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Indholdet af denne vejledning tilhører Natus Medical Incorporated. Enhver gengivelse, helt eller delvist, er
strengt forbudt.
På tidspunktet for udskrivning/overførsel til DVD’en beskrev denne manual enheden og dens funktioner
korrekt. Eftersom der kan være udført ændringer siden produktionen af denne manual, kan systempakken
dog indeholde en eller flere tilføjelser til manualen. Denne manual, inklusiv eventuelle tilføjelser, skal
læses grundigt før brug af enheden.
Følgende situation ugyldiggøre enhver garanti og forpligtelse for Natus:
•

Enheden anvendes ikke i henhold til vedlagte vejledninger og anden medfølgende dokumentation.

Natus Neuro og Keypoint er registrerede varemærker af Natus Medical Incorporated i USA og i andre lande.
Bemærk, at dokumentationen, der følger med Keypoint-enhederne, indeholder en brugervejledning for
softwareinstruktioner, en brugervejledning for hardwareinstruktioner, et teknisk datablad og en klinisk
referencehåndbog. Både brugervejledningerne for software- og hardwareinstruktioner er nødvendige for
at kunne anvende Dantec Keypoint.NET-programmet og udføre en test. For avanceret brug af Dantec
Keypoint.NET-programmet, henvises til den kliniske referencehåndbog (kun tilgængelig på engelsk) som
indeholder en beskrivelse af alle de funktioner og tests, der kan udføres. For teknisk information henvises
til det tekniske datablad (kun tilgængelig på engelsk) som indeholder detaljerede tekniske specifikationer.

Se brugervejledning/Vær opmærksom på advarsler og forholdsregler
Før du starter en test, skal du sørge for at læse dokumentationen og fuldstændig forstå hvordan du
betjener systemet. Vær særlig opmærksom på alle advarsler og forholdsregler.
For listen over de generelle regulatoriske symboler forbundet med denne enhed, se afsnittet Generelle
Regulatoriske Symboler i denne vejledning.
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Sikkerhedsoplysninger
Systemet er beregnet til anvendelse i elektrofysiologiske tests såsom: Elektromyografi (EMG),
nerveledningsstudier (NLS) og optagelser af stimulus fremkaldte svar (EP).

Tegn og symboler
Kun Rx

Kun for amerikanske målgrupper. Amerikansk lovgivning begrænser denne enhed til
salg af, eller efter anvisning af, lægen.
Advarsler i forbindelse med denne enhed.
Forholdsregler i forbindelse med denne enhed.

Se brugervejledningen.
Enheden er i overensstemmelse med EF-direktiv 93/42/EØF for medicinsk udstyr.
Gentagelseshyppighed
Gentagen stimulation

Enkelt stimulation

Varighed af stimulus
Intensitetstilstandsindikator for stimulus
Indikator for stimulusfrigivelse

Fejehastighed/sensitivitet
Indikator for hjultilstand (intensitet)
Indikator for hjultilstand (afmærkning/trigger)

Tilsigtet anvendelse
Keypoint-systemet er beregnet til at være en elektrofysiologisk hjælp til vurdering af diagnose og
prognose og til at monitorere sygdomme i det centrale og perifere nervesystem.
Det kan også bruges til at studere funktionelle aspekter af nerver og muskler på andre områder, såsom
rehabilitering (fysisk medicin), erhvervsmedicin og sportsmedicin.
-7-
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Kontraindikationer
For kontraindikationer relateret til hardwaren og dens anvendelse, henvises til Dantec Keypoint Focus
eller G4 hardwarevejledningen. Sørg for at have læst informationen, inden du fortsætter med at bruge
dette udstyr.

Advarsler
For advarsler og forholdsregler relateret til hardwaren og dens anvendelse, henvises til hardwarevejledningen.
Sørg for at have læst informationen, inden du fortsætter med at bruge dette udstyr.
Brug ikke dette PC-baserede udstyr til andet end det, som det er beregnet til af producenten − dvs.
udførelse af tests på patienter og eventuel efterfølgende rapportgenerering. Installer ikke nogen
anden software end Dantec Keypoint.NET-softwaren. Natus påtager sig intet ansvar, når udstyret
ikke anvendes som beskrevet i denne vejledning.
Rør ikke ved hjultilstandsknappen, når du flytter markørerne, mens du ændrer trigger-niveauerne
eller bruger intensitetshjulet, da du utilsigtet kan komme til at øge stimulationsintensiteten.
Når du betjener strømstimulatorerne, skal du være forsigtig med ikke at udsætte patienterne for høje
strømninger. Derfor skal du altid ”nulstille” stimulatoren, inden du tilslutter eller afbryder
stimuleringselektroden.
Vær opmærksom på intensitetsindikatoren under brug af programmet. – Se afsnittet Stimulatoroverbelastning
i brugervejledningen og afsnittet Stimulatorer i Keypoint-hardwarevejledningen for yderligere information.
Undgå transtorakal stimulation.
Skulle hududslæt eller andre usædvanlige symptomer udvikle sig under brug, skal du stoppe
stimulatoren og fjerne elektroden fra huden.

