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Obsah tejto príručky je vlastníctvom spoločnosti Natus Neuro. Akákoľvek reprodukcia
jej častí alebo celku je prísne zakázaná.
V čase tlače/prenosu na DVD táto príručka správne popisuje zariadenie a jeho funkcie.
Keďže však boli od výroby tejto príručky vykonané rôzne úpravy, balík systému môže
obsahovať jeden alebo viac dodatkov príručky. Pred použitím zariadenia je potrebné
prečítať si túto príručku aj s dodatkami.
Nasledujúce situácie rušia akékoľvek záruky a zodpovednosť zo strany spoločnosti
Natus Medical Incorporated:
- Zariadenie sa nepoužíva v súlade s priloženými príručkami a inou sprievodnou
dokumentáciou.
Systém disponuje značkou CE a vyhovuje požiadavkám Smernice o zdravotníckych
pomôckach č. 93/42/EHS.
Natus Neuro a Keypoint sú registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Natus
Medical Incorporated v USA a iných krajinách.
Majte na pamäti, že dokumentácia k zariadeniam Keypoint zahŕňa príručku Softvérové
používateľské pokyny, príručku Hardvérové používateľské pokyny, Technický údajový
list a Klinickú referenčnú príručku. Príručka Softvérové používateľské pokyny aj
príručka Hardvérové používateľské pokyny je potrebná, aby ste vedeli používať aplikáciu
Keypoint.NET a vykonať test. Pre špeciálne používanie aplikácie Keypoint.NET ponúka
Klinická referenčná príručka (k dispozícii len v angličtine) popis všetkých funkcií a
vykonateľných testov. Pre technické informácie ponúka Technický údajový list
(k dispozícii len v angličtine) podrobný popis technických údajov.

Varovania a Upozornenia si pozrite v Používateľských pokynoch

Pred začatím testu si bezpodmienečne prečítajte dokumentáciu, a oboznámte sa s
fungovaním systému. Dávajte obzvlášť pozor na všetky Varovania a Upozornenia.
Pre zoznam všeobecných regulačných symbolov súvisiacich s týmto zariadením si
pozrite časť Všeobecné regulačné symboly v tejto príručke.
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Bezpečnostné informácie
Systém je určený na použitie pri elektrofyziologických testoch, ako napríklad:
Elektromyografia (EMG), Štúdie nervovej vodivosti (NCS) a záznam Vyvolaného
potenciálu (EP).
Ohľadom bezpečnostných informácií týkajúcich sa pacienta alebo používania softvéru
aplikácie Keypoint.NET si pozrite príručku Softvérových používateľských pokynov.
Pred používaním zariadenia si prečítajte a osvojte informácie.

Zamýšľané použitie
Keypoint G4 slúži ako elektrofyziologická pomôcka na vyhodnotenie diagnózy a
prognózy, ako aj na monitorovanie ochorení centrálnej a periférnej nervovej sústavy.
Môže byť použitý aj na štúdium funkčných aspektov nervov a svalov v iných oblastiach,
ako napríklad rehabilitácia (fyzické lekárstvo), podnikové lekárstvo a športové lekárstvo.

Nebezpečenstvo
Možné nebezpečenstvo výbuchu, ak sa používa v blízkosti horľavých anestetík.

Varovania
Toto zariadenie na báze PC nepoužívajte na iný účel, len na účel určený výrobcom −
čiže vykonávanie testov na pacientoch a následné možné generovanie hlásení.
Neinštalujte iný softvér, len softvér Keypoint.NET. Natus Neuro nenesie žiadnu
zodpovednosť, ak sa zariadenie nepoužíva spôsobom popísaným v tejto príručke.
Zariadenie nie je kompatibilné s použitím v magnetickom poli MRI.
Zariadenie nie je určené na priamu srdcovú aplikáciu.
Zariadenie nie je vhodné na monitorovanie intenzívnej starostlivosti.
Akékoľvek prerušenie ochranného uzemnenia vo vnútri alebo mimo zariadenia, alebo
odpojenie ochrannej uzemňovacej zástrčky robí zariadenie nebezpečným. Zámerné
prerušenie nie je povolené. Ochranné uzemňovacie (zem) vedenie je potrebné
pravidelne kontrolovať.
Nepripájajte “uzemnenie pacienta” k ochrannej uzemňovacej zástrčke na zadnom
paneli Jednotky elektrického napájania/Izolačného transformátora alebo k inému
“uzemňovaciemu” vedeniu, pretože vstupy elektród sú galvanicky izolované.
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Súčasné napojenie pacienta na chirurgické zariadenie HF môže spôsobiť popáleniny
na mieste elektrickej stimulácie alebo záznamových elektród, a možné poškodenie
elektrického stimulátora alebo zosilňovačov vstupu elektródy. Prevádzka v
bezprostrednej blízkosti (asi 1 m) krátkovlnného alebo mikrovlnného terapeutického
zariadenia môže spôsobiť nestabilitu výstupu elektrického simulátora.
Elektrické zariadenie na lekárske použitie si vyžaduje špeciálne EMC opatrenia, a
musí byť inštalované a opravované v súlade s EMC dokumentáciou zariadenia.
Pri zapojení integrovaného LAN portu do systému siete musí byť NetBox (ref. č.
9031G046x) správne zapojený do LAN linky medzi LAN portom a systémom siete.
Nevytvárajte priame bezprostredné spojenie medzi LAN portom počítača a Sieťou systému!
NetBox (ref. č. 9031G046x) poskytuje elektrickú izoláciu, ktorá zabraňuje, aby sa
nebezpečný elektrický prúd dostal do kontaktu s pacientom v prípade náhodného
skratovania systému siete pod vysokým napätím.
Nesprávna inštalácia NetBox (ref. č. 9031G046x) pri vytváraní LAN pripojenia ruší
platnosť certifikátu zhody výrobku s medzinárodnými bezpečnostnými normami pre
lekárske elektrické zariadenia IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1).
Použitie iného príslušenstva, elektród a káblov ako tých, ktoré odporúča Natus Neuro,
môžu viesť ku zvýšeniu emisií alebo zníženej imunite zariadenia.
Nepoužívajte prídavné rozdvojky alebo predlžovacie káble.
Používajte len voliteľné zariadenia určené spoločnosťou Natus Neuro, aby ste dodržali
súlad s IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1).
Pri pripájaní iného zariadenia dávajte pozor na normu IEC 60601-1 – Lekárske
elektrické zariadenie Časť 1: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a
nevyhnutný výkon (IEC 60601-1-1 – Lekárske elektrické zariadenie Časť 1-1:
Všeobecné bezpečnostné požiadavky – Bezpečnostné požiadavky na lekárske
elektrické systémy). Nezhoda s touto normou môže znamenať bezpečnostné riziko.
Toto zariadenie by nemalo byť používané v blízkosti alebo uložené na iné zariadenie.
Ak sa používa v blízkosti alebo je uložené na iné zariadenie, zariadenie je potrebné
sledovať, aby sa zaistila normálna prevádzka v konfigurácii, v ktorej bude používané.
Nebezpečné fyziologické účinky Stimulátor prúdu môže vydávať nebezpečný prúd
alebo napätie.
Počas prevádzky stimulátorov prúdu dávajte pozor, aby ste pacienta nevystavili
vysokému prúdu. Pred zapojením alebo odpojením stimulačnej elektródy vždy
„resetujte” stimulátor.
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Počas používania programu dávajte pozor na ukazovateľ intenzity. – Pre ďalšie
informácie si pozrite časť Preťaženie stimulátora v používateľskej príručke softvéru, a
časť Stimulátory v tejto príručke hardvéru.

