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De inhoud van deze handleiding is het eigendom van Natus Medical Incorporated. Reproductie in zijn
geheel of gedeeltelijk is strikt verboden.
Op het moment van drukken/overdracht naar de dvd, beschreef deze handleiding het apparaat en zijn functies
op juiste wijze. Maar omdat er sinds de productie van deze handleiding mogelijk wijzigingen zijn uitgevoerd,
bevat het systeempakket mogelijk een of meer aanvullingen op de handleiding. Deze handleiding, inclusief
dergelijke aanvullingen, dient aandachtig te worden gelezen alvorens het apparaat te gebruiken.
De volgende situatie verklaart garantie(s) en verplichtingen voor Natus nietig:
•

Het apparaat wordt niet gebruik volgens de meegeleverde handleidingen en andere bijbehorende
documentatie.

Natus Neuro en Keypoint zijn geregistreerde handelsmerken van Natus Medical Incorporated in de V.S. en
in andere landen.
De documentatie die met de Keypoint-apparaten wordt meegeleverds bevat een handleiding
Gebruiksaanwijzing voor de software; een handleiding Gebruiksaanwijzing voor de hardware; Technische
informatieblad; en een Klinische referentiehandleiding. Zowel de gebruiksaanwijzing voor de software en
de hardware zijn benodigd om de de Dantec Keypoint.NET-applicatie te kunnen gebruiken en een test te
kunnen uitvoeren. Voor geavanceerd gebruik van de Dantec Keypoint.NET-applicatie, biedt de klinische
referentiehandleiding (alleen beschikbaar in het Engels) een beschrijving van alle functies en tests die
kunnen worden uitgevoerd. Voor technische informatie biedt het Technical Data Sheet (alleen
beschikbaar in het Engels) gedetailleerde technische specificaties.

Raadpleeg gebruikshandleiding/Aandacht voor waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
Voordat u een test start, dient u de documentatie te lezen en volledig te begrijpen hoe u het systeem
bedient. Besteed vooral aandacht aan alle Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.
Zie de paragraaf Algemene regelsymbolen in deze handleiding voor de lijst met algemene regelsymbolen
behorend tot dit apparaat.
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Veiligheidsinformatie
Het systeem is bedoeld om te worden gebruikt bij elektrofysiologische tests, zoals: registraties voor
elektromyografie (EMG), zenuwgeleidingsonderzoek (NCS) en opgeroepen potentieel (EP).

Tekens en symbolen
Alleen Rx

Alleen voor de V.S. Federale wetgeving (VS) beperkt de verkoop van dit instrument
door, of volgens de instructies van, de arts.
Waarschuwingen met betrekking tot dit apparaat.
Waarschuwingen met betrekking tot dit apparaat.

Raadpleeg de gebruikshandleiding.
Het apparaat voldoet aan de EG-richtlijn 93/42/EEG voor medische hulpmiddelen.
Herhalingssnelheid
Herhalende stimulering
Enkele stimulus
Duur van stimulus
Indicator stimulusintensiteitsstand
Stimulus vrijgave-indicator
Sleepsnelheid/gevoeligheid
Indicator wielstand (intensiteit)
Indicator wielstand (markering/trekker)

Beoogd gebruik
Het Keypoint-systeem is bedoeld als een elektrofysiologisch hulpmiddel voor het stellen van een diagnose
en prognose, en om ziekten van het centrale en perifere zenuwstelsel te volgen.
Het kan ook worden gebruikt voor het bestuderen van functionele aspecten van zenuwen en spieren in
andere domeinen, zoals revalidatie (fysische geneeskunde), arbeidsgeneeskunde en sportgeneeskunde.
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Contra-indicaties
Voor contra-indicatie met betrekking tot de hardware en het gebruik ervan, raadpleeg de handleiding van
de Dantec Keypoint Focus of G4 Hardware. Zorg dat u de informatie leest voordat u gebruik maakt van
deze apparatuur.

