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Copyright © 2020 Natus. Med ensamrätt.
Innehållet i den här handboken tillhör Natus. Återgivning av hela eller delar av den är
förbjuden.
Den här handboken beskriver enheten och dess funktioner korrekt vid tidpunkten för
utskrift/överföring till DVD. Då ändringar kan ha genomförts efter att handboken
producerades kan dock systempaketet innehålla ett eller flera tillägg till handboken. Den här
handboken, inklusive sådana tillägg, måste läsas noggrant innan enheten används.
Följande situation upphäver eventuella garantier och skyldigheter för Natus:
- Enheten används inte enligt medföljande handböcker och annan medföljande
dokumentation.
Det här systemet är CE-märkt i överensstämmelse med kraven i direktivet för medicintekniska
produkter 93/42/EEG.
Natus Neuro och Keypoint är registrerade varumärken som tillhör Natus Medical Incorporated
i USA och andra länder.
Observera att dokumentationen som medföljer Keypoint-enheterna inkluderar en
bruksanvisning för programvara, en bruksanvisning för hårdvara, ett tekniskt datablad och en
klinisk referenshandbok. Båda bruksanvisningarna för programvara och hårdvara är
nödvändiga för att kunna använda Keypoint.NET-programmet och utföra ett test.
För avancerad användning av Keypoint.NET-programmet ger den kliniska referenshandboken
(endast tillgänglig på engelska) en beskrivning av alla funktioner och tester som kan utföras.
För teknisk information ger det tekniska databladet (endast tillgängligt på engelska)
detaljerade tekniska specifikationer.

Följ instruktionerna för användning/observera varningar och försiktighetsåtgärder
Innan du startar ett test, se till att läsa dokumentationen och att du helt förstår hur systemet
ska användas. Uppmärksamma särskilt alla varningar och försiktighetsåtgärder.
För listan över de allmänna regleringssymboler som är associerade med den här enheten, se
avsnittet Allmänna reglerande symboler i den här handboken.
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Avsedd användning
Keypoint Focus är avsett som en elektrofysiologisk hjälp för att bedöma diagnos och prognos
och för att övervaka sjukdomar i det centrala och perifera nervsystemet. Det kan även
användas för att studera funktionella aspekter av nerver och muskler inom andra områden
såsom rehabilitering (fysisk medicin), yrkesmedicin och idrottsmedicin.

Säkerhetsinformation
Keypoint Focus-systemet är avsett att användas i elektrofysiologiska tester såsom:
Elektromyografi (EMG), nervledningsstudier (NCS) och registrering av evoked potential (EP).
För säkerhetsinformation relaterad till patienten eller användningen av Keypoint.NETprogramvaran, se bruksanvisningen. Se till att läsa och förstå informationen innan du
använder utrustningen.

Kontraindikationer
Det är ett medicinskt beslut om risken för användning klart överstiger eventuella fördelar i
varje enskilt fall.
En patient med en implanterad elektronisk anordning (t.ex. en hjärtpacemaker) bör inte
utsättas för elektrisk stimulering utan medicinskt specialistutlåtande.
Vid blödningstendens bör särskild försiktighet vidtas när nålar används.
Konventionella försiktighetsåtgärder ska vidtas hos patienter med infektionssjukdomar.
Ålder och kön innebär i sig inga kontraindikationer för någon procedur.
För kontraindikationer med nålar/elektroder, se deras tillhörande bruksanvisning.

Fara
Risk för explosion vid användning i närheten av lättantändliga anestesigaser.
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Varningar
Använd inte den här datorbaserade utrustningen för något annat än den är avsedd för av
tillverkaren −d.v.s. att utföra test på patienter och eventuell efterföljande rapportgenerering.
Installera ingen annan programvara än Keypoint.NET-programvaran. Natus tar inget ansvar
när utrustningen inte används enligt beskrivningen i den här handboken.
Enheten är inte MRI-kompatibel.
Enheten är inte avsedd för direkt hjärtapplicering.
Enheten är inte lämplig för övervakning vid intensivvård.
Eventuella skador på skyddsjordledaren i eller utanför enheten eller frånkoppling av
skyddsjordkontakten kan göra enheten farlig. Avsiktliga avbrott är förbjudet.
Skyddsjordskontakten ska kontrolleras regelbundet.
På grund av risk för elektrisk stöt får operatören och/eller patienten inte direkt eller indirekt
vidröra metallskärmen på LINK-kabeln som är ansluten till förstärkarens baksida.
Anslut inte ”patientens jord” till skyddsjordanslutningen på isoleringstransformatorns bakre
panel eller till andra ”jord”-kontakter, eftersom elektrodens ingångar är galvaniskt isolerade.
Samtidig anslutning av en patient till HF-kirurgisk utrustning kan resultera i brännskador vid
elektrostimulerings- eller registreringselektroderna, och eventuell skada på den elektriska
stimulatorn eller elektrodingångsförstärkarna. Användning i närheten (t.ex. 1 m) av kortvågseller mikrovågsterapiutrustning kan ge instabilitet i den elektriska stimulatorutgången.
Elektrisk utrustning för medicinsk användning kräver särskilda EMC-försiktighetsåtgärder och
måste installeras och underhållas enligt EMC-dokumentationen för enheten.
Vid anslutning av den integrerade LAN-porten till ett nätverkssystem måste NetBox Ref.
9031G046x vara ordentligt ansluten till LAN-linjen mellan LAN-porten och nätverkssystemet.
Gör inte en direkt anslutning mellan datorns LAN-port och nätverkssystemet!
NetBox Ref. 9031G046x ger elektrisk isolering för att förhindra att farlig elektrisk ström når
patienten i händelse att nätverkssystemet oavsiktligen blir elektriskt kortslutet till en
högspänningsledning.
Underlåtenhet att installera NetBox Ref. 9031G046x när LAN-anslutningen görs, upphäver
den här produktens överensstämmelsecertifiering med internationella säkerhetsstandarder
IEC 60601-1 för medicinsk elektrisk utrustning.
Användning av andra tillbehör, elektroder och kablar än de som anges av Natus kan leda till
ökad strålning eller minskad immunitet för utrustningen.
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Använd endast valfria enheter som anges av Natus för att följa IEC 60601-1.
Vid anslutning av annan utrustning måste standard uppmärksammas: IEC 60601-1 Medicinsk
elektrisk utrustning, (Del 1…). Underlåtenhet att efterfölja den här standarden kan leda till
säkerhetsrisk.
Utrustningen får inte användas intill eller staplad på annan utrustning. Om användning intill
eller staplad på annan utrustning är nödvändig, observera utrustningen för att säkerställa
normal drift i den konfigurering där den ska användas.
Farliga fysiologiska effekter! Strömstimulatorn kan avge farliga strömmar och spänning.
Vid användning av strömstimulatorerna, var försiktig så att patienten inte utsätts för hög
ström. Före anslutning eller frånkoppling av stimuleringselektroden, ”återställ” alltid
stimulatorn.
Var uppmärksam på intensitetsindikatorn under användningen av programmet. –Se avsnittet
Stimulatoröverbelastning i programvaruhandboken och avsnittet Stimulatorer i den här
hårdvaruhandboken för mer information.
Ingångskontakter för elektrostatisk känslig förstärkare – Rör inte förstärkarens
ingångskontakter eftersom det kan skada förstärkaren eller påverka dess prestanda.

