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Innholdet i denne bruksanvisningen tilhører Natus. Gjengivelse av deler av eller hele
innholdet er forbudt.
Denne bruksanvisningen ga en korrekt beskrivelse av enheten og dens funksjoner da
den ble skrevet ut/overført til DVD-platen. Systempakken kan inneholde en eller flere
tillegg til bruksanvisningen, ettersom modifikasjoner kan ha blitt gjennomført siden
bruksanvisningen ble produsert. Denne bruksanvisningen, inkludert alle slike tillegg,
må leses nøye før du bruker enheten.
Følgende situasjon annullerer alle garantier og ansvar for
Natus:
- Enheten brukes ikke i henhold til de medfølgende bruksanvisningene og annen
medfølgende dokumentasjon.
Dette systemet er CE-merket, i samsvar med kravene for medisinske enheter
Direktiv 93/42/EU.
Natus Neuro og Keypoint er registrerte varemerker som tilhører Natus Medical
Incorporated i USA og andre land.
Merk at dokumentasjonen som følger med Keypoint-enheter inkluderer en bruksanvisning
for programvare, en bruksanvisning for maskinvare, et teknisk dataark og en klinisk
referansemanual. Bruksanvisningene både for programvare og maskinvare er nødvendige
for å kunne bruke applikasjonen Keypoint.NET og utføre en test. For avanserte bruksmåter
av Keypoint.NET-applikasjonen gir den kliniske referansemanualen (kun på engelsk) en
forklaring av alle funksjonene og testene som kan utføres. Det tekniske dataarket (kun på
engelsk) gir detaljerte tekniske spesifikasjoner.
Følg instruksjonene for bruk / se advarsler og forholdsregler

Før du starter en test, pass på at du leser dokumentasjonen og forstår hvordan du
bruker systemet. Vær oppmerksom på alle advarsler og forholdsregler.
Se seksjonen i denne bruksanvisningen om generelle reguleringssymboler for en liste
over de generelle reguleringssymbolene assosiert med denne enheten.
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Sikkerhetsinformasjon
Systemet er ment å brukes til elektrofysiologiske prøver som: Elektromyografi (EMG),
nerveledestudier (NCS) og fremkalt responsundersøkelser (EP) opptak.
For sikkerhetsinformasjon relatert til pasienten eller bruken av applikasjonen Keypoint.NET, se
programvarens bruksanvisning. Sørg for å lese og forstå informasjonen før du bruker dette utstyret.

Tiltenkt bruk
Keypoint G4 er ment som et elektrofysiologisk hjelpemiddel til å evaluere diagnose og
prognose og for overvåking av sykdommer i sentralnervesystemet og det periferiske
nervesystemet. Den kan også bruke til å studere funksjonelle aspekter av nerver og
muskler i andre felt, som rehabilitering (fysisk medisin), yrkesmedisin og sportsmedisin.

Kontraindikasjoner
En vurdering av om faren ved bruk oppveier mulige fordeler er en medisinsk avgjørelse som må
gjøres i hvert enkelt tilfelle.
En pasient med en implantert elektronisk enhet (f.eks en pacemaker) bør ikke utsettes for elektrisk
stimulering uten vurdering av en medisinsk spesialist.
Hvis det er mulighet for blødning må det utvises forsiktighet ved bruk av nåler.
Vanlige forholdsregler gjelder for pasienter med infeksjonssykdommer.
Alder og kjønn utgjør ikke i seg selv kontraindikasjoner for prosedyrer.
For kontraindikasjoner med nåler / elektroder, se de medfølgende bruksanvisningene.

Fare
Mulig eksplosjonsfare, ved bruk i nærheten av antennelige anestesimidler.
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Advarsler
Ikke bruk dette PC-baserte utstyret for noe annet enn det det er tiltenkt av produsenten − f.eks.
utføring av tester på pasienter og mulig senere rapportgenerering. Ikke installer annen programvare
enn Keypoint.NET Software. Natus tar ikke ansvar for utstyr som ikke brukes som beskrevet i
bruksanvisningen.
Enheten er ikke kompatibel for bruk i et MRI-magnetisk felt.
Enheten er ikke ment til direkte hjertebruk.
Enheten egner seg ikke til intensiv pleieovervåking.
Enheten kan bli farlig hvis du avbryter den beskyttende jordlederen i eller utenpå enheten, eller kobler
fra den beskyttende jordkontakten. Det er forbudt å med hensikt avbryte disse. Den beskyttende (jord)
lederen bør kontrolleres regelmessig.
Ikke koble ”pasientjordingen” til den beskyttende jordkoblingen på bakpanelet til kraftforsyningsenheten/
den isolerende veksleren eller andre ”jord”-koblinger, da elektrodesignalene er galvanisk isolert.
Samtidig tilkobling av en pasient til HF kirurgisk utstyr kan føre til brannsår ved det elektriske
stimulasjonspunktet eller registrering av elektroder, og mulig skade på den elektriske stimulatoren
eller elektrodesignalforsterkeren. Signalet til den elektriske stimulatoren kan bli ustabilt hvis du
bruker den i nærheten (f.eks. 1 m) av kortbølge- eller mikrobølgebehandlingsutstyr.
Elektrisk utstyr til medisinsk bruk krever spesielle EMC-forholdsregler og må installeres og betjenes
i henhold til enhetens EMC-dokumentasjon.
Når du kobler den integrerte LAN-porten til et nettverkssystem, må du koble NetBox Ref.
9031G046x til LAN-linjen mellom LAN-porten og nettverkssystemet.
Ikke lag en direkte tilkobling mellom PC LAN-porten og nettverkssystemet! NetBox Ref. 9031G046x
gir elektrisk isolering og beskytter pasienten fra farlig elektrisk strøm dersom nettverkssystemet blir
kortsluttet til en høyspenningslinje.
Hvis du ikke installerer NetBox Ref. 9031G046x på riktig måte når du setter på LAN-tilkoblingen,
annulleres dette produktets samsvar med IEC 60601-1 - internasjonale sikkerhetsstandarder for
medisinsk utstyr.
Bruk av annet tilbehør, elektroder og kabler enn de som er angitt kan resultere i økt stråling eller
redusert immunitet til lydutstyret.
Ikke bruk flere doble stikkontakter eller skjøteledninger.
Bruk kun ekstrautstyr som er angitt av Natus for å overholde IEC 60601-1.
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Når du kobler til annet utstyr, må du være spesielt oppmerksom standard IEC 60601-1 - Medisinsk
elektrisk utstyr, del 1: Generelle krav til grunnleggende sikkerhetsytelse. Manglende overholdelse
av denne standarden kan utgjøre en sikkerhetsfare.
Utstyret bør ikke brukes ved siden av eller stablet sammen med annet utstyr. Hvis det er nødvendig
med bruk ved siden av eller stablet sammen med annet utstyr, iaktta utstyret for å bekrefte normal
drift før bruk.
Farlige fysiologiske effekter! Denne stimulatoren kan skape farlig elektrisk strøm og spenning.
Når du bruker disse stimulatorene, må du passe på så du ikke utsetter pasienter for sterk elektrisk
strøm. ”Nullstill” stimulatoren alltid før du kobler til eller kobler fra stimuleringselektroden.
Følg med på intensitetsindikatoren når du bruker programmet. -Se seksjonen Overbelastning av
stimulator i programvarens bruksanvisning, og seksjonen Stimulatorer i denne
maskinvarebruksanvisningen for mer informasjon.