Upozornenia
Vždy používajte tienené napájacie káble od spoločnosti Natus Neuro, aby ste predišli
interferencii linky, obzvlášť v blízkosti pacienta alebo zosilňovača.
Prenosné a mobilné RF komunikačné zariadenie môže vplývať na elektrické
zariadenie na lekárske použitie.
Nebezpečenstvo elektrického úrazu. Neodstraňujte kryt. Prenechajte servis
kvalifikovanému servisnému personálu.
Vyhýbajte sa náhodnému kontaktu so zapojenými, ale neaplikovanými elektródami a
inými vodivými časťami - vrátane tých, ktoré sú zapojené na ochranné uzemnenie.
Na čistenie zariadenia nepoužívajte čistiace prostriedky alebo iné čistiace látky na
báze alkoholu, rozpúšťadiel, silikónu, dráždivých a/alebo horľavých látok.

Bezpečnostné požiadavky
UPOZORNENIE Toto zariadenie je určené na používanie výlučne kvalifikovaným
lekárskym personálom so znalosťami v oblasti neurofyziológie a neurofyziologického
hodnotenia, ako aj v oblasti používania výrobku/zariadenia Keypoint.

Toto zariadenie bolo navrhnuté a testované v súlade s Publikáciou IEC 60601-1 Lekárske
elektrické zariadenie, viď výň. “IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1) nižšie v tejto kapitole.
Zariadenie bolo navrhnuté na používanie v interiéri pri teplotách od +10 °C do +35 °C.
Zástrčku napájania je možné zapojiť len do zásuvky opatrenej ochranným
uzemňovacím kontaktom. Používanie predlžovacích káblov je zakázané.
VAROVANIE Akékoľvek prerušenie ochranného uzemnenia vo vnútri alebo mimo
zariadenia, alebo odpojenie ochrannej uzemňovacej zásuvky robí zariadenie
nebezpečným. Zámerné prerušenie nie je povolené. Ochranné uzemňovacie
vedenie/zem je potrebné pravidelne kontrolovať.
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V záujme bezpečného používania zariadenia dodržiavajte nasledujúce odporúčania:
 Keď pripájate lekárske zariadenie zapojené do zásuvky umiestnenej v miestnosti
nevyužívanej na lekárske účely, alebo keď k tomuto zariadeniu pripájate
elektrické zariadenie bez využitia v lekárstve, majte na pamäti požiadavky IEC
60601-1 (IEC 60601-1-1), Bezpečnostné požiadavky na lekárske elektrické
systémy, viď výň. “IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1) nižšie v tejto kapitole.
 Ak je zariadenie zapojené na hlavný zdroj napájania, zástrčky môžu byť pod
prúdom, a akékoľvek otvorenie krytov alebo odstránenie súčiastok, ktoré je
možné len pomocou náradia, môže obnažiť tieto súčiastky pod prúdom.
 Pred vykonaním akejkoľvek úpravy, výmeny, údržby alebo opravy musí byť
zariadenie odpojené od akýchkoľvek zdrojov napätia.
 Servis musí byť prenechaný autorizovanému servisnému personálu spoločnosti
Natus Neuro, s výnimkou činností opísaných v tejto príručke, ktoré môže
vykonať operátor.
 Uistite sa, že pri výmene používate len poistky s určeným menovitým prúdom a
určeného typu. Používanie provizórnych poistiek a skratovanie držiakov poistiek
je zakázané.
 Kde je pacient napojený na viac ako jedno zariadenie, treba dávať pozor na súčet
zvodových prúdov aplikovaných na pacienta.
 Kde je pravdepodobné, že došlo k narušeniu ochrany, zariadenie je potrebné
deaktivovať a zaistiť voči akémukoľvek nežiaducemu použitiu.
Zavolajte kvalifikovaný servisný personál na vykonanie aspoň funkčného testu a
bezpečnostnej kontroly, vrátane nasledovných:
- Test izolácie;
- Test trvanlivosti uzemnenia; a
- Test zvodového prúdu, podľa IEC 60601-1.
 Ochrana je pravdepodobne narušená, ak zariadenie (napríklad):
- Ukazuje viditeľné známky poškodenia;
- Nevykoná želané funkcie;
- Bolo vystavené väčšiemu tlaku, napr. počas prepravy.
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Výňatok z normy IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1)
UPOZORNENIE Keď pripájate iné zariadenie, je potrebné obzvlášť dávať pozor na
nasledujúce výňatky z lekárskych bezpečnostných noriem, ktorým vyhovuje tento systém.