Waarschuwingen
Voor waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de hardware en het gebruik
ervan, raadpleeg de handleiding van de hardware. Zorg dat u de informatie leest voordat u gebruik
maakt van deze apparatuur.
Gebruik deze op een pc-gebaseerde apparatuur niet voor andere doeleinden dan waar het door de
fabrikant voor bedoeld is, d.w.z. het uitvoeren van tests op patiënten en mogelijk daaropvolgende
rapportgeneratie. Installeer geen andere software dan de Dantec Keypoint.NET-software. Natus aanvaardt
geen verantwoordelijkheid wanneer de apparatuur niet volgens deze handleiding wordt gebruikt.
Raak de wielfunctieknop niet aan wanneer de cursors worden verplaats tijdens het wijzigen van de
trekkerniveaus, of tijden gebruik van het intensiteitswiel, omdat u zo mogelijk per ongeluk de
stimuleringsintensiteit kan vergroten.
Wees bij het bedienen van de spanningsstimulatoren voorzichtig dat de patiënten niet aan hoge
spanningen worden blootgesteld. „Reset” daarom altijd de stimulator alvorens de stimulatieelektrode aan te sluiten of los te koppelen.
Let tijdens het gebruik van het programma op de intensiteitindicator. – Zie de paragraaf Stimulator
overbelast in deze gebruikershandleiding en de paragraaf Stimulators in de Keypointhardwarehandleiding voor verdere informatie.
Vermijd transthoracale simulering.
Mocht er tijdens gebruik huiduitslag of andere ongewone symptomen optreden, stop dan de
stimulering en verwijder de elektrode van de huid.

Voorzorgsmaatregelen
Vermijd elektrische stimulering gedurende een lange periode.
Vermijd onbedoeld contact tussen aangesloten (zelfs indien niet toegepast op de patiënt) elektroden
en andere geleidende onderdelen, inclusief die zijn verbonden met de aarde.
In geval van bloeden door het insteken van naaldelektroden, dienen beschermende middelen te
worden gebruikt in overeenstemming met lokale regelgeving.
Conventionele voorzorgsmaatregelen dienen te worden genomen bij patiënten met infectieziekten.
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Dantec Keypoint.NET starten
Om de applicatie te starten, dubbelklikt u op het Keypoint.NET -pictogram op uw Windows-bureaublad.
De Startpagina zal dan worden weergegeven.

Startpagina

De Startpagina is de eerste weergave wanneer het programma opent. Vanaf de Startpagina zijn de volgende
opties beschikbaar:

 Een nieuw onderzoek aanmaken.
 Open de Onderzoekenlijst met bestaande onderzoeken.
 Open de geavanceerde Opties –alleen toegankelijk vanaf de startpagina.
 Sluit het programma af.
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Patiëntgegevens

Door op de toets Nieuw onderzoek op de Startpagina te klikken, wordt de pagina Patiëntgegevens geopend.
Vanaf de pagina Patiëntgegevens kunt u het volgende invoeren/bewerken:
 Patiëntgegevens
 Opmerkingen
 Conclusies
Houd er rekening mee dat er geen gegevens ingevoerd kunnen worden wanner het selectievakje Onderzoek
voltooid is aangevinkt.
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Onderzoekenlijst

Door de op toets Onderzoekenlijst op de Startpagina of het tabblad Onderzoekenlijst op de Zoekbalk te klikken, wordt
de onderzoekenlijst geopend van waaruit u een onderzoek kunt openen om te bewerken. De onderzoekenlijst kan
bestaan uit zowel lokale onderzoeken als onderzoeken op afstand.
Door op een onderzoek te klikken, wordt het relevante onderzoek gemarkeerd en wordt er aan de rechterkant in
het beeld van de onderzoekenlijst een „overzichtslijst” weergegeven, zoals getoond in de bovenstaande afbeelding.

Statuspictogram

1

Uploaden

4

Lokaal

2

Voltooid

5

Uitgevinkt

3

Actief

6

Op afstand

Dubbelklikken op een onderzoek
Het dubbelklikken op een onderzoek opent het Patiëntgegevensmenu tabblad voor het bewerken van de velden
gegevensinvoer.

Nieuw onderzoek voor deze patiënt
Om een nieuw onderzoek voor de patiënt aan te maken klikt u op Nieuw onderzoek voor deze patiënt en wordt
u doorgestuurd naar de pagina Patiëntgegevens.
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Rechtsklikken op een onderzoek
Door met de rechtermuisknop op een onderzoek te klikken wordt er een snelkoppelingsmenu weergegeven waarmee
u rapporten kunt exporteren, verwijderen en genereren. U kunt de onderzoeken ook sorteren en filteren.

Rechtsklikken op een kolomtitel
Door met de rechtermuisknop op een kolomtitel te klikken wordt er een lijst met kolomtypen weergegeven die u
kunt selecteren om in de onderzoekenlijst weer te geven.

Linksklikken op een kolomtitel
Door met de linkermuisknop op een kolomtitel te klikken wordt de lijst gesorteerd volgens de kolom.