Forholdsregler
Bruk alltid isolerte strømkabler fra Natus for å unngå forstyrrelser, spesielt i nærheten av pasienten
eller forsterkeren.
Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke elektrisk utstyr for medisinsk bruk.
Fare for elektrisk støt. Ikke ta av dekslet. Ta kontakt med kvalifisert servicepersonell for vedlikehold.
Unngå utilsiktet kontakt mellom tilkoblede elektroder som er slått av og andre strømførende deler inkludert deler som er koblet til jordingen.
Ikke bruk vaskemiddel eller andre rengjøringsmidler basert på alkohol, løsemidler, silikon,
slipemidler eller antennelige stoffer for å rengjøre utstyret.

Bivirkninger
Det er ingen kjente bieffekter for prosedyrene som utføres med Keypoint G4.
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Sikkerhetskrav
FORSIKTIG Denne enheten skal kun brukes av kvalifisert medisinsk personell som er kjent
med neurofysiologi og neurofysiologiske vurderinger, samt bruken av dette produktet/Keypointutstyret.
Denne enheten er laget og testet i samsvar med IEC-publikasjonen 60601-1 medisinsk elektrisk
utstyr, jamfør teksten i IEC 60601-1 lenger ned i denne seksjonen.
Denne enheten er laget for bruk innendørs i temperaturområdet mellom +10 °C og +35 °C
(+50 °F til +95 °F).
Hovedstøpselet skal kun settes inn i et hoveduttak som følger med en jordet kontakt. Det er
forbudt å bruke skjøteledninger.

ADVARSEL Ethvert brudd på den beskyttende jordlederen i eller utenpå enheten, eller
frakobling av den beskyttende jordkontakten, kan gjøre enheten farlig. Det er forbudt å avbryte
disse med hensikt. Den beskyttende jordlederen bør kontrolleres regelmessig.
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Overhold de følgende anbefalingene for trygg bruk av enheten:
•

Når du kobler til medisinsk utstyr som henter strøm fra et uttak plassert i et ikkemedisinsk rom, eller når du kobler ikke-medisinske elektrisk utstyr til denne
enheten, må du være oppmerksom på kravene til IEC 60601-1, Sikkerhetskrav for
medisinske elektriske systemer, jamfør teksten i IEC 60601-1, lenger nede i denne
seksjonen.

•

Når enheten er koblet til hovedstrømforsyningen, kan det gå strøm i kontaktene.
Hvis du åpner dekslene eller tar ut deler med kun et verktøy, vil strømførende deler
mest sannsynlig bli eksponert.

•

Enheten må kobles fra alle strømkilder før du åpner den for justeringer,
utskiftninger, vedlikehold eller reparasjon.

•

Vedlikehold må utføres av servicepersonell autorisert av Natus, med unntak av
arbeidsoppgaver som denne bruksanvisningen spesifikt nevner kan utføres av
brukeren.

•

Pass på at kun sikringer med riktig nominell strøm og type kan brukes for
utskiftning. Det er forbudt å bruke alternative sikringer eller kortslutte
sikringsholdere.

•

Hvis mer enn ett utstyr er koblet til pasienten, må du være oppmerksom på
summeringen av pasientlekkasjestrøm.

•

Når det er sannsynlig at beskyttelsen har blitt svekket, må du stanse bruken av
enheten og sikre den mot utilsiktet bruk.
Ring kvalifisert servicepersonell for å utføre minst en funksjonell test og en
sikkerhetssjekk som bør inkludere følgende:
- Isolasjonstest;
- Jordingstest, og
- Strømlekkasjetest, i henhold til IEC 60601-1.

•

Beskyttelsen kan være skadet, dersom enheten for eksempel:
- Viser tydelig skade:
- Ikke fungerer som den skal;
- Har blitt utsatt for alvorlig belastning under transport.
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Utdrag av IEC 60601-1 Standard
FORSIKTIG Når du kobler til annet utstyr, må kvalifisert oppmerksomhet gis følgende utdrag
fra den medisinske sikkerhetsstandarden som dette systemet samsvarer med.

IEC 60601-1 Medisinsk elektrisk utstyr, del 1:
Generelle krav til grunnleggende sikkerhetsytelse. Kapittel 16: Medisinske elektriske
systemer.
Når du kobler til et medisinsk apparat med en del av type F, eller annet ekstrautstyr som
ikke samsvarer med IEC 60601-1, men med en sikkerhetsstandard som er relevant for slikt
utstyr, må ekstrautstyret:
1) må enten plasseres utenfor pasientmiljøet (pasientmiljøet er alle steder der tilsiktet
eller utilsiktet kontakt kan skje mellom pasienten og systemdelene (f.eks en skriver),
eller som et resultat av at en annen person berører systemdelene);
eller
2) hvis den plasseres i pasientmiljøet, må den være:
a) utstyrt med en ekstra beskyttende jordkontakt;
eller
b) levert med en ekstra separerende omformer, som begrenser innhegningen/berører
strømlekkasje til en verdi som ikke overstiger: Normal tilstand: 0,1 mA eller Single
Fault Condition 0,5 mA.
Se IEC 60601-1 for flere detaljer.