Försiktighetsåtgärder
Använd alltid skärmade strömkablar från Natus för att undvika brusstörning, speciellt nära
patienten eller förstärkaren.
Portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning kan påverka medicinsk elektrisk utrustning.
Fara för elektrisk stöt. Ta inte bort höljet. Lämna service till kvalificerad servicepersonal.
Undvik oavsiktlig kontakt mellan anslutna, men inte applicerade elektroder och andra ledande
delar - inklusive sådana som är anslutna till skyddsjord.
Använd inte alkoholbaserade rengöringsmedel, lösningsmedel, silikonbaserade medel,
slipande medel och/eller brandfarliga ämnen för att rengöra utrustningen.

Bieffekter
Det finns inga kända bieffekter för procedurer som utförs med Keypoint Focus.
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Säkerhetskrav
FÖRSIKTIGT Den här enheten är avsedd att användas av kvalificerad medicinsk personal,
kunnig inom neurofysiologi och neurofysiologisk bedömning, såväl som i användning av
produkten/Keypoint-utrustningen.
Den här enheten har utformats och testats i enlighet med IEC 60601-1 Medicinsk elektrisk
utrustning, jfr texten om IEC 60601-1 längre ned i det här avsnittet.
Enheten har utformats för användning inomhus vid temperaturer mellan +10 °C och +35 °C
(+50 °F till +95 °F).
Nätkontakten får endast sättas in i ett nätuttag med en skyddsjordad kontakt. Det är förbjudet
att använda förlängningssladdar. Det är förbjudet att använda grenuttag.

VARNING Eventuella skador på skyddsjordledaren i eller utanför enheten eller
frånkoppling av skyddsjordkontakten kan göra enheten farlig. Avsiktliga avbrott är förbjudet.
Skyddsjordskontakten ska kontrolleras regelbundet.
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Följ följande rekommendationer för säker användning av enheten:
▪ Vid anslutning av medicinsk utrustning som strömförsörjs från ett uttag i ett rum för
icke-medicinsk användning, eller vid anslutning av icke-medicinsk elektrisk utrustning
till den här enheten, uppmärksamma kraven i IEC 60601-1, Säkerhetskrav för
medicinska elektriska system, jfr. texten i IEC 60601-1, längre ned i det här avsnittet.
▪ När enheten är ansluten till elnätet kan kontakterna vara aktiva, och eventuell öppning
av skydd eller avlägsnande av delar som endast är möjlig med hjälp av ett verktyg
skadar sannolikt aktiva delar.
▪ Enheten måste kopplas från alla spänningskällor innan den öppnas för eventuell
justering, utbyte, underhåll eller reparation.
▪ Service måste lämnas till Natus-auktoriserad servicepersonal, förutom sådana arbeten
som beskrivs utföras av användaren i den här handboken.
▪ Se till att endast säkringar med rätt märkström och angiven typ används för utbyte.
Användning av provisoriska säkringar och kortslutning av säkringshållare är förbjuden.
▪ Om mer än en del av utrustningen är ansluten till patienten måste uppmärksamhet
ägnas åt summan av patientläckströmmar.
▪ Om det är sannolikt att skyddet har skadats ska enheten tas ur drift och säkras mot
oavsiktlig användning.
Kontakta kvalificerad servicepersonal för att utföra minst ett funktionstest och en
säkerhetskontroll som ska inkludera följande:
- Isoleringstest;
- Jordkontinuitetstest och
- Läckströmtest, enligt IEC 60601-1.
▪ Skyddet kommer sannolikt att försämras om enheten till exempel:
- Visar synlig skada;
- Misslyckas att utföra avsedd(a) funktion(er);
- Har utsatts för svåra transportbelastningar.
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Utdrag från IEC 60601-1 Standard
FÖRSIKTIGT När annan utrustning ansluts måste kvalificerad uppmärksamhet ägnas åt
följande utdrag från den medicinska säkerhetsstandarden som det här systemet följer.

IEC 60601-1 Medicinsk elektrisk utrustning, del 1:
Allmänna krav på grundläggande säkerhet och väsentlig prestanda.
Kapitel 16: Medicinska elsystem.
Vid anslutning till en medicinsk apparat med en F-typsapplicerad del eller extra utrustning
som inte uppfyller kraven i IEC 60601-1, men med relevant säkerhetsstandard för sådan
utrustning, måste extrautrustningen:
1) antingen placeras utanför patientmiljön - patientmiljön är ett område där avsiktlig eller
oavsiktlig kontakt kan uppstå mellan patienten och delar av systemet (t.ex. en skrivare,
VEP-monitor) eller som ett resultat av att någon annan person rör delar av systemet;
eller
2) om den placeras inom patientens miljö, måste den vara:
a) försedd med en extra skyddsjordkontakt,
eller
b) försörjd från en separeringstransformator, vilket begränsar skyddet/beröringsläckströmmen till ett värde som inte överstiger: Normalt tillstånd: 0,1 mA eller Enkelt fel
tillstånd 0,5 mA.
Se 60601-1 för mer information.
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Systemöversikt
Keypoint Focus Huvudenhet

1

Huvudenhet

2

Notebook-dator

3

Bakre panel

4

Sidopanel

5

Kontrollpanel
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Systeminställningar
KEYPOINT Notebook-dator

KEYPOINT Standard
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Kabelanslutningar
Innan du använder enheten måste systemdelarna anslutas. Följ steg 1-3 nedan.
1. Anslut alla signalgränssnittskablar (USB/HS-Link) enligt bilderna.
2. Anslut alla strömgränssnittskablar enligt bilderna utom nätsladden.
3. Anslut nätsladden till vägguttaget.

