Dantec® Keypoint® G4

Hardver használati útmutató

9031M1506 Rev. D - HU
[Type text]

Dantec Keypoint G4

Üres oldal.

2

Hardver használati útmutató

© 2020 Natus. Minden jog fenntartva.
Kiadva: 02/2020

A kézikönyv tartalma a Natus tulajdonát képezi. A teljes vagy részleges sokszorosítás
szigorúan tilos.
A DVD-n történő nyomtatás/átvitel idején ez a kézikönyv helyesen leírta az eszközt és
annak funkcióit. Mivel azonban a kézikönyv elkészítése óta módosítások történtek, a
rendszercsomag tartalmazhat egy vagy több kiegészítést a kézikönyvben. Ezt a
kézikönyvet, beleértve az ilyen kiegészítőket is, alaposan el kell olvasni az eszköz
használata előtt.
A következő helyzet semmisíti meg a vonatkozó garanciákat és kötelezettsége(ke)t
a Natus-hoz:
- A készüléket nem a mellékelt kézikönyvek és egyéb kísérő dokumentációk szerint
használják.
Ez a rendszer CE jelölésű,
a 93/42/EGK Orvosi Eszköz Irányelv követelményeinek megfelelően.
A Natus Neuro és Keypoint a Natus Medical Incorporated bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és más országokban.
Vegye figyelembe, hogy a Keypoint eszközöket kísérő dokumentáció tartalmaz egy szoftver
használati útmutatót; egy hardver használati útmutatót; műszaki adatlapot; és egy klinikai
referencia kézikönyvet. Mind a szoftver, mind a hardver használati útmutatója szükséges
ahhoz, hogy képesek legyenek használni a Keypoint.NET alkalmazást és elvégezzenek egy
tesztet. A Keypoint.NET alkalmazás fejlettebb használatához a Clinical Reference Manual
(csak angol nyelven érhető el) írja le az elvégzendő összes funkciót és tesztet. Műszaki
adatokhoz a Technical Data Sheet (csak angol nyelven érhető el) részletes műszaki
specifikációt tartalmaz.

Kövesse a használati utasításokat/Felhívás a figyelmeztetésekre és óvintézkedésekre

A teszt megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy elolvasta a dokumentációt és
teljes mértékben megértette, hogyan működik a rendszer. Szenteljen különös
figyelmet a figyelmeztetésekre és óvintézkedésekre.
Az eszközhöz kapcsolódó általános szabályozási szimbólumok listáját lásd az Általános
Szabályozó Szimbólum részében, ebben a kézikönyvben.
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Biztonsági tudnivalók
A rendszert elektrofiziológiai vizsgálatokban használják, mint például: Elektromiográfia
(EMG), idegvezetéses vizsgálatok (NCS) és a kiváltott potenciál (EP) felvételek.
A beteggel kapcsolatos biztonsági információk tekintetében vagy a Keypoint.NET alkalmazói
szoftver használatával kapcsolatban olvassa el a szoftver használati útmutatót. Kérjük, olvassa el és
értse meg az információkat, mielőtt elkezdi használni a készüléket.

Rendeltetésszerű használat
A Keypoint G4 elektrofiziológiai segédeszközként szolgál a diagnózis és a prognózis
felmérésére, valamint a központi és a perifériás idegrendszer betegségeinek megfigyelésére.
Használható továbbá az idegek és az izmok funkcionális aspektusainak tanulmányozására is
más területeken, mint például a rehabilitáció (fizikai orvostudomány), a foglalkozásegészségügyi és a sporttudomány.

Ellenjavallatok
Ez egy orvosi döntés, hogy a használat veszélye egyértelműen meghaladja-e az esetleges előnyöket.
Egy beültetett elektronikus eszközzel (azaz szívritmus-szabályozóval) rendelkező beteget nem
szabad elektromos stimulációnak alávetni, hacsak orvosi szakvélemény ezt nem javasolja.
A vérzési hajlam esetében, bizonyos figyelmet kell fordítani a tűk használatára.
Konvencionális óvintézkedéseket kell tenni fertőző betegségben szenvedő betegeknél.
A kor és a nem önmagában nem jelent semmiféle ellenjavallatot a használatnál.
A tűk/elektródákkal szembeni ellenjavallatok esetén olvassa el a használati utasításokat.

Veszély
Lehetséges robbanásveszély, ha gyúlékony érzéstelenítők jelenlétében alkalmazzák.
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Figyelmeztetések
Ne használja ezt a PC-alapú eszközt másra, mint amire a gyártó szánta − pl. a betegeken végzett
kísérletek, esetleg a későbbi jelentések készítése. Ne telepítsen semmilyen más szoftvert, mint a
Keypoint.NET szoftvert. A Natus nem vállal felelősséget, ha a berendezést nem a jelen kézikönyvben
leírt módon használják.
Az eszköz nem kompatibilis az MRI mágneses mezőben történő használatra.
Az eszköz nem alkalmas közvetlen szívműködésre.
A készülék nem alkalmas az az intenzív ellátás ellenőrzéséhez.
A készülék védett földelővezetőjének bármilyen megszakadása a készülék belsejében vagy azon
kívül, vagy a védőföldelő csatlakozójának lekapcsolása valószínűleg veszélyessé teszi a készüléket.
A szándékos megszakítás tilos. A védőföldelést (föld) rendszeresen ellenőrizni kell.
Ne csatlakoztassa a „páciens földelését” a tápegység/elkülönítő transzformátor védőföldeléséhez a
hátsó panelén vagy bármely más „földelt” csatlakozáshoz, mivel az elektróda bemenetek
galvanikusan el vannak szigetelve.
A páciensnek a HF sebészeti eszközhöz való egyidejű csatlakoztatása égési sérülést okozhat az
elektromos stimuláló vagy rögzítő elektródák helyén, valamint az elektromos stimulátor vagy az
elektróda bemeneti erősítők esetleges károsodását. A rövid hatótávú vagy mikrohullámú terápiás
berendezések közvetlen közelében (például 1 m) történő működése instabilitást okozhat az
elektromos stimulátor kimenetében.
Az orvosi használatra szánt elektromos berendezések különleges EMC óvintézkedéseket tesznek
szükségessé és az eszköz EMC dokumentációjának megfelelően kell felszerelni és karbantartani.
Amikor az integrált LAN portot egy hálózati rendszerhez csatlakoztatja, a NetBox Ref. 9031G046x-et
megfelelően csatlakoztatni kell a LAN vezetékhez a LAN port és a hálózati rendszer között.
Ne hozzon létre közvetlen kapcsolatot a PC LAN port és a hálózati rendszer között! A NetBox Ref.
9031G046x elektromos szigetelést biztosít ahhoz, hogy megakadályozza a veszélyes elektromos
áram elérését a beteg számára abban az esetben, ha a hálózati rendszer véletlenül elektromosan
rövidre záródik egy nagyfeszültségű vezetéken.
A NetBox Ref. 9031G046x helyes telepítésének elmulasztása a LAN kapcsolat megszakítása esetén
megszünteti a termék megfelelési tanúsítványát az IEC 60601-1 nemzetközi biztonsági
szabványokkal, az orvosi elektromos berendezések számára.
A Natus által meghatározottaktól eltérő kiegészítők, elektródák és kábelek használata nagyobb
emissziót vagy csökkentett immunitást eredményezhet.
Ne használjon több további dugaszolóaljzatot vagy hosszabbító kábelt.
Csak a Natus által meghatározott, az IEC 60601-1 szabványnak megfelelő eszközöket használjon.
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Más berendezések csatlakoztatásakor ügyelni kell a IEC 60601-1 – Orvosi elektromos berendezések
1. rész szabványra: Általános biztonsági és alapvető teljesítmény követelmények. E szabvány
betartásának elmulasztása biztonsági kockázatot jelenthet.
A berendezést nem szabad szomszédosan, vagy más berendezésekkel együtt használni. Ha
szomszédos vagy együttes használat szükséges, a berendezés normál működését ellenőrizni kell a
konfigurációban, amelyben használják.
Veszélyes élettani hatások! Az áram stimulátor veszélyes áramot és feszültséget bocsáthat ki.
Az áram stimulátorok működése során vigyázzon arra, hogy ne tegye ki a betegeket magas áramnak.
Mielőtt a stimuláló elektródot csatlakoztatná vagy lecsatlakoztatná, mindig „állítsa vissza” a
stimulátort.
Figyeljen az intenzitás jelzőjére a program használata során. -További információkért Olvassa el a
szoftver használati útmutatójában a Stimulátor túlterhelése részt, valamint a hardver használati
útmutatóban található Stimulátorok részt.