Testmenu

1

Bovenste zoekbalk met tabbladen

6

Gedetailleerde plaatsweergave

2

Selectie applicatie-instelling

7

Anatomiekader

3

Toets voor optie links of rechts

8

Testtypeweergave

4

Vervolgkeuzemenu filter en root

9

Patiëntstatusbalk

5

Vervolgkeuzelijst spieren

10 Boomstructuurweergave
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Testypen en gedetailleerde plaatsweergaven
U selecteert een test uit het tabblad Testmenu, dat geopend kan worden vanuit de Patiënt Tabblad Gegevens.
Door te klikken op het testmenutabblad worden de Testtypen weergave (8) en de Gedetailleerde plaatsen
weergave (6) weergegeven. De testtypeweergave bestaat uit testmappen. Elke map biedt ordening van
verschillende gerelateerde tests. De gedetailleerde plaatsenweergave geeft een aantal Anatomiekaders (7)
weer die de plaatsen van beschikbare spieren/zenuwen bevatten. –Zie bovenstaande afbeelding.

Een test starten
1. Om een test te selecteren, klikt u op de test, d.w.z. Motor, uit de boomstructuur.
– De joystick/pijltjestoetsen aan de rechterkant van het bedieningspaneel kunnen ook worden gebruikt
om tests te selecteren.
2. Selecteer vervolgens de zijde – Links of Rechts – door op de geschikte optie te klikken.
– Op het bedieningspaneel kunnen de oranje en groene knoppen ook worden gebruikt.
– Houd er rekening mee dat u de Filter Root en de spier/zenuw uit de vervolgkeuzelijsten kunt
selecteren. Klik op de vervolgkeuzelijst en de lijst wordt geopend zoals getoond op onderstaande
afbeelding.
3. Klik tot slot op een stimuleringsplek in de Gedetailleerde plaatsen weergave, d.w.z. Medianus in het
Anatomiekader. Deze handeling stuurt u automatisch naar de pagina Testmenu.
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Testvoorbeeld 1: Geleiding motorische zenuw
Intoductie
Met de Dantec Keypoint.NET kunt u een serie tests over zenuwgeleiding uitvoeren. Deze tests worden
weergegeven op de pagina Testmenu. Als voorbeeld worden de functies van de test voor Motorische
zenuwgeleiding hieronder beschreven.
Houd er rekening mee dat alle andere tests vergelijkbare functies hebben en op een vergelijkbare manier
worden uitgevoerd.

Overzicht – Motor

1

Bovenste zoekbalk met tabbladen

9

Schaalvenster met horizontale en verticale
schuifbalken

2

Testnavigatietabbladen

10

Kleur-gemarkeerde knoppen (voor gebruik
met toegewezen toetsen)

3

Stimuleringinstellingsbalk

11

Patiëntstatusbalk

4

Plaatstabel met schuifbalk

12

Geselecteerde plaatsen

5

Segmenttabel met schuifbalk

13

Gedeselecteerde plaatsen

6

Optionele vensters (door middel van het
rechterklikmenu)

14

Spoorinformatiegedeelte

7

Geschiedenisvenster

15

Naam en plaats van gekozen anatomie

8

Venster optionele activiteit

16

Gebruikmaken van het bedieningspaneel –
G4/Focus

Opmerkingen bij functies en weergaven
Testnavigatietabbladen (2)
Gerelateerde tests, die zijn gegroepeerd, worden in afzonderlijke Testnavigatie tabbladen geplaatst.
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Deze kunnen worden geselecteerd met gebruik van de toetsen F7 – F12 op het toetsenbord van uw pc, en
door te klikken met de muis.
Op de Keypoint G4/FOCUS kunnen de Testnavigatie tabbladen ook worden geselecteerd met gebruik van
de rechter- en linkertoetsen van de Softwarenavigatie

.

Patiëntstatusbalk (11)
De Patiëntstatusbalk geeft de de volgende informatie weer: Patiënt ID, patiëntnaam, onderzoek ID, datum en
teststatus.

Schaalvenster
Werken met plaatsen in het Spoorinformatiegedeelte (14)
De volgende informatie wordt weergegeven voor elke plaats in het spoorinformatiegedeelte: spieren,
vegen, gevoeligheid en naam van plaats. Informatie die algemeen is voor alle locaties wordt geschreven
aan de bovenzijde van het spoorinformatiegedeelte.
U kunt werken met de locaties met gebruik van de toets nieuwe locatie, de muis of de joysticks/
pijltjestoetsen op het bedieningspaneel.

