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Copyright © 2020 Natus. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου αποτελούν ιδιοκτησία της Natus. Απαγορεύεται
αυστηρά τυχόν ολική ή μερική αναπαραγωγή.
Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης/μεταφοράς στο DVD, το παρόν εγχειρίδιο περιέγραφε
σωστά τη συσκευή και τις λειτουργίες της. Ωστόσο, δεδομένου ότι ενδέχεται να έχουν
πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις μετά τη σύνταξη του παρόντος εγχειριδίου, το πακέτο του
συστήματος μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες προσθήκες στο εγχειρίδιο. Πρέπει να
διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο, καθώς και τυχόν προσθήκες του, πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Η παρακάτω κατάσταση ακυρώνει τυχόν εγγυήσεις και υποχρεώσεις για τη Natus:
- Η συσκευή δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα εσωκλειόμενα εγχειρίδια και άλλα
συνοδευτικά έγγραφα.
Αυτό το σύστημα φέρει σήμανση CE σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας περί
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 93/42/ΕΟΚ.
Τα Natus Neuro και Keypoint είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Natus Medical
Incorporated στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
Έχετε υπόψη ότι τα έγγραφα που συνοδεύουν τις συσκευές Keypoint περιλαμβάνουν ένα
εγχειρίδιο με Οδηγίες χρήσης του λογισμικού, ένα εγχειρίδιο χρήσης με Οδηγίες χρήσης του
εξοπλισμού, ένα Δελτίο τεχνικών δεδομένων και ένα εγχειρίδιο κλινικής αναφοράς. Τα
εγχειρίδια με τις Οδηγίες χρήσης λογισμικού αλλά και εξοπλισμού είναι απαραίτητα για να
είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Keypoint.NET και να πραγματοποιήσετε
έναν έλεγχο.
Για τη χρήση της εφαρμογής Keypoint.NET σε προχωρημένο επίπεδο, το εγχειρίδιο κλινικής
αναφοράς (διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά) παρέχει μια περιγραφή όλων των λειτουργιών και
των ελέγχων που μπορούν να εκτελεστούν. Για τεχνικές πληροφορίες, το Δελτίο τεχνικών
δεδομένων (διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά) παρέχει λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές.

Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης./Προσοχή στις Προειδοποιήσεις και τις Ενδείξεις προσοχής
Πριν ξεκινήσετε έναν έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τα έγγραφα τεκμηρίωσης και
κατανοήσατε πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Να είστε ιδιαίτερα
προσεκτικοί με όλες τις Προειδοποιήσεις και τις Ενδείξεις προσοχής.
Για τη λίστα των γενικών ρυθμιστικών συμβόλων που σχετίζονται με αυτήν τη συσκευή,
ανατρέξτε στην ενότητα Γενικά ρυθμιστικά σύμβολα του παρόντος εγχειριδίου.
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Προοριζόμενη χρήση
Το Keypoint Focus προορίζεται για χρήση ως ένα ηλεκτροφυσιολογικό βοήθημα για την
αξιολόγηση διαγνώσεων και προγνώσεων, καθώς και την παρακολούθηση ασθενειών του
κεντρικού και περιφερειακού νευρικού συστήματος. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
τη μελέτη των λειτουργικών όψεων των νεύρων και των μυών σε άλλα πεδία όπως η
αποκατάσταση (φυσική ιατρική), η ιατρική της εργασίας και η αθλητική ιατρική.

Πληροφορίες ασφάλειας
Το σύστημα Keypoint Focus προορίζεται για χρήση σε ηλεκτροφυσιολογικούς ελέγχους όπως:
Καταγραφές ηλεκτρομυογραφήματος (EMG), μελετών αγωγιμότητας νεύρων (NCS) και
προκλητού δυναμικού (EP).
Για τις πληροφορίες ασφάλειας που σχετίζονται με τον ασθενή ή τη χρήση του λογισμικού της
εφαρμογής Keypoint.NET, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης του λογισμικού. Βεβαιωθείτε ότι
διαβάσατε και κατανοήσατε τις πληροφορίες πριν προχωρήσετε στη χρήση του εξοπλισμού.

Αντενδείξεις
Ο ιατρός καλείται να αποφανθεί αν ο κίνδυνος χρήσης υπερέχει σαφώς έναντι πιθανών
οφελών σε κάθε περίπτωση.
Οι ασθενείς με εμφυτευμένες ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. βηματοδότης) δεν πρέπει να
υποβάλλονται σε ηλεκτρική διέγερση, εκτός αν έχει προηγουμένως ληφθεί η έγκριση από
ειδικό ιατρό.
Σε περιπτώσεις αιμορραγικής διάθεσης πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα όταν
χρησιμοποιούνται βελόνες.
Για τους ασθενείς με λοιμώδη νοσήματα, πρέπει να λαμβάνονται οι συμβατικές
προφυλάξεις.
Η ηλικία και το φύλο δεν αποτελούν αντένδειξη για καμία διαδικασία.
Για τις αντενδείξεις με βελόνες/ηλεκτρόδια, ανατρέξτε στις συνοδευτικές οδηγίες χρήσης.

Κίνδυνος
Πιθανός κίνδυνος έκρηξης, σε περίπτωση χρήσης παρουσία εύφλεκτων αναισθητικών.
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Προειδοποιήσεις
Να μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον εξοπλισμό που βασίζεται σε υπολογιστή για οτιδήποτε άλλο
εκτός από τη χρήση για την οποία προορίζεται από τον κατασκευαστή του, δηλαδή τη διεξαγωγή
ελέγχων σε ασθενείς και πιθανώς την επακόλουθη δημιουργία αναφοράς. Μην εγκαθιστάτε
άλλο λογισμικό εκτός από το λογισμικό Keypoint.NET. Η Natus δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη
όταν ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιείται όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Η συσκευή δεν είναι συμβατή με απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI).
Η συσκευή δεν προορίζεται για άμεση εφαρμογή στην καρδιά.
Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
Ενδεχόμενη αποσύνδεση του προστατευτικού αγωγού γείωσης μέσα ή έξω από τη συσκευή,
ή αποσύνδεση του προστατευτικού συνδέσμου γείωσης είναι πιθανό να καταστήσει τη
συσκευή επικίνδυνη. Απαγορεύεται κάθε σκόπιμη διακοπή. Ο προστατευτικός αγωγός
γείωσης πρέπει να ελέγχεται τακτικά.
Εξαιτίας του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, ο χειριστής ή/και ο ασθενής δεν πρέπει να αγγίζουν
απευθείας ή έμμεσα το μεταλλικό περίβλημα στο καλώδιο LINK που συνδέεται στο πίσω
μέρος του ενισχυτή.
Μην συνδέετε τη «γείωση ασθενούς» στην προστατευτική σύνδεση γείωσης στο πίσω τμήμα
του Μονωτικού μετασχηματιστή ή σε άλλες συνδέσεις «γείωσης», καθώς οι είσοδοι
ηλεκτροδίων έχουν γαλβανική απομόνωση.
Η ταυτόχρονη σύνδεση ενός ασθενούς σε χειρουργικό εξοπλισμό υψηλής συχνότητας μπορεί
να προκαλέσει εγκαύματα στο σημείο της ηλεκτρικής διέγερσης ή των ηλεκτροδίων
καταγραφής, και πιθανή ζημιά στον ηλεκτρικό διεγέρτη ή τους ενισχυτές εισόδων
ηλεκτροδίων. Η λειτουργία κοντά (π.χ. 1 μέτρο) σε θεραπευτικές συσκευές βραχέων κυμάτων
ή μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει αστάθεια στην έξοδο του ηλεκτρικού διεγέρτη.
Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός για ιατρική χρήση απαιτεί ειδικές προφυλάξεις ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας και πρέπει να εγκαθίσταται και να συντηρείται σύμφωνα με τα έγγραφα
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της συσκευής.
Κατά τη σύνδεση της ενσωματωμένης θύρας LAN σε ένα σύστημα δικτύου, το NetBox κωδ.
9031G046x πρέπει να συνδεθεί σωστά στη γραμμή LAN ανάμεσα στη θύρα LAN και το
σύστημα δικτύου.
Μην πραγματοποιείτε απευθείας συνδέσεις ανάμεσα στη θύρα LAN του υπολογιστή και το
σύστημα δικτύου!
Το NetBox κωδ. 9031G046x παρέχει ηλεκτρική μόνωση για να εμποδίζει το επικίνδυνο
ηλεκτρικό ρεύμα να φτάσει στον ασθενή, σε περίπτωση που το σύστημα δικτύου
βραχυκυκλώσει ακούσια σε μια γραμμή υψηλής τάσης.
8

