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A kézikönyv tartalma a Natus Medical Incorporated tulajdonát képezi. A teljes vagy részleges sokszorosítás
szigorúan tilos.
A DVD-n történő nyomtatás/átvitel idején ez a kézikönyv helyesen leírta az eszközt és annak funkcióit.
Mivel azonban a kézikönyv elkészítése óta módosítások történtek, a rendszercsomag tartalmazhat egy
vagy több függeléket a kézikönyvben. Ezt a kézikönyvet, beleértve az ilyen függelékeket is, alaposan el kell
olvasni az eszköz használata előtt.
A következő helyzet semmisíti meg a Natus-ra vonatkozó garanciákat és kötelezettségeket:
•

A készüléket nem a mellékelt kézikönyvek és egyéb kísérő dokumentációk szerint használják.

A Natus Neuro és Keypoint a Natus Medical Incorporated bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és
más országokban.
Vegye figyelembe, hogy a Keypoint eszközöket kísérő dokumentáció tartalmaz egy szoftver használati
útmutatót; egy hardver használati útmutatót; műszaki adatlapot; és egy klinikai referencia kézikönyvet.
Mind a szoftver, mind a hardver használati útmutatója szükséges ahhoz, hogy képesek legyenek használni
a Dantec Keypoint.NET alkalmazást és elvégezzenek egy tesztet. A Dantec Keypoint.NET alkalmazás
fejlettebb használatához a Clinical Reference Manual (csak angol nyelven érhető el) írja le az elvégzendő
összes funkciót és tesztet. Műszaki adatokhoz a Technical Data Sheet (csak angol nyelven érhető el)
részletes műszaki specifikációt tartalmaz.

Lásd a használati útmutatót/Felhívás a figyelmeztetésekre és óvintézkedésekre
A teszt megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy elolvasta a dokumentációt és teljes mértékben megértette,
hogyan működik a rendszer. Szenteljen különös figyelmet a figyelmeztetésekre és óvintézkedésekre.
Az eszközhöz kapcsolódó általános szabályozási szimbólumok listáját lásd az Általános Szabályozó
Szimbólum részében, ebben a kézikönyvben.
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Biztonsági tudnivalók
A rendszert elektrofiziológiai vizsgálatokban használják, mint például: Elektromiográfia (EMG), idegvezetéses
vizsgálatok (NCS), és a kiváltott potenciál (EP) felvételek.

Jelek és szimbólumok
Csak Rx

Csak US közönség számára. Az Egyesült Államok törvényei szerint az eszköz
értékesítése kizárólag orvos számára vagy orvosi javaslatra engedélyezett.
Az eszközhöz kapcsolódó figyelmeztetések.
Az eszközhöz kapcsolódó figyelmeztetések.
Lásd a használati útmutatót.
A készülék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EEC EK irányelvnek.
Ismétlési sebesség
Ismétlődő stimuláció
Egyszeri stimulus
Stimulus időtartama
Stimulus intenzitás mód jelző
Stimulus kibocsátás jelző
Hajlási sebesség / Érzékenység
Kerék üzemmód jelző (intenzitás)
Kerék mód jelző (Jelölő/Kioldó)

Rendeltetésszerű használat
A Keypoint rendszer elektrofiziológiai segédeszközként szolgál a diagnózis és a prognózis felmérésére,
valamint a központi és a perifériás idegrendszer betegségeinek megfigyelésére.
Használható továbbá az idegek és az izmok funkcionális aspektusainak tanulmányozására is más területeken,
mint például a rehabilitáció (fizikai orvostudomány), a foglalkozás-egészségügyi és a sporttudomány.
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Ellenjavallatok
A hardverrel és annak használatával kapcsolatos ellenjavallatokhoz lásd a Dantec Keypoint Focus vagy a G4
Hardware kézikönyvét. Kérjük, olvassa el az információkat, mielőtt elkezdi használni a készüléket.

Figyelmeztetések
A hardverrel és annak használatával kapcsolatos figyelmeztetések és elővigyázatosságok/óvintézkedések a
hardver kézikönyvben találhatók. Kérjük, olvassa el az információkat, mielőtt elkezdi használni a készüléket.
Ne használja ezt a PC-alapú eszközt másra, mint amire a gyártó szánta − pl. a betegeken végzett
kísérletek, esetleg a későbbi jelentések készítése. Ne telepítsen semmilyen más szoftvert, mint a
Dantec Keypoint.NET szoftvert. A Natus nem vállal felelősséget, ha nem a jelen kézikönyvben leírt
módon használják.
Ne érintse meg a kerék mód gombját, miközben mozgatja a kurzort a kioldási szintek megváltoztatása
közben, vagy használja az intenzitási kereket, mert fokozhatja a stimuláció intenzitását.
Az áram stimulátorok működése során vigyázzon arra, hogy ne tegye ki a betegeket magas áramnak.
Ezért, mielőtt a stimuláló elektródot csatlakoztatná vagy lecsatlakoztatná, mindig „állítsa vissza” a
stimulátort.
Figyeljen az intenzitás jelzőjére a program használata során. -További információért olvassa el a
használati útmutatóban a Stimulátor túlterhelése részt, valamint a Keypoint hardver használati
útmutatóban található Stimulátorok részt.
Kerülje el a transztorakális ingerlést.
Ha bőrkiütés vagy egyéb szokatlan tünetek jelentkeznek a használat során, állítsa le a stimulációt és
vegye le az elektródát a bőrről.