Figyelmeztetések
A Natushoz mindig árnyékolt hálózati kábelt használjon a zavaró interferencia megelőzésére,
különösen a betegek és az erősítő közelében.
A hordozható és mobil RF kommunikációs berendezések befolyásolhatják az orvosi használatra
szánt elektromos berendezéseket.
Elektromos áramütés veszélye. Ne távolítsa el a fedelet. Forduljon szervizelés tekintetében
szakképzett személyzethez.
Kerülje a véletlen érintkezést a csatlakoztatások között, valamint a nem alkalmazható elektródák és
más vezető alkatrészek között - beleértve a védőföldelést is.
Ne használjon tisztítószereket, vagy alkoholos, oldószeres, szilícium alapú, csiszoló és/vagy
gyúlékony anyagokon alapuló tisztítószereket az eszköz tisztításához.

Mellékhatások
A Keypoint G4 programmal végrehajtott eljárásoknak nincsenek ismert mellékhatásai.
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Biztonsági követelmények
VIGYÁZAT Ezt a készüléket a neurofiziológia és a neurofiziológiai vizsgálat területén jártas,
valamint a termék/Keypoint berendezés használata során szakképzett orvosnak kell használni.
Az eszközt az IEC 60601-1 megjelent Orvosi elektromos berendezés szabványnak megfelelően
tervezték és gyártották. További információt IEC 60601-1 szabványról ebben a fejezetben talál.
A készülék beltéri használatra készült, +10 °C és +35 °C (+ 50 °F és + 95 °F) közötti hőmérsékleten.
A hálózati csatlakozódugót csak egy védőföldelővel ellátott hálózati aljzatba szabad csatlakoztatni.
Tilos a hosszabbítók használata.

FIGYELMEZTETÉS A készülék védett földelővezetőjének bármilyen megszakadása a készülék
belsejében vagy azon kívül, vagy a védőföldelő csatlakozójának lekapcsolása valószínűleg
veszélyessé teszi a készüléket. A szándékos megszakítás tilos. A védőföldelést/földelést
rendszeresen ellenőrizni kell.
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Tartsa be a következő ajánlásokat az eszköz biztonságos működtetéséhez:
•

Abban az esetben, ha olyan orvosi készüléket csatlakoztat, mely egy nem orvosi
használatú helyiségben van beüzemelve, vagy nem orvosi célra készült, minden
esetben figyeljen oda az IEC 60601-1 szabvány követelményeire. Az elektromos
orvosi berendezések biztonsági követelményei, lásd a IEC 60601-1 szabvány
szövege, ezen fejezeten belül.

•

Ha a készülék áram alatt van, akkor a csatlakozók is áram alá kerülhetnek és a
készülékház felnyitása vagy alkatrészek eltávolítása kizárólag az arra megfelelő
eszközzel lehetséges.

•

A készüléket minden feszültségforrásról le kell választani, mielőtt bármilyen
beállításra, cserére, karbantartásra vagy javításra kinyitja.

•

A szervizelést a Natus felhatalmazott szervizszemélyzetére kell hagyni, kivéve a
jelen kézikönyvben leírt, az üzemeltető által végzett munkákat.

•

Győződjön meg róla, hogy csak a megfelelő névleges áramerősségű és a megadott
típussal rendelkező biztosítékokat használja cserekor. Rossz minőségű biztosítékok
használata és a biztosíték tartó rövidre zárása tilos.

•

Ha több mint egy eszköz van egy betegre csatlakoztatva, akkor ügyelni kell a kóbor
áram lehetőségére.

•

Ha felmerül a lehetősége, hogy megsérült a védőföldelés, akkor ki kell kapcsolni a
készüléket és biztosítani, hogy senki ne használhassa.
Az szerviz személyzetnek legalább egy funkcionális tesztet és egy biztonsági
ellenőrzést kell kérnie, amely a következőket tartalmazza:
- Szigetelési vizsgálat;
- Földi folytonossági vizsgálat; és
- Kóboráram vizsgálat az IEC 60601-1 szabvány szerint.

•

A védelem valószínűleg romlik, ha például a készülék:
- Látható sérülést mutat;
- Nem végzi el a tervezett funkció(ka)t;
- Súlyos közlekedési igénybevételnek volt kitéve.
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Kivonat az IEC 60601-1 szabványból
VIGYÁZAT Más készülékek csatlakoztatásakor ügyelni kell arra, hogy az orvosi biztonsági
szabvány következő kivonatának a rendszer megfeleljen.

