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Telif hakkı © 2020 Natus. Tüm hakları saklıdır.
Bu kılavuzun içeriği Natus’a aittir. Bütünüyle veya kısmen çoğaltılması kesinlikle yasaktır.
Basım/DVD’ye aktarılma anında bu kılavuz, cihazı ve fonksiyonlarını doğru bir şekilde
tanımlamaktadır. Ancak bu kılavuzun hazırlanmasından bu yana değişiklikler yapılmış
olabileceği için sistem paketi, bir veya birden fazla kılavuz eki içerebilir. Bu kılavuz, söz konusu
ekler dahil olmak üzere cihazı kullanmadan önce iyice okunmalıdır.
Aşağıdaki durum Natus açısından tüm garanti ve yükümlülükleri geçersiz kılar:
- Cihazın, ekli kılavuzlar ve cihaz ile birlikte verilen diğer belgelere göre kullanılmaması.
Bu sistem, 93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihaz Yönergesi gerekliliklerine uygun olarak CE işareti ile
işaretlenmiştir.
Natus Neuro ve Keypoint, ABD’de ve diğer ülkelerde Natus Medical Incorporated şirketinin
tescilli ticari markalarıdır.
Keypoint cihazlarıyla birlikte sağlanan belgeler arasında bir Yazılım Kullanım Yönergeleri kılavuzu,
bir Donanım Kullanım Yönergeleri kılavuzu, bir Teknik Veri Sayfası ve bir Klinik Referans Kılavuzu
bulunduğunu unutmayın. Keypoint.NET uygulamasının kullanılabilmesi ve test yürütülebilmesi için
Yazılım ve Donanım Kullanım Yönergeleri kılavuzlarının her ikisi de gereklidir.
Keypoint.NET uygulamasının ileri seviye kullanımı için, Klinik Referans Kılavuzu’nda (yalnızca
İngilizce dilinde mevcuttur) uygulanabilecek tüm fonksiyonların ve testlerin açıklaması
sunulmuştur. Teknik bilgiler için Teknik Veri Sayfası’nda (yalnızca İngilizce dilinde mevcuttur)
ayrıntılı teknik spesifikasyonlar sunulmuştur.

Kullanım talimatlarına uyun/Uyarı ve Dikkat İbarelerine Dikkat Etme
Bir test başlatmadan önce belgeleri okuduğunuzdan ve sistemin nasıl çalıştırılacağını tam
olarak anladığınızdan emin olun. Tüm Uyarılara ve Dikkat ibarelerine özellikle dikkat edin.
Bu cihazla ilişkili genel düzenleyici sembollerin listesi için bu kılavuzun Genel Düzenleyici
Semboller bölümüne bakın.
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Kullanım Amacı
Keypoint Focus, merkezi ve periferik sinir sistemi hastalıklarının tanı ve prognozunu
değerlendirmek ve izlemek amacıyla bir elektrofizyolojik yardımcı olarak tasarlanmıştır.
Rehabilitasyon (fizik tedavi), meslek hekimliği ve spor hekimliği gibi diğer alanlarda sinir ve
kasların fonksiyonel özelliklerini araştırmak için de kullanılabilir.

Güvenlik Bilgileri
Keypoint Focus sistemi, aşağıdakiler gibi elektrofizyolojik testlerde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır: Elektromiyografi (EMG), Sinir İletim Çalışmaları (NCS) ve Uyarılmış Potansiyel
(EP) kayıtları.
Hastayla veya Keypoint.NET uygulama yazılımının kullanımıyla ilişkili güvenlik bilgileri için
Yazılım Kullanım Yönergelerine bakın. Bu ekipmanı kullanmaya başlamadan önce bilgileri
okuyup anladığınızdan emin olun.

Kontrendikasyonlar
Her vakada, kullanım riskinin olası faydalara kıyasla net bir şekilde ağır basıp basmadığı tıbbi
bir karardır.
İmplante edilmiş elektronik cihaz (ör. kalp pili) taşıyan hastalar, öncesinde bir tıp uzmanının
fikri alınmadan elektrikli stimülasyona maruz bırakılmamalıdır.
Kanama eğiliminin olduğu durumlarda iğneler kullanılırken özellikle dikkat edilmelidir.
Bulaşıcı hastalığı olan hastalar için tipik önlemler alınmalıdır.
Yaş ve cinsiyet herhangi bir prosedür için tek başına kontrendikasyon teşkil etmemektedir.
İğneler/elektrotlar ile ilişkili kontrendikasyonlar için bu ürünlerle birlikte sağlanan kullanım
yönergelerine bakın.

Tehlike
Yanıcı anesteziklerin varlığında kullanılması halinde olası patlama tehlikesi mevcuttur.
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Uyarılar
Bu bilgisayar tabanlı ekipmanı, üreticinin ekipmanı tasarlama amacı olan test yürütme ve
sonrasında olası bir rapor oluşturma işlemleri dışında herhangi bir işlem için kullanmayın.
Keypoint.NET Yazılımı dışında başka herhangi bir yazılım yüklemeyin. Natus, cihazın bu
kılavuzda açıklandığı şekilde kullanılmaması durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Cihaz MRG ile uyumlu değildir.
Cihaz, direkt kardiyak uygulamaya yönelik değildir.
Cihaz, yoğun bakım izleme kullanımına uygun değildir.
Cihazın içinde veya dışında bulunan koruyucu toprak konnektörünün herhangi bir şekilde
kesintiye uğratılması veya koruyucu toprak konnektörünün ayrılması cihazı tehlikeli hale
getirebilir. Bu konnektörün kasıtlı olarak kesintiye uğratılması yasaktır. Koruyucu toprak
(topraklama) iletkeni düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Elektrik çarpması riski nedeniyle operatörün ve/veya hastanın, amplifikatörün arkasına takılı olan
LINK kablosu üzerindeki metal blendaja doğrudan veya dolaylı olarak dokunmaması gerekir.
Elektrot girişleri galvanik olarak yalıtılmış olduğundan, “hasta topraklamasını” Yalıtım
Transformatörünün arka panelindeki koruyucu toprak bağlantısına veya başka herhangi bir
“toprak” bağlantısına bağlamayın.
Hastanın aynı anda HF cerrahi ekipmana bağlanması, elektrikli stimülasyon veya kayıt
elektrotlarının bulunduğu bölgede yanığa ve elektrikli stimülatörde veya elektrot giriş
amplifikatörlerinde hasara yol açabilir. Kısa dalga veya mikro dalga tedavi ekipmanının
yakınında (ör. 1 m) çalışma, elektrikli stimülatör çıkışında kararsızlık oluşturabilir.
Tıbbi kullanıma yönelik elektrikli ekipman için özel EMC önlemlerinin uygulanması ve bu
ekipmanın, cihazın EMC belgelerine göre kurulup servise tabi tutulması gerekir.
Entegre LAN bağlantı noktası bir ağ sistemine bağlanırken NetBox Ref. 9031G046x, LAN
bağlantı noktası ile ağ sisteminin arasındaki LAN hattına doğru şekilde bağlanmalıdır.
Bilgisayar LAN Bağlantı Noktası ile Ağ Sistemi arasında doğrudan bağlantı oluşturmayın!
NetBox Ref. 9031G046x, ağ sisteminin kazara yüksek voltajlı bir hatta kısa devre yaptırılması
durumunda tehlikeli elektrik akımının hastaya ulaşmasını önlemek için elektrik yalıtımı sağlar.
LAN bağlantısı kurulurken NetBox Ref. 9031G046x bileşeninin doğru şekilde takılmaması, bu
ürünün IEC 60601-1 tıbbi elektrikli ekipman için uluslararası güvenlik standartlarına yönelik
uyum sertifikasyonunu hükümsüz kılar.
Natus tarafından belirtilenler dışındaki aksesuarların, elektrotların ve kabloların kullanılması,
emisyonların artmasına veya ekipmanın bağışıklığının azalmasına yol açabilir.
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IEC 60601-1 ile uyum için yalnızca Natus tarafından belirtilen isteğe bağlı cihazları kullanın.
Diğer ekipmanlar bağlanırken şu standarda dikkat edilmelidir: IEC 60601-1 Tıbbi Elektrikli
Ekipman, (Bölüm 1…). Bu standarda uyulmaması, güvenlik riskiyle sonuçlanabilir.
Ekipman, diğer ekipmanlara bitişik şekilde veya diğer ekipmanlar ile üst üste kullanılmamalıdır.
Bitişik veya üst üste kullanım gerekiyorsa kullanılacağı konfigürasyonda normal çalıştığını
doğrulamak için ekipman gözlemlenmelidir.
Tehlikeli fizyolojik etkiler! Akım stimülatörü tehlikeli akımlar ve voltaj verebilir.
Akım stimülatörlerini çalıştırırken hastaları yüksek akımlara maruz bırakmamaya dikkat edin.
Stimülasyon elektrodunu bağlamadan veya ayırmadan önce her zaman stimülatörü “sıfırlayın”.
Programın kullanımı sırasında yoğunluk göstergesine dikkat edin. -Daha fazla bilgi için Yazılım
kullanım kılavuzundaki Stimülatör Aşırı Yüklemesi bölümüne ve bu donanım kılavuzundaki
Stimülatörler bölümüne bakın.
Elektrostatik Hassas Amplifikatör Girişi konnektörleri – Amplifikatöre zarar verebileceğinden
veya amplifikatörün performansını etkileyebileceğinden, Amplifikatör Girişi konnektörlerine
dokunmayın.

