Dantec Keypoint
®

®

Ohjelmiston käyttöohjeet

9031M1236-versio C FI

Dantec Keypoint

-2-

Ohjelmiston käyttöohjeet
Copyright © 2020 Natus. Kaikki oikeudet pidätetään.
Liikkeeseen lasketut 02/2020
Tämän oppaan sisältö on Natus Medical Incorporatedin omaisuutta. Oppaan tai sen osan jäljentäminen
missään muodossa on ehdottomasti kielletty.
Hetkellä, jona opas on painettu/siirretty DVD-levylle, se on kuvannut totuudenmukaisesti laitetta ja sen
toimintoja. Koska järjestelmää on saatettu muuttaa oppaan valmistumisen jälkeen, järjestelmäpakkaus voi
sisältää oppaaseen tarkoitettuja lisäyksiä. Opas ja mahdolliset lisäykset on luettava huolellisesti ennen
laitteen käyttämistä.
Seuraava tilanne mitätöi kaikki mahdolliset Natuksen vakuudet ja velvollisuudet:
•

Laitetta ei käytetä mukana toimitettujen oppaiden ja muun mukana toimitetun ohjeistuksen mukaisesti.

Natus Neuro ja Keypoint ovat Natus Medical Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Keypoint-laitteiden mukana toimitettavat asiakirjat sisältävät ohjelmiston käyttöohjeen, laitteiston
käyttöohjeen, tuotteen tekniset tiedot ja kliinisen käsikirjan. Sekä ohjelmiston että laitteiston käyttöohjeet
ovat välttämättömät Dantec Keypoint.NET -sovelluksen käyttämisen ja tutkimuksen tekemisen kannalta.
Dantec Keypoint.NET -sovelluksen edistyneempää käyttöä varten tarvittavat kuvaukset kaikista
suoritettavissa olevista toiminnoista ja tutkimuksista on esitetty kliinisessä käsikirjassa (saatavilla vain
englanninkielisenä). Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät erillisestä mukana toimitettavasta
asiakirjaliitteestä (saatavilla vain englannin kielisenä).

Katso käyttöohjeet / kiinnitä huomiota varoituksiin ja turvallisuusohjeisiin.
Lue asiakirjat huolellisesti läpi ennen tutkimuksen aloittamista ja varmista, että ymmärrät täysin, miten
järjestelmää käytetään. Kiinnitä erityistä huomiota kaikkiin varoituksiin ja turvallisuusohjeisiin.
Katso tietoja tähän laitteeseen liittyvistä symboleista tämän oppaan kohdasta Symbolit.
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Käyttöturvallisuutta koskevat tiedot
Järjestelmä on tarkoitettu käyttöön mm. seuraavanlaisissa elektrofysiologisissa tutkimuksissa:
elektromyografia (EMG), hermojen johtumistutkimukset (NCS) ja herätepotentiaalien (EP) mittaukset.

Merkit ja symbolit
Vain Rx

Koskee vain Yhdysvaltoja. Yhdysvaltojen lakien rajoitusten mukaan tämän laitteen saa
myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.
Tähän laitteeseen liittyviä varoituksia.
Laitteeseen liittyviä turvallisuusohjeita.

Katso käyttöohjeet.
Laite on lääkinnällistä laitteista annetun EY-direktiivin 93/42/ETY mukainen.
Toistotaajuus
Toistuva stimulaatio

Yksittäinen ärsyke

Ärsykkeen kesto
Ärsykkeen voimakkuustilan merkkivalo
Ärsykkeen lähettämisen merkkivalo

Pyyhkäisynopeus/herkkyys
Renkaan tilan merkkivalo (voimakkuus)
Renkaan tilan merkkivalo (markkeri/laukaisin)

Käyttötarkoitus
Keypoint-järjestelmä on tarkoitettu elektrofysiologiseksi apuvälineeksi diagnoosien ja ennusteiden
tekemiseen sekä keskus- ja ääreishermoston sairauksien tarkkailuun.
Sitä voidaan käyttää myös hermojen ja lihasten toiminnallisten aspektien tutkimiseen muilla aloilla, kuten
kuntoutuksessa (fysiatria), työlääketieteessä ja urheilulääketieteessä.
-7-
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Vasta-aiheet
Katso laitteistoon ja sen käyttöön liittyvien vasta-aiheiden tiedot Dantec Keypoint Focus- tai G4-laitteiston
oppaasta. Lue tiedot ennen kuin käytät laitetta.

Varoitukset
Katso laitteistoon ja sen käyttöön liittyvät varoitukset ja varotoimet/tärkeät huomautukset
laitteiston oppaassa. Lue tiedot ennen kuin käytät laitetta.
Älä käytä tätä tietokonepohjaista laitetta mihinkään muuhun kuin valmistajan tarkoittamaan
tarkoitukseen – eli tutkimusten tekemiseen potilailla ja mahdollisesti niiden jälkeiseen raportin
luomiseen. Älä asenna muita ohjelmia Dantec Keypoint.NET -ohjelmiston lisäksi. Natus ei vastaa, jos
järjestelmää käytetään tässä oppaassa kuvatun tavan vastaisesti.
Renkaan tilapainikkeeseen ei saa koskea liikutettaessa kohdistimia liipaisintasojen muuttamisen tai
voimakkuudensäätörenkaan käytön aikana. Muussa tapauksessa sähköärsykkeen voimakkuus voi
lisääntyä tahattomasti.
Sähköstimulaattoreita käytettäessä on varottava altistamasta potilasta korkealle virralle. Tästä syystä
stimulaattori on aina nollattava eli palautettava alkutilaan ennen stimulaatioelektrodin liittämistä tai
irrottamista.
Kiinnitä huomiota voimakkuuden merkkivaloon ohjelman käytön aikana. – Katso lisätietoja käyttöoppaan
kohdasta Stimulaattorin ylikuormitus ja Keypoint-laitteiston oppaan kohdasta Stimulaattorit.
Vältä transtorakaalista stimulaatiota.
Jos käytön aikana ilmenee ihottumaa tai muita epätavallisia oireita, stimulaatio on lopetettava ja
elektrodi irrotettava iholta.