Dantec Keypoint Focus

Τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση του NetBox κωδ. 9031G046x κατά την πραγματοποίηση της
σύνδεσης LAN ακυρώνει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης αυτού του προϊόντος με τα διεθνή
πρότυπα ασφάλειας IEC 60601-1 για τις ηλεκτρικές ιατρικές συσκευές.
Η χρήση εξαρτημάτων, ηλεκτροδίων και καλωδίων διαφορετικών από εκείνα που
καθορίζονται από τη Natus μπορεί να προκαλέσει αυξημένες εκπομπές ή μειωμένη ατρωσία
του εξοπλισμού.
Να χρησιμοποιείτε μόνο τις προαιρετικές συσκευές που καθορίζει η Natus για να υπάρχει
συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 60601-1.
Κατά τη σύνδεση άλλου εξοπλισμού, πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα το πρότυπο: IEC 60601-1
Ηλεκτρικές ιατρικές συσκευές, (Μέρος 1…). Τυχόν μη συμμόρφωση με αυτό το πρότυπο
μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο για την ασφάλεια.
Ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται δίπλα σε ή στοιβαγμένος με άλλον εξοπλισμό.
Αν η παρακείμενη ή η στοιβαγμένη θέση είναι απαραίτητη, πρέπει να παρατηρείτε τον
εξοπλισμό για να ελέγχετε την κανονική λειτουργία στη διαμόρφωση στην οποία θα
χρησιμοποιηθεί.
Επικίνδυνες φυσιολογικές επιδράσεις! Ο διεγέρτης ρεύματος μπορεί να εκπέμψει επικίνδυνη
ένταση και τάση.
Κατά τη λειτουργία των διεγερτών ρεύματος, να είστε προσεκτικοί ώστε να μην εκθέτετε
τους ασθενείς σε υψηλή ένταση ρεύματος. Πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το ηλεκτρόδιο
διέγερσης, να πραγματοποιείτε πάντα «επαναφορά» του διεγέρτη.
Να λαμβάνετε υπόψη την ένδειξη έντασης κατά τη χρήση του προγράμματος. –Ανατρέξτε
στην ενότητα Υπερφόρτωση διεγέρτη στις οδηγίες χρήσης του λογισμικού, και στην ενότητα
Διεγέρτες στο παρόν εγχειρίδιο εξοπλισμού για περισσότερες πληροφορίες.
Σύνδεσμοι εισόδων ενισχυτή ηλεκτροστατικής ευαισθησίας– Μην αγγίζετε τους συνδέσμους
εισόδου του ενισχυτή καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στον ενισχυτή ή να επηρεαστεί η
απόδοσή του.

Ενδείξεις προσοχής
Να χρησιμοποιείτε πάντα θωρακισμένα καλώδια γραμμής ρεύματος της Natus για να
αποτρέψετε παρεμβολές στη γραμμή, ιδίως κοντά στον ασθενή ή τον ενισχυτή.
Τυχόν φορητός εξοπλισμός επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσει τον
ηλεκτρικό εξοπλισμό για ιατρική χρήση.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα. Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο
προσωπικό.

9

Οδηγίες χρήσης εξοπλισμού

Αποφύγετε τυχαία επαφή μεταξύ συνδεδεμένων, αλλά μη τοποθετημένων ηλεκτροδίων και
άλλων αγώγιμων τμημάτων - συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με την
προστατευτική γείωση.
Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή άλλα καθαριστικά προϊόντα με βάση το οινόπνευμα,
διαλύτες, σιλικόνη, διαβρωτικά ή/και εύφλεκτες ουσίες για τον καθαρισμό του εξοπλισμού.

Παρενέργειες
Δεν υπάρχουν γνωστές παρενέργειες για τις διαδικασίες που εκτελούνται με το Keypoint
Focus.
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Απαιτήσεις ασφάλειας
ΠΡΟΣΟΧΗ Η παρούσα συσκευή προορίζεται για χρήση από καταρτισμένο ιατρικό
προσωπικό, με γνώσεις στο πεδίο της νευροφυσιολογίας και της νευροφυσιολογικής
αξιολόγησης, καθώς και στη χρήση του προϊόντος/εξοπλισμού Keypoint.
Η παρούσα συσκευή έχει σχεδιαστεί και ελεγχθεί σε συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 606011 Ηλεκτρικές ιατρικές συσκευές, πρβλ. το κείμενο για το IEC 60601-1 παρακάτω σε αυτήν την
ενότητα.
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς χώρους σε θερμοκρασίες μεταξύ +10°C
και +35°C (+50°F έως +95°F).
Το βύσμα τροφοδοσίας πρέπει να εισάγεται μόνο σε πρίζα ρεύματος που διαθέτει
προστατευτική επαφή γείωσης. Απαγορεύεται η χρήση καλωδίων επέκτασης. Απαγορεύεται
η χρήση πολλαπλών φορητών πριζών (MPSO).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ενδεχόμενη αποσύνδεση του προστατευτικού αγωγού γείωσης μέσα
ή έξω από τη συσκευή ή αποσύνδεση του προστατευτικού αγωγού γείωσης είναι πιθανό να
καταστήσει τη συσκευή επικίνδυνη. Απαγορεύεται κάθε σκόπιμη διακοπή. Ο προστατευτικός
αγωγός γείωσης πρέπει να ελέγχεται τακτικά.
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Να τηρείτε τις ακόλουθες συστάσεις για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής:
▪ Κατά τη σύνδεση ιατρικού εξοπλισμού που τροφοδοτείται από πρίζα η οποία
βρίσκεται σε χώρο μη ιατρικής χρήσης, ή κατά τη σύνδεση μη ιατρικού ηλεκτρικού
εξοπλισμού στη συσκευή, να τηρείτε τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 60601-1,
Απαιτήσεις ασφάλειας για ηλεκτρικά ιατρικά συστήματα, πρβλ. το κείμενο για το
IEC 60601-1, παρακάτω σε αυτήν την ενότητα.
▪ Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο, οι σύνδεσμοι μπορεί να
είναι ενεργοί και τυχόν ανοίγματα καλυμμάτων ή αφαίρεση τμημάτων που
πραγματοποιούνται μόνο με τη βοήθεια εργαλείου, είναι πιθανό να εκθέσουν σε
κίνδυνο τα ενεργά στοιχεία.
▪ Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από όλες τις πηγές τάσης πριν ανοιχτεί για
οποιαδήποτε ρύθμιση, αντικατάσταση, συντήρηση ή επισκευή.
▪ Οι εργασίες σέρβις πρέπει να ανατίθενται στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις της
Natus, εκτός από τις εργασίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο και
εκτελούνται από το χειριστή.
▪ Βεβαιωθείτε ότι για την αντικατάσταση χρησιμοποιούνται μόνο ασφάλειες με την
απαιτούμενη ονομαστική ένταση ρεύματος και του καθορισμένου τύπου.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοσχέδιων ασφαλειών και το βραχυκύκλωμα των
ασφαλειολαβών.
▪ Όταν συνδέονται περισσότερα από ένα τμήματα του εξοπλισμού στον ασθενή, πρέπει
να είστε προσεκτικοί με το άθροισμα των ρευμάτων διαρροής του ασθενούς.
▪ Όταν υπάρχει πιθανότητα να έχει υποστεί βλάβη η προστασία, πρέπει να θέτετε τη
συσκευή εκτός λειτουργίας και να την ασφαλίζετε από ακούσια λειτουργία.
Επικοινωνήστε με το καταρτισμένο προσωπικό σέρβις για να εκτελέσει τουλάχιστον
μία δοκιμή λειτουργίας και έναν έλεγχο ασφάλειας που πρέπει να περιλαμβάνει τα
εξής:
- Δοκιμή μόνωσης·
- Δοκιμή συνέχειας γείωσης και
- Δοκιμή ρεύματος διαρροής, σύμφωνα με το IEC 60601-1.
▪ Η προστασία είναι πιθανό να υποστεί βλάβη εάν, για παράδειγμα, η συσκευή:
- Εμφανίζει ορατή βλάβη·
- Δεν εκτελεί την προβλεπόμενη λειτουργία·
- Έχει υποβληθεί σε σοβαρή καταπόνηση κατά τη μεταφορά.
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Απόσπασμα του προτύπου IEC 60601-1
ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά τη σύνδεση άλλου εξοπλισμού, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο
ακόλουθο απόσπασμα του προτύπου ασφάλειας ιατρικών εφαρμογών με το οποίο
συμμορφώνεται το σύστημα αυτό.
IEC 60601-1 Ηλεκτρικές ιατρικές συσκευές, μέρος 1:
Γενικές απαιτήσεις για τη βασική ασφάλεια και τη βασική απόδοση.
Κεφάλαιο 16: Ηλεκτρικά ιατρικά συστήματα.
Κατά τη σύνδεση σε μια ιατρική συσκευή με τοποθετημένο εξάρτημα τύπου F, ή σε άλλο
πρόσθετο εξοπλισμό που δεν συμμορφώνεται με το IEC 60601-1 αλλά με το σχετικό πρότυπο
ασφάλειας για τον εν λόγω εξοπλισμό, ο πρόσθετος εξοπλισμός:
1) πρέπει είτε να τοποθετείται έξω από το περιβάλλον του ασθενούς -το περιβάλλον του
ασθενούς είναι ο χώρος μέσα στον οποίο μπορεί να προκύψει εκούσια ή ακούσια επαφή
ανάμεσα στον ασθενή και τα τμήματα του συστήματος (π.χ. εκτυπωτής, οθόνη με οπτικά
προκλητά δυναμικά) ή σαν αποτέλεσμα του αγγίγματος τμημάτων του συστήματος από
άλλα άτομα·
ή
2) αν είναι τοποθετημένος στο περιβάλλον του ασθενούς, πρέπει:
α) να διαθέτει πρόσθετο προστατευτικό σύνδεσμο γείωσης·
ή
β) να τροφοδοτείται από ξεχωριστό μετασχηματιστή, που περιορίζει το ρεύμα διαρροής
στο περίβλημα/στην αφή σε τιμή που δεν υπερβαίνει: Κανονική Κατάσταση: το 0,1
mA ή Κατάσταση Μίας Βλάβης τα 0,5 mA.
Ανατρέξτε στο πρότυπο IEC 60601-1 για περαιτέρω λεπτομέρειες.
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Επισκόπηση συστήματος
Κύρια μονάδα Keypoint Focus

1

Κύρια μονάδα

2

Φορητός υπολογιστής

3

Πίσω τμήμα

4

Πλαϊνό τμήμα

5

Πίνακας ελέγχου
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Διάταξη συστήματος
Φορητός υπολογιστής KEYPOINT

