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Copyright © 2020 Natus. Alle rechten voorbehouden.
De inhoud van deze handleiding is het eigendom van Natus. Reproductie in zijn geheel of
gedeeltelijk is strikt verboden.
Op het moment van drukken/overdracht naar de dvd, beschreef deze handleiding het
apparaat en zijn functies op juiste wijze. Maar omdat er sinds de productie van deze
handleiding mogelijk wijzigingen zijn uitgevoerd, bevat het systeempakket mogelijk een of
meer aanvullingen op de handleiding. Deze handleiding, inclusief dergelijke aanvullingen,
dient grondig te worden gelezen alvorens het apparaat te gebruiken.
De volgende situatie verklaart garantie(s) en verplichtingen voor Natus nietig:
- Het apparaat wordt niet gebruik volgens de meegeleverde handleidingen en andere
bijbehorende documentatie.
Dit systeem is CE-gemarkeerd in overeenkomst met de vereisten in de richtlijn medische
hulpmiddelen 93/42/EEG.
Natus Neuro en Keypoint zijn geregistreerde handelsmerken van Natus Medical Incorporated
in de V.S. en in andere landen.
De documentatie die met de Keypoint-apparaten wordt meegeleverd bevat een handleiding
Gebruiksaanwijzing voor de software; een handleiding Gebruiksaanwijzing voor de hardware;
Technisch informatieblad; en een Klinische referentiehandleiding. Zowel de handleidingen
Gebruiksaanwijzing voor de software en hardware zijn benodigd om de Keypoint.NETapplicatie te kunnen gebruiken en een test te kunnen uitvoeren.
Voor geavanceerd gebruik van de Keypoint.NET-applicatie, biedt de Clinical Reference Manual
(alleen beschikbaar in het Engels) een beschrijving van alle functies en tests die kunnen
worden uitgevoerd. Voor technische informatie biedt het Technical Data Sheet (alleen
beschikbaar in het Engels) gedetailleerde technische specificaties.

Volg de instructies voor gebruik/Aandacht voor waarschuwingen en
voorzorgsmaatregelen
Voordat u een test start, dient u de documentatie te lezen en volledig te begrijpen hoe u het
systeem bedient. Besteed vooral aandacht aan alle Waarschuwingen en
voorzorgsmaatregelen.
Zie de paragraaf Algemene regelsymbolen in deze handleiding voor de lijst met algemene
regelsymbolen behorend tot dit apparaat.
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Beoogd gebruik
Keypoint Focus is bedoeld als een elektrofysiologisch hulpmiddel voor het stellen van een
diagnose en prognose, en om ziekten van het centrale en perifere zenuwstelsel te volgen. Het
kan ook worden gebruikt voor het bestuderen van functionele aspecten van zenuwen en
spieren in andere domeinen, zoals revalidatie (fysische geneeskunde), arbeidsgeneeskunde en
sportgeneeskunde.

Veiligheidsinformatie
Het Keypoint Focus-systeem is bedoeld om te worden gebruikt bij elektrofysiologische tests,
zoals: registraties voor elektromyografie (EMG), zenuwgeleidingsonderzoek (NCS) en
opgeroepen potentieel (EP).
Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing van de software voor veiligheidsinformatie met betrekking
tot de patiënt of het gebruik van de Keypoint.NET-applicatiesoftware. Zorg dat u de informatie
leest en begrijpt voordat u gebruik maakt van deze apparatuur.

Contra-indicaties
Het is een medisch besluit of het risico van gebruik duidelijk groter is dan mogelijke voordelen
voor ieder geval.
Een patiënt met een geïmplanteerd elektronisch apparaat (d.w.z. een pacemaker) mag niet
worden blootgesteld aan elektrische stimulatie, tenzij er voorafgaand eerst de mening van
een medisch specialist is verkregen.
In gevallen met een neiging tot bloeden, dienen er dergelijke maatregelen te worden
genomen wanneer er naalden worden gebruikt.
Conventionele voorzorgsmaatregelen dienen te worden genomen bij patiënten met
infectieziekten.
Leeftijd en geslacht vormen geen op zichzelf staande contra-indicaties voor enige procedure.
Voor contra-indicaties met naalden/elektroden raadpleegt u de daarbij behorende
gebruiksaanwijzingen.

Gevaar
Mogelijk explosiegevaar indien gebruik in de nabijheid van brandbare verdovingsmiddelen.
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Waarschuwingen
Gebruik deze op een pc-gebaseerde apparatuur niet voor andere doeleinden dan waar het
door de fabrikant voor bedoeld is − d.w.z. het uitvoeren van tests op patiënten en mogelijk
daaropvolgende rapportgeneratie. Installeer geen andere software dan de Keypoint.Netsoftware. Natus aanvaardt geen verantwoordelijkheid wanneer de apparatuur niet volgens
deze handleiding wordt gebruikt.
Het apparaat is niet MRI-compatibel.
Het apparaat is niet bedoeld voor directe harttoepassing.
Het apparaat is niet geschikt voor gebruik bij intensive-carebewaking.
Enige onderbreking van de beschermende aardgeleider binnen of buiten het apparaat, of het
loskoppelen van de beschermende aardgeleider, maakt het apparaat gevaarlijk. Opzettelijke
onderbreking is verboden. De beschermende aardgeleider dient regelmatig te worden
gecontroleerd.
Vanwege het risico op een elektrische schok, mag de gebruiker en/of de patiënt niet in direct
of indirect contact staan met de metalen bescherming op de LINK-kabel die aan de achterkant
van de versterker is bevestigd.
Sluit de „patiëntaarding” niet aan op de aardaansluiting op het achterpaneel van de
scheidingstrafo of op een andere „aard”-aansluiting, omdat de elektrode -inputs galvanisch
geïsoleerd zijn.
Het gelijktijdig aansluiten van een patiënt op HF chirurgische apparatuur kan leiden tot
brandwonden op de plek van de elektrische stimulatie of registrerende elektroden, en
mogelijk schade toebrengen aan de elektrische stimulator of de input-versterkers van de
elektrode. Gebruik in de nabijheid (bijv. 1 m) van kortegolf- of microgolftherapie-apparatuur
kan onbestendigheid in de output van de elektrische stimulator veroorzaken.
Elektrische apparatuur voor medisch gebruik vereist speciale EMC-voorzorgsmaatregelen en
dient te worden geïnstalleerd en onderhouden volgens de EMC-documentatie van het apparaat.
Wanneer de geïntegreerde LAN-poort wordt verbonden met een netwerksysteem dient de
NetBox Ref. 9031G046x goed in de LAN-lijn worden aangesloten tussen de LAN-poort en het
netwerksysteem.
Maak geen directe verbinding tussen de LAN-poort van de pc en het netwerksysteem!
De NetBox Ref. 9031G046x levert elektrische isolatie om te voorkomen dat gevaarlijke
elektrische spanning de patiënt bereikt in het geval dat het netwerksysteem per ongeluk
elektrisch wordt kortgesloten op een lijn onder hoge spanning.
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Als de NetBox Ref. 9031G046x bij het maken van de LAN-verbinding niet goed wordt
geïnstalleerd, vervalt de nalevingscertificering met de IEC 60601-1 internationale
veiligheidsstandaard voor medische elektrische apparatuur van dit product.
Het gebruik van andere accessoires, elektroden en kabels dan die gespecificeerd worden door
Natus kan resulteren in verhoogde uitstoot of verminderde immuniteit van de apparatuur.
Gebruik alleen optionele apparaten gespecificeerd door Natus om te voldoen aan IEC 60601-1.
Bij het aansluiten van andere apparatuur dient er te worden gelet op de standaard: IEC 60601-1
Medische elektrische apparatuur, (deel 1…). Het niet voldoen aan deze standaard kan een
veiligheidsrisico veroorzaken.
De apparatuur mag niet gebruikt worden naast of opgestapeld op andere apparatuur. Als het
gebruik naast of opgestapeld op andere apparatuur nodig is, dient de apparatuur in de gaten
te worden gehouden voor normaal gebruik in de configuratie waarin het gebruikt zal worden.
Gevaarlijke fysiologische effecten! De spanningstimulator kan gevaarlijke spanningen en
voltage afgeven.
Wees bij het bedienen van de spanningsstimulatoren voorzichtig dat de patiënten niet aan
hoge spanningen worden blootgesteld. „Reset” altijd de stimulator alvorens de stimulatieelektrode aan te sluiten of los te koppelen.
Let tijdens het gebruik van het programma op de intensiteitindicator. –Zie de paragraaf
Stimulator overbelast in de gebruikershandleiding van de software en de paragraaf
Stimulatoren in deze hardwarehandleiding voor verdere informatie.
Ingangsaansluitingen van de elektrostatisch gevoelige versterker – Raak de
ingangsaansluitingen van de versterker niet aan, omdat dit de versterker kan beschadigen of
van invloed kan zijn op de prestaties ervan.