De toets Nieuw locatie gebruiken
Door deze toets te activeren wordt de nieuwe locatie of een set locaties die nog niet gemeten zijn
geselecteerd. Gebruik deze functie tijdens de registratiestand.

Gebruik van de muis
 Om een locatie te selecteren: klik op de locatie (13). De locatie zal naar boven verplaatsen, blauw
worden en geactiveerd worden (12).
 Om een locatie te deselecteren: klik op de pijl omlaag van een geselecteerde locatie (12). De locatie zal
naar beneden verplaatsen, lichtblauw worden en gedeactiveerd worden.
 Om een inactieve locatie actief te maken: klik op de lichtblauwe gedeactiveerde locatie. De locatie
wordt blauw en wordt geactiveerd.

Gebruik maken van de joysticks en de pijltjestoetsen
De joystick of de pijltjestoetsen gemarkeerd met
kunnen worden gebruikt terwijl de markeringen
worden aangepast. Zij selecteren/activeren de locaties een voor een:
 (omhoog) en (omlaag) selecteert volgende enkele locatie.
 (rechts) en (links) selecteert markering.

Keypoint-werkstation

Keypoint portable en Keypoint 4

Keypoint G4

Keypoint Focus
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Andere functie van het bedieningspaneel (algemeen voor alle testtypes):
De joystick of de pijltjestoetsen gemarkeerd me
wijzigen de sleep en de gevoeligheid die alle locaties
beïnvloeden met hetzelfde signaaltype als de momenteel actieve locaties.

Sleepsnelheid:
 Om de sleepsnelheid te verhogen: klik (rechts).
 Om de sleepsnelheid te verlagen: klik (links).

Gevoeligheidsniveau:
 Om het gevoeligheidsniveau te verhogen: klik (omhoog).
 Om het gevoeligheidsniveau te verlagen: klik (omlaag).

De geregistreerde sporen opslaan
Geregistreerde sporen worden automatische opgeslagen door de Automatische verplaatsen naar Geschiedenis
-functie te selecteren in het venster Geschiedenis (7) (aanbevolen) of door handmatig op de knop Verplaatsen
naar geschiedenis te klikken.
OPMERKING: Elke locatie heeft zijn eigen geschiedenis.

De weergaven Geschiedenis en Verkrijgen
 Klik op de knop Alle sporen tonen

om alle sporen voor de locatie te tonen.

 Klik op de knop Geselecteerde spoor tonen

om alleen het geselecteerde spoor te tonen.

 Het geselecteerde spoor wordt blauw gemarkeerd. Een nieuw spoor wordt altijd het geselecteerde
spoor. Dubbelklik of klik met de rechtermuisknop op een specifiek spoor om een andere te selecteren.
 Gebruik het Geschiedenis paneel aan de rechterzijde van het scherm voor aanvullende weergaveopties
voor de geselecteerde locatie(s).
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Stimuleringsinstellingen
De stimuleringsinstellingen zijn vooraf gedefinieerd maar kunnen worden gewijzigd via de lokale
testinstellingen. De stimuleringsinstellingen kunnen worden gewijzigd met de muis of het
bedieningspaneel.

Gebruik van de muis
Met de stimuleringsinstellingenbalk kunt u de stimuleringsparameters wijzigen – d.w.z. de golfvorm en de
frequentie, terwijl de test wordt uitgevoerd. Klik op de

-knop en selecteer de waarde uit de vervolgkeuzelijst.

Gebruik maken van het bedieningspaneel
 Druk op de knop Enkele stimulus
stimuleringsstand te stoppen.

om de enkele stimuluspulsen te activeren of om de herhalende

 Druk op de knop Herhalende stimulering

om de herhalende stimuleringsstand te stoppen.

Keypoint Keypoint G4/Keypoint Focus
De Stimulusduur

knop stelt de stimulusduur als volgt in:

 Om de duur te verlengen: klik (omhoog).
 Om de duur te verkorten: klik (omlaag).
De Herhalingssnelheid

stelt de herhalingssnelheid als volgt in:

 Om de herhalingssnelheid te verhogen: klik (omhoog).
 Om de herhalingssnelheid te verlagen: klik (omlaag).