12

Se bruksanvisning

Systemoversikt
Arbeidsstasjon

(1) Datamaskin

(2) Strømbryter

(3) Skjerm

(4) Intern høyttaler

(5) Kontrollpanel

(6) PC-tastatur

(7) Elektrodearm (valgfritt)

(8) Strømsimulator (valgfritt)

(9) Forsterkerboks (valgfritt)

(10) Koblingspanel

(11) Tilbehørsboks sett (valgfritt)

(12) Mus

(13) Skriver (valgfritt)

(14) LAN-kontakt (valgfritt)

(15) Vogn

(16) Strømforsyning / Skilletransformator

MERK All plasseringer av enhetene som vises på bildet er bare eksempler.
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Oversikt over kabelforbindelser

A Strømforsyning /
Skilletransformator

F Skjerm

K Høyttaler

B Skriver (valgfritt)

G Forsterkerboks (valgfritt)

L Nettverksisolator (valgfritt)

C Datamaskin

H Stimulatorboks (valgfritt)

M Arbeidsvedlegg

D PC-tastatur

I Mus

N Likestrømsforsyningsenhet
(brukes med
skilletransformator)

E Kontrollpanel

J

O EP forsterkerboks (valgfritt)

Koblingspanel
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Kabeltilkoblinger
Før du bruker enheten, må systemdelene kobles til.
1. Koble alle signalgrensesnittkablene som beskrevet i illustrasjonen (sort tynn).
2. Koble alle strømgrensesnittkablene som beskrevet i illustrasjonen, unntatt
hovedkablene til vegguttaket (blå prikket).
3. Kontroller spenningen:
- Sørg for at spenningsvelgerne på strømforsynings-enheten, er stilt på riktige
spenningsinnstillinger.
- Sørg for at riktig spenningstype brukes på skilletransformator-enheten.
4. Koble nettkabelen til vegguttaket (blå prikket).
5. Trykk på strøm på/av-knappen

på frontpanelet på datamaskinen for å slå systemet på.

FORSIKTIG Bruk kun ekstrautstyr som er angitt av Natus for å overholde IEC 60601-1.
FORSIKTIG Bruk alltid isolerte strømkabler fra Natus for å unngå forstyrrelser, spesielt i
nærheten av pasienten eller forsterkeren.
MERK Hvis du kobler strømkabelen fra nettinngangen på strømforsyningen /skilletransformatoren,
kobles nettstrømmen til hele systemet ut.
MERK Pass på at enheten koblet til vegguttaket er plassert på en slik måte at det er lett å koble fra
nettstrømmen, om nødvendig.
MERK HS LINK – Flere modultyper kan kobles til HS LINK (se G, H og O på figuren ovenfor). Visse
kombinasjoner av modultyper er begrenset, grunnet HS LINK strømbegrensning. Modulbegrensninger
er programkontrollert.
MERK HS LINK – Moduler (G, H og O) koblet til HS LINK kan ha visse begrensninger, grunnet
systemets strømforbrukforhold. Begrensninger er maskinvarerelatert og kan unngås ved å bruke
likestrømsforsyningen (N).
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Koblingspanel

Inngangs- / utgangskontakt
Inngang / utgang magnetisk stimulering / hammer eller synkronisering av den
eksterne utløseren eller ekstern stimuleringshenting.

Fotbryterkontakt

VEP

AEP

VEP

Mønsterstimulatorkontakt

Hørselsstimulerende hodetelefonkontakt

Optiske vernebriller stimulator utgangskontakt

Strømindikator
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Strømforsyning / Skilletransformatorenheter
For nærmere instruksjoner, se brukerveiledningen for Strømforsyning eller
Skilletransformator som følger med enhetene.
ADVARSEL Ikke bruk flere doble stikkontakter eller skjøteledninger.
FORSIKTIG Bruk bare den 6-kontakts sikkerhetsstrømforsyningen / skilletransformatorenheten for
alle enheter i hele systemet for å samsvare med IEC 60601-1.
－Se den medfølgende brukerveiledningen for Strømforsyning / Skilletransformator for detaljerte
brukerinstrukser.

Strømforsyning

Isolerende transformator

Tekniske spesifikasjoner
For tekniske spesifikasjoner, se seksjonen Keypoint G4 i det tekniske dataarket.
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Kontroller
Kontrollpanel

(1) Standbyindikator

(2) Strøm PÅ indikator

(3) Numerisk tastatur

(4) Programnavigeringstaster

(5) Sveipehastighet / Følsomhetsnivå piltaster

(6) Stimuleringsintensitet kontrollbryter

(7) Nullstille stimuleringsintensitet-tast

(8) Stimuleringsvarighet piltaster

(9) Stimuleringsgjentakelsesfrekvens piltaster

(10) Stimuleringsindikator

(11) Tast for enkel stimulering

(12) Tast for gjentagende stimulering

(13) Sporing / Markør og Utløserpiltaster

(14) Lydstyrkeindikator

(15) Lydstyrke / Markørkontrollknapp

(16) Markørmodusindikator

(17) Høyttalerdemping tast / indikator

(18) Programfunksjonstaster
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Kontrollfunksjoner
Programnavigering / Programfunksjoner

Programnavigeringstaster - fargekodede
Programnavigeringstastene lar deg navigere gjennom programfanene.
De 6 programnavigasjonstastenes farger og funksjoner tilsvarer applikasjonens
programnavigeringsknapper
Venstre og høyre piltast og Enter-tasten lar deg velge tester.

Programfunksjonstaster - fargekodet
Programnavigeringstastene lar deg styre de forskjellige programfunksjonene i
applikasjonen.
De 12 programvare funksjonstastene sine farger og funksjoner tilsvarer
applikasjonens programvare funksjonsknapper.

Sveipehastighet / Følsomhetsnivå
Piltaster for sveipehastighet
De høyre og venstre piltastene lar deg modifisere sveipehastigheten.
Høyre piltast øker sveipehastigheten.
Venstre piltast reduserer sveipehastigheten.