IEC 60601-1-1 Lekárske elektrické zariadenia, Časť 1:
Všeobecné bezpečnostné požiadavky.
1. Pridružená norma
Bezpečnostné požiadavky na lekárske elektrické systémy.
IEC 60601-1 Lekárske elektrické zariadenia, Časť 1:
Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutný výkon
16. kapitola: Lekárske elektrické systémy.
Keď ho pripájate k lekárskemu zariadeniu s aplikovanou časťou typu F, alebo
prídavnému zariadeniu, ktoré nie je v súlade s IEC 60601-1, ale s príslušnými
bezpečnostnými normami pre dané zariadenie, prídavné zariadenie:
1) musí byť umiestnené mimo prostredia pacienta (pod prostredím pacienta sa rozumie
akákoľvek oblasť, v rámci ktorej môže dôjsť k úmyselnému alebo neúmyselnému
kontaktu medzi pacientom a časťami systému (napr. tlačiarňou), alebo kontaktu ako
výsledku toho, že nejaká osoba sa dotkla častí systému);
alebo
2) ak je umiestnené do prostredia pacienta, musí:
a) disponovať prídavnou ochrannou uzemňovacou zástrčkou;
alebo
b) byť napájané zo zvláštneho rozdeľovacieho transformátora, s obmedzením
zvodového prúdu skrine/dotyku na hodnotu, ktorá nepresahuje: Bežné
Podmienky: 0,1 mA alebo Jediná chybová podmienka 0,5 mA.
Pre ďalšie podrobnosti si pozrite IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1).
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Prehľad systému
Pracovná stanica

(1) Počítač

(2) Spínač napájania

(3) Monitor

(4) Zabudovaný reproduktor

(5) Ovládací panel

(6) Klávesnica PC

(7) Rameno elektródy (voliteľné)

(8) Stimulátor prúdu (voliteľné)

(9) Zosilňovacia skriňa (voliteľné)

(10) Pripájací panel

(11) Sada skrine príslušenstva (voliteľné)

(12) Myš

(13) Tlačiareň (voliteľné)

(14) Zásuvka LAN (voliteľné)

(15) Vozík

(16) Zdroj napájania / Izolačný transformátor

POZNÁMKA Všetky polohy zariadení zobrazené na obrázku slúžia len ako príklad.
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Prehľad zapojenia kábla

A Zdroj napájania /
Izolačný transformátor

F Obrazovka

K Reproduktor

B Tlačiareň (voliteľné)

G Zosilňovacia skriňa (voliteľné)

L Izolátor siete (voliteľné)

C Počítač

H Skriňa stimulátora (voliteľné)

M Kryt vozíka

D Klávesnica PC

I

N Jednotka napájania DC
(používa sa s izolačným
transformátorom)

E Ovládací panel

J Pripájací panel

Myš

O Zosilňovacia skriňa EP
(voliteľné)

Pripojenia kábla
Pred prevádzkovaním zariadenia musíte zapojiť časti systému.
1. Zapojte všetky signálne káble rozhrania tak, ako to vidíte na ilustrácii (tenká čierna čiara).
2. Zapojte všetky napájacie káble rozhrania tak, ako je to zobrazené na ilustrácii, s
výnimkou hlavných káblov do zásuvky na stene (modrá bodkovaná čiara).
3. Skontrolujte napätie:
- Na Jednotke napájania skontrolujte, či sú voliče napätia
nastavené na správne
napätie.
- Na Izolačnom transformátore skontrolujte, či je použitý správny typ napätia.
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4. Zapojte napájací kábel do zásuvky na stene (modrá bodkovaná čiara).
5. Stlačte tlačidlo Zapnutia/Vypnutia

na prednom paneli počítača pre zapnutie systému.

UPOZORNENIE Používajte len voliteľné zariadenia určené spoločnosťou Natus
Neuro, aby ste dodržali súlad s IEC 60601-1 (IEC60601-1-1).
UPOZORNENIE Vždy používajte tienené napájacie káble od spoločnosti Natus Neuro,
aby ste predišli interferencii linky, obzvlášť v blízkosti pacienta alebo zosilňovača.
POZNÁMKA Odpojenie kábla elektrického vedenia od zdroja napájania/Izolačného
transformátora odpojí napájanie celého systému.
POZNÁMKA Uistite sa, že zariadenie pripojené k elektrickej zásuvke je umiestnené
tak, aby ho bolo možné ľahko odpojiť od elektrickej siete, ak je to potrebné.
POZNÁMKA HS LINK – Viacero typov modulov je možné pripojiť k HS LINK-u (pozri
G, H a O na obrázku vyššie). Určité typy kombinácií modulov sú obmedzené z dôvodu
limitovania napájania HS LINK-u. Obmedzenia modulu sú kontrolované softvérom.
POZNÁMKA HS LINK – Moduly (G, H a O) pripojené k HS LINK-u môžu mať určité
obmedzenia z dôvodu podmienok spotreby energie systému. Obmedzenia sú spojené
s hardvérom a je možné sa im vyhnúť použitím DC napájania (N).

Pripájací panel

Zástrčka vstupu/výstupu
Vstupná/výstupná magnetická stimulácia/reflexné kladivo alebo
synchronizácia externého vyvolania, alebo zaistenie externej
stimulácie.

