm. Pokud
se použití těsně vedle nebo pod jiným přístrojem ukáže být nezbytným, je třeba si pozorováním
ověřit, že zařízení ve výsledném rozestavení řádně funguje.
Nebezpečné fyziologické účinky! Proudový stimulátor může vydávat nebezpečný proud a napětí.
Při práci s proudovým stimulátorem dejte pozor, abyste nevystavili pacienty vysokým proudům.
Před připojením či odpojením stimulačních elektrod vždy „vynulujte“ stimulátor.
Při používání programu věnujte pozornost ukazateli intenzity. – Pro podrobnosti viz kapitola
Přetížení stimulátoru v uživatelské příručce k softwaru a kapitola Stimulátory v tomto návodu k
přístrojové složce.

Upozornění
Abyste se vyhnuli bzučivému rušení vedení, vždy používejte stíněné napájecí kabely od společnosti
Natus, obzvláště v blízkosti pacienta nebo zesilovače.
Přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení mohou ovlivnit elektrická zařízení pro
zdravotnické použití.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nesundávejte kryt. Nechte servis na kvalifikovaných
servisních pracovnících.
Zamezte nechtěnému kontaktu mezi připojenými, ale nepoužívanými elektrodami a ostatními
vodivými částmi - včetně těch připojených k ochrannému uzemnění.
Pro čištění přístroje nepoužívejte čisticí detergenty ani jiné čisticí prostředky na bázi alkoholu,
rozpouštědla, silikonu nebo abrazivních a/nebo hořlavých látek.

Vedlejší účinky
Postupy prováděné přístrojem Keypoint G4 nemají žádné známé vedlejší účinky.
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Požadavky na bezpečnost
POZOR Toto zařízení je určeno pro použití kvalifikovaným zdravotnickým personálem, znalým v
oboru neurofyziologie a neurofyziologických posudků a také obeznámeným s používáním výrobku /
zařízení Keypoint.
Toto zařízení bylo navrženo a testováno v souladu s normou ČSN EN 60601-1 o zdravotnických
elektrických přístrojích, srovnej s textem normy ČSN EN 60601-1 níže v této kapitole.
Zařízení bylo navrženo pro použití v interiéru za teploty mezi +10 °C a +35 °C.
Elektrická zástrčka musí být zapojena výhradně do elektrické zásuvky vybavené ochranným
zemnícím kolíkem. Je zakázáno používat prodlužovací kabely.

VAROVÁNÍ Jakékoliv porušení ochranného zemnicího vodiče uvnitř i vně zařízení či odpojení
ochranné uzemňovací přípojky činí zařízení nebezpečným. Úmyslné odpojení vodiče je zakázáno.
Pravidelně je třeba kontrolovat zemnicí resp. ukostřovací vedení.
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Bezpečný provoz zařízení vyžaduje dodržování následujících doporučení:
•

Při připojování zdravotnického vybavení napájeného ze zásuvky umístěné v místnosti,
která není určena pro zdravotnické účely, a při připojování nezdravotnického
elektrického vybavení k tomuto zařízení dodržujte prosím požadavky stanovené
normou ČSN EN 60601-1 Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických
systémů, porovnej s textem ČSN EN 60601-1 níže v této kapitole.

•

Pokud je zařízení připojeno k síťovému napájení, mohou být přípojky pod proudem
a jakýmkoli snímáním krytů či vyjímáním součástí pomocí nářadí se pravděpodobně
zpřístupní části pod proudem.

•

Před demontáží krytů pro potřeby seřizování, výměny součástí, údržby či oprav
musí být přístroj odpojen od všech zdrojů napětí.

•

Odborné zásahy smí provádět výhradně oprávněný servisní technik společnosti
Natus. Výjimkou jsou práce spadající do povinností obsluhy v rozsahu popsaném v
této příručce.

•

Při výměně používejte výhradně pojistky předepsaného typu dimenzované pro
jmenovité proudové zatížení. Žádné provizorní jištění ani zkratové spojování
kontaktů pojistek není přípustné.

•

V případech, kdy je k pacientovi připojeno více zařízení, je třeba věnovat zvýšenou
pozornost celkovému zatížení pacienta unikajícími proudy.

•

Vznikne-li podezření, že došlo k porušení ochrany, je třeba zařízení vyřadit z
provozu a zajistit proti neúmyslnému použití.
Obraťte se na kvalifikovaný servis a nechte provést funkční a bezpečnostní kontrolu
přístroje, která by měla zahrnovat:
- Zkoušku izolačního stavu;
- Zkoušku zemnícího vedení;
- Zkoušku unikajících proudů podle ČSN EN 60601-1.

•

Zařízení může mít porušenou ochranu, jestliže například:
- Jeví viditelné známky poškození;
- Neprovádí některé určené funkce;
- Utrpělo nárazy při přepravě.
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Výňatek z normy ČSN EN 60601-1
POZOR Při připojování jiných přístrojů je nutné věnovat kvalifikovanou pozornost
následujícímu výňatku z příslušné normy pro bezpečnost zdravotnických elektrických přístrojů.