KEYPOINT Τυπικό
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Συνδέσεις καλωδίων
Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, πρέπει να συνδέσετε τα εξαρτήματα του συστήματος.
Ακολουθήστε τα βήματα 1-3 παρακάτω.
1. Συνδέστε όλα τα καλώδια διασύνδεσης σημάτων (USB/HS-Link) όπως εμφανίζεται στις
εικόνες.
2. Συνδέστε όλα τα καλώδια διασύνδεσης τροφοδοσίας όπως φαίνεται στις εικόνες, εκτός
από το καλώδιο τροφοδοσίας.
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε μόνο τις προαιρετικές συσκευές που καθορίζει η Natus για
να υπάρχει συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 60601-1.
ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε πάντα θωρακισμένα καλώδια γραμμής ρεύματος της
Natus για να αποτρέψετε παρεμβολές στη γραμμή, ιδίως κοντά στον ασθενή ή τον ενισχυτή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που συνδέεται στην πρίζα ρεύματος είναι
τοποθετημένη έτσι ώστε να επιτρέπει την εύκολη αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο, αν
χρειαστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν αποσυνδέσετε το καλώδιο της γραμμής ρεύματος από την είσοδο δικτύου
στην κύρια μονάδα, αποσυνδέεται η τροφοδοσία ολόκληρου του συστήματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το HS LINK μπορεί να έχει μονάδες σειριακά συνδεδεμένες σύμφωνα με τα
ακόλουθα παραδείγματα διαμόρφωσης:
– Κύρια μονάδα  Ενισχυτής (3, 6 ή 8 καν.)  Ενισχυτής EP 6 καν.
– Κύρια μονάδα  Ενισχυτής (3, 6 ή 8 καν.)  Διεγέρτης Multi-CC
– Κύρια μονάδα  Ενισχυτής (3, 6 ή 8 καν.)  Ενισχυτής Focus 3 καν.
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Κύρια μονάδα
Σύνδεση ― Πλαϊνό τμήμα
9033G0704:

CC

AEP

VEP

AEP

VEP

9033G0701:
9033G0703:

CC

LINK

Έξοδος διεγέρτη CC (μονωμένη)
Οι σύνδεσμοι εξόδων διεγέρτη CC είναι ηλεκτρικά μονωμένοι.
Υποδοχή εξόδου διεγέρτη CC (μονωμένη)
Για τη σύνδεση των ηλεκτροδίων διέγερσης με βύσματα DIN.
Υποστήριξη για την ενεργή χειρολαβή.

LINK

Σύνδεσμος εξόδου HS Link－ Σύνδεση ενισχυτή

AEP
VEP

Σύνδεσμος σετ ακουστικών AEP
Σύνδεσμος γυαλιών VEP
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Πίσω τμήμα

LINK

Σύνδεσμος εξόδου HS Link － Σύνδεση ενισχυτή
Προστατευτική γείωση

Λειτουργική γείωση
Να χρησιμοποιείται για προστασία από το θόρυβο.

Διπλοί σύνδεσμοι USB – Τύπος A
Περιορισμένη διαθέσιμη ισχύς. Χρησιμοποιείται μόνο για στικ
μνήμης και κλειδί αδειοδότησης.
Σύνδεσμος USB – Τύπος B
Για διασύνδεση με υπολογιστή.
Σύνδεσμος διακόπτη δαπέδου
Σύνδεσμος εισόδου/εξόδου
Είσοδος/έξοδος μαγνητικής διέγερσης/σφυριού
αντανακλαστικών ή συγχρονισμός εξωτερικού σκανδαλισμού ή
λήψη με εξωτερική διέγερση.
VEP

Σύνδεσμος οθόνης VEP
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Έξοδος τροφοδοσίας (μόνο για φορητούς υπολογιστές όταν δεν
χρησιμοποιούνται με το Μονωτικό μετασχηματιστή)
Έξοδος: Δίκτυο 100 – 240 VA μέγ. 200 VA
Είσοδος τροφοδοσίας
Είσοδος: 100-240 Vac, 50/60 Hz, μέγ. 300 VA
Ασφάλειες
F1, F2: T4A/250 V

Τεχνικές προδιαγραφές
Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, ανατρέξτε στην ενότητα Keypoint Focus στο Δελτίο
τεχνικών δεδομένων.
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Χειριστήρια
Πίνακας ελέγχου

(1) Κομβίο ελέγχου έντασης διέγερσης

(2) Πλήκτρα βέλους διάρκειας διέγερσης

(3) Πλήκτρα βέλους ρυθμού επανάληψης
διέγερσης

(4) Πλήκτρα βέλους ίχνους/δείκτη και
σκανδαλισμού

(5) Ένδειξη λειτουργίας δρομέα

(6) Κομβίο ελέγχου έντασης ήχου/δρομέα

(7) Ένδειξη έντασης ήχου

(8) Ένδειξη σίγασης μεγάφωνου

(9) Πλήκτρο σίγασης μεγάφωνου

(10) Πλήκτρα πλοήγησης στο λογισμικό

(11) Αριθμητικό πληκτρολόγιο

(12) Ένδειξη κατάστασης αναμονής

(13) Ένδειξη ενεργοποίησης τροφοδοσίας

(14) Πλήκτρα λειτουργιών λογισμικού

(15) Πλήκτρα βέλους ταχύτητας
σάρωσης/επιπέδου ευαισθησίας

(16) Πλήκτρο επαναλαμβανόμενης διέγερσης

(17) Ένδειξη διέγερσης

(18) Πλήκτρο μονής διέγερσης

(19) Πλήκτρο επαναφοράς έντασης διέγερσης
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Λειτουργίες ελέγχου
Ενδείξεις ενεργοποίησης/αναμονής
Ενεργοποίηση
Αναμονή

Πλοήγηση στο λογισμικό/Λειτουργίες λογισμικού
Πλήκτρα πλοήγησης στο λογισμικό – Με χρωματικό κώδικα
Τα πλήκτρα πλοήγησης στο λογισμικό σας επιτρέπουν να πλοηγείστε στις
καρτέλες των εφαρμογών.
Τα 6 χρώματα των πλήκτρων πλοήγησης στο λογισμικό και οι λειτουργίες
αντιστοιχούν στα χρώματα των πλήκτρων πλοήγησης στο λογισμικό της
εφαρμογής.
Τα πλήκτρα βέλους αριστερά και δεξιά σας επιτρέπουν να επιλέγετε
ελέγχους.
Πλήκτρα λειτουργιών λογισμικού – Με χρωματικό κώδικα
Τα πλήκτρα λειτουργιών λογισμικού σας επιτρέπουν να ελέγχετε τις
διάφορες λειτουργίες λογισμικού στην εφαρμογή.
Τα 12 χρώματα των πλήκτρων λειτουργιών λογισμικού και οι λειτουργίες
αντιστοιχούν στα χρώματα των πλήκτρων λειτουργιών λογισμικού στην
εφαρμογή.

Ταχύτητα σάρωσης/επίπεδο ευαισθησίας
Πλήκτρα βέλους ταχύτητας σάρωσης
Τα πλήκτρα βέλους δεξιά και αριστερά σας επιτρέπουν να τροποποιείτε την
ταχύτητα σάρωσης.
Το δεξί πλήκτρο βέλους αυξάνει την ταχύτητα σάρωσης.
Το αριστερό πλήκτρο βέλους μειώνει την ταχύτητα σάρωσης.
Πλήκτρα βέλους επιπέδου ευαισθησίας
Τα πλήκτρα βέλους επάνω και κάτω σας επιτρέπουν να τροποποιείτε το
επίπεδο ευαισθησίας.
Το επάνω πλήκτρο βέλους αυξάνει το επίπεδο ευαισθησίας.
Το κάτω πλήκτρο βέλους μειώνει το επίπεδο ευαισθησίας.
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Διέγερση
Ένδειξη διέγερσης
Η κίτρινη λυχνία ένδειξης διέγερσης (LED) αναβοσβήνει μία φορά για τη
μονή διέγερση και διακοπτόμενα για την επαναλαμβανόμενη διέγερση.
Πλήκτρο μονής διέγερσης
Αν πατήσετε το πλήκτρο μονής διέγερσης, απελευθερώνεται μια μονή
διέγερση και η ένδειξη αναβοσβήνει μία φορά.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο μονής διέγερσης για να
σταματήσετε την επαναλαμβανόμενη διέγερση.
Πλήκτρο επαναλαμβανόμενης διέγερσης
Αν πατήσετε το πλήκτρο επαναλαμβανόμενη διέγερσης, εφαρμόζεται μια
επαναλαμβανόμενη διέγερση και η ένδειξη αναβοσβήνει διακοπτόμενα.
Για να σταματήσετε την επαναλαμβανόμενη διέγερση, πατήστε είτε το ίδιο
πλήκτρο επαναλαμβανόμενης διέγερσης, ή το πλήκτρο μονής διέγερσης.

Ένταση διέγερσης/Διάρκεια/Ρυθμός επανάληψης
Κομβίο ελέγχου έντασης διέγερσης
Το κομβίο ελέγχου έντασης διέγερσης σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την
ένταση της διέγερσης που εφαρμόζεται.
Περιστρέψτε το κομβίο ελέγχου προς τα δεξιά για να αυξήσετε την ένταση
της διέγερσης.
Περιστρέψτε το κομβίο ελέγχου προς τα αριστερά για να μειώσετε την
ένταση της διέγερσης.
Πλήκτρο επαναφοράς έντασης διέγερσης
Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς έντασης διέγερσης για να επαναφέρετε
την ένταση διέγερσης στο βασικό επίπεδο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κατά τη λειτουργία των διεγερτών ρεύματος να είστε
προσεκτικοί ώστε να μην εκθέτετε τον ασθενή σε υψηλή ένταση ρεύματος.
Πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το ηλεκτρόδιο διέγερσης, να
πραγματοποιείτε πάντα επαναφορά του διεγέρτη.

