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Laitteiston käyttöohjeet

© 2019 Natus. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän oppaan sisältö on Natuksen omaisuutta. Oppaan tai sen osan jäljentäminen
missään muodossa on ehdottomasti kielletty.
Hetkellä, jolloin opas on painettu / siirretty DVD-levylle, se on kuvannut
totuudenmukaisesti laitetta ja sen toimintoja. Koska laitetta on saatettu muuttaa
tämän oppaan valmistumisen jälkeen, järjestelmäpakkaus saattaa sisältää oppaaseen
tarkoitettuja lisäyksiä. Tämä opas ja tällaiset mahdolliset lisäykset on luettava
huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Seuraava tilanne mitätöi kaikki mahdolliset Natuksen vakuudet ja
velvollisuudet:
- Laitetta ei käytetä mukana toimitettujen oppaiden ja muiden mukana tulevien
asiakirjojen mukaisesti.
Tämä järjestelmä on CE-merkitty osoitukseksi siitä, että se täyttää
lääkintälaitedirektiivin (93/42/ETY) mukaiset vaatimukset.
Natus Neuro ja Keypoint ovat Natus Medical Incorporated -yhtiön rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Keypoint-laitteiden mukana toimitettavat asiakirjat sisältävät ohjelmiston käyttöohjeen,
laitteiston käyttöohjeen, tuotteen tekniset tiedot ja kliinisen käsikirjan. Sekä ohjelmiston
että laitteiston käyttöohjeet ovat välttämättömät Keypoint.NET-sovelluksen käyttämisen
ja tutkimuksen tekemisen kannalta. Keypoint.NET-sovelluksen edistyneempää käyttöä
varten kliinisessä käsikirjassa (saatavilla vain englannin kielisenä) on kuvaukset kaikista
suoritettavissa olevista toiminnoista ja tutkimuksista. Yksityiskohtaiset tekniset tiedot
löytyvät erillisestä mukana toimitettavasta asiakirjaliitteestä (saatavilla vain englannin
kielisenä).

Noudata käyttöohjeita / kiinnitä huomiota varoituksiin ja turvallisuusohjeisiin

Lue asiakirjat huolellisesti läpi ennen tutkimuksen aloittamista ja varmista, että
ymmärrät täysin, miten järjestelmää käytetään. Kiinnitä erityistä huomiota kaikkiin
varoituksiin ja turvallisuusohjeisiin.
Katso tietoja tähän laitteeseen liittyvistä symboleista tämän oppaan kohdasta Symbolit.
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Käyttöturvallisuutta koskevat tiedot
Järjestelmä on tarkoitettu käyttöön mm. seuraavanlaisissa elektrofysiologisissa
tutkimuksissa: elektromyografia (EMG), hermojen johtumistutkimukset (NCS) ja
herätepotentiaalien (EP) mittaukset.
Potilaaseen ja Keypoint.NET-sovellusohjelman käyttöön liittyvät turvallisuustiedot löydät
ohjelmiston käyttöoppaasta. Lue ja ymmärrä annetut tiedot ennen kuin käytät tätä laitetta.

Käyttötarkoitus
Keypoint G4 on tarkoitettu elektrofysiologiseksi apuvälineeksi diagnoosien ja ennusteiden
tekemiseen sekä keskus- ja ääreishermoston sairauksien tarkkailuun. Sitä voidaan käyttää
myös hermojen ja lihasten toiminnallisten aspektien tutkimiseen muilla aloilla, kuten
kuntoutuksessa (fysiatria), työlääketieteessä ja urheilulääketieteessä.

Vasta-aiheet
Jokaisessa tapauksessa on tehtävä lääketieteellinen päätös siitä, ylittävätkö käyttöön liittyvät riskit
selvästi mahdolliset hyödyt.
Potilasta, jolle on asennettu kehoon sähköinen laite (esim. sydämentahdistin), ei saa altistaa
sähköiselle stimulaatiolle ellei ensin ole hankittu lääketieteellisen asiantuntijan arviota.
Jos potilaalla on verenvuototaipumusta, on neulojen käytössä oltava varovaisia.
Tavanomaisia varotoimia tulee noudattaa, jos potilailla on tarttuvia tauteja.
Ikä ja sukupuoli eivät itsessään esitä vasta-aiheita millekään toimenpiteelle.
Neulojen/elektrodien vasta-aiheista löydät tietoa niiden mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Vaara
Mahdollinen räjähdysvaara, jos käytetään helposti syttyvien anesteettisten aineiden läheisyydessä.
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Varoitukset
Älä käytä tätä tietokonepohjaista laitetta mihinkään muuhun kuin valmistajan tarkoittamaan
tarkoitukseen – eli tutkimusten tekemiseen potilailla ja mahdollisesti niiden jälkeiseen raportin
luomiseen. Älä asenna mitään muuta ohjelmaa Keypoint.NET -ohjelmiston lisäksi. Natus ei ota
mitään vastuuta siitä, jos laitetta ei käytetä tässä oppaassa kuvatulla tavalla.
Laite ei sovellu käyttöön magneettikuvaukseen käytettävässä magneettikentässä.
Laitetta ei ole tarkoitettu suoraan sydänsovellukseen.
Laite ei sovellu tehohoidon valvontakäyttöön.
Mikä tahansa katkos suojamaadoituksessa laitteen sisä- tai ulkopuolella tai suojamaadoitusliitännän
irtoaminen muuttaa laitteen vaaralliseksi. Suojamaadoituksen tahallinen keskeyttäminen on
kielletty. Suojamaadoitusjohdin tulee tarkistaa säännöllisesti.
Älä liitä ”potilaan maadoitusta” suojaerotusmuuntajan takapaneelissa olevaan
suojamaadoitusliitäntään tai mihinkään muuhun maadoitusliitäntään, sillä elektroditulot ovat
galvaanisesti erotettuja.
Jos potilas on samanaikaisesti liitettynä korkeataajuiseen kirurgiseen laitteeseen, voi seurauksena tulla
palovammoja sähköisen stimulaation tai rekisteröintielektrodien alueelle ja sähköinen stimulaattori tai
elektrodien tulovahvistimet voivat vahingoittua. Laitteen käyttäminen lyhytaaltoja tai mikroaaltoja
käyttävien terapialaitteiden lähellä (esim. 1 m) voi häiritä sähköstimulaattorin lähtöä.
Lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettu sähkölaite edellyttää sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen
liittyvien varotoimien huomioonottamista, ja se täytyy asentaa ja huoltaa laitteen sähkömagneettista
yhteensopivuutta käsittelevien asiakirjojen mukaisesti.
Kun integroitu LAN-portti liitetään verkkojärjestelmään, NetBox 9031G046x tulee olla asianmukaisesti
liitettynä LAN-linjaan LAN-portin ja verkkojärjestelmän välille.
Älä tee suoraa liitäntää tietokoneen LAN-portin ja verkkojärjestelmän välille! NetBox 9031G046x
muodostaa sähköisen eristyksen, joka estää vaarallisen sähkövirran kulkeutumisen potilaaseen
silloin, jos verkkojärjestelmä joutuu vahingossa oikosulkuun korkeajännitelinjan kanssa.
Jos NetBox 9031G046x:ää ei asenneta asianmukaisesti LAN-liitäntää tehdessä, mitätöityy tämän
tuotteen yhdenmukaisuussertifikaatti sähkökäyttöisille lääketieteellisille laitteille asetettujen
kansainvälisten IEC 60601-1 -turvallisuustandardien kanssa.
Muiden kuin Natuksen määrittelemien lisävarusteiden, elektrodien ja johtojen käyttäminen voi
johtaa sähkömagneettisten päästöjen lisääntymiseen ja laitteen häiriönsiedon vähentymiseen.
Älä käytä ylimääräisiä haaroitusrasioita tai jatkojohtoja.
Käytä vain Natuksen määrittelemiä lisälaitteita, jotta laitteisto on standardin IEC 60601-1 mukainen.
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Muita laitteita liitettäessä on kiinnitettävä huomiota standardiin: IEC 60601-1 – Sähkökäyttöiset
lääkintälaitteet, Osa 1: Perusturvallisuutta ja olennaista suorituskykyä koskevat yleiset vaatimukset.
Standardin noudattamatta jättäminen voi vaarantaa käyttöturvallisuuden.
Laitetta ei saa käyttää muiden laitteiden lähellä tai pinota niiden kanssa. Jos tätä ei voida välttää, on
varmistettava laitteen normaali toiminta siinä kokoonpanossa ja niissä olosuhteissa, joissa sitä
tullaan käyttämään.
Vaarallisia fysiologisia vaikutuksia! Sähköstimulaattorista voi tulla ulos vaarallista sähkövirtaa ja
jännitettä.
Sähköstimulaattoreita käytettäessä on varottava altistamasta potilasta korkealle virralle. ”Nollaa”
stimulaattori aina ennen stimulaatioelektrodin liittämistä tai irrottamista.
Kiinnitä huomiota voimakkuuden merkkivaloon ohjelman käytön aikana. – Katso lisätietoja
ohjelmiston käyttöoppaan kohdasta Stimulaattorin ylikuormitus ja tämän laitteisto-oppaan
kohdasta Stimulaattorit.