Voorzorgsmaatregelen
Gebruik altijd afgeschermde stroomkabels van Natus ter voorkoming van brommen, vooral in
de buurt van de patiënt of de versterker.
Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan elektrische apparatuur voor medisch
gebruik beïnvloeden.
Gevaar voor een elektrische schok. Verwijder niet de kap. Laat onderhoud uitvoeren door
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Vermijd onbedoeld contact tussen aangesloten, maar niet-toegepaste elektroden en andere
geleidende onderdelen - inclusief die zijn aangesloten op beschermende aarde.
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Gebruik geen schoonmaakmiddelen op basis van alcohol, oplosmiddel, stoffen op basis van
silicium, bijtende en/of brandbare stoffen om de apparatuur mee te reinigen.

Bijwerkingen
Er zijn geen bijwerkingen bekend voor procedures uitgevoerd met Keypoint Focus.

Veiligheidsvereisten
LET OP Dit apparaat is bedoeld om gebruik te worden door gekwalificeerd medisch
personeel, deskundig op het gebied van neurofysiologie en neurofysiologische beoordeling
alsmede in het gebruik van het product/Keypoint-apparatuur.
Dit apparaat is ontworpen en getest in overeenstemming met IEC 60601-1 Medische
elektrische apparatuur, cf. de tekst over IEC 60601-1 verderop in deze paragraaf.
Het apparaat is ontworpen voor gebruik binnenshuis bij temperaturen tussen +10 °C en +35 °C
(+50 °F tot +95 °F).
De netstekker mag alleen in een stopcontact worden gestoken wanneer het is voorzien van
een beschermende aarde. Het is niet toegestaan om verlengsnoeren te gebruiken. Het is niet
toegestaan een stekkerdoos te gebruiken.

WAARSCHUWING Door een onderbreking van de beschermende aardgeleider in of
buiten het apparaat, of door het loskoppelen van de beschermende aardgeleider is het
waarschijnlijk dat het apparaat een gevaar vormt. Opzettelijke onderbreking is verboden. De
beschermende aardgeleider dient regelmatig te worden gecontroleerd.
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Houd u aan de volgende aanbevelingen voor veilige bediening van het apparaat:
▪ Bij het aansluiten van medische apparatuur die van stroom voorzien wordt via een
stopcontact dat zich in kamer bevindt die niet voor medische doeleinden wordt
gebruikt, of wanneer er niet-medische apparatuur op dit apparaat wordt aangesloten,
dient u te letten op de vereisten van IEC 60601-1, Veiligheidseisen voor medische
elektrische systemen, cf. de tekst over IEC 60601-1, verderop in deze paragraaf.
▪ Wanneer het apparaat op de netvoeding is aangesloten, staan de stekkers onder
stroom en worden door het openen van kappen of het verwijderen van onderdelen, dat
alleen mogelijk is met de hulp van een gereedschap, delen onder stroom blootgesteld.
▪ Het apparaat moet worden losgekoppeld van alle voltagebronnen voordat het wordt
geopend voor aanpassingen, vervanging, onderhoud of reparaties.
▪ Onderhoud moet worden uitgevoerd door onderhoudspersoneel geautoriseerd door
Natus, behalve voor werkzaamheden die in deze handleiding worden beschreven als
werkzaamheden die door de gebruiker kunnen worden uitgevoerd.
▪ Zorg dat alleen zekeringen met de vereiste nominale stroom en van het specifieke type
worden gebruikt voor vervanging. Het gebruik van geïmproviseerde zekeringen en het
kortsluiten van zekeringhouders is niet toegestaan.
▪ Wanneer er meer dan één apparaat wordt gebruikt op een patiënt, moet er worden
gelet op de sommatie van patiëntlekstromen.
▪ Wanneer het waarschijnlijk is dat de bescherming is verzwakt, dient het apparaat
buiten werking te worden gesteld en worden beveilgd tegen onbedoeld gebruik.
Neem contact op met gekwalificeerd onderhoudspersoneel om op zijn minst een
functionele test en een veiligheidscontrole uit te voeren inclusief het volgende:
- Isolatietest;
- Aardecontinuïteitstest; en
- Lekstroomtest, volgens IEC 60601-1.
▪ De bescherming wordt waarschijnlijk minder door, bijvoorbeeld, als het apparaat:
- Zichtbare schade toont;
- De bedoelde functie(s) niet kan uitvoeren;
- Onderhevig is geweest aan zware transportstress.
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Fragment uit de IEC 60601-1 standaard
LET OP Bij het aansluiten van andere apparatuur, moet er goed worden gelet op het
volgende fragment uit de medische veiligheidsstandaard waaraan dit systeem voldoet.