Tärkeitä huomautuksia
Sähköistä stimulaatiota ei saa antaa yhtäjaksoisesti pitkiä aikoja.
Varo etteivät liitetyt mutta käyttämättömät (myös potilaasta irti olevat) elektrodit tai muut johtavat
osat – suojamaadoitukseen liitetyt mukaan lukien – osu vahingossa toisiinsa.
Jos neulaelektrodien pistokohdissa esiintyy verenvuotoa, on käytettävä paikallismääräysten mukaista
suojavaatetusta.
Potilaiden, joilla on tarttuvia tauteja, suhteen noudatetaan tavanomaisia varotoimia.
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Dantec Keypoint.NET -sovelluksen käynnistäminen
Käynnistä sovellus kaksoisnapsauttamalla Windowsin työpöydällä olevaa. Keypoint.NET-kuvaketta.
Näyttöön tulee aloitussivu.

Aloitussivu

Ohjelma käynnistyy aloitussivulla. Aloitussivulla valittavana ovat seuraavat komennot:

 Luo uusi tutkimus.
 Avaa Tutkimusluettelo ja olemassa olevat tutkimukset.
 Avaa Asetukset − valittavissa vain aloitussivulta.
 Lopeta ohjelma.

-9-

Dantec Keypoint

Potilastiedot

Aloitussivun Uusi tutkimus -painikkeen napsauttaminen avaa Potilastiedot-sivun. Potilastiedot-sivun
lisättävissä/muokattavissa olevat tiedot:
 Potilastiedot
 Kommentit
 Johtopäätökset
Huomaa, että tietoja ei voi lisätä, jos Tutkimus valmis -valintaruutu on valittuna.
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Tutkimusluettelo

Avaa tutkimusluettelo, josta tutkimus voidaan avata muokattavaksi, napsauttamalla aloitussivun Tutkimusluettelo
-painiketta tai siirtymispalkin Tutkimusluettelo-välilehteä. Tutkimusluettelossa voi olla sekä paikallis- että
etätutkimuksia.
Tutkimuksen napsauttaminen siirtää kohdistuksen kyseiselle tutkimukselle ja näyttää tutkimusluettelonäkymän
oikealla puolella tarkistuslistan yllä olevan kuvan mukaisesti.

Tilakuvake

1

Lähetetään

4

Paikallinen

2

Valmis

5

Kirjattu ulos

3

Aktiivinen

6

Etä-

Tutkimuksen kaksoisnapsauttaminen
Tutkimuksen kaksoisnapsauttaminen avaa Potilastietovalikko-välilehden, jolla kenttien tietoja voidaan muokata.

Uusi tätä potilasta koskeva tutkimus
Luo uusi tähän potilaaseen liittyvä tutkimus valitsemalla Uusi tätä potilasta koskeva tutkimus, jolloin näyttöön
avautuu Potilastiedot-sivu.
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Tutkimuksen napsauttaminen hiiren kakkospainikkeella
Tutkimuksen napsauttaminen hiiren kakkospainikkeella avaa pikavalikon, jonka avulla raportteja voidaan viedä,
poistaa ja luoda. Tutkimuksia voidaan myös lajitella ja suodattaa.

Sarakeotsikon napsauttaminen hiiren kakkospainikkeella
Sarakeotsikon napsauttaminen hiiren kakkospainikkeella avaa niiden saraketyyppien luettelon, jotka voidaan
valita näytettäväksi tutkimusluettelosta.

Sarakeotsikon napsauttaminen hiiren ykköspainikkeella
Sarakeotsikon napsauttaminen hiiren ykköspainikkeella lajittelee luettelon sarakkeen mukaisesti.

Testivalikko

1

Yläreunan siirtymispalkki välilehtineen

6

Tarkka kohdenakymä

2

Sovelluksen asetusvalinta

7

Anatomiaikkuna

3

Vasemman tai oikean valinnan painikkeet

8

Testityyppinäkymä

4

Suodatinkantojen avattava luetteloruutu

9

Potilaan tilarivi

5

Lihasten avattava luetteloruutu

10 Puunäkymärakenne
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Testityypit ja tarkat kohdenäkymät
Testi valitaan Testivalikko-välilehdestä, joka avataan Potilastiedot-välilehdestä. Testivalikko-välilehden
napsauttaminen avaa Testityypit-näkymän (8) ja Kohteiden tiedot -näkymän (6). Testityyppinäkymä sisältää
testikansiot. Kukin kansio sisältää eri asiaan liittyvien testien rakenteen. Kohteiden tiedot -näkymä näyttää
anatomiaikkunat (7), jotka sisältävät käytettävissä olevat lihaksistoa/hermostoa koskevat kohdealueet.
− Katso yllä oleva kuva.

Testin käynnistäminen
1. Testi valitaan napsauttamalla puunäkymässä näkyvää haluttua testiä, esim. Motoriset.
– Testejä voidaan valita myös ohjauspaneelin oikeanpuoleisella ohjaussauvalla/nuolinäppäimillä.
2. Tämän jälkeen valitaan puoli – Vasen tai Oikea – napsauttamalla vastaavaa vaihtoehtoa.
– Tarkoitukseen voidaan käyttää myös ohjauspaneelin oranssinväristä ja vihreää painiketta.
– On huomattava, että Suodatinkanta ja Lihas/hermo voidaan valita oheisten avattavien
valikkoruutujen luetteloista. Luettelo avataan napsauttamalla nuolta alla olevan kuvan mukaisesti.
3. Stimuloitava kohde valitaan lopuksi Kohteiden tiedot -näkymästä, esim. anatomiaikkunassa näkyvä
keskihermo. Valinta avaa automaattisesti Testivalikko-sivun.
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Testiesimerkki 1: Motorinen hermojohto
Johdanto
Dantec Keypoint.NET -sovelluksella voidaan suorittaa sarja hermojohtotestejä. Testit näkyvät Testivalikkosivulla. Esimerkiksi motorisen hermojohtotestin toiminnot on kuvattu alla.
Huomataan, että kaikilla muilla testeillä on vastaavat toiminnot ja ne suoritetaan samalla tavalla.