Forsigtig
Undgå elektrisk stimulering i en længere tidsperiode.
Undgå utilsigtet kontakt mellem tilsluttede elektroder og andre ledende dele (også når disse ikke er
anbragt på patienten), herunder dem der er jordforbundne.
I tilfælde af blødning fra nåleelektrodeindføring, skal der anvendes beskyttelsesudstyr i henhold til
lokale bestemmelser.
Der bør tages konventionelle forholdsregler i tilfælde af patienter med smitsomme sygdomme.
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Sådan starter du Dantec Keypoint.NET
For at starte programmet skal du dobbeltklikke på ikonet Keypoint.NET der findes på dit Windowsskrivebord. Startsiden vil herefter blive vist.

Startside

Startsiden er startvisningen, når programmet åbnes. Fra Startsiden er følgende muligheder tilgængelige:

Opret en ny undersøgelse.
 Åbn undersøgelsesoversigten med eksisterende undersøgelser.
 Få adgang til de avancerede muligheder − kun tilgængelig fra startsiden.
 Afslut programmet.
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Patientdata

Når du klikker på knappen Ny undersøgelse på startsiden, åbnes siden Patientdata . Fra siden Patientdata kan du
indtaste/redigere:
 Patientdata
 Kommentarer
 Konklusioner
Bemærk, at data ikke kan indtastes, når afkrydsningsfeltet Undersøgelse fuldført er valgt.

- 10 -

Brugervejledning for software

Undersøgelsesoversigt

Hvis du klikker på Undersøgelsesoversigt-knappen på startsiden eller fanen Undersøgelsesoversigt på
navigationsbjælken, åbnes undersøgelsesoversigten, hvorfra du kan få adgang til en undersøgelse, der skal
redigeres. Undersøgelsesoversigten kan bestå af både lokale og fjerntliggende undersøgelser.
Ved at klikke på en undersøgelse fremhæves den relevante undersøgelse samt en ”opsummeringsliste” i højre
side af undersøgelsesoversigtsvisningen, som vist i figuren ovenfor.

Statusikon

1

Uploading

4

Lokal

2

Fuldført

5

Tjekket ud

3

Aktiv

6

Fjern

Dobbeltklik på en undersøgelse
Hvis du dobbeltklikker på en undersøgelse åbner fanen Menu for patientdata til redigering af dataindtastningsfelterne.

Ny undersøgelse for denne patient
For at oprette en ny undersøgelse for denne patient, skal du klikke på Ny undersøgelse for denne patient, hvorefter
du bliver ført til Patientdatasiden.
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Højreklik på en undersøgelse
Hvis du højreklikker på en undersøgelse, vises en genvejsmenu, der giver dig mulighed for at eksportere, slette
og generere rapporter. Du kan også sortere og filtrere undersøgelserne.

Højreklik på en kolonneoverskrift
Hvis du højreklikker på en kolonneoverskrift, vises en liste over kolonnetyper, som du kan vælge skal vises i
undersøgelsesoversigten.

Venstreklik på kolonneoverskrift
Hvis du venstreklikker på en kolonneoverskrift, sorteres oversigten i henhold til kolonnen.

Testmenu

1

Topnavigationsbjælke med faner

6

Visning for detaljerede placeringer

2

Valg af programindstilling

7

Anatomiboks

3

Venstre eller højre valgknapper

8

Visning af testtype

4

Filtrér rod-rullemenu

9

Statuslinje for patient

5

Rullemenu for muskel

10 Trævisningsstruktur
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Testtyper og visning for detaljerede placeringer
Du vælger en test fra fanen Testmenu, som du kan få adgang til fra fanen Datafane . Ved at klikke på
fanen Testmenu vises Testtypevisningen (8) samt visning af detaljerede placeringer (6). Testtypevisningen
består af testmapper. Hver mappe bidrager med organisering af forskellige relaterede tests. Visningen af
detaljerede placeringer viser et antal anatomibokse (7) der indeholder de tilgængelige
muskel/nerveplaceringer. − Se figur ovenfor.