Zástrčka nožného spínača

VEP

Zástrčka stimulátora vzoru
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AEP

VEP

Zástrčka náhlavnej súpravy sluchového stimulátora

Zástrčka výstupu vizuálnych stimulačných okuliarov

Indikátor ZAPNUTIA

Zdroj napájania / Jednotky izolačného
transformátora
Podrobné pokyny nájdete v príručke Napájacieho zdroja alebo Izolačného
transformátora priloženej k jednotkám.
VAROVANIE Nepoužívajte prídavné rozdvojky alebo predlžovacie káble.
UPOZORNENIE Pre všetky zariadenia celého systému používajte iba 6-vývodový
bezpečnostný zdroj/izolačný transformátor pre splnenie požiadaviek normy IEC 60601-1
(IEC 601-1-1). - Podrobné pokyny nájdete v príručke Napájacieho zdroja alebo
Izolačného transformátora.

Napájací zdroj

Izolačný transformátor
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Technické údaje
Pre technické údaje si pozrite časť Keypoint G4 na Technickom údajovom liste.
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Ovládacie prvky
Ovládací panel

(1) Indikátor POHOTOVOSTI

(2) Indikátor ZAPNUTIA

(3) Numerická klávesnica

(4) Softvérové navigačné klávesy

(5) Rýchlosť utierania/Šípky úrovne
citlivosti

(6) Ovládací gombík intenzity stimulácie

(7) Resetovanie klávesu intenzity
stimulácie

(8) Klávesy trvania stimulácie

(9) Klávesy frekvencie opakovania
stimulácie

(10) Indikátor stimulácie

(11) Kláves jednoduchej stimulácie

(12) Kláves opakovanej stimulácie

(13) Klávesy stopovanie/markera a
vyvolania

(14) Indikátor hlasitosti

(15) Ovládací gombík hlasitosti/kurzora

(16) Indikátor režimu kurzora

(17) Kláves/indikátor stlmenia reproduktora

(18) Softvérové funkčné klávesy
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Funkcie ovládania
Softvérová navigácia/Softvérové funkcie
Softvérové navigačné klávesy – Farebne kódované
Softvérové navigačné klávesy umožňujú navigáciu v záložkách aplikácie.
Farby a funkcie 6 softvérových navigačných klávesov zodpovedajú farbám a
funkciám softvérových navigačných tlačidiel v aplikácii.

Ľavá a pravá šípka a kláves Enter umožňujú výber testov.

Softvérové funkčné klávesy – Farebne kódované
Softvérové funkčné klávesy umožňujú ovládať rôzne softvérové funkcie v
aplikácii.
Farby a funkcie 12 softvérových funkčných klávesov zodpovedajú farbám a
funkciám softvérových funkčných tlačidiel v aplikácii.

Rýchlosť utierania/úroveň citlivosti
Šípky rýchlosti utierania
Pravá a ľavá šípka umožňuje upraviť rýchlosť utierania.
Pravá šípka zvyšuje rýchlosť utierania.
Ľavá šípka znižuje rýchlosť utierania.

Šípky úrovne citlivosti
Šípky nahor a nadol umožňujú upraviť úroveň citlivosti.
Kláves šípky nahor zvyšuje úroveň citlivosti.
Kláves šípky nadol znižuje úroveň citlivosti.

Stimulácia
Indikátor stimulácie
Zelená kontrolka (LED) indikátora stimulácie bliká jedenkrát pre jednoduchú
stimuláciu a prerušovane pre opakovanú stimuláciu.
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Kláves jednoduchej stimulácie
Keď stlačíte kláves jednoduchej stimulácie, uvoľní sa jeden stimul a indikátor
blikne raz.
Kláves jednoduchej stimulácie môže byť tiež použitý na zastavenie
opakovanej stimulácie.

Kláves opakovanej stimulácie
Keď stlačíte kláves opakovanej stimulácie, uvoľní sa opakovaný stimul a
indikátor bliká prerušovane.
Ak chcete zastaviť opakovanú stimuláciu, stlačte buď ten istý kláves
opakovanej stimulácie, alebo kláves jednoduchej stimulácie.

Intenzita stimulácie/Trvanie/Frekvencia opakovania
Ovládací gombík intenzity stimulácie
Ovládací gombík intenzity stimulácie umožňuje nastaviť intenzitu uvoľnenej
stimulácie.
Otočte ovládací gombík doprava, aby ste zvýšili intenzitu stimulácie.
Otočte ovládací gombík doľava, aby ste znížili intenzitu stimulácie.

Kláves resetovania intenzity stimulácie
Stlačte kláves resetovania intenzity stimulácie pre resetovanie intenzity
stimulácie na jej základnú úroveň.
0mA

VAROVANIE Počas prevádzky stimulátorov prúdu dávajte pozor, aby ste
pacienta nevystavili vysokému prúdu. Pred zapojením alebo odpojením
stimulačnej elektródy vždy resetujte stimulátor.

Šípky trvania stimulu
Tlačidlá so šípkou pre zvýšenie a zníženie trvania stimulu umožňujú
zvýšiť/znížiť trvanie stimulácie.
Kláves šípky nahor zvyšuje trvanie stimulácie.
Kláves šípky nadol znižuje trvanie stimulácie.

Klávesy frekvencie opakovania stimulu
Klávesy šípok nahor a nadol pre frekvenciu opakovania stimulácie zvyšujú a
znižujú frekvenciu opakovania stimulácie.
Kláves šípky nahor zvyšuje frekvenciu opakovania stimulácie.
Kláves šípky nadol znižuje frekvenciu opakovania stimulácie.
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Režim reproduktora/hlasitosti/kurzora/Sledovanie/Marker/Vyvolanie
Reproduktor Kláves stlmenia/Indikátor
Stlačením klávesu Stlmenia reproduktora prepnete medzi funkciou Zapnúť a
Vypnúť.
Žlté svetlo (LED) indikuje, že reproduktor je stlmený.
Ak chcete nastaviť hlasitosť, pozrite si nižšie uvedenú funkciu Ovládacieho
gombíka.

Indikátor hlasitosti
Indikátor so zeleným svetlom (LED) svieti, keď je povolená funkcia hlasitosti
– viď funkciu Ovládacieho gombíka nižšie.

