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Τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου αποτελούν ιδιοκτησία της Natus Medical Incorporated.
Απαγορεύεται αυστηρά τυχόν ολική ή μερική αναπαραγωγή.
Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης/μεταφοράς στο DVD, το παρόν εγχειρίδιο περιέγραφε σωστά τη συσκευή
και τις λειτουργίες της. Ωστόσο, δεδομένου ότι ενδέχεται να έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις μετά
τη σύνταξη του παρόντος εγχειριδίου, το πακέτο του συστήματος μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες
προσθήκες στο εγχειρίδιο. Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το
παρόν εγχειρίδιο, καθώς και τυχόν προσθήκες του.
Η παρακάτω κατάσταση ακυρώνει τυχόν εγγυήσεις και υποχρεώσεις για τη Natus:
Η συσκευή δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα εσωκλειόμενα εγχειρίδια και άλλα
συνοδευτικά έγγραφα.

•

.
Τα Natus Neuro και Keypoint είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Natus Medical Incorporated στις
Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
Έχετε υπόψη ότι τα έγγραφα που συνοδεύουν τις συσκευές Keypoint περιλαμβάνουν ένα εγχειρίδιο με
Οδηγίες χρήσης του λογισμικού, ένα εγχειρίδιο χρήσης με Οδηγίες χρήσης του εξοπλισμού, ένα Δελτίο
τεχνικών δεδομένων και ένα εγχειρίδιο κλινικής αναφοράς. Τα εγχειρίδια με τις Οδηγίες χρήσης λογισμικού
και εξοπλισμού είναι απαραίτητα για να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Keypoint.NET και να
πραγματοποιήσετε έλεγχο. Για τη χρήση της εφαρμογής Dantec Keypoint.NET σε προχωρημένο επίπεδο, το
εγχειρίδιο κλινικής αναφοράς (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά) παρέχει μια περιγραφή όλων των λειτουργιών
και των ελέγχων που μπορούν να εκτελεστούν. Για τεχνικές πληροφορίες, το Δελτίο τεχνικών δεδομένων
(διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά) παρέχει λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές.

Να συμβουλεύεστε τις Οδηγίες χρήσης/Προσοχή στις Προειδοποιήσεις και τις Ενδείξεις προσοχής
Πριν ξεκινήσετε έναν έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τα έγγραφα τεκμηρίωσης και κατανοήσατε
πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με όλες τις
Προειδοποιήσεις και τις Ενδείξεις προσοχής.
Για τη λίστα των γενικών ρυθμιστικών συμβόλων που σχετίζονται με αυτήν τη συσκευή, ανατρέξτε στην
ενότητα Γενικά ρυθμιστικά σύμβολα του παρόντος εγχειριδίου.
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Κενή σελίδα.
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Πληροφορίες ασφάλειας
Το σύστημα προορίζεται για χρήση σε ηλεκτροφυσιολογικούς ελέγχους όπως: Καταγραφές
ηλεκτρομυογραφήματος (EMG), εξετάσεων αγωγιμότητας νεύρων (NCS) και προκλητού δυναμικού (EP).

Σήματα και σύμβολα
Μόνο Rx

Μόνο για την αγορά των Η.Π.Α. Η νομοθεσία των Η.Π.Α. επιτρέπει την πώληση αυτής
της συσκευής από ιατρό ή κατόπιν εντολής αυτού.
Προειδοποιήσεις σχετικά με αυτήν τη συσκευή.
Ενδείξεις προσοχής σχετικά με αυτήν τη συσκευή.

Συμβουλευτείτε τις Οδηγίες χρήσης.
Η συσκευή συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42/ΕΟΚ για τα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Ρυθμός επανάληψης
Επαναλαμβανόμενη διέγερση

Μονή διέγερση

Διάρκεια διέγερσης
Ένδειξη λειτουργίας έντασης διέγερσης
Ένδειξη απελευθέρωσης διεγέρσεων

Ταχύτητα σάρωσης/Ευαισθησία
Ένδειξη λειτουργίας τροχού (Ένταση)
Ένδειξη λειτουργίας τροχού (Δείκτης/Σκανδαλισμός)
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Προοριζόμενη χρήση
Το σύστημα Keypoint προορίζεται για χρήση ως ηλεκτροφυσιολογικό βοήθημα για την αξιολόγηση
διαγνώσεων και προγνώσεων, καθώς και για την παρακολούθηση ασθενειών του κεντρικού και
περιφερειακού νευρικού συστήματος.
Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη των λειτουργικών όψεων των νεύρων και των μυών σε
άλλα πεδία, όπως είναι η αποκατάσταση (φυσική ιατρική), η ιατρική της εργασίας και η αθλητική ιατρική.

Αντενδείξεις
Για αντενδείξεις σχετικά με τον εξοπλισμό και τη χρήση του, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εξοπλισμού Dantec
Keypoint Focus ή G4. Προτού προχωρήσετε στη χρήση του εξοπλισμού, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει
τις πληροφορίες.

Προειδοποιήσεις
Για προειδοποιήσεις και προφυλάξεις/ενδείξεις προσοχής που σχετίζονται με τον εξοπλισμό και τη
χρήση του, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εξοπλισμού. Προτού προχωρήσετε στη χρήση του εξοπλισμού,
βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις πληροφορίες.
Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον εξοπλισμό που βασίζεται σε υπολογιστή για οτιδήποτε άλλο εκτός
από τη χρήση για την οποία προορίζεται από τον κατασκευαστή του, δηλαδή τη διεξαγωγή ελέγχων
σε ασθενείς και πιθανώς την επακόλουθη δημιουργία αναφοράς. Μην εγκαθιστάτε άλλο λογισμικό
εκτός από το λογισμικό Dantec Keypoint.NET. Η Natus δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όταν δεν
χρησιμοποιείται όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Μην αγγίζετε το κουμπί λειτουργίας τροχού ενώ μετακινείται ο δρομέας, όταν αλλάζουν τα επίπεδα
σκανδαλισμού ή ενώ χρησιμοποιείται ο τροχός έντασης, επειδή μπορεί να αυξήσετε κατά λάθος την
ένταση διέγερσης.
Κατά τη λειτουργία των διεγερτών ρεύματος, να είστε προσεκτικοί ώστε να μην εκθέτετε τους
ασθενείς σε υψηλή ένταση ρεύματος. Επομένως, προτού συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το ηλεκτρόδιο
διέγερσης, πραγματοποιείτε πάντα "επαναφορά" του διεγέρτη.
Θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη την ένδειξη έντασης κατά τη χρήση του προγράμματος. – Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Υπερφόρτωση διεγέρτη σε αυτές τις οδηγίες
χρήσης και στην ενότητα Διεγέρτες στο εγχειρίδιο εξοπλισμού Keypoint.
Αποφύγετε τη διαθωρακική διέγερση.
Σε περίπτωση που κατά τη χρήση προκύψουν εξανθήματα στο δέρμα ή άλλα ασυνήθιστα
συμπτώματα, σταματήστε τη διέγερση και αφαιρέστε το ηλεκτρόδιο από το δέρμα.