Turvallisuusohjeita
Käytä aina Natuksen omia, suojattuja voimakaapeleita sähköisen hurinan välttämiseksi erityisesti
potilaan tai vahvistimen lähellä.
Kannettavat ja siirrettävät radiotaajuutta käyttävät laitteet voivat vaikuttaa lääketieteelliseen
käyttöön tarkoitettuihin sähkölaitteisiin.
Sähköiskun vaara. Älä irrota suojusta. Jätä huolto ammattitaitoiselle huoltohenkilöstölle.
Varo etteivät liitetyt mutta käyttämättömät elektrodit tai muut johtavat osat – suojamaadoitukseen
liitetyt mukaan lukien – osu vahingossa toisiinsa.
Älä käytä laitteen puhdistamiseen alkoholipohjaisia puhdistusaineita, liuottimia, silikonipohjaisia,
hiovia ja/tai helposti syttyviä aineita.

Sivuvaikutukset
Keypoint G4 -järjestelmällä suoritetuilla toimenpiteillä ei ole tunnettuja sivuvaikutuksia.
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Turvallisuusvaatimukset
HUOMIO Tämä laite on tarkoitettu vain sellaisten lääketieteen ammattilaisten käytettäväksi,
joilla on kokemusta neurofysiologian alasta ja neurofysiologisten arviointien tekemisestä sekä
laitteen käyttämisestä Keypoint-laitteiston kanssa.
Laite on suunniteltu ja testattu sähkökäyttöisiä lääkinnällisiä laitteita koskevan standardin IEC 60601-1
mukaisesti. Katso ote IEC 60601-1 -standardista, joka löytyy myöhemmin alempaa tästä jaksosta.
Laite on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa ja +10–35 °C:n lämpötilassa.
Virtapistokkeen saa liittää vain suojamaadoitettuun seinäpistorasiaan. Jatkojohtojen käyttäminen
on kielletty.

VAROITUS Mikä tahansa katkos suojamaadoituksessa laitteen sisä- tai ulkopuolella tai
suojamaadoitusliitännän irtoaminen muuttaa laitteen todennäköisesti vaaralliseksi. Suojamaadoituksen
tahallinen keskeyttäminen on kielletty. Suojamaadoitusjohdin tulee tarkistaa säännöllisesti.
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Varmista laitteen turvallinen käyttö noudattamalla seuraavia suosituksia:
•

Liitettäessä lääkinnällinen laite pistorasiaan, joka sijaitsee muussa kuin
lääketieteellisessä käytössä olevassa huoneessa, tai liitettäessä muu kuin
lääkinnällinen sähkölaite tähän laitteeseen, on huomioitava sähkökäyttöisiä
lääkintälaitteita koskevan IEC 60601-1 -standardin turvallisuusvaatimukset.
Katso ote IEC 60601-1 -standardista myöhemmin alempaa tästä jaksosta.

•

Kun laite on liitetty verkkovirtaan, liitännöissä voi olla virtaa, ja laitteen suojien
aukaiseminen tai sellaisten osien poistaminen, jotka voidaan poistaa vain työkalun
avulla, johtaa todennäköisesti sähköisesti varautuneiden osien paljastumiseen.

•

Laite on irrotettava kaikista virtalähteistä ennen kuin se avataan mistään säätö-,
vaihto-, huolto- tai korjaussyistä.

•

Huollon saa suorittaa vain Natuksen valtuuttama huoltohenkilöstö lukuun ottamatta
töitä, jotka on tässä oppaassa kuvattu sellaisiksi, että käyttäjä voi ne tehdä.

•

Sulakkeet saa vaihtaa vain sellaisiin, joiden nimellisvirta on vaaditunlainen ja jotka
ovat määritellyn tyyppisiä. Itsetehtyjen hätävarasulakkeiden käyttäminen ja
sulakepesien oikosulkeminen on kielletty.

•

Jos potilaaseen on liitetty enemmän kuin yksi laite, potilaaseen kohdistuvien
vuotovirtojen summa on huomioitava.

•

Aina jos on todennäköistä, että suojaus on vahingoittunut, laitteen käyttö on
lopetettava ja varmistettava, ettei kukaan pääse vahingossa käyttämään laitetta.
Kutsu paikalle ammattitaitoinen huoltohenkilö tekemään vähintään toiminnallinen
testi ja turvallisuustarkastus, johon on sisällyttävä seuraavat:
- Eristystesti;
- Maadoituksen jatkuvuustesti; ja
- Vuotovirtatesti IEC 60601-1 -standardin mukaisesti.

•

Suojaus on todennäköisesti vahingoittunut esimerkiksi silloin, jos:
- Laitteessa näkyy selviä vaurioita;
- Laite ei toimi kuten pitäisi;
- Laite on altistunut voimakkaalle kuljetusstressille.
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Ote IEC 60601-1 -standardista
HUOMIO Muita laitteita liitettäessä on kiinnitettävä asiantuntevaa huomiota seuraavaan
katkelmaan, joka on otettu lääketieteellisestä turvallisuusstandardista, jonka mukainen tämä
järjestelmä on.