Figyelmeztetések
Kerülje a hosszabb ideig tartó elektromos stimulációt.
Kerülje a véletlen érintkezést a csatlakoztatott (még akkor is, ha a betegen nem alkalmazható)
elektródák és más vezető alkatrészek között, beleértve a földelt vezetékeket is.
A tűelektróda behelyezéséből származó vérzés esetén a védőruházatot a helyi előírásoknak
megfelelően kell használni.
Konvencionális óvintézkedéseket kell tenni fertőző betegségben szenvedő betegeknél.
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Dantec Keypoint.NET indítása
Az alkalmazás elindításához kattintson duplán a Windows asztalon található Keypoint.NET ikonra.
Ezután megjelenik a Kezdőlap.

Kezdőlap

A Kezdőlap a kezdő nézet, amikor a program megnyílik. A Kezdőlapon a következő lehetőségek közül választhat:

 Hozzon létre egy új tanulmányt.
 Nyissa meg a Tanulmánylistát a meglévő tanulmányokkal.
 A speciális Opciók-csak a kezdőlapról érhető el.
 Kilépés a programból.
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Beteg adatok

A Új tanulmány gombra kattintva a kezdőlapon megjelenik a Beteg adatok oldal. A Betegadatok lapon
megadhatja/szerkesztheti:
 Beteg adatok
 Megjegyzés
 Következtetések
Ne feledje, hogy a Tanulmány kész jelölőnégyzet bejelölése esetén nem lehet adatokat megadni.
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Tanulmánylista

A navigációs sávon a kezdőlapon vagy a Vizsgálati lista lapon kattintson a Vizsgálati lista gombra, nyissa meg a
tanulmánylistát, ahonnan hozzáférhet egy szerkeszthető tanulmányhoz. A vizsgálati lista tartalmazhat helyi és
távoli tanulmányokat is.
Egy vizsgálatra kattintva kiemeli a releváns tanulmányt és a vizsgálati lista nézetének jobb oldalán "áttekintési
listát" kínál, amint azt a fenti ábra mutatja.

Állapot ikon

1

Feltöltés

4

Helyi

2

Végrehajtva

5

Kijelentkezés

3

Aktív

6

Távoli

Dupla-kattintás egy vizsgálatra
Dupla kattintás egy vizsgálatra megnyitja a Beteg adatai menüfület az adatok üres mezőinek szerkesztéséhez.

Új vizsgálat ehhez a beteghez
Ha új vizsgálatot szeretne létrehozni a beteg számára, kattintson a Új vizsgálat ehhez a beteghez lehetőségre és
a Beteg adatok oldalra irányít.
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Jobb kattintás egy vizsgálatra
A jobb kattintás egy tanulmány megjelenít egy gyorsmenüt, amely lehetővé teszi a jelentések exportálását,
törlését és létrehozását. A vizsgálatokat rendezheti és szűrheti is.

Jobb kattintás egy oszlopfejlécre
A jobb kattintással az oszlopfejlécre olyan oszloptípusok listáját jeleníti meg, amelyeket kijelölhet a vizsgálati listában.

Bal kattintás egy oszlopfejlécre
Jobb kattintás egy oszlopfejléc a listát az oszlop szerint rendezi.

Teszt menü

1

Felső fülek navigációs sávja

6

Részletes oldal megtekintése

2

Alkalmazás beállítás kiválasztása

7

Anatómiai doboz

3

Bal vagy jobb oldali opciógombok

8

Teszt típus nézet

4

Szűrő forrás legördülő lista

9

Beteg állapot sáv

5

Izom legördülő lista

10 Fa nézet struktúra
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Teszt típusok és részletes oldal nézetek
Kiválaszthat egy tesztet a Test menü fülről, amely elérhető a Beteg adatok fülről. A teszt menülapra
kattintva megjelenik a Test típusok nézet (8) és a Részletes oldalak nézet (6). A teszt típusának nézete
tesztmappákból áll. Minden mappa különböző kapcsolódó tesztek szervezését biztosítja. A részletes oldal
nézet számos Anatómiai doboz (7) megjelenítését tartalmazza, amelyek a rendelkezésre álló izom / idegi
helyeket tartalmazzák. -Lásd a fenti ábrát.

Egy teszt indítása
1. Egy teszt kiválasztásához kattintson a tesztre, pl. Motor, a fa nézetről.
– A vezérlőpult jobb oldali joystickja/nyíl gombjai szintén használhatók a tesztek kiválasztásához.
2. Ezután válassza ki az oldalt - Bal vagy Jobb - a megfelelő opcióra kattintva.
– A vezérlőpulton a narancssárga és a zöld gomb is használható.
- Vegye figyelembe, hogy ki tudja választani a Szűrő forrást és az Izmot /Ideget a legördülő mezőben
található listából. Kattintson a legördülő nyílra, és a lista az alábbi ábrán látható módon nyílik meg.
3. Végül, kattintson a stimulációs oldalra a Részletes oldalak nézetről, pl. Medianus az Anatómia
dobozban. Ez a művelet automatikusan a Test menü oldalra irányítja Önt.
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1. Teszt példa: Motor idegvezetés
Bevezetés
A Dantec Keypoint.NET lehetővé teszi, hogy végezzen egy sor tesztet az idegvezetésről. Ezeket a teszteket
a teszt menü oldalon találja. Mint például, a motor idegvezetés teszt funkcióit az alábbiakban ismertetjük.
Jegyezze meg, hogy az összes többi tesztnek hasonló funkciója van és hasonló módon történik.