IEC 60601-1 Medische elektrische apparatuur, deel 1:
Algemene vereisten voor basisveiligheid en essentiële prestaties.
Hoofdstuk 16: Medische elektrische systemen.
Bij het aansluiten op een medisch apparaat met een type F toegepast onderdeel, of
aanvullende apparatuur dat niet voldoet aan IEC 60601-1 maar aan de relevante
veiligheidsstandaard voor dergelijke apparatuur, moet de aanvullende apparatuur:
1) buiten de buiten de omgeving van de patiënt worden geplaatst --de omgeving van de
patiënt is een gebied waarin bedoeld of onbedoeld contact kan plaatsvinden tussen
patiënt en onderdelen van het systeem (bijv. een printer, VEP-monitor) of als resultaat van
een andere persoon die onderdelen van het systeem aanraakt;
of
2) indien binnen de omgeving van de patiënt geplaatst, moet:
a) worden voorzien van een aanvullende beschermende aardeaansluiting;
of
b) geleverd vanaf een scheidingstransformator, waardoor de behuizings/aanraaklekstroom wordt beperkt tot een waarde kleiner dan: Normale conditie:
0,1 mA of Enkele fout Conditie 0,5 mA.
Raadpleeg IEC 60601-1 voor verdere informatie.
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Systeemoverzicht
Keypoint Focus hoofdunit

1

Hoofdunit

2

Laptop

3

Achterpaneel

4

Zijpaneel

5

Bedieningspaneel
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Systeeminstellingen
KEYPOINT laptop

KEYPOINT standaard
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Kabelaansluitingen
De systeemonderdelen dienen te worden aangesloten voordat het apparaat wordt gebruikt.
Volg de stappen 1-3 hieronder.
1. Sluit alle signaalinterfacekabels (USB/HS-Link) zoals in de afbeeldingen wordt getoond.
2. Sluit alle stroominterfacekabels aan zoals afgebeeld in de afbeeldingen, behalve het netsnoer.
3. Steek het netsnoer in het stopcontact.

LET OP Gebruik alleen optionele apparaten gespecificeerd door Natus om te voldoen aan
IEC 60601-1.
LET OP Gebruik altijd afgeschermde stroomkabels van Natus ter voorkoming van
brommen, vooral in de buurt van de patiënt of de versterker.
OPMERKING Zorg dat het apparaat dat op het stopcontact is aangesloten zodanig is
gepositioneerd dat het, indien nodig, eenvoudig weer losgekoppeld kan worden.
OPMERKING Door het loskoppelen van de stroomkabel van de netspanning op de Hoofdunit
wordt de netspanning van het volledige systeem losgekoppeld.
OPMERKING Met HS LINK kunnen modules in serie worden aangesloten volgens de volgende
configuratievoorbeelden:
– Hoofdunit  (3, 6 of 8 kn) Versterker  EP 6-kn versterker
– Hoofdunit  (3, 6 of 8 kn) Versterker  Multi-CC stimulator
– Hoofdunit  (3, 6 of 8 kn) Versterker  Focus 3-kn versterker

Hoofdunit
Aansluiting ― Zijpaneel
9033G0704:

CC

AEP

VEP

AEP

VEP

9033G0701:
9033G0703:

CC

LINK
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CC Stimulatoruitgang (geïsoleerd)
De CC stimulator uitgangsaansluitingen zijn elektronisch
geïsoleerd.
CC Stimulator uitgangsaansluiting (geïsoleerd)
Voor het aansluiten van stimulator elektroden met DIN-stekkers.
Ondersteuning voor de actieve handgreep.

LINK

HS Link uitgangsaansluiting －Versterkeraansluiting

AEP
VEP

AEP Headsetaansluiting
VEP Brilaansluiting

Achterpaneel

LINK

HS Link uitgangsaansluiting － Versterkeraansluiting
Beschermende aarde

Functionele aarde
Te gebruiken voor onderdrukken van ruis.
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Dubbele USB aansluitingen – Type A
Beperkte voeding beschikbaar. Alleen gebruikt voor geheugenstick
en licentiedongel.
USB-aansluiting – Type B
Voor computerinterface.
Voetschakelaaraansluiting
Ingangs-/uitgangsaansluiting
Ingang/uitgang magnetische stimulatie/peeshamer, of synchronisatie
van externe trekker of externe stimulatie-acquisitie.

VEP

VEP-monitoraansluiting
Stopcontact (alleen voor laptop wanneer niet gebruikt met
scheidingstrafo)
Uitgang: Netspanning 100 – 240 VA Max. 200 VA
Stroominvoer
Input: 100-240 Vac, 50/60 Hz, Max. 300 VA
Zekeringen
F1, F2 : T4A/250 V

Technische specificaties
Voor technische specificaties, raadpleeg de paragraaf Keypoint Focus in het blad met
technische gegevens.
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Bedieningen
Bedieningspaneel

(1) Stimulatie intensiteit bedieningsknop

(2) Stimulatie duur pijltjestoetsen

(3) Stimulatieherhalingssnelheid
pijltjestoetsen

(4) Volg/markeer en trekker pijltjestoetsen

(5) Cursorstandindicator

(6) Volume/cursorregelknop

(7) Volume-indicator

(8) Luidspreker dempingsindicator

(9) Luidsprekerdempingstoets

(10) Softwarenavigatietoetsen

(11) Numeriek toetsenbord

(12) Stand-by-indicator

(13) Apparaat AAN-indicator

(14) Software-functietoetsen

(15) Sleepsnelheid/gevoeligheidsniveau
Pijltjestoetsen

(16) Herhalende stimulatietoets

(17) Stimulatie-indicator

(18) Enkele stimulatietoets

(19) Toets resetten stimulatie-intensiteit
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Bedieningsfuncties
Apparaat aan/stand-by indicatoren
Apparaat aan
Stand-by

Softwarenavigatie/softwarefuncties
Softwarenavigatietoetsen – Kleur gecodeerd
Met de softwarenavigatietoetsen kunt u door de applicatietabbladen
navigeren.
De 6 kleuren en functies van de softwarenavigatietoetsen corresponderen
met die van de softwarenavigatietoetsen op de applicatie.
Met de linker en rechter pijltjestoetsen kunt u tests selecteren.
Softwarefunctietoetsen – Kleur gecodeerd
Met de softwarefunctietoetsen kunt u de verschillende softwarefuncties op
de applicatie bedienen.
De 12 kleuren en functies van de softwarenavigatietoetsen corresponderen
met die van de softwarenavigatietoetsen op de applicatie.

Sleepsnelheid/gevoeligheidsniveau
Pijltjestoetsen sleepsnelheid
Met de rechter en linker pijltjestoetsen kunt u de sleepsnelheid aanpassen.
Met de rechter pijltjestoets kan de sleepsnelheid worden verhoogd.
De linker pijltjestoets verlaagt de sleepsnelheid.
Pijltjestoetsen gevoeligheidsniveau
Met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag kunt u het gevoeligheidsniveau
aanpassen.
Met de pijltjestoets omhoog kan het gevoeligheidsniveau verhoogd worden.
Het de pijltjestoets omlaag wordt het gevoeligheidsniveau verlaagt.
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Stimulering
Stimuleringsindicator
Het gele lampje (LED) stimulatie-indicator knippert eenmaal voor enkele
stimulatie en met tussenpozen voor herhalende stimulatie.
Toets enkele stimulatie
Wanneer de toets enkele stimulatie wordt ingedrukt, wordt er een enkele
stimulus vrijgegeven en knippert de indicator eenmaal.
De toets enkele stimulatie kan ook worden gebruikt om herhalende
stimulatie te stoppen.
Toets herhalende stimulatie
Wanneer de toets herhalende stimulatie wordt ingedrukt, wordt er een
herhaling vrijgegeven en knippert de indicator met tussenpozen.
Om herhalende stimulatie te stoppen, drukt u op dezelfde toets voor
herhalende stimulatie of op de toets voor enkele stimulatie.