IEC 60601-1 Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet, osa 1:
Perusturvallisuutta ja olennaista suorituskykyä koskevat yleiset vaatimukset. Luku 16:
Lääketieteelliset sähköjärjestelmät.
Kun liitetään lääkinnälliseen laitteeseen, jossa on F-tyypin potilasliityntäosa, tai johonkin
lisälaitteeseen, joka ei ole IEC 60601-1 -standardin mukainen, mutta on sellaisen laitteen
asianmukaisen turvallisuusstandardin mukainen, lisälaite:
1) sijoitettava joko potilasympäristön – potilasympäristö on mikä tahansa alue, jossa voi
tapahtua tarkoituksellinen tai tahaton kontakti potilaan ja järjestelmän osien (esim.
tulostin) välillä tai sen seurauksena, että joku muu henkilö koskee järjestelmän osiin –
ulkopuolelle;
tai
2) jos sijoitetaan potilasympäristön sisäpuolelle, tulee:
a) siihen lisätä ylimääräinen suojamaadoitusliitin;
tai

b) ottaa siihen virta suojaerotusmuuntajasta ja rajoittaa kosketusvuotovirta arvoon,
joka ei ylitä seuraavaa: Normaali tila: 0,1 mA tai yksittäisen virheen tila 0,5 mA.

Katso IEC 60601-1 -standardista lisätietoja.
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Järjestelmän yleiskuva
Työasema

(1) Tietokone

(2) Virtakytkin

(3) Monitori

(4) Sisäinen kaiutin

(5) Ohjauspaneeli

(6) Tietokoneen näppäimistö

(7) Elektrodivarsi (valinnainen)

(8) Sähköstimulaattori (valinnainen)

(9) Vahvistinkotelo (valinnainen)

(10) Liitäntäpaneeli

(11) Lisävarustekotelo (valinnainen)

(12) Hiiri

(13) Tulostin (valinnainen)

(14) LAN-liitäntä (valinnainen)

(15) Vaunu

(16) Virtalähde/suojaerotusmuuntaja

HUOMAUTUS Kaikki kuvassa luetellut kohteet ovat ainoastaan esimerkkejä.
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Johtoliitäntöjen esittely

A Virtalähde/
suojaerotusmuuntaja

F Näyttö

K Kaiutin

B Tulostin (valinnainen)

G Vahvistinkotelo
(valinnainen)

L Verkkoeristin (valinnainen)

C Tietokone

H Stimulaattorin kotelo
(valinnainen)

M Vaunun kotelo

D Tietokoneen näppäimistö

I Hiiri

E Ohjauspaneeli

J

Liitäntäpaneeli
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N Tasavirtalähde (käytetään
suojaerotusmuuntajan
kanssa)
O EP-vahvistinkotelo
(valinnainen)

Laitteiston käyttöohjeet

Kaapeliliitännät
Järjestelmän osat on liitettävä ennen laitteen käyttämistä.
1. Kytke kaikki signaaliliitäntäjohdot kuvissa esitetyllä tavalla (ohut musta viiva).
2. Kytke virtajohtoa lukuun ottamatta kaikki virtaliitäntäkaapelit kuvassa esitetyllä tavalla
(sininen katkoviiva).
3. Jännitteen tarkistaminen:
- Katso, että virtalähteen jännitteenvalitsimet ovat asianmukaisessa asennossa.
- Katso, että suojaerotusmuuntajasta valittu jännitetyyppi on asianmukainen.
4. Liitä verkkojohto pistorasiaan (sininen katkoviiva).
5. Käynnistä järjestelmä painamalla tietokoneen etupaneelin virtapainiketta

.

HUOMIO Käytä vain Natuksen määrittelemiä, IEC 60601-1 -standardin mukaisia lisälaitteita.
HUOMIO Käytä aina Natuksen omia, suojattuja virtajohtoja sähköisen hurinan välttämiseksi
erityisesti potilaan tai vahvistimen lähellä.
HUOMAUTUS Jos virtajohto irrotetaan pääyksikön verkkovirran tuloliitännästä, koko järjestelmän
virta katkeaa.
HUOMAA Varmista, että seinäpistorasiaan kytketty laite on sijoitettu niin, että se on tarvittaessa
helppo kytkeä irti sähköverkosta.
HUOMAUTUS HS LINK – HS LINK -järjestelmään voidaan liittää useita moduulityyppejä (katso G, H
ja O yllä olevassa kuvassa). Kaikki moduuliyhdistelmät eivät ole käytettävissä HS LINK -järjestelmän
tehonrajoituksen vuoksi. Moduulirajoituksia ohjataan ohjelmistolla.
HUOMAUTUS HS LINK – HS LINK -järjestelmään kytketyillä moduuleilla (G, H ja O) saattaa olla
joitakin järjestelmän virrankulutustilanteisiin liittyviä rajoituksia. Rajoitukset liittyvät laitteistoon ja
voidaan välttää tasavirtalähteen (N) avulla.

15

Dantec Keypoint G4

Liitäntäpaneeli

Tulo-/lähtöliitäntä
Tulo/lähtö magneettinen stimulaatio / refleksivasara tai ulkoisen laukaisijan
synkronointi tai ulkoisen stimulaation hankkiminen.

Jalkakytkimen liitäntä

VEP

AEP

VEP

Kuviostimulaattorin liitäntä

Äänistimulaation kuulokeliitäntä

Näköstimulaattorin lähtöliitin

Virta PÄÄLLÄ -merkkivalo
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Virtalähde/suojaerotusmuuntaja
Tarkat ohjeet löytyvät virtalähteen tai suojaerotusmuuntajan mukana toimitetuista oppaista.
VAROITUS Älä käytä ylimääräisiä haaroitusrasioita tai jatkojohtoja.
HUOMIO Käytä vain IEC 60601-1 -standardissa määriteltyä kuusilähtöistä
turvavirtalähdettä/suojaerotusmuuntajaa koko järjestelmän kaikille laitteille.
－Katso tarkat käyttöohjeet virtalähteen/suojaerotusmuuntajan mukana toimitetusta oppaasta.

Virtalähde

Suojaerotusmuuntaja

Tekniset tiedot
Katso tekniset tiedot mukana toimitetun teknisten tietojen asiakirjaliitteen Keypoint G4 -osasta.
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Ohjaimet

Ohjauspaneeli

(1) Valmiustilan merkkivalo

(2) Virta PÄÄLLÄ -merkkivalo

(3) Numeronäppäimistö

(4) Ohjelmiston navigointinäppäimet

(5) Pyyhkäisynopeuden /
herkkyystason nuolinäppäimet

(6) Stimulaation voimakkuuden säätönuppi

(7) Stimulaation voimakkuuden nollausnäppäin (8) Stimulaation keston nuolinäppäimet
(9) Stimulaation toistotaajuuden
nuolinäppäimet

(10) Stimulaation merkkivalo

(11) Yksittäisen stimulaation näppäin

(12) Toistuvan stimulaation näppäin

(13) Merkin / merkkiaineen / laukaisimen
nuolinäppäimet

(14) Äänenvoimakkuuden merkkivalo

(15) Äänenvoimakkuuden / kursorin säätönuppi

(16) Kursoritilan merkkivalo

(17) Kaiuttimen mykistysnäppäin /
mykistyksen merkkivalo

(18) Ohjelmiston toimintonäppäimet
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Ohjaustoiminnot

Ohjelmiston navigointi / ohjelmiston toiminnot
Ohjelmiston navigointinäppäimet – värimerkityt
Ohjelmiston navigointinäppäinten avulla voit navigoida sovelluksen välilehtien välillä.
Ohjelmiston navigointinäppäinten (6 kpl) värit ja toiminnot vastaavat sovelluksessa
olevien ohjelmiston navigointipainikkeiden värejä ja toimintoja.
Testit valitaan vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä sekä Enter-näppäimellä.