Dikkat İbareleri
Gürültü hat parazitini önlemek için özellikle hastanın veya amplifikatörün yakınında geçerli
olmak üzere her zaman Natus tarafından tedarik edilen blendajlı güç hattı kablolarını kullanın.
Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı, medikal kullanıma yönelik elektrikli ekipmanı etkileyebilir.
Elektrik çarpması tehlikesi. Kapağı çıkarmayın. Servis için yalnızca kalifiye servis personeline
başvurun.
Bağlı ancak uygulanmamış elektrotlar ile koruyucu toprağa bağlı olan parçalar da dahil olmak
üzere diğer iletken parçalar arasında kazara teması önleyin.
Ekipmanı temizlemek için temizlik deterjanları veya diğer alkol bazlı temizlik malzemeleri,
çözücü, silikon bazlı, aşındırıcı ve/veya yanıcı maddeler kullanmayın.

Yan Etkiler
Keypoint Focus ile gerçekleştirilen prosedürlere yönelik olarak bilinen herhangi bir yan etki
mevcut değildir.
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Güvenlik Gereklilikleri
DİKKAT Bu cihaz, nörofizyoloji ve nörofizyolojik değerlendirme alanında ve
ürünün/Keypoint ekipmanının kullanımı konusunda bilgili kalifiye tıbbi personel tarafından
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bu cihaz, IEC 60601-1 Tıbbi Elektrikli Ekipman ile uyumlu şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir.
Bu bölümün sonraki kısımlarındaki IEC 60601-1 ile ilişkili metinle karşılaştırın.
Cihaz, +10°C ile +35°C (+50°F ile +95°F) arası sıcaklıklarda kapalı alanda kullanım için
tasarlanmıştır.
Şebeke elektriği fişi yalnızca bir koruyucu toprak temas noktasına sahip bir şebeke elektriği
prizine takılmalıdır. Uzatma kablosu kullanılması yasaktır. Taşınabilir çoklu priz (MPSO)
kullanılması yasaktır.

UYARI Cihazın içinde veya dışında bulunan koruyucu toprak konnektörünün herhangi bir
şekilde kesintiye uğratılması veya koruyucu toprak konnektörünün ayrılması cihazı tehlikeli
hale getirebilir. Bu konnektörün kasıtlı olarak kesintiye uğratılması yasaktır. Koruyucu
toprak/topraklama iletkeni düzenli olarak kontrol edilmelidir.
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Cihazın güvenli bir şekilde çalıştırılması için aşağıdaki önerileri uygulayın:
▪ Tıbbi amaçla kullanılmayan bir odada bulunan bir prizden beslenen bir tıbbi ekipmanı
veya tıbbi olmayan bir elektrikli ekipmanı bu cihaza bağlarken lütfen IEC 60601-1, Tıbbi
elektrikli sistemlere yönelik Güvenlik Gerekliliklerine dikkat edin. Bu bölümün sonraki
kısımlarındaki IEC 60601-1 ile ilişkili metinle karşılaştırın.
▪ Cihaz şebeke elektrik kaynağına bağlandığında konnektörler elektrik yüklü olabilir ve
yalnızca bir alet kullanılarak mümkün olan kapakların açılması veya parçaların
çıkarılması işlemleri bu elektrik parçaları açığa çıkarabilir.
▪ Herhangi bir ayarlama, değişim, bakım veya onarım işlemi için cihazın içi açılmadan önce
cihazın tüm voltaj kaynaklarından ayrılması gerekir.
▪ Bu kılavuzda operatör tarafından gerçekleştirileceği belirtilen görevler dışında, servis
yalnızca Natus tarafından yetkilendirilmiş servis personeli tarafından
gerçekleştirilmelidir.
▪ Değişim işlemi için yalnızca gerekli nominal akıma sahip ve belirtilen türde olan
sigortaların kullanıldığından emin olun. Uygun olmayan sigortaların kullanılması ve
sigorta tutucularının kısa devre yaptırılması yasaktır.
▪ Birden fazla ekipmanın hastaya bağlı olduğu durumlarda, hasta kaçak akımlarının
toplanmasına dikkat edilmelidir.
▪ Korumanın zarar görmüş olma ihtimalinin mevcut olduğu durumlarda, cihaz yanlışlıkla
çalıştırılmasını önlemek için kullanılamaz duruma getirilmeli ve güvenlik altına alınmalıdır.
Minimum olarak, aşağıdakileri içermesi gereken bir fonksiyon testi ve güvenlik kontrolü
yürütmek için kalifiye servis personelini arayın:
- Yalıtım testi;
- Toprak sürekliliği testi ve
- IEC 60601-1 uyarınca kaçak akım testi.
▪ Örneğin cihazda aşağıdakilerden birinin gözlemlenmesi durumunda korumanın zarar
görmüş olması olasıdır:
- Cihazda görünür hasar olması;
- Cihazın amaçlanan fonksiyonunu/fonksiyonlarını gerçekleştirememesi;
- Cihazın ciddi seviyede taşıma stresine maruz bırakılmış olması.
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IEC 60601-1 Standardından Alıntı
DİKKAT Başka bir ekipmanla bağlantı kurulurken, kalifiye personelin bu sistemin uyumlu
olduğu tıbbi güvenlik standardına ait aşağıdaki alıntıya dikkat etmesi gerekir.
IEC 60601-1 Tıbbi Elektrikli Ekipman, Bölüm 1:
Temel Güvenlik ve Gerekli Performans için Genel Gereklilikler.
Bölüm 16: Tıbbi Elektrikli Sistemler.
F tipi uygulamalı parça içeren bir tıbbi alet veya IEC 60601-1 ile uyumlu olmayan ancak söz
konusu ekipmana yönelik ilgili güvenlik standardıyla uyumlu olan bir ek ekipman bağlanırken,
ek ekipmanın:
1) hasta ortamının dışında bir konuma yerleştirilmesi gerekir. Hasta ortamı, hasta ile sistemin
parçaları (ör. bir yazıcı, VEP Monitörü) arasında ya da başka bir kişinin sistemin parçalarına
dokunması sonucunda kasıtlı veya kasıtsız temasın oluşabileceği herhangi bir alandır;
veya
2) hasta ortamı içine yerleştirilmesi durumunda:
a) ek bir koruyucu toprak konnektörü ile birlikte sağlanması gerekir;
veya
b) muhafaza/dokunma kaçak akımını şunu aşmayacak bir değerle sınırlayacak şekilde bir
ayırma transformatöründen beslenmesi gerekir: Normal Durum: 0,1 mA veya Tek Arıza
Durumu 0,5 mA.
Daha ayrıntılı bilgi için lütfen IEC 60601-1’e bakın.
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Sisteme Genel Bakış
Keypoint Focus Ana Ünitesi