Start en test
1. For at vælge en test skal du klikke på testen, dvs. Motor, fra trævisningen.
– Højre styrepind/piletasterne på kontrolpanelet kan også anvendes til at vælge tests.
2. Vælg derefter siden – Venstre eller Højre – ved at klikke på den relevante indstilling.
– På kontrolpanelet kan de orange og grønne knapper også anvendes.
– Bemærk at du kan vælge Filtrér rod og Muskel/Nerve fra listen angivet i drop-down-boksene.
Klik på pilen for rullemenu, hvorefter listen vil åbnes som vist i nedenstående figur.
3. Endelig skal du klikke på stimuleringssted fra visningen Detaljerede placeringer dvs., Medianus i
anatomiboksen. Denne handling fører dig automatisk til siden Testmenu.
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Testeksempel 1: Motornerveledning
Introduktion
Dantec Keypoint.NET giver dig mulighed for at udføre en række tests på nerveledning. Disse tests er angivet på
siden Testmenu. Som et eksempel er funktionerne for test af motornerveledning beskrevet nedenfor.
Bemærk at alle andre tests har lignende funktioner og udføres på lignende måde.

Oversigt − Motor

1

Topnavigationsbjælke med faner

9

Afgrænsningsvindue med vandrette og
lodrette rullepaneler

2

Faner til testnavigation

10

Farvemarkerede knapper (til brug med de
tilegnede taster)

3

Stimuleringsindstillingslinje

11 Statuslinje for patient

4

Sidebord med rullepanel

12 Udvalgte placeringer

5

Segmentbord med rullepanel

13 Fravalgte placeringer

6

Valgfrie vinduer (leveret af højreklik-menuen)

14 Sporinformationsområde

7

Historikvindue

15 Navn og placering for den valgte anatomi

8

Valgfrit aktivitetsvindue

16 Brug af kontrolpanelet – G4/Focus

Bemærkninger om funktioner og visninger
Faner til testnavigation (2)
Beslægtede tests, som er grupperede, er placeret i separate faner for testnavigation.
Disse kan vælges ved hjælp af PC-tastaturtasterne F7–F12, og ved at klikke med musen.
På Keypoint G4/FOCUS kan testnavigationsknapperne også vælges ved hjælp af softwarenavigationens
højre- og venstreknapper

.
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Statuslinje for patient (11)
Statuslinjen for patient giver følgende information: Patient-ID, navn på patient, undersøgelses-ID, dato og
teststatus.

Afgrænsningsvindue
Arbejde med placering i sporinformationsområdet (14)
Følgende oplysning vises for hver placering i sporinformationsområdet: Muskel, fejning, sensitivitet og
placeringsnavn. Oplysninger, der er fælles for alle placeringer, er skrevet øverst i sporinformationsområdet.
Du kan arbejde med placeringerne ved at anvende knappen Ny placering, musen eller styrepindene/
piletasterne på kontrolpanelet.

Brug af knappen Ny placering
Aktivering af denne knap markerer den næste placering eller sæt af placeringer, der endnu ikke er målt.
Brug denne funktion under optagelsestilstand.

Brug af musen
 For at vælge en placering: Klik på placeringen (13). Placeringen vil bevæge sig op og blive blå og aktiv (12).
 For at fravælge en placering: Klik på pilen ned på en valgt placering (12). Placeringen vil bevæge sig ned
og blive lyseblå og inaktiv.
 For at gøre en inaktiv placering aktiv: Klik på den lyseblå inaktive placering. Placeringen bliver blå og aktiv.

Ved brug af styrepindene eller piletasterne
Styrepinden eller piletasterne markeret med
aktiverer placeringerne en efter en:

kan bruges, mens du justerer markørerne. De vælger/

 (op) og (ned) vælger næste enkelte placering.
 (højre) og (venstre) vælger afmærkning.

Keypoint arbejdsstation

Keypoint bærbar og Keypoint 4

Keypoint G4

Keypoint Focus
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Andre funktioner i kontrolpanelet (generelt for alle testtyper):
Styrepinden eller piletasterne markeret med
, ændrer fejningen og sensitiviteten, der påvirker alle
placeringer med samme signaltype som de aktuelt aktive placeringer.

Fejehastighed:
 For at øge fejehastigheden: Klik (højre).
 For at reducere fejehastigheden: Klik (venstre).

Sensitivitetsniveau:
 For at øge sensitivitetsniveauet: Klik (op).
 For at reducere sensitivitetsniveauet: Klik (ned).

Lagring af optagede spor
Optagede spor gemmes enten automatisk ved at vælge funktion Auto-flyt til Historik i historikvinduet (7)
(anbefalet) eller ved at klikke på Flyt til historik -knappen manuelt.
BEMÆRK! Hver placering har sin egen historik.

Visningerne for historik og tilegnelse
 Klik på vis alle spor -knappen

for at vise alle spor for placeringen.

 Klik på vis det valgte spor -knappen

for kun at vise det valgte spor.

 Det valgte spor er markeret med blåt. Et nyt spor bliver altid det valgte spor. Dobbeltklik eller højreklik
på et specifikt spor for at vælge et andet.
 Brug panelet Historik i højre side af skærmen for at få yderligere visningsmuligheder for de(n) valgte
placering(er).
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Stimuleringsindstillinger
Stimuleringsindstillingerne er foruddefinerede, men kan ændres gennem de lokale testindstillinger.
Stimuleringsindstillingerne kan ændres ved hjælp af musen eller kontrolpanelet.