Ενδείξεις προσοχής
Αποφύγετε την ηλεκτρική διέγερση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
Αποφύγετε τυχαία επαφή μεταξύ συνδεδεμένων ηλεκτροδίων (ακόμη και όταν δεν έχουν
τοποθετηθεί στον ασθενή) και άλλων αγώγιμων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
συνδέονται με τη γείωση.
Σε περίπτωση αιμορραγίας από τις εισαγωγές ηλεκτροδίων βελονών, πρέπει να χρησιμοποιούνται
μέσα προστασίας σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Για τους ασθενείς με λοιμώδη νοσήματα, πρέπει να λαμβάνονται οι συμβατικές προφυλάξεις.
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Εκκίνηση του Dantec Keypoint.NET
Για να ξεκινήσει η εφαρμογή, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Keypoint.NET που βρίσκεται στην
επιφάνεια εργασίας των Windows. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η Αρχική σελίδα.

Αρχική σελίδα

Η Αρχική σελίδα είναι η προβολή έναρξης όταν ανοίγει το πρόγραμμα. Από την Αρχική σελίδα διατίθενται οι
ακόλουθες επιλογές:

 Δημιουργία νέας εξέτασης.
 Ανοίξτε το στοιχείο Study List (Λίστα εξετάσεων) με τις υπάρχουσες εξετάσεις.
 Μεταβείτε στο στοιχείο Options (Επιλογές) προχωρημένου επιπέδου - το οποίο είναι προσβάσιμο μόνο από
την αρχική σελίδα.
 Κλείστε το πρόγραμμα.
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Δεδομένα ασθενή

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί New Study (Νέα εξέταση) στην Αρχική σελίδα, ανοίγει η σελίδα Patient Data
(Δεδομένα ασθενή). Από τη σελίδα Patient Data (Δεδομένα ασθενή) μπορείτε να εισαγάγετε/επεξεργαστείτε τα
εξής:
 Patient data (Δεδομένα ασθενή)
 Comments (Σχόλια)
 Conclusions (Συμπεράσματα)
Έχετε υπόψη ότι δεν είναι δυνατή η εισαγωγή δεδομένων όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Study
Complete (Ολοκλήρωση εξέτασης).
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Λίστα εξετάσεων

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Study List (Λίστα εξετάσεων) στην αρχική σελίδα ή στην καρτέλα Study List (Λίστα
εξετάσεων) στη γραμμή πλοήγησης, ανοίγει η λίστα εξετάσεων από την οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση
σε μια εξέταση για να την επεξεργαστείτε. Η λίστα εξετάσεων μπορεί να αποτελείται από τοπικές και
απομακρυσμένες εξετάσεις.
Όταν κάνετε κλικ σε μια εξέταση, επισημαίνεται η σχετική εξέταση και παρέχεται μια “λίστα αξιολόγησης” στη
δεξιά πλευρά της προβολής της λίστας εξετάσεων, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.

Εικονίδιο κατάστασης

1

Αποστολή

4

Τοπική

2

Ολοκληρώθηκε

5

Ελέγχθηκε

3

Ενεργή

6

Απομακρυσμένη

Διπλό κλικ σε μια εξέταση
Όταν κάνετε διπλό κλικ σε μια εξέταση, ανοίγει η καρτέλα Patient Data Menu (Μενού δεδομένων ασθενή) για
επεξεργασία των πεδίων καταχώρισης δεδομένων.

Νέα εξέταση για αυτόν τον ασθενή
Για να δημιουργήσετε μια νέα εξέταση για τον ασθενή, κάντε κλικ στην επιλογή New Study for This Patient (Νέα
εξέταση για αυτόν τον ασθενή) και θα οδηγηθείτε στη σελίδα Patient Data (Δεδομένα ασθενή).
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Δεξί κλικ σε μια εξέταση
Όταν κάνετε δεξί κλικ σε μια εξέταση, εμφανίζεται ένα μενού συντομεύσεων που σας επιτρέπει να εξάγετε, να
διαγράφετε και να δημιουργείτε αναφορές. Επίσης, μπορείτε να ταξινομείτε και να φιλτράρετε τις εξετάσεις.

Δεξί κλικ σε μια κεφαλίδα στήλης
Όταν κάνετε δεξί κλικ σε μια κεφαλίδα στήλης, προβάλλεται μια λίστα με τύπους στήλης που μπορείτε να
επιλέξετε για να εμφανιστούν στη λίστα εξετάσεων.

Αριστερό κλικ σε μια κεφαλίδα στήλης
Όταν κάνετε αριστερό κλικ σε μια κεφαλίδα στήλης, η λίστα ταξινομείται σύμφωνα με τη στήλη.

Μενού ελέγχων

1

Επάνω γραμμή πλοήγησης με καρτέλες

6

Προβολή λεπτομερών σημείων

2

Επιλογή ρύθμισης εφαρμογής

7

Πλαίσιο ανατομίας

3

Κουμπιά αριστερής ή δεξιάς επιλογής

8

Προβολή τύπου ελέγχου

4

Αναπτυσσόμενη λίστα ρίζας φίλτρων

9

Γραμμή κατάστασης ασθενή

5

Αναπτυσσόμενη λίστα μυών

10 Δομή ιεραρχημένης προβολής
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Τύποι ελέγχων και προβολές λεπτομερών σημείων
Επιλέξτε έναν έλεγχο από την καρτέλα Test Menu (Μενού ελέγχων), στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε
πρόσβαση από την καρτέλα Patient Data (Δεδομένα ασθενή). Όταν κάνετε κλικ στην καρτέλα του μενού
ελέγχων, εμφανίζεται η προβολή Test Types (Τύποι ελέγχων) (8) και η προβολή Detailed Sites (Λεπτομερή
σημεία) (6). Η προβολή τύπων ελέγχων αποτελείται από φακέλους ελέγχων. Σε κάθε φάκελο είναι
οργανωμένοι διάφοροι σχετικοί έλεγχοι. Η προβολή λεπτομερών σημείων εμφανίζει ορισμένα πλαίσια
ανατομίας (7) που περιέχουν τα διαθέσιμα σημεία μυών / νεύρων. −Δείτε την παραπάνω εικόνα.

Έναρξη ελέγχου
1. Για να επιλέξετε έναν έλεγχο, κάντε κλικ στον έλεγχο, π.χ. Motor (Κινητικά νεύρα), από την
ιεραρχημένη προβολή.
– Για την επιλογή ελέγχων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το δεξί joystick/πλήκτρο βέλους του
πίνακα ελέγχου.
2. Στη συνέχεια, επιλέξτε την πλευρά -Αριστερή ή Δεξιά- κάνοντας κλικ στην κατάλληλη επιλογή.
– Στον πίνακα ελέγχου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, επίσης, τα κουμπιά με το πορτοκαλί και το
πράσινο χρώμα.
– Έχετε υπόψη ότι μπορείτε να επιλέξετε τα στοιχεία Filter Root (Ρίζα φίλτρων) και Muscle/Nerve
(Μυς/Νεύρο) από τη λίστα που παρέχεται στα αναπτυσσόμενα πλαίσια. Όταν κάνετε κλικ στο
αναπτυσσόμενο βέλος, η λίστα θα ανοίξει όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
3. Τέλος, κάντε κλικ σε ένα σημείο διέγερσης από την προβολή Detailed Sites (Λεπτομερή σημεία), π.χ.
Medianus (Μέσο) στο πλαίσιο ανατομίας. Αυτή η ενέργεια σάς οδηγεί αυτόματα στη σελίδα Test Menu
(Μενού ελέγχων).
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Παράδειγμα ελέγχου 1: Αγωγιμότητα
κινητικών νεύρων
Εισαγωγή
Το Dantec Keypoint.NET σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μια σειρά ελέγχων όσον αφορά
την αγωγιμότητα των νεύρων. Αυτοί οι έλεγχοι αναφέρονται στη σελίδα Test Menu (Μενού ελέγχων).
Ως παράδειγμα, παρακάτω περιγράφονται οι λειτουργίες του ελέγχου αγωγιμότητας κινητικών νεύρων.
Έχετε υπόψη ότι όλοι οι άλλοι έλεγχοι έχουν παρόμοιες λειτουργίες και διεξάγονται με παρόμοιο τρόπο.