Ovládací gombík hlasitosti/kurzora
Stlačením ovládacieho gombíka prepínate medzi funkciami hlasitosti a
režimu kurzora.
Keď je povolená hlasitosť, otáčaním gombíka nastavte úroveň hlasitosti.
Keď je aktivovaný režim kurzora, otočte gombík, aby ste presunuli
sledovanie/markery alebo spúšťací kurzor.

Indikátor režimu kurzora
Indikátor so zeleným svetlom (LED) svieti, keď je povolený režim kurzora.
Ak je táto voľba povolená, umožňuje pohyb kurzora sledovania/markera
alebo spúšťača pomocou ovládacieho gombíka - pozri funkciu ovládacieho
gombíka vyššie.

Sledovacie/markerové/spúšťacie šípkové klávesy
V NC; F-Wave; a aplikáciách H-Reflex:
Šípky hore a dole vyberajú aktívne sledovanie.
Šípky vľavo a vpravo vyberajú aktívny kurzor.
V aplikácii EMG:
Šípky hore a dole pohybujú spúšťacím kurzorom v malých krokoch.
Ľavá a pravá šípka posunie spúšťací kurzor doľava a doprava.

Zadný panel

LINK

Vstupná zástrčka HS Link - Pripájací panel (vnútorný)
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Nožný spínač (voliteľný)
Nožné spínače sú k dispozícii ako model s trojitým pedálom (funkcie A, B a C) alebo
ako model s jedným pedálom (funkcia B). – Pozri aj časť Špeciálna stimulačná rukoväť
v tejto príručke.

Nožný spínač － Model s 3 pedálmi
IPX1

Stupeň ochrany proti škodlivému vniknutiu vody

(A)

(B)

Závisí od aplikácie

Spustenie/zastavenie stimulácie
Stlačte kláves so šípkou nadol po dobu 1 sekundy pre spustenie
opakujúcich sa stimulov.

Spustenie/pozastavenie - Závisí od aplikácie
(C)
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Zosilňovače
Zosilňovacie moduly: 3, 4, 6 a 8 kanálov

3 kanály

4 kanály

6 kanály

8 kanály

Indikátor ZAPNUTIA
Zelené svetlo (LED) ukazuje, že napájanie zosilňovača je zapnuté.

Vstup zosilňovača (izolovaný)
Všetky zástrčky vstupu zosilňovača sú elektricky izolované.

Zástrčky vstupu zosilňovačov citlivých na elektrostatiku
VAROVANIE Nedotýkajte sa zástrčiek vstupu zosilňovača, pretože by
ste mohli poškodiť zosilňovač alebo ovplyvniť jeho výkon.

Ω

Kláves testu impedancie / Indikátor (len 4/6/8 kanálov)
Stlačte kláves testu impedancie pre spustenie merania impedancie.
Zelené svetlo (LED) ukazuje, že prebieha test impedancie.
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Reproduktor Kláves stlmenia/Indikátor
Stlačením klávesu Reproduktora prepnete medzi funkciou Zapnúť a
Vypnúť.
Žlté svetlo (LED) indikuje, že reproduktor je stlmený.

Indikátor aktívnej elektródy - čierny
Aktívna elektróda zodpovedá čiernej vstupnej zástrčke.
Zelené svetlo (LED) ukazuje výsledky testu impedancie, ako je to
popísané nižšie.
Stav LED-u
Všetky LED-y vypnuté
Neustále svietiace LED-y

Výsledok
Prijateľná impedancia
Vysoká impedancia

Indikátor referenčnej elektródy - červený
Referenčná elektróda zodpovedá červenej vstupnej zástrčke.
Zelené svetlo (LED) ukazuje výsledky testu impedancie.
– Viď popis stavu LED-u a výsledkov v časti Indikátor aktívnej elektródy
vyššie.

Vstupné zástrčky zosilňovača (1-3) / (1-4)
Vstupné zástrčky zosilňovača 1-3 / 1-4 disponujú zásuvkou typu DIN
aj párom 1,5 mm zástrčiek odolných voči dotyku.

Vstupné zástrčky zosilňovača (4-8)
Vstupné zástrčky zosilňovača 4-8 disponujú párom 1,5 mm zástrčiek
odolných voči dotyku. Tieto vstupné zástrčky zosilňovača môžu mať
rovnaký referenčný kolík.

Prepojená referenčná čiara/indikátor
Zelená kontrolka (LED) indikuje, že referenčné vstupné zástrčky nad
referenčnou linkou sú prepojené. Táto funkcia je aktívna, keď je
vybratá v nastavení softvérovej aplikácie.

Uzemňovacia zástrčka/Indikátor pacienta
Zapojte elektródu uzemnenia pacienta do zelenej zástrčky.
Zelené svetlo (LED) ukazuje výsledky testu impedancie.
– Viď popis stavu LED-u a výsledkov v časti Indikátor aktívnej
elektródy vyššie.
VAROVANIE Nepripájajte „uzemnenie pacienta” k ochrannej
uzemňovacej zástrčke na zadnom paneli Jednotky elektrického
napájania/Izolačného transformátora alebo k inému „uzemňovaciemu”
vedeniu, pretože vstupy elektród sú galvanicky izolované.
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Zástrčka/Indikátor stavu pacienta
Zapojte elektródu uzemnenia pacienta do zelenej zástrčky.
Zelené svetlo (LED) ukazuje výsledky testu impedancie.
– Viď popis stavu LED-u a výsledkov v časti Indikátor aktívnej elektródy
vyššie.

Zadný panel

LINK

Vstupná zástrčka HS Link - Pripájací panel (vnútorný)

LINK

Výstupná zástrčka HS Link － Pripojenie stimulátora prúdu

HS Linkport
HS Linkport umožňuje pripojenie extra modulu (napr. stimulátora).
Na otvorenie veka HS Linkportu použite náradie (napr. malý skrutkovač).
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EP zosilňovací modul ― 6 kanálov

Indikátor ZAPNUTIA
Zelené svetlo (LED) ukazuje, že napájanie zosilňovača
je zapnuté.
Vstup zosilňovača (izolovaný)
Všetky zástrčky vstupu zosilňovača sú elektricky izolované.