IEC 60601-1 Orvosi elektromos berendezés, 1. rész:
Általános biztonsági és alapvető teljesítmény követelmények. 16. fejezet:
Orvosi elektromos rendszerek.
Ha olyan orvosi eszközt csatlakoztat, amely F-típusú csatlakozóval szerelt vagy nem felel
meg az IEC 60601-1 szabványnak, de a releváns biztonsági előírásoknak megfelel, akkor a
készülék:
1) vagy a páciens környezetén kívül helyezkedjen el - a pácienskörnyezet olyan terület,
ahol szándékos vagy véletlen érintkezés fordulhat elő a páciens és a rendszer részei
között (pl. nyomtató) vagy a rendszer egyes részeit érintő más személy következtében;
vagy
2) ha a beteg környezetébe kerül, akkor:
a) kiegészítő védőföldelő csatlakozóval ellátva;
vagy
b) külső extra adapterről üzemeltetett, megengedett legnagyobb kóboráram értéke
nem lépi túl: Normál Feltétel 0,1 mA vagy Egyszeres Hiba Feltétel 0,5 mA.
További részletek az IEC 60601-1 szabványban találhatók.
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Rendszer áttekintő
Munkaállomás

(1) Számítógép

(2) Bekapcsoló gomb

(3) Monitor

(4) Belső hangszóró

(5) Vezérlő panel

(6) PC billentyűzet

(7) Elektróda kar (opcionális)

(8) Áram stimulátor (opcionális)

(9) Erősítő doboz (opcionális)

(10) Kapcsolódási panel

(11) Tartozékkészlet (opcionális)

(12) Egér

(13) Nyomtató (opcionális)

(14) LAN csatlakozóaljzat (opcionális)

(15) Kocsi

(16) Tápegység/Elkülönítő transzformátor

MEGJEGYZÉS

A képen látható eszközök összes pozíciója csak példa.
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Kábelcsatlakozás áttekintése

A Tápegység/
Elkülönítő transzformátor

F Képernyő

K Hangszóró

B Nyomtató (opcionális)

G Erősítő doboz (opcionális)

L Hálózati elkülönítő
(opcionális)

C Számítógép

H Stimulátor doboz
(opcionális)

M Tartókocsi

D PC billentyűzet

I Egér

N DC tápegység (elkülönítő
transzformátorral)

E Vezérlő panel

J

O EP Erősítő doboz
(opcionális)

Kapcsolódási panel
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Kábelcsatlakozások
A készülék működtetése előtt a rendszer részeit csatlakoztatni kell.
1. Csatlakoztassa az összes jel interfész kábelt az ábrákon látható módon (fekete vékony).
2. Csatlakoztassa az összes elektromos interfész kábelt az ábrákon látható módon, kivéve
a fő kábeleket a fali konnektorhoz (kék pontozott).
3. Feszültség ellenőrzése:
- A tápegységen győződjön meg róla, hogy a feszültség választók a megfelelő
feszültségre vannak beállítva.
- A elkülönítő transzformátor egységen győződjön meg róla, hogy a megfelelő
feszültségtípust használja.
4. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a fali konnektorhoz (kék pontozott).
5. Nyomja meg a be/ki kapcsoló gombot
bekapcsolásához.

a számítógép elülső panelén, a rendszer

VIGYÁZAT Csak a Natus által meghatározott, az IEC 60601-1 szabványnak megfelelő
eszközöket használjon.
VIGYÁZAT A Natus-hoz mindig árnyékolt hálózati kábelt használjon a zavaró interferencia
megelőzésére, különösen a betegek és az erősítő közelében.
MEGJEGYZÉS A tápkábel kihúzása a hálózati tápfeszültség tápegységből/elkülönítő
transzformátorból leválasztja a teljes rendszer hálózati tápellátását.
MEGJEGYZÉS Győződjön meg róla, hogy a fali aljzatba csatlakoztatott készüléket úgy helyezték el,
hogy az könnyen leválasztható legyen a hálózatról, ha szükséges.
MEGJEGYZÉS HS LINK - Többféle modul csatlakoztatható a HS LINK-hez (lásd a fenti ábrán a G,
H és O). Bizonyos típusú modulkombinációk korlátozottak a HS LINK teljesítménykorlát miatt.
A modulkorlátozások szoftver vezéreltek.
MEGJEGYZÉS HS LINK - A HS LINK-hez csatlakoztatott modulok (G, H és O) bizonyos korlátozásokkal
rendelkezhetnek a rendszer energiafogyasztási körülményei miatt. A korlátozások hardverhez
kötöttek és a DC tápegység (N) használatával elkerülhetők.
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Kapcsolódási panel

Bemeneti/kimeneti csatlakozó
Bemenő/kimenő mágneses stimuláció/reflex kalapács vagy külső kioldó
szinkronizálása vagy külső stimuláció vétele.

Lábkapcsoló csatlakozó

VEP

AEP

VEP

Minta stimulátor csatlakozó

Hallóstimuláló fejhallgató csatlakozó

Vizuális védőszemüvegek stimulátor kimeneti csatlakozó

BE állapot jelző
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Tápegység/Elkülönítő transzformátor egységek
Részletes utasításokat a készülékekhez tartozó tápegység vagy elkülönítő transzformátor
kézikönyvben talál.
FIGYELMEZTETÉS Ne használjon több további dugaszolóaljzatot vagy hosszabbító kábelt.
VIGYÁZAT Az IEC 60601-1 szabványnak való megfelelés érdekében csak a teljes rendszer
összes készülékéhez használja a 6-kimeneti biztonsági tápegységet/elkülönítő transzformátort.
－A használati útmutató részletes leírását lásd a tápegység/elkülönítő transzformátor használati
útmutatójában.

Tápegység

Elkülönítő transzformátor

Műszaki adatok
A műszaki specifikációkhoz tekintse meg a műszaki adatlap Keypoint G4 részét.
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Vezérlők

Vezérlő panel

(1) Készenlét jelző

(2) BE állapotjelző

(3) Numerikus billentyűzet

(4) Szoftver navigációs gombok

(5) Hajlási sebesség/Érzékenységi szint
nyíl gombok

(6) Stimuláció Intenzitás vezérlőgomb

(7) Stimulációs intenzitás visszaállítása gomb

(8) Stimulálás időtartam nyíl gombok

(9) Stimuláció ismétlési aránya nyíl gombok

(10) Stimulációs jelző

(11) Egyszeres stimulációs gomb

(12) Ismétlődő stimulációs gomb

(13) Rajzoló/Jelölő és Kioldó nyíl gombok

(14) Hangerő jelző

(15) Hangerő/Kurzor vezérlőgomb

(16) Kurzor üzemmód jelző

(17) Hangszóró némító gomb/jelző

(18) Szoftver funkciógombok
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Vezérlési funkciók
Szoftver navigáció/szoftver funkciók

Szoftver navigációs gombok - színkódolt
A szoftveres navigációs gombok lehetővé teszik az alkalmazás fülei közötti navigálást.
A 6 szoftveres navigációs gombok színei és funkciói megegyeznek az alkalmazás
szoftveres navigációs gombjaival
A bal és a jobb nyíl gombok és az enter gomb lehetővé teszik a tesztek kiválasztását.

Szoftver funkciógombok - színkódolt
A szoftver funkciógombjai lehetővé teszik az alkalmazás különböző
szoftverfunkcióinak vezérlését.
A 12 szoftveres funkciógombok színei és funkciói megegyeznek az alkalmazás
szoftveres funkciógombjaival.

Hajlási sebesség/Érzékenységi szint
Hajlási sebesség nyíl gombok
A jobb és bal nyíl gombok segítségével módosíthatja a hajlási sebességet.
A jobb nyíl gomb növeli a hajlási sebességet.
A bal nyíl gomb csökkenti a hajlási sebességet.