Áttekintés - Motor

1

Felső fülek navigációs sávja

9

Alkalmazás ablak vízszintes és függőleges
görgetősávokkal

2

Teszt navigációs fülek

10

Színnel jelt gombok (a dedikált gombokkal
való használatra)

3

Stimuláció beállításai sáv

11 Beteg állapot sáv

4

Oldal táblázat görgetősávval

12 Kiválasztott oldalak

5

Szegmens táblázat görgetősávval

13 Nem kiválasztott oldalak

6

Opcionális ablakok (biztosított a jobb
kattintás menüvel)

14 Nyomon követési információs terület

7

Előzmény ablak

15 A választott anatómia neve és oldala

8

Opcionális tevékenység ablak

16 A vezérlőpult használata - G4 / Focus

Megjegyzések a funkciókról és nézetekről
Teszt navigációs fülek (2)
A kapcsolódó csoportosított teszteket különálló Test navigációs füleken helyezkednek el.
Ezek közül választhat a PC billentyűzet F7 - F12 gombaival és az egérrel történő kattintással.
A Kaypoint G4/FOCUS-on, a Teszt navigáció fülei is kiválaszthatók a Szoftver navigáció jobb és bal
gombjaival

.
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Beteg állapot sáv (11)
A Beteg állapot sáv a következő információkat tartalmazza: Beteg azonosító, beteg neve, vizsgálat
azonosító, és teszt állapot.

Alkalmazás ablak
Oldalak használata a nyomon követési információs területen (14)
A következő információk megjelennek minden egyes oldalhoz a nyomon követési információs területen:
izom, hajlás, érzékenység, és oldal név. Az összes oldalra vonatkozó közös információ a nyomon követési
információs terület tetején található.
Ön dolgozhat oldalakkal az Új oldal gomb, az Egér vagy a Joystick/Nyíl gombokkal a vezérlőpanelen.

Az Új oldal gomb használatával
A gomb aktiválása kiválasztja a következő oldalt vagy az oldalak beállítását, amelyek még nincsenek
mérve. Ezt a funkciót felvételi módban használja.

Egér használata
 Egy oldal kiválasztásához: kattintson az oldalra (13). Az oldal felfelé mozdul, kékre vált és aktív lesz (12).
 Az oldal kijelölésének megszüntetéséhez: kattintson egy kiválasztott oldal lefelé mutató nyíljára (12).
Az oldal lefelé mozdul, halványkékre vált és inaktív lesz.
 Inaktív oldal aktívvá tétele: kattintson a halványkék inaktív oldalra. Az oldal kékre vált és aktív lesz.

A joystickok vagy a nyílgombok használata
A
-val jelölt joystickot vagy a nyíl gombokat a jelölők beállítása közben is használhatja. Kiválaszthatják /
aktívvá tehetik az oldalakat egyenként:
 (fel) és (le) kiválasztja a következő oldalt.
 (jobb) és (bal) jelölők választása.

Keypoint munkaállomás

Keypoint Portable és Keypoint 4

Keypoint G4

Keypoint Focus
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A vezérlőpult egyéb funkciói (általános az összes vizsgálati típushoz):
A
jelölésű joystick vagy nyílgombok módosítják a hajlást és az érzékenységet, amely az összes olyan
oldalt érinti, amelyek ugyanolyan típusúak, mint az aktív oldalak.

Hajlási sebesség:
 A hajlási sebesség növelése: kattintson (jobb).
 A hajlási sebesség csökkentése: kattintson (bal).

Érzékenységi szint:
 Az érzékenységi szint növeléséhez: kattintson (fel).
 Az érzékenységi szint csökkentéséhez: kattintson (le).

A rögzített nyomok mentése
A rögzített nyomok automatikusan mentésre kerülnek az előzmények ablakban (7) az Automatikus
áthelyezés az Előzményekbe funkció kiválasztásával (ajánlott) vagy az Áthelyezés az előzményekbe
gombra történő manuális kattintással.
MEGJEGYZÉS: Minden egyes oldalnak van saját előzménye.

Az előzmények és szerzett nézetek
 Kattintson a minden nyom mutatása gombra

, minden nyom mutatása érdekében.

 Kattintson a kiválasztott nyom mutatása gombra

a csak a kiválasztott nyom mutatásához.

 A kiválasztott nyom kékkel van jelölve. Egy új nyom mindig a kiválasztott nyom lesz. Kattintson duplán
vagy jobb gombbal a konkrét nyomra másik kiválasztásához.
 A képernyő jobb oldalán található Előzmény panel további megjelenítési beállításokat kínál a kijelölt
oldal(ak) számára.
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Stimulációs beállítások
A stimulációs beállítások előre meghatározottak, de a helyi tesztbeállításokon keresztül módosíthatók. A
stimulációs beállítások az egérrel vagy a vezérlőpulttal módosíthatók.