Ohjelmiston toimintonäppäimet – värimerkityt
Ohjelmiston toimintonäppäinten avulla voit hallita erilaisia sovelluksessa olevia
ohjelmistotoimintoja.
Ohjelmiston toimintonäppäinten (12 kpl) värit ja toiminnot vastaavat sovelluksessa
olevien ohjelmiston toimintopainikkeiden värejä ja toimintoja.

Pyyhkäisynopeus / herkkyystaso
Pyyhkäisynopeuden nuolinäppäimet
Oikean ja vasemman nuolinäppäimen avulla voit muuttaa pyyhkäisynopeutta.
Oikea nuolinäppäin kasvattaa pyyhkäisynopeutta.
Vasen nuolinäppäin vähentää pyyhkäisynopeutta.

Herkkyystason nuolinäppäimet
Ylä- ja alanuolinäppäinten avulla voit muuttaa herkkyystasoa.
Ylänuolinäppäin kasvattaa herkkyystasoa.
Alanuolinäppäin vähentää herkkyystasoa.

Stimulaatio
Stimulaation merkkivalo
Stimulaation merkkivalon vihreä valo (LED) välähtää kerran, kun kyseessä on
yksittäinen stimulaatio, ja tietyin väliajoin, jos kyseessä on toistuva stimulaatio.
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Yksittäisen stimulaation näppäin
Kun yksittäisen stimulaation näppäintä painetaan, vapautuu yksittäinen ärsyke ja
merkkivalo välähtää kerran.
Yksittäisen stimulaation näppäintä voidaan käyttää myös toistuvan stimulaation
keskeyttämiseen.

Toistuvan stimulaation näppäin
Kun toistuvan stimulaation näppäintä painetaan, vapautuu toistuva ärsyke ja
merkkivalo välähtää ajoittain.
Toistuva stimulaatio voidaan pysäyttää painamalla joko samaa toistuvan stimulaation
näppäintä tai yksittäisen stimulaation näppäintä.

Stimulaation voimakkuus / kesto / toistotaajuus
Stimulaation voimakkuuden säätönuppi
Annettavan sähköärsykkeen voimakkuutta säädetään stimulaation voimakkuuden
säätönupilla.
Sähköärsykkeen voimakkuus kasvaa kiertämällä säätönuppia oikealle.
Sähköärsykkeen voimakkuus laskee kiertämällä säätönuppia vasemmalle.

0mA

Stimulaation voimakkuuden nollausnäppäin
Stimulaation voimakkuuden nollausnäppäimen painaminen palauttaa stimulaation
voimakkuuden sen perustasolle.
VAROITUS: Sähköstimulaattoreita käytettäessä on varottava altistamasta
potilasta korkealle virralle. Nollaa stimulaattori aina ennen stimulaatioelektrodin
liittämistä tai irrottamista.
Stimulaation keston nuolinäppäimet
Stimulaation kestoa lisätään tai vähennetään stimulaation keston ylä- ja
alanuolinäppäimillä.
Ylänuolinäppäin kasvattaa stimulaation kestoa.
Alanuolinäppäin vähentää sähköärsykkeen kestoa.

Stimulaation toistotaajuuden nuolinäppäimet
Stimulaation toistotaajuutta lisätään tai vähennetään stimulaation toistotaajuuden
ylä- ja alanuolinäppäimillä.
Ylänuolinäppäin kasvattaa stimulaation toistotaajuutta.
Alanuolinäppäin vähentää stimulaation toistotaajuutta.
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Kaiutin / äänenvoimakkuus / kursoritila / merkki /
merkkiaine / laukaisin
Kaiuttimen mykistysnäppäin / mykistyksen merkkivalo
Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä painamalla kaiuttimen
mykistysnäppäintä.
Keltainen valo (LED) ilmaisee, että kaiutin on mykistetty. Jos haluat säätää
äänenvoimakkuutta, katso ohjeet alta säätönuppitoiminnon kohdalta.
Äänenvoimakkuuden merkkivalo
Merkkivalon vihreä valo (LED) palaa, kun äänenvoimakkuus on otettu käyttöön.
Katso ohjeet alta säätönuppitoiminnon kohdalta.
Äänenvoimakkuuden/kursorin säätönuppi
Vaihda äänenvoimakkuus- ja kursoritilan välillä painamalla säätönuppia.
Kun äänenvoimakkuus on käytössä, säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä nuppia.
Kun kursoritila on otettu käyttöön, liikuta merkkejä/merkkiaineita tai
laukaisinkursoria kiertämällä nuppia.
Kursoritilan merkkivalo
Merkkivalon vihreä valo (LED) palaa, kun kursoritila on otettu käyttöön.
Kun se on käytössä, voit liikuttaa merkkiä/merkkiainetta tai laukaisinkursoria
säätönupin avulla – katso säätönuppitoimintoa käsittelevä kohta yltä.

Merkin / merkkiaineen / laukaisimen nuolinäppäimet
NC:n, F-aallon ja H-refleksin yhteydessä:
Ylä- ja alanuolinäppäimet valitsevat aktiivisen merkin.
Vasen ja oikea nuolinäppäin valitsevat aktiivisen kursorin.
EMG-käytössä:
Ylä- ja alanuolinäppäimet siirtävät laukaisinkursoria vähän kerrallaan.
Vasen ja oikea nuolinäppäin siirtävät laukaisinkursoria vasemmalle ja oikealle.

Takapaneeli
LINK

HS-linkin tuloliitäntä - liitäntäpaneeli (sisäinen)
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Jalkakytkin (lisävaruste)
Jalkakytkimiä on saatavilla kolmoispoljinmallina (A-, B- ja C-ominaisuudet) tai
yksipoljinmallina (B-ominaisuus). – Katso myös oppaan kohta Edistyksellinen
stimulaatiokahva.

Jalkakytkin – malli, jossa on 3 poljinta
Luokitus, joka kertoo suojauksen tason veden haitallista sisäänpääsyä
vastaan

IPX1

(A)

(B)

Käyttösovelluksen mukaan

Stimulaation käynnistys/pysäytys
Aloita toistuva stimulaatio pitämällä alhaalla 1 sekunnin ajan.
Suorita/keskeytä – käyttösovelluksen mukaan

(C)

22

Laitteiston käyttöohjeet

Vahvistimet
Vahvistinmoduulit: kanavat 3, 4, 6 ja 8

3 kanavaa

4 kanavaa

6 kanavaa

8 kanavaa

Virta PÄÄLLÄ -merkkivalo
Vihreä valo (LED) ilmaisee, että vahvistimen virta on päällä.

Vahvistimen tulo (eristetty)
Vahvistimen kaikki tuloliitännät ovat sähköisesti eristettyjä.
Sähköstaattisesti herkät vahvistimen tuloliitännät
VAROITUS Vahvistimen tuloliitäntöihin ei saa koskea. Vahvistin voi
vahingoittua tai sen toiminta voi häiriintyä.