Stimulatie-intensiteit/duur/herhalingssnelheid
Bedieningsknop stimulatie-intensiteit
Met de bedieningsknop stimulatie-intensiteit kunt u de intensiteit van de
vrijgegeven stimulatie aanpassen.
Draai de bedieningsknop naar rechts om de stimulatie-intensiteit te
verhogen.
Draai de bedieningsknop naar links om de stimulatie-intensiteit te verlagen.
Toets resetten stimulatie-intensiteit
Druk op de toets stimulatie-intensiteit resetten om de stimulatie-intensiteit
naar het basisniveau te resetten.
WAARSCHUWING Wees bij het bedienen van de huidige stimulators
voorzichtig dat de patiënten niet aan hoge spanningen worden blootgesteld.
Reset altijd de stimulator alvorens de stimulatie-elektrode aan te sluiten of
los te koppelen.

Pijltjestoetsen stimulatieduur
Met de pijltjestoetsen stimulatieduur omhoog en omlaag kunt u de duur van
de stimulatie verhogen/verlagen.
De pijltjestoets omhoog verhoogt de stimulatieduur.
De pijltjestoets omlaag verlaagt de stimulatieduur.
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Pijltjestoetsen stimulatieherhalingssnelheid
De pijltjestoetsen stimulatieherhalingssnelheid omhoog en omlaag verhogen
en verlagen de stimulatieherhalingssnelheid.
De pijltjestoets omhoog verhoogt de stimulatieherhalingssnelheid.
De pijltjestoets omlaag verlaagt de stimulatieherhalingssnelheid.

Luidspreker/volume/cursorstand/volgen/markering/trekker
Luidsprekerdempingstoets/indicator
Druk op de toets luidspreker dempen om te schakelen tussen de aan en uit
functie.
Het gele lampje (LED) geeft aan dat de luidspreker is gedempt.
Zie de bedieningsknopfunctie hieronder om het volume aan te passen.
Volume-indicator
Het groene lampje (LED) brandt wanneer de volumefunctie is ingeschakeld
–zie de bedieningsknopfunctie hieronder.
Volume/cursor bedieningsknop
Druk op de bedieningsknop om te schakelen tussen de volume- en de
cursorstandfuncties.
Wanneer volume is ingeschakeld, draait u aan de knop om het volume aan
te passen.
Wanneer de cursorstand is ingeschakeld, draait u de knop om de
sporen/markering of de trekkercursor te verplaatsen.
Cursorstandindicator
Het groene lampje (LED) brandt wanneer de cursorstand is ingeschakeld.
Wanneer deze is ingeschakeld, kunt het spoor/de markering of de
trekkercursor verplaatsen met de bedieningsknop –zie de
bedieningsknopfunctie hierboven.
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Spoor/markering/trekkerpijltjestoetsen
Bij NC; F-Wave; en H-Reflex toepassingen:
De pijltjestoetsen omhoog en omlaag selecteren het actieve spoor.
De pijltjestoetsen links en rechts selecteren de actieve cursor.
Bij EMG-toepassing:
De pijltjestoetsen omhoog en omlaag verplaatsen de trekkercursor in kleine
stappen.
De pijltjestoetsen links en rechts verplaatsen de trekkercursor naar links en
naar rechts.

Voetschakelaar (optioneel)
Voetschakelaars zijn beschikbaar als een model met driedubbel pedaal (A, B en C functies), of
als een model met enkel pedaal (B functie). –Zie ook het hoofdstuk Geavanceerde
stimulatiehandgreep in deze handleiding.

Voetschakelaar － model met 3 pedalen
Niveau van bescherming tegen schadelijk binnendringen van
water

IPX1

Toepassingsafhankelijk

(A)
Stimulatie starten/stoppen

(B)
(C)

Druk gedurende 1 seconde in om herhalende stimuli te starten.
Starten/pauzeren – Toepassingsafhankelijk
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Versterkers
Versterkermodule ― 3 kanalen

Versterkerinput (geïsoleerd)
Alle ingangsaansluitingen van de versterker zijn elektronisch
geïsoleerd.
Ingangsaansluitingen elektrostatisch gevoelige versterker
WAARSCHUWING Raak de ingangsaansluitingen van de
versterker niet aan omdat de versterker hierdoor beschadigd
kan raken of de prestaties ervan kan beïnvloeden.
Actieve elektrode – Zwart
De actieve elektrode correspondeert met de zwarte
ingangsaansluiting.
Referentie-elektrode – Rood
De referentie-elektrode correspondeert met de rode
ingangsaansluiting.
Ingangsaansluitingen van de versterker (1-3)
De ingangsaansluitingen van de versterker 1-3 hebben beide
een stopcontact van het type DIN en een paar 1,5 mm touchproof aansluitingen.
–Zie de waarschuwing hierboven voor de ingangsaansluitingen van de elektrostatisch gevoelige versterker.
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Patiënt Aardeaansluitingen
Sluit de aarde-elektrodes van de patiënt aan op de groene
aansluitingen.
WAARSCHUING Sluit de „patiëntaarding” niet aan op
de beschermende aardaansluiting op de scheidingstrafo of
op andere „aard”-aansluitingen, omdat de elektrodeaansluitingen galvanisch geïsoleerd zijn.

Patiënt aardeaansluiting
Sluit de aarde-elektrode van de patiënt aan op de groene
aansluiting.

Achterpaneel
HS Link ingangsaansluiting －Hoofdunit - Zijpaneel

LINK

WAARSCHUWING Vanwege het risico op een
elektrische schok, mag de gebruiker en/of de patiënt niet in
direct of indirect contact staan met de metalen bescherming
op de LINK-kabel die aan de achterkant van de versterker is
bevestigd.
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Versterkermodules ― 3, 4, 6, 8 kanalen

3 kanalen

4 kanalen

6 kanalen

8 kanalen

Apparaat AAN indicator
Het groene lampje (LED) geeft aan dat de versterker is
ingeschakeld.
Versterkerinput (geïsoleerd)
Alle ingangsaansluitingen van de versterker zijn elektronisch
geïsoleerd.
Ingangsaansluitingen elektrostatisch gevoelige versterker
WAARSCHUWING Raak de ingangsaansluitingen van de
versterker niet aan omdat de versterker hierdoor beschadigd
kan raken of de prestaties ervan kan beïnvloeden.

Ω

Impedantietesttoets/indicator (alleen 4/6/8 kanalen)
Druk op de impedantietesttoets om de impedantiemeting
te starten.
Het groene lampje (LED) geeft aan dat de impedantietest
bezig is.

Luidspreker dempingstoets/indicator
Druk op de luidsprekertoets om te schakelen tussen aan en uit.
Het gele lampje (LED) geeft aan dat de luidspreker is gedempt.