ČSN EN 60601-1 Zdravotnické elektrické přístroje, část 1:
Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost. Kapitola 16:
Zdravotnické elektrické systémy.
Při připojování zdravotnického přístroje s použitou součástkou typu F nebo jakýmkoli
přídavným vybavením nevyhovujícím normě ČSN EN 60601-1, ale vyhovující příslušné
bezpečnostní normě pro takové vybavení, přídavné vybavení:
1) musí být buď umístěno mimo bezprostřední okolí pacienta (okolím pacienta se rozumí
veškerý prostor, ve kterém může dojít k úmyslnému či neúmyslnému kontaktu mezi
pacientem a částí systému (např. tiskárnou) nebo může takový kontakt nastat v
důsledku dotyku některé jiné osoby s částí systému)
nebo
2) pokud je umístěno v bezprostředním okolí pacienta, musí být:
a) vybaveno přídavnou ochrannou uzemňovací přípojkou
nebo
b) napájeno odděleným transformátorem, omezujícím unikající proud krytem/dotykem
na hodnotu nepřesahující: Běžné podmínky: 0,1 mA nebo při selhání jedné ochrany
0,5 mA.
Pro další podrobnosti viz ČSN EN 60601-1.
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Přehled systému
Pracovní stanice

(1) Počítač

(2) Spínač napájení

(3) Monitor

(4) Zabudovaný reproduktor

(5) Ovládací panel

(6) Počítačová klávesnice

(7) Rameno s elektrodami (volitelné)

(8) Proudový stimulátor (volitelný)

(9) Skříň zesilovače (volitelná)

(10) Připojovací panel

(11) Pouzdro se sadou příslušenství (volitelné)

(12) Myš

(13) Tiskárna (volitelná)

(14) Koncovka LAN (volitelná)

(15) Vozík

(16) Zdroj napájení / izolační transformátor

POZNÁMKA Veškeré polohy a rozmístění jednotlivých zařízení na obrázku jsou pouze příkladem.
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Schéma připojení kabelů

A Zdroj napájení /
izolační transformátor

F Obrazovka

K Reproduktor

B Tiskárna (volitelná)

G Skříň zesilovače (volitelná)

L Síťový izolátor (volitelný)

C Počítač

H Skříň stimulátoru (volitelná)

M Kryt vozíku

D Počítačová klávesnice

I Myš

N Jednotka napájení
stejnosměrným proudem
(použitá společně s
izolačním
transformátorem)

E Ovládací panel

J

O Skříň zesilovače (volitelná)

Připojovací panel
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Připojení kabelů
Před používáním zařízení je třeba propojit jednotlivé součásti systému.
1. Připojte všechny kabely rozhraní signálu, jak je znázorněno na obrázcích (tenké černé čáry).
2. Připojte všechny kabely napájecího rozhraní, jak je znázorněno na obrázcích, kromě
hlavní napájecí šňůry do zásuvky ve zdi (modré tečkované čáry).
3. Zkontrolujte napětí:
- Zajistěte, aby byly voliče napětí na jednotce napájecího zdroje nastaveny na
správná nastavení napětí.
- Zajistěte, aby bylo na jednotce izolačního transformátoru použito správné napětí.
4. Připojte hlavní napájecí šňůru do zásuvky ve zdi (modrá tečkovaná čára).
5. Stisknutím tlačítka zapínání/vypínání napájení

na předním panelu počítače zapněte systém.

POZOR Používejte pouze volitelná zařízení stanovená společností Natus, aby vyhovovala
normě ČSN EN 60601-1.
POZOR Abyste se vyhnuli bzučivému rušení vedení, vždy používejte stíněné napájecí kabely od
společnosti Natus, obzvláště v blízkosti pacienta nebo zesilovače.
POZNÁMKA Odpojení napájecího kabelu ze síťového konektoru na zdroji napájení / izolačním
transformátoru vypne elektrické napájení celého systému.
POZNÁMKA Zajistěte, aby bylo zařízení po připojení do elektrické zásuvky umístěno takovým
způsobem, který dovoluje v případě nutnosti jeho snadné odpojení od elektrické sítě.
POZNÁMKA HS LINK – k technologii HS LINK lze připojit moduly rozličných typů (viz G, H a O na
obrázku výše). Kombinace jistých typů modulů mají svá omezení z důvodu omezeného napájení HS
LINK. Omezení kombinací modulů jsou řízena softwarově.
POZNÁMKA HS LINK – moduly (G, H a O) připojené k HS LINK mohou mít jistá omezení z důvodu
vlastností systému souvisejících se spotřebou energie. Omezení souvisí s hardwarem a lze se jim
vyhnout použitím zdroje napájení stejnosměrným proudem (N).
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Připojovací panel

Vstupní/výstupní konektor
Vstup/výstup magnetické stimulace / neurologického kladívka nebo
synchronizace externí spouště nebo externí zpracování stimulace.

Konektor nožního spínače

VEP

AEP

VEP

Konektor stimulátoru vzorů zrakové stimulace

Konektor sluchátek pro sluchovou stimulaci

Výstupní konektor brýlí zrakového stimulátoru

Kontrolka zapnutého napájení
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Jednotky zdroje napájení / izolačního transformátoru
Pro podrobné pokyny viz návod přibalený k jednotkám zdroje napájení či izolačního
transformátoru.
VAROVÁNÍ Nepřipojujte zařízení do jakýchkoli vícenásobných zásuvek nebo prodlužovacích šňůr.
UPOZORNĚNÍ Za účelem dodržení normy ČSN EN 60601-1 zapojujte všechna zařízení systému
pouze do bezpečnostní šestizásuvkové jednotky napájecího zdroje / izolačního transformátoru.
－Pro podrobné pokyny k použití viz návod přibalený k napájecímu zdroji / izolačnímu transformátoru.