Egér használata
A stimulációs beállítások sávja lehetővé teszi a stimulációs paraméterek megváltoztatását - pl. a hullámforma
és a frekvencia, miközben a teszt fut. Kattintson a

gombra és válassza ki az értéket a legördülő listából.

Vezérlő panel használata
 Nyomja meg az Egyszeri stimulus
stimulációs mód leállításához.

gombot az egyszeri stimulusok aktiválásához vagy az ismétlődő

 Nyomja meg az Ismétlődő stimuláció
mód leállításához.

gombot az aktiváláshoz vagy az ismétlődő stimulációs

Keypoint Keypoint G4 / Keypoint Focus
A Stimulus időtartama

gomb a következőképpen állítja be a stimulus időtartamát:

 Az időtartam növeléséhez: kattintson a

(fel) gombra.

 Az időtartam csökkentéséhez: kattintson a

(le) gombra.

Az Ismétlődő arány

beállítja az ismétlődő frekvenciát a következők szerint:

 Az ismétlődő arány növeléséhez: kattintson a

(fel) gombra.

 Az ismétlődő arány csökkentéséhez: kattintson a (le) gombra.

Keypoint Keypoint G4 / Keypoint Focus

Stimulus túlterhelés
VIGYÁZAT Figyeljen az intenzitás jelzőjére a program használata során.
Ha az intenzitás jelző pirosan villog, azonnal állítsa le a stimulációt. Lásd a hardver kézikönyvben a
stimulátorok című részt.
Stimulátor túlterhelés akkor jelentkezik, amikor a stimulátor aktuális kimenete nem egyezik meg a kívánt árammal.
Ellenőrizze a stimulátor túlterhelésének következő lehetséges okait:
 Egy vagy több elektróda leesett.
 Túl nagy az elektróda impedanciája.
 Az stimulus beállítás túl sok energiát igényel: nagy frekvenciájú, hosszú impulzusok és nagy intenzitású.
 Váratlan / rendellenes állapotok, azaz szoftver vagy hardver hiba véletlenül nagy teljesítmény stimulust
eredményezett.
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Hangszóró - Vezérlőpult (Keypoint G4 / Keypoint Focus)
Hangszóró némítás gomb / Jelző
 Nyomja meg a hangszóró némítás gombot a be és ki funkciók közötti váltáshoz. A sárga fény jelzi ha a
hangszóró némítva van.

Hangerő szabályozó gomb / Jelző
 A hangerő funkció engedélyezéséhez nyomja meg a hangerő szabályozó gombot. A zöld fényű hangerő
jelző világít, ha a hangerő funkció engedélyezve van.
 A hangerő beállításához fordítsa el a hangerő szabályzó gombot, miközben a hangerő funkció
engedélyezve van.

Jelzők
Jelölő beillesztése az alkalmazás ablakba
A jelölők automatikusan beillesztésre kerülnek stimuláció közben.
A jelölők manuálisan is beilleszthetők:
 Helyezze a kurzort a nyomra és helyezze be a Késleltetés levétele jelölőt.
 Válassza ki és helyezze be a maradék jelölőt az előugró listából. Az eredmény táblázatok frissítésre
kerülnek a jelölők beillesztésekor.

Egy jelölő mozgatása az egérrel
Kattintson az áthelyezni kívánt jelölőre és az egérgomb lenyomása közben húzza a jelölőt a kívánt
pozícióba és engedje el a gombot.
 Ha balra húzza a jelölőt, és a jelölő eléri a másik jelölőt, akkor mindkét jelölő egymásra kerül.
 Ha jobbra húzza a jelölőt, és a jelölő eléri a másik jelölőt, akkor mindkét jelölőt egyidejűleg húzza.
Az eredmény táblázatok frissítésre kerülnek a jelölők mozgatásakor.

Mozgasson egy jelölőt a vezérlő panel használatával
Állítsa a kereket a kurzor módra a jelölő mozgatásához.
A

jelöléssel ellátott joystick mozgatja a jelölőket vagy kijelöli az oldalakat, az alábbiak szerint:

 A jobb nyíl kiválasztja a következő jelölőt.
 A bal nyíl az előző jelölőt választja ki.
 A felfelé mutató nyíl a fenti oldalt választja ki.
 Lefelé nyíl kiválasztja az alábbi oldalt.
A kerék mozgatja a kijelölt jelölőt.

Mozgasson egy jelölőt

a vezérlő panel használatával (Keypoint G4 / Keypoint Focus)

Ha a Hangszóró hangerő funkció engedélyezve van
, a nyom/jelölő fel és le nyiljai segítségével
kiválaszthatja az aktív nyomot. A hangerőszabályzó gomb segítségével beállíthatja a hangszóró hangerejét.
Ha a kurzorvezérlés funkció engedélyezve van, a nyom/jelölő balra és jobbra nyíl gombjaival kiválaszthatja
a "következő" és "előző" jelölőt egyaránt.
A nyom/jelölő felfelé és lefelé mutató nyíl gombok segítségével kiválaszthatja a fenti és az alatta lévő
oldalt. A kurzorvezérlő gombbal mozgathatja a kiválasztott jelölőt.