Brug af musen
Stimuleringsindstillingsbjælken tillader dig at ændre stimulationsparametrene − dvs. bølgeformen og
hyppigheden, mens testen kører. Klik på

knappen og vælg værdien fra rullemenuoversigten.

Brug af kontrolpanelet
 Tryk på knappen for enkelt stimulus
for at aktivere impulserne for enkelt stimulus, eller for at
stoppe tilstanden for gentagen stimulation.
 Tryk på knappen for gentagen stimulation
stimulation.

for at aktivere eller stoppe tilstanden for gentagen

Keypoint Keypoint G4 / Keypoint Focus
Knappen for stimulusvarighed

indstiller stimulusvarigheden som følger:

 For at øge varigheden: Klik

(op).

 For at reducere varigheden: Klik

(ned).

Repetitionshyppigheden

indstiller repetitionshyppigheden som følger:

 For at øge repetitionshyppigheden: Klik

(op).

 For at reducere repetitionshyppigheden: Klik (ned).

Keypoint Keypoint G4 / Keypoint Focus

Overbelastning af stimulator
FORSIGTIG Vær opmærksom på intensitetsindikatoren under brug af programmet.
Hvis intensitetsindikatoren begynder at blinke rødt, skal du straks stoppe stimuleringen. Se afsnittet om
Stimulatorer i hardwarevejledningen.
Stimulatoroverbelastning opstår, når stimulatorens strømudgang ikke svarer til den ønskede strøm.
Kontrollér følgende mulige årsager til overbelastning af stimulatoren:
 En eller flere elektroder kan være faldet af.
 For høj elektrodeimpedans.
 En stimulusopsætning kræver for meget strøm: Højfrekvens, lange impulser og høj intensitet.
 Uventede/unormale forhold, dvs., en software- eller hardwarefejl, der har resulteret i en utilsigtet høj
strømstimulus.
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Højtaler －Kontrolpanel (Keypoint G4/Keypoint Focus)
Tast til mute af højtaler/Indikator
 Tryk på tasten til mute af højtaler for at skifte mellem funktionerne Til og Fra. Det gule lys angiver at
højtaleren er muted.

Kontrolknap for lydstyrke/Indikator
 For at aktivere lydstyrkefunktionen, skal du trykke på kontrolknappen for lydstyrke. Den grønt-lysende
lydindikator er tændt, når lydstyrkefunktionen er aktiveret.
 For at justere lydniveauet, skal du rotere kontrolknappen for lydstyrke, mens lydfunktionen er aktiveret.

Afmærkninger
Indsætning af en afmærkning i afgrænsningsvinduet
Afmærkningerne indsættes automatisk under stimuleringen.
Afmærkningerne kan også indsættes manuelt:
 Placér markøren over sporet og indsæt afmærkningen Start latenstid .
 Vælg og indsæt de resterende afmærkninger fra pop-up-listen. Resultattabellerne opdateres, når en
afmærkning indsættes.

Flytning af en afmærkning med musen
Klik på afmærkningen, du ønsker at flytte, og træk afmærkningen til den ønskede position, mens du holder
museknappen nede, og afslut ved at slippe knappen.
 Hvis du trækker markøren til venstre, og den rammer en anden markør, vil begge markører blive overlejret.
 Hvis du trækker markøren til højre, og den rammer en anden markør, trækkes begge markører samtidigt.
Resultattabellerne opdateres, når markøren flyttes.

Flytning af en markør ved brug af kontrolpanelet
Indstil hjulet til markørtilstand for at flytte markøren.
Styrepinden markeret med

flytter markørerne eller vælger placeringerne som følger:

 Højre pil vælger den næste markør.
 Venstre pil vælger den forrige markør.
 Pil op vælger placeringen ovenfor.
 Pil ned vælger placeringen nedenfor.
Hjulet flytter den valgte markør.

Flytning af en markør

ved brug af kontrolpanelet (Keypoint G4/Keypoint Focus)

Når lydfunktionen for højtaleren er aktiveret
, kan du vælge det aktive spor ved hjælp af Op- og Nedpiletasterne for spor/markør. Kontrolknappen for lydstyrke giver dig mulighed for at justere højtalerens lydstyrke.
Når kontroltilstandsfunktionen for markør er aktiveret, kan du, ved hjælp af højre og venstre piletast for
spor/markør, vælge henholdsvis ”næste” og ”forrige” markør.
Op og Ned piletasterne for spor/markør giver dig mulighed for at vælge placeringen henholdsvis ovenfor
og nedenfor. Med kontrolknappen for markør kan du flytte den valgte markør.