Piltaster for følsomhetsnivå
Øvre og nedre piltastene lar deg endre følsomhetsnivået.
Den øvre piltasten øker følsomhetsnivået.
Den nedre piltasten reduserer følsomhetsnivået.

Stimulering

Stimuleringsindikator
Stimuleringsindikatorens grønne lys (LED) blinker en gang for enkel stimulering og
flere ganger for gjentagende stimulering.
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Tast for enkel stimulering
Når du trykker på tasten for enkel stimulering, utløses en enkel stimulering og
indikatoren blinker en gang.
Tasten for enkel stimulering kan også brukes til å stoppe gjentagende stimulering.

Tast for gjentagende stimulering
Når du trykker på tasten for repeterende stimulering, utløses en repeterende
stimulering og indikatoren blinker periodisk.
For å stoppe gjentagende stimulering, trykk på den samme tasten for gjentagende
stimulering eller enkel stimulering.

Stimuleringsintensitet / Varighet / Gjentagelsesfrekvens
Stimuleringsintensitet kontrollbryter
Kontrollbryteren for stimuleringsintensitet lar deg justere intensiteten til
stimuleringen som utløses.
Drei kontrollbryteren mot høyre for å øke stimuleringsintensiteten.
Drei kontrollbryteren mot venstre for å redusere stimuleringsintensiteten.

0mA

Nullstill stimuleringsintensitetstast
Trykk på tasten for nullstilling av stimuleringsintensitet for å nullstille
stimuleringsitensiteten til grunnivået.
ADVARSEL: Når du bruker disse stimulatorene, må du passe på så du ikke
utsetter pasienten for sterk elektrisk strøm. Nullstill alltid stimulatoren før du kobler
stimuleringselektroden til eller fra.
Stimuleringsvarighet piltaster
Stimuleringsvarighetens opp- og ned-piltaster lar deg øke / redusere
stimuleringens varighet.
Opp-piltasten øker stimuleringsvarigheten.
Ned-piltasten reduserer stimuleringsvarigheten.

Stimuleringsgjentakelsefrekvens piltaster
Opp- og ned-piltasten for stimuleringsrepetisjonsfrekvens øker / reduserer
frekvensen på stimuleringsgjentagelsen.
Opp-piltasten øker frekvensen på stimuleringsgjentagelsen.
Ned-piltasten reduserer frekvensen på stimuleringsgjentagelsen.
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Høyttaler / Lydstyrke / Markørmodus / Sporing / Markør
/ Utløser
Høyttalerdemping tast / indikator
Trykk på høyttalerens dempetast for å veksle mellom På- og Av-funksjonen.
Det gule lyset (LED) viser at høyttaleren er dempet. For å justere lydstyrken, se
kontrollknappfunksjonen nedenfor.

Lydstyrkeindikator
Den grønne lysindikatoren (LED) er tent når lydstyrkefunksjonen er aktivert
-se kontrollknappfunksjonen nedenfor.
Lydstyrke /Markørkontrollknapp
Trykk på kontrollknappen for å veksle mellom lydstyrke- og markørmodusfunksjonene.
Når lydstyrke er aktivert, drei på knappen for å justere lydstyrken.
Når markørmodusen er aktivert, drei knappen for å flytte sporingen / markørene
eller utløsermarkøren.
Markørmodusindikator
Den grønne lysindikatoren (LED) er på når markørmodusen er aktivert.
Når den er aktivert, lar den deg flytte sporing / markør eller utløsermarkøren med
bruk av kontrollknappen- se kontrollknappfunksjonen ovenfor.

Sporing / Markør / Utløserpiltaster
I NC; F-bølge; og H-Reflex-applikasjonene:
Den øvre og nedre piltastene velger aktiv sporing.
Den øvre og nedre piltastene velger aktiv markør.
I EMG-applikasjonen:
Den øvre og nedre piltasten flytter utløsermarkøren gradvis.
Den venstre og høyre pilstasten flytter utløsermarkøren til venstre og høyre.

Bakre panel
LINK

HS-Link inngangskontakt - koblingspanel (internt)
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Fotbryter (valgfritt)
Fotbryterne er tilgjengelige som en trippelpedalmodell (A-, B- og C-funksjoner), eller som
en monopedalmodell (B-funksjon). -Se også seksjonen for Avansert stimuleringshåndgrep i
denne bruksanvisningen.

Fotbryter - Modell med 3 pedaler
Grad av beskyttelse mot skadelig inntak av vann

IPX1

(A)

(B)

Avhenger av applikasjon

Start / Stopp stimulering
Trykk ned i 1 sekund for å starte gjentagende stimuli.
Kjør / Pause - Avhenger av applikasjon

(C)
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Forsterkere
Forsterkermoduler: 3, 4, 6, og 8 kanaler

3 Kanaler

4 Kanaler

6 Kanaler

8 Kanaler

Strømindikator
Det grønne lyset (LED) viser at forsterkeren er på.

Forsterkerinngang (isolert)
Alle forsterker inngangskontakter er elektronisk isolert.
Elektrostatisk følsom forsterker inngangskontakter
ADVARSEL Ikke berør forsterkerens inngangskontakter, da dette kan
skade forsterkeren eller påvirke ytelsen.

Ω

Impedans testtast / indikator (kun 4/6/8 kanaler)
Trykk på impedans testtasten for å starte impedansmåling.
Det grønne lyset (LED) viser at impedans testen er på.
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Høyttalerdemping tast / indikator
Trykk på høyttalerens lyddempertast for å veksle mellom På- og Avfunksjonen. Det gule lyset (LED) viser at høyttaleren er dempet.
Aktiv elektrodeindikator － Sort
Den aktive elektroden tilsvarer den sorte inngangskontakten.
Det grønne lyset (LED) viser resultatene av impedanstesten som beskrevet
nedenfor.
LED-status
Alle LED-lys av
Konstant tente LED-lys