Jelölő eltávolítása az alkalmazás ablakból
 Húzza a jelölőt a hajlás végén túlra a jelölő húzásával. A jelölő újra megjelenik a jelölő előugró listájába.
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A nyom mozgatása
Az alkalmazás ablakban, a nyomok felfelé és lefelé mozgathatók a függőleges eltolás beállításához.

 Kattintson a nyom fogantyúra (A) a görbe jobb oldalán, miközben megnyomja és lenyomva tartja az
egérgombot. A nyom színe megváltozik és a kéz mutató azt jelzi, hogy most áthelyezheti a nyomot.
Befejezéshez engedje fel a gombot a kívánt helynél.
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Impedancia

Az impedancia teszt indítása
 Kattintson az impedanciára a jobb gombbal, vagy nyomja meg az Ω gombot az erősítő dobozon (nem
érhető el a 3-csatornás erősítők esetén). Az impedancia teszt minden csatlakoztatott elektródon elindul.
 Állítsa be az elektródákat addig, amíg elfogadható szintet nem érnek el (a beállítások ablakban van
megadva). A színes körök pirosról zöldre változnak. Az erősítő dobozon, ezt az össze LED kikapcsolása jelzi
és nagy impedancia mellett folyamatosan világítanak a LED-ek.

Az impedancia teszt mentése
 Kattintson a Mentésre az impedancia teszt hozzáadásához a Mentett listához.

Az impedancia teszt leállításához
 Kattintson az OK gombra az impedancia teszt leállításához.
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Az eredménytáblák használata

A motor vezetés tesztben a kiválasztott anatómia szerint lehet egy vagy két táblázat.
A táblázatok lehetnek Oldal és Szegmens típusok alapján.
Amíg a jelölők nincsenek elhelyezve, a táblázatok nem tartalmaznak értékeket. A táblázatok tükrözik a
stimuláció eredményeit.
 A távolságot és a hőmérsékletet manuálisan lehet szerkeszteni, ha kiválasztják őket: kattintson a
táblázatban a mezőre, és adja meg az értéket.
 Ha az eredmény mezőnek megfelelő referencia-határértéke van, akkor az eredmény a
következőképpen lesz színezve:
- Abnormális: piros háttér.
- Normál: világos zöld háttér
- Szuper-normális (azaz normális, de a határon kívül): sötétzöld háttér.
 A táblázatban szereplő oldal nevére kattintva aktiválja a megfelelő nyomot az alkalmazás ablakban.

Választható ablakok
Ha a jobb egérgombbal kívülről kattint a nyomokra, az alkalmazás ablakban az opcionális ablakok
beállítása elérhető. A tevékenységablak, a cselekmény ablak és a megjegyzés ablak.
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Idegvezetés adatlap
Az NC adatok gomb aktiválása egy összefoglaló oldalra irányítja. Ha ismét rákattint erre a gombra, vagy
bezárja az összefoglaló oldalablakot, vissza kerül a tesztoldalra.

Beállítások és tervezés
A beállítások oldal

Az Aktuális beállítások oldalon a vizsgálat jelentési és stimulációs paraméterei beállíthatók.
 Kattintson az anatómiai beállításra egy oldal beállításainak megtekintéséhez.
 Egy adott nyom oldalbeállításainak megnyitásához az alkalmazási ablakból kattintson jobb gombbal a
nyomra, és válassza ki a beállításokat.
 A beállítások módosítása után a beállítások mentéséhez kattintson az OK gombra, vagy a Mégsem
gombra, hogy kilépjen a beállításokból a módosítások mentése nélkül.
A beállítások és a rendelkezésre álló tervek által végrehajtott testre szabott beállítások csak az adott
tesztre és betegre érvényesek. Az új teszteknek az alapértelmezett tesztbeállításai lesznek.
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2. Teszt példa: EMG
Bevezetés
A 2. vizsgálati példa az elektromiográfiás (EMG) teszthez rendelkezésre álló funkciókat írja le.

Megtekintés - Keresett nézet

1 Felső fülek navigációs sávja

6 A választógombok megtekintése

2 Teszt navigációs fülek

7 Színnel jelt gombok (a dedikált gombokkal való használatra)

3 Alkalmazás felső sávja

8 Fő alkalmazás

4 Cselekmény ablakok

9 Áttekintő alkalmazás hajlási és érzékenységi értékekkel

5 Kazettás felvevő

- 23 -

Dantec Keypoint

Megjegyzések a funkciókról és nézetekről
A kijelölések megtekintése (6)
 Az előkonfigurált Nézetek beállítás határozza meg a program funkcionalitását, amikor keresés módban
van. A Gombok (lásd a fenti ábrán látható piros keretes gombokat) vezérlik az aktuálisan kiválasztott
nézetet. Kiválasztáskor a gomb világoskék színűvé válik.
 A Nézet számos megjelenített paraméterrel van konfigurálva: áttekintő görbék, nyereség, hajlási
sebesség és elemzés gombok.
 A Nézetek alapértelmezett beállítása a Beállítások segítségével módosítható a kezdőlapon.

Alkalmazás felső sávja (3)

Az alkalmazás felső sávja megjeleníti a nevet, az izom oldalát és a puffer állapotát. A puffer több másodperc
alatt gyűjt adatokat, azaz 5 másodpercig. A másodpercek száma felhasználó által definiálható.