Yleiskuva − motoriset

1

Yläreunan siirtymispalkki välilehtineen

9

Alueikkuna vaaka- ja pystyvierityspalkkeineen

2

Testin siirtymisvälilehdet

10

Värilliset painikkeet (käytettäväksi
erikoisnäppäinten kanssa)

3

Stimulaatioasetuspalkki

11 Potilaan tilarivi

4

Kohdealuetaulukko vierityspalkkeineen

12 Valitut kohdealueet

5

Segmenttitaulukko vierityspalkkeineen

13 Kohdealueet joiden valinta poistettu

6

Valinnaiset ikkunat (hiiren
kakkospainikkeen pikavalikosta)

14 Piirtojäljen tietoalue

7

Historiaikkuna

15 Valitun anatomisen kohteen nimi ja kohdealue

8

Valinnaisen toiminnan ikkuna

16 Ohjauspaneelin käyttäminen – G4/Focus

Toimintoja ja näkymiä koskevia huomautuksia
Testin siirtymisvälilehdet (2)
Ryhmiteltävät oheistestit sijoitetaan erillisiin Testin siirtymisvälilehtiin.
Nämä voidaan valita tietokoneen näppäimistön toimintonäppäimillä F7–F12 ja hiiren napsautuksella.
Keypoint G4/FOCUS -työasemissa Testin siirtymisvälilehdet voidaan valita myös oikealle ja vasemmalle
osoittavilla ohjelmallisilla siirtymispainikkeilla

.
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Potilaan tilarivi (11)
Potilaan tilarivi näyttää seuraavat tiedot: potilastunnus, potilaan nimi, tutkimuksen tunnus, päiväys ja testin tila.

Alueikkuna
Työskentely piirtojäljen tietoalueen kohdealueilla (14)
Piirtojäljen tietoalueen kustakin kohdealueesta näytetään seuraavat tiedot: lihas, pyyhkäisy, herkkyys ja
kohdealueen nimi. Kaikille kohdealueille yhteiset tiedot näkyvät piirtojäljen tietoalueen yläreunassa.
Kohdealueita voidaan käyttää Uusi kohdealue -painikkeella, hiirellä tai ohjauspaneelin
ohjaussauvoilla/nuolinäppäimillä.

Uusi kohdealue -painikkeen käyttäminen
Painikkeen napsauttaminen valitsee seuraavan kohdealueen tai kohdealuejoukon, joita ei vielä ole
mitattu. Käytä toimintoa taltiointitilassa.

Hiiren käyttäminen
 Kohdealueen valitseminen: napsauta kohdealuetta (13). Kohdealue siirtyy ylös ja aktivoituu muuttuen
siniseksi (12).
 Kohdealueen valinnan poistaminen: napsauta valitun kohdealueen alanuolta (12). Kohdealue siirtyy
alas muuttuen vaaleansiniseksi kohdistuksen poistumisen merkiksi.
 Kohdistuksen siirtäminen ei-aktiiviselle kohdealueelle: napsauta vaaleansinistä ei-aktiivista
kohdealuetta. Kohdealue muuttuu valinnan merkiksi siniseksi.

Ohjaussauvojen tai nuolinäppäinten käyttäminen
Markkereita voidaan säätää ohjaussauvalla tai
-merkityillä nuolinäppäimillä. Niiden avulla kohdealueet
ovat valittavissa/otettavissa käyttöön yksi kerrallaan:
 (ylänuoli) ja (alanuoli) valitsee seuraavan yksittäisen kohdealueen.
 (oikea nuoli) ja (vasen nuoli) valitsee markkerin.

Keypoint-työasema

Keypoint Portable ja Keypoint 4

Keypoint G4

Keypoint Focus
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Muut ohjauspaneelin toiminnot (yhteiset kaikille testityypeille):
-kuvakkeella merkitty ohjaussauva tai nuolinäppäimet, kaikkiin kohdealueisiin vaikuttavien pyyhkäisyn
ja herkkyyden muokkaaminen kyseisellä hetkellä käytössä olevien kohdealueiden signaalityypillä.

Pyyhkäisynopeus:
 Pyyhkäisynopeuden lisääminen: valitse (nuoli oikealle).
 Pyyhkäisynopeuden vähentäminen: valitse (nuoli vasemmalle).

Herkkyystaso:
 Herkkyystason nostaminen: valitse (ylänuoli).
 Herkkyystason laskeminen: valitse (alanuoli).

Taltioitujen piirtojälkien tallentaminen
Taltioidut piirtojäljet tallennetaan automaattisesti valitsemalla historiaikkunasta Autom.siirto kohteeseen
Historia -toiminto (7) (suositus) tai napsauttamalla Siirrä historiaan -painiketta manuaalisesti.
HUOMAUTUS: Kullakin kohdealueella on oma historiansa.

Historia- ja kuvausnäkymät
 Näytä kaikki kohdealueen piirtojäljet napsauttamalla näytä kaikki piirtojäljet -painiketta
 Näytä vain valittu piirtojälki napsauttamalla näytä valittu piirtojälki -painiketta

.

.