Fjernelse af en markør i afgrænsningsvinduet
 Ved at trække en markør ud over kanten af strækningen, fjernes markøren. Markøren genindtastes på
pop-up-listen for markører.
- 18 -
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Flytning af spor
I afgrænsningsvinduet kan sporene flyttes op og ned for at justere den lodrette forskydning.

 Klik på sporhåndtaget (A) i højre ende af kurven, mens du trykker på og holder museknappen nede.
Sporet ændrer sin farve, og håndmarkøren angiver, at du nu kan flytte sporet. Afslut ved at slippe
knappen på det ønskede bestemmelsessted.
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Impedans

Start af impedanstest
 Klik på Impedans i højreklik-menuen eller tryk på Ω på forstærkerboksen (ikke tilgængelig for 3kanalforstærkere). Impedanstesten starter på alle de tilsluttede elektroder.
 Justér elektroderne, indtil et acceptabelt niveau er nået (defineret i Indstillings-vinduet). De farvede
cirkler ændres fra rød til grøn. På forstærkerboksen indikeres dette ved at alle LED’er er slukket og
højimpedans ved konstant tændte LED’er.

Lagring af impedanstesten
 Klik på Gem for at tilføje impedanstesten til Gemt -listen.

Stop impedanstesten
 Klik på OK for at stoppe impedanstesten.
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Arbejde med resultattabellerne

I motorledningstesten kan der være en eller to tabeller i henhold til den valgte anatomi.
Tabellerne kan være af typerne Placering og Segment.
Indtil afmærkningerne er placeret, indeholder tabellerne ingen værdier. Tabellerne afspejler resultaterne
af stimuleringen.
 Afstanden og temperaturen kan redigeres manuelt, hvis de er valgt: Klik i feltet i tabellen og indtast værdien.
 Hvis resultatfeltet har en tilsvarende referencegrænse, bliver resultatet farvet som følger:
- Unormal: Rød baggrund.
- Normal: Lysegrøn baggrund.
- Supernormal (dvs. normal, men uden for grænsen): Mørkegrøn baggrund.
 Ved at klikke på et placeringsnavn i tabellen aktiveres det tilsvarende spor i afgrænsningsvinduet.

Ekstra vinduer
Hvis du klikker på den højre museknap uden for sporene i afgrænsningsvinduet, findes der et sæt ekstra
vinduer. Aktivitetsvinduet, et diagramvindue og et notatvindue.
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Nerveledningsdataside
Aktivering af NC-data-knappen fører dig til en opsummeringsside. Ved at klikke på denne knap igen eller
ved at lukke vinduet med opsummeringssiden, føres du tilbage til testsiden.

Indstillinger og design
Indstillingsside

Fra strømindstillingssiden kan optagelses- og stimuleringsparametrene for testen justeres.
 Klik på anatomisættet for at se indstillingerne for en placering.
 For at åbne placeringsindstillingerne for et bestemt spor fra afgrænsningsvinduet, skal du højreklikke
på sporet og vælge indstillinger.
 Når du har justeret indstillingerne, skal du klikke på OK for at gemme indstillingerne eller klikke på
Annuller for at lukke indstillingssiden uden at gemme ændringerne.
De tilpassede indstillinger, der udføres via Indstillings- og, hvis det er tilgængeligt, Designsiderne, er kun
gyldige for den pågældende test og patient. Nye tests har standardtestindstillingerne.

- 22 -

Brugervejledning for software

Testeksempel 2: EMG
Introduktion
Testeksempel 2 beskriver funktionerne, der er tilgængelige for elektromyografi-testen (EMG-testen).

Oversigt − Tilegn visning

1 Topnavigationsbjælke med faner

6 Se valgknapper

2 Faner til testnavigation

7

3 Øverste bjælke for afgrænsning

8 Primære afgrænsning

4 Diagramvindue

9

Farvemarkerede knapper (til brug med de
tilegnede taster)

Oversigtsafgrænsning med feje- og
sensitivitetsværdier

5 Båndoptager
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Bemærkninger om funktioner og visninger
Se valg (6)
 Et sæt forudkonfigurerede visninger bestemmer funktionaliteten af programmet, når det er i tilegnet
tilstand. Knapperne (se de røde indrammede knapper i figuren ovenfor) styrer den aktuelt valgte visning.
Når den vælges, bliver knappen lyseblå.
 En visning er konfigureret med et antal viste parametre: Oversigtskurver, fremgang, fejehastighed og
analyseknapper.
 Standardopsætningen for visninger kan ændres via Valg fra startsiden.

Øverste bjælke for afgrænsning (3)

Den øverste bjælke for afgrænsning viser navnet, musklens side og bufferens status. Bufferen samler data
i løbet af et antal sekunder, dvs. 5 sek. Antallet af sekunder kan defineres af brugeren.