Érzékenységi szint nyíl gombok
A fel és le nyíl gomb segítségével módosíthatja az érzékenység szintjét.
A fel nyíl gomb növeli az érzékenységi szintet.
A le nyíl gomb csökkenti az érzékenységi szintet.

Stimulálás
Stimulálás jelző
A stimuláció jelző zöld fénye (LED) egyszer felvillan az egyszeri stimulációnál, és
szakaszosan az ismétlődő stimulációnál.
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Egyszeres stimulációs gomb
Ha megnyomja az egyszeres stimulációs gombot, egyetlen inger jelenik meg, és a jelző
egyszer felvillan.
Az egyszeres stimulációs gomb használható az ismétlődő stimuláció leállítására is.

Ismétlődő stimulációs gomb
Ha megnyomja az ismétlődő stimulációs gombot, ismétlődő inger jelenik meg, és a
jelző szakaszosan felvillan.
Az ismétlődő stimulálás leállításához, nyomja meg ugyanazt az ismétlődő stimulációs
gombot vagy az egyszeres stimulációs gombot.

Ingerintenzitás/Időtartam/Ismétlési arány
Stimuláció Intenzitás Vezérlő Gomb
A stimulációs intenzitás vezérlőgombja lehetővé teszi a felszabaduló stimulációs
intenzitás beállítását.
A gombot jobbra forgatva növelheti a stimulációs intenzitást.
A gombot balra forgatva, csökkentheti a stimulációs intenzitást.

0mA

Stimulációs intenzitás visszaállítása gomb
Nyomja meg a stimulációs intenzitás visszaállítása gombot, hogy a stimulációs
intenzitást az alapszintre állítsa vissza.
FIGYELMEZTETÉS: Az áram stimulátorok működése során vigyázzon arra, hogy
ne tegye ki a beteget magas áramnak. Mielőtt a stimuláló elektródot csatlakoztatná
vagy lecsatlakoztatná, mindig állítsa vissza a stimulátort.
Stimulálás Időtartam nyíl gombok
A stimuláció időtartam fel és le nyíl gombjai segítségével növelheti/csökkentheti a
stimuláció időtartamát.
A fel nyíl gomb növeli a stimulációs időtartamot.
A le nyíl gomb csökkenti a stimulációs időtartamot.

Stimuláció ismétlési aránya nyíl gombokkal
A stimuláció ismétlési sebessége fel és le nyíl gombjaival növelheti és csökkentheti a
stimuláció ismétlési sebességét.
A fel nyíl gomb növeli a stimulációs ismétlési sebességet.
A le nyíl gomb csökkenti a stimulációs ismétlési sebességet.
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Hangszóró/Hangerő/Kurzor mód/Rajzoló/Jelölő/Kioldó
Hangszóró némítás gomb/Jelző
Nyomja meg a hangszóró némítás gombot a be és ki funkció közötti váltáshoz.
A sárga fény (LED) jelzi ha a hangszóró némítva van. A hangerő beállításához lásd
alább a vezérlőgomb funkciót.

Hangerő jelző
A zöld fény (LED) jelző világít, ha a hangerő funkció engedélyezve van - lásd alább a
vezérlőgomb funkciót.
Hangerő/Kurzor vezérlőgomb
Nyomja meg a vezérlőgombot a hangerő és a kurzor üzemmód funkciói közötti
váltáshoz.
Ha a hangerő engedélyezve van, forgassa el a gombot a hangerő beállításához.
Ha Kurzor mód bekapcsolt állapotban van, forgassa el a gombot a rajzoló/jelölő vagy
a kioldó kurzor mozgatásához.
Kurzor üzemmód jelző
A zöld fény (LED) jelző világít, ha a kurzor üzemmód engedélyezve van.
Ha aktiválva van, akkor a vezérlő gomb forgatásával lehetséges a mozgatása a
Rajzoló/Jelölő vagy Kioldó kurzornak – lásd feljebb a vezérlő gomb funkcióinál.

Rajzoló/Jelölő és Kioldó Nyíl Gombok
NC; F-hullám; és H-reflex módban:
A Fel és Le nyíl gombok kijelölik az aktív rajzolót.
A Bal és Jobb nyíl gombok kijelölik az aktív kurzort.
Az EMG alkalmazásban:
A Fel és Le nyíl gombok kis lépésekkel mozgatják a kioldó kurzort.
A Bal és Jobb nyíl gombok mozgatják balra és jobbra a kioldó kurzort.

Hátsó panel
LINK

HS Link kimeneti csatlakozó - Csatlakozópanel (belső)

21

Dantec Keypoint G4

Lábkapcsoló (opcionális)
A lábkapcsolók hármas pedál modellként kaphatók (A, B és C funkció), vagy mint egy
pedálos modell (B funkció). -Lásd ebben a kézikönyvben a haladó stimulációs fogantyú
markolat részt.

Lábkacsoló - 3 pedálos modell
A víz káros hatása elleni védelem mértéke

IPX1

(A)

(B)

Alkalmazásfüggő

Stimuláció indítása/leállítása
Nyomja le 1 másodpercig az ismétlődő ingerek indításához.
Futás/Szünet - Alkalmazásfüggő

(C)
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Erősítők

Erősítő modulok: 3, 4, 6, és 8 csatorna

3 csatorna

4 csatorna

6 csatorna

8 csatorna

BE állapot jelző
A zöld fény (LED) jelzi, hogy az erősítő BE van kapcsolva.

Erősítő bemenet (elszigetelt)
Minden erősítő bemeneti csatlakozója elektronikusan el van szigetelve.
Elektrosztatikus érzékeny erősítő bemeneti csatlakozók
FIGYELMEZTETÉS Ne érintse meg az erősítő bemeneti csatlakozóit, mert
károsíthatja az erősítőt, vagy befolyásolhatja a teljesítményét.

Ω

Impedancia teszt gomb/jelző (csak 4/6/8 csatorna)
Az impedancia teszt gomb megnyomásával indítsa el az impedancia mérését.
A zöld fény (LED) azt jelzi, hogy az impedancia teszt folyamatban van.
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Hangszóró némítás gomb/Jelző
Nyomja meg a hangszóró gombot a be és ki funkció közötti váltáshoz.
A sárga fény (LED) azt jelzi, hogy a hangszóró némítva van.
Aktív elektróda jelző - Fekete
Az aktív elektród a fekete bemeneti csatlakozónak felel meg.
A zöld fény (LED) az alábbiakban ismertetett impedancia teszt eredményeit
jelzi.
LED állapot
Minden LED kikapcsolva
Folyamatosan világító LED-ek