Napájecí zdroj

Izolační transformátor

Technické údaje
Pro technické údaje se v technickém listu podívejte do oddílu týkajícího se Keypoint G4.
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Ovládací prvky
Ovládací panel

(1) Kontrolka pohotovostního režimu

(2) Kontrolka zapnutého napájení

(3) Číslicová klávesnice

(4) Navigační klávesy softwaru

(5) Kurzorové klávesy rychlosti skenu /
míry citlivosti

(6) Ovládací knoflík síly stimulace

(7) Klávesa pro vynulování síly stimulace

(8) Kurzorové klávesy pro nastavení doby
trvání stimulace

(9) Kurzorové klávesy pro nastavení frekvence
opakování stimulace

(10) Kontrolka stimulace

(11) Klávesa pro jednorázovou stimulaci

(12) Klávesa pro opakovanou stimulaci

(13) Kurzorové klávesy stopy/značky a spouště

(14) Kontrolka hlasitosti

(15) Ovládací knoflík hlasitosti/kurzoru

(16) Kontrolka režimu kurzoru

(17) Klávesa/kontrolka vypnutí reproduktorů

(18) Funkční klávesy softwaru
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Funkce ovládacích prvků

Navigace v softwaru / Funkce softwaru
Navigační klávesy softwaru – barevně odlišené
Navigační klávesy softwaru umožňují přepínání mezi záložkami aplikace.
6 barev a funkcí navigačních kláves softwaru odpovídá barvám softwarových
navigačních tlačítek v aplikaci.
Klávesami levé a pravé šipky a klávesou Enter si můžete vybrat test.

Funkční klávesy softwaru – barevně odlišené
Funkční klávesy softwaru umožňují ovládat různé softwarové funkce v aplikaci.
12 barev a funkcí funkčních kláves softwaru odpovídá barvám softwarových funkčních
tlačítek v aplikaci.

Rychlost skenu / míra citlivosti
Klávesy s šipkami pro nastavení rychlosti posunu

Klávesy s pravou a levou šipkou umožňují měnit rychlost posunu.
Klávesa s šipkou doprava zvyšuje rychlost skenu.
Klávesa s šipkou doleva snižuje rychlost skenu.
Kurzorové klávesy pro nastavení úrovně citlivosti
Šipky nahoru a dolů umožňují měnit úroveň citlivosti.
Šipka nahoru zvyšuje úroveň citlivosti
Šipka dolů snižuje úroveň citlivosti.

Stimulace
Kontrolka stimulace
Zelené světlo kontrolky stimulace (LED) blikne jednou pro jednu stimulaci a bude
blikat přerušovaně pro opakovanou stimulaci.
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Klávesa jedné stimulace
Když je stisknuta klávesa jedné stimulace, dojde k provedení jednoho stimulu a
kontrolka jednou blikne.
Klávesa jedné stimulace může být také použita pro zastavení opakované stimulace.

Klávesa opakované stimulace
Když je stisknuta klávesa opakované stimulace, dojde k opakovanému provádění
stimulů a kontrolka přerušovaně bliká.
Pro zastavení opakované stimulace stiskněte buď znovu klávesu opakované stimulace
nebo klávesu jedné stimulace.

Síla / doba trvání / frekvence opakování stimulu
Ovládací knoflík síly stimulace
Ovládacím knoflíkem síly stimulace můžete nastavit sílu prováděné stimulace.
Otočením knoflíku doprava zvýšíte sílu stimulace.
Otočením knoflíku doleva snížíte sílu stimulace.

0mA

Klávesa pro vynulování síly stimulace
Stiskněte klávesu pro vynulování intenzity stimulace a intenzita stimulace se vrátí
zpět na výchozí úroveň.
VAROVÁNÍ: Při práci s proudovým stimulátorem dejte pozor, abyste nevystavili
pacienta vysokým proudům. Před připojením či odpojením stimulačních elektrod
vždy stimulátor vynulujte.
Kurzorové klávesy pro nastavení doby trvání stimulace
Šipkami nahoru a dolů pro nastavení doby trvání stimulu můžete zvýšit/snížit dobu
trvání stimulace.
Šipka nahoru zvyšuje dobu trvání stimulace.
Šipka dolů snižuje dobu trvání stimulace.

Šipky pro nastavení frekvence opakování stimulace
Šipkami nahoru a dolů pro nastavení frekvence opakování stimulu můžete zvýšit a
snížit frekvenci opakování stimulace.
Šipka nahoru zvyšuje frekvenci opakování stimulace.
Šipka dolů snižuje frekvenci opakování stimulace.

20

Návod k použití přístrojové složky systému

Reproduktor / Hlasitost / Režim kurzoru / Stopa /
Značka / Spoušť
Kontrolka/klávesa vypnutí reproduktoru
Stisknutím klávesy přepínáte mezi funkcí zapnutí či vypnutí reproduktoru.
Žluté světlo (LED) indikuje, že je reproduktor vypnutý. Pro nastavení hlasitosti viz
funkce ovládacího knoflíku níže.

Kontrolka hlasitosti
Zelená (LED) kontrolka svítí, když je hlasitý zvuk reproduktoru zapnutý.
–viz funkce ovládacího knoflíku níže.

Ovládací knoflík hlasitosti/kurzoru
Stisknutím ovládacího knoflíku přepínáte mezi funkcemi hlasitosti a režimu kurzoru.
Pokud je zapnuto ovládání hlasitosti, otáčením knoflíku nastavíte úroveň hlasitosti.
Je-li aktivní režim kurzoru, otočením knoflíku posunete kurzor stop/značek či spouště.

Kontrolka režimu kurzoru
Zelené světlo (LED) kontrolky svítí, když je aktivní režim kurzoru.
Když je režim aktivní, umožňuje posouvání kurzoru stopy/značky či spouště pomocí
ovládacího knoflíku –viz funkce ovládacího knoflíku výše.