Keypoint Keypoint G4/Keypoint Focus

Stimulator overbelast
LET OP Let op de intensiteitsindicator tijdens het gebruik van het programma.
Als de intensiteitsindicator begint te knipperen, stop de stimulering dan onmiddellijk. Zie de paragraaf
over Stimulators in de hardwarehandleiding.
Stimulator overbelasting treedt op wanneer de huidige output van de stimulator niet overeenkomt met de
gewenste spanning.
Controleer de volgende mogelijke oorzaken van de stimulator overbelasting:
 Een of meer elektroden zijn mogelijk losgeraakt.
 Te hoge elektrode-impedantie.
 Een stimulusinstelling vereist te veel stroom: hoge frequentie, lange pulsen en hoge intensiteit.
 Onverwachte/abnormale omstandigheden, d.w.z. een storing van de software of de hardware heeft
geleid tot een onbedoelde hoge stroomstimulus.
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Luispreker – Bedieningspaneel (Keypoint G4/Keypoint Focus)
Toets luidspreker dempen/indicator
 Druk op de toets luidspreker dempen om te schakelen tussen de aan- en uitfunctie. Het gele lampje
geeft aan dat de luidspreker is gedempt.

Volumebedieningsknop/indicator
 Druk op de volumebedieningsknop om de volumefunctie in te schakelen. Het groene indicatielampje
van het volume brandt wanneer de volumefunctie is ingeschakeld.
 Draai aan de volumebedieningsknop, terwijl de volumefunctie is ingeschakeld, om het volumeniveau
aan te passen.

Markeringen
Een markering invoegen in het schaalvenster
De markeringen worden tijdens stimulering automatisch ingevoegd.
De markeringen kunnen ook handmatig worden ingevoegd:
 Plaats de cursor over het spoor en voeg de markering Take off latency in.
 Selecteer en voeg de resterende markeringen in vanuit de pop-uplijst. De resultaattabellen worden
geüpdatet wanneer een markering wordt ingevoegd.

Een markering verplaatsen met de muis
Klik op de markering die u wilt verplaatsen en terwijl u de muisknop indrukt, sleept u de markering naar
de gewenste positie en voltooi door de knop los te laten.
 Als u de markering naar links sleept en de markering een andere markering bereikt, worden beide
markeringen over elkaar heen geplaatst.
 Als u de markering naar rechts sleept en de markering een andere markering bereikt, worden beide
markeringen gelijktijdig gesleept.
De resultatentabellen worden geüpdatet wanneer de markering wordt verplaatst.
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Een markering verplaatsen met behulp van het bedieningspaneel
Stel het wiel in op cursorstand om de markering te verplaatsen.
De joystick gemarkeerd met

verplaatst de markeringen of selecteert de locaties als volgt:

 Rechter pijl selecteert de volgende markering.
 Linker pijl selecteert de vorige markering.
 Pijl omhoog selecteert de locatie boven.
 Pijl omlaag selecteert de locatie onder.
Het wiel verplaatst de geselecteerde markering.

Een markering verplaatsen
Keypoint Focus)

met gebruik van het bedieningspaneel (Keypoint G4/

Wanneer de luidsprekervolumefunctie is ingeschakeld
, kunt u met behulp van de pijltjestoetsen spoor/
markering omhoog en omlaag het actieve spoor selecteren. Met de volumebedieningsknop kunt u het
luidsprekervolume aanpassen.
Wanneer de cursorbediengsstandfunctie is ingeschakeld, kunt u met behulp van de pijltjestoetsen Spoor/
markering links en rechts respectievelijk de „volgende” en „vorige” markering selecteren.
Met de pijltjestoetsen Spoor/markering omhoog en omlaag kunt u respectievelijk de locatie boven en
onder selecteren. Met de cursorbedieningsknop kunt u de geselecteerde markering verplaatsen.

Een markering uit het schaalvenster verwijderen
 Door een markering voorbij het einde van de sweep te slepen wordt deze verwijderd. De markering
wordt in de pop-up lijst van de markeringen toegevoegd.

Een spoor verplaatsen
In het schaalvenster kunnen de sporen omhoog en omlaag worden verplaatst voor het aanpassen van de
verticale verschuiving.

 Klik op de spoorhendel (A) aan het rechter uiteinde van de curve terwijl u de muisknop ingedrukt
houdt. Het spoor verandert van kleur en het handje geeft aan dat u het spoor nu kunt verplaatsen.
Voltooi door de knop los te laten op de gewenste bestemming.
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Impedantie

De impedantietest starten
 Klik op impedantie in het rechterklikmenu of druk op Ω in het Versterkerkader (niet beschikbaar voor
3-kanaals versterkers). De impedantietest start op alle aangesloten elektroden.
 Verstel de elektroden totdat een acceptabel niveau is bereikt (gedefinieerd in het Instellingenvenster).
De gekleurde cirkels veranderen van rood naar groen. In het Versterkerkader wordt dit aangeduid door
alle led-lampjes die zijn uitgeschakeld en hoge impedantie door led-lampjes die constant branden.

