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Treść niniejszego podręcznika stanowi własność firmy Natus. Jego powielanie w całości
lub części jest surowo wzbronione.
W momencie druku/rejestracji na płycie DVD podręcznik stanowił dokładny opis
urządzenia i jego funkcji, jednak w związku z ewentualnymi modyfikacjami urządzenia
wprowadzonymi po dacie wyprodukowania podręcznika opakowanie systemu może
zawierać jeden lub więcej dodatków do podręcznika. Z podręcznikiem oraz wszelkimi
dodatkami do niego należy się uważnie zapoznać przed przystąpieniem do użytkowania
urządzenia.
Następujące sytuacje są równoznaczne z unieważnieniem wszelkich gwarancji
i zobowiązań po stronie firmy Natus:
— Eksploatacja urządzenia nie jest zgodna z dołączonymi do niego podręcznikami i inną
dokumentacją.
System jest opatrzony oznaczeniem CE zgodnie z wymogami określonymi w dyrektywie
Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych.
Natus Neuro oraz Keypoint są zastrzeżonymi znakami towarowymi stanowiącymi
własność firmy Natus Medical Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Należy pamiętać, że dokumentacja dołączona do urządzeń Keypoint zawiera instrukcję
obsługi oprogramowania, instrukcję obsługi sprzętu, arkusz danych technicznych (Technical
Data Sheet) oraz podręcznik referencyjny dotyczący użytku klinicznego (Clinical Reference
Manual). Zapoznanie się z instrukcją obsługi oprogramowania i instrukcją obsługi sprzętu
jest konieczne do prawidłowego użytkowania aplikacji Keypoint.NET oraz przeprowadzenia
badania. Instrukcje zaawansowanej obsługi aplikacji Keypoint.NET oraz opis wszystkich
funkcji i badań możliwych do przeprowadzenia można znaleźć w podręczniku Clinical
Reference Manual (dostępnym wyłącznie w języku angielskim). Szczegółowe dane
techniczne systemu znajdują się w arkuszu danych technicznych (dostępnym wyłącznie
w języku angielskim).

Sprawdzić w instrukcji obsługi / ostrzeżenia i przestrogi, na które należy zwrócić uwagę

Przed przystąpieniem do badania należy zapoznać się z dokumentacją, aby w pełni
zrozumieć sposób obsługi systemu. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszystkie
ostrzeżenia i przestrogi.
Lista ogólnych symboli wymaganych prawnie dotyczących tego urządzenia znajduje
się w niniejszym podręczniku, w części „Ogólne symbole wymagane prawnie”.

3

Pusta strona.

4

Instrukcja obsługi sprzętu

Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa ............................................................................................. 7
Przeznaczenie ................................................................................................................................... 7
Przeciwwskazania ............................................................................................................................. 7
Skutki uboczne .................................................................................................................................. 9
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa ......................................................................................... 10
Fragment tekstu normy IEC 60601-1 .............................................................................................. 12
Omówienie systemu ....................................................................................................................... 13
Stacja robocza ............................................................................................................................. 13
Omówienie podłączeń kabli........................................................................................................ 14
Podłączenia kabli ........................................................................................................................ 15
Panel podłączeń .......................................................................................................................... 16
Zasilacz / transformator izolujący ............................................................................................... 17
Dane techniczne ............................................................................................................................. 17
Elementy sterowania ...................................................................................................................... 18
Panel sterowania ........................................................................................................................ 18
Funkcje sterowania ..................................................................................................................... 19
Nawigacja w oprogramowaniu / funkcje oprogramowania ................................................... 19
Prędkość rejestracji / poziom czułości .................................................................................... 19
Stymulacja............................................................................................................................... 19
Intensywność bodźca / czas trwania stymulacji / częstotliwość powtarzania ....................... 20
Głośnik / głośność / tryb kursora / ślady / oznaczanie / wyzwalacz....................................... 21
Panel tylny .............................................................................................................................. 21
Przełącznik nożny (opcjonalny)................................................................................................... 22
Wzmacniacze .................................................................................................................................. 23
Moduły wzmacniacza: 3-, 4-, 6- i 8-kanałowe ............................................................................ 23
Panel tylny .............................................................................................................................. 24
Moduł wzmacniacza potencjałów wywołanych (VEP) ― 6-kanałowy............................................ 26
Stymulatory ............................................................................................................................ 28
Informacje dotyczące bezpieczeństwa ................................................................................... 28
Uchwyt do zaawansowanej stymulacji (opcjonalny) ...................................................................... 29
Stymulatory stałoprądowe ............................................................................................................. 31
Dodatkowe informacje na temat stymulacji .................................................................................. 32
Test uruchomienia .......................................................................................................................... 34
Konserwacja .................................................................................................................................... 35
Kontrole bezpieczeństwa ................................................................................................................ 35
Utylizacja na koniec okresu użytkowania ....................................................................................... 36
Klasyfikacja...................................................................................................................................... 37
Ogólne symbole wymagane prawnie ............................................................................................. 38
Kompatybilność elektromagnetyczna ............................................................................................ 39
Lista komponentów systemu oraz dodatkowych lub opcjonalnych części .................................... 40

5

Pusta strona.

6

Instrukcja obsługi sprzętu

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
System jest przeznaczony do stosowania w następujących badaniach elektrofizjologicznych:
elektromiografia (EMG), badania przewodnictwa nerwowego (elektroneurografia, NCS) oraz
rejestrowanie potencjałów wywołanych (EP).
Informacje dotyczące bezpieczeństwa pacjenta lub stosowania aplikacji Keypoint.NET można
znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania. Przed przystąpieniem do eksploatacji systemu należy
zapoznać się ze zrozumieniem z tymi informacjami.

Przeznaczenie
System Keypoint G4 jest przeznaczony do stosowania w badaniach elektrofizjologicznych do
oceny diagnozy i rokowania, a także do monitorowania schorzeń ośrodkowego i obwodowego
układu nerwowego. Może być również używany do badania funkcjonalnych aspektów nerwów
i mięśni pod kątem innych dziedzin, na przykład rehabilitacji (fizjoterapii), medycyny pracy
i medycyny sportowej.

Przeciwwskazania
Decyzja, czy ryzyko użycia systemu u konkretnego pacjenta przeważa nad potencjalnymi korzyściami,
należy do lekarza.
Nie należy stosować stymulacji elektrycznej u pacjentów z wszczepionym urządzeniem elektronicznym
(np. rozrusznikiem serca) przed zasięgnięciem specjalistycznej opinii medycznej.
W przypadku schorzeń nasilających ryzyko krwawienia należy zachować ostrożność podczas
stosowania igieł.
Podczas badania pacjentów cierpiących na choroby zakaźne należy stosować konwencjonalne
środki ostrożności.
Wiek ani płeć pacjentów nie stanowią samoistnych przeciwwskazań do żadnych zabiegów.
Informacje dotyczące przeciwwskazań do stosowania igieł/elektrod można znaleźć w dołączonej
instrukcji obsługi.