Ω

Impedanssin testausnäppäin/merkkivalo (vain 4/6/8-kanavaiset)
Aloita impedanssin mittaus painamalla impedanssin testauspainiketta. Vihreä
valo (LED) ilmaisee, että impedanssin testaus on käynnissä.
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Kaiuttimen mykistysnäppäin / mykistyksen merkkivalo
Ota kaiutin käyttöön tai poista se käytöstä painamalla kaiutinnäppäintä.
Keltainen valo (LED) ilmaisee, että kaiutin on mykistetty.
Aktiivisen elektrodin merkkivalo - musta
Aktiivinen elektrodi vastaa mustaa tuloliitäntää.
Vihreä valo (LED) ilmaisee impedanssitestin tulokset alla kuvatulla tavalla.
LED-valon tila
Kaikki LED-valot pois
Tasaisesti palavat LED-valot

Tulos
Hyväksyttävä impedanssi
Korkea impedanssi

Referenssielektrodin merkkivalo － punainen
Referenssielektrodi vastaa punaista tuloliitäntää. Vihreä valo (LED) ilmaisee
impedanssitestin tulokset.
– Katso LED-valon tila ja tulosten kuvaukset yllä olevasta aktiivisen
elektrodin merkkivaloa käsittelevästä kohdasta.
Vahvistimen tuloliitännät (1–3) tai (1–4)
Vahvistimen tuloliitännöissä 1–3 ja 1–4 on sekä DIN-tyyppinen liitäntä että
kaksi 1,5 mm:n kosketussuojattua liitäntää.

Vahvistimen tuloliitännät (4–8)
Vahvistimen tuloliitännöissä 4–8 on kaksi 1,5 mm kosketussuojattua liitäntää.
Nämä vahvistimen tuloliitännät voivat jakaa saman viitepinnin.
Yhteenkytkettyjen viiteviiva/merkkivalo
Vihreä valo (LED) ilmaisee, että viiteviivan yläpuolella olevat viitetuloliitännät
on kytketty yhteen. Tämä toiminto on aktiivinen, jos se on valittu
ohjelmistosovelluksen asetuksista.
Potilaan maadoitusliitäntä/-merkkivalo
Liitä potilaan maadoituselektrodi vihreään liitäntään. Vihreä valo (LED)
ilmaisee impedanssitestin tulokset.
– Katso LED-valon tila ja tulosten kuvaukset yllä olevasta aktiivisen
elektrodin merkkivaloa käsittelevästä kohdasta.
VAROITUS Älä liitä ”potilaan maadoitusta” virtalähteen tai
suojaerotusmuuntajan takapaneelissa olevaan suojamaadoitusliitäntään tai
mihinkään muuhun maadoitusliitäntään, sillä elektroditulot ovat galvaanisesti
erotettuja.
Potilaan maadoitusliitäntä/-merkkivalo
Liitä potilaan maadoituselektrodi vihreään liitäntään.
Vihreä valo (LED) ilmaisee impedanssitestin tulokset.
– Katso LED-valon tila ja tulosten kuvaukset yllä olevasta aktiivisen elektrodin
merkkivaloa käsittelevästä kohdasta.
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Takapaneeli
LINK

HS-linkin tuloliitäntä - liitäntäpaneeli (sisäinen)

LINK

HS-Linkin lähtöliitäntä－sähköstimulaattorin liitäntä
HS-linkin portti
HS-linkkiportti mahdollistaa yhden ylimääräisen moduuliliitännän
(esim. stimulaattori). Käytä HS-linkkiportin avaamiseen työkalua
(esim. pientä ruuvimeisseliä).
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EP-vahvistinmoduuli ― 6 kanavaa

Virta PÄÄLLÄ – merkkivalo
Vihreä valo (LED) ilmaisee, että vahvistimen virta on päällä.
Vahvistimen tulo (eristetty)
Vahvistimen kaikki tuloliitännät ovat sähköisesti eristettyjä.
Sähköstaattisesti herkät vahvistimen tuloliitännät
VAROITUS Vahvistimen tuloliitäntöihin ei saa koskea.
Vahvistin voi vahingoittua tai sen toiminta voi häiriintyä.
Impedanssin testausnäppäin/-merkkivalo
Aloita impedanssin mittaus painamalla impedanssin
testauspainiketta.
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Vahvistimen tuloliitännät – yleinen asettelu
Vihreä valo (LED) ilmaisee impedanssitestin tulokset alla
kuvatulla tavalla.
LED-valon tila
Kaikki LED-valot pois
Tasaisesti palavat LED-valot

Tulos
Hyväksyttävä impedanssi
Korkea impedanssi

Vahvistimen tuloliitännät – pääasettelu (Montage)
Pääasettelun elektrodiliitännät on nimikoitu kansainvälisen
elektrodien paikat esittävän 10–20-järjestelmän mukaan.
Vihreä valo (LED) ilmaisee impedanssitestin tulokset.
– Katso LED-valojen tilan ja tulosten kuvaukset edeltä kohdasta
Vahvistimen tuloliitännät – yleinen asettelu.

Potilaan maadoitusliitäntä/-merkkivalo
Liitä potilaan maadoituselektrodi vihreään liitäntään.
Vihreä valo (LED) ilmaisee impedanssitestin tulokset.
– Katso LED-valojen tilan ja tulosten kuvaukset edeltä kohdasta
Vahvistimen tuloliitännät – yleinen asettelu.

Takapaneeli
HS-Linkin tuloliitäntä – vahvistinmoduuli/liitäntäpaneeli
(sisäinen)

LINK

LINK

VAROITUS Sähköiskuvaaran takia käyttäjä ja/tai potilas
eivät saa suoraan tai epäsuorasti koskettaa vahvistimen
takaosaan kiinnitetyn LINK-kaapelin metallisuojaa.
HS-linkin lähtöliitäntä – ei käytettävissä
Tulevaa lisämoduulin liitäntää varten.
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Stimulaattorit
Käyttöturvallisuutta koskevat tiedot
Stimulaattorit
VAROITUS Sähköstimulaattoreita käytettäessä on varottava altistamasta potilaita korkealle
sähkövirralle. ”Nollaa” stimulaattori aina ennen stimulaatioelektrodin liittämistä tai irrottamista.
VAROITUS Jos potilas on samanaikaisesti liitettynä korkeataajuiseen kirurgiseen
laitteeseen, voi sähköisen stimulaation tai tallennuselektrodien alueelle tulla tämän seurauksena
palovammoja ja sähköinen stimulaattori tai elektrodien tulovahvistimet voivat vahingoittua.
Laitteen käyttäminen lyhytaaltoja tai mikroaaltoja käyttävien terapialaitteiden lähellä (esim. 1 m)
voi häiritä sähköstimulaattorin lähtöä.
VAROITUS Vaarallisia fysiologisia vaikutuksia. Sähköstimulaattorista voi lähteä vaarallinen
sähkövirta ja jännite.
HUOMIO Vältä antamasta sähköistä stimulaatiota yhtäjaksoisesti pitkän aikaa.