Šipky stopy/značky a spouště
V aplikacích NC; F-Wave; a H-Reflex:
Šipky nahoru a dolů vybírají aktivní stopu.
Šipky doleva a doprava vybírají aktivní kurzor.
V aplikaci EMG:
Šipky nahoru a dolů posunují kurzor spouště po malých krocích.
Šipky doleva a doprava posunují kurzor spouště doleva a doprava.

Zadní panel
LINK

Vstupní konektor HS Link－panel připojení (zabudovaný)
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Nožní spínač (volitelný)
Nožní spínače jsou dostupné v podobě trojitého pedálu (funkce A, B a C) nebo jako jeden
pedál (funkce B). –Viz také kapitola Rukojeť pro pokročilou stimulaci v tomto návodu.

Nožní spínač －model s 3 pedály
Stupeň ochrany proti škodlivému pronikání vody

IPX1

(A)

(B)

Závisí na příslušné aplikaci

Zahájení/zastavení stimulace
Sešlápnutím pedálu na 1 sekundu spustíte opakované stimuly.
Spuštění/pozastavení – závisí na příslušné aplikaci

(C)
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Zesilovače

Moduly zesilovače: 3-, 4-, 6- a 8kanálové

3 kanály

4 kanály

6 kanály

8 kanály

Kontrolka zapnutého napájení
Zelené světlo (LED) značí, že je napájení zesilovače zapnuté.

Vstup zesilovače (izolovaný)
Všechny vstupní konektory zesilovače jsou elektronicky izolované.
Vstupní konektory elektrostaticky citlivého zesilovače
VAROVÁNÍ Nedotýkejte se vstupních konektorů zesilovače, neboť by to
mohlo poškodit zesilovač či ovlivnit jeho výkon.

Ω

Klávesa/kontrolka testu impedance (pouze pro 4/6/8 kanálů)
Stiskněte klávesu testu impedance pro zahájení měření impedance.
Zelené světlo (LED) značí, že probíhá test impedance.
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Kontrolka/klávesa vypnutí reproduktoru
Stisknutím klávesy přepínáte mezi funkcí zapnutí či vypnutí reproduktoru.
Žluté světlo (LED) indikuje, že je reproduktor vypnutý.
Kontrolka aktivní elektrody - černé
Aktivní elektroda odpovídá černému vstupnímu konektoru.
Zelené světlo (LED) značí výsledky testu impedance, jak je popsáno níže.
Stav LED kontrolek
Všechny LED kontrolky jsou vypnuté
Nepřerušovaně svítící LED kontrolky

Výsledek
Přípustná impedance
Vysoká impedance

Kontrolka referenční elektrody - červené
Referenční elektroda odpovídá červenému vstupnímu konektoru.
Zelené světlo (LED) značí výsledek testu impedance.
–Viz popis stavů LED kontrolek a výsledků ve výše uvedeném oddílu Kontrolka
aktivní elektrody.
Vstupní konektory zesilovače (1-3) / (1-4)
Vstupní konektory zesilovače 1-3 a 1-4 obsahují jak zásuvku typu DIN, tak
dvojici 1,5mm konektorů odolných vůči doteku.
Vstupní konektory zesilovače (4-8)
Vstupní konektory zesilovače 4-8 představují dvojici 1,5mm konektorů
odolných vůči doteku. Tyto vstupní konektory zesilovače mohou sdílet tentýž
referenční kolík.
Propojené referenční vedení / kontrolka
Zelené světlo (LED) značí, že referenční vstupní konektory nad referenčním
vedením jsou propojené. Tato funkce je aktivní při jejím zvolení v nastavení
aplikačního software.
Zemnící konektor / kontrolka pro pacienta
Připojte zemnící elektrodu pro pacienta k zelenému konektoru.
Zelené světlo (LED) značí výsledek testu impedance.
–Viz popis stavů LED kontrolek a výsledků ve výše uvedeném oddílu Kontrolka
aktivní elektrody.
VAROVÁNÍ Nepřipojujte „uzemnění pro pacienta“ do ochranné
uzemňovací přípojky na zadním panelu napájecí jednotky / izolačního
transformátoru, ani do jiné přípojky „uzemnění“, neboť vstupy elektrod jsou
galvanicky izolované.
Zemnící konektor / kontrolka pro pacienta
Připojte zemnící elektrodu pro pacienta k zelenému konektoru.
Zelené světlo (LED) značí výsledek testu impedance.
–Viz popis stavů LED kontrolek a výsledků v odstavci Kontrolka aktivní
elektrody výše.
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Zadní panel
LINK

Vstupní konektor HS Link－panel připojení (zabudovaný)

LINK

Výstupní konektor HS Link - Připojení proudového stimulátoru
Konektor HS Linkport
Konektor HS Linkport umožňuje připojení extra modulu (např. stimulátoru).
Pro otevření krytky konektoru HS Linkport použijte nářadí (např. malý
šroubováček).
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EP modul zesilovače ― 6 kanálů

Kontrolka zapnutého napájení
Zelené světlo (LED) značí, že je napájení zesilovače zapnuté.
Vstup zesilovače (izolovaný)
Všechny vstupní konektory zesilovače jsou elektronicky izolované.
Vstupní konektory elektrostaticky citlivého zesilovače
VAROVÁNÍ Nedotýkejte se vstupních konektorů
zesilovače, neboť by to mohlo poškodit zesilovač či ovlivnit
jeho výkon.
Kontrolka/klávesa testu impedance
Stiskněte klávesu testu impedance pro zahájení měření
impedance.
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Vstupní konektory zesilovače – společná sada
Zelené světlo (LED) značí výsledky testu impedance, jak je
popsáno níže.
Stav LED kontrolek
Všechny LED kontrolky jsou vypnuté
Nepřerušovaně svítící LED kontrolky

Výsledek
Přípustná impedance
Vysoká impedance

Vstupní konektory zesilovače – hlavová sada (sestavená)
Konektory elektrod hlavové sady jsou označeny podle
mezinárodního systému umístění elektrod 10-20.
Zelené světlo (LED) značí výsledek testu impedance.
–Viz popis stavů LED kontrolek a výsledků ve výše uvedeném
oddílu Vstupní konektory zesilovače – společná sada.