Zagrożenia
Istnieje możliwe ryzyko eksplozji w przypadku używania systemu w obecności palnych środków
znieczulających.
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Ostrzeżenia
Niniejszego sprzętu komputerowego nie należy używać do zastosowań niezgodnych z jego
przeznaczeniem, tj. do przeprowadzania badań u pacjentów oraz ewentualnego generowania
raportów z badań. Nie należy instalować na nim żadnego oprogramowania, z wyjątkiem aplikacji
Keypoint.NET. Firma Natus nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w przypadku użytkowania
sprzętu niezgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku.
Urządzenie nie może być stosowane w polu magnetycznym emitowanym w związku z badaniem
metodą rezonansu magnetycznego (MRI).
Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania bezpośrednio na sercu.
Urządzenie nie służy do monitorowania stanu pacjenta na oddziale intensywnej terapii.
Jakiekolwiek przerwanie ochronnej instalacji uziemiającej wewnątrz lub na zewnątrz urządzenia lub
odłączenie złącza ochronnego przewodu uziemiającego może skutkować powstaniem zagrożenia.
Zabrania się celowego przerywania ochronnej instalacji uziemiającej. Należy regularnie sprawdzać
stan ochronnej instalacji uziemiającej.
Nie należy podłączać uziemienia pacjenta do złącza ochronnego przewodu uziemiającego na tylnym
panelu zasilacza / transformatora izolującego ani innych złączy uziemienia, ponieważ wtyki elektrod
są izolowane galwanicznie.
Jednoczesne podłączenie pacjenta do sprzętu do chirurgii wysokich częstotliwości może skutkować
poparzeniami w miejscu stosowania stymulacji elektrycznej lub elektrod rejestrujących oraz
potencjalnym uszkodzeniem stymulatora elektrycznego lub wzmacniaczy wejść elektrod. Używanie
urządzenia w pobliżu (w odległości 1 m) sprzętu do terapii krótko- i mikrofalowej może skutkować
brakiem stabilności mocy wyjściowej stymulatora elektrycznego.
Urządzenia elektryczne do zastosowań medycznych wymagają stosowania specjalnych środków
ostrożności dotyczących zgodności elektromagnetycznej (EMC) oraz instalacji i obsługi serwisowej
zgodnej z odpowiednią dokumentacją EMC urządzenia.
Podłączając wbudowany port LAN do systemu sieci, należy prawidłowo połączyć urządzenie
NetBox 9031G046x do przewodu sieci LAN między portem LAN i systemem sieci.
Nie należy podłączać bezpośrednio portu LAN komputera do systemu sieci! Urządzenie NetBox
9031G046x zapewnia izolację elektryczną chroniącą pacjenta przed niebezpiecznym prądem
elektrycznym w przypadku wystąpienia zwarcia do linii wysokonapięciowej w systemie sieci.
Niezainstalowanie prawidłowo urządzenia NetBox 9031G046x podczas ustanawiania połączenia
z siecią LAN skutkuje unieważnieniem świadectwa zgodności produktu z międzynarodowymi
standardami bezpieczeństwa elektrycznych urządzeń medycznych, zawartymi w normie IEC 60601-1.
Stosowanie akcesoriów, elektrod i kabli innych niż wskazane przez firmę Natus może skutkować
wzrostem emisji lub zmniejszeniem odporności urządzenia.
Nie należy używać listew wielowtykowych ani przewodów przedłużających.
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Aby zapewnić zgodność z normą IEC 60601-1, należy używać wyłącznie urządzeń opcjonalnych
wskazanych przez firmę Natus.
Podczas podłączania innego sprzętu należy zwracać uwagę na wymogi normy IEC 60601-1
Medyczne urządzenia elektryczne, Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa
podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego. Nieprzestrzeganie tej normy może stwarzać
zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Sprzętu nie należy umieszczać podczas eksploatacji w pobliżu innych urządzeń ani na innych
urządzeniach. Jeśli konieczne jest używanie sprzętu w takiej konfiguracji, należy go obserwować,
aby upewnić się, że system działa prawidłowo.
Niebezpieczne skutki fizjologiczne! Stymulator elektryczny może emitować prąd o groźnym
natężeniu i napięciu.
Podczas użytkowania stymulatorów prądowych należy uważać, aby nie narazić pacjenta na kontakt
z prądem o wysokim natężeniu. Przed podłączeniem lub odłączeniem elektrody stymulacyjnej
należy zawsze zresetować stymulator.
Podczas używania programu należy zwracać uwagę na wskaźnik intensywności. — Więcej informacji
można znaleźć w części „Przeładowanie stymulatora” w instrukcji obsługi oprogramowania oraz
w części „Stymulatory” niniejszej instrukcji obsługi sprzętu.

Przestrogi
Należy zawsze używać ekranowanych przewodów zasilania dostarczonych przez firmę Natus, aby
wyeliminować zakłócenia w postaci szumów, zwłaszcza w pobliżu pacjenta lub wzmacniacza.
Przenośne urządzenia do komunikacji radiowej mogą wpływać na działanie urządzeń elektrycznych
do zastosowań medycznych.
Zagrożenie porażeniem prądem. Nie zdejmować pokrywy. Prace serwisowe powinien wykonywać
wyłącznie wykwalifikowany personel serwisowy.
Nie należy dopuszczać do przypadkowego zetknięcia się podłączonych elektrod nieumieszczonych
na pacjencie z innymi przewodzącymi komponentami, łącznie z komponentami podłączonymi do
uziemienia.
Do czyszczenia sprzętu nie należy używać detergentów ani innych środków czyszczących na bazie
alkoholu, rozpuszczalników lub krzemu ani żadnych żrących i (lub) palnych substancji.

Skutki uboczne
Brak znanych skutków ubocznych zabiegów wykonywanych przy użyciu systemu Keypoint G4.
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Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
PRZESTROGA To urządzenie powinno być używane przez wykwalifikowanych pracowników
służby zdrowia, dysponujących odpowiednią wiedzą z dziedziny neurofizjologii oraz diagnostyki
neurofizjologicznej, a także zaznajomionych z zasadami obsługi wyrobu/sprzętu Keypoint.
Urządzenie zostało zaprojektowane i sprawdzone zgodnie z wymogami normy IEC 60601-1
Medyczne urządzenia elektryczne, por. informacje dotyczące normy IEC 60601-1 zamieszczone
w dalszej części tego rozdziału.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach w temperaturze w zakresie od +10°C do
+35°C (od +50°F do +95°F).
Wtyczkę przewodu zasilania podłączanego do sieci zasilającej należy podłączać wyłącznie do
gniazda zasilania wyposażonego w ochronny styk uziemiający. Zabrania się używać przedłużaczy.

OSTRZEŻENIE Jakiekolwiek przerwanie ochronnej instalacji uziemiającej wewnątrz lub na
zewnątrz urządzenia lub odłączenie złącza ochronnego przewodu uziemiającego może stwarzać
zagrożenie. Zabrania się celowego przerywania ochronnej instalacji uziemiającej. Należy regularnie
sprawdzać stan ochronnej instalacji uziemiającej.
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Aby zapewnić bezpieczną obsługę urządzenia, należy przestrzegać następujących zaleceń:
•

Podłączając dostarczony sprzęt medyczny do gniazda sieciowego znajdującego się
w pomieszczeniu nieużywanym do celów medycznych lub podłączając niemedyczne
urządzenia elektryczne do tego urządzenia, należy pamiętać o wymaganiach
bezpieczeństwa dotyczących medycznych urządzeń elektrycznych, zawartych
w normie IEC 60601-1, por. informacje dotyczące normy IEC 60601-1 zamieszczone
w dalszej części tego rozdziału.

•

Gdy urządzenie jest podłączone do sieci zasilającej, złącza mogą być pod napięciem
i każde otworzenie pokryw lub zdemontowanie części możliwe wyłącznie przy
użyciu stosownego narzędzia może z dużym prawdopodobieństwem skutkować
odsłonięciem części pod napięciem.

•

Urządzenie należy odłączyć od wszelkich źródeł zasilania przed jego otworzeniem
w celu przeprowadzenia jakichkolwiek regulacji, wymiany części, prac
konserwacyjnych lub napraw.

•

Wszelkie prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez upoważniony
personel serwisowy firmy Natus, z wyjątkiem czynności opisanych w niniejszym
podręczniku jako możliwe do wykonania przez operatora.

•

Podczas wymiany bezpieczników należy upewnić się, że używane są wyłącznie
bezpieczniki o wymaganym znamionowym natężeniu prądu oraz określonego typu.
Zabrania się używania prowizorycznych bezpieczników oraz zwierania ich oprawek.

•

Jeśli do pacjenta jest podłączony więcej niż jeden komponent urządzenia, należy
zwrócić uwagę na sumę prądów upływowych pacjenta.