Actieve elektrode indicator － zwart
De actieve elektrode correspondeert met de zwarte
ingangsaansluiting.
Het groene lampje (LED) geeft de resultaten aan van de
impedantietest zoals hieronder begrepen.
LED-status
Alle LED’s uit
Constant brandende LED’s
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Referentie elektrode indicator － Rood
De referentie-elektrode correspondeert met de rode
ingangsaansluiting.
Het groene lampje (LED) geeft de resultaten van de
impedantietest aan. –Zie de LED-status en beschrijving van
resultaten onder de actieve elektrode indicator hierboven.
Ingangsaansluitingen van de versterker (1-3) of (1-4)
De ingangsaansluitingen van de versterker 1-3 hebben beide
een stopcontact van het type DIN en een paar 1,5 mm
touch-proof aansluitingen.
Ingangsaansluitingen van de versterker (4-8)
De versterker ingangsaansluitingen 4-8 hebben een paar 1,5
mm touch-proof aansluitingen. Deze ingangsaansluitingen
van de versterker hebben dezelfde referentiepin.
Gekoppelde referentielijn/indicator
Het groene lampje (LED) geeft aan de referentieingangsaansluitingen boven de referentielijn gekoppeld zijn.
Deze functie is actief wanneer geselecteerd in de software
applicatie-instelling.
Patiënt aardeaansluiting/indicator
Sluit de aarde-elektrode van de patiënt aan op de groene
aansluiting.
Het groene lampje (LED) geeft de resultaten van de
impedantietest aan. –Zie de LED-status en beschrijving van
resultaten onder de actieve elektrode indicator hierboven.
WAARSCHUING Sluit de „patiëntaarding” niet aan op
de beschermende aardaansluiting op de scheidingstrafo of
op andere „aard”-aansluitingen, omdat de elektrodeaansluitingen galvanisch geïsoleerd zijn.

Patiënt aardeaansluiting/indicator
Sluit de aarde-elektrode van de patiënt aan op de groene
aansluiting.
Het groene lampje (LED) geeft de resultaten van de
impedantietest aan. –Zie de LED-status en beschrijving van
resultaten onder de actieve elektrode indicator hierboven.
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Achterpaneel
HS Link-ingangsaansluiting － Hoofdunit – Zijpaneel

LINK

LINK

WAARSCHUWING Vanwege het risico op een
elektrische schok, mag de gebruiker en/of de patiënt niet in
direct of indirect contact staan met de metalen bescherming
op de LINK-kabel die aan de achterkant van de versterker is
bevestigd.
HS Link-uitgangsaansluiting －Extra module aansluiting
HS Linkport
Met HS Linkport is aansluiting van een extra module (bijv.
stimulator) mogelijk.
Om het klepje van de HS Linkport te openen, gebruikt u een
gereedschap (bijv. kleine schroevendraaier).
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EP versterkermodule ― 6 kanalen

Apparaat AAN indicator
Het groene lampje (LED) geeft aan de versterker is
ingeschakeld.
Versterkerinput (geïsoleerd)
Alle ingangsaansluitingen van de versterker zijn
elektronisch geïsoleerd.
Ingangsaansluitingen elektrostatisch gevoelige
versterker
WAARSCHUWING Raak de ingangsaansluitingen
van de versterker niet aan omdat de versterker hierdoor
beschadigd kan raken of de prestaties ervan kan
beïnvloeden.
Impedantietesttoets/indicator
Druk op de impedantietesttoets om de
impedantiemeting te starten.
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Ingangsaansluitingen van de versterker – Gemeenschappelijke serie
Het groene lampje (LED) geeft de resultaten aan van de
impedantietest zoals hieronder begrepen.
LED-status
Alle LED’s uit
Constant brandende
LED’s

Resultaat
Acceptabele impedantie
Hoge impedantie

Ingangsaansluitingen – Hoofdserie (montage)
De hoofdserie elektrode aansluitingen zijn geëtiketteerd
volgens het Internationale 10-20 systeem van
elektrodeplaatsing.
Het groene lampje (LED) geeft de resultaten van de
impedantietest aan. –Zie de LED-status en
resultatenbeschrijving onder Ingangsaansluitingen
versterker – Gemeenschappelijke serie hierboven.

Patiënt aardeaansluiting/indicator
Sluit de aarde-elektrode van de patiënt aan op de
groene aansluiting.
Het groene lampje (LED) geeft de resultaten van de
impedantietest aan. –Zie de LED-status en
resultatenbeschrijving onder de Ingangsaansluitingen
versterker – Gemeenschappelijke serie hierboven.

Achterpaneel
HS Link ingangsaansluiting －Hoofdunit - Zijpaneel

LINK

WAARSCHUWING Vanwege het risico op een
elektrische schok, mag de gebruiker en/of de patiënt
niet in direct of indirect contact staan met de metalen
bescherming op de LINK-kabel die aan de achterkant
van de versterker is bevestigd.

LINK

HS Link uitgangsaansluiting －Niet beschikbaar
Voor toekomstig gebruik van extra module aansluiten.
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Spanningsstimulators
Veiligheidsinformatie
Stimulator
WAARSCHUWING Wees bij het bedienen van de spanningsstimulators voorzichtig dat
de patiënten niet aan hoge spanningen worden blootgesteld. „Reset” altijd de stimulator
alvorens de stimulatie-elektrode aan te sluiten of los te koppelen.
WAARSCHUWING Het gelijktijdig aansluiten van een patiënt op HF chirurgische
apparatuur kan leiden tot brandwonden op de plek van de elektrische stimulatie of
registrerende elektroden, en mogelijk schade aan de elektrische stimulator of de inputversterkers van de elektrode. Gebruik in de nabijheid (bijv. 1 m) van kortegolf- of
microgolftherapie-apparatuur kan onbestendigheid in de output van de elektrische stimulator
veroorzaken.
WAARSCHUWING Gevaarlijke fysiologische effecten! De spanningstimulator kan
gevaarlijke spanningen en voltage afgeven.
LET OP Vermijd elektrische stimulatie gedurende een lange periode.

Stimulatie-elektroden
WAARSCHUWING Bij gebruik van naaldelektroden voor registratie of stimulatie
gebruikt u vooraf gesteriliseerde naaldelektroden voor eenmalig gebruik of steriliseer
naalelektroden voor meervoudig gebruik grondig.
OPMERKING Voor het reinigen van oppervlakte-ektroden voor meervoudig gebruik, raadpleeg
de bijbehorende gebruiksinstructies.
LET OP Vermijd onbedoeld contact tussen aangesloten, maar niet-toegepaste elektroden en
andere geleidende onderdelen - inclusief die zijn aangesloten op beschermende aarde.
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Geavanceerde stimulatiehandgreep (optioneel)