Eredmény
Elfogadható impedancia
Magas impedancia

Referencia elektróda jelző－Piros
A referencia elektród a piros bemeneti csatlakozónak felel meg.
A zöld fény (LED) mutatja az impedancia teszt eredményeit.
-Tekintse meg a LED állapotát és eredményeit az aktív elektróda jelző rész alatt.
Erősítő bemeneti csatlakozók (1-3)/(1-4)
Az 1-3 és 1-4 erősítő bemeneti csatlakozók mind DIN-típusú aljzathoz, mind
pedig egy 1,5 mm-es érintésálló csatlakozóhoz csatlakoztathatók.
Erősítő bemeneti csatlakozók (4-8)
A 4-8 erősítő bemeneti csatlakozók egy 1,5 mm-es érintésvédelmi
csatlakozóval rendelkeznek. Ezek az erősítő bemeneti csatlakozók ugyanazt a
referencia tűt oszthatják meg.
Összekapcsolt referencia vezeték/Jelző
A zöld fény (LED) azt jelzi, hogy a referencia vezeték feletti referencia
bemeneti csatlakozók egymáshoz vannak kapcsolva. Ez a funkció aktív, ha a
szoftveralkalmazás beállításánál ki van választva.
Beteg földelt csatlakozó/Jelző
Csatlakoztassa a beteg földelt elektródját a zöld csatlakozóhoz.
A zöld fény (LED) mutatja az impedancia teszt eredményeit.
-Tekintse meg a LED állapotát és eredményeit az aktív
elektróda jelző rész alatt.
FIGYELMEZTETÉS Ne csatlakoztassa a „páciens földelését” a
tápegység/elkülönítő transzformátor védőföldeléséhez a hátsó panelén vagy
bármely más „földelt” csatlakozáshoz, mivel az elektróda bemenetek
galvanikusan el vannak szigetelve.
Beteg földelt csatlakozó/Jelző
Csatlakoztassa a beteg földelt elektródját a zöld csatlakozóhoz.
A zöld fény (LED) mutatja az impedancia teszt eredményeit.
-Tekintse meg a LED állapotát és eredményeit a fenti aktív elektróda jelző alatt.
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Hátsó panel
LINK

HS Link kimeneti csatlakozó - Csatlakozópanel (belső)

LINK

HS Link kimeneti csatlakozó - Áram stimulátor csatlakozás

HS Linkport
A HS Linkport lehetővé tesz egy extra modul kapcsolatot (pl. stimulátor).
A HS Linkport fedél kinyitásához használjon szerszámot (például kis csavarhúzót).
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EP erősítő modul - 6 csatorna

BE állapot jelző
A zöld fény (LED) jelzi, hogy az erősítő BE van kapcsolva.
Erősítő bemenet (elszigetelt)
Minden erősítő bemeneti csatlakozója elektronikusan el van
szigetelve
Elektrosztatikus érzékeny erősítő bemeneti csatlakozók
FIGYELMEZTETÉS Ne érintse meg az erősítő bemeneti
csatlakozóit, mert károsíthatja az erősítőt, vagy befolyásolhatja
a teljesítményét.
Impedancia teszt gomb/Jelző
Az impedancia teszt gomb megnyomásával indítsa el az
impedancia mérését.
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Erősítő bemeneti csatlakozók - Általános bemutatás
A zöld fény (LED) az alábbiakban ismertetett impedancia teszt
eredményeit jelzi.
LED állapot
Minden LED kikapcsolva
Folyamatosan világító LED-ek

Eredmény
Elfogadható impedancia
Magas impedancia

Erősítő bemeneti csatlakozók - Fő bemutatás (montázs)
A fej elrendezésű elektróda csatlakozói a nemzetközi 10-20
elektródák elrendezési rendszerének megfelelően vannak
jelölve.
A zöld fény (LED) mutatja az impedancia teszt eredményeit. –
Lásd lent az Erősítő bemeneti csatlakozók - Általános
bemutatás alatt található LED állapot és eredmények leírását.

Beteg földelt csatlakozó/Jelző
Csatlakoztassa a beteg földelt elektródját a zöld csatlakozóhoz.
A zöld fény (LED) mutatja az impedancia teszt eredményeit. –
Lásd lent az Erősítő bemeneti csatlakozók - Általános
bemutatás alatt található LED állapot és eredmények leírását.

Hátsó panel
HS Link bemeneti csatlakozó - Erősítő modul/ Csatlakozás
panel (belső)

LINK

LINK

FIGYELMEZTETÉS Az áramütés veszélye miatt az
üzemeltető és/vagy a beteg ne érintse közvetlenül vagy
közvetve a fém védőt az erősítő hátulján lévő LINK kábelen.
HS Link kimenet Csatlakozó - Nem elérhető
További extra modul csatlakozás jövőbeni használata.
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Stimulátorok
Biztonsági tudnivalók
Stimulátorok
FIGYELMEZTETÉS Az áram stimulátorok működése során vigyázzon arra, hogy ne tegye ki a
betegeket magas áramnak. Mielőtt a stimuláló elektródot csatlakoztatná vagy lecsatlakoztatná,
mindig „állítsa vissza” a stimulátort.
FIGYELMEZTETÉS A páciensnek a HF sebészeti eszközhöz való egyidejű csatlakoztatása
égési sérülést okozhat az elektromos stimuláló vagy rögzítő elektródák helyén, valamint az
elektromos stimulátor vagy az elektród bemeneti erősítők esetleges károsodását. A rövid
hatótávú vagy mikrohullámú terápiás berendezések közvetlen közelében (például 1 m) történő
működése instabilitást okozhat az elektromos stimulátor kimenetében.
FIGYELMEZTETÉS Veszélyes élettani hatások! Az áram stimulátor veszélyes áramot és
feszültséget bocsáthat ki.
VIGYÁZAT Kerülje a hosszabb ideig tartó elektromos stimulációt.

Stimulációs elektródák
VIGYÁZAT Ha tűelektródákat használ fel felvételre vagy stimulálásra, vagy használjon elő
sterilezett, egyszer használatos tűelektródákat, vagy alaposan sterilezze a többször használatos
tűelektródákat.
MEGJEGYZÉS A többször használatos felületelektródák tisztításához olvassa el a mellékelt
használati utasításokat.
VIGYÁZAT Kerülje a véletlen érintkezést a csatlakoztatások között, valamint a nem
alkalmazható elektródák és más vezető alkatrészek között - beleértve a védőföldelést is.
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Haladó szimulációs fogantyú markolat
(opcionális)