Πλήκτρα βέλους διάρκειας διέγερσης
Τα επάνω και κάτω πλήκτρα βέλους της διάρκειας διέγερσης σας επιτρέπουν
να αυξάνετε/μειώνετε τη διάρκεια της διέγερσης.
Το επάνω πλήκτρο βέλους αυξάνει τη διάρκεια της διέγερσης.
Το κάτω πλήκτρο βέλους μειώνει τη διάρκεια της διέγερσης.
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Πλήκτρα βέλους ρυθμού επανάληψης διέγερσης
Τα επάνω και κάτω πλήκτρα βέλους του ρυθμού επανάληψης διέγερσης
αυξάνουν και μειώνουν το ρυθμό επανάληψης διέγερσης.
Το επάνω πλήκτρο βέλους αυξάνει το ρυθμό επανάληψης της διέγερσης.
Το κάτω πλήκτρο βέλους μειώνει το ρυθμό επανάληψης της διέγερσης.

Μεγάφωνο/Ένταση ήχου/Λειτουργία δρομέα/Ίχνος/Δείκτης/Σκανδαλισμός
Πλήκτρο σίγασης μεγάφωνου/Ένδειξη
Πατήστε το πλήκτρο σίγασης μεγάφωνου για εναλλαγή λειτουργιών
μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.
Η κίτρινη λυχνία (LED) υποδεικνύει ότι το μεγάφωνο έχει τεθεί σε σίγαση.
Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, δείτε τη λειτουργία του κομβίου
ελέγχου παρακάτω.
Ένδειξη έντασης ήχου
Η ένδειξη της πράσινης λυχνίας (LED) είναι αναμμένη όταν η λειτουργία
έντασης ήχου είναι ενεργοποιημένη· δείτε τη λειτουργία του κομβίου
ελέγχου παρακάτω.
Κομβίο ελέγχου έντασης ήχου/κέρσορα
Πατήστε το κομβίο ελέγχου για εναλλαγή λειτουργιών μεταξύ έντασης
ήχου και κέρσορα.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η ένταση ήχου, περιστρέψτε το κομβίο για να
ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης ήχου.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κέρσορα, περιστρέψτε το κομβίο
για να μετακινήσετε τα ίχνη/τους δείκτες ή το δρομέα σκανδαλισμού.
Ένδειξη λειτουργίας δρομέα
Η ένδειξη της πράσινης λυχνίας (LED) είναι αναμμένη όταν έχει
ενεργοποιηθεί η λειτουργία κέρσορα.
Όταν είναι ενεργοποιημένη, σας επιτρέπει να μετακινείτε το ίχνος/δείκτη ή
το δρομέα σκανδαλισμού μέσω του κομβίου ελέγχου· δείτε τη λειτουργία
του κομβίου ελέγχου παραπάνω.
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Πλήκτρα βέλους ίχνους/δείκτη/σκανδαλισμού
Σε εφαρμογές NC, F-Wave και H-Reflex:
Τα επάνω και κάτω πλήκτρα βέλους επιλέγουν το ενεργό ίχνος.
Τα αριστερά και δεξιά πλήκτρα βέλους επιλέγουν τον ενεργό δρομέα.
Σε εφαρμογές EMG:
Τα επάνω και κάτω πλήκτρα βέλους μετακινούν το δρομέα σκανδαλισμού
σε μικρά βήματα.
Τα αριστερά και δεξιά πλήκτρα βέλους μετακινούν το δρομέα
σκανδαλισμού αριστερά και δεξιά.

Διακόπτης δαπέδου (προαιρετικός)
Οι διακόπτες δαπέδου είναι διαθέσιμοι ως μοντέλα με τρία πεντάλ (δυνατότητες A, B και C) ή
ως μοντέλο με ένα πεντάλ (δυνατότητα B). Δείτε επίσης την ενότητα Προηγμένη χειρολαβή
διέγερσης στο παρόν εγχειρίδιο.

Διακόπτης δαπέδου － Μοντέλο με 3 πεντάλ
Βαθμός προστασίας από επιβλαβή εισχώρηση νερού

IPX1

Ανάλογα με την εφαρμογή

(A)
Διέγερση έναρξης/διακοπής

(B)

(C)

Κρατήστε πατημένο για 1 δευτερόλεπτο για να ξεκινήσει η
επαναλαμβανόμενη διέγερση.
Λειτουργία/Παύση – Ανάλογα με την εφαρμογή
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Ενισχυτές
Μονάδα Ενισχυτή ― 3 καναλιών

Είσοδος Ενισχυτή (μονωμένη)
Όλοι οι σύνδεσμοι εισόδων ενισχυτή είναι ηλεκτρικά
μονωμένοι.
Σύνδεσμοι εισόδων ενισχυτή ηλεκτροστατικής
ευαισθησίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αγγίζετε τους συνδέσμους
εισόδου του ενισχυτή καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά
στον ενισχυτή ή να επηρεαστεί η απόδοσή του.
Ενεργό ηλεκτρόδιο – Μαύρο
Το ενεργό ηλεκτρόδιο αντιστοιχεί στο μαύρο σύνδεσμο
εισόδου.
Ηλεκτρόδιο αναφοράς – Κόκκινο
Το ηλεκτρόδιο αναφοράς αντιστοιχεί στον κόκκινο
σύνδεσμο εισόδου.
Σύνδεσμοι εισόδων ενισχυτή (1-3)
Οι σύνδεσμοι εισόδων ενισχυτή 1-3 διαθέτουν υποδοχή
τύπου DIN και ένα ζεύγος συνδέσμων 1,5 mm ανθεκτικών
στην αφή.
Δείτε την παραπάνω Ειδοποίηση σχετικά με τους συνδέσμους
εισόδου ενισχυτή ηλεκτροστατικής ευαισθησίας.
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Σύνδεσμοι γείωσης ασθενούς
Συνδέστε τα ηλεκτρόδια γείωσης του ασθενούς στους
πράσινους συνδέσμους.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην συνδέετε τη «γείωση
ασθενούς» στην προστατευτική σύνδεση γείωσης στη
μονάδα του Μονωτικού μετασχηματιστή ή σε άλλες
συνδέσεις «γείωσης», καθώς οι είσοδοι ηλεκτροδίων έχουν
γαλβανική απομόνωση.

Σύνδεσμος γείωσης ασθενούς
Συνδέστε το ηλεκτρόδιο γείωσης του ασθενούς στον
πράσινο σύνδεσμο.

Πίσω τμήμα
Σύνδεσμος εισόδου HS Link － Κύρια μονάδα - Πλαϊνό
τμήμα

LINK

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Εξαιτίας του κινδύνου
ηλεκτροπληξίας, ο χειριστής ή/και ο ασθενής δεν πρέπει να
αγγίζουν άμεσα ή έμμεσα το μεταλλικό περίβλημα στο
καλώδιο LINK που συνδέεται στο πίσω μέρος του ενισχυτή.
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Μονάδες Ενισχυτών ― 3, 4, 6, 8 καναλιών

3 καναλιών

4 καναλιών

6 καναλιών

8 καναλιών

Ένδειξη ενεργοποίησης τροφοδοσίας
Η πράσινη λυχνία (LED) υποδεικνύει ότι η τροφοδοσία
του ενισχυτή είναι ενεργοποιημένη.
Είσοδος Ενισχυτή (μονωμένη)
Όλοι οι σύνδεσμοι εισόδων ενισχυτή είναι ηλεκτρικά
μονωμένοι.
Σύνδεσμοι εισόδων ενισχυτή ηλεκτροστατικής
ευαισθησίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αγγίζετε τους συνδέσμους
εισόδου του ενισχυτή καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά
στον ενισχυτή ή να επηρεαστεί η απόδοσή του.