 Valittu piirtojälki näkyy sinisenä. Uusi piirtojälki muuttuu aina valituksi piirtojäljeksi. Valitse toinen
piirtojälki kaksoisnapsauttamalla tiettyä piirtojälkeä tai napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella.
 Näytä valittujen kohdealueiden lisänäyttöasetukset käyttämällä näytön oikeassa laidassa olevaa
Historia-paneelia.
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Stimulaatioasetukset
Stimulaatioasetukset ovat valmiiksi määritettyjä, mutta niitä voidaan muuttaa paikallisista testiasetuksista.
Stimulaatioasetuksia voidaan muuttaa hiirellä tai ohjauspaneelilla.

Hiiren käyttäminen
Stimulaatioasetuspalkin avulla voidaan muuttaa stimulaatioparametreja eli aaltomuotoa ja taajuutta
testin ollessa käynnissä. Napsauta

-painiketta ja valitse haluttu arvo avattavasta luetteloruudusta.

Ohjauspaneelin käyttäminen
 Ota käyttöön yksittäiset ärsykepulssit tai lopeta toistuva stimulaatiotila painamalla Yksittäisärsyke
painiketta.
 Ota käyttöön toistuva stimulaatio tai lopeta yksittäisstimulaatiotila painamalla Toistuva stimulaatio
-painiketta.

Keypoint Keypoint G4/Keypoint Focus
Stimulaation kesto

-painike määrittää stimulaation keston seuraavasti:

 Keston pidentäminen: valitse

(ylänuoli).

 Keston lyhentäminen: valitse

(alanuoli).

Toistotaajuus

määrittää toistotaajuuden seuraavasti:

 Toistotaajuuden lisääminen: valitse

(ylänuoli).

 Toistotaajuuden vähentäminen: valitse

(alanuoli).

Keypoint Keypoint G4/Keypoint Focus

Stimulaattorin ylikuormitus
TÄRKEÄ HUOMAUTUS Kiinnitä huomiota voimakkuuden merkkivaloon ohjelman käytön aikana.
Jos voimakkuuden merkkivalo alkaa vilkkua punaisena, lopeta stimulaatio välittömästi. Katso laitteiston
oppaan kohta Stimulaattorit.
Stimulaattori ylikuormittuu, kun stimulaattorin lähtöteho poikkeaa halutusta tehosta.
Tarkista seuraavat mahdolliset stimulaattorin ylikuormittumisen syyt:
 Yksi tai useampi elektrodi on voinut irrota.
 Liian korkea elektrodin impedanssi.
 Ärsykkeen käyttöönotto vaatii liikaa tehoa: suuri taajuus, pitkät pulssit ja suuri intensiteetti.
 Odottamattomat/poikkeavat olosuhteet ts. ohjelmiston tai laitteiston vika on saanut aikaan
tahattoman suuritehoisen ärsykkeen.
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Kaiutin － ohjauspaneeli (Keypoint G4/Keypoint Focus)
Kaiuttimen mykistysnäppäin/mykistyksen merkkivalo
 Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä painamalla kaiuttimen mykistysnäppäintä. Keltainen valo
ilmoittaa, että kaiutin on mykistetty.

Äänenvoimakkuuden säätönuppi/merkkivalo
 Ota äänenvoimakkuustoiminto käyttöön painamalla äänenvoimakkuuden säätönuppia.
Äänenvoimakkuuden vihreä merkkivalo palaa, kun äänenvoimakkuus on käytössä.
 Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia äänenvoimakkuustoiminnon
ollessa käytössä.

Markkerit
Markkerin lisääminen alueikkunasta
Stimulaation aikana markkerit lisätään automaattisesti.
Markkerit voidaan myös lisätä manuaalisesti:
 Aseta kohdistin piirtojäljen päälle ja lisää Poista latenssi -markkeri.
 Valitse ja lisää loput markkerit ponnahdusluettelosta. Tulostaulukot päivittyvät, kun markkeri lisätään.

Markkerin siirtäminen hiirellä
Napsauta markkeria, jonka haluat siirtää, ja pidä hiiren painike alhaalla, vedä markkeri haluamaasi
kohtaan ja päästä lopuksi painike.
 Jos markkeri vedetään vasemmalle puolelle ja se saavuttaa toisen markkerin, molemmat markkerit
asetetaan päällekkäin.
 Jos markkeri vedetään oikealle puolelle ja se saavuttaa toisen markkerin, molempia markkereita
vedetään samanaikaisesti.
Tulostaulukot päivittyvät, kun markkeri siirretään.

Markkerin siirtäminen ohjauspaneelilla
Siirrä markkeria asettamalla rengas kohdistintilaan.
-merkitty ohjaussauva siirtää markkereita tai valitsee kohdealueita seuraavasti:
 Oikea nuoli valitsee seuraavan markkerin.
 Vasen nuoli valitsee edellisen markkerin.
 Ylänuoli valitsee yläpuolella olevan kohdealueen.
 Alanuoli valitsee alapuolella olevan kohdealueen.
Rengas siirtää valittua markkeria.

Markkerin

siirtäminen ohjauspaneelilla (Keypoint G4/Keypoint Focus)

Kun kaiuttimen äänenvoimakkuustoiminto on käytössä
, käytössä oleva piirtojälki voidaan valita
piirtojäljen/markkerin ylä- ja alanuolinäppäimillä. Kaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään
äänenvoimakkuuden säätönupilla.
Kohdistimen ohjaustilatoiminnon ollessa käytössä piirtojälkien/markkerien vasen ja oikea nuolinäppäin
valitsevat ”seuraavan” ja ”edellisen” markkerin.
Piirtojälkien/markkerien ylä- ja alanuolinäppäimet valitsevat vastaavasti ylä- ja alapuolella olevat
kohdealueet. Valittua markkeria voidaan siirtää kohdistimen säätönupilla.
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Markkerin poistaminen alueikkunasta
 Markkerin vetäminen pyyhkäisyn päädyn yli poistaa markkerin. Poistettu markkeri siirtyy takaisin
markkereiden ponnahdusluetteloon.