Stimulaatioelektrodit
VAROITUS Jos käytät rekisteröimiseen tai sähköstimulaatioon neulaelektrodeja, käytä joko
esisteriloituja kertakäyttöisiä neulaelektrodeja tai perusteellisesti steriloituja useasti käytettäviä
neulaelektrodeja.
HUOMAUTUS Katso monta kertaa käytettävien neulaelektrodien puhdistamiseen liittyvät
tiedot niiden mukana toimitetuista käyttöohjeista.
HUOMIO Varo, etteivät liitetyt mutta käyttämättömät elektrodit tai muut johtavat osat –
suojamaadoitukseen liitetyt mukaan lukien – osu vahingossa toisiinsa.
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Edistyksellinen stimulaatiokahva (lisävaruste)

(1) Lähtöelektrodin pinnit
Jos ihoa halutaan stimuloida suoraan, katso stimulaatioelektrodien kuvaus tästä osasta.
(2) Polaarisuuden ja stimulaation merkkivalot
Stimulaatiokatodi on ilmaistu yhtäjaksoisella vihreällä valolla (LED). Stimulaation aikana toinen LEDmerkkivalo vilkkuu keltaisena – yksittäisessä stimulaatiossa kerran ja toistuvassa stimulaatiossa
ajoittain. Huomaa, että jos stimulaattoria ei ole otettu käyttöön, mikään LED-valo ei syty.
(3) Yksittäisen stimulaation painike
Paina lyhyesti kahvassa olevaa painiketta.
(3) Toistuvan stimulaation painike
Pidä kahvassa oleva painike alhaalla vähintään 1 sekunnin ajan.
Lopeta
Kun haluat lopettaa toistuvan stimulaation, paina toistuvan stimulaation painiketta uudelleen.
(4) Stimulaation voimakkuuden säätörengas
Voit rengasta pyörittämällä lisätä tai vähentää nykyistä voimakkuutta.
Vaihtoehtoisesti voit käyttää myös hiiren rullaa tai ohjauspaneelissa olevaa stimulaation
voimakkuuden säätönuppia.
Nollaa
Voit palauttaa voimakkuuden sen nollatasolle painamalla ohjauspaneelissa olevasta stimulaation
voimakkuuden nollausnäppäimestä.
(5) Painike A: Uusi sivusto -painike – aktiivinen liike- ja tuntohermojen tutkimuksessa
Paina lyhyesti kahvassa olevasta painikkeesta.
(5) Painike A: Tyhjennä – aktiivinen F-aallossa
Paina lyhyesti kahvassa olevaa painiketta.
(5) Painike A: Suorita sarja – aktiivinen RNS:ssä
Paina lyhyesti kahvassa olevasta painikkeesta.
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(5) Painike A: Seuraava tutkimus – aktiivinen liike-, aistihermo-, F-aalto- ja Hrefleksitutkimuksessa
Paina ja pidä pohjassa kahvassa olevaa painiketta vähintään 2 sekunnin ajan.
(6) Painike C: Käynnistä/pysäytä keskiarvon laskija – aktiivinen tuntohermon tutkimuksessa
Paina lyhyesti kahvassa olevasta painikkeesta.
(7) Polarisuuspainike
Vaihda polaarisuutta painiketta painamalla.

Painikkeita A (5) ja C (6) koskeva huomautus.
Painikkeella A (5) on sama tehtävä kuin:
Jalkakytkimen polkimella A;
Keypoint.NET-sovelluksen painikkeella A.

A

Painikkeella C (6) on sama tehtävä kuin:
Jalkakytkimen polkimella C;
Keypoint.NET-sovelluksen painikkeella C.

C

30

Laitteiston käyttöohjeet

Vakiovirtastimulaattorit

－Single CC -stimulaattori

－Multi CC -stimulaattori

Virta PÄÄLLÄ -merkkivalo
Vihreä valo (LED) ilmaisee, että stimulaattorin virta on päällä.
CC-stimulaattorin lähtö (eristetty)
CC-stimulaattorin lähtöliitännät ovat sähköisesti eristettyjä.
Ärsykkeen lähettämisen merkkivalo
Välähtää stimulaatiopulssin merkiksi.
CC-stimulaattorin lähtöliitäntä (eristetty)
Stimulaatioelektrodien liittämiseen DIN-liittimillä. Aktiivikahvan tuki.
Kosketussuojatut lähtöliitännät (eristetyt)
Stimulaatioelektrodien liittämiseen kosketussuojatuilla liittimillä.
Aktiivisen elektrodin merkkivalo
Vihreät valot (LEDit) ilmaisevat aktiiviset (katodi) stimulaatioelektrodit.

Takapaneeli

LINK

HS-Linkin tuloliitäntä – yhteys vahvistinmoduuliin.
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Stimulaatioon liittyviä lisätietoja
Lähdejännite

Sähköstimulaattorien lähdejännite on noin 400 V. Jos kuormitusimpedanssi ylittää arvon
400 V/Iskin, missä Iskin merkitsee valittua stimulaatiovirtaa, stimulaattorit eivät pysty tuottamaan
valittuja sähkövirtoja. Lisäksi stimulaattorit eivät pysty tuottamaan enempää kuin noin 0,5 W.
Tämä voi rajoittaa nopeiden stimulaatioiden lähtövirtaa.

Stimulaatioelektrodit
Suositellut stimulaatioelektrodit
Stimulaatioelektrodit, joita suositellaan käytettäväksi tavallisissa tutkimuksissa, ovat:
Elektrodin numero

Tyyppi

9013S030

Digitaalinen rengaselektrodi

9013L069

Digitaalinen Velcro-rengaselektrodi

9013L035

Kädessä pidettävä pienoisstimulaatioelektrodi

9013L036

Kädessä pidettävä stimulaatioelektrodi

9031E014

Passiivinen stimulaatiokahva

9031E015

Aktiivinen stimulaatiokahva

9031E017

Edistyksellinen stimulaatiokahva

Pintaelektrodeja (ihoelektrodeja) käytettäessä pätee seuraava:
Ennen kuin 9013L035-, 9013L036-huopatyynyjä tai mitään 9013S070-sarjan
maadoituselektrodeja käytetään potilaaseen, ne tulee liottaa suolavedessä, jotta
saadaan hyvä sähkökontakti ihon kanssa. Yksi huopatyynypari on tarkoitettu
käytettäväksi vain yhdellä potilaalla.
Vastaavasti, jos käytetään 9031E014/9031E015/9031E017-elektrodipinnejä tai muita
elektrodeja, joissa on metallikontakti, ja jotka toimitetaan ilman sähköä johtavaa geeliä,
ihon impedanssia voidaan vähentää käyttämällä elektrodipastaa tai vastaavaa.
Varmista uudelleen käytettäviä pintaelektrodeja käytettäessä, että ne käsitellään uutta
käyttöä varten valmistajan ohjeiden ja validoidun infektioiden hallintamenetelmän
mukaisesti.