Επισκόπηση − Κινητικά νεύρα

1

Επάνω γραμμή πλοήγησης με καρτέλες

9

Παράθυρο εύρους με οριζόντιες και
κάθετες γραμμές κύλισης

2

Καρτέλες πλοήγησης ελέγχων

10

Κουμπιά επισημασμένα με χρώματα
(για χρήση με τα ειδικά πλήκτρα)

3

Γραμμή ρυθμίσεων διέγερσης

11 Γραμμή κατάστασης ασθενή

4

Πίνακας σημείων με γραμμή κύλισης

12 Επιλεγμένα σημεία

5

Πίνακας τμημάτων με γραμμή κύλισης

13 Αποεπιλεγμένα σημεία

6

Προαιρετικά παράθυρα (παρέχονται από το
μενού δεξιού κλικ)

14 Περιοχή πληροφοριών ίχνους

7

Παράθυρο ιστορικού

15

8

Παράθυρο προαιρετικής δραστηριότητας

16 Χρήση του πίνακα ελέγχου - G4/Focus
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Όνομα και σημείο της επιλεγμένης
ανατομίας

Οδηγίες χρήσης λογισμικού

Σημειώσεις για τις λειτουργίες και τις προβολές
Καρτέλες πλοήγησης ελέγχων (2)
Οι σχετικοί έλεγχοι, οι οποίοι είναι ομαδοποιημένοι, είναι τοποθετημένοι σε ξεχωριστές καρτέλες Test
Navigation (Πλοήγηση ελέγχων).
Μπορείτε να τους επιλέξετε, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα F7 - F12 στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή και
κάνοντας κλικ με το ποντίκι.
Στο Keypoint G4/FOCUS, μπορείτε επίσης να επιλέξετε τις καρτέλες Test Navigation (Πλοήγηση ελέγχων)
χρησιμοποιώντας το δεξί και το αριστερό πλήκτρο Software Navigation (Πλοήγηση λογισμικού)

.

Γραμμή κατάστασης ασθενή (11)
Η γραμμή κατάστασης ασθενή παρέχει τις εξής πληροφορίες: Αναγνωριστικό ασθενή, όνομα ασθενή,
αναγνωριστικό εξέτασης, ημερομηνία και κατάσταση εξέτασης.

Παράθυρο εύρους
Εργασία με σημεία στην περιοχή πληροφοριών ίχνους (14)
Οι παρακάτω πληροφορίες εμφανίζονται για κάθε σημείο στην περιοχή πληροφοριών ίχνους: μυς,
σάρωση, ευαισθησία και όνομα σημείου. Οι πληροφορίες που είναι κοινές για όλα τα σημεία
αναφέρονται στο επάνω μέρος της περιοχής πληροφοριών ίχνους.
Μπορείτε να εργαστείτε με τα σημεία χρησιμοποιώντας το κουμπί New Site (Νέο σημείο), το ποντίκι ή τα
joystick/πλήκτρα βέλους στον πίνακα ελέγχου.

Χρήση του κουμπιού New Site (Νέο σημείο)
Με την ενεργοποίηση αυτού του κουμπιού επιλέγεται το επόμενο σημείο ή σύνολο σημείων που δεν
έχουν ακόμα μετρηθεί. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία κατά τη λειτουργία καταγραφής.

Χρήση του ποντικιού
 Για να επιλέξετε ένα σημείο: Κάντε κλικ στο σημείο (13). Το σημείο θα μετακινηθεί προς τα επάνω και
θα γίνει μπλε και ενεργό (12).
 Για να αποεπιλέξετε ένα σημείο: Κάντε κλικ στο κάτω βέλος ενός επιλεγμένου σημείου (12). Το σημείο θα
μετακινηθεί προς τα κάτω και θα γίνει μπλε και ανενεργό.
 Για να κάνετε ενεργό ένα ανενεργό σημείο: Κάντε κλικ στο ανενεργό σημείο με το αχνό μπλε χρώμα.
Το σημείο γίνεται μπλε και ενεργό.

Χρήση των joystick ή των πλήκτρων βέλους
Το joystick ή τα πλήκτρα βέλους που επισημαίνονται με
μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη
ρύθμιση των δεικτών. Επιλέγουν/ενεργοποιούν τα σημεία κατά ένα κάθε φορά:
 Με (επάνω) και (κάτω) επιλέγεται το επόμενο μεμονωμένο σημείο.
 Με (δεξιά) και (αριστερά) επιλέγεται ο δείκτης.

Σταθμός εργασίας Keypoint

Keypoint Portable και Keypoint 4
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Keypoint G4

Keypoint Focus

Άλλες λειτουργίες του πίνακα ελέγχου (ισχύουν γενικά για όλους τους
τύπους ελέγχων):
Το joystick ή τα πλήκτρα βέλους που επισημαίνονται με
, τροποποιούν τη σάρωση και την ευαισθησία
επηρεάζοντας όλα τα σημεία που έχουν τον ίδιο τύπο σήματος με τα τρέχοντα ενεργά σημεία.

Ταχύτητα σάρωσης:
 Για να αυξήσετε την ταχύτητα σάρωσης: Κάντε κλικ (δεξιά).
 Για να μειώσετε την ταχύτητα σάρωσης: Κάντε κλικ (αριστερά).

Επίπεδο ευαισθησίας:
 Για να αυξήσετε το επίπεδο ευαισθησίας: Κάντε κλικ (επάνω).
 Για να μειώσετε το επίπεδο ευαισθησίας: Κάντε κλικ (κάτω).

Αποθήκευση των καταγεγραμμένων ιχνών
Τα καταγεγραμμένα ίχνη αποθηκεύονται αυτόματα επιλέγοντας τη λειτουργία Auto-Move to History
(Αυτόματη μετακίνηση στο ιστορικό) στο παράθυρο ιστορικού (7) (συνιστάται) ή μη αυτόματα κάνοντας
κλικ στο κουμπί Move to History (Μετακίνηση στο ιστορικό).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε σημείο έχει το δικό του ιστορικό.

Οι προβολές ιστορικού και λήψης
 Κάντε κλικ στο κουμπί εμφάνισης όλων των ιχνών
 Κάντε κλικ στο κουμπί εμφάνισης επιλεγμένου ίχνους

για να εμφανιστούν όλα τα ίχνη για το σημείο.
για να εμφανιστεί μόνο το επιλεγμένο ίχνος.

 Το επιλεγμένο ίχνος επισημαίνεται με μπλε χρώμα. Ένα νέο ίχνος γίνεται πάντα το επιλεγμένο ίχνος.
Κάντε διπλό κλικ ή δεξί κλικ στο συγκεκριμένο ίχνος για να επιλέξετε κάποιο άλλο.
 Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο History (Ιστορικό) στη δεξιά πλευρά της οθόνης για περισσότερες
επιλογές προβολής για τα επιλεγμένα σημεία.
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Ρυθμίσεις διέγερσης
Οι ρυθμίσεις διέγερσης είναι προκαθορισμένες, αλλά μπορούν να αλλάξουν μέσω των τοπικών ρυθμίσεων
ελέγχου. Οι ρυθμίσεις διέγερσης μπορούν να αλλάξουν με χρήση του ποντικιού ή του πίνακα ελέγχου.