FÖRSIKTIGT Använd endast valfria enheter som anges av Natus för att följa IEC 60601-1.

FÖRSIKTIGT Använd alltid skärmade strömkablar från Natus för att undvika brusstörning,
speciellt nära patienten eller förstärkaren.
OBS Se till att den enhet som är ansluten till vägguttaget är placerad på ett sådant sätt att det
är lätt att koppla från elnätet, om det behövs.
OBS Frånkoppling av nätkabeln från nätingången på Huvudenheten kopplar från strömmen till
hela systemet.
OBS HS LINK kan ha moduler serieanslutna enligt följande konfigurationsexempel:
– Huvudenhet  (3, 6 eller 8 k) Förstärkare  EP 6-k Förstärkare
– Huvudenhet  (3, 6 eller 8 k) Förstärkare  Multi-CC stimulator
– Huvudenhet  (3, 6 eller 8 k) Förstärkare  Focus 3-k Förstärkare

Huvudenhet
Anslutning ― Sidopanel
9033G0704:

CC

AEP

VEP

AEP

VEP

9033G0701:
9033G0703:

CC

LINK
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CC-stimulatorns utgång (isolerad)
CC-stimulatorns utgångskontakter är elektroniskt isolerade.
CC-stimulatorns utgångsuttag (isolerad)
För anslutning av stimuleringselektroder med DIN-pluggar.
Stöd för aktivt handtag.

LINK

HS Link Utgångskontakt － Förstärkaranslutning

AEP
VEP

AEP Hörlurskontakt
VEP Glasögonkontakt

Bakre panel

LINK

HS Link Utgångskontakt － Förstärkaranslutning
Skyddsjord

Funktionell jord
Används för att undertrycka brus.

16

Dantec Keypoint Focus

Dubbla USB-kontakter – Typ A
Begränsad ström tillgänglig. Används endast för USB-sticka och
licensdongel.
USB-kontakt – Typ B
För datorgränssnitt.
Fotbrytarkontakt
Ingångs-/utgångskontakt
Ingång-/utgång magnetisk stimulering/tendon-hammare, eller
synkronisering av extern utlösare eller externt stimuleringsförvärv.

VEP

VEP Monitorkontakt
Strömuttag (endast för Notebook-dator när den inte används
med isoleringstransformatorn)
Utgång: Nätström 100 – 240 VA Max. 200 VA
Strömingång
Ingång: 100-240 Vac, 50/60 Hz, Max. 300 VA
Säkringar
F1, F2: T4A/250 V

Tekniska specifikationer
För tekniska specifikationer, se avsnittet Keypoint Focus i det tekniska databladet.
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Reglage
Kontrollpanel

(1) Kontrollratt för stimuleringsintensitet

(2) Piltangenter för stimuleringens
varaktighet

(3) Piltangenter för stimuleringens
repetitionsfrekvens

(4) Piltangenter för spår/markör och utlösare

(5) Indikator för markörläge

(6) Kontrollratt för volym/markör

(7) Volymindikator

(8) Indikator för tystning av högtalare

(9) Tangent för tystning av högtalare

(10) Programvarans navigeringstangenter

(11) Numeriskt tangentbord

(12) Standby-indikator

(13) Ström PÅ-indikator

(14) Programvarans funktionstangenter

(15) Svephastighet/Känslighetsnivå
Piltangenter

(16) Tangent för upprepad stimulering

(17) Stimuleringsindikator

(18) Tangent för enkel stimulering

(19) Tangent för återställning av
stimuleringsintensitet
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Kontrollfunktioner
Indikatorer för Ström På / Standby
Ström På
Vänta

Programvarunavigering/programvarufunktioner
Programvarans navigeringstangenter – Färgkodade
Programvarans navigeringstangenter låter dig navigera mellan
programflikarna.
Programvarans 6 navigeringstangenter har färger och funktioner som
motsvarar de hos programvarans navigeringsknappar i programmet.
Vänster och höger piltangent låter dig välja tester.
Programvarans funktionstangenter – Färgkodade
Programvarans funktionstangenter låter dig styra de olika
programvarufunktionerna i programmet.
Programvarans 12 funktionstangenter har färger och funktioner som
motsvarar de hos programvarans funktionsknappar i programmet.

Svephastighet/känslighetsnivå
Piltangenter för svephastighet
Höger och vänster piltangenter låter dig ändra svephastigheten.
Höger piltangent ökar svephastigheten.
Vänster piltangent minskar svephastigheten.

Piltangenter för känslighetsnivå
Upp- och ned-piltangenterna låter dig ändra känslighetsnivån.
Upp-piltangenten ökar känslighetsnivån.
Ned-piltangenten minskar känslighetsnivån.
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Stimulering
Stimuleringsindikator
Stimuleringsindikatorns gula lampa (LED) blinkar en gång för enkel
stimulering och intermittent för upprepad stimulering.
Tangent för enkel stimulering
När tangenten för enkel stimulering trycks in släpps en enda stimulus och
indikatorn blinkar en gång.
Tangenten för enkel stimulering kan även användas för att stoppa upprepad
stimulering.
Tangent för upprepad stimulering
När tangenten för upprepad stimulering trycks in släpps upprepade stimuli
och indikatorn blinkar intermittent.
För att stoppa upprepad stimulering, tryck antingen på samma tangent för
upprepad stimulering eller tangenten för enkel stimulering.

Stimuleringsintensitet/varaktighet/repetitionsfrekvens
Kontrollratt för stimuleringsintensitet
Kontrollratten för stimuleringsintensitet låter dig justera intensiteten för den
stimulering som släpps.
Vrid kontrollratten åt höger för att öka stimuleringsintensiteten.
Vrid kontrollratten åt vänster för att minska stimuleringsintensiteten.