1

Ana Ünite

2

Dizüstü Bilgisayar

3

Arka Panel

4

Yan Panel

5

Kontrol Paneli
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Sistem Kurulumları
KEYPOINT Dizüstü Bilgisayar

KEYPOINT Standart
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Kablo Bağlantıları
Cihaz çalıştırılmadan önce, sistem parçalarının bağlanması gerekir. Aşağıdaki 1-3 arası adımları
izleyin.
1. Tüm sinyal arabirim kablolarını (USB/HS-Link) çizimlerde gösterildiği şekilde bağlayın.
2. Güç kablosu haricindeki tüm güç arabirim kablolarını çizimlerde gösterildiği şekilde
bağlayın.
3. Güç kablosunu duvar prizine bağlayın.

DİKKAT IEC 60601-1 ile uyum için yalnızca Natus tarafından belirtilen isteğe bağlı cihazları
kullanın.
DİKKAT Gürültü hat parazitini önlemek için özellikle hastanın veya amplifikatörün
yakınında geçerli olmak üzere her zaman Natus tarafından tedarik edilen blendajlı güç hattı
kablolarını kullanın.
NOT Duvar prizine bağlanan cihazın gerekirse şebeke elektriğinden kolayca ayrılabilecek
şekilde konumlandırıldığından emin olun.
NOT Güç hattı kablosunun Ana Ünite üzerindeki şebeke elektriği girişinden çıkarılması, tüm
sistemi şebeke elektriğinden ayırır.
NOT HS LINK aşağıdaki konfigürasyon örneklerine göre seri olarak bağlanmış modüllere sahip
olabilir:
- Ana Ünite  (3, 6 veya 8 Kanallı) Amplifikatör  EP 6 Kanallı Amplifikatör
- Ana Ünite  (3, 6 veya 8 Kanallı) Amplifikatör  Çoklu Sabit Akım Stimülatörü
- Ana Ünite  (3, 6 veya 8 Kanallı) Amplifikatör  Focus 3 Kanallı Amplifikatör

Ana Ünite
Bağlantı - Yan Panel
9033G0704:

CC

AEP

VEP

AEP

VEP

9033G0701:
9033G0703:

CC

LINK
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Sabit Akım Stimülatörü Çıkışı (yalıtımlı)
Sabit akım stimülatörü çıkış konnektörleri elektronik olarak
yalıtılmıştır.
Sabit Akım Stimülatörü Çıkış Yuvası (yalıtımlı)
Stimülasyon elektrotlarının DIN fişlerine bağlanması için. Etkin el
aparatı için destek.

LINK

HS Link Çıkış Konnektörü － Amplifikatör Bağlantısı

AEP
VEP

AEP Kulaklık Konnektörü
VEP Gözlük Konnektörü

Arka Panel

LINK

HS Link Çıkış Konnektörü － Amplifikatör Bağlantısı
Koruyucu Toprak

Fonksiyonel Toprak
Gürültünün baskılanması için kullanılması amaçlanır.
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İkili USB Konnektörleri - A Tipi
Sınırlı güç sağlar. Yalnızca bellek çubuğu ve lisans donanım kilidi
için kullanılır.
USB Konnektörü - B Tipi
Bilgisayar arabirimi içindir.
Ayak Pedalı Konnektörü
Giriş/Çıkış Konnektörü
Giriş/Çıkış Manyetik Stimülasyon/tendon çekici veya harici
tetikleyicinin senkronizasyonu ya da harici stimülasyon veri
toplaması.
VEP

VEP Monitörü Konnektörü
Güç Çıkışı (Yalıtım Transformatörü ile kullanılmadığında yalnızca
Dizüstü Bilgisayar içindir)
Çıkış: Şebeke elektriği 100-240 VA Maks. 200 VA
Güç Girişi
Giriş: 100-240 Vac, 50/60 Hz, Maks. 300 VA
Sigortalar
F1, F2: T4A/250 V

Teknik Spesifikasyonlar
Teknik spesifikasyonlar için Teknik Veri Sayfasındaki Keypoint Focus bölümüne bakın.
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Kontroller
Kontrol Paneli

(1) Stimülasyon Yoğunluğu Kontrol Düğmesi

(2) Stimülasyon Süresi Ok Tuşları

(3) Stimülasyon Tekrar Hızı Ok Tuşları

(4) Trase/Gösterge ve Tetikleyici Ok Tuşları

(5) İmleç Modu Göstergesi

(6) Ses Seviyesi/İmleç Kontrol Düğmesi

(7) Ses Seviyesi Göstergesi

(8) Hoparlör Sessiz Göstergesi

(9) Hoparlör Sessize Alma Tuşu

(10) Yazılım Gezinti Tuşları

(11) Sayısal Tuş Takımı

(12) Bekleme Göstergesi

(13) Güç AÇIK Göstergesi

(14) Yazılım Fonksiyon Tuşları

(15) Tarama Hızı/Hassasiyet Seviyesi
Ok Tuşları

(16) Tekrarlı Stimülasyon Tuşu

(17) Stimülasyon Göstergesi

(18) Tek Stimülasyon Tuşu

(19) Stimülasyon Yoğunluğunu Sıfırla Tuşu
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Kontrol Fonksiyonları
Güç Açık/Bekleme Göstergeleri
Güç Açık
Bekleme

Yazılımda Gezinti/Yazılım Fonksiyonları
Yazılım Gezinti Tuşları - Renk Kodlamalı
Yazılım Gezinti tuşları, uygulama sekmelerinde gezinmenize olanak tanır.
6 Yazılım Gezinti tuşunun renkleri ve fonksiyonları, uygulama üzerindeki
Yazılım Gezinti butonlarına karşılık gelir.
Sol ve Sağ ok tuşları, testleri seçmenize olanak tanır.

Yazılım Fonksiyon Tuşları - Renk Kodlamalı
Yazılım Fonksiyon tuşları, uygulama üzerindeki farklı yazılım fonksiyonlarını
kontrol etmenize olanak tanır.
12 Yazılım Fonksiyon tuşunun renkleri ve fonksiyonları, uygulama üzerindeki
Yazılım Fonksiyon butonlarına karşılık gelir.

Tarama Hızı/Hassasiyet Seviyesi
Tarama Hızı Ok Tuşları
Sağ ve Sol ok tuşları, tarama hızını değiştirmenize olanak tanır.
Sağ ok tuşu, tarama hızını artırır.
Sol ok tuşu, tarama hızını azaltır.

Hassasiyet Seviyesi Ok Tuşları
Yukarı ve Aşağı ok tuşları, hassasiyet seviyesini değiştirmenize olanak tanır.
Yukarı ok tuşu, hassasiyet seviyesini artırır.
Aşağı ok tuşu, hassasiyet seviyesini azaltır.
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Stimülasyon
Stimülasyon Göstergesi
Stimülasyon göstergesi sarı ışığı (LED), Tek Stimülasyon için bir kez ve Tekrarlı
Stimülasyon için aralıklı olarak yanıp söner.
Tek Stimülasyon Tuşu
Tek Stimülasyon tuşuna basıldığında tek bir stimulus verilir ve gösterge bir kez
yanıp söner.
Tek Stimülasyon tuşu, Tekrarlı Stimülasyonu durdurmak üzere de
kullanılabilir.
Tekrarlı Stimülasyon Tuşu
Tekrarlı Stimülasyon tuşuna basıldığında tekrarlı stimulus verilir ve gösterge
aralıklı olarak yanıp söner.
Tekrarlı stimülasyonu durdurmak için aynı Tekrarlı Stimülasyon tuşuna veya
Tek Stimülasyon tuşuna basın.