(1) Output-elektrodepinnen
Voor directe stimulatie op de huid, zie de beschrijving van de stimulatie-elektroden in deze
paragraaf.
(2) Polariteits- en stimulatie-indicators
De stimulatiekathode wordt aangegeven door een constant groen lampje (LED). Tijdens
stimulatie zal de andere LED-indicator geel knipperen – eenmaal voor enkele stimulatie en
met tussenpozen voor herhalende stimulatie. Houd er rekening mee dat als de stimulator
niet is ingeschakeld, er geen LED’s zullen branden.
(3) Knop voor enkele stimulatie
Druk kort op de toets op de handgreep.
(4) Toets voor herhalende stimulatie
Houd de toets op de handgreep ten minste 1 seconde ingedrukt.
Stoppen
Om de herhalende stimulatie te stoppen, drukt u nogmaals op de toets voor herhalende stimulatie.
(5) Bedieningswiel stimulatie-intensiteit
Om de spanningsintensiteit te verhogen of te verlagen, draait u aan de knop.
Als alternatief kunt u ook gebruik maken van het muiswiel of de bedieningsknop voor
stimulatie-intensiteit op het bedieningspaneel.
Resetten
Om de intensiteit te resetten naar nul, drukt u op de toets Stimulatie-intensiteit resetten
op het bedieningspaneel.
(5) Toets A: Toets nieuwe plek – Actief bij het testen van motorische en sensorische
zenuwen
Druk kort op de toets op de handgreep.
(5) Toets A: Wissen – Actief bij F-wave
Druk kort op de toets op de handgreep.
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(5) Toets A: Run Train – Actief bij RNS
Druk kort op de toets op de handgreep.
(5) Toets A: Volgende test – Actief bij motorisch, sensorisch, F wave en H Reflex
Houd de toets op de handgreep ten minste 2 seconden ingedrukt.
(6) Toets C: Start/stop averager – Actief bij het testen van sensorische zenuwen
Druk kort op de toets op de handgreep.
(7) Polariteitstoets
Druk op de toets om polariteit te veranderen.

Opmerking over toetsen A (5) en C (6).
Toets A (5) heeft dezelfde functie als:
• De voetschakelaar, pedaal A;
• Toets A op de Keypoint.NET applicatie.

A

Toets C (6) heeft dezelfde functie als:
• De voetschakelaar, pedaal C;
• Toets C op de Keypoint.NET applicatie.

C
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Multi-constante spanningsstimulatormodule

Apparaat AAN indicator
Het groene lampje (LED) geeft aan de stimulator is ingeschakeld.
CC Stimulatoruitgang (geïsoleerd)
CC stimulator uitgangsaansluitingen zijn elektronisch geïsoleerd.
Stimulus vrijgave-indicator
Knippert voor de stimulatiepuls.
CC Stimulatoruitgangsaansluiting (geïsoleerd)
Voor het aansluiten van stimulator elektroden met DIN-stekkers.
Ondersteuning voor de actieve handgreep.
Touch-proof uitgangsaansluitingen (geïsoleerd)
Voor het aansluiten van stimulatorelektroden met touch-proof
aansluitingen.
Actieve elektrode-indicator
De groene lampjes (LED’s) geven de actieve (kathode) stimulatieelektroden aan.

Achterpaneel

LINK

HS Link-ingangsaansluiting － Versterkingsmodule-aansluiting
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Aanvullende informatie met betrekking tot
stimulatie
Bronvoltage
Het bronvoltage voor de spanningsstimulators is ca. 400 V. Als de belastingsimpedantie 400
V/Ihuid overschrijdt, waarbij Ihuid duidt op de geselecteerde stimulatiespanning, zullen de
stimulators niet in staat zijn de geselecteerde spanningen te leveren. Bovendien zullen de
stimulators niet in staat zijn meer dan ca. 0,5 W te leveren. Dit kan de uitgangsspanning voor
snelle stimulaties beperken.

Stimulatie-elektroden
Aanbevolen stimulatie-elektroden
De aanbevolen stimulatie-elektroden die dienen te worden gebruikt bij normale onderzoeken
zijn:
Elektrodenummer

Type

9013S030

Digitale ringelektrode

9013L069

Velcro digitale ringelektrode

9013L036

Hand-held stimulatie-elektrode

9031E017

Geavanceerde stimulatiehandgreep

Bij gebruik van de oppervlakte (huid) elektroden geldt het volgende:
Alvorens de 9013L036 viltpunten, of enige uit de 9013S070-serie van geaarde elektroden, op
een patiënt te gebruiken, dienen deze te worden gedrenkt in zoutoplossing om goed
elektrisch contact met de huid te verkrijgen. Elke paar viltpunten is voor gebruik met slechts
één patiënt.
Ook kan huidimpedantie, bij gebruik van de elektrodepinnen van de 9031E017 of andere
elektroden met metalen contact zonder geleidende gel, worden gereduceerd met gebruik van
elektrodepasta of iets vergelijkbaars.
Bij gebruik van de herbruikbare oppervlakte-elektroden dient u deze opnieuw te verwerken
overeenkomstig de instructies van de fabrikant en overeenkomstig een gevalideerde
infectiecontroleprocedure.
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Maximale spanningsdichtheid
Let op! Als de spanningsdichtheid 2 mA rms/cm2 overschrijdt, heeft dit de speciale aandacht
van de gebruiker nodig (het risico op het verbranden van de huid). De max. pulsspanning zal
afhankelijk zijn van de frequentie van de stimulatie, pulsbreedte en het gebied van de
elektrode. De spanningsdichtheid kan als volgt worden berekend:
______
J =  (f  Tp)  I/A,
waarbij f duidt op de frequentie van stimulatie, Tp pulsbreedte, I pulsspanning en A het
gebied van de elektrode. In sommige gevallen, bijv. zenuwschade, kan het echter nodig zijn
om zwaardere spanningen toe te passen.