Tangent för återställning av stimuleringsintensitet
Tryck på tangenten för återställning av stimuleringsintensitet för att återställa
stimuleringsintensiteten till dess basnivå.
VARNING Vid användning av strömstimulatorerna, var försiktig så att
patienten inte utsätts för hög ström. Före anslutning eller frånkoppling av
stimuleringselektroden, återställ alltid stimulatorn.

Piltangenter för stimuleringens varaktighet
Upp- och nedpiltangenterna för stimuleringens varaktighet låter dig
öka/minska stimuleringens varaktighet.
Upp-piltangenten ökar stimuleringens varaktighet.
Ned-piltangenten minskar stimuleringens varaktighet.
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Piltangenter för stimuleringens repetitionsfrekvens
Upp- och nedpiltangenterna för stimuleringens repetitionsfrekvens ökar och
minskar stimuleringens repetitionsfrekvens.
Upp-piltangenten ökar stimuleringens repetitionsfrekvens.
Ned-piltangenten minskar stimuleringens repetitionsfrekvens.

Högtalare/Volym/Markörläge/Spår/Markör/Utlösare
Tangent/indikator för tystning av högtalare
Tryck på tangenten för tystning av högtalare för att växla mellan På- och
Av-funktionen.
Den gula lampan (LED) indikerar att högtalaren är tystad.
För att justera volymen, se kontrollrattens funktion nedan.
Volymindikator
Den gröna (LED) indikatorn lyser när volymen är aktiverad - se
kontrollrattens funktion nedan.
Kontrollratt för volym/markör
Tryck på kontrollratten för att växla mellan volym- och
markörlägesfunktionerna.
När volymen är aktiverad, vrid ratten för att justera volymnivån.
När markörläge är aktiverad, vrid ratten för att flytta spåren/markörerna
eller utlösarmarkören.

Indikator för markörläge
Den gröna (LED) indikatorn lyser när markörläget är aktiverat.
När det är aktiverat låter det dig flytta spår/markör eller utlösarmarkör
med hjälp av kontrollratten –se kontrollrattens funktion ovan.
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Piltangenter för spår/markör/utlösare
I NC-; F-Wave-; och H-Reflex-applikationer:
Upp- och nedpiltangenterna väljer det aktiva spåret.
Vänster och höger piltangent väljer den aktiva markören.
I EMG-användning:
Upp- och nedpiltangenterna flyttar utlösarmarkören i små steg.
Vänster och höger piltangent flyttar utlösarmarkören till vänster och höger.

Fotbrytarkontakt (tillval)
Fotbrytare är tillgängliga som trippelpedalmodell (A-, B- och C-funktioner) eller som en
monopedalmodell (B-funktion). –Se även avsnittet Handtag för avancerad stimulering i den
här handboken.

Fotbrytare － Modell med 3 pedaler
Skydd mot inträngande av vatten

IPX1

Programberoende

(A)
Starta/stoppa stimulering

(B)
(C)

Tryck ned i 1 sekund för att starta upprepade stimuli.
Kör/Paus – Programberoende
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Förstärkare
Förstärkarmodul ― 3 kanaler

Förstärkaringång (isolerad)
Alla förstärkaringångskontakter är elektroniskt isolerade.
Ingångskontakter till elektrostatiskt känslig förstärkare
VARNING Rör inte förstärkarens ingångskontakter då
det kan skada förstärkaren eller påverka dess prestanda.
Aktiv elektrod – Svart
Den aktiva elektroden motsvarar den svarta
ingångskontakten.
Referenselektrod – Röd
Referenselektroden motsvarar den röda ingångskontakten.

Förstärkarens ingångskontakter (1-3)
Förstärkarens ingångskontakter 1-3 har både ett uttag av
DIN-typ och ett par 1,5 mm beröringssäkra kontakter.
–Se varningen ovan gällande de elektrostatiskt känsliga
förstärkningsingångskontakterna.
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Patientjordkontakter
Anslut patientens jordelektroder till de gröna kontakterna.
VARNING Anslut inte ”patientens jord” till
skyddsjordanslutningen på isoleringstransformatorn eller till
andra ”jord”-kontakter, eftersom elektrodens ingångar är
galvaniskt isolerade.

Patientjordkontakt
Anslut patientens jordelektrod till den gröna kontakten.

Bakre panel
HS Link Ingångskontakt － Huvudenhet - Sidopanel

LINK

VARNING På grund av risk för elektrisk stöt får
operatören och/eller patienten inte direkt eller indirekt
vidröra metallskärmen på LINK-kabeln som är ansluten till
förstärkarens baksida.
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Förstärkarmoduler ― 3, 4, 6, 8 kanaler

3 kanaler

4 kanaler

6 kanaler

8 kanaler

Ström PÅ-indikator
Den gröna lampan (LED) indikerar att förstärkarens ström är på.

Förstärkaringång (isolerad)
Alla förstärkaringångskontakter är elektroniskt isolerade.
Ingångskontakter till elektrostatiskt känslig förstärkare
VARNING Rör inte förstärkarens ingångskontakter då det
kan skada förstärkaren eller påverka dess prestanda.

Ω

Impedanstesttangent/indikator (endast 4/6/8 kanaler)
Tryck på impedanstesttangenten för att starta
impedansmätningen.
Den gröna lampan (LED) indikerar att impedanstest pågår.

Tangent/indikator för tystning av högtalare
Tryck på högtalartangenten för att växla mellan På- och Avfunktionen.
Den gula lampan (LED) indikerar att högtalaren är tystad.
Aktiv elektrodindikator － Svart
Den aktiva elektroden motsvarar den svarta
ingångskontakten.
Den gröna lampan (LED) indikerar resultaten av
impedanstestet, såsom beskrivs nedan.
LED-status
Alla LED-lampor av
Konstant tända LED-lampor

Resultat
Godtagbar impedans
Hög impedans

Referenselektrodindikator － Röd
Referenselektroden motsvarar den röda ingångskontakten.
Den gröna lampan (LED) indikerar resultaten av
impedanstestet. –Se LED-status och resultatbeskrivning
under den aktiva elektrodindikatorn ovan.
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Förstärkarens ingångskontakter (1-3) eller (1-4)
Förstärkarens ingångskontakter 1-3 har både ett uttag av
DIN-typ och ett par 1,5 mm beröringssäkra kontakter.