Stimülasyon Yoğunluğu/Süresi/Tekrar Hızı
Stimülasyon Yoğunluğu Kontrol Düğmesi
Stimülasyon Yoğunluğu kontrol düğmesi, verilen stimülasyonun yoğunluğunu
ayarlamanıza olanak tanır.
Stimülasyon yoğunluğunu artırmak için kontrol düğmesini sağa döndürün.
Stimülasyon yoğunluğunu azaltmak için kontrol düğmesini sola döndürün.

Stimülasyon Yoğunluğunu Sıfırla Tuşu
Stimülasyon yoğunluğunu taban seviyesine sıfırlamak için Stimülasyon
Yoğunluğunu Sıfırla tuşuna basın.
UYARI Akım stimülatörlerini çalıştırırken hastayı yüksek akımlara maruz
bırakmamaya dikkat edin. Stimülasyon elektrodunu bağlamadan veya
ayırmadan önce her zaman stimülatörü sıfırlayın.

Stimülasyon Süresi Ok Tuşları
Stimülasyon Süresi Yukarı ve Aşağı ok tuşları, stimülasyonun süresini
artırmanıza/azaltmanıza olanak tanır.
Yukarı ok tuşu, stimülasyon süresini artırır.
Aşağı ok tuşu, stimülasyon süresini azaltır.
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Stimülasyon Tekrar Hızı Ok Tuşları
Stimülasyon Tekrar Hızı Yukarı ve Aşağı ok tuşları, stimülasyon tekrar hızını
artırmanıza ve azaltmanıza olanak tanır.
Yukarı ok tuşu, stimülasyon tekrar hızını artırır.
Aşağı ok tuşu, stimülasyon tekrar hızını azaltır.

Hoparlör/Ses Seviyesi/İmleç Modu/Trase/Gösterge/Tetikleyici
Hoparlör Sessiz Tuşu/Göstergesi
Açık ve Kapalı fonksiyonu arasında geçiş yapmak için Hoparlör Sessiz tuşuna
basın.
Sarı ışık (LED), hoparlörün sessize alındığını gösterir.
Ses seviyesini ayarlamak için aşağıdaki Kontrol düğmesi fonksiyonuna bakın.
Ses Seviyesi Göstergesi
Yeşil ışık (LED) göstergesi, ses seviyesi fonksiyonu etkin olduğunda yanar.
Aşağıdaki Kontrol düğmesi fonksiyonuna bakın.
Ses Seviyesi/İmleç Kontrol Düğmesi
Ses Seviyesi ve İmleç Modu fonksiyonları arasında geçiş yapmak için Kontrol
düğmesine basın.
Ses Seviyesi etkin olduğunda, ses seviyesini ayarlamak için düğmeyi döndürün.
İmleç Modu etkin olduğunda, traseleri/göstergeleri veya tetikleyici imlecini
hareket ettirmek için düğmeyi döndürün.
İmleç Modu Göstergesi
İmleç modu etkin olduğunda yeşil ışık (LED) göstergesi yanar.
Etkin olduğunda, Traseyi/Göstergeyi veya tetikleyici imlecini kontrol
düğmesini kullanarak hareket ettirmenize olanak tanır. Yukarıdaki kontrol
düğmesi fonksiyonuna bakın.
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Trase/Gösterge/Tetikleyici Ok Tuşları
NC, F Dalgası ve H Refleksi Uygulamalarında:
Yukarı ve Aşağı ok tuşları aktif traseyi seçer.
Sol ve Sağ ok tuşları aktif imleci seçer.
EMG Uygulamasında:
Yukarı ve Aşağı ok tuşları, tetikleyici imlecini küçük adımlarla hareket ettirir.
Sol ve Sağ ok tuşları, tetikleyici imlecini sola ve sağa hareket ettirir.

Ayak Pedalı (isteğe bağlı)
Ayak pedalları, üçlü pedallı model (A, B ve C özellikleri) veya tek pedallı model (B özelliği)
halinde sunulmaktadır. -Bu kılavuzdaki Gelişmiş Stimülasyon El Aparatı bölümüne de bakın.

Ayak Pedalı － 3 Pedallı Model
Zararlı su girişine karşı koruma derecesi

IPX1

Uygulamaya bağlı

(A)
Stimülasyonu Başlat/Durdur

(B)

(C)

Tekrarlı stimulusları başlatmak için 1 saniye basılı tutun.
Çalıştır/Duraklat - Uygulamaya bağlı
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Amplifikatörler
Amplifikatör Modülü - 3 Kanallı

Amplifikatör Girişi (yalıtımlı)
Tüm amplifikatör girişi konnektörleri elektronik olarak
yalıtılmıştır.
Elektrostatik Hassas Amplifikatör Girişi Konnektörleri
UYARI Amplifikatöre zarar verebileceğinden veya
amplifikatörün performansını etkileyebileceğinden,
Amplifikatör Girişi konnektörlerine dokunmayın.
Aktif Elektrot - Siyah
Aktif elektrot, siyah giriş konnektörüne karşılık gelir.

Referans Elektrodu - Kırmızı
Referans elektrodu, kırmızı giriş konnektörüne karşılık gelir.

Amplifikatör Girişi Konnektörleri (1-3)
Amplifikatör girişi konnektörleri 1-3 hem DIN tipi yuvaya hem
de 1,5 mm dokunma korumalı konnektörlere sahiptir.
-Elektrostatik Hassas Amplifikatör Girişi Konnektörleri için
yukarıdaki Uyarıya bakın.
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Hasta Toprak Konnektörleri
Hastanın toprak elektrotlarını yeşil konnektörlere bağlayın.
UYARI Elektrot girişleri galvanik olarak yalıtılmış
olduğundan, “hasta topraklamasını” Yalıtım Transformatörü
Ünitesinin üzerindeki koruyucu toprak bağlantısına veya
başka herhangi bir “toprak” bağlantısına bağlamayın.

Hasta Toprak Konnektörü
Hastanın toprak elektrodunu yeşil konnektöre bağlayın.

Arka Panel
HS Link Giriş Konnektörü －Ana Ünite - Yan Panel

LINK

UYARI Elektrik çarpması riski nedeniyle, operatörün
ve/veya hastanın, amplifikatörün arkasına takılı olan LINK
kablosu üzerindeki metal blendaja doğrudan veya dolaylı
olarak dokunmaması gerekir.
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Amplifikatör Modülleri - 3, 4, 6, 8 Kanallı

3 Kanallı

4 Kanallı

6 Kanallı

8 Kanallı

Güç AÇIK Göstergesi
Yeşil ışık (LED), amplifikatör gücünün Açık olduğunu gösterir.
Amplifikatör Girişi (yalıtımlı)
Tüm amplifikatör girişi konnektörleri elektronik olarak
yalıtılmıştır.
Elektrostatik Hassas Amplifikatör Girişi Konnektörleri
UYARI Amplifikatöre zarar verebileceğinden veya
amplifikatörün performansını etkileyebileceğinden,
Amplifikatör Girişi konnektörlerine dokunmayın.

Ω

Empedans Testi Tuşu/Göstergesi (yalnızca 4/6/8 kanallı)
Empedans ölçümünü başlatmak için Empedans Testi tuşuna
basın.
Yeşil ışık (LED), empedans testinin devam ettiğini gösterir.