(1) Kimeneti elektróda tűk
A bőr közvetlen stimulálásához lásd a stimulációs elektródok leírását ebben a fejezetben.
(2) Polaritás és stimuláló jelzők
A stimulációs katódot állandó zöld fény (LED) jelzi. Stimulálás közben a másik LED jelzőfény sárgán
villog - egyszer, egyszeres stimulálásnál és szakaszosan, ismétlődő stimulálásnál. Ne feledje, hogy ha
a stimulátor nem engedélyezett, a LED-ek nem világítanak.
(3) Egyszeres stimulációs gomb
Röviden nyomja meg a fogantyú gombját.
(3) Ismétlődő stimulációs gomb
Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot a fogantyún legalább 1 másodpercig.
Leállítás
Az ismétlődő stimuláció leállításához nyomja meg ismét az ismétlődő stimuláció gombot.
(4) Stimuláció Intenzitás Vezérlő Kerék
Az áram intenzitás növeléséhez vagy csökkentéséhez forgassa el a kereket.
Alternatív megoldásként az egér kerekét vagy a vezérlőpanel stimulációs intenzitás vezérlőgombját
is használhatja.
Visszaállítás
Az intenzitás nulla szintre történő visszaállításához nyomja meg a vezérlőpanel stimulációs intenzitás
visszaállítása gombját.
(5) A Gomb: Új oldalsó gomb - Aktív a motoros és érzékszervi idegvizsgálatokban
Röviden nyomja meg a fogantyú gombját.
(5) A gomb: Törlés - Aktív F hullámban
Röviden nyomja meg a fogantyú gombját.
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(5) A gomb: Futási sor – RNS-ben aktív
Röviden nyomja meg a fogantyú gombját.
(5) A gomb: Következő teszt - Aktív a motor, érzékelő, F hullám és H reflex
Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot a fogantyún legalább 2 másodpercig.
(6) C Gomb: Indítás/leállítás átlagoló - Aktív az érzékszervi idegvizsgálatban
Röviden nyomja meg a fogantyú gombját.
(7) Polaritás gomb
Nyomja meg a gombot a polaritás megváltoztatásához.

Jegyezze meg az A (5) és a C (6) gombokon.
Az A (5) gombnak ugyanaz a funkciója, mint:
A lábkapcsoló, az A pedál;
A gomb a Keypoint.NET alkalmazáson.
Az C (6) gombnak ugyanaz a funkciója, mint:
A lábkapcsoló, a C pedál;
C gomb a Keypoint.NET alkalmazáson.
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Állandó áram stimulátorok

－Egyszeres CC stimulátor
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－Többszörös CC stimulátor

BE állapot jelző
A zöld fény (LED) jelzi, hogy a stimulátor BE van kapcsolva.
CC Stimulátor kimenet (elszigetelt)
CC stimulátor kimeneti csatlakozói elektronikusan el vannak szigetelve.
Stimulus kibocsátás jelző
Villog a stimulációs impulzusnál.
CC Stimulátor kimeneti aljaz (elszigetelt)
A stimuláló elektródák DIN csatlakozóval történő csatlakoztatásához.
Támogatja az aktív fogantyú markolatot.
Érintésmentes kimeneti csatlakozók (elszigetelt)
A stimuláló elektródák érintésmentes csatlakozókkal történő
csatlakoztatásához.
Aktív elektróda jelző
A zöld lámpák (LED) jelzik az aktív (katód) stimulációs elektródákat.

Hátsó panel

LINK

HS Link bemeneti csatlakozó - Erősítő modul csatlakozás.
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A stimulációhoz kapcsolódó további információk
Forrásfeszültség

Az áram stimulátorok forrásfeszültsége kb. 400 V. Ha a terhelésimpedancia meghaladja a 400
V/Ibőrt, ahol az lbőr a kiválasztott stimuláló áramot jelöli, a stimulátorok nem képesek a kiválasztott
áramokra. Ezenkívül a stimulátorok nem képesek több mint kb. 0,5 W-ra. Ez korlátozhatja a
kimeneti áramot a gyors stimulációhoz.

Stimulációs elektródák
Ajánlott stimulációs elektródok
A szokásos vizsgálatok során felhasznált ajánlott stimulációs elektródok a következők:
Elektróda száma

Típus

9013S030

Digitális gyűrűelektróda

9013L069

Velcro digitális gyűrűelektróda

9013L035

Miniatűr kézi stimulációs elektróda

9013L036

Kézi stimulációs elektróda

9031E014

Passzív szimulációs fogantyú markolat

9031E015

Aktív szimulációs fogantyú markolat

9031E017

Haladó szimulációs fogantyú markolat

A felületi (bőr) elektródák használata esetén az alábbiak érvényesek:
Mielőtt a 9013L035-ös és 9013L036-os érzékelő fejeket vagy a 9013S070 sorozatú
földelő elektródák bármelyikét alkalmazná a páciensen, azokat sóba át kell áztatni, hogy
megfelelően érintkezésbe kerüljön a bőrével. Mindegyik érzékelő fejpár csak egyetlen
betegnél használható.
Hasonlóképpen, ha a 9031E014/9031E015/9031E017 elektróda tűket vagy más vezetőképes
gél nélküli fém érintkezővel ellátott elektródákat használunk, akkor a bőrimpedanciát
csökkenthetjük elektróda paszta vagy azzal egyenértékű anyag alkalmazásával.
Az újrafelhasználható felületi elektródák használata esetén győződjön meg róla, hogy újra
feldolgozza őket a gyártó utasításainak megfelelően és egy validált fertőzésellenőrzési
eljárásnak megfelelően.
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Maximális áramsűrűség

Figyelem! Ha az áramsűrűség meghaladja a 2 mA rms/cm2 értéket, a felhasználó
különös figyelmet igényel (bőr égési veszély). A max. impulzus áram függ a stimuláció
frekvenciájától, az impulzus szélességétől és az elektróda területétől. Az áramsűrűség a
következőképpen számítható ki:

______
J = √ (f × Tp) × I/A,

ahol f jelöli a stimuláció frekvenciáját, Tp impulzus szélességet, I impulzusáramot és A az
elektróda területét. Bizonyos esetekben azonban pl. ideg károsodás esetén szükségessé
válhat az erősebb áramok alkalmazása.
Elektróda területek
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,
ahol O jelöli a kerületet.
Egy példa: 9013L036 felületi stimulációs elektróda, érzékelő fejek, inger frekvencia 2 Hz,
impulzus szélesség 0,2 ms:

__________
J = √ (2 × 0,0002) × I/0,39 cm2 < 2 mA/cm2
I < 39 mA
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Bekapcsolás teszt
Figyelmeztetések
A Keypoint.NET alkalmazás bekapcsolás teszt futtatása során a következő hardver/
berendezésekkel kapcsolatos figyelmeztetések jelennek meg a képernyőn:
Áram stimulátor hibás lehet:
Probléma történt a stimulátor bekapcsolás tesztjének futása közben. Lépjen ki a
Keypoint.NET programból, és ellenőrizze a kábelcsatlakozást.
Ne használja az áram stimulátort, ha ez az üzenet megjelenik; a stimulátor hibás lehet.
Nincs észlelt hardver
A PC és a hardver közötti kommunikáció nem állapítható meg. Lépjen ki a Keypoint.NET
programból, és ellenőrizze:
- az USB-kábelcsatlakozás a számítógépegység és a csatlakozópanelen (belső);
- a tápkábel csatlakozása a csatlakozópanelhez (belső).
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Karbantartás
Tisztítási utasítások
Az üzemeltető által elvégezhető karbantartás az eszközre korlátozódik. Az eszközön
belüli karbantartás csak szakképzett szerviz személyzet által végezhető.
A tisztítási eljárásnak összhangban kell lennie a helyi higiéniai hatóság
tisztítási előírásaival.
•

A rendszer tisztítása előtt húzza ki a hálózati tápfeszültséget.