32

Laitteiston käyttöohjeet

Virran enimmäistiheys

Huomio! Jos virrantiheys ylittää arvon 2 mA rms/cm2, on käyttäjän mahdollisesti
kiinnitettävä asiaan erityistä huomiota (ihon palamisriski). Enimmäispulssivirta riippuu
stimulaation taajuudesta, pulssin leveydestä ja elektrodin alueesta. Virrantiheys
voidaan laskea seuraavalla tavalla:

______
J = √ (f × Tp) × I/A,

missä f tarkoittaa stimulaatioon taajuutta, Tp pulssin leveyttä, I pulssivirtaa ja A
elektrodin aluetta. Tietyissä tapauksissa, esim. jos potilaalla on hermovaurio, voi
kuitenkin olla tarpeen käyttää suurempaa virtaa.
Elektrodialueet
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,
missä O ilmaisee ympärysmitan.
Esimerkki: 9013L036-pintastimulaatioelektrodi, huopatyynyt, ärsyketaajuus 2 Hz,
pulssin leveys 0,2 ms:

__________
J = √ (2 × 0,0002) × I/0,39 cm2 < 2 mA/cm2
I < 39 mA
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Käynnistystesti
Varoitukset
Keypoint.NET-sovelluksen käynnistystestiä suoritettaessa seuraavat laitteistoon liittyvät
varoitukset voivat ilmestyä näytölle:
Sähköstimulaattorissa voi olla toimintahäiriö:
Ongelma ilmeni stimulaattorin käynnistystestin aikana. Sulje Keypoint.NET-ohjelma ja
tarkista kaapeliliitäntä.
Älä käytä sähköstimulaattoria, kun tämä viesti näkyy; stimulaattori saattaa olla viallinen.
Laitteistoa ei havaittu
Tietokoneen ja laitteiston välillä ei ole yhteyttä. Sulje Keypoint.NET-ohjelma ja tarkista:
- USB-kaapeliliitäntä tietokoneen ja (sisäisen) liitäntäpaneelin välillä;
- virtajohdon liitäntä (sisäiseen) liitäntäpaneeliin.
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Kunnossapito
Puhdistusohjeet
Ainoa käyttäjän suoritettavissa oleva huoltotoimenpide on laitteen puhdistaminen.
Kaikki laitteen sisäosiin liittyvät huoltotoimet on jätettävä ammattitaitoisen
huoltohenkilöstön suoritettavaksi.
Puhdistaminen on tehtävä paikallisen hygieniaviranomaisen antamien
puhdistusohjeiden mukaisesti.
•

Verkkovirta on kytkettävä pois päältä ennen järjestelmän puhdistamista.

•

Puhdista laite puhtaalla, hiukan kostealla kankaalla, ja pyyhi se kuivaksi.

•

Varmista, ettei laitteen sisälle pääse nesteitä painikkeiden tai muiden kotelossa
olevien aukkojen kautta.

HUOMIO Älä käytä alkoholipohjaisia puhdistusaineita, liuottimia, silikonipohjaisia, hiovia
ja/tai helposti syttyviä aineita.

Turvallisuustarkastukset
Ammattitaitoisen henkilöstön on suoritettava seuraavat turvatarkastukset vähintään
kerran vuodessa ja korjauksen yhteydessä:
1. Tarkistettava onko laitteessa näkyviä vaurioita.
2. Tarkistettava virtajohto ja liitäntäjohdot.
3. Tarkistettava elektrodijohdot ja potilasliitännät.
4. Tarkistettava sähköstimulaattorin lähtöteho kaikilla alueilla – KPTest4-opas.
5. Eristysvastuksen mittaus.
6. Vuotovirtojen mittaus.
7. Suojamaadoitusjohtimen vastuksen mittaus.
8. Suojamaadoitetun kotelon ja vaunun osien resistanssin mittaus.
9. Tarkistettava vahvistimen vahvistuksen säätö – viite KPTest4-opas.

Jätehuolto
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu: Yhdenmukaisuustiedot.
Älä hävitä tätä tuotetta lajittelemattomiin kotitalousjätteisiin. Hävitä tämä
tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
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Luokitus
Suojausaste sähköiskua vastaan: luokka I:
Laite, jossa sähköiskusuoja ei perustu pelkkään peruseristykseen, vaan jossa
turvallisuutta on lisätty sillä, että laite voidaan kytkeä suojamaadoitusjohtimeen
kiinteässä asennuksessa niin, etteivät kosketeltavat metalliosat voi muuttua
jännitteisiksi, vaikka peruseristys pettäisi.
Valmistajan suosittelemat sterilointi- tai desinfiointitavat:
Katso kohta Huolto.
Suojausaste sähköiskua vastaan:
Tyyppi BF: potilasliityntäosa tarjoaa tietyn asteisen suojan sähköiskua vastaan,
erityisesti seuraavat huomioiden:
- Sallittu vuotovirta
- Potilasliityntäosa on sähköisesti eristetty (kelluva).
- Ei ole tarkoitettu suoraan sydänsovellukseen.
Kotelointiluokka, joka kertoo suojauksen tason veden haitallista sisäänpääsyä vastaan:
IP20: tavallinen laite (koteloitu laite ilman minkäänlaista vesisuojausta).
Käytön turvallisuusaste tilassa, jossa on helposti syttyviä anesteettisia seoksia, jotka
sisältävät ilmaa, happea tai ilokaasua:
Laitetta ei saa käyttää tilassa, jossa on tällaista seosta.
Käyttötila:
Yhtäjaksoinen käyttö.
Potilaan läheisyyden aste:
Koko laite (järjestelmä) sopii käytettäväksi potilasympäristössä.
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Symbolit
Rx Only

Koskee vain Yhdysvaltoja. Yhdysvaltojen lakien rajoitusten mukaan tämän
laitteen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.
Laitteet ovat EY-direktiivin 93/42/ETY mukaisia aina lääkinnällisille laitteille
tarkoitettuun versioon 2007/47/ETY saakka.
Katso käyttöohjeet.

Noudata käyttöohjeita.

Tähän laitteeseen liittyviä varoituksia. Katso käyttöohjeet.

Laitteeseen liittyviä turvallisuusohjeita. Katso käyttöohjeet.

Laite on tyyppiä BF eli potilasliityntäosa on sähköisesti eristetty.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu: Yhdenmukaisuustiedot.

Viitenumero

Sarjanumero

SWL

Turvallinen työkuorma.

Valmistusvuosi

Valmistaja

HUOMAUTUS Katso tietoja tietokoneeseen, näyttöön ja tulostimeen liittyvistä symboleista
näiden mukana toimitetuista asiakirjoista.
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Sähkömagneettinen yhteensopivuus
Vaatimus
Käyttöympäristö