Hoparlör Sessiz Tuşu/Göstergesi
Açık ve Kapalı fonksiyonu arasında geçiş yapmak için
Hoparlör tuşuna basın.
Sarı ışık (LED), hoparlörün sessize alındığını gösterir.
Aktif Elektrot Göstergesi － Siyah
Aktif elektrot, siyah giriş konnektörüne karşılık gelir.
Yeşil ışık (LED), empedans testinin sonuçlarını aşağıda
açıklandığı şekilde gösterir.
LED Durumu
Tüm LED’ler Kapalı
LED’ler Sürekli Yanıyor

Sonuç
Kabul Edilebilir Empedans
Yüksek Empedans

Referans Elektrodu Göstergesi － Kırmızı
Referans elektrodu, kırmızı giriş konnektörüne karşılık gelir.
Yeşil ışık (LED), empedans testinin sonuçlarını gösterir. Yukarıdaki Aktif Elektrot Göstergesinin altında LED
Durumunun ve Sonuçların açıklamasına bakın.
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Amplifikatör Girişi Konnektörleri (1-3) veya (1-4)
Amplifikatör girişi konnektörleri 1-3 hem DIN tipi yuvaya hem
de 1,5 mm dokunma korumalı konnektörlere sahiptir.

Amplifikatör Girişi Konnektörleri (4-8)
Amplifikatör girişi konnektörleri 4-8 bir çift 1,5 mm dokunma
korumalı konnektöre sahiptir. Bu amplifikatör girişi
konnektörleri aynı referans pimini paylaşabilir.
Birbirine Bağlı Referans Hattı/Göstergesi
Yeşil ışık (LED), referans hattının üzerindeki referans girişi
konnektörlerinin birbirine bağlı olduğunu gösterir. Bu özellik,
yazılım uygulaması kurulumunda seçildiğinde aktiftir.

Hasta Toprak Konnektörü/Göstergesi
Hastanın toprak elektrodunu yeşil konnektöre bağlayın.
Yeşil ışık (LED), empedans testinin sonuçlarını gösterir. Yukarıdaki Aktif Elektrot Göstergesinin altında LED
Durumunun ve Sonuçların açıklamasına bakın.
UYARI Elektrot girişleri galvanik olarak yalıtılmış
olduğundan, “hasta topraklamasını” Yalıtım
Transformatörünün üzerindeki koruyucu toprak bağlantısına
veya başka herhangi bir “toprak” bağlantısına bağlamayın.

Hasta Toprak Konnektörü/Göstergesi
Hastanın toprak elektrodunu yeşil konnektöre bağlayın.
Yeşil ışık (LED), empedans testinin sonuçlarını gösterir. Yukarıdaki Aktif Elektrot Göstergesinin altında LED
Durumunun ve Sonuçların açıklamasına bakın.
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Arka Panel
HS Link Giriş Konnektörü - Ana Ünite - Yan Panel

LINK

LINK

UYARI Elektrik çarpması riski nedeniyle, operatörün
ve/veya hastanın, amplifikatörün arkasına takılı olan LINK
kablosu üzerindeki metal blendaja doğrudan veya dolaylı
olarak dokunmaması gerekir.
HS Link Çıkış Konnektörü －Ek Modül Bağlantısı
HS Linkport
HS Linkport ek modül bağlantısına (ör. stimülatör) olanak
tanır.
HS Linkport kapağını açmak için alet (ör. küçük tornavida)
kullanın.
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EP Amplifikatör Modülü - 6 Kanallı

Güç AÇIK Göstergesi
Yeşil ışık (LED), amplifikatör gücünün Açık olduğunu
gösterir.
Amplifikatör Girişi (yalıtımlı)
Tüm amplifikatör girişi konnektörleri elektronik olarak
yalıtılmıştır.
Elektrostatik Hassas Amplifikatör Girişi Konnektörleri
UYARI Amplifikatöre zarar verebileceğinden veya
amplifikatörün performansını etkileyebileceğinden,
Amplifikatör Girişi konnektörlerine dokunmayın.
Empedans Testi Tuşu/Göstergesi
Empedans ölçümünü başlatmak için Empedans Testi
tuşuna basın.
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Amplifikatör Girişi Konnektörleri - Genel Dizi
Yeşil ışık (LED), empedans testinin sonuçlarını aşağıda
açıklandığı şekilde gösterir.
LED Durumu
Tüm LED’ler Kapalı
LED’ler Sürekli Yanıyor

Sonuç
Kabul Edilebilir Empedans
Yüksek Empedans

Amplifikatör Girişi Konnektörleri - Baş Dizisi (Bindirme)
Baş dizisi elektrot konnektörleri, Uluslararası 10-20
Elektrot Yerleşimi Sistemine göre etiketlenmiştir.
Yeşil ışık (LED), empedans testinin sonuçlarını gösterir. Yukarıdaki Amplifikatör Girişi Konnektörleri - Genel Dizi
bölümü altındaki LED Durumu ve Sonuçlar açıklamasına
bakın.

Hasta Toprak Konnektörü/Göstergesi
Hastanın toprak elektrodunu yeşil konnektöre bağlayın.
Yeşil ışık (LED), empedans testinin sonuçlarını gösterir. Yukarıdaki Amplifikatör Girişi Konnektörleri - Genel Dizi
bölümü altındaki LED Durumu ve Sonuçlar açıklamasına
bakın.

Arka Panel
HS Link Giriş Konnektörü －Ana Ünite - Yan Panel

LINK

UYARI Elektrik çarpması riski nedeniyle,
operatörün ve/veya hastanın, amplifikatörün arkasına
takılı olan LINK kablosu üzerindeki metal blendaja
doğrudan veya dolaylı olarak dokunmaması gerekir.

LINK

HS Link Çıkış Konnektörü －Mevcut Değil
Gelecekte ek modül bağlantısı için kullanılmak üzere.
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Akım Stimülatörleri
Güvenlik Bilgileri
Stimülatör
UYARI Akım stimülatörlerini çalıştırırken hastaları yüksek akımlara maruz bırakmamaya
dikkat edin. Stimülasyon elektrodunu bağlamadan veya ayırmadan önce her zaman
stimülatörü “sıfırlayın”.
UYARI Hastanın aynı anda HF cerrahi ekipmana bağlanması, elektrikli stimülasyon veya
kayıt elektrotlarının bulunduğu bölgede yanığa ve elektrikli stimülatörde veya elektrot giriş
amplifikatörlerinde olası hasara yol açabilir. Kısa dalga veya mikro dalga tedavi ekipmanının
yakınında (ör. 1 m) çalışma elektrikli stimülatör çıkışında kararsızlık oluşturabilir.
UYARI Tehlikeli fizyolojik etkiler! Akım stimülatörü tehlikeli akımlar ve voltaj verebilir.
DİKKAT Uzun süreli elektrikli stimülasyon uygulamayın.