Zemnící konektor / kontrolka pro pacienta
Připojte zemnící elektrodu pro pacienta k zelenému konektoru.
Zelené světlo (LED) značí výsledek testu impedance.
–Viz popis stavů LED kontrolek a výsledků ve výše uvedeném
oddílu Vstupní konektory zesilovače – společná sada.

Zadní panel
Vstupní konektor HS Link －modul zesilovače / panel
připojení (zabudovaný)

LINK

LINK

VAROVÁNÍ Z důvodu nebezpečí úrazu elektrickým
proudem se nesmí obsluha ani pacient přímo či nepřímo
dotýkat kovového stínění LINK kabelu připojeného k zadní
části zesilovače.
Výstupní konektor HS Link - nedostupný
Pro budoucí využití k připojení extra modulu.
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Stimulátory
Bezpečnostní informace
Stimulátory
VAROVÁNÍ Při práci s proudovým stimulátorem dejte pozor, abyste nevystavili pacienty
vysokým proudům. Před připojením či odpojením stimulačních elektrod vždy „vynulujte“
stimulátor.
VAROVÁNÍ Současné připojení pacienta k vysokofrekvenčnímu chirurgickému nástroji může
mít za následek popálení v místě elektrické stimulace nebo záznamových elektrod a případně i
poškození elektrického stimulátoru či zesilovačů vstupu elektrod. Provoz v těsné blízkosti (např.
1 m) krátkovlnného či mikrovlnného léčebného zařízení může způsobit kolísavost výkonu
elektrického stimulátoru.
VAROVÁNÍ Nebezpečné fyziologické účinky! Proudový stimulátor může vydávat nebezpečný
proud a napětí.
POZOR Neprovádějte elektrickou stimulaci po delší časový úsek.

Stimulační elektrody
VAROVÁNÍ Při používání jehlových elektrod k záznamu či stimulaci buď použijte předem
sterilizovanou jednorázovou jehlovou elektrodu, nebo jehlovou elektrodu na více použití
důkladně sterilizujte.
POZNÁMKA Ohledně čištění povrchových elektrod na více použití se podívejte do jejich
přiložených návodů k použití.
POZOR Zamezte nechtěnému kontaktu mezi připojenými, avšak nepoužívanými elektrodami
a ostatními vodivými částmi - včetně těch připojených k ochrannému uzemnění.
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Rukojeť pro pokročilou stimulaci (volitelná)

(1) Výstupní kolíky elektrody
Pro přímou stimulaci na pokožce viz popis stimulačních elektrod v této kapitole.
(2) Kontrolky polarity a stimulace
Stimulační katoda je indikována nepřetržitým zeleným světlem (LED). Během stimulace druhá LED
kontrolka zabliká žlutě – jednou pro jednorázovou stimulaci a přerušovaně pro opakovanou
stimulaci. Mějte na paměti, že pokud není stimulátor aktivní, žádná LED kontrolka nesvítí.
(3) Tlačítko jednorázové stimulace
Krátce stiskněte tlačítko na rukojeti.
(3) Tlačítko opakované stimulace
Stiskněte a podržte tlačítko na rukojeti stisknuté po dobu alespoň 1 sekundy.
Zastavení
Pro zastavení opakované stimulace stiskněte znovu tlačítko opakované stimulace.
(4) Ovládací kolečko intenzity stimulace
Pro zvýšení nebo snížení intenzity proudu otočte kolečkem.
Případně můžete použít kolečko myši nebo ovládací knoflík intenzity stimulace na ovládacím panelu.
Vynulování
Pro vynulování intenzity na nulovou úroveň stiskněte klávesu vynulování intenzity stimulace na
ovládacím panelu.
(5) Tlačítko A: Tlačítko nového místa – aktivní při testování motorických a senzorických nervů
Krátce stiskněte tlačítko na rukojeti.
(5) Tlačítko A: Vymazat – aktivní při vlně F
Krátce stiskněte tlačítko na rukojeti.
(5) Tlačítko A: Spustit trénink – aktivní v RNS
Krátce stiskněte tlačítko na rukojeti.
(5) Tlačítko A: Další test – aktivní v motorickém a senzorickém testu, vlně F a H reflexu
Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko na rukojeti po dobu alespoň 2 sekund.
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(6) Tlačítko C: Spustit/zastavit průměrovač – aktivní při testování senzorických nervů
Krátce stiskněte tlačítko na rukojeti.
(7) Tlačítko polarity
Tlačítko stiskněte pro změnu polarity.

Poznámka k tlačítkům A (5) a C (6).
Tlačítko A (5) má stejnou funkci jako:
Nožní spínač, pedál A;
Tlačítko A v aplikaci Keypoint.NET.

A

Tlačítko C (6) má stejnou funkci jako:
Nožní spínač, pedál C;
Tlačítko C v aplikaci Keypoint.NET.