Piirtojäljen siirtäminen
Alueikkunassa pystysiirtymää voidaan säätää siirtämällä piirtojälkiä ylös ja alas.

 Napsauta käyrän oikeassa laidassa olevaa piirtojälkikahvaa (A) pitäen samalla hiiren painike alhaalla.
Piirtojäljen väri vaihtuu, ja käsiosoitin ilmoittaa, että piirtojälki on nyt siirrettävissä. Lopeta päästämällä
painike haluamassasi kohdassa.
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Impedanssi

Impedanssitestin käynnistäminen
 Valitse pikavalikosta Impedanssi tai vahvistinkotelosta Ω (ei valittavissa 3-kanavaisissa vahvistimissa).
Impedanssitesti käynnistyy kaikilla liitetyillä elektrodeilla.
 Säädä elektrodeja, kunnes hyväksyttävä taso on saavutettu (määritetään Asetukset-ikkunassa).
Värillisten ympyröiden väri muuttuu punaisesta vihreäksi. Vahvistinkotelossa sama ilmoitetaan sillä, että
kaikki merkkivalot sammuvat, ja korkea impedanssi sillä, että merkkivalot palavat jatkuvasti.

Impedanssitestin tallentaminen
 Lisää impedanssitesti Tallennetut-luetteloon valitsemalla Tallenna.

Impedanssitestin pysäyttäminen
 Lopeta impedanssitesti valitsemalla OK.
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Työskentely tulostaulukoilla

Motorisessa johtotestissä voi olla yksi tai kaksi taulukkoa valitun anatomian mukaan.
Taulukoiden tyypit voivat olla Kohdealue ja Segmentti.
Ennen markkerien lisäämistä taulukoissa ei ole arvoja. Taulukot kuvaavat stimulaation tuloksia.
 Etäisyyttä ja lämpötilaa voidaan muokata manuaalisesti, jos ne on valittu: napsauta taulukon kenttää ja
kirjoita arvo.
 Jos tuloskentässä on vastaava viiteraja, tulos näytetään värillisenä seuraavasti:
- Poikkeava: punainen tausta.
- Normaali: vaaleanvihreä tausta.
- Ylinormaali (ts. normaali, mutta ylittää rajan): tummanvihreä tausta.
 Kohdealueen nimen napsauttaminen taulukossa siirtää kohdistuksen vastaavaan alueikkunan piirtojälkeen.

Valinnaiset ikkunat
Joukko käytettävissä olevia valinnaisia ikkunoita saadaan näkyviin napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella
jotakin piirtojälkien ulkopuolella olevaa kohtaa alueikkunassa. Toimintaikkuna, käyräikkuna ja huomautusikkuna.
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Hermojohdon tietosivu
Hermojohtotiedot-painike avaa yhteenvetosivun. Takaisin testisivulle päästään napsauttamalla painiketta
uudelleen tai sulkemalla yhteenvetoikkuna.

Asetukset ja rakenne
Asetukset-sivu

Testin taltiointi- ja stimulaatioparametreja voidaan säätää Nykyiset asetukset -sivulta.
 Näytä kohdealueen asetukset napsauttamalla anatomiasarjaa.
 Avaa tietyn piirtojäljen kohdealueen asetukset alueikkunasta napsauttamalla kyseistä piirtojälkeä
hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla asetukset.
 Säätämisen jälkeen tallenna asetukset valitsemalla OK tai poistu asetussivulta tallentamatta muutoksia
valitsemalla Peruuta.
Asetusikkunan ja mahdollisten rakennesivujen kautta tehdyt mukautetut asetukset koskevat vain kyseistä
testiä ja potilasta. Uudet testit käyttävät oletustestiasetuksia.
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Testiesimerkki 2: EMG
Johdanto
Testiesimerkissä 2 kuvataan elektromyografiatestin (EMG) yhteydessä käytettävissä olevat toiminnot.

Yleiskuva − kuvausnäkymä

1 Yläreunan siirtymispalkki välilehtineen

6 Näytä valintapainikkeet

2 Testin siirtymisvälilehdet

7

3 Alueen yläpalkki

8 Pääalue

4 Käyräikkunat

9 Alueen yleiskuva pyyhkäisy- ja herkkyysarvoineen

Värilliset painikkeet (käytettäväksi
erikoisnäppäinten kanssa)

5 Nauhatallennin
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Toimintoja ja näkymiä koskevia huomautuksia
Näytä valinnat (6)
 Kuvaustilassa ohjelman toiminnallisuus määräytyy valmiiksi määritettyjen näkymien perusteella.
Kulloinkin valittuna olevaa näkymää ohjataan painikkeilla (katso yllä olevassa kuvassa punaisen
suorakaiteen sisällä olevat painikkeet). Valittu painike on väriltään vaaleansininen.
 Näkymä määritetään useilla näytettävillä parametreilla: käyrien yleiskuvan, vahvistuksen,
pyyhkäisynopeuden ja analyysin painikkeet.
 Näkymien oletusasetuksia voidaan muokata valitsemalla aloitussivulta Asetukset.

Alueen yläpalkki (3)

Alueen yläpalkissa näkyy nimi, lihaspuoli ja puskurin tila. Puskuri kerää tiedot usean sekunnin, esim. 5
sekunnin ajalta. Sekuntien määrä on käyttäjän määritettävissä.