Trigger-kontakter
Når der arbejdes i vinduet for primær afgrænsning (8), findes der to trigger-kontaktmuligheder, som kan
aktiveres enten ved hjælp af musen eller styrepinden på kontrolpanelet:

Brug af musen
 Triggeren kan tilføjes til sporet ved at klikke et vilkårligt sted i den primære afgrænsning (9).
Du kan trække triggeren til enhver position i afgrænsningen: Flyt musemarkøren til triggeren, og hold
derefter venstre museknap nede, mens du flytter den til den ønskede position. Afslut ved at slippe
museknappen.
Fjern triggeren fra afgrænsningen ved at trække den udenfor afgrænsningen. Vinduet for primær
afgrænsning vil derefter gå i frikørende tilstand.

- 24 -

Brugervejledning for software

Brug af styrepindene på kontrolpanelet
Den tilegnede styrepind markeret med

ændrer trigger-forsinkelsen:

 For at øge trig-forsinkelsen: Klik (højre).
 For at reducere trig-forsinkelsen: Klik (venstre).

Keypoint arbejdsstation

Keypoint bærbar og Keypoint 4

Keypoint G4

Keypoint Focus

A* Kun Keypoint bærbar og Keypoint 4

Trigger-niveau
Tryk på hjultilstandsknappen (A/A*) for at skifte til markørtilstand. Indikatoren bliver gul.
 Intensitetshjulet justerer nu trigger-niveauet.

Trigger-niveau (Keypoint G4/Keypoint Focus)
Tryk på kontrolknappen for markør for at skifte til markørtilstand. Når markørtilstanden er aktiveret, lyser
den grønne lysindikator.
 Kontrolknappen for markør giver dig mulighed for at justere niveauet for triggeren.

Trigger-hældning
For at vælge/fravælge trigger-hældningen skal du åbne højreklikmenuen i afgrænsningsområdet og vælge
”Trig-hældning”.
 Hvis trigger-hældningen er valgt, udløses signalet på et nedadgående signal.
 Hvis trigger-hældningen er fravalgt, udløses signalet på et opadgående signal.
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Vindue-trigger

 Vindue-triggeren består af den normale trigger (A) samt vinduesindikatoren (B) og kan vælges i
højreklikmenuen. Se venligst figuren ovenfor.
Du kan ændre længden på vindue-triggeren ved at trække den fra højre side af indikatoren.
Vinduesindikatoren kan flyttes op og ned uafhængigt af triggeren ved at trække musen.

Delt skærmvisning
For at opdele vinduet i to visningsruder, skal du klikke på højre museknap i afgrænsningsområdet og vælge
”del” fra menuen. Vinduet opdeles i en oversigtsafgrænsning. Den primære afgrænsning som vist i
figuren nedenfor:
 Oversigtsafgrænsningen (A): Når en trigger anvendes i den primære afgrænsning, angiver en tynd rød
linje i oversigtsafgrænsningen amplitudeniveauet.
 Den primære afgrænsning (B): Triggeren er indstillet i den primære afgrænsning, hvor kurver i friløb vises.
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Den digitale båndoptager
Den digitale båndoptager anvendes til at optage levende tests eller til at afspille eksisterende optagelser.
Alle optagelser er harddiskoptagelser.

1 Optagelsesliste
2 Statuslinjen viser fremskridt i tid under afspilningen.
Afspil eller

sæt en optagelse på pause.

Stop optagelse eller afspilning.
Optag signaler live.
Slet en optagelse valgt i optagelisten.

Eksportering af et signal
Højreklik på statuslinjen for at eksportere optagelsen til enten bølge- eller tekstformat.

Diagramvinduer (4) (ekstraudstyr)
Afhængigt af testkonfigurationen viser dette område forskellige resultatdiagramvinduer:
Mellemudladningsinterval (MUI), motorenhedspotentiale (MEP), Omdrejninger/amplitude,
Antal små segmenter (ASS), hylster, og topratio.
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Bemærk at diagramvinduerne ikke indeholder nogen værdier, før en analyse er udført.