Kioldó vezérlők
A fő alkalmazás ablakban (8) működő két kioldó vezérlő opció létezik és aktiválható az egér segítségével
vagy a kezelőpanel joystickjaival:

Egér használata
 A kioldó hozzáadható a nyomhoz a fő alkalmazáson bárhová kattintva (9).
A kioldót húzhatja az alkalmazás bármely pozíciójába: mozgassa az egérmutatót a kioldóra, majd tartsa
lenyomva a bal egérgombot, miközben a kívánt pozícióba mozgatja. Befejezés az egér gomb felengedésével.
Távolítsa el a kioldót az alkalmazásból, úgy, hogy kihúzza az alkalmazásból. A fő alkalmazás ablak ezután
szabadon fut.
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A joystick-ok használata a vezérlő panelen
A

jelöléssel ellátott dedikált joystick módosítja a kioldás késleltetést:

 A kioldás késleltetés növelése: kattintson (jobb).
 A kioldás késleltetés csökkentése: kattintson (bal).

Keypoint munkaállomás

Keypoint Portable és Keypoint 4

Keypoint G4

Keypoint Focus

A* csak Keypoint Portable és Keypoint 4

Kioldó szint
Nyomja meg a kerék mód gombot (A/A*) a Kurzor módba történő váltáshoz. A jelző sárgára vált.
 Az intenzitás kerék most beállítja a kioldó szintet.

Kioldó szint (Keypoint G4 / Keypoint Focus)
Nyomja meg a kurzor vezérlőgombot a Kurzor módba történő váltáshoz. Ha a kurzor mód engedélyezve
van, akkor a zöld jelzőfény világít.
 A kurzor vezérlőgombbal beállíthatja a kioldás szintjét.

Kioldási meredekség
A kioldási meredekség kiválasztásához/törléséhez nyissa meg a jobb egérgombbal a menüt és válassza a
„Kioldás meredekség” pontot.
 Ha a kioldási meredekség ki van választva, a jel ki van oldva egy jel csökkenésével.
 Ha a kioldási meredekség nincs ki választva, a jel kioldja egy jel megjelenésével.
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Ablak kioldó

 Az ablak kioldó a normál kioldóból (A) és az ablak jelzőből (B) áll és jobb kattintással lehet kiválasztani.
Nézze meg a fenti ábrát.
Megváltoztathatja az ablak kioldó hosszát a jelző jobb oldalából történő kihúzással.
Az ablak jelző fel és le mozgatható függetlenül a kioldástól az egér húzásával.

Megosztott képernyő nézet
Az ablak két nézetablakra történő osztásához, kattintson az alkalmazásba a jobb egérgombbal és válassza
a „megoszt” lehetőséget a menüből. Az ablak megosztása egy áttekintés alkalmazásba. A fő alkalmazás
az alábbi ábrán látható módon:
 Az áttekintés alkalmazás (A): amikor egy kioldó van alkalmazva a fő alkalmazásra, egy vékony piros
vonal az áttekintés alkalmazásban jelzi az amplitúdó szintjét.
 A fő alkalmazás (B): a kioldó be van állítva a fő alkalmazásban, amelyben a görbék szabadon futnak,
amint az látszik.
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A digitális szalag felvevő
A digitális szalag felvevőt élő tesztek rögzítésére vagy meglévő felvételek lejátszására használják.
Minden felvétel merevlemezes felvétel.

1 Felvételi lista
2 Állapot sáv mutatja a lejátszás során elért haladást.
Lejátszása vagy

Szüneteltelése egy felvételnek.

Leállítása a felvételnek vagy lejátszásnak
A felvételi jelek élők.
Töröljön egy felvételt a felvételi listáról.

Egy jel exportálása
A jobb gombbal kattintson az állapotsorra, hogy a felvételt hullám vagy szöveges formátumba exportálja.

Cselekmény ablakok (4) (opció)
A teszt konfigurációtól függően ez a terület különböző cselekmény ablakokat jelenít meg:
Többszöri megszakítási intervallum (IDI), Motor egység potenciál (MUP), Fordulók/Amplitúdó, Kis szegmensek
száma (NSS), Boríték, és Csúcs arány.
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Ne feledje, hogy a cselekmény ablakok nem tartalmaznak semmilyen értéket, amíg az elemzést nem
hajtották végre.

Példa: A motor egység potenciál eredmény cselekmény ablak (opcionális)