Zástrčky vstupu zosilňovačov citlivých na
elektrostatiku
VAROVANIE Nedotýkajte sa zástrčiek vstupu
zosilňovača, pretože by ste mohli poškodiť zosilňovač
alebo ovplyvniť jeho výkon.

Kláves/indikátor testu impedancie
Stlačte kláves testu impedancie pre spustenie merania
impedancie.
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Zástrčky vstupu zosilňovača – Spoločné pole
Zelené svetlo (LED) ukazuje výsledky testu impedancie,
ako je to popísané nižšie.
Stav LED-u
Všetky LED-y vypnuté
Neustále svietiace LED-y

Výsledok
Prijateľná impedancia
Vysoká impedancia

Zástrčky vstupu zosilňovača – Hlavové pole (montáž)
Zástrčky elektród na hlavové pole sú označené podľa
systému Medzinárodného umiestnenia elektród 10-20.
Zelené svetlo (LED) ukazuje výsledky testu impedancie.
– Viď popis stavu LED-u a výsledkov v časti Vstupné
zástrčky zosilňovača – Spoločné pole vyššie.

Zástrčka/Indikátor stavu pacienta
Zapojte elektródu uzemnenia pacienta do zelenej
zástrčky.
Zelené svetlo (LED) ukazuje výsledky testu impedancie.
– Viď popis stavu LED-u a výsledkov v časti Vstupné
zástrčky zosilňovača – Spoločné pole vyššie.

Zadný panel
Vstupná zástrčka HS Link - Zosilňovací
modul/Pripájací panel (vnútorný)

LINK

LINK

VAROVANIE Z dôvodu rizika úrazu elektrickým prúdom
nesmie operátor a/alebo pacient priamo alebo nepriamo
siahnuť na kovový kryt kábla LINK pripojeného na zadnú
stranu zosilňovača.

Výstupná zástrčka HS Link - nie je k dispozícii
Pre budúce použitie na pripojenie ďalšieho modulu.
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Stimulátory
Bezpečnostné informácie
Stimulátory
VAROVANIE Počas prevádzky stimulátorov prúdu dávajte pozor, aby ste pacientov
nevystavili vysokému prúdu. Pred zapojením alebo odpojením stimulačnej elektródy
vždy „resetujte“ stimulátor.
VAROVANIE Súčasné napojenie pacienta na chirurgické zariadenie HF môže
spôsobiť popáleniny na mieste elektrickej stimulácie alebo záznamových elektród, a
možné poškodenie elektrického stimulátora alebo zosilňovačov vstupu elektródy.
Prevádzka v bezprostrednej blízkosti (asi 1 m) krátkovlnného alebo mikrovlnného
terapeutického zariadenia môže spôsobiť nestabilitu výstupu elektrického simulátora.
VAROVANIE Nebezpečné fyziologické účinky! Stimulátor prúdu môže vydávať
nebezpečný prúd alebo napätie.
UPOZORNENIE Vyhnite sa elektrickej stimulácii po dlhšiu dobu.

Stimulačné elektródy
VAROVANIE Pri používaní ihličkových elektród na záznam alebo stimuláciu
používajte buď predsterilizované jednorazové ihličkové elektródy, alebo dôkladne
sterilizujte ihly pre viacúčelové použitie.
POZNÁMKA Pri čistení viacúčelových povrchových elektród si pozrite ich sprievodný
návod na použitie.
UPOZORNENIE Vyhýbajte sa náhodnému kontaktu so zapojenými, ale
neaplikovanými elektródami a inými vodivými časťami - vrátane tých, ktoré sú
zapojené na ochranné uzemnenie.
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Pokročilá stimulačná rukoväť (voliteľné)

(1) Kolíky výstupnej elektródy
Pre priamu stimuláciu pokožky si pozrite popis stimulačných elektród v tejto časti.
(2) Indikátory polarity a stimulácie
Katódu stimulácie indikuje stále zelené svetlo (LED). Počas stimulácie bude druhý LED
indikátor blikať žltou farbou - raz pre jednoduchú stimuláciu a prerušovane pre opakovanú
stimuláciu. Upozorňujeme, že ak nie je stimulátor povolený, nebudú svietiť žiadne LED diódy.
(3)Tlačidlo jednoduchej stimulácie
Krátko stlačte tlačidlo na rukoväti.
(3)Tlačidlo opakovanej stimulácie
Stlačte a podržte tlačidlo na rukoväti po dobu aspoň 1 sekundy.
Zastavenie
Pre zastavenie opakovanej stimulácie stlačte znova tlačidlo Opakovanej stimulácie.
(4) Koliesko ovládania intenzity stimulácie
Pre zvýšenie alebo zníženie intenzity prúdu otáčajte kolieskom.
Môžete takisto použiť aj koliesko myši alebo gombík ovládania intenzity stimulácie na
ovládacom paneli.
Resetovanie
Pre resetovanie intenzity na nulovú úroveň stlačte kláves resetovania intenzity stimulácie
na ovládacom paneli.
(5) Tlačidlo A: Tlačidlo nového miesta – Aktívne pri testovaní senzomotorických nervov
Krátko stlačte tlačidlo na rukoväti.
(5) Tlačidlo A: Vymazanie – Aktívne pri F vlne
Krátko stlačte tlačidlo na rukoväti.
(5) Tlačidlo A: Spustenie trénovania – Aktívne v RNS
Krátko stlačte tlačidlo na rukoväti.
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(5) Tlačidlo A: Nasledujúci test – Aktívne pri senzomotorike, F vlne a H reflexe
Stlačte a podržte tlačidlo na rukoväti po dobu aspoň 2 sekúnd.
(6) Tlačidlo C: Spustiť/zastaviť priemerovač – Aktívne pri testovaní zmyslových nervov
Krátko stlačte tlačidlo na rukoväti.
(7) Tlačidlo polarity
Stlačte tlačidlo pre zmenu Polarity.