Förstärkarens ingångskontakter (4-8)
Förstärkarens ingångskontakter 4-8 har ett par 1,5 mm
beröringssäkra kontakter. De här förstärkaringångskontakterna kan dela samma referensstift.
Sammankopplad referenslinje/indikator
Den gröna lampan (LED) indikerar att
referensingångskontakterna ovanför referenslinjen är
sammankopplade. Den här funktionen aktiveras när den väljs
i programvarans programinställning.

Patientjordkontakt/indikator
Anslut patientens jordelektrod till den gröna kontakten.
Den gröna lampan (LED) indikerar resultaten av
impedanstestet. –Se LED-status och resultatbeskrivning
under den aktiva elektrodindikatorn ovan.
VARNING Anslut inte ”patientens jord” till
skyddsjordanslutningen på isoleringstransformatorn eller till
andra ”jord”-kontakter, eftersom elektrodens ingångar är
galvaniskt isolerade.

Patientjordkontakt/indikator
Anslut patientens jordelektrod till den gröna kontakten.
Den gröna lampan (LED) indikerar resultaten av
impedanstestet. –Se LED-status och resultatbeskrivning
under den aktiva elektrodindikatorn ovan.
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Bakre panel
HS Link Ingångskontakt － Huvudenhet - Sidopanel

LINK

LINK

VARNING På grund av risk för elektrisk stöt får
operatören och/eller patienten inte direkt eller indirekt
vidröra metallskärmen på LINK-kabeln som är ansluten till
förstärkarens baksida.
HS Link Utgångskontakt －Extramodulens anslutning
HS Linkport
HS Linkport tillåter anslutning av en extra modul
(t.ex. stimulator).
För att öppna locket till HS Linkporten, använd ett verktyg
(t.ex. en liten skruvmejsel).
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EP-förstärkarmodul ― 6 kanaler

Ström PÅ-indikator
Den gröna lampan (LED) indikerar att förstärkarens
ström är på.
Förstärkaringång (isolerad)
Alla förstärkaringångskontakter är elektroniskt
isolerade.
Ingångskontakter till elektrostatiskt känslig förstärkare
VARNING Rör inte förstärkarens ingångskontakter
då det kan skada förstärkaren eller påverka dess
prestanda.
Tangent/indikator för impedanstest
Tryck på impedanstesttangenten för att starta
impedansmätningen.
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Förstärkarens ingångskontakter – Vanlig uppställning
Den gröna lampan (LED) indikerar resultaten av
impedanstestet, såsom beskrivs nedan.
LED-status
Alla LED-lampor av
Konstant tända LED-lampor

Resultat
Godtagbar impedans
Hög impedans

Förstärkarens ingångskontakter – Huvuduppställning
(Montage)
Huvuduppställningens elektrodkontakter är märkta enligt
det internationella 10-20 systemet för elektrodplacering.
Den gröna lampan (LED) indikerar resultaten av
impedanstestet. –Se LED-status och resultatbeskrivning
under Förstärkarens ingångskontakter – Vanlig
uppsättning ovan.

Patientjordkontakt/indikator
Anslut patientens jordelektrod till den gröna kontakten.
Den gröna lampan (LED) indikerar resultaten av
impedanstestet. –Se LED-status och resultatbeskrivning
under Förstärkarens ingångskontakter – Vanlig
uppsättning ovan.

Bakre panel
HS Link Ingångskontakt － Huvudenhet - Sidopanel

LINK

VARNING På grund av risk för elektrisk stöt får
operatören och/eller patienten inte direkt eller indirekt
vidröra metallskärmen på LINK-kabeln som är ansluten till
förstärkarens baksida.

LINK

HS Link Utgångskontakt － Inte tillgänglig
För framtida användning av extra modulanslutning.
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Strömstimulatorer
Säkerhetsinformation
Stimulator
VARNING Vid användning av strömstimulatorerna, var försiktig så att patienten inte
utsätts för hög ström. Före anslutning eller frånkoppling av stimuleringselektroden, ”återställ”
alltid stimulatorn.
VARNING Samtidig anslutning av en patient till HF-kirurgisk utrustning kan resultera i
brännskador vid elektrostimulerings- eller registreringselektroderna, och eventuell skada på den
elektriska stimulatorn eller elektrodingångsförstärkarna. Användning i närheten (t.ex. 1 m) av
kortvågs- eller mikrovågsterapiutrustning kan ge instabilitet i den elektriska stimulatorutgången.
VARNING Farliga fysiologiska effekter! Strömstimulatorn kan avge farliga strömmar och
spänning.

FÖRSIKTIGT Undvik elektrisk stimulering under längre perioder.

Stimuleringselektroder
VARNING Vid användning av nålelektroder för registrering eller stimulering, använd
antingen försteriliserade nålelektroder för engångsbruk eller sterilisera noggrant
nålelektroder för flera användningar.
OBS För att rengöra ytelektroder för flera användningar, se deras tillhörande bruksanvisning.

FÖRSIKTIGT Undvik oavsiktlig kontakt mellan anslutna, men inte applicerade elektroder
och andra ledande delar - inklusive sådana som är anslutna till skyddsjord.
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Handtag för avancerad stimulering (tillval)