Ω

Πλήκτρο δοκιμής αντίστασης/Ένδειξη
(μόνο 4/6/8 καναλιών)
Πατήστε το πλήκτρο δοκιμής αντίστασης για να ξεκινήσει
η μέτρηση της αντίστασης.
Η πράσινη λυχνία (LED) υποδεικνύει ότι η δοκιμή
αντίστασης είναι σε εξέλιξη.
Πλήκτρο σίγασης μεγάφωνου/Ένδειξη
Πατήστε το πλήκτρο μεγάφωνου για εναλλαγή
λειτουργιών μεταξύ ενεργοποίησης και
απενεργοποίησης.
Η κίτρινη λυχνία (LED) υποδεικνύει ότι το μεγάφωνο έχει
τεθεί σε σίγαση.
Ένδειξη ενεργού ηλεκτροδίου － Μαύρο
Το ενεργό ηλεκτρόδιο αντιστοιχεί στο μαύρο σύνδεσμο
εισόδου.
Η πράσινη λυχνία (LED) υποδεικνύει τα αποτελέσματα
της δοκιμής αντίστασης όπως περιγράφεται παρακάτω.
Κατάσταση λυχνιών LED
Όλες οι λυχνίες LED σβηστές
Συνεχώς αναμμένες λυχνίες LED
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Ένδειξη ηλεκτροδίου αναφοράς － Κόκκινο
Το ηλεκτρόδιο αναφοράς αντιστοιχεί στον κόκκινο
σύνδεσμο εισόδου.
Η πράσινη λυχνία (LED) υποδεικνύει τα αποτελέσματα
της δοκιμής αντίστασης. Δείτε την κατάσταση των
λυχνιών LED και την περιγραφή των αποτελεσμάτων στην
ένδειξη ενεργού ηλεκτροδίου παραπάνω.
Σύνδεσμοι εισόδων ενισχυτή (1 -3) ή (1-4)
Οι σύνδεσμοι εισόδων ενισχυτή 1-3 διαθέτουν υποδοχή
τύπου DIN και ένα ζεύγος συνδέσμων 1,5 mm
ανθεκτικών στην αφή.
Σύνδεσμοι εισόδων ενισχυτή (4-8)
Οι σύνδεσμοι εισόδων ενισχυτή 4-8 διαθέτουν ένα
ζεύγος συνδέσμων 1,5 mm ανθεκτικών στην αφή. Αυτοί
οι σύνδεσμοι εισόδων ενισχυτή μπορούν να
χρησιμοποιούν από κοινού την ίδια ακίδα αναφοράς.
Διασυνδεδεμένη γραμμή αναφοράς/Ένδειξη
Η πράσινη λυχνία (LED) υποδεικνύει ότι οι σύνδεσμοι
εισόδων αναφοράς πάνω από τη γραμμή αναφοράς
διασυνδέονται. Αυτή η δυνατότητα είναι
ενεργοποιημένη όταν έχει επιλεχθεί κατά τη ρύθμιση της
εφαρμογής λογισμικού.
Σύνδεσμος γείωσης ασθενούς/Ένδειξη
Συνδέστε το ηλεκτρόδιο γείωσης του ασθενούς στον
πράσινο σύνδεσμο.
Η πράσινη λυχνία (LED) υποδεικνύει τα αποτελέσματα
της δοκιμής αντίστασης. Δείτε την κατάσταση των
λυχνιών LED και την περιγραφή των αποτελεσμάτων στην
ένδειξη ενεργού ηλεκτροδίου παραπάνω.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην συνδέετε τη «γείωση
ασθενούς» στην προστατευτική σύνδεση γείωσης στο
Μονωτικό μετασχηματιστή ή σε άλλες συνδέσεις
«γείωσης», καθώς οι είσοδοι ηλεκτροδίων έχουν
γαλβανική απομόνωση.
Σύνδεσμος γείωσης ασθενούς/Ένδειξη
Συνδέστε το ηλεκτρόδιο γείωσης του ασθενούς στον
πράσινο σύνδεσμο.
Η πράσινη λυχνία (LED) υποδεικνύει τα αποτελέσματα
της δοκιμής αντίστασης. Δείτε την κατάσταση των
λυχνιών LED και την περιγραφή των αποτελεσμάτων στην
ένδειξη ενεργού ηλεκτροδίου παραπάνω.
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Πίσω τμήμα

LINK

Σύνδεσμος εισόδου HS Link －Κύρια μονάδα – Πλαϊνό
τμήμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Εξαιτίας του κινδύνου
ηλεκτροπληξίας, ο χειριστής ή/και ο ασθενής δεν πρέπει να
αγγίζουν άμεσα ή έμμεσα το μεταλλικό περίβλημα στο
καλώδιο LINK που συνδέεται στο πίσω μέρος του ενισχυτή.

LINK

Σύνδεσμος εξόδου HS Link －Σύνδεση επιπλέον μονάδας
HS Linkport
Το HS Linkport επιτρέπει τη σύνδεση επιπλέον μονάδας
(π.χ. διεγέρτης).
Για να ανοίξετε το καπάκι του HS Linkport, χρησιμοποιήστε
ένα εργαλείο (π.χ. μικρό κατσαβίδι).
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Μονάδα Ενισχυτή EP ― 6 καναλιών

Ένδειξη ενεργοποίησης τροφοδοσίας
Η πράσινη λυχνία (LED) υποδεικνύει ότι η τροφοδοσία
του ενισχυτή είναι ενεργοποιημένη.
Είσοδος Ενισχυτή (μονωμένη)
Όλοι οι σύνδεσμοι εισόδων ενισχυτή είναι ηλεκτρικά
μονωμένοι.
Σύνδεσμοι εισόδων ενισχυτή ηλεκτροστατικής
ευαισθησίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αγγίζετε τους συνδέσμους
εισόδου του ενισχυτή καθώς μπορεί να προκληθεί
ζημιά στον ενισχυτή ή να επηρεαστεί η απόδοσή του.
Πλήκτρο δοκιμής αντίστασης/Ένδειξη
Πατήστε το πλήκτρο δοκιμής αντίστασης για να
ξεκινήσει η μέτρηση της αντίστασης.
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Σύνδεσμοι εισόδων ενισχυτή – Κοινή διάταξη
Η πράσινη λυχνία (LED) υποδεικνύει τα αποτελέσματα
της δοκιμής αντίστασης όπως περιγράφεται παρακάτω.
Κατάσταση λυχνιών LED
Όλες οι λυχνίες LED σβηστές
Συνεχώς αναμμένες λυχνίες LED

Αποτέλεσμα
Αποδεκτή αντίσταση
Υψηλή αντίσταση

Σύνδεσμοι εισόδων ενισχυτή – Διάταξη κεφαλής
(τοποθέτηση)
Οι σύνδεσμοι ηλεκτροδίων διάταξης κεφαλής έχουν
ετικέτα σύμφωνα με το Διεθνές σύστημα 10-20 περί
τοποθέτησης ηλεκτροδίων.
Η πράσινη λυχνία (LED) υποδεικνύει τα αποτελέσματα
της δοκιμής αντίστασης. Δείτε την κατάσταση λυχνιών
LED και την περιγραφή των αποτελεσμάτων στην
ενότητα Σύνδεσμοι εισόδων ενισχυτή – Κοινή διάταξη
παραπάνω.
Σύνδεσμος γείωσης ασθενούς/Ένδειξη
Συνδέστε το ηλεκτρόδιο γείωσης του ασθενούς στον
πράσινο σύνδεσμο.
Η πράσινη λυχνία (LED) υποδεικνύει τα αποτελέσματα
της δοκιμής αντίστασης. Δείτε την κατάσταση λυχνιών
LED και την περιγραφή των αποτελεσμάτων στην
ενότητα Σύνδεσμοι εισόδων ενισχυτή –Κοινή διάταξη
παραπάνω.

Πίσω τμήμα
Σύνδεσμος εισόδου HS Link - Κύρια μονάδα - Πλαϊνό
τμήμα

LINK

LINK

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Εξαιτίας του κινδύνου
ηλεκτροπληξίας, ο χειριστής ή/και ο ασθενής δεν πρέπει
να αγγίζουν άμεσα ή έμμεσα το μεταλλικό περίβλημα
στο καλώδιο LINK που συνδέεται στο πίσω μέρος του
ενισχυτή.
Σύνδεσμος εξόδου HS Link - Μη διαθέσιμος
Για τη μελλοντική χρήση της σύνδεσης επιπλέον
μονάδας.
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Διεγέρτες ρεύματος
Πληροφορίες ασφάλειας
Διεγέρτης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κατά τη λειτουργία των διεγερτών ρεύματος να είστε προσεκτικοί
ώστε να μην εκθέτετε τους ασθενείς σε υψηλή ένταση ρεύματος. Πριν συνδέσετε ή
αποσυνδέσετε το ηλεκτρόδιο διέγερσης, να πραγματοποιείτε πάντα «επαναφορά» του
διεγέρτη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ταυτόχρονη σύνδεση ενός ασθενούς στο χειρουργικό εξοπλισμό
υψηλής συχνότητας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο σημείο της ηλεκτρικής διέγερσης
ή των ηλεκτροδίων καταγραφής, και πιθανή ζημιά στον ηλεκτρικό διεγέρτη ή τους ενισχυτές
εισόδων ηλεκτροδίων. Η λειτουργία κοντά (π.χ. 1 μέτρο) σε θεραπευτικές συσκευές βραχέων
κυμάτων ή μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει αστάθεια στην έξοδο του ηλεκτρικού
διεγέρτη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Επικίνδυνες φυσιολογικές επιδράσεις! Ο διεγέρτης ρεύματος μπορεί
να εκπέμψει επικίνδυνη ένταση και τάση.
ΠΡΟΣΟΧΗ Αποφύγετε την ηλεκτρική διέγερση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Ηλεκτρόδια διέγερσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κατά τη χρήση των ηλεκτροδίων βελόνας για καταγραφή ή διέγερση,
να χρησιμοποιείτε είτε ηλεκτρόδια προαποστειρωμένης βελόνας μιας χρήσης ή να
αποστειρώνετε επιμελώς τα ηλεκτρόδια με βελόνα πολλαπλών χρήσεων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για τον καθαρισμό των ηλεκτροδίων επιφάνειας πολλαπλών χρήσεων, ανατρέξτε
στις συνοδευτικές οδηγίες χρήσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ Αποφύγετε τυχαία επαφή μεταξύ συνδεδεμένων, αλλά μη τοποθετημένων
ηλεκτροδίων και άλλων αγώγιμων τμημάτων -συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
συνδέονται με την προστατευτική γείωση.
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Προηγμένη χειρολαβή διέγερσης (προαιρετική)