•

Jeśli występuje prawdopodobieństwo pogorszenia działania zabezpieczeń, należy
wycofać urządzenie z eksploatacji i zabezpieczyć je przed przypadkowym
uruchomieniem.
Należy wezwać wykwalifikowany personel serwisowy, aby przeprowadził przynajmniej
test działania oraz kontrolę bezpieczeństwa obejmującą następujące testy:
— test izolacji,
— test ciągłości uziemienia,
— test prądów upływowych, zgodnie z normą IEC 60601-1.

•

Działanie zabezpieczeń mogło ulec pogorszeniu, jeśli:
— urządzenie wykazuje widoczne oznaki uszkodzenia,
— nie można korzystać z funkcji urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem,
— urządzenie zostało narażone na poważne wstrząsy podczas transportu.
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Fragment tekstu normy IEC 60601-1
PRZESTROGA Podczas podłączania innych urządzeń należy wziąć pod wagę poniższy fragment
tekstu normy dotyczącej bezpieczeństwa urządzeń medycznych, spełnianej przez niniejszy system.

IEC 60601-1 Medyczne urządzenia elektryczne, Część 1:
Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania
zasadniczego. Rozdział 16: Elektryczne systemy medyczne.
Podczas podłączania do urządzenia medycznego z częścią aplikacyjną typu F lub dodatkowym
sprzętem niespełniającym wymogów normy IEC 60601-1, lecz spełniającym odpowiednie
normy bezpieczeństwa mające zastosowanie do takiego sprzętu, dodatkowy sprzęt:
1) należy umieścić poza środowiskiem pacjenta — przez środowisko pacjenta rozumie się
każdy obszar, w którym może dojść do celowego lub przypadkowego kontaktu pacjenta
z komponentami systemu (np. drukarką) bądź w wyniku dotknięcia komponentów
systemu przez inną osobę;
lub
2)

w przypadku umieszczenia w środowisku pacjenta należy:
a) wyposażyć w dodatkowe złącze uziemienia ochronnego;

lub
b) podłączyć do zasilania z dodatkowego transformatora separującego, aby ograniczyć
prądy upływowe obudowy/dotykowe do wartości nieprzekraczającej: stan
normalny: 0,1 mA lub stan pojedynczej usterki 0,5 mA.
Szczegółowe informacje można znaleźć w tekście normy IEC 60601-1.
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Omówienie systemu
Stacja robocza

(1) Komputer

(2) Włącznik zasilania

(3) Monitor

(4) Głośnik wewnętrzny

(5) Panel sterowania

(6) Klawiatura komputera

(7) Ramię elektrody (opcjonalnie)

(8) Stymulator prądowy (opcjonalnie)

(9) Skrzynka wzmacniacza (opcjonalnie)

(10) Panel podłączeń

(11) Zestaw akcesoriów (opcjonalnie)

(12) Mysz

(13) Drukarka (opcjonalnie)

(14) Gniazdo sieci LAN (opcjonalnie)

(15) Wózek

(16) Zasilacz / transformator izolujący

UWAGA

Wszystkie pozycje urządzeń przedstawione na ilustracji mają tylko charakter przykładowy.
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Omówienie podłączeń kabli

A Zasilacz /
transformator izolujący

F Ekran

K Głośnik

B Drukarka (opcjonalnie)

G Skrzynka wzmacniacza
(opcjonalnie)

L Izolator sieciowy
(opcjonalnie)

C Komputer

H Skrzynka stymulatora
(opcjonalnie)

M Obudowa wózka

D Klawiatura komputera

I Mysz

E Panel sterowania

J

Panel podłączeń
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N Jednostka zasilacza prądu
stałego (używana wraz
z transformatorem
G Skrzynka wzmacniacza EP
(opcjonalnie)
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Podłączenia kabli
Przed uruchomieniem urządzenia należy podłączyć jego komponenty.
1. Podłącz wszystkie kable interfejsu sygnałowego, jak przedstawiono na ilustracji (czarna
cienka linia).
2. Podłącz wszystkie kable interfejsu zasilania, jak przedstawiono na ilustracji, z wyjątkiem
przewodów zasilania podłączanych do gniazda sieciowego (niebieska przerywana linia).
3. Sprawdź napięcie:
- Upewnij się, że wybrano prawidłowe ustawienia napięcia przy użyciu przełączników
napięcia na jednostce zasilacza.
- Sprawdź na jednostce transformatora izolującego, czy jest używane napięcie
prawidłowego typu.
4. Podłącz przewód zasilania do gniazda ściennego (niebieska przerywana linia).
5. Naciśnij przycisk włączania

na panelu przednim komputera, aby włączyć system.

PRZESTROGA Aby zapewnić zgodność z normą IEC 60601-1, należy używać wyłącznie urządzeń
opcjonalnych wskazanych przez firmę Natus.
PRZESTROGA Należy zawsze używać ekranowanych przewodów zasilania dostarczonych przez
firmę Natus, aby wyeliminować zakłócenia w postaci szumów, zwłaszcza w pobliżu pacjenta lub
wzmacniacza.
UWAGA
Odłączenie przewodu zasilania od wejściowego gniazda zasilania w jednostce głównej
spowoduje odłączenie zasilania całego systemu.
UWAGA
Należy się upewnić, że urządzenie podłączone do gniazda ściennego jest ustawione
w sposób umożliwiający w razie potrzeby jego szybkie odłączenie od sieci zasilającej.
UWAGA
HS LINK — przy użyciu kabla HS LINK można podłączać różne moduły (patrz pozycje G,
H i O na powyższej ilustracji). Niektóre rodzaje kombinacji modułów podlegają ograniczeniom ze
względu na limit mocy kabla HS LINK. Ograniczenia dotyczące modułów są kontrolowane przez
oprogramowanie.
UWAGA
HS LINK — moduły (G, H i O) podłączone do kabla HS LINK mogą być objęte pewnymi
ograniczeniami wynikającymi z poboru pomocy przez system. Te ograniczenia mają charakter
sprzętowy i można ich uniknąć, używając zasilacza prądu stałego (N).
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Panel podłączeń

Złącze wejściowe / wyjściowe
Złącze wejściowe/wyjściowe stymulacji magnetycznej / młotka
neurologicznego lub synchronizacji zewnętrznego impulsu wyzwalającego
bądź pozyskiwania stymulacji zewnętrznej.

Złącze przełącznika nożnego

VEP

AEP

VEP

Złącze stymulatora wzorców

Złącze słuchawek do stymulacji słuchowej

Złącze wyjściowe gogli do stymulacji wzrokowej

Wskaźnik zasilania
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Instrukcja obsługi sprzętu

Zasilacz / transformator izolujący
Szczegółowe instrukcje można znaleźć w podręcznikach dołączonych do zasilacza lub
transformatora izolacyjnego.
OSTRZEŻENIE Nie należy używać listew wielowtykowych ani przewodów przedłużających.
PRZESTROGA Aby zapewnić zgodność z wymogami normy IEC 60601-1, do zasilania wszystkich
urządzeń całego systemu należy używać wyłącznie 6 gniazd zasilacza / transformatora izolującego.
－Szczegółowe instrukcje obsługi można znaleźć w podręczniku dołączonym do zasilacza /
transformatora izolującego.