Χρήση του ποντικιού
Η γραμμή ρυθμίσεων διέγερσης σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τις παραμέτρους διέγερσης - π.χ.
την κυματομορφή και τη συχνότητα, κατά την εκτέλεση του ελέγχου. Κάντε κλικ στο κουμπί
επιλέξτε την τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα.

και

Χρήση του πίνακα ελέγχου
 Πατήστε το κουμπί μονής διέγερσης
για να ενεργοποιήσετε τους παλμούς μονής διέγερσης ή για
να διακόψετε τη λειτουργία επαναλαμβανόμενης διέγερσης.
 Πατήστε το κουμπί επαναλαμβανόμενης διέγερσης
τη λειτουργία επαναλαμβανόμενης διέγερσης.

για να ενεργοποιήσετε ή να διακόψετε

Keypoint Keypoint G4/Keypoint Focus
Το κουμπί διάρκειας διέγερσης

ρυθμίζει τη διάρκεια διέγερσης ως εξής:

 Για να αυξήσετε τη διάρκεια: Κάντε κλικ (επάνω).
 Για να μειώσετε τη διάρκεια: Κάντε κλικ (κάτω).
Ο ρυθμός επανάληψης

ρυθμίζει τη συχνότητα επανάληψης ως εξής:

 Για να αυξήσετε το ρυθμό επανάληψης: Κάντε κλικ

(επάνω).

 Για να μειώσετε το ρυθμό επανάληψης: Κάντε κλικ

(κάτω).

Keypoint Keypoint G4/Keypoint Focus

Υπερφόρτωση διεγέρτη
ΠΡΟΣΟΧΗ Θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη την ένδειξη έντασης κατά τη χρήση του
προγράμματος.
Αν η ένδειξη έντασης αρχίσει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, διακόψτε αμέσως τη διέγερση.
Ανατρέξτε στην ενότητα Διεγέρτες στο εγχειρίδιο εξοπλισμού.
Η υπερφόρτωση διεγέρτη συμβαίνει όταν η έξοδος ρεύματος του διεγέρτη δεν αντιστοιχεί στο επιθυμητό ρεύμα.
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Ελέγξτε τις ακόλουθες πιθανές αιτίες για την υπερφόρτωση διεγέρτη:
 Ένα ή περισσότερα ηλεκτρόδια μπορεί να έχουν αφαιρεθεί.
 Η αντίσταση ηλεκτροδίου είναι υπερβολικά υψηλή.
 Μια ρύθμιση διέγερσης απαιτεί υπερβολικά μεγάλη ισχύ: υψηλή συχνότητα, μεγάλοι παλμοί και
υψηλή ένταση.
 Μη αναμενόμενες/μη φυσιολογικές συνθήκες, π.χ., ένα σφάλμα λογισμικού ή εξοπλισμού έχει
προκαλέσει μια ακούσια διέγερση υψηλής ισχύος.

Μεγάφωνο － Πίνακας ελέγχου (Keypoint G4/Keypoint Focus)
Πλήκτρο σίγασης μεγάφωνου/Ένδειξη
 Πατήστε το πλήκτρο σίγασης μεγάφωνου για εναλλαγή των λειτουργιών ενεργοποίησης και
απενεργοποίησης. Η κίτρινη λυχνία υποδεικνύει ότι το μεγάφωνο έχει τεθεί σε σίγαση.

Κομβίο ελέγχου έντασης/Ένδειξη
 Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία έντασης, πατήστε το κομβίο ελέγχου έντασης. Η ένδειξη έντασης
της πράσινης λυχνίας είναι αναμμένη όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία έντασης.
 Για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης, περιστρέψτε το κομβίο ελέγχου έντασης ενώ η λειτουργία
έντασης είναι ενεργοποιημένη.

Δείκτες
Εισαγωγή δείκτη στο παράθυρο εύρους
Οι δείκτες εισάγονται αυτόματα κατά τη διάρκεια της διέγερσης.
Μπορείτε, επίσης, να εισαγάγετε τους δείκτες με μη αυτόματο τρόπο:
 Τοποθετήστε το δρομέα πάνω από το ίχνος και εισαγάγετε το δείκτη Take off Latency (Αφαίρεση
λανθάνοντος χρόνου).
 Επιλέξτε και εισαγάγετε τους δείκτες που απομένουν από την αναδυόμενη λίστα. Οι πίνακες
αποτελεσμάτων ενημερώνονται όταν εισάγεται κάποιος δείκτης.

Μετακίνηση δείκτη με το ποντίκι
Κάντε κλικ στο δείκτη που θέλετε να μετακινήσετε και ενώ πατάτε το κουμπί του ποντικιού, σύρετε το
δείκτη στη θέση που θέλετε και ολοκληρώστε την ενέργεια αφήνοντας το κουμπί.
 Αν σύρετε το δείκτη στην αριστερή πλευρά και ο δείκτης φτάσει σε έναν άλλο δείκτη, οι δύο δείκτες
υπερτίθενται.
 Αν σύρετε το δείκτη στη δεξιά πλευρά και ο δείκτης φτάσει σε έναν άλλο δείκτη, μπορείτε να σύρετε
και τους δύο δείκτες ταυτόχρονα.
Οι πίνακες αποτελεσμάτων ενημερώνονται όταν ο δείκτης μετακινείται.
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Μετακίνηση δείκτη με χρήση του πίνακα ελέγχου
Ρυθμίστε τον τροχό στη λειτουργία δρομέα για να μετακινήσετε το δρομέα.
Το joystick που επισημαίνεται με

μετακινεί τους δείκτες ή επιλέγει τα σημεία ως εξής:

 Το δεξί βέλος επιλέγει τον επόμενο δείκτη.
 Το αριστερό βέλος επιλέγει τον προηγούμενο δείκτη.
 Το επάνω βέλος επιλέγει το παραπάνω σημείο.
 Το κάτω βέλος επιλέγει το παρακάτω σημείο.
Ο τροχός μετακινεί τον επιλεγμένο δείκτη.

Μετακίνηση δείκτη

με χρήση του πίνακα ελέγχου (Keypoint G4/Keypoint Focus)

Όταν η λειτουργία έντασης μεγαφώνου είναι ενεργοποιημένη
, με τα πλήκτρα επάνω και κάτω
βέλους ίχνους/δείκτη μπορείτε να επιλέξετε το ενεργό ίχνος. Το κομβίο ελέγχου έντασης σας επιτρέπει
να ρυθμίζετε την ένταση του μεγαφώνου.
Όταν η λειτουργία ελέγχου δρομέα είναι ενεργοποιημένη, με τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους
ίχνους/δείκτη μπορείτε να επιλέξετε τον "επόμενο" και τον "προηγούμενο" δείκτη αντίστοιχα.
Τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους ίχνους/δείκτη σάς επιτρέπουν να επιλέγετε το παραπάνω και το παρακάτω
σημείο αντίστοιχα. Με το κομβίο ελέγχου δρομέα μπορείτε να μετακινήσετε τον επιλεγμένο δείκτη.

Αφαίρεση δείκτη από το παράθυρο εύρους
 Αν σύρετε ένα δείκτη πέρα από το τέλος της σάρωσης, ο δείκτης αφαιρείται. Ο δείκτης εισέρχεται
ξανά στην αναδυόμενη λίστα δεικτών.

Μετακίνηση ίχνους
Στο παράθυρο εύρους, μπορείτε να μετακινήσετε τα ίχνη επάνω και κάτω για να ρυθμίσετε την κάθετη
μετατόπιση.