De impedantietest opslaan
 Klik op Opslaan om de impedantietest toe te voegen aan de Opgeslagen -lijst.

De impedantietest stoppen
 Klik op OK om de impedantietest te stoppen.

- 20 -

Gebruiksaanwijzing voor de software

Werken met de resultaattabellen

In de motorgeleidingstest zijn er mogelijk een of twee tabellen volgens de gekozen anatomie.
De tabellen kunnen van het type Locatie en Segment zijn.
Totdat de markeringen zijn geplaatst, bevatten de tabellen geen waarden. De tabellen reflecteren de
resultaten van de stimulering.
 De afstand en de temperatuur kunnen handmatig worden bewerkt als deze zijn geselecteerd: klik in
het veld in de tabel en voer de waarde in.
 Als het resultaatveld een overeenkomstige referentielimiet heeft, zal het resultaat als volgt gekleurd worden:
- Abnormaal: rode achtergrond.
- Normaal: lichtgroene achtergrond
- Supernormaal (d.w.z. normaal, maar buiten de limiet): donkergroene achtergrond.
 Door op een locatienaam in de tabel te klikken wordt het overeenkomstige spoor in het schaalvenster
geactiveerd.

Optionele vensters
Als u op de rechter muisknop klikt buiten de sporen binnen het schaalvenster is er een set optionele
vensters beschikbaar. Het Activiteitvenster, een Plotvenster en een Notitievenster.
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Gegevenspagina zenuwgeleiding
Door de NC-gegevens knop te activeren, gaat u naar de overzichtspagina. Door nogmaals op deze knop te
klikken of door het overzichtspaginavenster te sluiten, keert u terug naar de testpagina.

Instellingen en ontwerp
De instellingenpagina

Vanuit de Huidige instellingen pagina kunnen de registratie- en stimuleringsparameters van de test
worden aangepast.
 Klik op de anatomieset om de instellingen van een locatie te bekijken.
 Om de locatie-instellingen van een specifiek spoor uit het schaalvenster te openen, klikt u met de
rechtermuisknop op het spoor en selecteer dan instellingen.
 Na het aanpassen van de instellingen klikt u op OK om de instellingen op te slaan of klik op Annuleren
om de instellingenpagina af te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.
De aangepaste instellingen, uitgevoerd via Instellingen en, indien beschikbaar, Ontwerppagina’s zijn alleen
geldig voor die specifieke test en patiënt. Nieuwe tests zullen de standaard testinstellingen hebben.
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Testvoorbeeld 2: EMG
Intoductie
Testvoorbeeld 2 beschrijft de functies die beschikbaar zijn voor de Elektromyografie (EMG) tets.

Overzicht – Verkrijgen weergave

1 Bovenste zoekbalk met tabbladen

6 Weergaveselectieknoppen

2 Testnavigatietabbladen

7

3 Bovenste balk schaal

8 Hoofdschaal

4 Plotvensters

9

5 Bandrecorder
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Opmerkingen bij functies en weergaven
Weergaveselecties (6)
 Een set van vooraf geconfigureerde Weergaven bepalen de functionaliteit van het programma
wanneer deze in de stand verkrijgen verkeert. De Knoppen (zie rood gekaderde knoppen in de
bovenstaande afbeelding) bedienen de momenteel geselecteerde weergave. Wanneer geselecteerd,
worden de knoppen lichtblauw.
 Een Weergave is geconfigureerd met een aantal weergegeven parameters: overzichtcurves,
versterking, sleepsnelheid en analyseknoppen.
 De standaardinstelling voor de Weergaven kan worden aangepast via Opties op de Startpagina.

Bovenste balk schaal (3)

De bovenste balk van de schaal geeft de naam, de zijkant van de spier en de status van de buffer weer. De buffer
verzamelt gegevens gedurende een aantal seconden, d.w.z. 5 sec. Het aantal seconden kan door de gebruiker
worden ingesteld.