Eksempel: Resultatdiagramvindue (ekstraudstyr) for motorenhedspotentiale

Resultatdiagramvinduerne for MEP viser MEP’erne, som er fundet ved analysering. Antallet af accepterede
MEP’er vises i øverste højre hjørne af vinduet.
 Firkanten repræsenterer MEP’et. For at aktivere redigering for MEP’erne, som indeholder detaljerede
data for MEP, amplitude og varighed, skal du blot klikke på firkanten.
 Den gennemsnitlige amplitude/varighed vises som et X (farvekoderne svarer til MEP’et).
Hvis MEP’et har en tilsvarende referencegrænse, bliver resultatet farvet som følger:
- Unormal: En rød firkant.
- Normal: En grøn firkant.
Hvis referenceværdierne er tilstede, kan der være én boks til de enkelte MEP’er og én boks til de
gennemsnitlige MEP’er.
MEP’ernes amplitude og varighed uden en tilsvarende referencegrænse er sorte. Det normale område er
vist som en gennemsigtig boks med en grøn ramme.
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Konklusioner
Brug Konklusioner-knappen til at gå til siden for konklusioner. Denne side giver dig mulighed for kompliceret
scoring af dine konklusioner for alle muskler. Alternativt kan du aktivere Konklusionsbjælken (C) på den
tilegnede visning, for at tillade online scoring for den valgte muskel. Konklusionsbjælken kan aktiveres ved at
højreklikke i kurvevinduet eller ved at vælge en visning, som er prædefineret som aktiv. I begge tilfælde
ændres scoring ved at klikke i tabelcellerne. Bemærk, at du kan ændre scoren med et enkelt klik ved at holde
den højre museknap nede, mens du flytter musemarkøren til den ønskede score.

Notatvindue

For at vise notatvinduet, skal du vælge det i højreklikmenuen.
I notatvinduet kan du skrive kommentarer relateret til den aktuelle test og side. Klik på notatvinduet,
hvorefter den blinkende markør angiver, at du nu kan indtaste teksten.
Funktionerne for at fortryde, klippe, kopiere, indsætte, slette eller vælge er tilgængelige ved højreklik med
museknappen i notatvinduet.

Hvis et notatvindue er til stede, men ikke vises, vil et lille
øverst til venstre på skærmen.

ikon vises ved siden af navnet på anatomien

Notatfeltet på patientdatasiden viser alle de indtastede testnotater.
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MEP-analyse (ekstra)
Når du klikker på knappen MEP-analyse, analyserer programmet dataene fra MEP-sessionen, der søger
efter mulige MEP’er. Hver unikke, gentagne MEP identificeres.
Analysen identificerer og finder gennemsnittet af individuelle udledninger fra den samme motorenhed.
Handlingen efter analysen er prædefineret og afhænger af testkonfigurationen.
 Typer af handlinger, hvis MEP’er er fundet:
- Bliv i nuværende visning (automatisk accept).
- Gå til redigering for MEP, hvis der er fundet MEP’er.
- Gå til MEP-opsummeringsliste.
- Gå til MEP’er.
 Typer af handlinger, hvis ingen MEP’er er fundet:
- Bliv i nuværende visning (fortsæt).
- Gå til MEP-opsummeringslisten.

IP-analyse (ekstra)
Ved at klikke på IM-analyseknappen, analyserer programmet dataene fra IM-sessionen (interferensmønstersessionen), beregner omdrejningerne, antallet af små segmenter, ASS og andre IM-parametre.
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Motorenhedspotentialer (MEP) (ekstraudstyr)
MEP − Dataside
Datasiden viser en tabel over motorenhedens potentialer med detaljerede parametre som vist i figuren nedenfor.
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MEP-side
På MEP-siden kan du se optagelser/epoker. MEP’erne er opdelt i enkelte enheder af en lodret linje som
vist i figuren nedenfor.

Et zoom-in på en af MEP’erne.
Følgende funktioner bliver tilgængelige, når du placerer markøren over en MEP, som du gerne vil se
nærmere på:
 Klik

for at slette MEP’en. MEP’en markeres derefter med et rødt kryds.

 Klik

for at åbne MEP’en i redigeringsvisningen for MEP.

 Klik på og træk i en afmærkning for at justere. Dette udføres i et zoomvindue.
 Den lodrette skillelinje (A) angiver slutningen af en MEP-optagelse. Klik på en afmærkning for at vise
denne MEP i justeringstilstand.
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MEP − Opsummeringsside
På MEP-opsummeringssiden kan du se dataene fra hver optagelse/epoke.
Fra denne side kan du også gruppere MEP’er manuelt, hvis den automatiske MEP-detektering ikke virker
på et bestemt signal. Du kan få adgang til denne visning gennem redigeringsvisningen for MEP.
Bemærk, at oversigtsafgrænsningen vises øverst; den primære afgrænsning i midten og bokse med
skabelonkurver nederst.

Venstreklik for at vælge en skabelon. Brændingsmønsteret er vist i oversigtsafgrænsningen ved små linjer.
I den primære afgrænsning markerer en boks det medfølgende enkelte MEP.

Find en MEP
Når musen flyttes i afgrænsningen, vil der vises en boks omkring det registrerede MEP. En lille fane i
midten af boksen angiver tilstedeværelsen af et MEP.
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Tilføjelse af et MEP til en skabelon
Klik på et MEP, hvorefter programmet vælger det MEP, der er tættest på den lille fane i boksen. Boksen
flyttes automatisk til toppen og MEP’et tilføjes til den valgte skabelonboks.
Højreklik inde i boksen for at åbne en menu for inkludering, ekskludering eller automatisk søgning af
lignende MEP-udladninger for MEP-skabelonen.