Resultat
Akseptabel impedans
Høy impedans

Referanselektrodeindikator －Rød
Den referanseelektroden tilsvarer den røde inngangskontakten.
Det grønne lyset (LED) viser resultatene av impedanstesten.
-Se LED-status og Resultatbeskrivelse under Aktiv elektrodeindikator
seksjonen ovenfor.
Forsterker inngangskontakter (1-3) / (1-4)
Forsterkerens inngangskontakter 1-3 og 1-4 har både en DIN-type kontakt og
et par 1,5 mm berøringssikre kontakter.
Forsterker inngangskontakter (4-8)
Forsterker inngangkontakter 4-8 har et par med 1,5 mm berøringssikre
kontakter. Disse forsterker inngangskontaktene kan ha den samme
referansekoden.
Sammenkoblet referanselinje / Indikator
Det grønne lyset (LED) viser at referanse inngangskontaktene over
referanselinjen er koblet sammen. Denne funksjonen er aktiv når den blir valgt
i programvarekonfigureringen.
Pasient jordkontakt / indikator
Koble pasientens jordelektrode til den grønne kontakten.
Det grønne lyset (LED) viser resultatene av impedanstesten.
-Se LED-status og Resultatbeskrivelse under Aktiv elektrodeindikator ovenfor.
ADVARSEL Ikke koble ”pasientjordingen” til den beskyttede
jordkoblingen på bakpanelet til strømforsyningsenheten/den isolerende
transformatoren eller andre ”jord”-koblinger, da elektrodesignalene er
galvanisk isolert.
Pasient jordkontakt / indikator
Koble pasientens jordelektrode til den grønne kontakten.
Det grønne lyset (LED) viser resultatene av impedanstesten.
-Se LED-status og Resultatbeskrivelsen under indikatoren for aktiv elektrode
ovenfor.
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Bakre panel
LINK

HS-Link inngangskontakt - koblingspanel (internt)

LINK

HS-Link utgangskontakt - Gjeldende stimulatorkobling

HS-Linkport
HS Linkport tillater en ekstra modultilkobling (f.eks stimulator).
For å åpne HS Linkport-lokket, bruk et verktøy (f.eks liten skrutrekker).
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EP forsterkermodul - 6 kanaler

Strømindikator
Det grønne lyset (LED) viser at forsterkeren er på.
Forsterkerinngang (isolert)
Alle forsterkerinngangskontakter er elektronisk isolert
Elektrostatisk følsom forsterker inngangskontakter
ADVARSEL Ikke berør forsterkerens inngangskontakter,
da dette kan skade forsterkeren eller påvirke ytelsen.

Impedans testtast / indikator
Trykk på impedans testtasten for å starte impedansmåling.

26

Se bruksanvisning
Forsterker inngangskontakter – Vanlig oppstilling
Det grønne lyset (LED) viser resultatene av impedanstesten
som beskrevet nedenfor.
LED-status
Alle LED-lys av
Konstant tente LED-lys

Resultat
Akseptabel impedans
Høy impedans

Forsterker inngangskontakter - Hodeoppstilling (Montasje)
Hodeoppstilling av elektrodekontaktene er merket i henhold til
det internasjonale 10-20 systemet for elektrodeplassering.
Det grønne lyset (LED) viser resultatene av impedanstesten.
-Se LED-statusen og resultatforklaringen under Forsterker
inngangskontaktene –Vanlig oppstilling ovenfor.

Pasient jordkontakt / indikator
Koble pasientens jordelektrode til den grønne kontakten.
Det grønne lyset (LED) viser resultatene av impedanstesten.
-Se LED-statusen og resultatforklaringen under Forsterker
inngangskontaktene –Vanlig oppstilling ovenfor.

Bakre panel
HS-Link signalkontakt －Forsterkermodul / koblingspanel
(internt)

LINK

LINK

ADVARSEL For å unngå fare for elektrisk støt må brukeren
og / eller pasienten aldri komme i direkte eller indirekte
kontakt med metallskjoldet på LINK-kabelen på baksiden til
forsterkeren.
HS-Link utgangskontakt - Ikke tilgjengelig
For fremtidig bruk av ekstra modultilkobling.
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Stimulatorer
Sikkerhetsinformasjon
Stimulatorer
ADVARSEL Når du bruker de gjeldende stimulatorene, må du passe på så du ikke utsetter
pasienter for sterk elektrisk strøm. ”Nullstill” alltid stimulatoren før du kobler stimulatorelektroden
til eller fra.
ADVARSEL Samtidig tilkobling av en pasient til HF kirurgisk utstyr kan føre til brannsår ved
det elektriske stimuleringspunktet eller registrering av elektroder, og mulig skade på den
elektriske stimulatoren, eller elektrodens signalforsterkere. Signalet til den elektriske
stimulatoren kan bli ustabilt hvis du bruker den i nærheten (f.eks 1 m) av kortbølge- eller
mikrobølgebehandlingsutstyr.
ADVARSEL Farlige fysiologiske virkninger! Denne stimulatoren kan skape farlig elektrisk
strøm og spenning.
ADVARSEL Unngå elektrisk stimulering i lengre tidsperioder.

Stimuleringselektroder
ADVARSEL Når du bruker nålelektroder for å registrere eller stimulere, må du enten bruke
førsteriliserte engangsnålelektroder, eller nøye sterilisere nålelektroder for flergangsbruk.
NOTE For rengjøring av overflateelektroder til flerbruk, se de medfølgende bruksanvisninger.
ADVARSEL Unngå utilsiktet kontakt mellom tilkoblede elektroder som er slått av og andre
strømførende deler - inkludert deler som er koblet til jordingen.
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Avansert stimuleringshåndgrep (ekstrautstyr)