Laukaisimen säädöt
Pääalueen ikkunassa (8) työskenneltäessä käytettävissä on kaksi laukaisimen säätöasetusta, jotka voidaan
ottaa käyttöön joko hiirellä tai ohjauspaneelin ohjaussauvoilla:

Hiiren käyttäminen
 Piirtojälkeen voidaan lisätä laukaisin napsauttamalla mitä tahansa pääalueen kohtaa (9).
Laukaisin voidaan vetää vapaasti haluttuun alueen kohtaan: siirrä hiiren osoitin laukaisimelle, pidä hiiren
vasen painike alhaalla ja siirrä laukaisin haluttuun paikkaan. Päästä lopuksi hiiren painike.
Poista laukaisin alueelta vetämällä se alueen ulkopuolelle. Tämän jälkeen pääalueen ikkuna siirtyy
vapaaseen tilaan.

- 24 -

Ohjelmiston käyttöohjeet

Ohjauspaneelin ohjaussauvojen käyttäminen
Ohjaussauva, jossa on

-merkintä, säätää laukaisimen viivettä:

 Laukaisuviiveen pidentäminen: valitse (nuoli oikealle).
 Laukaisuviiveen lyhentäminen: valitse (nuoli vasemmalle).

Keypoint-työasema

Keypoint Portable ja Keypoint 4

Keypoint G4

Keypoint Focus

A* Vain Keypoint Portable ja Keypoint 4

Liipaisintaso
Siirry kohdistintilaan painamalla renkaan tilapainiketta (A/A*). Merkkivalo muuttuu keltaiseksi.
 Nyt liipaisintasoa voidaan säätää voimakkuudensäätörenkaalla.

Liipaisintaso (Keypoint G4/Keypoint Focus)
Siirry kohdistintilaan painamalla kohdistimen säätönuppia. Vihreä merkkivalo palaa, kun kohdistintila on
käytössä.
 Laukaisimen tasoa säädetään kohdistimen säätönupilla.

Laukaisimen kulma
Laukaisimen kulma valitaan tai sen valinta poistetaan avaamalla alueikkunasta pikavalikko ja valitsemalla
Laukaisukulma.
 Jos laukaisimen kulma on valittu, signaali laukeaa sen suuntautuessa alaspäin.
 Jos laukaisimen kulman valinta poistetaan, signaali laukeaa sen kääntyessä ylöspäin.
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Ikkunan laukaisin

 Pikavalikosta valittavissa olevassa ikkunan laukaisimessa on normaali laukaisin (A) ja ikkunan ilmaisin (B).
Katso yllä oleva kuva.
Ikkunan laukaisimen pituutta voidaan muuttaa vetämällä sitä ilmaisimen oikealta puolelta.
Ikkunan ilmaisinta voidaan siirtää ylös ja alas hiirtä vetämällä laukaisimesta riippumatta.

Jaetun näytön näkymä
Ikkuna voidaan jakaa kahteen näyttöruutuun napsauttamalla aluenäytössä oikeaa hiiren painiketta ja
valitsemalla valikosta Jaa. Ikkuna jakautuu yleiskuva-alueeseen. Pääalue näkyy alla olevassa kuvassa:
 Yleiskuva-alue (A): kun laukaisinta käytetään pääalueeseen, yleiskuva-alueen ohut punainen viiva
ilmoittaa amplituditason.
 Pääalue (B): laukaisin on asetettu pääalueelle, joka näyttää vapaassa tilassa olevat käyrät.
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Digitaalinen nauhatallennin
Digitaalisella nauhatallentimella taltioidaan tosiaikaisia testejä tai toistetaan olemassa olevia tallenteita.
Kaikki tallenteet ovat kiintolevyllä.

1 Tallenneluettelo
2 Tilarivi näyttää tallenteen etenemisen toiston aikana.
Toista tai

keskeytä tallenne.

Pysäytä tallenne tai toisto.
Tallenna tosiaikaiset signaalit.
Poista tallenneluettelosta valittu tallenne.

Signaalin vieminen
Vie tallenne joko aalto- tai tekstimuodossa napsauttamalla tilariviä hiiren kakkospainikkeella.

Käyräikkunat (4) (valinnaisia)
Tällä alueella näkyy erilaisia tuloskäyräikkunoita testimääritysten mukaan:
Purkausväli (Inter-discharge interval, IDI), motorinen yksikköpotentiaali (Motor Unit Potential, MUP),
kierrosta/amplitudi, piensegmenttien lukumäärä (Number of Small Segments, NSS), kirjekuori ja
huippuarvojen suhde (Peak Ratio).
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On huomattava, että arvot käyräikkunoihin saadaan vasta analyysin jälkeen.

Esimerkki: Motorisen yksikköpotentiaalin tuloskäyräikkuna (valinnainen)

MUP-tuloskäyräikkuna näyttää analyysissä löytyneet motoriset yksikköpotentiaalit. Hyväksyttyjen
motoristen yksikköpotentiaalien määrä näkyy ikkunan oikeassa yläkulmassa.
 Motoriset yksikköpotentiaalit näytetään neliöin. Ota käyttöön MUP-tietojen muokkaaminen, joka
sisältää motorisen yksikköpotentiaalin, amplitudin ja keston tarkat tiedot, napsauttamalla neliötä.
 Keskimääräinen amplitudi/kesto näkyy X:nä (värikoodit vastaavat motorista yksikköpotentiaalia).
Jos motorisella yksikköpotentiaalilla on vastaava viiteraja, tulos näkyy värillisenä seuraavasti:
- Poikkeava: punainen neliö.
- Normaali: vihreä neliö.
Jos vertailuarvot ovat käytettävissä, yksi ruutu voi olla yksittäisille MUP-arvoille ja yksi ruutu MUP-arvojen
keskiarvolle.
MUP-arvojen amplitudi ja kesto ilman vastaavaa viiterajaa näytetään mustina. Normaali alue näkyy
läpinäkyvänä suorakaiteena, jonka raja on vihreä.
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Tulokset
Avaa Tulokset-sivu painamalla Tulokset-painiketta. Sivulla voidaan kaikkia lihaksia koskevat tulokset
pisteyttää kompleksisesti. Muussa tapauksessa käyttöön voidaan ottaa kuvausnäkymän Tulospalkki (C),
jonka avulla valittu lihas voidaan pisteyttää suoraan. Tulospalkki voidaan ottaa käyttöön napsauttamalla
hiiren kakkospainiketta käyräikkunassa tai valitsemalla näkymä, jossa se on valmiiksi määritetty käyttöön.
Kummassakin tapauksessa pisteytystä muutetaan napsauttamalla taulukon soluja. Huomaa, että
pistemäärää voidaan muuttaa kertanapsautuksella pitämällä hiiren oikea painike alhaalla ja siirtämällä
hiiren osoitin halutulle pistemäärälle.