 Κάντε κλικ στη λαβή ίχνους (A) στο δεξί άκρο της καμπύλης ενώ πατάτε παρατεταμένα το κουμπί του
ποντικιού. Το χρώμα του ίχνους αλλάζει και o δείκτης με το χέρι υποδεικνύει ότι τώρα μπορείτε να
μετακινήσετε το ίχνος. Ολοκληρώστε την ενέργεια αφήνοντας το κουμπί στη θέση που θέλετε.
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Αντίσταση

Έναρξη του ελέγχου αντίστασης
 Κάντε κλικ στην επιλογή Impedance (Αντίσταση) στο μενού δεξιού κλικ ή πατήστε Ω στο κουτί
ενισχυτή (δεν διατίθεται για ενισχυτές 3 καναλιών). Ο έλεγχος αντίστασης ξεκινά σε όλα τα
συνδεδεμένα ηλεκτρόδια.
 Ρυθμίστε τα ηλεκτρόδια μέχρι να επιτευχθεί ένα αποδεκτό επίπεδο [προσδιορίζεται στο παράθυρο
Settings (Ρυθμίσεις)]. Το χρώμα των έγχρωμων κύκλων θα αλλάξει από κόκκινο σε πράσινο. Στο κουτί
ενισχυτή, αυτό υποδεικνύεται με το σβήσιμο όλων των λυχνιών LED και η υψηλή αντίσταση
υποδεικνύεται με τις συνεχώς αναμμένες λυχνίες LED.

Αποθήκευση του ελέγχου αντίστασης
 Κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση) για να προσθέσετε τον έλεγχο αντίστασης στη λίστα Saved
(Αποθηκευμένα).

Διακοπή του ελέγχου αντίστασης
 Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να διακόψετε τον έλεγχο αντίστασης.
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Εργασία με τους πίνακες αποτελεσμάτων

Στον έλεγχο αγωγιμότητας κινητικών νεύρων ενδέχεται να υπάρχουν ένας ή δύο πίνακες σύμφωνα με την
επιλεγμένη ανατομία.
Οι πίνακες μπορούν να είναι τύπου σημείου και τμήματος.
Μέχρι να τοποθετηθούν οι δείκτες, οι πίνακες δεν περιέχουν τιμές. Οι πίνακες αντικατοπτρίζουν τα
αποτελέσματα της διέγερσης.
 Μπορείτε να επεξεργαστείτε μη αυτόματα την απόσταση και τη θερμοκρασία, αν έχουν επιλεγεί:
Κάντε κλικ στο πεδίο στον πίνακα και εισαγάγετε την τιμή.
 Αν το πεδίο αποτελέσματος έχει ένα αντίστοιχο όριο αναφοράς, το αποτέλεσμα θα είναι
χρωματισμένο ως εξής:
- Μη φυσιολογικό: Κόκκινο φόντο.
- Κανονικό: Ανοιχτό πράσινο φόντο.
- Υπερβολικά κανονικό (δηλαδή, κανονικό, αλλά εκτός του ορίου): Σκούρο πράσινο φόντο.
 Όταν κάνετε κλικ σε ένα όνομα σημείου στον πίνακα, ενεργοποιείται το αντίστοιχο ίχνος στο
παράθυρο εύρους.

Προαιρετικά παράθυρα
Αν κάνετε κλικ στο δεξί κουμπί του ποντικιού έξω από τα ίχνη, μέσα στο παράθυρο εύρους θα είναι
διαθέσιμα κάποια προαιρετικά παράθυρα. Πρόκειται για τα παράθυρα δραστηριοτήτων, γραφημάτων
και σημειώσεων.
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Σελίδα δεδομένων αγωγιμότητας νεύρων
Όταν ενεργοποιήσετε το κουμπί NC Data (Δεδομένα NC), θα οδηγηθείτε σε μια σελίδα σύνοψης. Όταν
κάνετε ξανά κλικ σε αυτό το κουμπί ή κλείσετε το παράθυρο της σελίδας σύνοψης, θα επιστρέψετε στη
σελίδα ελέγχου.

Ρυθμίσεις και σχεδίαση
Η σελίδα ρυθμίσεων

Από τη σελίδα Current Settings (Τρέχουσες ρυθμίσεις), μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους
καταγραφής και διέγερσης του ελέγχου.
 Κάντε κλικ στο σύνολο ανατομίας για να δείτε τις ρυθμίσεις ενός σημείου.
 Για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις σημείου ενός συγκεκριμένου ίχνους από το παράθυρο εύρους, κάντε
δεξί κλικ στο ίχνος και επιλέξτε τις ρυθμίσεις.
 Αφού προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ή κάντε
κλικ στο κουμπί Cancel (Ακύρωση) για έξοδο από τη σελίδα ρυθμίσεων χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές.
Οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται μέσω της σελίδας ρυθμίσεων και, αν διατίθεται,
της σελίδας σχεδίασης ισχύουν μόνο για το συγκεκριμένο έλεγχο και ασθενή. Για τους νέους ελέγχους θα
ισχύουν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ελέγχου.
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Παράδειγμα ελέγχου 2: ΗΜΓ
Εισαγωγή
Το παράδειγμα ελέγχου 2 περιγράφει τις λειτουργίες που διατίθενται για τον έλεγχο ηλεκτρομυογραφήματος (ΗΜΓ).

Επισκόπηση - Προβολή λήψης

1 Επάνω γραμμή πλοήγησης με καρτέλες

6 Κουμπιά επιλογής προβολής

2 Καρτέλες πλοήγησης ελέγχων

7

3 Γραμμή κορυφής εύρους

8 Κύριο εύρος

4 Παράθυρα γραφημάτων

9

Κουμπιά επισημασμένα με χρώματα (για χρήση με
τα ειδικά πλήκτρα)

Εύρος επισκόπησης με τιμές σάρωσης και
ευαισθησίας

5 Μαγνητόφωνο
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Σημειώσεις για τις λειτουργίες και τις προβολές
Επιλογές προβολών (6)
 Ένα σύνολο προδιαμορφωμένων προβολών καθορίζουν τη λειτουργικότητα του προγράμματος όταν
είναι στη λειτουργία λήψης. Τα κουμπιά (δείτε τα κουμπιά με το κόκκινο πλαίσιο στην παραπάνω
εικόνα) ελέγχουν την τρέχουσα επιλεγμένη προβολή. Όταν επιλέγεται το κουμπί, το χρώμα του γίνεται
ανοιχτό μπλε.
 Μια προβολή διαμορφώνεται με διάφορες εμφανιζόμενες παραμέτρους: καμπύλες επισκόπησης,
απολαβή, ταχύτητα σάρωσης και κουμπιά ανάλυσης.
 Μπορείτε να τροποποιήσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση για τις προβολές μέσω του στοιχείου
Options (Επιλογές) από την αρχική σελίδα.

Γραμμή κορυφής εύρους (3)

Η γραμμή κορυφής εύρους εμφανίζει το όνομα, την πλευρά του μυός και την κατάσταση του buffer. Το
buffer συλλέγει δεδομένα κατά τη διάρκεια ορισμένων δευτερολέπτων, π.χ. 5 δευτ. Ο αριθμός των
δευτερολέπτων καθορίζεται από το χρήστη.