Stimülasyon Elektrotları
UYARI Kayıt veya stimülasyon için iğne elektrotlarını kullandığınızda, önceden sterilize
edilmiş tek kullanımlık iğne elektrotlarını kullanın veya çok kullanımlık iğne elektrotlarını iyice
sterilize edin.
NOT Çok kullanımlık yüzey elektrotlarını temizlemek için birlikte sağlanan kullanım
yönergelerine bakın.
DİKKAT Bağlı ancak uygulanmamış elektrotlar ile koruyucu toprağa bağlı olan parçalar da
dahil olmak üzere diğer iletken parçalar arasında kazara teması önleyin.
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Gelişmiş Stimülasyon El Aparatı (isteğe bağlı)

(1) Çıkış Elektrodu Pimleri
Cilt üzerinde doğrudan stimülasyon için bu bölümdeki stimülasyon elektrotları
açıklamasına bakın.
(2) Polarite ve Stimülasyon Göstergeleri
Stimülasyon katodu, sürekli yanan yeşil ışıkla (LED) gösterilir. Stimülasyon sırasında, diğer
LED göstergesi tek stimülasyon için bir kez ve tekrarlı stimülasyon için aralıklı olacak şekilde
sarı renkte yanıp söner. Stimülatörün etkin olmaması durumunda LED’lerin yanmayacağını
unutmayın.
(3) Tek Stimülasyon Butonu
Tutamak üzerindeki butona kısa süreli olarak basın.
(4) Tekrarlı Stimülasyon Butonu
Tutamak üzerindeki butonu en az 1 saniye süreyle basılı tutun.
Durdurma
Tekrarlı stimülasyonu durdurmak için Tekrarlı Stimülasyon butonuna tekrar basın.
(5) Stimülasyon Yoğunluğu Kontrol Tekerleği
Akım yoğunluğunu artırmak veya azaltmak için tekerleği döndürün.
Alternatif olarak, fare tekerleğini veya kontrol panelindeki Stimülasyon Yoğunluğu kontrol
düğmesini de kullanabilirsiniz.
Sıfırlama
Yoğunluğu sıfır seviyesine sıfırlamak için kontrol panelindeki Stimülasyon Yoğunluğunu
Sıfırla tuşuna basın.
(5) A Butonu: Yeni Bölge Butonu - Motor ve Duyusal Sinir testinde aktif
Tutamak üzerindeki butona kısa süreli olarak basın.
(5) A Butonu: Temizle - F dalgasında aktif
Tutamak üzerindeki butona kısa süreli olarak basın.
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(5) A Butonu: Diziyi Çalıştır - RNS’de aktif
Tutamak üzerindeki butona kısa süreli olarak basın.
(5) A Butonu: Sonraki Test - Motor, Duyusal, F dalgası ve H Refleksinde aktif
Tutamak üzerindeki butonu en az 2 saniye süreyle basılı tutun.
(6) C Butonu: Ortalama Alıcıyı Başlat/Durdur - Duyusal Sinir testinde aktif
Tutamak üzerindeki butona kısa süreli olarak basın.
(7) Polarite Butonu
Polariteyi değiştirmek için butona basın.

A (5) ve C (6) Butonlarına yönelik not.
A Butonu (5) şununla aynı fonksiyona sahiptir:
• Ayak pedalı, A pedalı;
• Keypoint.NET uygulaması üzerindeki A Butonu.
C Butonu (6) şununla aynı fonksiyona sahiptir:
• Ayak pedalı, C pedalı;
• Keypoint.NET uygulaması üzerindeki C Butonu.
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Çoklu Sabit Akım Stimülatörü Modülü

Güç AÇIK Göstergesi
Yeşil ışık (LED), stimülatör gücünün Açık olduğunu gösterir.
Sabit Akım Stimülatörü Çıkışı (yalıtımlı)
Sabit akım stimülatörü çıkış konnektörleri elektronik olarak
yalıtılmıştır.
Stimulus Verme Göstergesi
Stimülasyon pulsu için yanıp söner.
Sabit Akım Stimülatörü Çıkış Yuvası (yalıtımlı)
Stimülasyon elektrotlarının DIN fişlerine bağlanması için. Etkin el
aparatı için destek.
Dokunma Korumalı Çıkış Konnektörleri (yalıtımlı)
Stimülasyon elektrotlarının dokunma korumalı konnektörlere
bağlanması için.
Aktif Elektrot Göstergesi
Yeşil ışıklar (LED’ler) aktif (katot) stimülasyon elektrotlarını gösterir.

Arka Panel

LINK

HS Link Giriş Konnektörü － Amplifikatör Modülü Bağlantısı
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Stimülasyonla ilgili ek bilgiler
Kaynak Voltajı
Akım stimülatörlerine yönelik kaynak voltajı yaklaşık 400 V’dir. Yük empedansının 400 V/lskin
(burada lskin, seçilen stimülasyon akımını simgeler) üzerinde olması durumunda stimülatörler
seçilen akımları sağlayamaz. Stimülatörler yaklaşık 0,5 W değerinden fazlasını da sağlayamaz.
Bu, hızlı stimülasyonlar için çıkış akımını sınırlandırabilir.

Stimülasyon Elektrotları
Önerilen Stimülasyon Elektrotları
Olağan araştırmalarda kullanılmak üzere önerilen stimülasyon elektrotları şunlardır:
Elektrot Numarası

Tip

9013S030

Dijital Yüzük Elektrot

9013L069

Cırtcırtlı Dijital Yüzük Elektrot

9013L036

Elde Tutulan Stimülasyon Elektrodu

9031E017

Gelişmiş Stimülasyon El Aparatı

Yüzey (kütanöz) elektrotları kullanıldığında aşağıdakiler geçerlidir:
9013L036 keçe uçlarını veya 9013S070 serisi toprak elektrotlarından herhangi birini hastaya
uygulamadan önce, hastanın cildiyle iyi bir elektriksel temas elde etmesi için bunların saline
batırılması gerekir. Her keçe uç çifti yalnızca bir hasta ile kullanıma yöneliktir.
Benzer şekilde, 9031E017’nin elektrot pimleri veya iletken jel olmadan tedarik edilen diğer
metal temas noktalı elektrotlar kullanılırken, elektrot macunu veya eşdeğer bir ürün
kullanılarak cilt empedansı düşürülebilir.
Yeniden kullanılabilir yüzey elektrotları kullanılırken, bu elektrotları üreticinin yönergelerine ve
doğrulanmış bir enfeksiyon kontrol prosedürüne uygun şekilde yeniden işleme tabi
tuttuğunuzdan emin olun.

34

Dantec Keypoint Focus

Maksimum Akım Yoğunluğu
Dikkat! Akım yoğunluğu 2 mA rms/cm2’yi aşarsa kullanıcının bununla özel olarak ilgilenmesi
gerekir (cildin yanması riski). Maksimum puls akımı; stimülasyonun frekansına, puls genişliğine
ve elektrodun alanına bağlı olacaktır. Akım yoğunluğu aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
______
J =  (f  Tp)  I/A,
burada f, stimülasyonun frekansını; Tp, puls genişliğini; I, puls akımını ve A, elektrodun alanını
belirtir. Ancak sinir zedelenmesi gibi bazı durumlarda daha ağır akımların uygulanması
gerekebilir.