Elektrodegebieden
9031E017 = 0,58 cm2
9013L036 = 0,39 cm2
9013L069 = O  0,5 cm2
waarbij O de omtrek aanduidt.
Een voorbeeld: 9013L036 oppervlakte stimulatie-elektrode, viltpunten, stimulusfrequentie 2
Hz, pulsbreedte 0,2 ms:
__________
J =  (2  0,0002)  I/0,39 cm2 < 2 mA/cm2
I < 39 mA
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Inschakeltest
Waarschuwingen
Terwijl de Keypoint.NET applicatie opstarttest wordt uitgevoerd, kunnen de volgende
waarschuwingen met betrekking tot de hardware/apparatuur op het scherm verschijnen:
Spanningstimulator werkt mogelijk niet goed:
Een probleem trad op tijdens de opstarttest van de stimulator. Sluit het Keypoint.NETprogramma en bevestig de kabelverbinding.
Gebruik de spanningstimulator niet wanneer dit bericht wordt getoond; de stimulator is
mogelijk defect.
Geen hardware gedetecteerd:
Communicatie tussen pc en hardware kan niet tot stand worden gebracht. Sluit het
Keypoint.NET-programma en controleer:
- de verbinding van de USB-kabel tussen de computer en het achterpaneel van de hoofdunit;
- de aansluiting van de stroomkabel op het achterpaneel van de hoofdunit;
- de kabelverbinding van de HS Link op het zijpaneel van de hoofdunit.
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PC-vereisten
Veiligheid
Als de gebruikte pc van stroom wordt voorzien door de Keypoint Focus module en NIET van
NATUS is gekocht, dan moet het volgende worden gecontroleerd en aan het volgende worden
voldaan:
• De Keypoint Focus module voldoet aan de IEC 60601-1 [Medische elektrische apparatuur
deel 1: Algemene veiligheidseisen], en de IEC 60601-1-2 [Medische elektrische apparatuur deel 1-2: Algemene eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties - Secundaire norm:
Elektromagnetische compatibiliteit - Vereisten en tests].
De gekozen pc moet aan de volgende normen voldoen:
• De IEC 60950-1 [Apparatuur voor informatietechnologie - Veiligheid - deel 1: Algemene
vereisten];
en
• De IEC 60601-1-2 [Medische elektrische apparatuur - deel 1-2: Algemene eisen voor
basisveiligheid en essentiële prestaties - Secundaire norm: Elektromagnetische
compatibiliteit - Vereisten en tests];
en
Het hele systeem moet voldoen aan de vereisten in de veiligheidsstandaard: IEC 60601-1
[Medische elektrische apparatuur – deel 1-1: Algemene veiligheidseisen - Secundaire norm:
Veiligheidseisen voor medische elektrische systemen en essentiële prestaties], en met name
voor de lekstroom en elektromagnetische compatibiliteit van de pc, moet aan het volgende
worden voldaan:
• De maximale behuizings-/aanraaklekstroom in overeenstemming met IEC 60601-1 is
0,100 mA onder normale omstandigheden (en 0,500 mA in enkele foutconditie).
 De Keypoint Focus module behuizings-/aanraaklekstroom zonder een pc en zijn
stroomkabel is tot maximaal 0,05 mA onder normale omstandigheden.
 De behuizings-/aanraaklekstroom voor de gekozen pc, inclusief de
stroominterfacekabel, mag onder normale omstandigheden dus max. 0,05 mA zijn.

WAARSCHUWING Door niet aan deze vereisten te voldoen, kunnen de patiënt en de
gebruiker gevaar lopen.

Prestaties
Voor functionele prestaties moet de pc voldoen aan de vereisten die worden beschreven in de
uitgaveopmerkingen van de Keypoint.NET software.

37

Gebruikshandleiding voor de hardware

Onderhoud
Reinigingsinstructies
Het onderhoud dat kan worden uitgevoerd door de gebruiker is beperkt tot het reinigen van
het apparaat. Onderhoud binnenin het apparaat mag alleen worden uitgevoerd door
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Regelmatig reinigingsonderhoud dient te worden uitgevoerd volgens de gebruiksfrequentie
van het apparaat. Volg altijd de richtlijnen voor hygiëne van uw lokale overheid, en de
volgende onderstaande punten:
▪ Koppel het apparaat los van de netspanning alvorens te reinigen.
▪ Reinig de apparatuur met een schone, enigszins vochtige doek en veeg het droog.
▪ Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen het apparaat binnendringen bij de druktoetsen en
andere openingen in de behuizing.

LET OP Gebruik geen schoonmaakmiddelen op basis van alcohol, oplosmiddel, stoffen op
basis van silicium, bijtende en/of brandbare stoffen.

Veiligheidscontroles
De volgende veiligheidscontroles dienen alleen te worden uitgevoerd door gekwalificeerd
personeel, ten minste eenmaal per jaar en in geval van reparaties.
1. Inspectie op fysieke schade aan het apparaat.
2. Inspectie van netsnoer en aansluitkabels.
3. Controle van elektrodekabels en patiëntaansluitingen.
4. Controle van spanningstimulator output in alle bereiken –Ref. KPTest4 handleiding.
5. Meting van isolatieweerstand.
6. Meting van lekstromen.
7. Meting van weerstand van beschermende aardgeleider.
8. Meting van weerstand van beschermend geaarde behuizing en onderdelen van het
karretje.
9. Controle van versterkingsfactor versterker –Ref KPTest4 handleiding.
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Afvalbeheer
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur: Nalevingsinformatie.
Gooi dit product niet weg in de ongesorteerde gemeentelijke afvalstroom. Gooi
dit product weg in overeenstemming met de lokale regelgeving.

Classificatie
Type bescherming tegen elektrische schok: klasse I:
▪ Apparatuur waarbij bescherming tegen elektrische schokken niet alleen is gebaseerd
op isolatie, maar waarvoor een extra veiligheidsvoorzorgsmaatregel is getroffen voor
het aansluiten van de apparatuur op de beschermende aardgeleider in de vaste
bedrading van de installatie op een manier waarmee toegankelijke metalen
onderdelen niet onder stroom kunnen komen te staan in geval van het falen van de
basis isolatie.
Sterilisatiemethode(n), of desinfecteren aanbevolen door de fabrikant:
▪ Raadpleeg het hoofdstuk „Onderhoud”.
Niveau van bescherming tegen elektrische schokken:
▪ Type BF: toegepaste onderdelen die een bepaald niveau van bescherming bieden tegen
elektrische schokken, met name met betrekking tot:
-Toegestane lekstroom.
-Het toegepaste onderdeel is elektrisch geïsoleerd (zwevend).
-Niet bedoeld voor directe toepassing op het hart.
Niveau van bescherming tegen schadelijk binnendringen van water:
▪ IP20: standaard apparatuur (apparatuur in behuizing zonder bescherming tegen het
binnendringen van water).
Niveau van veiligheid van applicatie in aanwezigheid van een brandbaar mengsel van
verdovingsmiddelen met lucht of zuurstof of stikstofoxide:
▪ Apparatuur niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van een dergelijk mengsel.
Gebruiksmethode:
▪ Voortdurend gebruik.
Niveau van nabijheid van de patiënt:
▪ De gehele apparatuur (systeem) is geschikt voor gebruik in de patiëntomgeving.
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Algemene regelsymbolen
De apparaten voldoen aan de EG-richtlijn 93/42/EEG met aanvullingen
tot 2007/47/EEG voor Medische hulpmiddelen.
Gebruikshandleiding.

Volg de instructies voor gebruik.



Waarschuwingen met betrekking tot dit apparaat. /Let op! Lees voor
gebruik de instructies.



Waarschuwingen met betrekking tot dit apparaat. / Let op, raadpleeg
de gebruikshandleiding.
Het apparaat is van het type BF, d.w.z. het toegepaste onderdeel is
elektrisch geïsoleerd.
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur:
Nalevingsinformatie.
Referentienummer
Serienummer

SWL

Veilige werklast.

Fabricagedatum

Fabrikant

Rx only

Alleen voor de V.S. Federale wetgeving (VS) beperkt de verkoop van
dit instrument door, of volgens de instructies van, de arts.