Az MUP eredmény cselekmény ablakban megjelennek az MUP-k, amelyek az elemzés során keletkeztek.
Az elfogadott MUP-k száma az ablak jobb felső sarkában jelenik meg.
 A négyzet az MUP-t képviseli. Az MUP-k szerkesztésének aktiválásához, amelyek részletes adatokat
tartalmaznak az MUP, amplitúdó és időtartam tekintetében, egyszerűen kattintson a négyzetre.
 A fő amplitúdó/időtartam megjelenik, mint egy X (a színkódok hasonlóak az MUP-hez).
Ha az MUP-nek megfelelő referencia-határértéke van, akkor az eredmény a következőképpen lesz színezve:
- Abnormális: piros négyzet.
- Normál: egy zöld négyzet.
Ha a referenciaértékek vannak jelen, akkor lehet egy doboz az egyes MUP-k számára és egy doboz az
átlagos MUP-k számára.
A MUP-k amplitúdója és időtartama nem megfelelő referenciaérték nélkül fekete. A normál terület zöld
határokkal átlátszó dobozként jelenik meg.
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Megállapítások
Használja a Megállapítások gombot a megállapítások oldal eléréséhez. Ez az oldal lehetővé teszi az összes
izom összetett értékelését. Alternatív módon, aktiválja a Megállapítások sávot (C) a szerzett nézeten,
hogy lehetővé tegye az online értékelést a kiválasztott izomra. A megállapítások sáv aktiválható a jobb
oldali egérgombbal a görbe ablakban vagy egy olyan nézet kiválasztásával, ahol az előre definiáltan aktív.
Mindkét esetben a pontozás megváltozik, ha rákattint az asztalcellákra. Ne feledje, hogy egyetlen
kattintással megváltoztathatja a pontszámot a jobb egérgomb megnyomásával, miközben az egérmutatót
a kívánt pontszámra mozgatja.

Megjegyzés ablak

A megjegyzés ablak megjelenítéséhez kattintson a jobb gombbal a menüre.
A megjegyzés ablakba írja be az aktuális teszthez és oldalhoz kapcsolódó megjegyzéseket. Kattintson a
megjegyzés ablakban és a villogó kurzor jelzi, hogy most beírhatja a szöveget.
A visszavonás, a vágás, a másolás, a beillesztés, a törlés vagy a kiválasztás funkciói elérhetőek a
megjegyzés ablakában található egér jobb gombjával.

Ha egy megjegyzés ablak jelen van, de nem jelenik meg, egy kis
részén található anatómia neve mellett.

ikon jelenik meg a képernyő bal felső

A betegadatok oldal megjegyzések mezője megjeleníti az összes beírt tesztjegyzetet.
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MUP elemzés (opcionális)
Amikor az MUP elemzés gombra kattint, az alkalmazás elemzi az MUP munkamenetből származó adatokat
az esetleges MUP-k keresésére. Minden egyedi, ismétlődő MUP azonosítható.
Az elemzés azonosítja és átlagolja az egyes motoros egységekből származó kibocsátásokat. Az elemzés
utáni művelet előre definiált és a test konfigurációtól függ.
 Tevékenységek típusai, ha MUP-ket találnak:
- Maradjon az aktuális nézetben (automatikus elfogadás).
- Menjen a MUP szerkesztéshez, ha MUP-k találhatóak.
- Menjen a MUP áttekintés nézethez.
- Menjen az MUP-khez.
 Tevékenységek típusai, ha MUP-ket nem találnak:
- Maradjon az aktuális nézetben (folytatás).
- Menjen a MUP áttekintés nézethez.

IP elemzés (opcionális)
Az IP analízis gombra kattintva, az alkalmazás elemzi az adatokat az IP (Interferencia minta) munkamenetből,
kiszámítja a fordulókat, a kis szegmensek számát, az NSS-t és más IP paramétereket.
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Motoros egység potenciál (MUP) (opcionális)
MUP - Adatlap
Az Adatlap egy táblázatot jelenít meg a motoros egység potenciáljairól, részletes paraméterekkel, az
alábbi ábrán látható módon.
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MUP oldal
A MUP oldalon láthatja a felvételeket/korszakokat. A MUP-k megtörnek a belső egységekben az alábbi
ábrán látható függőleges vonal mentén.

Nagyítás az egyik MUP-n.
A következő funkciók válnak elérhetővé, amikor a kurzort egy MUP fölé helyezi, amelyet közelebbről meg
szeretne nézni:
 Az MUP törléséhez kattintson a
 Kattintson a

lehetőségre. Az MUP ezután pirossal lesz megjelölve.

lehetőségre az MUP szerkesztés nézetben történő megnyitásához.

 Kattintsunk rá és húzzon egy jelölőt a beállításhoz. Ez egy közelítő ablakban történik.
 A függőleges elválasztó vonal (A) jelzi az MUP felvétel végét. Kattints egy jelölőn a MUP beállító
módban való megjelenítéséhez.
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MUP - Áttekintés oldal
A MUP áttekintés oldalon megtekintheti az egyes felvételek / korszakok adatait.
Ezen az oldalon manuálisan is csoportosíthatja a MUP-ket, ha az automatikus MUP felismerés nem működik
egy adott jelnél. Ezt a nézetet a MUP szerkesztés nézetben érheti el.
Ne feledje, hogy az Áttekintési alkalmazás felül látható; a Fő alkalmazás középen és a dobozok a Sablon
görbékkel alul.

A bal gombbal kiválaszthatja a sablont. Az elsütés mintázat az áttekintés alkalmazásban kis vonalakkal
jelenik meg. A fő alkalmazásban, egy doboz jelöli a mellékelt egyetlen MUP-t.