Elektrot Alanları
9031E017 = 0,58 cm2
9013L036 = 0,39 cm2
9013L069 = O  0,5 cm2
burada O, çevreyi belirtir.
Bir örnek: 9013L036 yüzey stimülasyon elektrodu, keçe uçlar, stimulus frekansı 2 Hz, puls
genişliği 0,2 ms:
__________
J =  (2  0,0002)  I/0,39 cm2 < 2 mA/cm2
I < 39 mA
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Açılış Testi
Uyarılar
Keypoint.NET uygulaması Açılış testi yürütülürken, donanım/ekipman ile ilgili aşağıdaki
uyarılar ekranda görünebilir:
Akım Stimülatörü arızalı olabilir:
Stimülatörün açılış testi sırasında sorun oluşmuştur. Keypoint.NET programından çıkın ve kablo
bağlantısını doğrulayın.
Bu mesaj gösterildiğinde akım stimülatörünü kullanmayın; stimülatör kusurlu olabilir.
Donanım tespit edilmedi:
Bilgisayar ile Donanım arasında iletişim kurulamadı. Keypoint.NET programından çıkın ve
aşağıdakileri kontrol edin:
- Bilgisayar ünitesi ile Ana Ünitenin Arka Paneli arasındaki USB kablo bağlantısı;
- Ana Ünitenin Arka Paneli üzerindeki güç kablosu bağlantısı;
- Ana Ünitenin Yan Paneli üzerindeki HS Link kablosu bağlantısı.
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Bilgisayar Gereklilikleri
Güvenlik
Kullanılan bilgisayarın gücünü Keypoint Focus modülünden alması ve Natus’tan satın
ALINMAMIŞ olması durumunda, aşağıdaki standartlar izlenmeli ve karşılanmalıdır:
• Keypoint Focus modülü, IEC 60601-1 [Tıbbi Elektrikli ekipman Bölüm 1: Genel güvenlik
gereklilikleri] ve IEC 60601-1-2 [Tıbbi elektrikli ekipman - Bölüm 1-2: Temel güvenlik ve
gerekli performans için genel gereklilikler - Yardımcı standart: Elektromanyetik uyumluluk Gereklilikler ve testler].
Seçilen bilgisayarın aşağıdaki standartları karşılaması gerekir:
• IEC 60950-1 [Bilgi teknolojisi ekipmanı - Güvenlik - Bölüm 1: Genel gereklilikler];
ve
• IEC 60601-1-2 [Tıbbi elektrikli ekipman - Bölüm 1-2: Temel güvenlik ve gerekli performans
için genel gereklilikler - Yardımcı standart: Elektromanyetik uyumluluk - Gereklilikler ve
testler];
ve
Sistemin tamamı şu güvenlik standardının gerekliliklerini yerine getirmelidir: IEC 60601-1
[Tıbbi elektrikli ekipman - Bölüm 1-1: Genel güvenlik gereklilikleri - Yardımcı standart: Tıbbi
elektrikli sistemler ve gerekli performans için güvenlik gereklilikleri] ve özellikle bilgisayar
kaçak akım ve elektromanyetik uyumluluğu için aşağıdaki yönergeler yerine getirilmelidir:
• IEC 60601-1 uyarınca maksimum muhafaza/dokunma kaçak akımı normal durumda
0,100 mA’dır (ve tek hata durumunda 0,500 mA’dır).
 Bilgisayar ve bilgisayarın güç kablosu olmadan Keypoint Focus modülü
muhafaza/dokunma kaçak akımı normal durumda en fazla 0,05 mA’dır.
 Güç arabirim kablosu da dahil olmak üzere, seçilen bilgisayar için muhafaza/dokunma
kaçak akımı normal durumda maksimum 0,05 mA olmalıdır.

UYARI Bu gerekliliklere uyulmaması, hasta veya operatör için tehlikeli bir duruma yol
açabilir.

Performans
Fonksiyonel performans için bilgisayarın Keypoint.NET Yazılım Sürüm Notlarında açıklanan
gereklilikleri karşılaması gerekir.
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Bakım
Temizlik Yönergeleri
Operatör tarafından uygulanabilen bakım, cihazın temizlenmesiyle sınırlıdır. Cihazın içinde
yapılacak her türlü bakım işleminin yalnızca kalifiye servis personeli tarafından uygulanması
gerekir.
Düzenli temizlik bakımı, cihazın kullanım sıklığına göre gerçekleşmelidir. Her zaman yerel
hijyen merciinizin talimatlarını ve aşağıdaki maddeleri uygulayın:
▪ Ekipmanı temizlemeden önce şebeke elektriğinin bağlantısını kesin.
▪ Ekipmanı temiz ve hafif nemli bir bezle temizleyip silerek kurulayın.
▪ Butonlardan veya muhafazadaki diğer açıklıklardan cihaza sıvı girişi
gerçekleşmediğinden emin olun.

DİKKAT Temizlik deterjanları veya alkol bazlı temizlik malzemeleri, çözücü, silikon bazlı,
aşındırıcı ve/veya yanıcı maddeler kullanmayın.

Güvenlik Kontrolleri
Aşağıdaki güvenlik kontrolleri, kalifiye personel tarafından yalnızca minimum olarak yılda bir
kez ve onarım halinde gerçekleştirilmelidir:
1. Cihazda görünür hasar olup olmadığının incelenmesi.
2. Ana kablonun ve bağlantı kablolarının incelenmesi.
3. Elektrot kablolarının ve hasta bağlantılarının kontrolü.
4. Akım stimülatörü çıkışının tüm aralıklarda kontrolü - Ref. KPTest4 Kılavuzu.
5. Yalıtım direnci ölçümü.
6. Kaçak akım ölçümü.
7. Koruyucu toprak iletkeninin direncinin ölçümü.
8. Koruyucu topraklama uygulanan muhafaza ve araba parçalarının direncinin ölçümü.
9. Amplifikatör kazancı kontrolü - Ref KPTest4 Kılavuzu.
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Atık Yönetimi
Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman: Uygunluk Bildirimi
Bu ürünü, tasnife tabi tutulmamış belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Bu ürünü
yerel yönetmeliklere uygun olarak imha edin.

Sınıflandırma
Elektrik çarpmasına karşı koruma tipi: sınıf I:
▪ Elektrik çarpmasına karşı korumanın sadece temel yalıtıma dayanmadığı ve temel
yalıtımda bir arıza halinde, kurulumun sabit kablo tesisatında, erişim sağlanabilir metal
parçalarda elektrik yükü olamayacak şekilde koruyucu toprak iletkenine ekipman
bağlantısının mümkün olduğu ilave bir güvenlik önlemine sahip ekipman.
Üretici tarafından önerilen sterilizasyon veya dezenfeksiyon yöntemi/yöntemleri:
▪ Lütfen “Bakım” bölümüne bakın.
Elektrik çarpmasına karşı koruma derecesi:
▪ BF Tipi: Özellikle aşağıdakiler için geçerli olmak üzere, elektrik çarpmasına karşı belirli
derecede bir koruma sağlayan uygulamalı parça:
-İzin verilebilir kaçak akım.
-Uygulamalı parça elektriksel olarak yalıtımlıdır (hareketli).
-Direkt kardiyak uygulamaya yönelik değildir.
Zararlı su girişine karşı koruma derecesi:
▪ IP20: Olağan ekipman (su girişine karşı koruma içermeyen muhafazalı ekipman).
Hava veya oksijen ya da azot oksitli alevlenebilir anestezik karışım varlığında uygulama
güvenlik derecesi:
▪ Ekipman, bu tür bir karışımın varlığında kullanım için uygun değildir.
Çalışma modu:
▪ Sürekli çalışma.
Hastaya yakınlık derecesi:
▪ Tüm ekipman (sistem), hasta ortamında kullanım için uygundur.
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Genel Düzenleyici Semboller
Cihazlar, Tıbbi cihazlar için 2007/47/EEC’ye kadar olan değişiklikleri
içeren EC direktifi 93/42/EEC ile uyumludur.
Kullanım Talimatlarına Bakın.

Kullanım talimatlarına uyun.



Bu cihazla ilişkili uyarılar. / Dikkat! Kullanım yönergelerini okuyun.



Bu cihazla ilişkili dikkat ibareleri. / Dikkat, Kullanım Yönergelerine
bakın.
Cihaz BF Tipidir. Başka bir deyişle, uygulamalı parça elektriksel olarak
yalıtımlıdır.

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman: Uyumluluk Bilgileri.

Referans Numarası
Seri Numarası

SWL

Güvenli Çalışma Yükü.

Üretim Tarihi

Üretici

Rx only

Yalnızca ABD’de ikamet eden kitleler için geçerlidir. Amerika Birleşik
Devletleri kanunları bu cihazın satışını, bir hekime veya bir hekimin
siparişiyle yapılacak şekilde sınırlar.