Huomautusikkuna

Näytä huomautusikkuna valitsemalla se pikavalikosta.
Huomautusikkunassa voidaan kirjoittaa nykyiseen testiin ja puoleen liittyviä kommentteja. Napsauta
huomautusikkunassa, jolloin vilkkuva kohdistin ilmoittaa, että tekstiä voidaan kirjoittaa.
Huomautusikkunassa toiminnot, kuten kumoa, leikkaa, kopioi, liitä, poista tai valitse saadaan käyttöön
napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta.

Jos huomautusikkuna on avoinna, mutta ei näkyvissä, näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy pieni
kuvake anatomian nimen vieressä.
Kaikki kirjoitetut testihuomautukset näkyvät Potilastiedot-sivun Huomautukset-kentässä.
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MUP-analyysi (valinnainen)
Napsauttamalla MUP-analyysipainiketta sovellus analysoi MUP-istunnon tiedot etsimällä mahdollisia motorisia
yksikköpotentiaaleja. Jokainen ainutkertainen, toistuva motorinen yksikköpotentiaali tunnistetaan.
Analyysissa yksilöidään ja lasketaan keskimääräiset saman motorisen yksikön yksittäiset purkaukset.
Analyysin jälkeen tapahtuva toiminta on valmiiksi määritetty ja riippuu testimäärityksistä.
 Toimintatyypit motoristen yksikköpotentiaalien löytyessä:
- Pysy nykyisessä näkymässä (automaattinen hyväksyntä).
- Siirry MUP-tietojen muokkaamiseen, jos motorisia yksikköpotentiaaleja löytyy.
- Siirry MUP-tarkastelunäkymään.
- Siirry motorisiin yksikköpotentiaaleihin.
 Toimintatyypit, mikäli motorisia yksikköpotentiaaleja ei löydy:
- Pysy nykyisessä näkymässä (jatka).
- Siirry MUP-tarkastelunäkymään.

IP-analyysi (valinnainen)
IP-analyysi-painiketta napsautettaessa sovellus analysoi IP-istunnon (interferenssikuvio) tiedot, laskee
kierrokset, piensegmenttien lukumäärän (NSS) ja muut IP-parametrit.
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Motoriset yksikköpotentiaalit (MUP) (valinnainen)
MUP − tietosivu
Data-sivu näyttää motoristen yksikköpotentiaalien taulukon tarkkoine parametreineen alla olevan kuvan
mukaisesti.
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MUP-sivu
MUP-sivu näyttää tallenteet/ajanjaksot. Pystyviiva jakaa motoriset yksikköpotentiaalit yksittäisiksi
yksiköiksi oheisen kuvan mukaisesti.

Motorisen yksikköpotentiaalin lähikuva.
Seuraavat toiminnot tulevat käytettäviksi asettamalla kohdistin sen motorisen yksikköpotentiaalin päälle,
jota halutaan tarkastella lähemmin:
 Poista motorinen yksikköpotentiaali valitsemalla

. Yksikköpotentiaali merkitään punaisella ristillä.

 Avaa motorinen yksikköpotentiaali MUP-tietojen muokkausnäkymään valitsemalla

.

 Säädä valitsemalla ja vetämällä markkeri. Tämä tapahtuu zoomausikkunassa.
 Pystysuora jakolinja (A) on MUP-tallenteen loppumerkki. Näytä kyseinen motorinen yksikköpotentiaali
säätötilassa napsauttamalla markkeria.
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MUP − tarkastelusivu
MUP-tarkastelu-sivu näyttää kunkin tallenteen/ajanjakson tiedot.
Sivulla voidaan myös ryhmitellä motorisia yksikköpotentiaaleja manuaalisesti, jos automaattinen MUPtunnistus ei jonkin tietyn signaalin osalta toimi. Tämä näkymä voidaan avata MUP-muokkausnäkymän kautta.
Huomataan, että yleiskuva-alue näkyy näytön ylälaidassa, pääalue keskellä ja malli-käyrät alareunassa.

Valitse malli napsauttamalla hiiren ykköspainiketta. Toimintakuvio näkyy yleiskuva-alueella pieninä viivoina.
Pääalueella yksittäinen motorinen yksikköpotentiaali näkyy suorakaiteen sisällä.

Motorisen yksikköpotentiaalin paikantaminen
Hiiren liikuttaminen alueella näyttää suorakaiteen tunnistetun motorisen yksikköpotentiaalin ympärillä.
Pieni liuska suorakaiteen keskellä on motorisen yksikköpotentiaalin merkki.
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Motorisen yksikköpotentiaalin lisääminen malliin
Napsauta motorista yksikköpotentiaalia, ja ohjelma valitsee suorakaiteen sisällä olevaa liuskaa lähinnä
olevan MUP:n. Suorakaide siirtyy automaattisesti huipulle ja MUP lisätään valittuun mallisuorakaiteeseen.
Ota mukaan, poista joukosta tai tee vastaavien MUP-purkausten automaattihaku MUP-mallia varten
avaamalla valikko napsauttamalla hiiren kakkospainiketta suorakaiteen sisällä.