Χειριστήρια σκανδαλισμού
Κατά την εργασία στο παράθυρο κύριου εύρους (8), υπάρχουν δύο επιλογές χειριστηρίων σκανδαλισμού, τα
οποία μπορείτε να ενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας είτε το ποντίκι είτε τα joystick στον πίνακα ελέγχου:

Χρήση του ποντικιού
 Μπορείτε να προσθέσετε το σκανδαλισμό στο ίχνος, κάνοντας κλικ οπουδήποτε στο κύριο εύρος (9).
Μπορείτε να σύρετε το σκανδαλισμό σε οποιαδήποτε θέση στο εύρος: Τοποθετήστε το δείκτη ποντικιού
στο σκανδαλισμό και μετακινήστε το στη θέση που θέλετε ενώ πατάτε παρατεταμένα το αριστερό κουμπί
του ποντικιού. Ολοκληρώστε την ενέργεια αφήνοντας το κουμπί του ποντικιού.
Αφαιρέστε το σκανδαλισμό από το εύρος, σύροντάς τον εκτός του εύρους. Στη συνέχεια, το παράθυρο
κύριου εύρους μετατρέπεται σε λειτουργία ελεύθερης εκτέλεσης.
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Χρήση των joystick στον πίνακα ελέγχου
Το ειδικό joystick που επισημαίνεται με

τροποποιεί την καθυστέρηση σκανδαλισμού:

 Για να αυξήσετε την καθυστέρηση σκανδαλισμού: Κάντε κλικ (δεξιά).
 Για να μειώσετε την καθυστέρηση σκανδαλισμού: Κάντε κλικ (αριστερά).

Σταθμός εργασίας Keypoint

Keypoint Portable και Keypoint 4

Keypoint G4

Keypoint Focus

A* Μόνο στο Keypoint Portable και το Keypoint 4

Επίπεδο σκανδαλισμού
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας τροχού (A/A*) για μετάβαση στη λειτουργία δρομέα. Το χρώμα της
ένδειξης γίνεται κίτρινο.
 Τώρα το επίπεδο σκανδαλισμού ρυθμίζεται από τον τροχό έντασης.

Επίπεδο σκανδαλισμού (Keypoint G4/Keypoint Focus)
Πατήστε το κομβίο ελέγχου δρομέα για μετάβαση στη λειτουργία δρομέα. Όταν η λειτουργία δρομέα
είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη της πράσινης λυχνίας ανάβει.
 Το κομβίο ελέγχου δρομέα σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε το επίπεδο του σκανδαλισμού.

Κλίση σκανδαλισμού
Για να επιλέξετε/αποεπιλέξετε την κλίση σκανδαλισμού, ανοίξτε το μενού δεξιού κλικ στο εύρος και
επιλέξτε "Trig Slope" (Κλίση σκανδαλισμού).
 Αν επιλέξετε την κλίση σκανδαλισμού, γίνεται σκανδαλισμός του σήματος σε σήμα με κατεύθυνση
προς τα κάτω.
 Αν αποεπιλέξετε την κλίση σκανδαλισμού, γίνεται σκανδαλισμός του σήματος σε σήμα με κατεύθυνση
προς τα επάνω.

- 25 -

Dantec Keypoint

Σκανδαλισμός παραθύρου

 Ο σκανδαλισμός παραθύρου αποτελείται από τον κανονικό σκανδαλισμό (A) και την ένδειξη
παραθύρου (B) και μπορεί να επιλεγεί στο μενού δεξιού κλικ. Δείτε την παραπάνω εικόνα.
Μπορείτε να αλλάξετε το μήκος του σκανδαλισμού παραθύρου, σύροντάς τον από τη δεξιά πλευρά της ένδειξης.
Σύροντας το ποντίκι, μπορείτε να μετακινήσετε την ένδειξη παραθύρου προς τα επάνω ή προς τα κάτω
ανεξάρτητα από το σκανδαλισμό.

Προβολή διαχωρισμένης οθόνης
Για να διαχωρίσετε το παράθυρο σε δύο πλαίσια προβολής, κάντε κλικ στο δεξί κουμπί ποντικιού στο
εύρος και επιλέξτε “split” (διαχωρισμός) από το μενού. Το παράθυρο διαχωρίζεται σε ένα εύρος
επισκόπησης. Δείτε το κύριο εύρος όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
 Το εύρος επισκόπησης (A): Όταν εφαρμοστεί ένας σκανδαλισμός στο κύριο εύρος, μια λεπτή κόκκινη
γραμμή στο εύρος επισκόπησης υποδεικνύει το επίπεδο πλάτους.
 Το κύριο εύρος (B): Ο σκανδαλισμός ρυθμίζεται στο κύριο εύρος όπου εμφανίζονται οι καμπύλες
στην ελεύθερη εκτέλεση.
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Το ψηφιακό μαγνητόφωνο
Το ψηφιακό μαγνητόφωνο χρησιμοποιείται για την καταγραφή ελέγχων σε πραγματικό χρόνο ή για την
αναπαραγωγή καταγραφών που υπάρχουν ήδη.
Όλες οι καταγραφές καταγράφονται στο σκληρό δίσκο.

1 Λίστα καταγραφών
2 Η γραμμή κατάστασης δείχνει τη χρονική πρόοδο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
Αναπαραγωγή ή

Παύση καταγραφής.

Διακοπή καταγραφής ή αναπαραγωγής
Καταγραφή σημάτων σε πραγματικό χρόνο.
Διαγραφή καταγραφής που επιλέχθηκε στη λίστα καταγραφών.

Εξαγωγή σήματος
Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή κατάστασης για εξαγωγή της καταγραφής σε μορφή κύματος ή κειμένου.

Παράθυρα γραφημάτων (4) (προαιρετικά)
Ανάλογα με τη διαμόρφωση ελέγχου, αυτή η περιοχή δείχνει παράθυρα γραφημάτων για διαφορετικά
αποτελέσματα:
Inter-discharge interval (IDI) (Διάστημα μεταξύ εκκενώσεων), Motor Unit Potential (MUP) (Δυναμικό
κινητικής μονάδας), Turns/Amplitude (Μεταβολές/Πλάτος), Number of Small Segments (NSS) (Αριθμός
μικρών τμημάτων), Envelope (Περίβλημα), και Peak Ratio (Λόγος κορυφής).
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Έχετε υπόψη ότι τα παράθυρα γραφημάτων δεν περιέχουν τιμές μέχρι να πραγματοποιηθεί ανάλυση.

Παράδειγμα: Το παράθυρο γραφήματος για αποτέλεσμα δυναμικού
κινητικής μονάδας (προαιρετικό)