(1) Utgångselektrodstift
För direkt stimulering på huden, se beskrivningen av stimuleringselektroderna i det här
avsnittet.
(2) Polaritet- och stimuleringsindikatorer
Stimuleringskatoden indikeras av ett konstant grönt ljus (LED). Under stimulering blinkar
den andra LED-lampan i gult – en gång för enkel stimulering och intermittent för upprepad
stimulering. Observera att om stimulatorn inte är aktiverad lyser inga LED-lampor.
(3) Enkel stimuleringsknapp
Tryck kort på knappen på handtaget.
(4) Knapp för upprepad stimulering
Tryck och håll ned knappen på handtaget i minst 1 sekund.
Stopp
För att stoppa upprepad stimulering, tryck på knappen för upprepad stimulering igen.
(5) Kontrollhjul för stimuleringsintensitet
Vrid hjulet för att öka eller minska strömintensiteten.
Alternativt kan du även använda mushjulet eller kontrollratten för stimuleringsintensitet
på kontrollpanelen.
Återställ
För att återställa intensiteten till noll, tryck på tangenten för återställning av
stimuleringsintensitet på kontrollpanelen.
(5) Knapp A: Ny platsknapp – Aktiv i motorisk och sensorisk nervtestning
Tryck kort på knappen på handtaget.
(5) Knapp A: Klar – Aktiv i F wave
Tryck kort på knappen på handtaget.
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(5) Knapp A: Run Train – Aktiv i RNS
Tryck kort på knappen på handtaget.
(5) Knapp A: Nästa test – Aktiv i motorisk, sensorisk, F wave och H Reflex
Tryck och håll ned knappen på handtaget i minst 2 sekunder.
(6) Knapp C: Start/stopp medel – Aktiv i sensorisk nervtestning
Tryck kort på knappen på handtaget.
(7) Polaritetsknapp
Tryck på knappen för att ändra polaritet.

Noteringar på knapparna A (5) och C (6).
Knapp A (5) har samma funktion som:
• Fotbrytaren, pedal A;
• Knapp A på Keypoint.NET-programmet.

A

Knapp C (6) har samma funktion som:
• Fotbrytaren, pedal C;
• Knapp C på Keypoint.NET-programmet.

C
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Multi-konstant strömstimulatormodul

Ström PÅ-indikator
Den gröna lampan (LED) indikerar att stimulatorns ström är på.
CC-stimulatorns utgång (isolerad)
CC-stimulatorns utgångskontakter är elektroniskt isolerade.
Indikator för släppning av stimulus
Blinkar för stimuleringspulsen.
CC-stimulatorns utgångsuttag (isolerad)
För anslutning av stimuleringselektroder med DIN-pluggar.
Stöd för aktivt handtag.
Beröringssäkra utgångskontakter (isolerade)
För anslutning av stimuleringselektroder med beröringssäkra
kontakter.
Aktiv elektrodindikator
De gröna lamporna (LED) indikerar de aktiva (katod)
stimuleringselektroderna.

Bakre panel

LINK

HS Link Ingångskontakt － Förstärkarmodulens anslutning
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Ytterligare information angående stimulering
Källspänning
Källspänningen för strömstimulatorer är ca 400 V. Om belastningsimpedansen överstiger 400
V/Ihud, där Ihud anger den valda stimuleringsströmmen, kommer stimulatorerna inte att kunna ge
de valda strömmarna. Vidare kan stimulatorerna inte ge mer än ca 0,5 W. Det kan begränsa
utgångsströmmen för snabba stimulationer.

Stimuleringselektroder
Rekommenderade stimuleringselektroder
De rekommenderade stimuleringselektroderna som ska användas i vanliga undersökningar är:
Elektrodnummer

Typ

9013S030

Digital ringelektrod

9013L069

Digital ringelektrod med kardborreband

9013L036

Handhållen stimuleringselektrod

9031E017

Handtag för avancerad stimulering

Vid användning av ytelektroder (kutan) gäller följande:
Innan 9013L036 filtspetsar, eller någon av 9013S070-seriens jordelektroder appliceras på en
patient, ska de blötläggas i saltlösning för att få bra elektrisk kontakt med huden. Varje par
filtspetsar är för användning av endast en patient.
På samma sätt, vid användning av elektrodstiften för 9031E017 eller andra elektroder med
metallkontakt utan ledande gel, kan hudimpedans minskas med användning av elektrodpasta
eller liknande.
Vid användning av de återanvändbara ytelektroderna, se till att de upparbetas i enlighet med
tillverkarens instruktioner och i enlighet med en godkänd infektionskontroll.
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Maximal strömtäthet
Obs! Om strömtätheten överstiger 2 mA rms/cm2 kan det kräva särskilt uppmärksamhet från
användaren (risk för brännskador på huden). Maximal pulsström beror på
stimuleringsfrekvensen, pulsbredden och elektrodens area. Strömtätheten kan beräknas
enligt följande:
______
J =  (f  Tp)  I/A,
där f anger stimuleringsfrekvensen, Tp pulsbredden, I pulsströmmen och A elektrodens area.
I vissa fall, t.ex. vid nervskada, kan det dock vara nödvändigt att tillämpa högre ström.

Elektrodareor
9031E017 = 0,58 cm2
9013L036 = 0,39 cm2
9013L069 = O  0,5 cm2
där O avser omkretsen.
Ett exempel: 9013L036 ytstimuleringselektrod, filtspetsar, stimuleringsfrekvens 2 Hz,
pulsbredd 0,2 ms:
__________
J =  (2  0,0002)  I/0,39 cm2 < 2 mA/cm2
I < 39 mA
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Uppstartstest
Varningar
Under körning av Keypoint.NET-programmets uppstartstest kan följande varningar för
hårdvara/utrustning visas på skärmen:
Strömstimulatorn kan felfungera:
Problem inträffade under uppstartstestet för stimulatorn. Avsluta Keypoint.NET-programmet
och verifiera kabelanslutningen.
Använd inte strömstimulatorn när det här meddelandet visas. Det kan vara fel på stimulatorn.
Ingen hårdvara detekterad:
Kommunikation mellan dator och hårdvara kan inte upprättas. Avsluta Keypoint.NETprogrammet och kontrollera:
- USB-kabelanslutningen mellan datorenheten och Huvudenhetens bakre panel;
- strömkabelanslutningen på huvudenhetens bakre panel;
- HS Link-kabelanslutningen på huvudenhetens sidopanel.
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Datorkrav
Säkerhet
Om datorn som används drivs av Keypoint Focus-modulen och INTE köpts från Natus, måste
följande observeras och uppfyllas:
• Keypoint Focus-modulen uppfyller IEC 60601-1 [Medicinsk elektrisk utrustning, del 1:
Allmänna krav för säkerhet] och IEC 60601-1-2 [Medicinsk elektrisk utrustning - Del 1-2:
Allmänna krav på grundläggande säkerhet och väsentlig prestanda - Säkerhetsstandard:
Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav och test].
Den valda datorn måste uppfylla följande standarder:
• IEC 60950-1 [Informationsteknikutrustning - Säkerhet - Del 1: Allmänna krav];
och
• IEC 60601-1-2 [Medicinsk elektrisk utrustning - Del 1-2: Allmänna krav på grundläggande
säkerhet och väsentlig prestanda - Säkerhetsstandard: Elektromagnetisk kompatibilitet Krav och test];
och
Hela systemet måste uppfylla kraven i säkerhetsstandarden: IEC 60601-1 [Medicinsk elektrisk
utrustning – Del 1-1: Allmänna krav för säkerhet – Säkerhetsstandard: Säkerhetskrav för
medicinska elektriska system och väsentlig prestanda], och speciellt för datorns läckström och
elektromagnetisk kompatibilitet måste följande uppfyllas:
• Den maximala kapslings-/beröringsläckströmmen i enlighet med IEC 60601-1 är 0,100 mA i
normalt tillstånd (och 0,500 mA i enkelfeltillstånd).
− Keypoint Focus-modulens kapslings-//beröringsläckström utan dator och nätkabel är
upp till 0,05 mA i normalt tillstånd.
− Således måste kapslings-/beröringsläckströmmen för den valda datorn, inklusive
strömgränssnittskabeln, vara max. 0,05 mA, i normalt tillstånd.