C
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Stimulátory stálým proudem

－Stimulátor jednorázové stimulace stálým proudem
proudem

－Stimulátor vícenásobné stimulace stálým

Kontrolka zapnutého napájení
Zelené světlo (LED) značí, že je napájení stimulátoru zapnuté.
Výstup stimulátoru stálým proudem (izolovaný)
Výstupní konektory stimulátoru stálým proudem jsou elektronicky
izolované.
Kontrolka provedení stimulu
Blikne za každý stimulační pulz.
Výstupní zásuvka stimulátoru stálým proudem (izolovaná)
Pro připojení stimulačních elektrod s DIN zástrčkami. Podpora pro
aktivní rukojeť.
Výstupní konektory odolné vůči doteku (izolované)
Pro připojení stimulačních elektrod s konektory odolnými vůči doteku.
Kontrolka aktivní elektrody
Zelená světla (LED) značí aktivní (katodové) stimulační elektrody.

Zadní panel

LINK

Vstupní konektor HS Link - Připojení modulu zesilovače.
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Další informace týkající se stimulace
Zdrojové napětí

Zdrojové napětí pro proudové stimulátory činí přibližně 400 V. Pokud impedance zatížení překročí
400 V/lpokožka, kde Ipokožka značí vybraný stimulační proud, stimulátory nebudou schopné poskytnout
vybrané proudy. Navíc, stimulátory nebudou schopné poskytnout více než přibližně 0,5 W. Toto
může být omezující pro výstup proudu rychlých stimulací.

Stimulační elektrody
Doporučené stimulační elektrody
Doporučené stimulační elektrody pro použití při běžných vyšetření jsou:
Číslo elektrody

Typ

9013S030

Digitální kruhová elektroda

9013L069

Digitální kruhová elektroda Velcro

9013L035

Miniaturní ruční stimulační elektroda

9013L036

Ruční stimulační elektroda

9031E014

Rukojeť pasivní stimulace

9031E015

Rukojeť aktivní stimulace

9031E017

Pokročilá stimulační rukojeť

Pro použití povrchových (kožních) elektrod platí následující:
Před nasazením pacientovi je třeba plstěné elektrody 9013L035, 9013L036 nebo jiné
zemnící elektrody ze série 9013S070 namočit do fyziologického roztoku k vytvoření
dobrého elektrického kontaktu s pokožkou. Každá dvojice plstěných elektrod je určena k
použití pouze na jednom pacientovi.
Podobně při použití kolíků elektrody 9031E014/9031E015/9031E017 nebo jiných
elektrod s kovovými kontakty dodávanými bez vodivého gelu lze impedanci pokožky
snížit pomocí vodivé pasty nebo něčeho podobného.
Ujistěte se, že se znovupoužitelnými povrchovými elektrodami při opětovném
zužitkování nakládáte v souladu s pokyny výrobce a v souladu s ověřeným postupem
proti šíření infekcí.
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Maximální hustota proudu

Pozor! Pokud hustota proudu přesáhne 2 mA rms/cm2, může to vyžadovat zvýšenou
pozornost uživatele (hrozí riziko popálení pokožky). Nejvyšší hodnota pulzního proudu
závisí na frekvenci stimulace, šířce pulzu a obsahu plochy elektrody. Hustota proudu
může být spočítána následovně:

______
J = √ (f × Tp) × I/A,

kde f značí frekvenci stimulace, Tp šířku pulzu, I pulzní proud a A obsah plochy
elektrody. V určitých případech, např. při poškození nervu, však může být nezbytné
použití silnějších proudů.
Obsahy ploch elektrod
9031E014 = 0,57 cm2
9031E015 = 0,57 cm2
9031E017 = 0,58 cm2
9013L035 = 0,07 cm2
9013L036 = 0,39 cm2
9013L069 = O x 0,5 cm2,
kde O značí obvod.
Příklad: Povrchová stimulační elektroda 9013L036, elektrody s plstěnými hroty,
frekvence stimulů 2 Hz, šířka pulzu 0,2 ms:

__________
J = √ (2 × 0,0002) × I/0,39 cm2 < 2 mA/cm2
I < 39 mA
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Zkouška napájení
Varování
Během provádění zkoušky napájení v aplikaci Keypoint.NET se mohou na obrazovce
objevit následující varování týkající se hardwaru/vybavení:
Proudový stimulátor může fungovat chybně:
Problém nastal během zkoušky napájení stimulátoru. Ukončete program Keypoint.NET a
ověřte připojení kabelu.
Nepoužívejte proudový stimulátor, jestliže se toto hlášení zobrazuje; stimulátor může být vadný.
Nebyl rozpoznán žádný hardware
Komunikace mezi počítačem a hardwarem nemohla být navázána. Ukončete program
Keypoint.NET a zkontrolujte:
- propojení USB kabelu mezi počítačem a panelem připojení (zabudovaným),
- zapojení napájecího kabelu do panelu připojení (zabudovaný).
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Údržba
Návod k čištění
Rozsah údržby proveditelné obsluhou je omezen na povrch zařízení. Veškeré úkony
údržby uvnitř zařízení musí provádět kvalifikovaný odborník.
Postup čištění musí být v souladu s pokyny k čištění vydanými místním
hygienickým orgánem.
•

Před čištěním odpojte systém od elektrické sítě.

•

Zařízení očistěte čistým, mírně navlhčeným hadříkem a otřete do sucha.

•

Dbejte, aby se kolem tlačítek a jiných otvorů do vnitřku zařízení nedostala žádná
tekutina.