Το παράθυρο γραφήματος για αποτέλεσμα MUP δείχνει τα MUP που εντοπίζονται κατά την ανάλυση. Ο
αριθμός των αποδεκτών MUP εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου.
 Το τετράγωνο αντιπροσωπεύει το MUP. Για να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία MUP, όπου
περιλαμβάνει αναλυτικά δεδομένα για το MUP, το πλάτος και τη διάρκεια, απλώς κάντε κλικ στο
τετράγωνο.
 Το μέσο πλάτος/διάρκεια εμφανίζεται ως X (οι κωδικοί χρώματος είναι παρόμοιοι όσον αφορά το MUP).
Αν το MUP έχει ένα αντίστοιχο όριο αναφοράς, το αποτέλεσμα θα είναι χρωματισμένο ως εξής:
Μη φυσιολογικό: ένα κόκκινο τετράγωνο.
- Κανονικό: ένα πράσινο τετράγωνο.
Αν υπάρχουν τιμές αναφοράς, μπορεί να υπάρχει ένα πλαίσιο για τα μεμονωμένα MUP και ένα πλαίσιο
για τα μέσα MUP.
Το πλάτος και η διάρκεια των MUP χωρίς αντίστοιχο όριο αναφοράς εμφανίζονται με μαύρο χρώμα.
Η κανονική περιοχή εμφανίζεται ως ένα διαφανές πλαίσιο με πράσινο περίγραμμα.
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Ευρήματα
Χρησιμοποιήστε το κουμπί Findings (Ευρήματα) για να μεταβείτε στη σελίδα ευρημάτων. Αυτή η σελίδα
επιτρέπει τη σύνθετη βαθμολόγηση των ευρημάτων σας για όλους τους μύες. Εναλλακτικά, ενεργοποιήστε
τη γραμμή ευρημάτων (C) στην προβολή λήψης για να επιτραπεί η on-line βαθμολόγηση για τον
επιλεγμένο μυ. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη γραμμή ευρημάτων κάνοντας δεξί κλικ στο παράθυρο
καμπύλης ή επιλέγοντας μια προβολή όπου έχει προκαθοριστεί ως ενεργή. Και στις δύο περιπτώσεις η
βαθμολόγηση αλλάζει κάνοντας κλικ στα κελιά του πίνακα. Έχετε υπόψη ότι μπορείτε να αλλάξετε τη
βαθμολογία με ένα απλό κλικ, πατώντας παρατεταμένα το δεξί κουμπί του ποντικιού ενώ μετακινείτε το
δείκτη του ποντικιού στη βαθμολογία που θέλετε.

Παράθυρο σημειώσεων

Για να εμφανιστεί το παράθυρο σημειώσεων, επιλέξτε το στο μενού δεξιού κλικ.
Στο παράθυρο σημειώσεων μπορείτε να πληκτρολογήσετε σχόλια που σχετίζονται με τον τρέχοντα
έλεγχο και την πλευρά όπου αυτός πραγματοποιείται. Όταν κάνετε κλικ στο παράθυρο σημειώσεων, ο
δρομέας που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι τώρα μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείμενο.
Οι λειτουργίες αναίρεσης, αποκοπής, αντιγραφής, επικόλλησης, διαγραφής ή επιλογής είναι διαθέσιμες
με το δεξί κλικ του κουμπιού του ποντικιού στο παράθυρο σημειώσεων.

Αν υπάρχει παράθυρο σημειώσεων, αλλά δεν εμφανίζεται, ένα μικρό εικονίδιο
όνομα της ανατομίας, στο επάνω αριστερό τμήμα της οθόνης.

φαίνεται δίπλα στο

Στο πεδίο Notes (Σημειώσεις) στη σελίδα Patient data (Δεδομένα ασθενή) εμφανίζονται όλες οι
σημειώσεις ελέγχου που έχουν εισαχθεί.
- 29 -

Dantec Keypoint

Ανάλυση MUP (προαιρετική)
Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί MUP Analysis (Ανάλυση MUP), η εφαρμογή αναλύει τα δεδομένα από την
περίοδο λειτουργίας MUP προς αναζήτηση πιθανών MUP. Κάθε μοναδικό, επαναλαμβανόμενο MUP
προσδιορίζεται.
Η ανάλυση προσδιορίζει τις μεμονωμένες εκκενώσεις από την ίδια κινητική μονάδα και υπολογίζει το
μέσο όρο τους. Η ενέργεια μετά την ανάλυση είναι προκαθορισμένη και εξαρτάται από τη διαμόρφωση
του ελέγχου.
 Τύποι ενεργειών αν εντοπιστούν MUP:
- Παραμονή στην τρέχουσα προβολή (αυτόματη υποδοχή).
- Μετάβαση στην επεξεργασία MUP, αν εντοπιστούν MUP.
- Μετάβαση στην προβολή αξιολόγησης MUP.
- Μετάβαση στα MUP.
 Τύποι ενεργειών αν δεν εντοπιστούν MUP:
- Παραμονή στην τρέχουσα προβολή (συνέχεια).
- Μετάβαση στην προβολή αξιολόγησης MUP.

Ανάλυση IP (προαιρετική)
Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί IP analysis (Ανάλυση IP), η εφαρμογή αναλύει τα δεδομένα από την
περίοδο λειτουργίας IP (Interference Pattern - Μοτίβο παρεμβολών), υπολογίζει τις μεταβολές, τον
αριθμό των μικρών τμημάτων (NSS) και άλλες παραμέτρους IP.
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Δυναμικά κινητικής μονάδας (MUP) (προαιρετικά)
MUP − Σελίδα δεδομένων
Στη σελίδα δεδομένων εμφανίζεται ένας πίνακας των δυναμικών κινητικής μονάδας με λεπτομερείς
παραμέτρους όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
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Σελίδα MUP
Στη σελίδα MUP μπορείτε να δείτε τις καταγραφές/εποχές. Τα MUP διαχωρίζονται σε μεμονωμένες
μονάδες από μια κάθετη γραμμή όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Μεγέθυνση σε ένα από τα MUP.
Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιμες όταν τοποθετήσετε το δρομέα πάνω από ένα MUP που θα
θέλατε να δείτε πιο προσεκτικά:
 Κάντε κλικ στο
 Κάντε κλικ στο

για να διαγράψετε το MUP. Στη συνέχεια, το MUP επισημαίνεται με έναν κόκκινο σταυρό.
για να ανοίξετε το MUP στην προβολή επεξεργασίας MUP.

 Κάντε κλικ σε ένα δείκτη και σύρετέ το για να το ρυθμίσετε. Αυτό γίνεται σε ένα παράθυρο εστίασης.
 Η κάθετη διαχωριστική γραμμή (A) υποδεικνύει το τέλος μιας καταγραφής MUP. Κάντε κλικ σε ένα
δείκτη για να εμφανιστεί αυτό το MUP στη λειτουργία ρύθμισης.
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MUP − Σελίδα αξιολόγησης
Στη σελίδα MUP Review (Αξιολόγηση MUP) μπορείτε να δείτε τα δεδομένα από κάθε καταγραφή/εποχή.
Επίσης, από αυτήν τη σελίδα μπορείτε να ομαδοποιήσετε MUP με μη αυτόματο τρόπο, αν ο αυτόματος
εντοπισμός MUP δεν λειτουργεί για ένα συγκεκριμένο σήμα. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε
αυτήν την προβολή μέσω της προβολής επεξεργασίας MUP.
Έχετε υπόψη ότι το εύρος επισκόπησης εμφανίζεται στο επάνω μέρος, το κύριο εύρος στη μέση και τα
πλαίσια με τις καμπύλες προτύπων στο κάτω μέρος.

Κάντε αριστερό κλικ για να επιλέξετε ένα πρότυπο. Το μοτίβο ενεργοποίησης εμφανίζεται στο εύρος
επισκόπησης με μικρές γραμμές. Στο κύριο εύρος, ένα πλαίσιο επισημαίνει το εσωκλειόμενο μεμονωμένο MUP.

Εντοπισμός MUP
Όταν μετακινείτε το ποντίκι στο εύρος, εμφανίζεται ένα πλαίσιο γύρω από το εντοπισμένο MUP.
Μια μικρή καρτέλα στο μέσο του πλαισίου υποδεικνύει την παρουσία MUP.
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Προσθήκη MUP σε πρότυπο
Όταν κάνετε κλικ σε ένα MUP, το πρόγραμμα επιλέγει το MUP που είναι πιο κοντά στη μικρή καρτέλα στο
πλαίσιο. Το πλαίσιο μετακινείται αυτόματα στην κορυφή και το MUP προστίθεται στο επιλεγμένο
πλαίσιο προτύπου.
Κάντε δεξί κλικ μέσα στο πλαίσιο ώστε να ανοίξει ένα μενού για συμπερίληψη, εξαίρεση ή αυτόματη
αναζήτηση παρόμοιων εκκενώσεων MUP για το πρότυπο MUP.