Poznámka pre tlačidlá A (5) a C (6).
Tlačidlo A (5) má rovnakú funkciu ako:
• Nožný spínač, pedál A;
• Tlačidlo A na aplikácii Keypoint.NET.
Tlačidlo C (6) má rovnakú funkciu ako:
• Nožný spínač, pedál C;
• Tlačidlo C na aplikácii Keypoint.NET.
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Stimulátory s konštantným prúdom

－Jednoduchý CC stimulátor

－Multi CC stimulátor

Indikátor ZAPNUTIA
Zelené svetlo (LED) ukazuje, že napájanie stimulátora je zapnuté.
Výstup CC stimulátora (izolovaný)
Zástrčky výstupu CC stimulátora sú elektricky izolované.
Indikátor uvoľnenia stimulu
Bliká pri stimulačnom impulze.

Zásuvka výstupu CC stimulátora (izolovaná)
Pre pripojenie stimulačných elektród s DIN zástrčkami. Podpora
aktívnej rukoväte.

Dotykové výstupné konektory (izolované)
Pre pripojenie stimulačných elektród s dotykovými zástrčkami.
Indikátor aktívnej elektródy
Zelené svetlá (LED) indikujú aktívne (katódové) stimulačné
elektródy.
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Zadný panel

LINK

Vstupná zástrčka HS Link - Pripojenie zosilňovacieho modulu.

Ďalšie informácie týkajúce sa stimulácie
Zdrojové napätie

Zdrojové napätie pre súčasné stimulátory je cca. 400 V. Ak impedancia zaťaženia
presahuje 400 V / Iskin, kde Iskin označuje zvolený stimulačný prúd, stimulátory
nebudú schopné poskytnúť vybrané prúdy. Navyše stimulátory nebudú schopné
poskytnúť viac ako cca. 0,5 W. To môže obmedziť výstupný prúd pre rýchle
stimulácie.

Stimulačné elektródy

Odporúčané stimulačné elektródy
Stimulačné elektródy odporúčané na použitie pri bežných vyšetreniach sú:
Číslo
elektródy

Typ

9013S030

Digitálna prstencová elektróda

9013L069

Velcro - Digitálna prstencová elektróda

9013L035

Miniatúrna ručná stimulačná elektróda

9013L036

Ručná stimulačná elektróda

9031E014

Pasívna stimulačná rukoväť

9031E015

Aktívna stimulačná rukoväť

9031E017

Špeciálna stimulačná rukoväť

Pri použití povrchových (kožných) elektród platí:
Pred aplikáciou 9013L035, 9013L036 plstených hrotov alebo ktorejkoľvek zo sérií
uzemňovacích elektród 9013S070 pacientovi by mali byť namočené do fyziologického
roztoku, aby sa získal dobrý elektrický kontakt s pokožkou. Každý pár plstených hrotov
je určený len pre jedného pacienta.
Podobne pri použití elektródových čapov 9031E014/9031E015/9031E017 alebo iných
elektród s kovovým kontaktom bez vodivého gélu môže byť impedancia kože znížená
použitím elektródovej pasty 9015B041 alebo jej ekvivalentu.
Ak používate opätovne použiteľné povrchové elektródy, overte ich opätovným
spracovaním v súlade s pokynmi výrobcu a v súlade s overeným postupom kontroly
infekcie.
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Maximálna hustota prúdu

Pozor! Ak hustota prúdu prekročí 2 mA rms/cm2, môže si to vyžadovať špeciálnu
pozornosť používateľa (riziko popálenia pokožky). Max. impulzný prúd bude závisieť
od frekvencie stimulácie, šírky impulzu a plochy elektródy. Prúdová hustota sa môže
vypočítať nasledovne:
________
J = √ (f × Tp) × I/A,
kde f predstavuje frekvenciu stimulácie, Tp je šírka pulzácie, I je prúd pulzácie a A je
plocha elektródy. V určitých prípadoch, napr. pri poškodení nervu, môže byť potrebné
aplikovať väčší prúd.
Plochy elektródy
9031E014 = 0,57 cm2
9031E015 = 0,57 cm2
9031E017 = 0,58 cm2
9013L035 = 0,07 cm2
9013L036 = 0,39 cm2
9013R045 = 0,78 cm2
9013L069 = O × 0,5 cm2,
kde O znamená obvod.
Príklad: Elektróda povrchovej stimulácie 9013L036, plstené hroty, frekvencia stimulu
2 Hz, šírka impulzu 0,2 ms:
____________
J = √ (2 × 0,0002) × I/0,39 cm2 < 2 mA/cm2
I < 39 mA
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Test zapnutia
Varovania
Počas spustenia testu zapnutia aplikácie KeyPoint.NET sa na obrazovke môžu zobraziť
nasledujúce varovania týkajúce sa hardvéru/zariadenia:
Stimulátor prúdu môže byť chybný:
Pri teste stimulácie stimulátora sa vyskytol problém. Ukončite program Keypoint.NET
a skontrolujte káblové pripojenie.
Nepoužívajte stimulátor prúdu, keď je zobrazená táto správa; stimulátor môže byť chybný.
Nie je zistený žiadny hardvér
Komunikácia medzi počítačom a hardvérom nie je možná. Ukončite program
Keypoint.NET a skontrolujte:
- pripojenie USB kábla medzi počítačovou jednotkou a panelom pripojenia (interné);
- pripojenie napájacieho kábla k panelu pripojenia (interné).
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Údržba
Pokyny k čisteniu
Údržba, ktorú môže vykonať operátor, je obmedzená na zariadenie. Akúkoľvek údržbu
vnútri zariadenia smie vykonávať len kvalifikovaný servisný personál.
Postup čistenia musí byť v súlade s pokynmi miestneho hygienického úradu pre čistenie.
 Pred čistením systému odpojte sieťový napájací zdroj.
 Vyčistite zariadenie čistou, mierne navlhčenou handrou, a utrite ju do sucha.
 Uistite sa, že do zariadenia nevnikla žiadna kvapalina cez tlačidlá a iné otvory v
kryte.
UPOZORNENIE Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo čistiace látky na báze
alkoholu, rozpúšťadiel, silikónu, dráždivých a/alebo horľavých látok.