Zasilacz

Transformator izolujący

Dane techniczne
Dane techniczne można znaleźć w części poświęconej urządzeniu Keypoint G4 w arkuszu
danych technicznych.
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Elementy sterowania
Panel sterowania

(1) Wskaźnik stanu gotowości

(2) Wskaźnik zasilania

(3) Klawiatura numeryczna

(4) Klawisze nawigacji w oprogramowaniu

(5) Klawisze strzałek prędkości rejestracji /
poziomu czułości

(6) Pokrętło sterowania intensywnością
stymulacji

(7) Klawisz resetowania intensywności
stymulacji

(8) Klawisze strzałek czasu trwania stymulacji

(9) Klawisze strzałek częstotliwości
powtarzania stymulacji

(10) Wskaźnik stymulacji

(11) Klawisz pojedynczej stymulacji

(12) Klawisz powtarzanej stymulacji

(13) Klawisze strzałek śladów /
oznaczania i wyzwalacza

(14) Wskaźnik głośności

(15) Pokrętło sterowania głośnością / kursorem

(16) Wskaźnik trybu kursora

(17) Klawisz / wskaźnik wyciszenia głośnika

(18) Klawisze funkcyjne oprogramowania
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Instrukcja obsługi sprzętu

Funkcje sterowania

Nawigacja w oprogramowaniu / funkcje oprogramowania
Klawisze nawigacji w oprogramowaniu — z oznaczeniami kolorystycznymi
Klawisze nawigacji w oprogramowaniu umożliwiają przechodzenie między kartami aplikacji.
Kolory i funkcje 6 klawiszy nawigacji w oprogramowaniu odpowiadają kolorom
i funkcjom przycisków nawigacyjnych w aplikacji.
Klawisze strzałek w lewo i w prawo oraz klawisz Enter umożliwiają wybieranie badań.

Klawisze funkcyjne oprogramowania — z oznaczeniami kolorystycznymi
Klawisze funkcyjne oprogramowania umożliwiają sterowanie różnymi funkcjami aplikacji.
Kolory i funkcje 12 klawiszy funkcyjnych oprogramowania odpowiadają kolorom
i funkcjom przycisków funkcyjnych w aplikacji.

Prędkość rejestracji / poziom czułości
Klawisze strzałek prędkości rejestracji
Klawisze strzałek w lewo i w prawo umożliwiają modyfikowanie prędkości rejestracji.
Klawisz strzałki w prawo służy do zwiększania prędkości rejestracji.
Klawisz strzałki w lewo służy do zmniejszania prędkości rejestracji.

Klawisze strzałek poziomu czułości
Klawisze strzałek w górę i w dół umożliwiają modyfikowanie poziomu czułości.
Klawisz strzałki w górę służy do zwiększania poziomu czułości.
Klawisz strzałki w dół służy do zmniejszania poziomu czułości.

Stymulacja
Wskaźnik stymulacji
Jedno mignięcie zielonego kontrolki (LED) wskaźnika stymulacji oznacza pojedynczą
symulację, zaś okresowe jej miganie oznacza powtarzaną symulację.
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Klawisz pojedynczej stymulacji
Naciśnięcie klawisza pojedynczej stymulacji powoduje wyemitowanie pojedynczego
bodźca. Kontrolka wskaźnika mignie jednokrotnie.
Przy użyciu klawisza pojedynczej stymulacji można również zatrzymać powtarzaną
stymulację.

Klawisz powtarzanej stymulacji
Naciśnięcie klawisza powtarzanej stymulacji powoduje wyemitowanie powtarzających
się bodźców. Kontrolka wskaźnika mignie jednokrotnie.
Aby zatrzymać powtarzaną stymulację, należy nacisnąć ponownie klawisz powtarzanej
stymulacji lub klawisz pojedynczej stymulacji.

Intensywność bodźca / czas trwania stymulacji /
częstotliwość powtarzania
Pokrętło sterowania intensywnością stymulacji
Pokrętło sterowania intensywnością stymulacji umożliwia regulowanie
intensywności emitowanych bodźców stymulujących.
Obrócenie pokrętła w prawo skutkuje zwiększeniem intensywności stymulacji.
Obrócenie pokrętła w lewo skutkuje zmniejszeniem intensywności stymulacji.

0mA

Klawisz resetowania intensywności stymulacji
Naciśnięcie klawisza resetowania intensywności stymulacji powoduje przywrócenie
podstawowego poziomu intensywności stymulacji.
OSTRZEŻENIE: Podczas użytkowania stymulatorów prądowych należy uważać,
aby nie narazić pacjenta na kontakt z prądem o wysokim natężeniu. Przed
podłączeniem lub odłączeniem elektrody stymulacyjnej należy zawsze zresetować
stymulator.
Klawisze strzałek czasu trwania stymulacji
Klawisze strzałek w górę i w dół czasu trwania stymulacji umożliwiają
zwiększanie/zmniejszanie czasu trwania stymulacji.
Klawisz strzałki w górę służy do zwiększania czasu trwania stymulacji.
Klawisz strzałki w dół służy do zmniejszania czasu trwania stymulacji.

Klawisze strzałek częstotliwości powtarzania stymulacji
Klawisze strzałek w górę i w dół częstotliwości powtarzania bodźców służą do
zwiększania lub zmniejszania częstotliwości powtarzania stymulacji.
Klawisz strzałki w górę służy do zwiększania częstotliwości powtarzania stymulacji.
Klawisz strzałki w dół służy do zmniejszania częstotliwości powtarzania stymulacji.
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Głośnik / głośność / tryb kursora / ślady / oznaczanie /
wyzwalacz
Klawisz/wskaźnik wyciszenia głośnika
Naciśnięcie klawisza wyciszenia głośnika powoduje przełączanie między włączeniem
i wyłączeniem wyciszenia.
Świecąca się żółta kontrolka (LED) informuje, że głośnik jest wyciszony. Informacje
o sposobie regulacji głośności można znaleźć poniżej, w opisie funkcji pokrętła
sterującego.
Wskaźnik głośności
Zielona kontrolka (LED) wskaźnika świeci się, gdy funkcja głośności jest włączona
— patrz opis funkcji pokrętła sterującego poniżej.
Pokrętło sterujące głośnością/kursorem
Naciśnięcie pokrętła sterującego powoduje przełączenie między funkcjami
sterowania głośnością i trybu kursora.
Po włączeniu funkcji regulacji głośności przekręcenie pokrętła spowoduje
dostosowanie poziomu głośności.
Po włączeniu funkcji trybu kursora przekręcenie kursora spowoduje przesuwanie
śladów / oznaczeń lub kursora wyzwalacza.
Wskaźnik trybu kursora
Zielona kontrola (LED) wskaźnika świeci się, gdy tryb kursora jest włączony.
Gdy funkcja ta jest włączona, przy użyciu pokrętła sterującego można przesuwać
ślady / oznaczenia lub kursor wyzwalacza — więcej informacji można znaleźć
powyżej, w opisie funkcji pokrętła sterującego.
Klawisze strzałek śladów / oznaczeń / trybu kursora
W przypadku badań przewodnictwa nerwowego, fali f oraz objawu Hoffmanna:
Klawisze strzałek w górę i w dół umożliwiają wybranie aktywnego śladu.
Klawisze strzałek w lewo i w prawo umożliwiają wybranie aktywnego kursora.
W badaniach elektromiograficznych:
Klawisze strzałek w górę i w dół służą do przesuwania kursora z niewielkimi
przyrostami.
Klawisze strzałek w lewo i w prawo służą do przesuwania kursora w lewo lub
w prawo.

Panel tylny
LINK

Złącze wejściowe kabla HS Link — panel podłączeń (wewnętrzny)
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Przełącznik nożny (opcjonalny)
Przełączniki nożne są dostępne w postaci modelu z trzema pedałami (funkcje A, B i C) lub
w postaci modelu z jednym pedałem (funkcja B). — Patrz również część „Uchwyt do
zaawansowanej stymulacji” w niniejszym podręczniku.

Przełącznik nożny — model z 3 pedałami
Poziom ochrony przed szkodliwym przenikaniem wody do wnętrza

IPX1

(A)

(B)

W zależności od zastosowania
Rozpoczęcie/zakończenie stymulacji
Naciśnięcie i przytrzymanie przez 1 sekundę spowoduje rozpoczęcie
emitowania powtarzających się bodźców.
Uruchomienie/wstrzymanie — w zależności od zastosowania

(C)
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Wzmacniacze

Moduły wzmacniacza: 3-, 4-, 6- i 8-kanałowe

3 kanały

4 kanałów

6 kanałów

8 kanałów

Wskaźnik zasilania
Zielona kontrolka (LED) świeci się, gdy zasilanie wzmacniacza jest włączone.
Wejście wzmacniacza (izolowane)
Wszystkie złącza wejściowe wzmacniacza są izolowane elektronicznie.
Złącza wejściowe wzmacniacza wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne
OSTRZEŻENIE Nie należy dotykać złączy wejściowych wzmacniacza,
ponieważ może to spowodować uszkodzenie wzmacniacza lub wpłynąć na
jego działanie.