POZOR K čištění zařízení nepoužívejte čisticí saponáty ani čisticí prostředky na bázi alkoholu,
rozpouštědel, silikonu nebo abrazivních a/nebo hořlavých látek.

Bezpečnostní kontroly
Nejméně jednou ročně a rovněž během veškerých oprav musí odborný elektrotechnik
provést níže uvedené bezpečnostní kontroly:
1. Prohlídka, zda není zařízení viditelně poškozené.
2. Prohlídka síťové šňůry a propojovacích kabelů.
3. Kontrolu kabelů elektrod a přípojek pro pacienta.
4. Kontrolu výstupu proudového stimulátoru ve všech rozsazích – viz příručka KPTest4.
5. Měření izolačního odporu.
6. Měření unikajících proudů.
7. Měření odporu ochranného zemnicího vodiče.
8. Měření odporu uzemněného krytu a součástí vozíku.
9. Kontrolu zisku zesilovače – viz příručka KPTest4.

Nakládání s odpadem
Likvidace elektrických a elektronických zařízení: informace o dodržování pravidel.
Nelikvidujte tento produkt vyhození na netříděnou obecní skládku. Likvidujte
tento produkt podle místních předpisů.
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Klasifikace
Typ ochrany proti úrazu elektrickým proudem: třída I:
Zařízení, ve kterém není ochrana proti úrazu elektrickým proudem omezena pouze na
základní izolaci, ale které obsahuje další bezpečnostní prvky, jež umožňují připojení
zařízení k zemnícímu ochrannému vodiči pomocí pevného propojení na instalaci
takovým způsobem, že se přístupné kovové části nemohou stát živými ani v případě
selhání základní izolace.
Postupy sterilizace nebo dezinfekce doporučované výrobcem:
Přečtěte si prosím kapitolu „Údržba“.
Stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem:
Typ BF: použitá součást poskytuje určitý stupeň ochrany před zraněním elektrickým
proudem, zejména co se týče:
- Přípustný unikající proud.
- Pacientovi nasazované součásti jsou elektricky izolované (plovoucí).
- Není určeno pro přímé srdeční použití.
Stupeň ochrany proti škodlivému pronikání vody:
IP20: běžná zařízení (uzavřená zařízení bez ochrany proti pronikání vody).
Stupeň bezpečnosti použití v přítomnosti hořlavých anestetických směsí se vzduchem
nebo s kyslíkem či oxidem dusným:
Zařízení není vhodné pro použití v přítomnosti takových směsí.
Režim provozu:
Nepřetržitý provoz.
Stupeň blízkosti pacienta:
Celé zařízení (systém) je vhodný pro použití v blízkém okolí pacienta.
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Všeobecné regulační symboly
Rx Only

Pouze pro zákazníky v USA. Dle zákonů USA smí toto zařízení prodávat jen
lékař nebo smí být prodáváno na základě jeho objednávky.
Zařízení vyhovuje směrnici 93/42/EHS s dodatky až po směrnici 2007/47/EHS
o zdravotnických prostředcích.
Podívejte se do návodu k použití.

Varování spojená s tímto zařízením. Podívejte se do návodu k použití.

Upozornění spojená s tímto zařízením. Podívejte se do návodu k použití.

Zařízení je typu BF, tj. součásti nasazované pacientovi jsou elektricky izolované.

Likvidace elektrických a elektronických zařízení: informace o dodržování pravidel.

REF
SN

Referenční číslo

Sériové číslo

Rok výroby

Výrobce

POZNÁMKA Informace ohledně symbolů spojených s počítačem, monitorem či tiskárnou
naleznete v jejich doprovodných dokumentacích.
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Elektromagnetická kompatibilita
Požadavek
Prostředí pro
použití

Základní výkon

Popis
Systém je určen pro použití v nemocnicích a na privátních klinikách, s výjimkou míst v
blízkosti aktivního vysokofrekvenčního chirurgického vybavení a radiofrekvenční stíněné
místnosti se systémem pro snímkování magnetickou rezonancí, kde je vysoká intenzita
elektromagnetického rušení.
Potenciální zdroje identifikovaného nepřijatelného rizika pro charakterizaci ZÁKLADNÍHO
VÝKONU fungování DIAGNOSTICKÉHO VYBAVENÍ popsaného v tomto RMF jsou:
• Minimální ruch na tvaru vlny nebo v podobě artefaktů či zkreslení v obrazu a jakékoli
chyby zobrazené číselné hodnoty, které nemohou být připsány fyziologickým účinkům a
které mohou ovlivnit diagnózu
• Bez zobrazení nesprávných údajů týkajících se bezpečnosti
• Bez produkce nadměrné výstupní úrovně stimulace
• Bez plamenů/ohně
Bylo posouzeno dočasné narušení stimulátorů a zobrazeného tvaru vlny a bylo určeno,
že nemá nepříznivé účinky na pacienta. Nepředpokládá se, že by tento typ degradace
ovlivňoval základní výkon nebo bezpečnost systémů.
• Vzhledem k tomuto, imunitě vůči ESD a přerušení napětí během provozního režimu, je to
přípustné, neboť jde o záležitost týkající se bezpečnosti a základního výkonu systémů, které:
a. Komunikace mezi základní jednotkou, zesilovačem a počítačem může být
ztracena, pokud není aktivní bezporuchový režim a uživatel může obnovit
systém jeho znovuzapojením do sítě a/nebo restartováním aplikačního software.
b. V případě, kdy komunikace není narušena, může tvar vlny obsahovat elektrické
artefakty, které jsou rozpoznatelné, ale musí se po testu obnovit, aniž by se
změnil režim nebo parametry.
Za nepřijatelné riziko či vliv na ZÁKLADNÍ VÝKON není považována situace, kdy se
DIAGNOSTICKÉ VYBAVENÍ popsané v tomto RMF stane zcela nefunkčním, kvůli svému
určenému použití.
V případě dočasné ztráty nebo degradace základního výkonu kvůli elektromagnetickému
rušení bude systém automaticky obnoven, nebo bude pro restart vyžadován ruční zásah.
To záleží na stupni rušení.
VAROVÁNÍ: Použití tohoto zařízení v těsné blízkosti nebo postaveného na jiném zařízení
byste se měli vyhnout, protože to může vést k nestandardnímu fungování. Pokud je takové
použití nezbytné, měla by být obě zařízení pozorována pro ověření, že pracují normálně.