Trekkerbedieningen
Wanneer er wordt gewerkt in het hoofdschaalvenster (8) zijn er twee trekkerbedieningsopties aanwezig
die kunnen worden geactiveerd met de muis of door gebruik van de joysticks en het bedieningspaneel:

Gebruik van de muis
 De trigger kan worden toegevoegd aan het spoor door op een willkeurige plek in de hoofdschaal te
klikken (9).
U kunt de trigger naar een willkeurige positie in de schaal slepen: beweeg de muis naar de trigger en houd
vervolgens de linkermuisknop ingedrukt terwijl u deze naar de gewenste positie verplaatst. Voltooid door
de muisknop los te laten.
Verwijder de trigger uit de schaal door deze buiten de schaal te slepen. Het hoofdschaalvenster gaat dan
over in de vrije stand.
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De joysticks op het bedieningspaneel gebruiken
De aangewezen joystick gemarkeerd met

wijzigt de vertraging van de trigger:

 Om de vertraging van de trigger te vergroten: klik (rechts).
 Om de vertraging van de trigger te verlagen: klik (links).

Keypoint-werkstation

Keypoint portable en Keypoint 4

Keypoint G4

Keypoint Focus

A* Alleen Keypoint portable en Keypoint 4

Triggerniveau
Druk op de wielstandknop (A/A*) om te schakelen naar Cursorstand. De indicator wordt geel.
 Het intensiteitswiel past nu het triggerniveau aan.

Triggerniveau (Keypoint G4/Keypoint Focus)
Druk op de cursorbedieningsknop om te schakelen naar Cursorstand. Wanneer de Cursorstand is
ingeschakeld, brandt het groene indicatielampje.
 Met de Cursorbedieningsknop kunt u het niveau van de trigger aanpassen.

Triggerhelling
Om de triggerhelling te selecteren/deselecteren, op het rechterklikmenu in de schaal en selecteer „Trig Slope”.
 Als de triggerhelling is geselecteerd, wordt het signaal geactiveerd op een dalend signaal.
 Als de triggerhelling wordt gedeselecteerd, wordt het signaal geactiveerd op een stijgend signaal.
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Venstertrigger

 De venstertrigger bestaat uit de normale trigger (A) en de vensterindicator (B) en kunnen worden
geselecteerd in het rechterklikmenu. Zie de onderstaande afbeelding.
U kunt de lengte van de venstertrigger wijzigen door deze te slepen vanaf de rechterzijde van de indicator.
De vensterindicator kan onafhankelijk van de trigger omhoog en omlaag worden verplaatst door de muis
te slepen.

Gesplitste schermweergave
Om het venster in twee weergavepanelen te splitsen, klik op de rechtermuisknop in de schaal en selecteer
„splitsen” uit het menu. Het venster splitst in een overzichtsschaal. De hoofdschaal zoals getoond in
onderstaande afbeelding.
 De overzichtsschaal (A): wanneer een trigger wordt toegepast op de hoofdschaal, geeft een dunne
rode lijn in de overzichtsschaal het amplitudeniveau aan.
 De hoofdschaal (B): de trigger is ingesteld in de hoofdschaal waarin curves in vrije stand worden getoond.
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De digitale bandrecorder
De digitale bandrecorder wordt gebruikt om live tests op te nemen of om bestaande opnamen af te spelen.
Alle opnamen worden opgenomen op de harde schijf.

1 Opnamelijst
2 Statusbalk toont de voortgang in tijd tijdens het afspelen.
Een opname afspelen

of pauzeren.

Opname of afspelen stoppen.
Signalen live opnemen.
Verwijder een opname die is geselecteerd in de opnamelijst.

Een signaal exporteren
Klik met de rechtermuisknop op de statusbalk om de opname te exporteren naar wave- of tekstformaat.

Plotvensters (4) (optioneel)
Afhankelijk van de Testconfiguratie toont dit gedeelte verschillende resultaten van plotvensters.
Inter-ontladingsinterval (IDI), Motorunitpotentieel (MUP), Keren/amplitude, Aantal kleine segmenten (NSS),
Envelope, en Piekverhouding.
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Houd er rekening mee dat de plotvensters geen waarden bevatten totdat een analyse is uitgevoerd.