Ω

Klawisz/wskaźnik testu impedancji (tylko 4/6/8 kanałów)
Naciśnięcie klawisza testu impedancji spowoduje rozpoczęcie pomiaru impedancji.
Zielona kontrolka (LED) świeci się podczas wykonywania testu impedancji.
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Klawisz/wskaźnik wyciszenia głośnika
Naciśnięcie klawisza głośnika powoduje przełączanie między włączeniem
i wyłączeniem wyciszenia. Świecąca się żółta kontrolka (LED) informuje, że
głośnik jest wyciszony.
Wskaźnik aktywnej elektrody — kolor czarny
Aktywna elektroda odpowiada czarnemu złączu wejściowemu.
Zielona kontrolka (LED) świeci się, sygnalizując wynik testu impedancji, jak
opisano poniżej.
Stan kontrolek LED
Żadna kontrolka LED się nie świeci
Wszystkie kontrolki LED świecą stałym światłem

Wynik
Impedancja
w dopuszczalnym zakresie
Wysoka impedancja

Wskaźnik elektrody referencyjnej — kolor czerwony
Elektroda referencyjna odpowiada czerwonemu złączu wejściowemu.
Zielona kontrolka (LED) świeci się, sygnalizując wynik testu impedancji.
— Informacje na temat stanu kontrolek LED i wyników testu można znaleźć
w opisie wskaźnika aktywnej elektrody powyżej.
Złącza wejściowe wzmacniacza (1–3) lub (1–4)
Złącza wejściowe wzmacniacza 1–3 i 1–4 mają postać gniazd typu DIN oraz
pary złączy 1,5 mm z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym.
Złącza wejściowe wzmacniacza (4–8)
Złącza wejściowe wzmacniacza (4–8) są wyposażone w parę złączy 1,5 mm
z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym. Te złącza wejściowe mogą
współdzielić ten sam styk referencyjny.
Linia referencyjna /wskaźnik połączonych złączy
Zielona kontrolka (LED) świeci się, sygnalizując, że referencyjne złącza
wejściowe powyżej linii referencyjnej są połączone.
Ta funkcja jest aktywna po wybraniu jej w konfiguracji aplikacji.
Złącze/wskaźnik uziemienia pacjenta
Elektrodę uziemienia pacjenta należy podłączyć do zielonego złącza.
Zielona kontrolka (LED) świeci się, sygnalizując wynik testu impedancji.
— Informacje na temat stanu kontrolek LED i wyników testu można znaleźć
w opisie wskaźnika aktywnej elektrody powyżej.
OSTRZEŻENIE Nie należy podłączać uziemienia pacjenta do złącza
ochronnego przewodu uziemiającego na tylnym panelu zasilacza /
transformatora izolującego ani innych złączy uziemienia, ponieważ wtyki
elektrod są izolowane galwanicznie.
Złącze/wskaźnik uziemienia pacjenta
Elektrodę uziemienia pacjenta należy podłączyć do zielonego złącza.
Zielona kontrolka (LED) świeci się, sygnalizując wynik testu impedancji.
— Informacje na temat stanu kontrolek LED i wyników testu można znaleźć
w opisie wskaźnika aktywnej elektrody powyżej.

Panel tylny
LINK

Złącze wejściowe kabla HS Link — panel podłączeń (wewnętrzny)
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LINK

Złącze wyjściowe kabla HS Link — podłączenie bieżącego stymulatora
Port kabla HS Link
Port HS Link umożliwia podłączenie dodatkowego modułu (np. stymulatora).
Aby otworzyć osłonę portu kabla HS Link, należy użyć narzędzia (np. małego
śrubokrętu).
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Moduł wzmacniacza potencjałów wywołanych
(VEP) ― 6-kanałowy

Wskaźnik zasilania
Zielona kontrolka (LED) świeci się, gdy zasilanie wzmacniacza
jest włączone.
Wejście wzmacniacza (izolowane)
Wszystkie złącza wejściowe wzmacniacza są izolowane
elektronicznie.
Złącza wejściowe wzmacniacza wrażliwe na wyładowania
elektrostatyczne
OSTRZEŻENIE Nie należy dotykać złączy wejściowych
wzmacniacza, ponieważ może to spowodować uszkodzenie
wzmacniacza lub wpłynąć na jego działanie.
Klawisz/wskaźnik testu impedancji
Naciśnięcie klawisza testu impedancji spowoduje rozpoczęcie
pomiaru impedancji.
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Złącza wejściowe wzmacniacza — wspólna matryca
Zielona kontrolka (LED) świeci się, sygnalizując wynik testu
impedancji, jak opisano poniżej.
Stan kontrolek LED
Żadna kontrolka LED
się nie świeci
Wszystkie kontrolki LED
świecą stałym światłem

Wynik
Impedancja w dopuszczalnym
się zakresie
Wysoka impedancja

Złącza wejściowe wzmacniacza — matryca głowy (montaż)
Złącza elektrod macierzy głowy są oznakowane zgodnie
z międzynarodowym układem 10 – 20 lokalizacji elektrod.
Zielona kontrolka (LED) świeci się, sygnalizując wynik testu
impedancji. – Więcej informacji na temat stanu kontrolek LED
i wyników można znaleźć powyżej, w pozycji Złącza wejściowe
wzmacniacza — wspólna matryca.

Złącze/wskaźnik uziemienia pacjenta
Elektrodę uziemienia pacjenta należy podłączyć do zielonego
złącza.
Zielona kontrolka (LED) świeci się, sygnalizując wynik testu
impedancji. – Więcej informacji na temat stanu kontrolek LED
i wyników można znaleźć powyżej, w pozycji Złącza wejściowe
wzmacniacza — wspólna matryca.

Panel tylny
Złącze wejściowe kabla HS Link — moduł wzmacniacza /panel
podłączeń (wewnętrzny)

LINK

LINK

OSTRZEŻENIE Z uwagi na ryzyko porażenia prądem
operator urządzenia i (lub) pacjent nie mogą bezpośrednio ani
pośrednio dotykać metalowej osłony na kablu LINK
podłączonym z tyłu wzmacniacza.
Złącze wyjściowe kabla HS Link – niedostępne
Do podłączenia dodatkowego modułu w przyszłości.

27

Stymulatory
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Stymulatory
OSTRZEŻENIE Podczas użytkowania stymulatorów prądowych należy uważać, aby nie
narazić pacjentów na kontakt z prądem o wysokim natężeniu. Przed podłączeniem lub
odłączeniem elektrody stymulacyjnej należy zawsze zresetować stymulator.
OSTRZEŻENIE Jednoczesne podłączenie pacjenta do sprzętu do chirurgii wysokich
częstotliwości może skutkować poparzeniami w miejscu stosowania stymulacji elektrycznej lub
elektrod rejestrujących oraz potencjalnym uszkodzeniem stymulatora elektrycznego lub wzmacniaczy
wejść elektrod. Używanie urządzenia w pobliżu (w odległości 1 m) sprzętu do terapii krótkoi mikrofalowej może skutkować brakiem stabilności mocy wyjściowej stymulatora elektrycznego.
OSTRZEŻENIE Niebezpieczne skutki fizjologiczne! Stymulator elektryczny może emitować
prąd o groźnym natężeniu i napięciu.
PRZESTROGA Należy unikać stosowania stymulacji elektrycznej przez dłuższy czas.