OPMERKING Voor symbolen met betrekking tot de computer, monitor en printer, raadpleeg
de daarbij behorende documentatie.
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Elektromagnetische compatibiliteit
Vereiste

Beschrijving

Gebruiksomgeving

Het systeem is bedoeld om gebruikt te worden in ziekenhuizen en privéklinieken, behalve
voor bijna actieve HF chirurgische apparatuur en RF afgeschermde ruimte voor een
systeemvoor magnetische resonantie beeldvorming, waar de intensiteit van
elektromagnetische storingen hoog is.
De potentiële bronnen van onacceptabel risico, geïdentificeerd om de ESSENTIËLE
PRESTATIES te kenmerken van een werking die de DIAGNOSTISCHE APPARATUUR
behandeld in deze RMF, zijn:
• Minimale ruis op een golfvorm of voorwerpen of storing in een beeld en enige fouten van
een weergegeven numerieke waarde die niet kunnen worden toegeschreven aan een
fysiologisch effect en die de diagnose kunnen beïnvloeden
• Vrij van de weergave van onjuiste veiligheid gerelateerde indicaties
• Vrij van de productie van overmatig stimulatie uitgangsniveau
• Vrij van vlammen/vuur

Essentiële
prestaties

Tijdelijke onderbreking van de weergave van stimulators en golfvormen is geëvalueerd en er
is bepaald dat het geen nadelig effect heeft op de patiënt. Dit type achteruitgang beïnvloed
niet de essentiële prestaties of de veiligheid van het systeem.
• Met het oog hierop is immuniteit tegen ESD en stroomonderbrekingen tijden het gebruik
acceptabel omdat het van toepassing is op de veiligheid en de essentiële prestaties van
de systemen die:
a. Communicatie tussen de basisunit, versterker en pc kan onderbroken worden
zolang een storingbeveiligingsstand wordt ingeschakeld en de gebruiker kan
herstellen door het systeem opnieuw te starten en/of de applicatiesoftware te
herstarten.
b. In het geval waarbij communicatie niet wordt onderbroken, bevatten de golfvormen
mogelijk elektrische voorwerpen die te onderscheiden zijn maar na de test moeten
herstellen, zonder de stand of parameters te wijzigen.
Het wordt niet gezien als een onacceptabel risico of invloed op de ESSENTIËLE
PRESTATIES als de DIAGNOSTISCHE APPARATUUR, behandeld in deze RMF, volledig
niet-functioneel wordt, vanwege het bedoelde gebruik.
In geval van tijdelijke verloren of verslechterde essentiële prestaties als gevolg van
elektromagnetische storingen, zal het systeem automatisch worden hersteld of is er
handmatige interventie vereist om te herstarten. Dit is afhankelijk van de mate van storing.
WAARSCHUWING: Gebruik van deze apparatuur naast of opgestapeld op andere
apparatuur dient te worden vermeden omdat dit kan leiden tot onjuiste werking. Als dergelijk
gebruik noodzakelijk is, moeten deze apparatuur en de andere apparatuur in de gaten
worden gehouden om vast te stellen dat ze normaal functioneren.

Waarschuwingen

Opmerking

WAARSCHUWING: Gebruik van andere accessoires, transducers en kabels dan die
gespecificeerd of geleverd zijn door de fabrikant van deze apparatuur, kan resulteren in
toegenomen elektromagnetische uitstoot of verminderde elektromagnetische immuniteit van
deze apparatuur en kan leiden tot een onjuiste werking.
WAARSCHUWING: Draagbare RF-communicatieapparatuur (inclusief randapparatuur
zoals antennekabels en externe antennes) moeten op een afstand van minstens 30 cm (12
inch) tot enige onderdeel van het Keypoint Focus systeem worden gebruikt, inclusief kabels
gespecificeerd door de fabrikant. Anders kan dit resulteren in verslechtering van de
prestaties van deze apparatuur.
OPMERKING: De emissiekenmerken van deze apparatuur maken het geschikt voor gebruik
in industriële gebieden en ziekenhuizen (CISPR 11 klasse A). Als het wordt gebruikt in een
woonomgeving (waarvoor normaal gesproken CISPR 11 klasse B nodig is) biedt deze
apparatuur mogelijk niet voldoende bescherming tegen radiofrequentie
communicatiediensten. De gebruiker moet mogelijk verzachtende maatregelen nemen, zoals
het verplaatsen of heroriënteren van de apparatuur.
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Lijst van systeemitems, aanvullende
en optionele onderdelen.
Lijst van alle modules, kabels en accessoires waarmee de fabrikant van de Keypoint Focus
claimt te voldoen aan de richtlijnen. De klant of de gebruiker van de Keypoint Focus moet
verzekeren dat het wordt gebruikt met deze onderdelen.
P/N
9033G070-

Type
*

Richtlijnen

Focus hoofdunit

9033C073-

Natus 3-kn. EMG/EP-versterker

9033C074-

4-kn. EMG/EP versterker

9033C076-

6-kn. EMG/EP versterker

9033C077-

6-kn. EP versterker

9033C078-

8-kn. EMG/EP versterker

9031E072-

Multi-elektrische stimulatordoos

9006A2109006A2119006A2209006A226-

Netsnoer, EU
Netsnoer, GB
Netsnoer, V.S.
Netsnoer, DK

Afgeschermde, aardaansluiting en maximale
kabellengte van 3 m.

9006A253-

Stroominterfacekabel (printer)

Kabellengte 0,5 m

9006A254-

Stroominterfacekabel (display)

Kabellengte 1,5 m

9006A250-

Stroominterfacekabel (pc)

Kabellengte 1,2 m

9006A255-

Stroominterfacekabel (laptop)

Kabellengte 1,2 – 1,8 m

9080K0541 +
9080K0522

HS Link patchkabel
(Hoofdunit – Verstrkr.)

Kabellengte 2,0 m

9080K0131

USB-kabel (pc - voorzijde)

Kabellengte 1 m

Algemeen

Videosignaalkabel (digitale RGB)

Maximale kabellengte 1,7 m

Algemeen

Printersignaalkabel

Maximale kabellengte 1,7 m

Elektrode en stimulatiekabels

Afgeschermd. Maximale kabellengte 2 m

Stimulatie, aarding en registratieelektroden

Afgeschermd of niet afgeschermd. Maximale
kabellengte 1,2 m

Algemeen

*
*
*
*

*

Algemeen
Algemeen

*

PC (laptop/desktop)

Algemeen

Muis

Maximale kabellengte 2 m (deels intern)

Algemeen

Toetsenbord

Maximale kabellengte 2 m (deels intern)

9080F054-

Monitor 22” breed
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9031D0409031D041-

*
*

Scheidingstrafo 115 V
Scheidingstrafo 230 V

9031E017-

*

Geavanceerde
stimulatiehandgreep

Kabellengte 2,5 m

9031E027-

*

Oorbescherming

Kabellengte 5 m

9031E025-

*

Headset

Kabellengte 5 m

9031E026-

*

Gescreende headset

Kabellengte 5 m

9031E028-

*

Botgeleider

Kabellengte 5 m

9031B030-

Voetschakelaar, 3 toetsen

Kabellengte 2,5 m

9031B032-

Voetschakelaar, 1 toets

Kabellengte 2,5 m

9031E040-

*

Peeshamer

Kabellengte 1,8 m

9033B033-

*

Handbediende schakelkabel

Kabellengte 1,8 m
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Raadpleeg www.natus.com voor uw plaatselijke verkoop- en onderhoudslocatie.

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

RX only
Reg.nr. 9033M3703NL Rev D

44