(1) Ακίδες ηλεκτροδίων εξόδου
Για άμεση διέγερση στο δέρμα, δείτε την περιγραφή των ηλεκτροδίων διέγερσης σε
αυτήν την ενότητα.
(2) Πολικότητα και ενδείξεις διέγερσης
Η κάθοδος διέγερσης υποδεικνύεται από ένα σταθερό πράσινο φως (LED). Κατά τη
διέγερση, η άλλη ένδειξη LED θα αναβοσβήσει με κίτρινο χρώμα, μία φορά για τη μονή
διέγερση και διακοπτόμενα για την επαναλαμβανόμενη διέγερση. Έχετε υπόψη ότι αν ο
διεγέρτης δεν είναι ενεργοποιημένος, δεν θα ανάψει καμία λυχνία LED.
(3) Πλήκτρο μονής διέγερσης
Πατήστε μία φορά το πλήκτρο στη λαβή.
(4) Πλήκτρο επαναλαμβανόμενης διέγερσης
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο στη λαβή για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο.
Διακοπή
Για να διακόψετε την επαναλαμβανόμενη διέγερση, πατήστε ξανά το πλήκτρο
επαναλαμβανόμενης διέγερσης.
(5) Τροχός ελέγχου έντασης διέγερσης
Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ρεύματος, περιστρέψτε τον τροχό.
Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον τροχό του ποντικιού ή το κομβίο
ελέγχου έντασης διέγερσης στον πίνακα ελέγχου.
Επαναφορά
Για να επαναφέρετε την ένταση σε επίπεδο μηδέν, πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς
έντασης διέγερσης στον πίνακα ελέγχου.
(5) Πλήκτρο A: Πλήκτρο νέας θέσης – Ενεργό στον έλεγχο των κινητικών ή/και των
αισθητικών νεύρων
Πατήστε μία φορά το πλήκτρο στη λαβή.
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(5) Πλήκτρο A: Εκκαθάριση – Ενεργή στο F wave
Πατήστε μία φορά το πλήκτρο στη λαβή.
(5) Πλήκτρο A: Λειτουργία σειράς (Run Train) – Ενεργή στο RNS (Νευροδιέγερση
ανταπόκρισης)
Πατήστε μία φορά το πλήκτρο στη λαβή.
(5) Πλήκτρο A: Επόμενος έλεγχος – Ενεργός στο κινητικό, το αισθητικό, το F wave και
το H Reflex
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο στη λαβή για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.
(6) Πλήκτρο C: Συσκευή υπολογισμού μέσης τιμής Έναρξης/διακοπής – Ενεργή στον
έλεγχο αισθητικού νεύρου
Πατήστε μία φορά το πλήκτρο στη λαβή.
(7) Πλήκτρο πολικότητας
Πατήστε το πλήκτρο για να αλλάξετε πολικότητα.

Σημειώστε επάνω στα πλήκτρα A (5) και C (6).
Το πλήκτρο A (5) έχει την ίδια λειτουργία με:
• Το διακόπτη δαπέδου, πεντάλ A·
• Το πλήκτρο A στην εφαρμογή Keypoint.NET.

A

Το πλήκτρο C (6) έχει την ίδια λειτουργία με:
• Το διακόπτη δαπέδου, πεντάλ C·
• Το πλήκτρο C στην εφαρμογή Keypoint.NET.

C
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Μονάδα διεγέρτη πολλαπλών-σταθερών ρευμάτων

Ένδειξη ενεργοποίησης τροφοδοσίας
Η πράσινη λυχνία (LED) υποδεικνύει ότι η τροφοδοσία του
διεγέρτη είναι ενεργοποιημένη.
Έξοδος διεγέρτη CC (μονωμένη)
Οι σύνδεσμοι εξόδων διεγέρτη CC είναι ηλεκτρικά μονωμένοι.
Ένδειξη απελευθέρωσης διεγέρσεων
Αναβοσβήνει για τον παλμό διέγερσης.
Υποδοχή εξόδου διεγέρτη CC (μονωμένη)
Για τη σύνδεση των ηλεκτροδίων διέγερσης με βύσματα DIN.
Υποστήριξη για την ενεργή χειρολαβή.
Σύνδεσμοι εξόδων ανθεκτικοί στο άγγιγμα (μονωμένοι)
Για τη σύνδεση των ηλεκτροδίων διέγερσης με συνδέσμους
ανθεκτικούς στο άγγιγμα.
Ένδειξη ενεργού ηλεκτροδίου
Οι πράσινες λυχνίες (LED) υποδεικνύουν τα ενεργά (καθοδικά)
ηλεκτρόδια διέγερσης.

Πίσω τμήμα

LINK

Σύνδεσμος εισόδου HS Link － Σύνδεση μονάδας ενισχυτή

35

Οδηγίες χρήσης εξοπλισμού

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διέγερση
Τάση πηγής
Η τάση πηγής για τους διεγέρτες ρεύματος είναι περίπου 400 V. Αν η αντίσταση φορτίου
υπερβαίνει τα 400 V/Iskin, όπου το Iskin δηλώνει το επιλεγμένο ρεύμα διέγερσης, οι διεγέρτες
δεν θα μπορούν να παρέχουν τα επιλεγμένα ρεύματα. Επιπλέον, οι διεγέρτες δεν θα
μπορούν να παρέχουν περισσότερα από περίπου 0,5 W. Αυτό μπορεί να περιορίσει το ρεύμα
εξόδου για τις γρήγορες διεγέρσεις.

Ηλεκτρόδια διέγερσης
Προτεινόμενα ηλεκτρόδια διέγερσης
Τα προτεινόμενα ηλεκτρόδια διέγερσης που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις τυπικές
έρευνες είναι:
Αριθμός
ηλεκτροδίου

Τύπος

9013S030

Ψηφιακό δακτυλιοειδές ηλεκτρόδιο

9013L069

Ψηφιακό δακτυλιοειδές ηλεκτρόδιο Velcro

9013L036

Εύχρηστο ηλεκτρόδιο διέγερσης

9031E017

Προηγμένη χειρολαβή διέγερσης

Όταν χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρόδια επιφάνειας (επιδερμικά), ισχύουν τα εξής:
Πριν τοποθετήσετε τα υφασμάτινα άκρα 9013L036 (felt tip), ή οποιοδήποτε ηλεκτρόδιο
γείωσης της σειράς 9013S070 σε κάποιον ασθενή, πρέπει να τα εμποτίσετε με αλατούχο
διάλυμα για να πετύχετε καλή ηλεκτρική επαφή με το δέρμα. Κάθε ζεύγος υφασμάτινων
άκρων προορίζεται για χρήση μόνο με έναν ασθενή.
Ομοίως, όταν χρησιμοποιείτε τις ακίδες ηλεκτροδίου του 9031E017 ή άλλα ηλεκτρόδια με
μεταλλική επαφή που παρέχονται με αγώγιμο τζελ, μπορείτε να μειώσετε την αντίσταση του
δέρματος χρησιμοποιώντας κρέμα ηλεκτροδίων ή παρεμφερές υλικό.
Όταν χρησιμοποιείτε τα επαναχρησιμοποιήσιμα ηλεκτρόδια επιφάνειας, βεβαιωθείτε ότι τα
επανεπεξεργάζεστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και σύμφωνα με μια
επικυρωμένη διαδικασία ελέγχου λοιμώξεων.
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Μέγιστη πυκνότητα ρεύματος
Προσοχή! Αν η πυκνότητα ρεύματος υπερβαίνει τα 2 mA rms/cm2, μπορεί να απαιτείται
ιδιαίτερη προσοχή από το χρήστη (κίνδυνος εγκαύματος στο δέρμα). Το μέγιστο ρεύμα
παλμού εξαρτάται από τη συχνότητα της διέγερσης, το εύρος παλμού και την επιφάνεια του
ηλεκτροδίου. Η πυκνότητα ρεύματος υπολογίζεται ως εξής:
______
J =  (f  Tp)  I/A,
όπου το f καθορίζει τη συχνότητα της διέγερσης, το Tp το εύρος παλμού, το I το ρεύμα
παλμού και το A την επιφάνεια του ηλεκτροδίου. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ.
βλάβη σε νεύρα, μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσετε πιο ισχυρά ρεύματα.