VARNING Underlåtenhet att uppfylla de här kraven kan medföra fara för patienten eller
operatören.

Prestanda
För funktionell prestanda måste datorn uppfylla kraven i Keypoint.NET-programvarans
utgivningsnotering.
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Underhåll
Rengöringsanvisningar
Underhåll som kan utföras av operatören är begränsat till rengöring av enheten. Eventuellt
underhåll inuti enheten får endast utföras av kvalificerad servicepersonal.
Regelbunden rengöring ska utföras enligt enhetens användningsfrekvens. Följ alltid
hygienregler enligt lokala myndigheter, samt följande punkter nedan:
▪ Koppla från nätströmmen innan utrustningen rengörs.
▪ Rengör utrustningen med en ren, lätt fuktad trasa och torka den torr.
▪ Se till att inga vätskor tränger in i enheten vid tryckknappar och andra öppningar i
höljet.

FÖRSIKTIGT Använd inte alkoholbaserade rengöringsmedel, lösningsmedel,
silikonbaserade medel, slipande medel och/eller brandfarliga ämnen.

Säkerhetskontroller
Följande säkerhetskontroller bör endast utföras av kvalificerad personal minst en gång om
året och vid reparation:
1. Inspektion avseende synlig skada på enheten.
2. Inspektion av nätsladd och anslutningskablar.
3. Kontroll av elektrodkablar och patientanslutningar.
4. Kontroll av strömstimulatorutgångar i alla intervaller –Ref. KPTest4 Manual.
5. Mätning av isoleringsresistans.
6. Mätning av läckström.
7. Mätning av resistans hos skyddsjordsledare.
8. Mätning av resistans av skyddsjordat hölje och vagndelar.
9. Kontroll av förstärkarens förstärkning –Ref KPTest4 Manual.
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Avfallshantering
Elektrisk och elektroniskt avfall: Efterföljandeinformation.
Kassera inte den här produkten i det osorterade kommunala avloppet. Kassera
den här produkten i enlighet med lokala bestämmelser.

Klassificering
Typ av skydd mot elektrisk stöt: Klass I:
▪ Utrustning där skydd mot elektrisk stöt inte endast bygger på basisolering, utan som
innehåller en ytterligare säkerhetsåtgärd, eftersom det finns medel för anslutning av
utrustningen till skyddsledaren i fast installation på ett sådant sätt att tillgängliga
metalldelar inte kan bli aktiva i händelse av fel i grundisoleringen.
Steriliseringsmetod(er) eller desinficering rekommenderas av tillverkaren:
▪ Se avsnittet om ”Underhåll”.
Grad av skydd mot elektrisk stöt:
▪ Typ BF: Applicerad del som ger en viss grad av skydd mot elektrisk stöt, särskilt när det
gäller:
-Tillåten täckström.
-Den applicerade delen är elektriskt isolerad (flytande).
-Inte avsedd för direkt hjärtapplicering.
Grad av skydd mot inträngande av vatten:
▪ IP20: Vanlig utrustning (sluten utrustning utan skydd mot inträngande vatten).
Säkerhetsgrad vid användning vid förekomsten av antändbar anestetisk blandning med luft,
syre eller kväveoxid:
▪ Utrustningen är inte lämplig för användning i närvaro av en sådan blandning.
Driftläge:
▪ Kontinuerlig drift.
Grad av patientnärhet:
▪ Hela utrustningen (systemet) är lämplig för användning i patientmiljön.
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Allmänna regelsymboler
Enheten uppfyller EG-direktiv 93/42/EEG med ändringar upp till
2007/47/EEG för medicinska apparater.
Bruksanvisningen

Följ instruktionerna för användning.

Varningar relaterade till den här enheten. / Obs! Läs bruksanvisningen.
Försiktighetsåtgärder relaterade till den här enheten. / Obs! Se
bruksanvisningen.
Enheten är av typ BF, d.v.s. den applicerade delen är elektriskt
isolerad.
Elektrisk och elektroniskt avfall: Efterföljandeinformation.

Referensnummer
Serienummer

SWL

Säker arbetsbelastning.

Tillverkningsår

Tillverkare

Rx only

Endast för USA. Enligt amerikanska lagar får den här enheten endast
säljas av läkare eller på läkares ordination.