(1) Utgangselektrode nåler
For direkte stimulering på huden, se forklaringen av stimuleringselektrodene i denne seksjonen.
(2) Polaritet og stimuleringsindikatorer
Stimuleringskatoden indikeres av et konstant grønt lys (LED). Ved stimulering blinker den andre LEDindikatoren gult - en gang for en enkelt stimulering og gjentatte ganger for gjentatt stimulering.
Merk at hvis stimulatoren ikke er aktivert, lyser ikke LED-lysene.
(3) Tast for enkel stimulering
Trykk raskt på knappen på håndtaket.
(3) Tast for gjentagende stimulering
Trykk ned og hold knappen på håndtaket i minst 1 sekund.
Stopp
For å stoppe gjentatt stimulering, trykk på knappen igjen.
(4) Stimulering intensitets kontrollbryter
For å øke eller redusere intensiteten, drei hjulet.
Du kan også bruke musehjulet eller stimuleringsintensitetskontrollknappen på kontrollpanelet.
Nullstille
For å nullstille intensiteten, trykk på stimuleringsintensitetsknappen for nullstilling på kontrollpanelet.
(5) Knapp A: Nytt sted knapp – Aktiv i motorisk og sensorisk nervetesting
Trykk raskt på knappen.
(5) Knapp A: Klare– Aktiv i F-bølge
Trykk raskt på knappen på håndtaket.
(5) Knapp A: Run Train – Aktiv i RNS
Trykk raskt på knappen.
(5) Knapp A: Neste test – Aktiv i motor, sensorisk, F wave og H-refleks
Trykk og hold knappen på håndtaket i minst 2 sekunder.
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(6) Knapp C: Start/Stopp gjennomsnittsverdi – Aktiv i sensorisk nervetesting
Trykk raskt på knappen.
(7) Polaritetsknapp
Trykk på knappen for å endre polaritet.

Merknad om knappene A (5) og C (6).
Knapp A (5) har den samme funksjonen som:
Fotpedalen A;
Knapp A på Keypoint.NET applikasjonen.
Knapp C (6) har samme funksjon som:
Fotpedalen C;
Knapp C på Keypoint.NET applikasjonen.

A

C
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Konstant gjeldende stimulatorer

－Enkelt CC Stimulator
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－Fler CC Stimulator
Strømindikator
Det grønne lyset (LED) viser at stimulatoren er på.
CC-stimulatorsignal (isolert)
CC-stimulatorsignalkontaktene er elektronisk isolert.
Stimulus avløser indikator
Blinker for stimuleringspulsen.
CC-stimulatorsignal stikkontakt (isolert)
For tilkobling av stimuleringselektroder med DIN-plugger. Støtte for det
aktive håndgrepet.
Berøringssikre signalkontakter (isolert)
For tilkobling av stimuleringselektroder med berøringssikre kontakter.
Aktiv elektrode indikator
Det grønne lyset (LED) indikerer den aktive (katode) elektrode
stimuleringen.

Bakre panel

LINK

HS-Link signalkontakt － Forsterkermodulkobling.
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Tilleggsinformasjon relatert til stimulering
Spenningskilde

Spenningskilden for de gjeldende strømstimulatorene er omtrent 400 V. Dersom ladeimpedansen
overskrider 400 V/Ihud, hvor Ihud angir den valgte stimulerende strømmen, vil ikke stimulatorene
kunne levere den valgte strømmen. Videre, vil stimulatorene ikke kunne gi mer enn 0,5 W.
Dette kan begrense utgangsstrømmen for rask stimulering.

Stimuleringselektroder
Anbefalte stimuleringselektroder
De anbefalte stimuleringselektrodene til bruk i vanlig undersøkelser er:
Elektrodenummer

Type

9013S030

Digital ring elektrode

9013L069

Velcro digital ring elektrode

9013L035

Miniatyr håndholdt stimuleringselektrode

9013L036

Håndholdt elektrodestimulering

9031E014

Passivt stimuleringshåndgrep

9031E015

Aktivt stimuleringshåndgrep

9031E017

Avansert stimuleringshåndgrep

Ved bruk av overflate (kutan) elektroder, gjelder følgende:
Før påsetting av 9013L035, 9013L036 filt-tuppene, eller noen annen i 9013S070-serien
jordelektroder på en pasient, bør de dyppes i saltløsning for å oppnå en god elektrisk
kontakt med huden. Hver enkelt filt-tupp er for bruk på kun en pasient.
På samme måte, ved bruk av elektrodenålene til 9031E014/9031E015/9031E017, eller
andre elektroder med metallkontakt uten en elektrisk ledende gel, kan hudens impedans
reduseres ved bruk av elektrodepasta eller lignende.
Ved bruk av overflateelektrodene som kan brukes flere ganger, sørg for å gjenvinne dem
i henhold til produsentens instruksjoner og i samsvar med en godkjent
infeksjonskontrollprosedyre.
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Maksimal strømtetthet

Advarsel! Dersom strømtettheten overgår 2 mA rms/cm2, kan det være nødvendig med
ekstra oppmerksomhet fra brukeren (risiko for å brenne huden). Maksimum pulsstrøm
er avhengig av frekvensen på stimuleringen, pulsbredden og området til elektroden.
Strømtettheten kan regnes ut som følger:

______
J = √ (f × Tp) × I/A,

der f betegner stimuleringsfrekvensen, Tp pulsbredden, I pulsstrømmen og A området
til elektroden. I noen tilfeller, ved f.eks nerve skader, kan det imidlertid være nødvendig
å påføre sterkere strøm.
Elektrodeområder
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,
der O betegner omkretsen.
Eksempel: 9013L036 overflatestimuleringselektrode, filt-tupper, frekvensstimulering 2 Hz,
pulsbredde 0,2 ms:

__________
J = √ (2 × 0,0002) × I/0,39 cm2 < 2 mA/cm2
I < 39 mA
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Oppstart test
Advarsler
Når start-testen til Keypoint.NET-applikasjonen kjøres, kan følgende maskinvare/utstyrrelaterte advarsler vises på skjermen:
Strømstimulatoren kan ha funksjonsfeil:
Problem oppstod under stimulatorens oppstart-test. Gå ut av Keypoint.NET programmet
og sjekk ledningstilkoblingen.
Ikke bruk strømstimulatoren når denne meldingen vises; stimulatoren kan være defekt.
Ingen maskinvare oppdaget
Kommunikasjonen mellom PC og maskinvaren kan ikke etableres. Gå ut av Keypoint.NET
programmet og sjekk:
- USB-kabelens kobling mellom datamaskinenheten og koblingspanelet (internt);
- strømkabelens kobling til koblingspanelet (internt).

34

Se bruksanvisning

Vedlikehold
Renseinstruksjoner
Vedlikeholdet som kan utføres av brukeren er begrenset til enheten. Annet vedlikehold
inne i enheten må kun utføres av kvalifisert servicepersonell.
Rengjøringsprosedyren må være i samsvar med dine lokale hygieneinstansers
retningslinjer for rengjøring.
•

Koble fra strømnettet før du rengjør systemet.