Επιφάνειες ηλεκτροδίων
9031E017 = 0,58 cm2
9013L036 = 0,39 cm2
9013L069 = O  0,5 cm2
όπου το O καθορίζει την περίμετρο.
Παράδειγμα: ηλεκτρόδιο διέγερσης επιφάνειας 9013L036, υφασμάτινα άκρα, συχνότητα
διέγερσης 2 Hz, εύρος παλμού 0,2 ms:
__________
J =  (2  0,0002)  I/0,39 cm2 < 2 mA/cm2
I < 39 mA
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Δοκιμή ενεργοποίησης
Προειδοποιήσεις
Κατά την εκτέλεση της δοκιμής ενεργοποίησης της εφαρμογής Keypoint.NET, ενδέχεται να
εμφανιστούν στην οθόνη οι ακόλουθες προειδοποιήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό/τη
συσκευή:
Ο διεγέρτης ρεύματος μπορεί να παρουσιάζει βλάβη:
Προέκυψε πρόβλημα κατά τη δοκιμή ενεργοποίησης του διεγέρτη. Εξέλθετε από το
πρόγραμμα Keypoint.NET και ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίων.
Μην χρησιμοποιείτε το διεγέρτη ρεύματος αν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα· ο διεγέρτης
μπορεί να είναι ελαττωματικός.
Δεν ανιχνεύτηκε εξοπλισμός:
Η επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή και του εξοπλισμού δεν μπορεί να εδραιωθεί.
Εξέλθετε από το πρόγραμμα Keypoint.NET και ελέγξτε:
- τη σύνδεση του καλωδίου USB ανάμεσα στη μονάδα υπολογιστή και το πίσω τμήμα της
κύριας μονάδας·
- τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας στο πίσω τμήμα της κύριας μονάδας·
- τη σύνδεση του καλωδίου HS Link στο πλαϊνό τμήμα της κύριας μονάδας.
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Απαιτήσεις υπολογιστή
Ασφάλεια
Αν ο υπολογιστής τροφοδοτείται από τη μονάδα Keypoint Focus και ΔΕΝ έχει αγοραστεί από
τη Natus, τότε πρέπει να ισχύουν και να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
• Η μονάδα Keypoint Focus πληροί το πρότυπο IEC 60601-1 [Ηλεκτρικές ιατρικές συσκευές
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για την ασφάλεια], και το πρότυπο IEC 60601-1-2 [Ηλεκτρικές
ιατρικές συσκευές - Μέρος 1-2: Γενικές απαιτήσεις για τη βασική ασφάλεια και τη βασική
απόδοση - Συμπληρωματικό πρότυπο: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Απαιτήσεις και
έλεγχοι].
Ο επιλεγμένος υπολογιστής πρέπει να συμμορφώνεται με τα εξής πρότυπα:
• Το πρότυπο IEC 60950-1 [Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών - Ασφάλεια - Μέρος 1:
Γενικές απαιτήσεις]·
και
• Το πρότυπο IEC 60601-1-2 [Ηλεκτρικές ιατρικές συσκευές - Μέρος 1-2: Γενικές απαιτήσεις
για τη βασική ασφάλεια και τη βασική απόδοση - Συμπληρωματικό πρότυπο:
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Απαιτήσεις και έλεγχοι]·
και
Ολόκληρο το σύστημα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ασφάλειας: IEC
60601-1 [Ηλεκτρικές ιατρικές συσκευές – Μέρος 1-1: Γενικές απαιτήσεις για την ασφάλεια
– Συμπληρωματικό πρότυπο: Απαιτήσεις ασφάλειας για τα ηλεκτρικά ιατρικά συστήματα και
τη βασική απόδοση], και ιδίως το ρεύμα διαρροής του υπολογιστή και την ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα, πρέπει να τηρούνται τα εξής:
• Το μέγιστο ρεύμα διαρροής στο περίβλημα/στην αφή σε συμμόρφωση με το IEC 60601-1
είναι 0,100 mA σε κανονικές συνθήκες (και 0,500 mA σε κατάσταση μίας βλάβης).
 Το ρεύμα διαρροής της μονάδας Keypoint Focus στο περίβλημα/στην αφή χωρίς
υπολογιστή και το καλώδιο ρεύματός του είναι έως 0,05 mA σε κανονικές συνθήκες.
 Επομένως, το ρεύμα διαρροής στο περίβλημα/στην αφή για τον επιλεγμένο
υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου διασύνδεσης τροφοδοσίας, πρέπει
να είναι έως 0,05 mA, σε κανονικές συνθήκες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τυχόν μη συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις μπορεί να
προκαλέσει κίνδυνο για τον ασθενή ή το χειριστή.

Απόδοση
Για μια λειτουργική απόδοση, ο υπολογιστής πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που
περιγράφονται στη Σημείωση έκδοσης του λογισμικού Keypoint.NET.
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Συντήρηση
Οδηγίες καθαρισμού
Οι εργασίες συντήρησης που μπορούν να πραγματοποιηθούν από το χειριστή περιορίζονται
στον καθαρισμό της συσκευής. Οι εργασίες συντήρησης στο εσωτερικό της συσκευής πρέπει
να εκτελούνται μόνο από καταρτισμένο προσωπικό σέρβις.
Πρέπει να πραγματοποιείται τακτικός καθαρισμός ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης της
συσκευής. Να τηρείτε πάντα τις οδηγίες της τοπικής αρχής υγιεινής και τα παρακάτω σημεία:
▪ Πριν καθαρίσετε τον εξοπλισμό, αποσυνδέστε τον από την τροφοδοσία.
▪ Καθαρίστε τον εξοπλισμό με ένα καθαρό, ελαφρώς βρεγμένο πανί και σκουπίστε τον.
▪ Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν εισχωρήσει υγρά στη συσκευή, στα πλήκτρα και σε άλλες
οπές του περιβλήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή άλλα καθαριστικά προϊόντα με βάση
το οινόπνευμα, διαλύτες, σιλικόνη, διαβρωτικά ή/και εύφλεκτες ουσίες.

Έλεγχοι ασφάλειας
Οι παρακάτω έλεγχοι ασφάλειας πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από καταρτισμένο
προσωπικό τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και σε περίπτωση επισκευής:
1. Επιθεώρηση για εμφανή ζημιά στη συσκευή.
2. Επιθεώρηση καλωδίου τροφοδοσίας και καλωδίων σύνδεσης.
3. Έλεγχος καλωδίων ηλεκτροδίων και συνδέσεων ασθενούς.
4. Έλεγχος εξόδου διεγέρτη ρεύματος σε όλα τα εύρη –Βλ. Εγχειρίδιο KPTest4.
5. Μέτρηση αντίστασης μόνωσης.
6. Μέτρηση ρευμάτων διαρροής.
7. Μέτρηση αντίστασης προστατευτικού αγωγού γείωσης.
8. Μέτρηση αντίστασης προστατευτικού γειωμένου περιβλήματος και εξαρτημάτων
καροτσιού.
9. Έλεγχος απολαβής Ενισχυτή –Βλ. Εγχειρίδιο KPTest4.
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Διαχείριση αποβλήτων
Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Πληροφορίες συμμόρφωσης.
Μην απορρίπτετε το παρόν προϊόν μαζί με τα αταξινόμητα αστικά απόβλητα. Να
απορρίπτετε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Ταξινόμηση
Τύπος προστασίας από ηλεκτροπληξία: κατηγορία I:
▪ Εξοπλισμός στον οποίο η προστασία από ηλεκτροπληξία δεν βασίζεται μόνο στη
βασική μόνωση, αλλά ο οποίος περιλαμβάνει πρόσθετες προφυλάξεις ασφάλειας για
τη σύνδεση του εξοπλισμού με τον προστατευτικό αγωγό γείωσης στη σταθερή
καλωδίωση της εγκατάστασης, έτσι ώστε τα προσβάσιμα μεταλλικά εξαρτήματα να
μην μπορούν να είναι ενεργά σε περίπτωση βλάβης της βασικής μόνωσης.
Μέθοδος(οι) αποστείρωσης ή απολύμανσης προτεινόμενοι από τον κατασκευαστή:
▪ Ανατρέξτε στην ενότητα «Συντήρηση».
Βαθμός προστασίας από ηλεκτροπληξία:
▪ Τύπος BF: εφαρμοζόμενο μέρος που παρέχει συγκεκριμένο βαθμό προστασίας από
ηλεκτροπληξία, ιδίως αναφορικά με τα εξής:
-Επιτρεπόμενο ρεύμα διαρροής.
-Το εφαρμοζόμενο μέρος είναι ηλεκτρικά μονωμένο (μη σταθερό).
-Δεν προορίζεται για άμεση εφαρμογή στην καρδιά.
Βαθμός προστασίας από επιβλαβή εισχώρηση νερού:
▪ IP20: συνήθης εξοπλισμός (εξοπλισμός κλειστού τύπου χωρίς προστασία από
εισχώρηση νερού).
Βαθμός ασφάλειας εφαρμογής παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού μείγματος με αέρα ή
οξυγόνο ή οξείδιο του αζώτου:
▪ Εξοπλισμός ακατάλληλος για χρήση παρουσία ενός τέτοιου μείγματος.
Τρόπος λειτουργίας:
▪ Συνεχής λειτουργία.
Βαθμός εγγύτητας ασθενούς:
▪ Όλος ο εξοπλισμός (σύστημα) είναι κατάλληλος για χρήση στο περιβάλλον του
ασθενούς.
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Γενικά ρυθμιστικά σύμβολα
Οι συσκευές συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42/ΕΟΚ
που τροποποιήθηκε από την 2007/47/ΕΟΚ για τα ιατροτεχνολογικά
προϊόντα.
Συμβουλευτείτε τις Οδηγίες χρήσης.

Oδηγίες χρήσης.



Προειδοποιήσεις σχετικά με αυτήν τη συσκευή. / Προσοχή! Διαβάστε
τις οδηγίες χρήσης.
Ενδείξεις προσοχής σχετικά με αυτήν τη συσκευή. / Προσοχή!
Συμβουλευτείτε τις Οδηγίες χρήσης.



Η συσκευή είναι τύπου BF, δηλαδή το εφαρμοζόμενο μέρος είναι
ηλεκτρικά μονωμένο.
Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Πληροφορίες
συμμόρφωσης.

.

Αριθμός αναφοράς

Σειριακός αριθμός

SWL

Ασφαλές φορτίο εργασίας.

Ημερομηνία κατασκευής

Κατασκευαστής

Rx only

Μόνο για την αγορά των Η.Π.Α. Η νομοθεσία των Η.Π.Α. επιτρέπει την
πώληση αυτής της συσκευής από ιατρό ή κατόπιν εντολής αυτού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για τα σύμβολα που σχετίζονται με τον υπολογιστή, την οθόνη και τον εκτυπωτή,
ανατρέξτε στα συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης.