Αφαίρεση MUP από πρότυπο
Κάντε κλικ σε ένα MUP που έχει ήδη επιλεγεί, για να το αφαιρέσετε από το πλαίσιο προτύπου.

MUP − Σελίδα επεξεργασίας

Περιοχή προτύπου
Στο πρότυπο περιλαμβάνονται οι εξής πληροφορίες:
 Το πλάτος και η διάρκεια εμφανίζονται με πράσινο χρώμα αν το αποτέλεσμα είναι κανονικό, με
κόκκινο αν είναι μη φυσιολογικό και με μαύρο αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές αναφοράς.
 Phases (Φάσεις) (μπορούν να υποστούν επεξεργασία).
 Turns (Μεταβολές) (μπορούν να υποστούν επεξεργασία).
 Ο αριθμός των εκκενώσεων.
Στο κάτω μέρος κάθε πλαισίου εμφανίζεται το μοτίβο ενεργοποίησης με μικρές “ράβδους”.
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Επεξεργασία του προτύπου
Κάθε ενεργό πρότυπο εμφανίζει ένα MUP με δύο δείκτες. Οι δείκτες μπορούν να μετακινηθούν και η
αλλαγή αντικατοπτρίζεται στο παράθυρο raster.

Υπολογισμός μέσου όρου και συγχώνευση δύο προτύπων
Στο κάτω μέρος του ενεργού προτύπου υπάρχει ένα μοτίβο ενεργοποίησης. Για να υπολογιστεί ένας
μέσος όρος των σημάτων των δύο προτύπων και να γίνει συγχώνευση του μοτίβου ενεργοποίησης,
απλώς κάντε κλικ και σύρετε το μοτίβο με τις “ράβδους” σε ένα άλλο πρότυπο.

Διαγραφή προτύπου
Κάντε κλικ στο

για να διαγράψετε το πρότυπο. Το πρότυπο επισημαίνεται με έναν κόκκινο σταυρό.

Παράθυρο raster
Στο παράθυρο raster εμφανίζονται όλα τα μεμονωμένα MUP από το επιλεγμένο πρότυπο.
Κάντε δεξί κλικ στο παράθυρο για να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί η λειτουργία υπέρθεσης.
Όταν κάνετε κλικ σε ένα σήμα στο παράθυρο raster, γίνεται εναλλαγή ενεργοποίησης και
απενεργοποίησης του σήματος.
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Άλλες λειτουργίες
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
ΠΡΟΣΟΧΗ Συνιστάται ανεπιφύλακτα η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ανά τακτά διαστήματα.
Για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα
Admin Tool (Εργαλείο διαχείρισης).
Για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του καταλόγου που περιέχει αρχειοθετημένες εξετάσεις,
χρησιμοποιήστε το Windows Backup Tool (Εργαλείο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας παραθύρων).

Εκτύπωση οθόνης
Η εκτύπωση οθόνης ενεργοποιείται με αριστερό κλικ στο εικονίδιο εκτύπωσης στην επάνω δεξιά γωνία ή
πατώντας <ctrl-print screen> στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή. Μπορείτε να αλλάξετε τον εκτυπωτή
που θα χρησιμοποιηθεί και άλλες ρυθμίσεις κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο εκτύπωσης.

Λειτουργία επίδειξης
Για λόγους επίδειξης και εκμάθησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα στη λειτουργία
επίδειξης, όπου εμφανίζονται προσομοιωμένα σήματα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη
λειτουργία, κάνοντας κλικ στο στοιχείο Options (Επιλογές) και κατόπιν επιλέγοντας System (Σύστημα)
από την αρχική σελίδα.
Στη λειτουργία επίδειξης χρησιμοποιήστε <ctrl s> για προσομοίωση μονής διέγερσης και <ctrl r> για
εναλλαγή ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της επαναλαμβανόμενης διέγερσης.

Δεξί κλικ
Έχετε υπόψη ότι αν μια λειτουργία (π.χ. κουμπί) φαίνεται ότι λείπει, συνιστάται να κάνετε δεξί κλικ στα
διάφορα στοιχεία στην οθόνη. Θα εμφανιστεί ένα μενού με μία ή περισσότερες επιλογές.
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Οδηγίες χρήσης λογισμικού

Μηνύματα προειδοποίησης λογισμικού
Κατά τη διάρκεια της χρήσης, ενδέχεται να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα λογισμικού:
Intensity > 120 dB !! Increase ? (Ένταση > 120 dB!! Να αυξηθεί;)
Για να γίνει υπέρβαση του ορίου των 120 dB, πρέπει να απαντήσετε θετικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν αλλάξει ο αλγόριθμος απαιτούνται νέες τιμές αναφοράς.
Αν χρησιμοποιήσετε το σύστημα τιμών αναφοράς, οι τιμές πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον
αλγόριθμο που έχετε επιλέξει.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για τις νέες ρυθμίσεις απαιτούνται νέες τιμές αναφοράς.
Αν χρησιμοποιήσετε το σύστημα τιμών αναφοράς, οι τιμές πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις
ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει.

Overloaded – Reduce Sensitivity!! (Υπερφόρτωση - Μειώστε την ευαισθησία!!)
Έχει προκύψει κορεσμός: Αν αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται συνεχώς, συνιστάται να μειώσετε την
ευαισθησία εισόδου, καθώς οι παράμετροι σχήματος μπορούν να επηρεαστούν σημαντικά από τον κορεσμό.

Gain Errors in Amplifiers, max. error. (Σφάλματα απολαβής στους ενισχυτές, μέγ. σφάλμα.)
Απολαβή στους ενισχυτές: Αυτό ελέγχεται κατά τη λειτουργία ενεργοποίησης και υπερβαίνει τα
αποδεκτά όρια βαθμονόμησης. Κλείστε το πρόγραμμα Dantec Keypoint.NET και ελέγξτε τη σύνδεση
καλωδίων. Μπορεί να είναι απαραίτητη η επανάληψη της βαθμονόμησης.

Current Stimulator may be malfunctioning. (Ο διεγέρτης ρεύματος μπορεί να
παρουσιάζει βλάβη.)
Προέκυψε πρόβλημα κατά τον έλεγχο ενεργοποίησης του διεγέρτη. Κλείστε το πρόγραμμα Dantec
Keypoint.NET και ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίων. Μην χρησιμοποιείτε το διεγέρτη ρεύματος όταν
εμφανίζεται αυτό το μήνυμα, επειδή ο διεγέρτης μπορεί να είναι ελαττωματικός.

No Hardware detected. (Δεν ανιχνεύτηκε εξοπλισμός.)
Η επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή και του εξοπλισμού δεν μπορεί να εδραιωθεί. Κλείστε το
πρόγραμμα Dantec Keypoint.NET και ελέγξτε:
- τη σύνδεση του καλωδίου USB ανάμεσα στη μονάδα υπολογιστή και τον πίνακα σύνδεσης (εσωτερικός).
- τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας στον πίνακα σύνδεσης (εσωτερικός).
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Dantec Keypoint.NET
Οδηγίες χρήσης
Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.natus.com για να βρείτε το γραφείο πωλήσεων και
σέρβις της περιοχής σας.
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co. Galway, Ireland
Rx only
Αρ. εγγρ. 9031M1236 Αναθ. C - EL
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