Varování

Poznámka

VAROVÁNÍ: Použití příslušenství, převodníků a kabelů jiných, než těch určených či
poskytovaných výrobcem tohoto zařízení, může vést ke zvýšení elektromagnetických emisí či
snížení elektromagnetické odolnosti tohoto zařízení a vyústit v jeho nestandardní fungování.
VAROVÁNÍ: Přenosná radiofrekvenční komunikační zařízení (včetně periferií, jako jsou
anténní kabely a externí antény) by měla být používána ne blíže než 30 cm od všech
součástí systému Keypoint Focus včetně kabelů určených výrobcem. V opačném případě
hrozí degradace výkonu tohoto zařízení.
POZNÁMKA: Emisní charakteristika tohoto zařízení umožňuje jeho použití v průmyslových
oblastech a nemocnicích (CISPR 11 třída A). Pokud je používáno v obydlených oblastech (pro
které je obvykle vyžadována CISPR 11 třída B), nemusí toto zařízení nabízet dostatečnou
ochranu pro radiofrekvenční komunikační služby. Uživatel může být nucen provést opatření ke
zmírnění nežádoucích jevů, např. přemístěním nebo pootočením zařízení.
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Seznam položek systému, přídavných a
volitelných součástí
Seznam všech modulů, kabelů a příslušenství, u kterých výrobce zařízení Keypoint G4 prohlašuje soulad
s normami. Zákazník či uživatel systému Keypoint G4 má za povinnost zajistit jeho používání s
těmito součástmi.
P/N

Typ

9031G0711

Ovládací panel Keypoint G4

9031G0703

Skříň uživatelské části Keypoint G4

9033C073-

3kanálový EMG/EP zesilovač

9033C074-

4kanálový EMG/EP zesilovač

9033C076-

6kanálový EMG/EP zesilovač

9033C077-

6kanálový EP zesilovač

9033C078-

8kanálový EMG/EP zesilovač

9006A2109006A2119006A2209006A226-

*
*
*
*

Vodítko

Elektrický síťový kabel, EU
Elektrický síťový kabel, Velká Británie
Elektrický síťový kabel, USA
Elektrický síťový kabel, Dánsko

Stíněný, s uzemněním a o maximální délce 3 m.

9006A253-

Kabel napájecího rozhraní (tiskárna)

Délka kabelu 0,5 m

9006A254-

Kabel napájecího rozhraní (displej)

Délka kabelu 1,5 m

9006A250-

Kabel napájecího rozhraní (počítač)

Délka kabelu 1,2 m

9006A255-

Kabel napájecího rozhraní
(notebook)

Délka kabelu 1,2 – 1,8 m

9080K0541 +
9080K0522

Propojovací kabel HS link
(hlavní jednotka – zesil.)

Délka kabelu 2,0 m

9080K0131

USB kabel (počítač - přední konec)

Délka kabelu 1 m

Obecný

Signální video kabel (digitální RGB)

Maximální délka kabelu 1,7 m

Obecný

Signální kabel tiskárny

Maximální délka kabelu 1,7 m

Kabel elektrod a stimulační kabely

Stíněné. Maximální délka kabelu 2 m

Stimulační, zemnící a záznamové
elektrody

Stíněné nebo nestíněné. Maximální délka kabelu 1,2 m

Obecný

*

Obecný
Obecný

*

Počítač (notebook/stolní počítač)

Obecný

Myš

Maximální délka kabelu 2 m (částečně uvnitř)

Obecný

Klávesnice

Maximální délka kabelu 2 m (částečně uvnitř)

9080F054-

22" širokoúhlý monitor

9031D0409031D041-

*
*

Izolační transformátor 115V
Izolační transformátor 230V

9031E014-

*

Rukojeť pasivní stimulace

Délka kabelu 2,5 m
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9031E015-

*

Rukojeť aktivní stimulace

Délka kabelu 2,5 m

9031E017-

*

Pokročilá stimulační rukojeť

Délka kabelu 2,5 m

9031E027-

*

Tubální vložky do uší

Délka kabelu 5 m

9031E025-

*

Sluchátka

Délka kabelu 5 m

9031E026-

*

Stíněná sluchátka

Délka kabelu 5 m

9031E028-

*

Kostní vodič

Délka kabelu 5 m

9031B030-

Nožní spínač, 3 pedály

Délka kabelu 2,5 m

9031B032-

Nožní spínač, 1 klávesa

Délka kabelu 2,5 m

9031E040-

*

Kladívko na šlachy

Délka kabelu 1,8 m

9033B033-

*

Kabel ručního přepínače

Délka kabelu 1,8 m
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Za účelem nalezení svého místního prodejního a servisního střediska navštivte stránku
www.natus.com.
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co. Galway, Irsko

Rx Only
Reg. č. 9031M1506, rev B – CZ
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