Elektrody stymulacyjne
OSTRZEŻENIE W przypadku używania elektrod igłowych do rejestracji lub stymulacji należy
użyć elektrod jednorazowego użytku, dostarczanych w stanie jałowym, lub dokładnie
wyjałowionych elektrod igłowych wielorazowego użytku.
UWAGA
Informacje na temat czyszczenia powierzchni elektrod wielorazowego użytku można
znaleźć w dołączonej do nich instrukcji obsługi.
PRZESTROGA Nie należy dopuszczać do przypadkowego zetknięcia się podłączonych
elektrod nieumieszczonych na pacjencie z innymi przewodzącymi komponentami, łącznie
z komponentami podłączonymi do uziemienia.
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Uchwyt do zaawansowanej stymulacji
(opcjonalny)

(1) Styki elektrod wyjściowych
Informacje na temat bezpośredniej stymulacji stosowanej na skórze można znaleźć w opisie elektrod
stymulacyjnych w tej części.
(2) Wskaźniki biegunowości i stymulacji
Katoda stymulacyjna jest sygnalizowana przez stałe zielone światło kontrolki (LED). Podczas
symulacji drugi wskaźnik LED będzie migał na żółto: jednokrotnie w przypadku pojedynczej
stymulacji i okresowo w przypadku powtarzanej stymulacji. Jeśli żaden stymulator nie będzie
uruchomiony, nie zaświeci się żadna kontrolka LED.
(3) Przycisk pojedynczej stymulacji
Należy krótko nacisnąć przycisk na uchwycie.
(3) Przycisk powtarzanej stymulacji
Należy nacisnąć przycisk na uchwycie i przytrzymać przez przynajmniej 1 sekundę.
Zatrzymanie
Aby zatrzymać powtarzaną stymulację, należy nacisnąć ponownie przycisk powtarzanej stymulacji.
(4) Kółko sterowania intensywnością stymulacji
Aby zwiększyć lub zmniejszyć natężenie prądu, należy obrócić kółko.
Można także użyć do tego celu kółka myszy lub pokrętła sterowania intensywnością stymulacji.
Resetowanie
Aby zresetować intensywność do poziomu zerowego, należy nacisnąć klawisz resetowania
intensywności stymulacji na panelu sterowania.
(5) Przycisk A: Przycisk nowego miejsca — aktywny w badaniach motoryki i badaniach
sensorycznych układu nerwowego
Należy krótko nacisnąć przycisk na uchwycie.
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(5) Przycisk A: Czyszczenie — aktywny w badaniach fali f
Należy krótko nacisnąć przycisk na uchwycie.
(5) Przycisk A: Uruchomienie serii — aktywny w badaniach elektrostymulacyjnej próby
nużliwości (RNS)
Należy krótko nacisnąć przycisk na uchwycie.
(5) Przycisk A: Następne badanie — aktywny w badaniach motoryki, sensorycznych, fali f oraz
objawu Hoffmanna
Należy nacisnąć przycisk na uchwycie i przytrzymać przez przynajmniej 2 sekundy.
(6) Przycisk C: Rozpoczęcie/zakończenie uśredniania — aktywny w badaniach sensorycznych
układu nerwowego
Należy krótko nacisnąć przycisk na uchwycie.
(7) Przycisk biegunowości
Naciśnięcie tego przycisku spowoduje zmianę biegunowości.

Uwaga dotycząca przycisku A (5) i C (6).
Przycisk A (5) ma taką samą funkcję, co:
Przełącznik nożny, pedał A;
przycisk A w aplikacji Keypoint.NET.

A

Przycisk C (6) ma taką samą funkcję, co:
przełącznik nożny, pedał C;
przycisk C w aplikacji Keypoint.NET.

C
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Stymulatory stałoprądowe

Instrukcja obsługi sprzętu

– Wielokanałowy stymulator stałoprądowy

– Jednokanałowy stymulator stałoprądowy

Wskaźnik zasilania
Zielona kontrolka (LED) świeci się, gdy zasilanie stymulatora jest
włączone.
Wyjście stymulatora stałoprądowego (izolowane)
Złącza wyjściowe stymulatora stałoprądowego są izolowane elektronicznie.
Wskaźnik wyemitowania bodźca
Miga w przypadku impulsów stymulacyjnych.
Gniazdo wyjściowe stymulatora stałoprądowego (izolowane)
Do podłączenia elektrod stymulacyjnych z wtykami DIN. Możliwość
podłączenia aktywnego uchwytu.
Złącza wyjściowe z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym (izolowane)
Do podłączenia elektrod stymulacyjnych przy użyciu złączy
z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym.
Wskaźnik aktywnej elektrody
Zielone kontrolki (LED) wskazują aktywne elektrody (katody) stymulacyjne.

Panel tylny

LINK

Złącze wejściowe HS Link — podłączenie do modułu wzmacniacza.
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Dodatkowe informacje na temat stymulacji
Napięcie źródłowe

Napięcie źródłowe stymulatorów prądowych wynosi ok. 400 V. Jeśli obciążenie impedancyjne
przekracza 400 V/Iskóra, gdzie Iskóra oznacza wybrany prąd stymulujący, stymulatory nie będą w stanie
dostarczać prądu o wybranym natężeniu. Ponadto stymulatory nie będą w stanie dostarczać mocy
większej niż 0,5 W. Może to ograniczać moc wyjściową w przypadku szybkiej stymulacji.

Elektrody stymulacyjne
Zalecane elektrody stymulacyjne
Zalecane elektrody stymulacyjne do stosowania w zwykłych badaniach:
Numer elektrody

Typ

9013S030

Cyfrowa elektroda pierścieniowa

9013L069

Cyfrowa elektroda pierścieniowa z mocowaniem na

9013L035

Miniaturowa ręczna elektroda stymulacyjna

9013L036

Ręczna elektroda stymulacyjna

9031E014

Uchwyt do stymulacji pasywnej

9031E015

Uchwyt do stymulacji aktywnej

9031E017

Uchwyt do zaawansowanej stymulacji

Stosując elektrody powierzchniowe (naskórne) należy pamiętać o następujących kwestiach:
Przed przyłożeniem filcowych końcówek elektrody serii 9013L035, 9013L036 lub dowolnej
elektrody uziemionej z serii 9013S070 do pacjenta należy je namoczyć w roztworze soli
fizjologicznej, aby zapewnić dobre przewodnictwo elektryczne w kontakcie ze skórą. Każda
para filcowych końcówek jest przeznaczona do użytku tylko u jednego pacjenta.
Podobnie w przypadku używania styków elektrody serii 9031E014/9031E015/9031E017
lub innych elektrod z metalowymi stykami dostarczanych bez żelu przewodzącego
impedancję skóry można zmniejszyć, stosując pastę do elektrod lub podobny środek.
W przypadku stosowania elektrod powierzchniowych wielorazowego użytku należy
przygotowywać je do ponownego użycia je zgodnie z instrukcjami producenta oraz
zatwierdzoną procedurą zapobiegania zakażeniom.
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Maksymalna gęstość prądu

Uwaga! Jeśli gęstość prądu przekracza 2 mA rms/cm2, przebieg stymulacji może
wymagać szczególnej uwagi operatora (ze względu na zagrożenie poparzeniami skóry).
Maksymalny prąd impulsowy będzie uzależniony od częstotliwości stymulacji,
szerokości impulsu oraz pola powierzchni elektrody. Gęstość prądu można obliczyć
w następujący sposób:

______
J = √ (f × Tp) × I/A,

gdzie f oznacza częstotliwość stymulacji, Tp oznacza szerokość impulsu, I oznacza prąd
impulsowy, zaś A oznacza pole powierzchni elektrody. W niektórych przypadkach, na
przykład w razie uszkodzenia nerwu, może wystąpić konieczność zastosowania prądu
o większej gęstości.
Pole powierzchni elektrody
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,
gdzie O oznacza obwód.
Przykład: Elektroda 9013L036 do stymulacji powierzchniowej, filcowe końcówki,
częstotliwość bodźca 2 Hz, szerokość impulsu 0,2 ms:

__________
J = √ (2 × 0,0002) × I/0,39 cm2 < 2 mA/cm2
I < 39 mA
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Test uruchomienia
Ostrzeżenia
Podczas wykonywania testu uruchomienia aplikacji Keypoint.NET na ekranie mogą być
wyświetlane następujące ostrzeżenia dotyczące sprzętu:
Current Stimulator may be malfunctioning: (Możliwe nieprawidłowe działanie
stymulatora prądowego)
Wystąpił problem podczas wykonywania testu uruchomienia stymulatora. Należy wyjść
z programu Keypoint.NET i sprawdzić połączenie kablowe.
Nie należy używać stymulatora prądowego w przypadku wyświetlenia takiego
komunikatu, ponieważ stymulator może być uszkodzony.
No Hardware detected: (Nie wykryto sprzętu)
Nie można nawiązać łączności między komputerem i sprzętem. Należy wyjść z programu
Keypoint.NET i sprawdzić:
— podłączenie kabla USB między komputerem i panelem podłączeń (wewnętrznym),
— podłączenie przewodu zasilania do panelu podłączeń (wewnętrznego).
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Konserwacja
Instrukcje dotyczące czyszczenia
Prace konserwacyjne możliwe do wykonania przez operatora ograniczają się do urządzenia.
Wszelkie prace konserwacyjne wewnątrz urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowany personel serwisowy.
Procedurę czyszczenia należy wykonywać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi czyszczenia
takich urządzeń wydanymi przez lokalny organ nadzorczy ds. higieny.
•

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć system od zasilania.

•

Urządzenie należy wyczyścić czystą, lekko wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć
je do sucha.

•

Należy uważać, aby płyn nie dostał się do środka urządzenia w pobliżu klawiszy
oraz przez inne szczeliny w obudowie.

PRZESTROGA Nie należy używać detergentów ani innych środków czyszczących na bazie
alkoholu, rozpuszczalników lub krzemu ani żadnych żrących i (lub) palnych substancji.

Kontrole bezpieczeństwa
Następujące kontrole bezpieczeństwa powinny być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowany personel co najmniej raz w roku oraz po naprawie urządzenia:
1. kontrola wzrokowa pod kątem oznak uszkodzenia urządzenia,
2. kontrola przewodu zasilania i kabli połączeniowych,
3. kontrola kabli elektrod i podłączeń pacjenta,
4. kontrola mocy wyjściowej stymulatora prądowego we wszystkich zakresach — patrz
podręcznik KPTest4,
5. pomiar rezystancji izolacji,
6. pomiar prądów upływowych,
7. pomiar rezystancji przewodnika uziemienia ochronnego,
8. pomiar rezystancji uziemionej obudowy i komponentów wózka,
9. kontrola wzmocnienia sygnału wzmacniacza — por. podręcznik KPTest4.
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Utylizacja na koniec okresu użytkowania
Natus zobowiązuje się do spełniania wymagań przepisów Unii Europejskiej WEEE (zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny) 2014. Przepisy te stanowią, że odpady elektryczne i elektroniczne
muszą być zbierane oddzielnie do prawidłowego przetwarzania i odzysku w celu zapewnienia, że
WEEE zostaną ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi w sposób bezpieczny. Zgodnie
z tym zobowiązaniem Natus może przenieść obowiązek odbioru i recyklingu na użytkownika
końcowego, chyba że dokonano innych ustaleń. Prosimy o kontakt w celu uzyskania
szczegółowych informacji na temat systemów zbierania i odzyskiwania dostępnych w twoim
regionie pod www.natus.com.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) zawiera materiały, komponenty i substancje, które mogą
być niebezpieczne i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, jeśli WEEE nie
zostanie właściwie przetworzony. Dlatego użytkownicy końcowi mają również do odegrania ważną
rolę w celu zapewnieniu bezpiecznego ponownego wykorzystania i recyklingu WEEE.
Użytkownicy sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie mogą wyrzucać WEEE razem z innymi
odpadami. Użytkownicy muszą korzystać z miejskich systemów zbiórki odpadów lub obowiązku
odbioru przez producenta/importera lub licencjonowanych przewoźników odpadów, aby
zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko w związku z usuwaniem zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz aby zwiększyć możliwości ponownego użycia, recyklingu i
odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Sprzęt oznaczony poniżej przekreślonym kubłem na śmieci na kółkach to sprzęt elektryczny i
elektroniczny. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami,
ale należy je odbierać osobno.
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Klasyfikacja
Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: klasa I:
Sprzęt, w którym ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym nie polega
wyłącznie na podstawowej izolacji, lecz również na dodatkowych zabezpieczeniach
uwzględniających podłączenie sprzętu do przewodnika uziemienia ochronnego do
stałego okablowania instalacji w taki sposób, aby dostępne metalowe części nie mogły
znaleźć się pod napięciem w przypadku awarii podstawowej izolacji.
Metody wyjaławiania lub dezynfekcji zalecane przez producenta:
Patrz część zatytułowana „Konserwacja”.
Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:
Część typu BF: część aplikacyjna zapewniająca szczególny poziom ochrony przed
porażeniem prądem elektrycznym, zwłaszcza pod następującymi względami:
— dopuszczalny prąd upływowy,
— część aplikacyjna jest izolowana elektrycznie (floating),
— nieprzeznaczona do stosowania bezpośrednio na sercu.
Poziom ochrony przed szkodliwym przenikaniem wody do wnętrza:
IP20: sprzęt zwykły (sprzęt w obudowie niechroniącej przed przenikaniem wody
do wnętrza).
Poziom bezpieczeństwa użytkowania w obecności mieszaniny palnych środków
znieczulających i powietrza lub tlenu bądź tlenku azotu:
Sprzęt nieprzeznaczony do użytkowania w obecności takich mieszanin.
Tryb pracy:
Praca ciągła.
Poziom odległości od pacjenta:
Cały sprzęt (system) nadaje się do użytkowania w środowisku pacjenta.
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Ogólne symbole wymagane prawnie
Rx only

Tylko dla odbiorców w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem Stanów
Zjednoczonych niniejsze urządzenie może być sprzedawane wyłącznie
lekarzom lub na ich zamówienie.
Produkt jest objęty rozporządzeniem o wyrobach medycznych (MDR) i jego
zgodność z wymogami rozporządzenia WE 2017/745 potwierdzona jest
certyfikatem.
Sprawdzić w instrukcji obsługi sprzętu.

Postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi.

Ostrzeżenia powiązane z tym urządzeniem. Sprawdzić w instrukcji obsługi sprzętu.

Przestrogi związane z tym urządzeniem. Sprawdzić w instrukcji obsługi sprzętu.

Urządzenie to część typu BF, tj. część aplikowana, izolowana elektrycznie.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne: informacje na temat zgodności.

Numer referencyjny

Numer seryjny

SWL

Bezpieczne obciążenie robocze.