•

Rengjør utstyret med en ren, litt fuktig klut, og tørk den tørr.

•

Sørg for at ingen veske kommer inn i enheten via trykk-knapper eller andre åpninger.

ADVARSEL Ikke bruk vaskemiddel eller andre rengjøringsmidler basert på alkohol,
løsemidler, silikon, slipemidler og/eller antennelige stoffer.

Sikkerhetskontroller
Følgende sikkerhetskontroller bør kun utføres av kvalifisert personell, minst én gang i
året og ved eventuell reparasjon:
1. Kontroller for synlige skader på enheten.
2. Kontroller strømkabler og koblingsledninger.
3. Kontroll av elektrodekabler og pasientkoblinger.
4. Kontroll av strømstimulatorutganger i alle områder – Se KPTest4 brukerveiledning.
5. Måling av isolasjonsmotstand.
6. Måling av strømlekkasjer.
7. Måling av motstand i beskyttende jordleder.
8. Måling av motstand i beskyttende jordet kabinett og vogndeler.
9. Sjekk av forsterkerøkning – Se KPTest4 brukerveiledning.

35

Dantec Keypoint G4

Kassering etter endt brukstid
Natus forplikter seg til å oppfylle kravene i EUs WEEE-forskrifter (Waste Electrical and
Electronic Equipment) fra 2014. I disse forskriftene står det at elektrisk og elektronisk
avfall må samles separat for riktig behandling og gjenvinning for å sikre at WEEE blir
gjenbrukt eller resirkulert på en trygg måte. I tråd med denne forpliktelsen, kan Natus
overføre tilbakeleveringsplikten og plikten til å resirkulere til sluttbrukeren, med mindre
andre ordninger er vedtatt. Vennligst kontakt oss for detaljer om innsamlings- og
gjenopprettingssystemer som er tilgjengelige for deg i ditt område hos www.natus.com.
Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer som
kan være farlige og utgjøre en fare for menneskers helse og miljø hvis WEEE ikke
håndteres riktig. Sluttbrukere har derfor også en rolle å spille for å sikre at WEEE blir
gjenbrukt og resirkulert på en trygg måte. Brukere av elektrisk og elektronisk utstyr må
ikke kaste WEEE sammen med annet avfall. Brukere må bruke de kommunale
innsamlingsordningene, produsentens/importørens tilbakeleveringsplikt eller ditt
lisensierte renovasjonsselskap for å redusere ugunstige miljøbelastninger i forbindelse
med kassering av elektrisk og elektronisk avfall, og for å øke mulighetene for gjenbruk,
resirkulering og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.
Utstyr merket med symbolet nedenfor, som avbilder en overstrøket avfallsbeholder med
hjul, er elektrisk og elektronisk utstyr. Symbolet som avbilder en overstrøket
avfallsbeholder med hjul, angir at elektrisk og elektronisk avfall ikke må kastes sammen
med ikke-separert avfall, men må samles inn separat.
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Klassifisering
Type beskyttelse mot elektrisk støt: klasse I:
Utstyr hvor beskyttelse mot elektrisk støt ikke bare er avhengig av grunnisolasjon, men
som også inneholder en ekstra sikkerhetsforanstaltning, fordi det tilveiebringes midler
for tilkobling av utstyret til beskyttelsesjordledningen i den faste ledningen i
installasjonen på en slik måte at tilgjengelige metalldeler ikke kan bli strømførende i
tilfelle svikt i grunnisolasjonen.
Metode(r) for sterilisering, eller desinfisering anbefalt av produsenten:
Vennligst se seksjonen for ”Vedlikehold”.
Grad av beskyttelse mot elektrisk sjokk:
Type BF: påført del gir spesiell grad av beskyttelse mot elektrisk støt, spesielt med
hensyn til:
- Tillatt strømlekkasje
- Anvendt del er elektrisk isolert (flyter).
- Ikke ment til direkte hjertebruk.
Grad av beskyttelse mot skadelig inntak av vann:
IP20: vanlig utstyr (lukket enhet uten beskyttelse mot inntak av vann).
Sikkerhetsgrad ved påføring i nærheten av en brannfarlig bedøvelsesblanding med luft
eller med oksygen eller nitrogenoksid:
Utstyret er ikke egnet for bruk under tilstedeværelsen av en slik blanding.
Driftsmodus:
Kontinuerlig drift.
Grad av pasientens nærhet:
Hele utstyret (system) er egnet for bruk i pasientomgivelser.
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Generelle regulerende symboler
Rx Only

Kun for amerikansk publikum. Føderal, amerikansk lov begrenser salg av dette
utstyret til, eller etter ordre fra lege.
Medical Device Regulation-produkt (MDR – forordning for medisinsk utstyr)
som er sertifisert for å være i samsvar med EF-forskriften 2017/745.
Se i brukerveiledningen.

Følg instruksjonene for bruk.

Advarsler assosiert med denne enheten. Se i brukerveiledningen.

Advarsler assosiert med denne enheten. Se i brukerveiledningen.

Enheten er type BF, dvs. den påførte delen er elektrisk isolert.

Avfall elektronisk og elektrisk utstyr: Informasjon om overenstemmelse.

Referansenummer

Serienummer

SWL

Sikker arbeidsbelastning.

Produksjonsår

Produsent

MERK For symboler relatert til datamaskinen, monitoren og skriveren, vennligst se
medfølgende dokumentasjon.
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Elektromagnetisk kompatibilitet
Krav
Brukermiljø