Fjernelse af et MEP fra en skabelon
Klik på et allerede valgt MEP for at fjerne MEP’et fra skabelonboksen.

MEP − Redigeringsside

Skabelonområde
Skabelonen omfatter følgende information:
 Amplituden og varigheden vises i grøn, hvis de er normale; i rød, hvis de er unormale: Og i sort, hvis der
ikke findes nogle referenceværdier.
 Faser (kan redigeres).
 Omdrejninger (kan redigeres).
 Antallet af udledninger.
I bunden af hver boks er brændingsmønsteret vist med små ”pinde”.
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Redigering af skabelonen
Hver aktive skabelon viser et MEP med to afmærkninger. Afmærkningerne kan flyttes og ændringerne
afspejles i rastervinduet.

At finde gennemsnittet og sammenlægge to skabeloner
I bunden af den aktive skabelon er der et brændingsmønster. For at finde gennemsnittet af de to
skabeloners signaler og udføre en sammenlægning af brændingsmønsteret, skal du blot klikke på og
trække ”pindemønsteret” til en anden skabelon.

Sletning af en skabelon
Klik

for at slette skabelonen. Skabelonen er markeret med et rødt kryds.

Rastervindue
Rastervinduet viser alle de enkelte MEP’er fra den valgte skabelon.
Højreklik i vinduet for at aktivere og deaktivere overlejringsfunktionen. Ved at klikke på et signal i
rastervinduet skifter signal mellem at være til og fra.
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Andre funktioner
Sikkerhedskopiering
FORSIGTIG Det anbefales kraftigt at sikkerhedskopiere regelmæssigt. For at sikkerhedskopiere
databasen, skal du bruge administratorværktøjsprogrammet.
For at sikkerhedskopiere mapper, der indeholder arkiverede undersøgelser, skal du bruge Windowssikkerhedskopieringsværktøjet.

Skærmudskrivning
Skærmudskrivning aktiveres ved at venstreklikke på udskrivningsikonet i øverste højre hjørne eller ved at
trykke på <ctrl-print screen> på PC-tastaturet. Printeren, der skal anvendes, samt andre indstillinger kan
ændres ved at højreklikke på udskrivningsikonet.

Demotilstand
Til demonstration og undervisningsformål kan programmet køre i demotilstand, hvor der vises simulerede
signaler. Denne tilstand kan aktiveres ved at klikke på Valg og derefter System fra startsiden.
I demotilstand skal du bruge <ctrl s> til at simulere en enkelt stimulering og <ctrl r> til at skifte gentagen
stimulering mellem at at være til og fra.

Højreklik
Bemærk, at hvis en funktion (dvs. en knap) synes at mangle, anbefales det at prøve at højreklikke på
forskellige elementer på skærmen. En menu med en eller flere valgmuligheder vil blive vist.
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Softwareadvarselsmeddelelser
Under brug kan følgende softwaremeddelelser forekomme:
Intensitet > 120 dB! Øg?
For at gå over 120 dB skal du svare ja.
FORSIGTIG
Nye referenceværdier er påkrævet, når algoritmen ændres.
Hvis du anvender referenceværdisystemet, skal værdierne afspejle den algoritme, du vælger.
FORSIGTIG
Nye indstillinger kræver nye referenceværdier.
Hvis du anvender referenceværdisystemet, skal værdierne afspejle de indstillinger, du vælger.

Overbelastet – Reducér sensitivitet!
Mætning er opstået: Hvis dette er en konsekvent fejlmeddelelse, anbefales det at reducere inputsensitiviteten,
da formparametrene kan påvirkes kraftigt af mætning.

Fremskridtsfejl i forstærkere, maks. fejl.
Fremskridt i forstærkere: Dette testes under starttilstanden og det overskrider de accepterede kalibreringsgrænser.
Afslut Dantec Keypoint.NET-programmet og kontrollér kabelforbindelsen. Omkalibrering kan være nødvendigt.

Strømstimulatoren oplever driftsforstyrrelser.
Et problem opstod under opstartstesten af stimulatoren. Afslut Dantec Keypoint.NET-programmet og
kontrollér kabelforbindelsen. Anvend ikke strømstimulatoren, når denne meddelelse vises, da stimulatoren
kan være defekt.

Ingen hardware fundet.
Der kan ikke etableres kommunikation mellem PC og hardware. Afslut Dantec Keypoint.NET-programmet
og kontrollér:
- USB-kabelforbindelsen mellem computerenheden og tilslutningspanelet (indbygget).
- strømkabelforbindelsen til tilslutningspanelet (indbygget).
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