42

Dantec Keypoint Focus

43

Οδηγίες χρήσης εξοπλισμού

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Απαίτηση
Περιβάλλον
χρήσης

Βασική απόδοση

Περιγραφή
Το σύστημα προορίζεται για χρήση σε νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές, αλλά όχι κοντά σε
ενεργό χειρουργικό εξοπλισμό υψηλής συχνότητας και δωμάτια με συστήματα απεικόνισης
μαγνητικού συντονισμού, προστατευμένα από ραδιοσυχνότητες, όπου η ένταση των
ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών είναι υψηλή.
Οι πιθανές πηγές μη αποδεκτού κινδύνου που αναγνωρίζονται ότι χαρακτηρίζουν τη
ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ της λειτουργίας του ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ που καλύπτει το
παρόν πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων είναι:
• Ελάχιστος θόρυβος σε μια κυματομορφή ή σφάλματα ή παραμόρφωση σε μια εικόνα και
τυχόν σφάλμα σε μια αριθμητική τιμή που εμφανίζεται και το οποίο δεν μπορεί να
αποδοθεί σε φυσιολογική επίδραση και μπορεί να αλλοιώσει τη διάγνωση
• Απαλλαγή από την εμφάνιση εσφαλμένων ενδείξεων σχετικών με την ασφάλεια
• Απαλλαγή από την παραγωγή υπερβολικού επιπέδου διέγερσης
• Απαλλαγή από φλόγες/πυρκαγιά
Η προσωρινή διακοπή λειτουργίας των διεγερτών και η εμφάνιση των κυματομορφών έχει
αξιολογηθεί και καθοριστεί ότι δεν επηρεάζει δυσμενώς τον ασθενή. Αυτός ο τύπος
υποβάθμισης δεν θεωρείται ότι επηρεάζει τη βασική απόδοση ή την ασφάλεια των
συστημάτων.
• Λαμβάνοντας υπόψη αυτά, την ατρωσία στην ηλεκτροστατική εκκένωση και τις διακοπές
ρεύματος ενώ είναι σε λειτουργία, είναι αποδεκτό, δεδομένου ότι σχετίζεται με την
ασφάλεια και τη βασική απόδοση των συστημάτων, ότι:
α. Η επικοινωνία μεταξύ της βασικής μονάδας, του ενισχυτή και του υπολογιστή μπορεί να
χαθεί κατά την είσοδο σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης και ο χρήστης μπορεί να
πραγματοποιήσει ανάκτηση τροφοδοτώντας ξανά το σύστημα ή/και επανεκκινώντας το
λογισμικό εφαρμογής.
β. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν διαταραχθεί, οι κυματομορφές μπορεί να
περιέχουν ηλεκτρικά σφάλματα τα οποία είναι ευδιάκριτα αλλά πρέπει να
πραγματοποιηθεί ανάκτηση μετά από έλεγχο, χωρίς αλλαγή λειτουργίας ή παραμέτρων.
Δεν θεωρείται αποδεκτός κίνδυνος ούτε επηρεάζεται η ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ αν ο
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ που καλύπτεται στο παρόν πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων
γίνει πλήρως μη λειτουργικός, λόγω της προοριζόμενης χρήσης του.
Σε περίπτωση προσωρινής απώλειας ή υποβάθμισης της βασικής απόδοσης λόγω
ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών, το σύστημα αποκαθίσταται αυτόματα ή απαιτείται μη
αυτόματη παρέμβαση για να επανεκκινηθεί. Αυτό εξαρτάται από το βαθμό της διαταραχής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση αυτού του εξοπλισμού δίπλα ή σε στοίβα με άλλον
εξοπλισμό πρέπει να αποφεύγεται επειδή θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσφαλμένη
λειτουργία. Αν κρίνεται αναγκαία μια τέτοια χρήση, πρέπει να παρατηρείτε αυτόν τον
εξοπλισμό και τον άλλο για να ελέγχετε αν λειτουργούν κανονικά.

Προειδοποιήσεις

Σημείωση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση εξαρτημάτων, μορφοτροπέων και καλωδίων
διαφορετικών από εκείνα που καθορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή αυτού του
εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή μειωμένη
ηλεκτρομαγνητική ατρωσία του εξοπλισμού και σε εσφαλμένη λειτουργία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι φορητοί εξοπλισμοί ραδιοσυχνοτήτων (συμπεριλαμβανομένων
περιφερειακών όπως καλώδια κεραίας και εξωτερικές κεραίες) πρέπει να χρησιμοποιούνται
σε απόσταση άνω των 30 cm (12 ίντσες) από κάθε εξάρτημα του συστήματος Keypoint
Focus συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων που καθορίζει ο κατασκευαστής. Διαφορετικά,
μπορεί να προκληθεί υποβάθμιση της απόδοσης του εξοπλισμού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα χαρακτηριστικά εκπομπών αυτού του εξοπλισμού τον καθιστούν κατάλληλο
για χρήση σε βιομηχανικές περιοχές και νοσοκομεία (CISPR 11 κατηγορίας A). Εάν
χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον κατοικίας (για το οποίο συνήθως απαιτείται CISPR 11
κατηγορίας B) αυτός ο εξοπλισμός δεν μπορεί να προσφέρει κατάλληλη προστασία σε
υπηρεσίες επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες. Ο χρήστης μπορεί να χρειαστεί να λάβει
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Απαίτηση

Περιγραφή
μέτρα μετριασμού, όπως αλλαγή θέσης ή προσανατολισμού του εξοπλισμού.

Λίστα στοιχείων συστήματος,
πρόσθετων και προαιρετικών
εξαρτημάτων
Λίστα όλων των μονάδων, των καλωδίων και των εξαρτημάτων με τα οποία ο κατασκευαστής
του Keypoint Focus απαιτεί συμμόρφωση. Ο πελάτης ή ο χρήστης του Keypoint Focus πρέπει
να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται με αυτά τα εξαρτήματα.
Κ/Ε
9033G070-

Τύπος
*

Οδηγία

Κύρια μονάδα Focus

9033C073-

Ενισχυτής Natus 3 καναλιών EMG/EP

9033C074-

Ενισχυτής 4 καναλιών EMG/EP

9033C076-

Ενισχυτής 6 καναλιών EMG/EP

9033C077-

Ενισχυτής 6 καναλιών EP

9033C078-

Ενισχυτής 8 καναλιών EMG/EP

9031E072-

Κουτί ηλεκτρικού διεγέρτη Multi

9006A2109006A2119006A2209006A226-

*
*
*
*

Καλώδιο τροφοδοσίας, ΕΕ
Καλώδιο τροφοδοσίας, ΗΒ
Καλώδιο τροφοδοσίας, ΗΠΑ
Καλώδιο τροφοδοσίας, Δανία

Θωρακισμένη σύνδεση γείωσης και μέγιστο
μήκος καλωδίου 3 m.

9006A253-

Καλώδιο διασύνδεσης τροφοδοσίας
(εκτυπωτής)

Μήκος καλωδίου 0,5 m

9006A254-

Καλώδιο διασύνδεσης τροφοδοσίας
(οθόνη)

Μήκος καλωδίου 1,5 m

9006A250-

Καλώδιο διασύνδεσης τροφοδοσίας
(υπολογιστής)

Μήκος καλωδίου 1,2 m

9006A255-

Καλώδιο διασύνδεσης τροφοδοσίας
(φορητός υπολογιστής)

Μήκος καλωδίου 1,2 – 1,8 m

9080K0541 +
9080K0522

Καλώδιο προσωρινής σύνδεσης HS link
(Κύρια μονάδα – Ενισχ.)

9080K0131

Καλώδιο USB (υπολογιστής μπροστινό άκρο)

Μήκος καλωδίου 1 m

Γενικά

Καλώδιο σήματος εικόνας (ψηφιακό
RGB)

Μέγιστο μήκος καλωδίου 1,7 m

Γενικά

Καλώδιο σήματος εκτυπωτή

Μέγιστο μήκος καλωδίου 1,7 m

Γενικά *

Καλώδια ηλεκτροδίων και διέγερσης

Θωρακισμένα. Μέγιστο μήκος καλωδίου 2 m
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Μήκος καλωδίου 2,0 m

Οδηγίες χρήσης εξοπλισμού

Γενικά

Ηλεκτρόδια διέγερσης, γείωσης και
καταγραφής

Θωρακισμένα ή μη θωρακισμένα. Μέγιστο
μήκος καλωδίου 1,2 m

Γενικά *

Υπολογιστής (φορητός/επιτραπέζιος)

Γενικά

Ποντίκι

Μέγιστο μήκος καλωδίου 2 m (εν μέρει
εσωτερικό)

Γενικά

Πληκτρολόγιο

Μέγιστο μήκος καλωδίου 2 m (εν μέρει
εσωτερικό)

9080F054-

Οθόνη 22”

9031D0409031D041-

*
*

Μονωτικός μετασχηματιστής 115 V
Μονωτικός μετασχηματιστής 230 V

9031E017-

*

Προηγμένη χειρολαβή διέγ.

Μήκος καλωδίου 2,5 m

9031E027-

*

Κυλινδρικά εξαρτήματα αυτιού

Μήκος καλωδίου 5 m

9031E025-

*

Σετ ακουστικών

Μήκος καλωδίου 5 m

9031E026-

*

Θωρακισμένο σετ ακουστικών

Μήκος καλωδίου 5 m

9031E028-

*

Ακουστικά οστικής αγωγιμότητας

Μήκος καλωδίου 5 m

9031B030-

Διακόπτης δαπέδου, 3 πλήκτρα

Μήκος καλωδίου 2,5 m

9031B032-

Διακόπτης δαπέδου, 1 πλήκτρο

Μήκος καλωδίου 2,5 m

9031E040-

*

Σφυρί αντανακλαστικών

Μήκος καλωδίου 1,8 m

9033B033-

*

Καλώδιο εύχρηστου διακόπτη

Μήκος καλωδίου 1,8 m
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Dantec Keypoint Focus

Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.natus.com για να βρείτε το γραφείο πωλήσεων
και σέρβις της περιοχής σας.

Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park Gort, Co.
Galway Ireland

RX only
Αρ. εγγρ. 9033M3703EL Αναθ. D
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