•

Tisztítsa meg a készüléket tiszta, enyhén nedves ruhával, majd törölje szárazra.

•

Győződjön meg róla, hogy folyadék nem jut be a készülékbe a burkolat gombjai
és egyéb nyílásai között.

VIGYÁZAT Ne használjon tisztítószereket, vagy alkoholos, oldószeres, szilícium alapú,
csiszoló és/vagy gyúlékony anyagokon alapuló tisztítószereket.

Biztonsági ellenőrzések
Az alábbi biztonsági ellenőrzéseket csak szakképzett személyzetnek lehet elvégeznie
legalább évente egyszer és javítás esetén:
1. Az eszköz látható károsodásának ellenőrzése.
2. Ellenőrizze a hálózati kábelt és a csatlakozó kábeleket.
3. Ellenőrizze az elektróda kábeleket és a betegcsatlakozásokat.
4. Az áram stimulátor kimenet ellenőrzése minden tartományban -Ref. KPTest4 kézikönyv.
5. A szigetelési ellenállás mérése.
6. A kóboráram mérése.
7. A védőföldelési vezető ellenállásának mérése.
8. A biztonsági földeléssel ellátott készülékház és tartókocsi ellenállásának mérése.
9. Az Erősítő erősítésének ellenőrzése –lásd KPTeszt4 kézikönyv
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Hulladékkezelés a hasznos élettartam végén
A Natus elkötelezett, hogy eleget tegyen az Európai Unió 2014-es WEEE (elektromos és
elektronikus berendezések hulladékai) szabályozásának. Ezek szerint a szabályok szerint az
elektromos és elektronikus hulladékokat megfelelő kezelés és hasznosítás céljából külön kell
gyűjteni, biztosítandó az ilyen hulladékok biztonságos újrahasználatát vagy újrahasznosítását.
A Natus ezzel a kötelezettséggel összhangban a visszavétel és újrahasznosítás kötelezettségét a
végfelhasználóra háríthatja, kivéve, ha másképp állapodtak meg. Lépjen velünk kapcsolatba a
www.natus.com címen az Ön területén elérhető begyűjtési és hasznosítási rendszerekhez
kapcsolódó információkért.
Az elektromos és elektronikai berendezések (EEE) olyan anyagokat, alkatrészeket és összetevőket
tartalmaznak, amelyek veszélyesek lehetnek és kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre és a
környezetre, ha a hulladékaikat (WEEE) nem kezelik megfelelően. A végfelhasználóknak ezért szintén
szerepet kell játszaniuk a WEEE biztonságos újrahasználatában és újrahasznosításában. Az
elektromos és elektronikus berendezések felhasználóinak tilos a WEEE-t egyéb hulladékkal együtt
kidobni. A felhasználóknak az önkormányzati begyűjtés lehetőségével vagy a gyártó/importőr vagy az
engedéllyel rendelkező hulladékszállítók visszavételi kötelezettségével kell élniük, hogy csökkentsék
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésével kapcsolatos káros hatásokat,
és hogy növeljék az elektromos és elektronikus berendezések újrahasználati, újrahasznosítási és
visszanyerési lehetőségeit.
Az alábbi áthúzott kerekes kukával jelölt berendezések elektromos és elektronikus berendezések.
Az áthúzott kuka azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait tilos más,
nem külön gyűjtött hulladékkal együtt kidobni, és hogy ezeket külön kell gyűjteni.

Ezt a terméket a helyi előírásoknak megfelelően távolítsa el.
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Osztályozás
Az áramütés elleni védelem típusa: I. osztály:
Olyan berendezések, amelyeknél az áramütés elleni védelem nem csak az alapvető
szigetelésre támaszkodik, hanem további biztonsági előírásokat is tartalmaz, ez azt
jelenti, hogy a berendezést a védő földelővezetőhöz a berendezés rögzített
huzalozásába csatlakoztatják oly módon, hogy az elérhető fémrészek az
alapszigetelés meghibásodása esetén nem tudnak működni.
A gyártó által ajánlott sterilizálási, vagy fertőtlenítési módszer(ek):
Kérjük, olvassa el a „Karbantartás” részt.
Az áramütés elleni védelem fokozata:
BF típus: alkalmazott alkatrész, amely biztosítja az áramütés elleni védelmet, különös
tekintettel a következőkre:
- Megengedett kóboráram
- Az alkalmazott rész elektromosan el van szigetelve (lebegő).
- Nem alkalmas közvetlen szívműködésre.
A víz káros hatása elleni védelem mértéke:
IP20: átlagos berendezés (zárt készülék, víz elleni védelem nélkül).
A biztonsági fokozat tűzveszélyes anesztetikumok levegővel, oxigénnel vagy nitrogénoxidokkal alkotott elegyek jelenlétében:
Berendezések, amelyek nem alkalmasak ilyen keverék használatára.
Üzemmód:
Folyamatos működés.
A beteg környezetének állapota:
Az egész berendezés (rendszer) alkalmas a páciens környezetében való alkalmazásra.
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Általános szabályozási szimbólumok
Rx Only

Csak US közönség számára. Az Egyesült Államok törvényei szerint az eszköz
értékesítése kizárólag orvos számára, vagy orvosi javaslatra engedélyezett.
Az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabályozások (MDR) hatálya alá eső
termék, amely tanúsítása szerint megfelel a 2017/745 EK rendeletnek.
Lásd a használati útmutatót.

Kövesse a használati utasításokat.

Charge de travail sécurisée.

Az eszközhöz kapcsolódó figyelmeztetések. Lásd a használati útmutatót.

Az eszköz BF típusú, azaz az alkalmazott rész elektromosan el van szigetelve.

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai: Megfelelőségi
információk.
Referenciaszám

Sorozatszám

SWL

Turvallinen työkuorma

Gyártási év

Gyártó

MEGJEGYZÉS A számítógéphez, a monitorhoz és a nyomtatóhoz kapcsolódó szimbólumokat
lásd a kísérő dokumentációban.
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Elektromágneses kompatibilitás
Követelmény