Olennainen
suorituskyky

Varoitukset

Huomautus

Kuvaus
Järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi sairaaloissa ja yksityisillä klinikoilla, paitsi lähellä
aktiivisia, korkeataajuisia kirurgisia laitteita ja magneettiresonanssikuvaukseen
käytettävässä RF-suojatussa huoneessa, jossa sähkömagneettisten häiriöiden intensiteetti
on korkea.
Hyväksymiskelvottoman riskin mahdolliset lähteet, joiden on tunnistettu luonnehtivan tässä
riskinhallintatiedostossa käsiteltävän DIAGNOSTISEN LAITTEEN OLEELLISEN
SUORITUSKYVYN toimintaa, ovat:
• Mahdollisimman vähän häiriöitä aaltomuodossa tai artefakteissa tai kuvan vääristymistä
tai virheitä näytetyissä numeroarvoissa, joiden ei voida katsoa johtuvan fysiologisista
vaikutuksista ja jotka voivat muuttaa diagnoosia
• Ei näytä virheellisiä turvallisuuteen liittyviä tietoja
• Ei tuota liiallista stimulaation lähtötasoa
• Ei liekkejä/tulta
On arvioitu ja todettu, ettei stimulaattorien ja aaltomuotonäytön tilapäinen häiriö vaikuta
haitallisesti potilaaseen. Tämän tyyppisen heikentymisen ei katsota vaikuttavan oleelliseen
suorituskykyyn tai järjestelmien turvallisuuteen.
• Kun tämä otetaan huomioon, häiriönsieto sähköstaattisia purkauksia ja sähkökatkoksia
vastaan laitteen ollessa käyttötilassa, on hyväksyttävää, sen liittyessä järjestelmien
turvallisuuteen ja olennaiseen suorituskykyyn, että:
a. Tiedonsiirto perusyksikön, vahvistimen ja tietokoneen välillä voi kadota, kunhan
vikatilanteen varajärjestelmä otetaan käyttöön ja käyttäjä voi palauttaa toiminnan
kytkemällä virran takaisin järjestelmään ja/tai käynnistämällä sovellusohjelman uudelleen.
b. Tilanteessa, jossa tiedonsiirto ei ole katkennut, aaltomuodoissa voi olla sähköisiä
häiriöitä, jotka ovat havaittavissa, mutta jotka täytyy palauttaa tutkimuksen jälkeen ilman
tila- tai parametrimuutoksia.
Sitä ei pidetä hyväksymiskelvottomana riskinä tai vaikutuksena OLEELLISEEN
SUORITUSKYKYYN, jos DIAGNOSTINEN LAITE, jota tämä riskinhallintatiedosto käsittelee,
muuttuu täysin käyttökelvottomaksi sen tarkoitetun käytön vuoksi.
Jos oleellinen suorituskyky katoaa tai heikentyy tilapäisesti sähkömagneettisten häiriöiden
takia, järjestelmä palautuu automaattisesti tai se täytyy käynnistää uudelleen manuaalisesti.
Tämä riippuu häiriön asteesta.
VAROITUS: Tämän laitteen käyttämistä lähellä muita laitteita tai sen pinoamista
muiden laitteiden kanssa tulee välttää, sillä se voi johtaa toimintahäiriöihin. Jos tällainen
käyttö on välttämätöntä, tulee varmistaa, että tämä laite ja muut laitteet toimivat normaalisti.
VAROITUS: Muiden kuin valmistajan määrittelemien tai toimittamien lisävarusteiden,
muunninten ja johtojen käyttäminen voi johtaa sähkömagneettisten päästöjen
lisääntymiseen tai tämän laitteen sähkömagneettisen häiriönsiedon vähentymiseen ja
aiheuttaa tämän vuoksi toimintahäiriöitä.
VAROITUS: Kannettavia radiotaajuutta käyttäviä laitteita (oheislaitteet kuten antennit
ja ulkoiset antennit mukaan lukien) ei tule käyttää alle 30 cm päässä Keypoint Focus järjestelmän mistään osasta valmistajan määrittelemät kaapelit mukaan lukien. Muuten
tämän laitteen suorituskyky voi heikentyä.
HUOMAUTUS: Tämä laite soveltuu päästöominaisuuksiensa vuoksi käytettäväksi
teollisuusalueilla ja sairaaloissa (CISPR 11 luokka A). Jos sitä käytetään asuinympäristössä
(jossa yleensä vaaditaan CISPR 11 luokka B), tämä laite ei välttämättä tarjoa riittävää
suojausta radiotaajuutta käyttäville viestintäpalveluille. Käyttäjän on ehkä käytettävä
lievennyskeinoja, kuten siirrettävä laite toiseen paikkaan tai suunnattava se uudelleen.
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Luettelo järjestelmäkohteista ja lisävarusteista
Luettelo kaikista moduuleista, kaapeleista ja lisävarusteista, jotka Keypoint G4 -järjestelmän valmistaja
katsoo yhteensopiviksi. Asiakkaan tai Keypoint G4 -järjestelmän käyttäjän on vakuutettava, että
järjestelmän kanssa käytetään vain näitä osia.
Tuotenro

Tyyppi

9031G0711

Keypoint G4 -ohjauspaneeli

9031G0703

Keypoint G4 -edustakotelo

9033C073-

3-kanavainen EMG-/EP-vahvistin

9033C074-

4-kanavainen EMG-/EP-vahvistin

9033C076-

6-kanavainen EMG-/EP-vahvistin

9033C077-

6-kanavainen EP-vahvistin

9033C078-

8-kanavainen EMG-/EP-vahvistin

9006A2109006A2119006A2209006A226-

*
*
*
*

Ohjeita

Virtajohto, EU
Virtajohto, UK
Virtajohto, USA
Virtajohto, DK

Suojattu, maadoitus ja johdon enimmäispituus 3 m.

9006A253-

Liitäntäkaapeli (tulostin)

Johdon pituus 0,5 m

9006A254-

Liitäntäkaapeli (näyttö)

Johdon pituus 1,5 m

9006A250-

Liitäntäkaapeli (tietokone)

Johdon pituus 1,2 m

9006A255-

Liitäntäkaapeli (kannettava tietokone)

Johdon pituus 1,2–1,8 m

9080K0541 +
9080K0522

HS-linkin liitäntäkaapeli
(pääyksikkö – vahvistin)

Johdon pituus 2,0 m

9080K0131

USB-kaapeli (tietokone - etupää)

Johdon pituus 1 m

Yleinen

Videosignaalikaapeli (digitaalinen
RGB)

Johdon enimmäispituus 1,7 m

Yleinen

Tulostimen signaalikaapeli

Johdon enimmäispituus 1,7 m

Elektrodi- ja stimulaatiokaapelit

Suojattu. Johdon enimmäispituus 2 m

Stimuulatio-, maadoitus- ja
rekisteröintielektrodit

Suojattu tai suojaamaton. Johdon enimmäispituus 1,2 m

Yleinen

*

Yleinen
Yleinen

*

Tietokone (pöytäkone/kannettava)

Yleinen

Hiiri

Johdon enimmäispituus 2 m (osittain sisäinen)

Yleinen

Näppäimistö

Johdon enimmäispituus 2 m (osittain sisäinen)

9080F054-

Näyttö 22” laajakuva

9031D0409031D041-

*
*

Suojaerotusmuuntaja 115 V
Suojaerotusmuuntaja 230 V

9031E014-

*

Passiivinen stimulaatiokahva

Johdon pituus 2,5 m

9031E015-

*

Aktiivinen stimulaatiokahva

Johdon pituus 2,5 m
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9031E017-

*

Edistyksellinen stimulaatiokahva

Johdon pituus 2,5 m

9031E027-

*

Korvaputket

Johdon pituus 5 m

9031E025-

*

Kuulokkeet

Johdon pituus 5 m

9031E026-

*

Suojatut kuulokkeet

Johdon pituus 5 m

9031E028-

*

Luujohdin

Johdon pituus 5 m

9031B030-

Jalkakytkin, 3 poljinta

Johdon pituus 2,5 m

9031B032-

Jalkakytkin, 1 poljin

Johdon pituus 2,5 m

9031E040-

*

Refleksivasara

Johdon pituus 1,8 m

9033B033-

*

Kannettava kytkinkaapeli

Johdon pituus 1,8 m
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Paikallisen myynti- ja huoltoliikkeen tiedot löytyvät osoitteesta www.natus.com.
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
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