OBS För symboler relaterade till datorn, monitorn och skrivaren, se deras medföljande
dokumentation.
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Elektromagnetisk kompatibilitet
Krav

Beskrivning

Användningsmiljö

Systemet är avsett att användas på sjukhus och privatkliniker förutom i närheten av aktiv HFkirurgisk utrustning och RF-skyddade systemrum för magnetisk resonansbildning där
intensiteten hos elektromagnetiska störningar är hög.
De potentiella källorna till oacceptabel risk identifierade för att karakterisera VÄSENTLIG
PRESTANDA hos en fungerande DIAGNOSTISK UTRUSTNING som omfattas av denna
RMF är:
• Minimalt ljud på en vågform eller artefakter eller förvrängning i en bild och eventuella fel
på ett visat numeriskt värde som inte kan hänföras till en fysiologisk effekt och som kan
ändra diagnosen
• Fri från visning av felaktiga säkerhetsrelaterade indikationer
• Fri från produktion av överdriven stimuleringsutgångsnivå
• Fri från lågor/eld

Väsentlig
prestanda

Tillfällig störning av stimulatorerna och vågformsskärmen har bedömts och fastställts att inte
påverka patienten negativt. Den här typen av försämring anses inte ha någon inverkan på
systemets väsentliga prestanda eller säkerhet.
• Mot bakgrund av detta, immunitet mot ESD och strömavbrott i driftläge, är det acceptabelt
eftersom det rör sig om systemets säkerhet och väsentliga prestanda, som:
a. Kommunikationen mellan basenheten, förstärkaren och datorn kan förloras så
länge den är i felsäkert läge och användaren kan återställa genom att slå på
systemet igen och/eller starta om programvaran.
b. Om kommunikationen inte avbryts kan vågformerna innehålla elektriska artefakter
som är urskiljbara, men måste återställas efter testet, utan att läge eller parametrar
ändras.
Det anses inte vara en oacceptabel risk eller påverkan på VÄSENTLIG PRESTANDA om
den DIAGNOSTISKA UTRUSTNING som omfattas av denna RMF blir helt ofunktionell på
grund av den avsedda användningen.
Vid tillfällig förlorad eller försämrad väsentlig prestanda på grund av elektromagnetiska
störningar, återställs systemet automatiskt eller manuell åtgärd krävs för att starta om. Det
beror på graden av störning.
VARNING: Användning av den här utrustningen intill eller staplad på annan utrustning
bör undvikas eftersom det kan leda till felaktig användning. Om sådan användning är
nödvändig bör den här utrustningen och den andra utrustningen övervakas för att verifiera
att de fungerar normalt.

Varningar

Obs

VARNING: Användning av tillbehör, omvandlare och kablar som inte är angivna eller
tillhandahållna av tillverkaren av den här utrustningen kan resultera i ökad elektromagnetisk
emission eller minskad elektromagnetisk immunitet för den här utrustningen och resultera i
felaktig användning.
VARNING: Bärbar RF-kommunikationsutrustning (inklusive kringutrustning som
antennkablar och externa antenner) får inte användas närmare än 30 cm (12 tum) från
någon del av Keypoint Focus-systemet inklusive kablar som specificerats av tillverkaren.
Annars kan det leda till försämring av prestandan hos den här utrustningen.
OBS: Emissionsegenskaperna hos den här utrustningen gör den lämplig för användning i
industriområden och sjukhus (CISPR 11 klass A). Om den används i en bostadsmiljö (för
vilken CISPR 11 klass B normalt krävs) kanske den här utrustningen inte kan ge tillräckligt
skydd för radiokommunikationstjänster. Användaren kan behöva vidta mildrande åtgärder,
t.ex. att rikta om eller flytta utrustningen.
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Förteckning över systemdelar, extra
delar och tillvalsdelar
Förteckning över alla moduler, kablar och tillbehör som uppfyller överensstämmelse enligt
tillverkaren av Keypoint Focus. Kunden eller användaren av Keypoint Focus bör försäkra sig
om att den används med de här delarna.
P/N
9033G070-

Typ
*

Vägledning

Focus Huvudenhet

9033C073-

Natus 3-k. EMG/EP-förstärkare

9033C074-

4-k. EMG/EP-förstärkare

9033C076-

6-k. EMG/EP-förstärkare

9033C077-

6-k. EP-förstärkare

9033C078-

8-k. EMG/EP-förstärkare

9031E072-

Multielektrisk stimuleringsbox

9006A2109006A2119006A2209006A226-

Nätkabel, EU
Nätkabel, Storbritannien
Nätkabel, USA
Nätkabel, DK

Skärmad jordanslutning och maximal kabellängd
3 m.

9006A253-

Strömgränssnittskabel (skrivare)

Kabellängd 0,5 m

9006A254-

Strömgränssnittskabel (skärm)

Kabellängd 1,5 m

9006A250-

Strömgränssnittskabel (dator)

Kabellängd 1,2 m

9006A255-

Strömgränssnittskabel (laptop)

Kabellängd 1,2 – 1,8 m

9080K0541 +
9080K0522

HS-link skarvsladd
(Huvudenhet - Förstärk.)

Kabellängd 2,0 m

9080K0131

USB-kabel (dator - framsida)

Kabellängd 1 m

Allmän

Videosignalkabel (digital RGB)

Maximal kabellängd 1,7 m

Allmän

Skrivarsignalkabel

Maximal kabellängd 1,7 m

Elektrod- och stimuleringskablar

Skärmad. Maximal kabellängd 2 m

Stimulering, jordning och
registrering av elektroder

Skärmad eller oskärmad. Maximal kabellängd
1,2 m

Allmän

*
*
*
*

*

Allmän
Allmän

*

Dator (Laptop/Desktop)

Allmän

Mus

Maximal kabellängd 2 m (delvis intern)

Allmän

Tangentbord

Maximal kabellängd 2 m (delvis intern)

9080F054-

Monitor 22” bred
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9031D0409031D041-

*
*

Isoleringstransformator 115 V
Isoleringstransformator 230 V

9031E017-

*

Handtag för avancerad stimulering Kabellängd 2,5 m

9031E027-

*

Öronsnäckor

Kabellängd 5 m

9031E025-

*

Hörlurar

Kabellängd 5 m

9031E026-

*

Skärmade hörlurar

Kabellängd 5 m

9031E028-

*

Benledare

Kabellängd 5 m

9031B030-

Fotbrytare, 3 tangent

Kabellängd 2,5 m

9031B032-

Fotbrytare, 1 tangent

Kabellängd 2,5 m

9031E040-

*

Tendon-hammare

Kabellängd 1,8 m

9033B033-

*

Handhållen brytarkabel

Kabellängd 1,8 m
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Se www.natus.com för ditt lokala försäljnings- och servicekontor.

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

RX only
Reg. nr 9033M3703SV Rev D
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