Bezpečnostné kontroly
Nasledujúce bezpečnostné kontroly by mali vykonávať len kvalifikovaní pracovníci,
najmenej raz za rok a v prípade opravy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola viditeľného poškodenia zariadenia.
Kontrola sieťového kábla a pripojovacích káblov.
Kontrola elektródových káblov a pripojení pacienta.
Kontrola výstupu prúdu stimulátora pri všetkých rozsahoch – Ref. príručka KPTest4.
Meranie izolačného odporu.
Meranie zvodového prúdu.
Meranie odporu ochranného uzemňovacieho vedenia.
Meranie odporu ochranných uzemnených krytov súčastí vozíka.
Kontrola výkonu zosilňovača –Ref. príručka KPTest4.
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Likvidácia pri ukončení životnosti
Spoločnosť Natus sa zaviazala plniť požiadavky smernice Európskej únie OEEZ (o odpade z
elektrických a elektronických zariadení) z roku 2014. V týchto smerniciach sa uvádza, že
elektrický a elektronický odpad sa musí kvôli správnemu spracovaniu a recyklácii zbierať
separovane, aby sa zabezpečilo bezpečné opätovné použitie alebo recyklácia OEEZ. V súlade
s týmto záväzkom môže spoločnosť Natus preniesť povinnosť vrátenia a recyklácie na
konečného používateľa, pokiaľ sa nedohodne inak. Kvôli podrobnostiam o zbere a systémoch
obnovenia, ktoré máte k dispozícii vo vašom regióne, nás kontaktujte na www.natus.com.
Elektrické a elektronické zariadenie (EEZ) obsahuje materiály, komponenty a látky, ktoré môžu
byť nebezpečné a pri nesprávnom zaobchádzaní s OEEZ môžu predstavovať nebezpečenstvo
pre ľudské zdravie a životné prostredie. Koncoví používatelia preto musia zohrávať úlohu pri
zabezpečovaní bezpečného opätovného použitia a recyklácie OEEZ. Používatelia elektrických
a elektronických zariadení nesmú likvidovať OEEZ spolu s inými odpadmi. Používatelia musia
využívať komunálne zberné systémy alebo povinnosť odberu výrobcu/dovozcu alebo svojich
licencovaných prepravcov odpadu, aby sa znížili nepriaznivé vplyvy na životné prostredie v
súvislosti s likvidáciou odpadu z elektrických a elektronických zariadení a zvýšili príležitosti na
opätovné použitie, recykláciu a regeneráciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení.
Zariadenie označené nižšie uvedeným preškrtnutým odpadkovým košom na kolieskach je
elektrické a elektronické zariadenie. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach
znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení sa nesmie likvidovať spolu s
neseparovaným odpadom, ale musí sa zbierať oddelene.
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Klasifikácia
Typ ochrany pred úrazom elektrickým prúdom: trieda I:
 Zariadenie, v ktorom sa ochrana proti úrazu elektrickým prúdom nespolieha len
na základnú izoláciu, ale ktorá obsahuje dodatočné bezpečnostné opatrenie v
takýchto prostriedkoch, slúži na pripojenie zariadenia k ochrannému
uzemňovaciemu vedeniu v pevnej elektroinštalácii tak, aby sa prístupné kovové
časti nestali vodivými v prípade poruchy základnej izolácie.
Metódy sterilizácie alebo dezinfekcie odporúčané výrobcom:
 Pozrite si časť „Údržba“.
Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:
 Typ BF: aplikovaná časť poskytujúca určitý stupeň ochrany pred úrazom
elektrickým prúdom, najmä pokiaľ ide o:
- Povolený zvodový prúd
- Aplikovaná časť je elektricky izolovaná (plávajúca).
- Nie je určené na priamu srdcovú aplikáciu.
Stupeň ochrany proti škodlivému vniknutiu vody:
 IP20: bežné zariadenie (uzavreté zariadenie bez ochrany proti vniknutiu vody).
Stupeň bezpečnosti pri aplikácii v prítomnosti zmesi horľavých anestetík so
vzduchom alebo kyslíkom alebo oxidom dusným:
 Zariadenie nevhodné na použitie v prítomnosti takejto zmesi.
Spôsob prevádzkovania:
 Neustále používanie.
Stupeň blízkosti pacienta:
 Celé zariadenie (systém) je vhodné na použitie v prostredí pacienta.
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Všeobecné regulačné symboly
Rx only

Len pre používateľov v USA. Zákony USA obmedzujú predaj tohto
zariadenia lekárom alebo na objednávku lekára.
Produkt podľa nariadenia o zdravotníckych pomôckach (MDR)
certifikovaný v súlade s nariadením ES 2017/745.
Používateľské pokyny.

Postupujte podľa pokynov na použitie.
Upozornenia súvisiace s týmto zariadením. Pozrite si používateľské
pokyny.
Upozornenia týkajúce sa tohto zariadenia.
Pozrite si používateľské pokyny.
Zariadenie je typu BF, čo znamená, že aplikovaná časť je elektricky
izolovaná.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení: Informácie o zhode.

Referenčné číslo

Sériové číslo

SWL

Bezpečné pracovné zaťaženie
Rok výroby

Výrobca

POZNÁMKA Pre symboly týkajúce sa počítača, monitoru a tlačiarne si pozrite
príslušnú sprievodnú dokumentáciu.
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