Motorisen yksikköpotentiaalin poistaminen mallista
Poista MUP mallisuorakaiteesta napsauttamalla jo valittuna olevaa motorista yksikköpotentiaalia.

MUP − muokkaussivu

Mallialue
Malli sisältää seuraavat tiedot:
 Normaali amplitudi ja kesto näkyvät vihreinä, poikkeavat punaisina ja mustina, mikäli vertailuarvoja ei
ole käytettävissä.
 Vaiheet (muokattavissa).
 Kierrokset (muokattavissa).
 Purkausten lukumäärä.
Toimintakuvio näkyy kunkin suorakaiteen alareunassa pieninä ”tikkuina”.
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Mallin muokkaaminen
Jokainen aktiivinen malli näyttää motorisen yksikköpotentiaalin kahdella markkerilla. Markkereita voidaan
siirtää, jolloin muutos näkyy rasteri-ikkunassa.

Kahden mallin keskiarvon laskeminen ja yhdistäminen
Toimintakuvio näkyy aktiivisen mallin alareunassa. Kahden mallisignaalin keskiarvo lasketaan ja
toimintakuvio yhdistetään napsauttamalla ja vetämällä ”tikkukuvio” toiseen malliin.

Mallin poistaminen
Poista malli valitsemalla

. Malli merkitään punaisella ristillä.

Rasteri-ikkuna
Rasteri-ikkuna näyttää kaikki valitun mallin yksittäiset motoriset yksikköpotentiaalit.
Ota päällekkäinasettamistoiminto käyttöön ja poista se käytöstä napsauttamalla hiiren kakkospainiketta.
Signaalin napsauttaminen rasteri-ikkunassa kytkee signaalin päälle ja pois päältä.
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Muut toiminnot
Varmuuskopiointi
TÄRKEÄ HUOMAUTUS Tietojen säännöllinen varmuuskopioiminen on erittäin suositeltavaa.
Varmuuskopioi tietokanta käyttämällä Admin Tool -ohjelmaa.
Varmuuskopioi arkistoidut tutkimukset sisältävä hakemisto käyttämällä Windowsin varmuuskopiointityökalua.

Näytön tulostus
Ota näytön tulostaminen käyttöön napsauttamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa tulostuskuvaketta
hiiren vasemmalla painikkeella tai valitsemalla tietokoneen näppäimistöltä <Ctrl-Print Scrn>. Käytettävä
tulostin voidaan vaihtaa ja muita asetuksia muuttaa napsauttamalla tulostuskuvaketta hiiren
kakkospainikkeella.

Esittelytila
Ohjelmaa voidaan käyttää esittely- ja opetustarkoituksiin esittelytilassa, jolloin näytetään simuloituja signaaleja.
Esittelytila voidaan ottaa käyttöön valitsemalla aloitussivulta ensin Asetukset ja sitten Järjestelmä.
Esittelytilassa yksittäistä stimulaatiota simuloidaan valitsemalla <Ctrl-S> ja toistuva stimulaatio otetaan
käyttöön sekä poistetaan käytöstä valitsemalla <Ctrl-R>.

Hiiren kakkospainikkeen napsauttaminen
Huomataan, että jos toiminto (esim. painike) näyttää puuttuvan, kannattaa kokeilla hiiren kakkospainikkeen
napsauttamista näytön eri osissa. Tämä avaa valikon, jossa on vähintään yksi komento.
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Ohjelmiston varoitusviestit
Käytön aikana ohjelmisto voi esittää seuraavia viestejä:
Voimakkuus > 120 dB. Lisätäänkö?
Ylitä 120 dB valitsemalla Kyllä.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Algoritmia vaihdettaessa tarvitaan uudet vertailuarvot.
Vertailuarvojärjestelmää käytettäessä arvojen on vastattava valittua algoritmia.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Uusia asetuksia varten tarvitaan uudet vertailuarvot.
Vertailuarvojärjestelmää käytettäessä arvojen on vastattava valittuja asetuksia.

Ylikuormitettu – vähennä herkkyyttä
Saturaatiotilanne: Jos tämä virheilmoitus ilmenee usein, on suositeltavaa vähentää tulon herkkyyttä,
koska saturaatio vaikuttaa voimakkaasti muotoparametreihin.

Vahvistimissa vahvistusvirheitä, maks. virhe
Vahvistimien vahvistus: Testi suoritetaan käynnistystilan aikana ja se ylittää hyväksytyt kalibrointirajat.
Sulje Dantec Keypoint.NET -ohjelma ja tarkista kaapeliliitäntä. Laite voidaan joutua kalibroimaan uudelleen.

Sähköstimulaattorissa voi olla toimintahäiriö
Ongelma ilmeni stimulaattorin käynnistystestin aikana. Sulje Dantec Keypoint.NET -ohjelma ja tarkista
kaapeliliitäntä. Älä käytä sähköstimulaattoria, kun tämä viesti näkyy. Stimulaattori saattaa olla viallinen.

Laitteistoa ei havaita
Tietokoneen ja laitteiston välillä ei ole yhteyttä. Sulje Dantec Keypoint.NET -ohjelma ja tarkista:
- USB-kaapeliliitäntä tietokoneen ja (sisäisen) liitäntäpaneelin välillä
- virtajohdon liitäntä (sisäiseen) liitäntäpaneeliin
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Dantec Keypoint.NET
Käyttöohjeet
Paikallisen myynti- ja huoltoliikkeen tiedot löytyvät osoitteesta www.natus.com.
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co. Galway, Ireland
Rx only
Rek.nro 9031M1236, versio C – FI
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