Rok produkcji

Producent

UWAGA
Informacje dotyczące symboli związanych z komputerem, monitorem i drukarką
znajdują się w dołączonej do nich dokumentacji.
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Kompatybilność elektromagnetyczna
Wymóg
Środowisko
użytkowania

Działanie
zasadnicze

Ostrzeżenia

Uwaga

Opis
System jest przeznaczony do użytku w szpitalach i prywatnych klinikach z zastrzeżeniem,
że nie może być umieszczany w pobliżu aktywnego sprzętu do chirurgii wysokich
częstotliwości oraz w pomieszczeniach ekranowanych przed częstotliwościami radiowymi,
przeznaczonych do wykonywania badań metodą rezonansu magnetycznego, z wysokim
nasileniem zakłóceń elektromagnetycznych.
Potencjalne źródła nieakceptowalnego ryzyka zidentyfikowane jako nieodłącznie związane
z DZIAŁANIEM ZASADNICZYM SPRZĘTU DIAGNOSTYCZNEGO uwzględnione
w niniejszej matrycy RMF:
• minimalny szum na kształcie fali lub zniekształcenie obrazu oraz jakikolwiek błąd
w wyświetlanych wartościach numerycznych, który nie może być powiązany z działaniem
fizjologicznym i który może wpłynąć na diagnozę,
• brak wyświetlania nieprawidłowych wskazań dotyczących bezpieczeństwa,
• brak wytwarzania stymulacji wyjściowej o nadmiernej mocy,
• brak płomieni/ognia.
Tymczasowe zakłócenia stymulatorów i wyświetlania kształtu fali zostały zbadane
i stwierdzono, że nie mają one niekorzystnego wpływu na pacjenta. Uznano, że degradacja
tego typu nie wpływa na działanie zasadnicze ani bezpieczeństwo systemów.
• Z uwzględnieniem tego faktu, odporności na wyładowania elektrostatyczne oraz
zakłócenia zasilania w trybie pracy, poniższe sytuacje są akceptowane w odniesieniu do
bezpieczeństwa i zasadniczego działania systemów:
a. Łączność między jednostką bazową i komputerem może zostać utracona pod
warunkiem przejścia w tryb bezpiecznego działania, a użytkownik może przywrócić
działanie przez ponowne włączenie systemu i (lub) ponowne uruchomienie aplikacji.
b. W przypadku, gdy łączność nie zostanie zakłócona, kształty fali mogą zawierać
artefakty elektryczne, które są zauważalne, lecz muszą zniknąć po przeprowadzeniu
testu, bez zmiany trybu ani parametrów.
Pełna utrata funkcjonalności SPRZĘTU DIAGNOSTYCZNEGO objętego niniejszą matrycą
RMF, wynikająca z jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, nie jest uznawana za
nieakceptowalne ryzyko lub wpływ na jego DZIAŁANIE ZASADNICZE.
W przypadku tymczasowej utraty lub pogorszenia działania zasadniczego na skutek
zakłóceń elektromagnetycznych działanie systemu zostanie przywrócone automatycznie lub
jego ponowne uruchomienie będzie wymagało ręcznej interwencji. Jest to uzależnione do
poziomu zakłóceń.
OSTRZEŻENIE: Należy unikać użytkowania urządzenia ustawionego w pobliżu
innych urządzeń lub na tych urządzeniach, ponieważ może tu skutkować nieprawidłowym
działaniem. Jeśli wystąpi konieczność użytkowania sprzętu w takiej konfiguracji, należy
obserwować jego działanie oraz działanie innych urządzeń, aby upewnić się, że przebiega
prawidłowo.
OSTRZEŻENIE: Stosowanie akcesoriów, przetworników i kabli innych niż określone
lub dostarczone przez producenta niniejszego sprzętu może skutkować zwiększeniem emisji
elektromagnetycznych lub zmniejszeniem odporności elektromagnetycznej sprzętu oraz
jego nieprawidłowym działaniem.
OSTRZEŻENIE: Przenośnego sprzętu do łączności radiowej (łącznie z urządzeniami
peryferyjnymi, takimi jak kable antenowe i anteny zewnętrzne) nie należy używać
w odległości mniejszej niż 30 cm (12 cali) od jakiegokolwiek komponentu Keypoint Focus,
łącznie z kablami określonymi przez producenta. Zignorowanie tego zalecenia może
skutkować pogorszeniem działania sprzętu.
UWAGA: Charakterystyka emisji sprzętu umożliwia jego użytkowanie w obszarach
przemysłowych i szpitalach (klasa A wg CISPR 11). Jeśli sprzęt będzie używany
w budynkach mieszkalnych (co wymaga z reguły oznaczenia klasy B wg CISPR 11), może
nie zapewniać stosownej ochrony usług łączności radiowej. Użytkownik może być zmuszony
do podjęcia środków ograniczających zakłócenia, na przykład przemieszczenia sprzętu lub
skierowania go w inną stronę.
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Lista komponentów systemu oraz dodatkowych
lub opcjonalnych części
Lista wszystkich modułów, kabli oraz akcesoriów objętych świadectwem zgodności przez producenta
systemu Keypoint G4. Klient lub użytkownik systemu Keypoint G4 powinien dopilnować, aby system był
używany z tymi komponentami i częściami.
Nr części

Typ

9031G0711

Panel sterowania Keypoint G4 C

9031G0703

Skrzynka przednia Keypoint G4

9033C073-

3-kanałowy wzmacniacz EMG/EP

9033C074-

4-kanałowy wzmacniacz EMG/EP

9033C076-

6-kanałowy wzmacniacz EMG/EP

9033C077-

6-kanałowy wzmacniacz EP

9033C078-

8-kanałowy wzmacniacz EMG/EP

Wytyczne

Przewód zasilania, wtyczka typu europejskiego
Przewód zasilania, wtyczka typu brytyjskiego
Przewód zasilania, wtyczka typu
amerykańskiego
Przewód zasilania, wtyczka typu duńskiego

Ekranowany, z uziemieniem
i maksymalną długością przewodu
wynoszącą 3 m.

9006A253-

Kabel interfejsu zasilania (drukarka)

Długość kabla 0,5 m

9006A254-

Kabel interfejsu zasilania (wyświetlacz)

Długość kabla 1,5 m

9006A250-

Kabel interfejsu zasilania (komputer)

Długość kabla 1,2 m

9006A255-

Kabel interfejsu zasilania (laptop)

Długość kabla 1,2–1,8 m

9080K0541 +
9080K0522

Kabel krosowy HS Link
(jednostka główna-wzmacniacz)

Długość kabla 2,0 m

9080K0131

Kabel USB (komputer-przedni panel)

Długość kabla 1 m

Ogólnodostępne

Kabel sygnału wideo
(cyfrowa definicja koloru RGB)

Maksymalna długość kabla 1,7 m

Ogólnodostępne

Kabel sygnałowy drukarki

Maksymalna długość kabla 1,7 m

Ogólnodostępne

Kable elektrod i stymulatorów

Ekranowane. Maksymalna długość kabla
2m

Ogólnodostępne

Elektrody stymulacyjne, uziemiające
i rejestrujące

Ekranowane lub nieekranowane.
Maksymalna długość kabla 1,2 m

Ogólnodostępne

Komputer (laptop/stacjonarny)

Ogólnodostępne

Mysz

Maksymalna długość kabla 2 m
(częściowo wewnętrznie)

Ogólnodostępne

Klawiatura

Maksymalna długość kabla 2 m
(częściowo wewnętrznie)

9080F054-

Monitor panoramiczny o przekątnej 22 cali

9006A2109006A2119006A2209006A226-

9031D0409031D041-

*
*
*
*

*
*

Transformator izolujący 115 V
Transformator izolujący 230 V
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Instrukcja obsługi sprzętu
9031E014-

*

Uchwyt do stymulacji pasywnej

Długość kabla 2,5 m

9031E015-

*

Uchwyt do stymulacji aktywnej

Długość kabla 2,5 m

9031E017-

*

Uchwyt do zaawansowanej stymulacji

Długość kabla 2,5 m

9031E027-

*

Wkładki uszne z dźwiękowodem

Długość kabla 5 m

9031E025-

*

Słuchawki

Długość kabla 5 m

9031E026-

*

Ekranowane słuchawki

Długość kabla 5 m

9031E028-

*

Przewodnik kostny

Długość kabla 5 m

9031B030-

Przełącznik nożny, 3 klawisze

Długość kabla 2,5 m

9031B032-

Przełącznik nożny, 1 klawisz

Długość kabla 2,5 m

9031E040-

*

Młotek neurologiczny

Długość kabla 1,8 m

9033B033-

*

Kabel przełącznika ręcznego

Długość kabla 1,8 m
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Informacje na temat lokalnych biur sprzedaży i serwisowych można znaleźć na stronie
www.natus.com.
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co. Galway, Ireland

Rx Only
Nr rej. 9031M1506 wersja C — PL
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