Viktig ytelse

Advarsler

Merk

Beskrivelse
Systemet er ment å brukes i sykehus og privatpraksis klinikk bortsett fra i nærheten av aktiv
HF kirurgisk utstyr og RF skjermet rom for system for magnetisk resonans avbildning, hvor
intensiteten av elektromagnetiske forstyrrelser er høy.
De potensielle kildene til uakseptabel risiko identifisert for å karakterisere VIKTIG YTELSE
av en funksjon som DIAGNOSTISK UTSTYR, dekket i denne RMFare:
• Minimumstøy på en bølgeform eller gjenstander eller forvrengning i et bilde og eventuelle
feil i en vist numerisk verdi som ikke kan tilskrives en fysiologisk effekt, og som kan endre
diagnosen
• Fri fra visning av feilaktige sikkerhetsrelaterte indikasjoner
• Fri fra produksjon av overdreven stimuleringsutgangsnivå
• Fritt fra flammer/ brann
Midlertidig forstyrelse på stimulatorene og bølgeformskjermen har blitt vurdert og fastsatt å
ikke påvirke pasienten negativt. Denne typen degradering anses ikke for å påvirke
systemets viktige ytelse eller sikkerhet.
• Ved å ta dette i betraktning, immunitet mot ESD og strømavbrudd i operativ modus, er det
akseptabelt da det gjelder sikkerheten og essensiell ytelse av systemet som:
a. Kommunikasjon mellom baseenhet, forsterker og PC kan gå tapt så lenge en
feilsikker modus er angitt og brukeren kan gjenopprette ved å slå systemet på og/eller
starte programvaren på nytt.
b. I tilfelle der kommunikasjonen ikke forstyrres, kan bølgeformene inneholde elektriske
gjenstander som skiller seg ut, men må gjenopprettes etter en test, uten modus eller
parameterendringer.
Det anses ikke som en uakseptabel risiko eller påvirkning på VIKTIG YTELSE dersom
DIAGNOSTISK UTSTYR som er omfattet i denne RMF, blir helt u-funksjonell på grunn av
sitt beregnet bruk.
Ved midlertidig tapt eller degradert viktig ytelse på grunn av elektromagnetisk forstyrelse, vil
systemet gjenopprettes automatisk, eller manuelt inngrep er nødvendig for å starte på nytt.
Dette er avhengig av forstyrrelsesnivået.
ADVARSEL: Bruk av dette utstyret ved siden av eller stablet med annet utstyr bør
unngås, da dette kan føre til feil drift. Dersom et slik bruk er nødvendig, bør dette utstyret og
annet utstyr observeres for å bekrefte at alt fungerer normalt.
ADVARSEL: Bruk av tilbehør, omformere og kabler bortsett fra de som er spesifisert
eller levert av produsenten av dette utstyret, kan resultere i økt elektromagnetisk utslipp eller
redusert elektromagnetisk immunitet for dette utstyret og føre til feil drift.
ADVARSEL: Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr (inkludert eksterne enheter som
antennekabler og eksterne antenner) bør ikke brukes nærmere enn 30 cm (12 inches) til
noen deler av Keypoint Focus systemet, inkludert kabler som er spesifisert av produsenten.
Hvis ikke kan dette resultere i en degradert ytelse av dette utstyret.
MERK: Emisjonskarakteristikkene til dette utstyret gjør det egnet for bruk i industriområder
og sykehus (CISPR 11 klasse A). Hvis den brukes i boligområder (for hvor CISPR 11 klasse
B normalt er nødvendig), kan dette utstyret ikke gi tilstrekkelig beskyttelse for radiofrekvens
kommunikasjonstjenester. Brukeren må kanskje ta formildende tiltak, slik som å flytte eller
reorientere utstyret.

39

Dantec Keypoint G4

Liste over systemdeler, tilleggsutstyr og
valgfrie deler
Liste over alle moduler, kabler og tilbehør som produsenten av Keypoint G4 hevder overholdelse med.
Kunden eller brukeren av Keypoint G4 bør forsikre seg om at den brukes med disse delene.
P/N

Type

9031G0711

Keypoint G4 Kontrollpanel

9031G0703

Keypoint G4 Front End Box

9033C073-

3 ch. EMG/EP Forsterker

9033C074-

4-ch. EMG/EP Forsterker

9033C076-

6-ch. EMG/EP Forsterker

9033C077-

6-ch. EP Forsterker

9033C078-

8-ch. EMG/EP Forsterker

9006A2109006A2119006A2209006A226-

*
*
*
*

Veiledning

Strømkabel, EU
Strømkabel, UK
Strømkabel, USA
Strømkabel, DK

Skjermet, jordforbindelse og maksimal kabellengde på 3 m.

9006A253-

Strømgrensesnittkabel (skriver)

Kabellengde 0,5 m

9006A254-

Strømgrensesnittkabel (skjerm)

Kabellengde 1,5 m

9006A250-

Strømgrensesnittkabel (PC)

Kabellengde 1,2 m

9006A255-

Strømgrensesnittkabel (laptop)

Kabellengde 1,2 - 1,8 m

9080K0541 +
9080K0522

HS-Link koblingskabel
(Hovedenhet – Forst.)

Kabellengde 2,0 m

9080K0131

USB-kabel (PC - Foran)

Kabellengde 1 m

Generisk

Video signal kabel (digital RGB)

Maksimal kabel lengde 1,7 m

Generisk

Skriver signal kabel

Maksimal kabel lengde 1,7 m

Elektrode- og stimulerings kabler

Skjermet. Maksimal kabel lengde 2 m

Stimulering, jording, og
innspillingselektroder

Skjermet og ikke skjermet. Maksimal kabel lengde 1,2 m

Generisk

*

Generisk
Generisk

*

PC (Laptop/Desktop)

Generisk

Mus

Maksimal kabel lengde 2 m (delvis intern)

Generisk

Tastatur

Maksimal kabel lengde 2 m (delvis intern)

9080F054-

Monitor 22” bredde

9031D0409031D041-

*
*

Isolerende omformer 115 V
Isolerende omformer 230 V

9031E014-

*

Passivt stimuleringshåndgrep

Kabellengde 2,5 m
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Se bruksanvisning
9031E015-

*

Aktivt stimuleringshåndgrep

Kabellengde 2,5 m

9031E017-

*

Avansert stimuleringshåndgrep

Kabellengde 2,5 m

9031E027-

*

Slange øreinnlegg

Kabellengde 5 m

9031E025-

*

Hodetelefon

Kabellengde 5 m

9031E026-

*

Skjerm hodetelefon

Kabellengde 5 m

9031E028-

*

Benledning

Kabellengde 5 m

9031B030-

Fotpedal, 3 pedal

Kabellengde 2,5 m

9031B032-

Fotpedal, 1 pedal

Kabellengde 2,5 m

9031E040-

*

Tendon hammer

Kabellengde 1,8 m

9033B033-

*

Håndholdt bryter kabel

Kabellengde 1,8 m
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