Leírás

Környezet
használatra

A rendszert a kórházakban és a magángyógyászati klinikán kell használni, kivéve a közeli
aktív HF sebészeti berendezést és az RF védett mágneses rezonancia-rendszert, ahol az
elektromágneses zavarok intenzitása magas.
Az RMF-ben leírt DIAGNOSZTIKAI BERENDEZÉSEK MŰKÖDÉSÉNEK ALAPVETŐ
TELJESÍTMÉNYÉNEK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ, elfogadhatatlan kockázatok
lehetséges forrása a következő:
• A legkisebb zaj egy hullámformán, vagy zavaró jel, vagy torzítás egy képen és bármilyen
egyéb hiba a kijelzett számértékekben, amely fiziológiás hatásból ered és esetleg
meghamisítja a diagnózist
• A helytelen biztonsági jelölések megjelenítésétől mentes
• A túlzott stimulációs kimeneti szinttől mentes
• Lángtól/ tűztől mentes
A stimulátorok és a hullámforma kijelzés ideiglenes hibás működését értékelték és
megállapították, hogy nincsen hátrányos hatása a betegekre. Az ilyen típusú degradáció
nem befolyásolja a rendszer lényeges teljesítményét vagy biztonságosságát.
• Ennek figyelembevétele mellett az ESD és az áramkimaradások mentessége működési
módban elfogadható, mivel azok a rendszerek biztonságosságára és alapvető
teljesítményére vonatkoznak:
a. A kommunikáció a Főegység, Erősítő és PC között megszakadhat amíg a biztonsági
üzemmód aktív, amit felhasználó a rendszer újraindításával és/vagy a szoftver
újraindításával hozhat helyre.
b. Működő kommunikáció esetén is előfordulhat, hogy a hullámforma tartalmaz
elektromos zavarokat, amelyek felismerhetők és elkülöníthetők a tesztelést követően
anélkül, hogy módot vagy paramétert változtatnánk.
Elfogadható kockázata vagy hatása van az alapvető teljesítőképességre vonatkozóan, ha a
jelen RMF-ben tárgyalt diagnosztikai műszer működésképtelenné válik nem megfelelő
használat miatt.
Ha ideiglenesen lecsökken vagy teljesen leromlik az alapvető teljesítőképesség
elektromágneses zavaró hatások miatt, akkor a rendszer helyreáll automatikusan vagy
manuális újraindítást követően. Ez a zavaró hatás mértékétől függ.
FIGYELMEZTETÉS: Kerülni kell a berendezés használatát közeli vagy más
berendezésekkel együtt, mert az nem megfelelő működést eredményezhet. Ha ilyen
használatra van szükség, akkor ezt a berendezést és a többi berendezést meg kell figyelni
annak ellenőrzésére, hogy azok rendesen működnek-e.
FIGYELMEZTETÉS: Nem a gyártó által készült vagy nem jóváhagyott kiegészítők,
átjátszók és kábelek használata megnövelheti a készülék elektromágneses kibocsájtását
vagy lecsökkentheti az elektromágneses védettségét, amely nem megfelelő működést
eredményezhet.
FIGYELMEZTETÉS: A hordozható RF kommunikációs eszközöket (beleértve a
perifériákat, például az antennakábeleket és a külső antennákat) nem szabad 30 cm-nél
(12 hüvelyk) közelebb használni a Keypoint Focus rendszer bármely részéhez, beleértve a
gyártó által meghatározott kábeleket is. Ellenkező esetben a berendezés teljesítményének
romlása is előfordulhat.
MEGJEGYZÉS: A berendezés kibocsátási jellemzői alkalmasak ipari területek és
kórházak használatára (CISPR 11 A osztály). Ha egy lakókörnyezetben használják
(amelyhez általában CISPR 11 B osztályt kell használni), ez a berendezés esetleg nem
nyújt megfelelő védelmet a rádiófrekvenciás kommunikációs szolgáltatások számára. A
felhasználónak esetleg enyhítő intézkedéseket kell hoznia, például áthelyezése vagy a
berendezés átirányítása.

Alapvető
teljesítmény

Figyelmeztetések

Megjegyzés
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Rendszer elemek, kiegészítő és opcionális
részek listája
Az összes olyan modul, kábel és tartozék jegyzéke, amellyel a Keypoint G4 gyártója megfelel az
elvárásoknak. Az ügyfélnek vagy a Keypoint G4 felhasználójának biztosítania kell, hogy ezeket a
tartozékokat használja.
P/N

Típus

9031G0711

Keypoint G4 Vezérlő panel

9031G0703

Keypoint G4 Elülső vége doboz

9033C073-

3 cs. EMG/EP erősítő

9033C074-

4-cs. EMG/EP erősítő

9033C076-

6-cs. EMG/EP erősítő

9033C077-

6-cs. EP erősítő

9033C078-

8-cs. EMG/EP erősítő

9006A2109006A2119006A2209006A226-

*
*
*
*

Irányítás

Hálózati kábel, EU
Hálózati kábel, UK
Hálózati kábel, USA
Hálózati kábel, DK

Védett, földelt csatlakozás és maximális kábelhossz 3 m

9006A253-

Tápellátás interfész kábel (nyomtató)

Kábel hossz 0,5 m

9006A254-

Tápellátás interfész kábel (kijelző)

Kábel hossz 1,5 m

9006A250-

Tápellátás interfész kábel (PC)

Kábel hossz 1,2 m

9006A255-

Tápellátás interfész kábel
(hordozható számítógép)

Kábel hossz 1,2 - 1,8 m

9080K0541 +
9080K0522

HS link vezetékes hálózati kábel
(Fő egység - Ampl.)

Kábel hossz 2,0 m

9080K0131

USB kábel (PC - Elülső vége)

Kábel hossz 1 m

Generikus

Video jelkábel (digitális RGB)

Maximális kábelhossz 1,7 m

Generikus

Nyomtató jelkábel

Maximális kábelhossz 1,7 m

Elektródák és stimulációs kábelek

Védett. Maximális kábelhossz 2 m

Stimulációs, földelt és rögzítő
elektródák

Védett vagy nem védett. Maximális kábelhossz 1,2 m

Generikus

*

Generikus
Generikus

*

PC (Hordozható számítógép/asztali)

Generikus

Egér

Maximális kábelhossz 2 m (részben belső)

Generikus

Billentyűzet

Maximális kábelhossz 2 m (részben belső)

9080F054-

Monitor 22" széles

9031D0409031D041-

*
*

Szigetelő transzformátor 115 V
Szigetelő transzformátor 230 V
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9031E014-

*

Passzív stim. fogantyú markolat

Kábel hossz 2,5 m

9031E015-

*

Aktív stim. fogantyú

Kábel hossz 2,5 m

9031E017-

*

Haladó stim. fogantyú

Kábel hossz 2,5 m

9031E027-

*

Tubális fülbetétek

Kábel hossz 5 m

9031E025-

*

Fejhallgató

Kábel hossz 5 m

9031E026-

*

Fedett fülhallgató

Kábel hossz 5 m

9031E028-

*

Csont vezetőképesség

Kábel hossz 5 m

9031B030-

Lábkapcsoló, 3 gomb

Kábel hossz 2,5 m

9031B032-

Lábkapcsoló, 1 gomb

Kábel hossz 2,5 m

9031E040-

*

Reflex kalapács

Kábel hossz 1,8 m

9033B033-

*

Kézi kapcsolókábel

Kábel hossz 1,8 m
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Kérjük, keresse fel a www.natus.com webhelyet a helyi értékesítési és szerviz irodánál.
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co. Galway, Ireland

Rx Only
Reg. szám 9031M1506 Rev D – HU
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