Egy MUP megkeresése
Az egér mozgatásakor az alkalmazásban egy doboz jelenik meg az észlelt MUP körül. A doboz közepén egy
kis fül jelzi az MUP jelenlétét.
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Egy MUP hozzáadása egy sablonhoz
Kattintson egy MUP-re, és a program kiválasztja az MUP-t, amely legközelebb van a mezőben található kis
fülhöz. A doboz automatikusan átkerül a csúcsra, és az MUP hozzá van adva a kiválasztott sablon dobozhoz.
Kattintson a jobb gombbal a doboz belsejében egy menü megnyitásához, amely a MUP sablonhoz hasonló
MUP kibocsátásokat tartalmaz, kizár, vagy automatikusan keres.

Egy MUP eltávolítása egy sablonból
Kattintson egy már kiválasztott MUP-re, hogy eltávolítsa az MUP-t a sablonból.

MUP - Szerkesztő oldal

Sablon terület
A sablon a következő információkat tartalmazza:
 Az amplitúdó és az időtartam zölden jelenik meg ha normális; pirosan ha abnormális: és feketén ha
nem érhető el referencia érték.
 Fázisok (szerkeszthetők).
 Fordulók (szerkeszthetők).
 A kibocsátások száma.
Az egyes dobozok alján az elsütés mintázatot kis "pálcák" mutatják.
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A sablon szerkesztése
Minden aktív sablon egy MUP-t mutat két jelölővel. A jelölők mozgathatók és a változás a raszter ablakban
jelenik meg.

Két sablon átlagolása és egyesítése
Az aktív sablon alján egy elsütés mintázat látható. A két sablon jelének átlagához és az elsütés mintázat
egyesítéséhez egyszerűen kattintson és húzza a "pálca" mintázatot egy másik sablonra.

Egy sablon törlése
A sablon törléséhez kattintson a

lehetőségre. A sablon pirossal lesz megjelölve.

Raszter ablak
A raszter ablakban megjelenik az összes egyszeres MUP a kiválasztott sablonból.
Kattintson a jobb gombbal az ablakra a beillesztés funkciójának be- és kikapcsolásához. A raszter ablakban
lévő jelre kattintva a jel be- és kikapcsolható.
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Egyéb funkciók
Biztonsági mentés
VIGYÁZAT Erősen ajánlott a rendszeres biztonsági mentés. Az adatbázis biztonsági mentéséhez
használja az Admin eszköz programot.
Az archivált vizsgálatokat tartalmazó könyvtár biztonsági mentéséhez használja a Windows biztonsági
mentési eszközt.

Képernyő nyomtatás
A képernyő nyomtatás a bal felső sarokban található nyomtatási ikonra vagy a számítógép billentyűzetének
<ctrl-print screen> megnyomásával aktiválódik. A használni kívánt nyomtató és egyéb beállítások módosíthatók,
kattintva jobb gombbal a nyomtatási ikonra.

Demo mód
A bemutató és oktatási célokra a program Demo módban futtatható, ahol szimulált jelek jelennek meg.
Ez a mód engedélyezhető az Opciók, majd a Rendszer elemre kattintva a Kezdőlapon.
A Demo módban <ctrl s> szimulálhat egy stimulációt és <ctrl r> aktiválja az ismétlődő stimulálás be- és
kikapcsolásának váltását.

Jobb kattintás
Ne feledje, hogy ha egy funkció (vagyis gomb) hiányzik, javasoljuk, hogy a jobb gombbal kattintson a
képernyő különböző elemeire. Egy vagy több opcióval rendelkező menü jelenik meg.
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Szoftver figyelmeztető üzenetek
Használat közben a következő szoftver üzenetek jelentkezhetnek:
Intenzitás > 120 dB !! Növekedés ?
120 dB felett, igennel kell felelnie.
VIGYÁZAT
Az algoritmus megváltoztatásakor új referenciaértékek szükségesek.
Ha a referenciaérték rendszert használja, az értékeknek tükrözniük kell a kiválasztott algoritmust.
VIGYÁZAT
Az új beállítások új referenciaértékeket igényelnek.
Ha a referenciaérték rendszert használja, az értékeknek tükrözniük kell a kiválasztott beállításokat.

Túlterhelt - Csökkentse az érzékenységet !!
Telítettség történt: Ha ez egy következetes hibaüzenet, célszerű csökkenteni a bemeneti érzékenységet,
mivel az alakparamétereket erősen befolyásolhatja a telítettség.

Erősítés hibák az erősítőkben, max. hiba.
Erősítés az erősítőben: Ez a bekapcsolási módban van tesztelve és meghaladja az elfogadott kalibrálási
határértékeket. Lépjen ki a Dantec Keypoint.NET programból, és ellenőrizze a kábelcsatlakozást. Újra
kalibrálás lehet szükséges.

Áram stimulátor hibás lehet.
Probléma történt a stimulátor bekapcsolás tesztjének futása közben. Lépjen ki a Dantec Keypoint.NET
programból, és ellenőrizze a kábelcsatlakozást. Ne használja az áram stimulátort, ha ez az üzenet
megjelenik; mivel a stimulátor hibás lehet.

Nincs észlelt hardver.
A PC és a hardver közötti kommunikáció nem állapítható meg. Lépjen ki a Dantec Keypoint.NET
programból, és ellenőrizze:
- az USB-kábelcsatlakozás a számítógépegység és a csatlakozópanel között (belső).
- a tápkábel csatlakozása a csatlakozópanelhez (belső).
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