NOT Bilgisayar, monitör ve yazıcı ile ilişkili semboller için lütfen bunlarla birlikte sağlanan
belgelere bakın.
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Elektromanyetik uyumluluk
Gereklilik

Açıklama

Kullanım ortamı

Sistemin, elektromanyetik düzensizliklerin yoğunluğunun yüksek olduğu aktif HF cerrahi
ekipmanı ve manyetik rezonans görüntüleme sisteminin RF korumalı odasının yakınındaki
konumlar haricinde Hastanelerde ve Özel kliniklerde kullanılması amaçlanmıştır.
Bu RMF kapsamındaki çalışır durumda olan TANI EKİPMANLARININ GEREKLİ
PERFORMANSINI tanımlamak için belirlenen potansiyel kabul edilemez risk kaynakları
şunlardır:
• Bir dalga formu veya artefakttaki minimum parazit veya bir görüntüdeki bozukluk ve
görüntülenen bir sayısal değerde, herhangi bir fizyolojik etkiyle ilişkilendirilemeyen ve tanıyı
değiştirebilecek her türlü hata
• Güvenlikle ilişkili hatalı göstergelerin gösterilmemesi
• Aşırı stimülasyon çıkış seviyesinin üretilememesi
• Alev/ateş olmaması

Gerekli
performans

Stimülatörlerin ve dalga formu görüntülemenin geçici olarak bozulması değerlendirilmiş ve
bunların hastayı olumsuz etkilemediği belirlenmiştir. Bu tür bir bozulmanın, sistemlerin gerekli
performansını veya güvenliğini etkilemediği kabul edilmektedir.
• Bu durum, ESD bağışıklığı ve çalışma modundayken gerçekleşen güç kesintileri göz önünde
bulundurulduğunda, sistemlerin güvenliği ve gerekli performansı ile ilişkili olduğu için
aşağıdakiler kabul edilebilir:
a. Bir arıza emniyet moduna girildiği ve kullanıcının sisteme yeniden güç vererek
ve/veya uygulama yazılımını yeniden başlatarak kurtarma işlemi yapabildiği sürece
Temel Ünite, Amplifikatör ve Bilgisayar arasındaki iletişim kaybedilebilir.
b. İletişimin kesintiye uğratılmadığı durumlarda, dalga formları ayırt edilebilir elektriksel
artefaktlar içerebilir ancak herhangi bir mod veya parametre değişikliği olmadan
testten sonra normale dönmelidir.
Bu RMF kapsamındaki TANI EKİPMANININ amaçlanan kullanımı nedeniyle tamamen
çalışmaz duruma gelmesi durumunda bu, GEREKLİ PERFORMANSI üzerinde kabul edilemez
bir risk veya etki olarak kabul edilmemektedir.
Elektromanyetik düzensizliklerden kaynaklanan geçici kayıp veya gerekli performansta düşüş
durumunda, sistem otomatik olarak geri yüklenir ya da yeniden başlatma için manuel müdahale
gerekir. Bu, düzensizliğin derecesine bağlıdır.
UYARI: Uygunsuz çalışmaya yol açabileceğinden, bu ekipmanın başka bir ekipmanla
bitişik veya üst üste kullanılmasından kaçınılmalıdır. Bu şekilde kullanım gerekiyorsa bu
ekipmanın ve diğer ekipmanın normal çalıştığının doğrulanması için gözlemlenmesi gerekir.

Uyarılar

Not

UYARI: Bu ekipmanın üreticisi tarafından belirtilen veya sağlananlar dışında aksesuar,
transdüser veya kablo kullanılması, bu ekipmanda daha yüksek elektromanyetik emisyona
veya daha düşük elektromanyetik bağışıklığa ve uygunsuz çalışmaya yol açabilir.
UYARI: Taşınabilir RF iletişim ekipmanları (anten kabloları ve harici antenler gibi çevre
birimleri dahil olmak üzere) Keypoint Focus sisteminin üretici tarafından belirtilen kablolar dahil
olmak üzere hiçbir bir parçasına 30 cm'den (12 inç) yakın olacak şekilde kullanılmamalıdır. Aksi
takdirde, bu ekipmanın performansında düşme görülebilir.
NOT: Bu ekipmanın emisyon özellikleri, ekipmanı endüstriyel alanlarda ve hastanelerde (CISPR
11 sınıf A) kullanım için uygun kılar. Bir konut ortamında kullanılması durumunda (normalde bu
ortam için CISPR 11 sınıf B gereklidir), bu ekipman radyo frekansı iletişim hizmetlerine yönelik
yeterli korumayı sağlamayabilir. Kullanıcının ekipmanı yeniden konumlandırmak veya yeniden
yönlendirmek gibi etkiyi azaltıcı önlemler uygulaması gerekebilir.
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Sistem öğelerinin, ek ve isteğe bağlı
parçaların listesi
Keypoint Focus üreticisinin uyumluluk beyanında bulunduğu tüm modüllerin, kabloların ve
aksesuarların listesi. Keypoint Focus müşterisi veya kullanıcısı, ürünün bu parçalarla
kullanılmasını sağlamalıdır.
P/N
9033G070-

Tip
*

Bilgi

Focus Ana Ünitesi

9033C073-

Natus 3 Kanallı EMG/EP Amplifikatör

9033C074-

4 Kanallı EMG/EP Amplifikatör

9033C076-

6 Kanallı EMG/EP Amplifikatör

9033C077-

6 Kanallı EP Amplifikatör

9033C078-

8 Kanallı EMG/EP Amplifikatör

9031E072-

Çoklu Elektrikli Stimülatör Kutusu

9006A2109006A2119006A2209006A226-

*
*
*
*

Şebeke elektriği kablosu, AB
Şebeke elektriği kablosu, Birleşik Krallık
Şebeke elektriği kablosu, ABD
Şebeke elektriği kablosu, Danimarka

Blendajlı, toprak bağlantılı ve maksimum
3 m kablo uzunluğunda.

9006A253-

Güç arabirim kablosu (yazıcı)

Kablo uzunluğu 0,5 m

9006A254-

Güç arabirim kablosu (ekran)

Kablo uzunluğu 1,5 m

9006A250-

Güç arabirim kablosu (bilgisayar)

Kablo uzunluğu 1,2 m

9006A255-

Güç arabirim kablosu (dizüstü bilgisayar)

Kablo uzunluğu 1,2 - 1,8 m

9080K0541 +
9080K0522

HS link ara kablosu
(Ana Ünite - Amplifikatör)

Kablo uzunluğu 2,0 m

9080K0131

USB kablosu (Bilgisayar - Ön Uç)

Kablo uzunluğu 1 m

Genel

Video sinyal kablosu (dijital RGB)

Maksimum kablo uzunluğu 1,7 m

Genel

Yazıcı sinyal kablosu

Maksimum kablo uzunluğu 1,7 m

Genel *

Elektrot ve stimülasyon kabloları

Blendajlı. Maksimum kablo uzunluğu
2m

Genel

Stimülasyon, topraklama ve kayıt
elektrotları

Blendajlı veya blendajsız. Maksimum
kablo uzunluğu 1,2 m

Genel *

Bilgisayar (Dizüstü/Masaüstü)

Genel

Fare

Maksimum kablo uzunluğu 2 m
(kısmen dahili)

Genel

Klavye

Maksimum kablo uzunluğu 2 m
(kısmen dahili)

9080F054-

22 inç genişliğinde monitör
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9031D0409031D041-

*
*

Yalıtım transformatörü 115 V
Yalıtım transformatörü 230 V

9031E017-

*

Gelişmiş stimülasyon el aparatı

Kablo uzunluğu 2,5 m

9031E027-

*

Tubal kulak içi aparatları

Kablo uzunluğu 5 m

9031E025-

*

Kulaklık

Kablo uzunluğu 5 m

9031E026-

*

Taramalı kulaklık

Kablo uzunluğu 5 m

9031E028-

*

Kemik iletkeni

Kablo uzunluğu 5 m

9031B030-

Ayak pedalı, 3 tuşlu

Kablo uzunluğu 2,5 m

9031B032-

Ayak pedalı, 1 tuşlu

Kablo uzunluğu 2,5 m

9031E040-

*

Tendon çekici

Kablo uzunluğu 1,8 m

9033B033-

*

Elde tutulan anahtar kablosu

Kablo uzunluğu 1,8 m
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