Voorbeeld: Her Plotvenster van het motorunitpotentieelresultaat (optioneel)

Het MUP-resultaat plotvenster toont de MUP’s, die bij het analyseren worden gevonden. Het aantal
geaccepteerde MUP’s wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het venster.
 Het vierkant vertegenwoordigt de MUP. Om MUP’s bewerken te activeren, wat gedetailleerde
informatie voor de MUP, amplitude en duur bevat, klikt u simpelweg op het vierkant.
 De hoofdamplitude/duur wordt weergegeven als een X (de kleurcodes zijn vegelijkbaar met de MUP).
Als de MUP een overeenkomstige referentielimiet heeft, zal het resultaat als volgt gekleurd worden:
- Abnormaal: een rood vierkant.
- Normaal: een groen vierkant.
Als de referentiewaarden aanwezig zijn, is er mogelijk één kader voor de enkele MUP’s en één kader voor
de hoofd MUP’s.
MUP’s amplitude en duur zonder een overeenkomstige referentielimiet zijn zwart. Het normale gedeelte
wordt weergegeven als een transparant kader met een groene rand.
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Bevindingen
Gebruik de knop Bevindingen om naar de pagina Bevindingen te gaan. Deze pagina maakt complexe scoring van
uw bevindingen voor alle spieren mogelijk. Activeer als alternatief de Bevindingenbalk (C) op de verkrijgen
weergave om on-line scoring voor de geselecteerde spier toe te staan. De Bevindingenbalk kan worden
geactiveerd door met de rechtermuisknop te klikken in het curvevenster of door het selecteren van een
weergave waar het vooraf gedefinieerd is als actief. In beide gevallen wordt scoren gewijzigd door in de
tabelcellen te klikken. Houd er rekening mee dat u de score kan wijzigen met een enkele klik door de
rechtermuisknop ingedrukt te houden terwijl de muisaanwijzer naar de gewenste score wordt verplaatst.

Notitievenster

Selecteer het notitievenster in het rechterklikmenu om het weer te geven.
In het notitievenster kunt u opmerkingen invoegen die betrekking hebben op de huidige test en zijde. Klik in
het notitievenster en de knipperende cursor geeft aan dat u nu in de tekst kunt typen.
De functies van ongedaan maken, knippen, kopiëren, plakken, wissen of selecteren zijn beschikbaar door
op de rechtermuisknop te klikken in het notitievenster.

Als een notitievenster aanwezig is, maar niet wordt weergegeven, is er een klein
naast de naam van de anatomie in de linkerbovenhoek van het scherm.
Het Notitieveld op de pagina Patiëntgegevens geeft alle ingevoerde testnotities weer.
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MUP-analyse (optioneel)
Wanneer u op de knop MUP-analyse klikt, analyseert de applicatie de gegevens van de MUP-sessie
zoekend naar mogelijke MUP’s. Elke unieke, herhaalde MUP wordt geïdentificeerd.
De analyse identificeert en neemt het gemiddelde van individuele ontladingen vanaf dezelfde motorunit.
De actie na analyse is van te voren gedefinieerd en is afhankelijk van de testconfiguratie.
 Type acties als MUP’s worden gevonden:
- Bijf in huidige weergave (auto accept).
- Ga naar MUP bewerken, als er MUP’s worden gevonden.
- Ga naar MUP overzichtweergave.
- Ga naar MUP’s.
 Type acties als geen MUP’s worden gevonden:
- Bijf in huidige weergave (doorgaan).
- Ga naar de MUP overzichtweergave.

IP-analyse (optioneel)
Wanneer u op de IP-analyseknop klikt, analyseert de applicatie de gegevens van de IP (interferentiepatroon)
sessie, berekent de draaien, het aantal kleine segmenten, NSS en andere IP-paramaters.
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Motorunitpotentiëlen (MUP) (optioneel)
MUP – Gegevenspagina
De Gegevens pagina geeft een tabel van de motorunitpotentiëlen met gedetailleerde paramters zoals
getoond in onderstaande afbeelding.
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MUP-pagina
In de MUP-pagina kunt u de opnamen/epochs zien. De MUP’s worden afgebroken in enkele units door
een verticale lijn zoals getoond in de onderstaande afbeelding.

Inzoomen op een van de MUP’s.
De volgende functies worden beschikbaar wanneer u de cursor op een MUP waar u beter naar wilt kijken plaatst:
 Klik op

om de MUP te wissen. De MUP wordt dan gemarkeerd met een rood kruis.

 Klik op

om de MUP te openen in de weergave MUP bewerken.

 Klik op een markering en sleep deze om aan te passen. Dit wordt uitgevoerd in een zoomvenster.
 De verticale scheidingslijn (A) duidt op het einde van een MUP-opname. Klik op een markering om
deze MUP te tonen in de aanpassingsstand.
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MUP – Overzichtspagina
In de pagina MUP overzicht kunt u de gegevens van elke opname/epoch zien.
Vanaf deze pagina kunt u ook handmatig MUP’s groeperen als de automatische MUP-detectie niet werkt
op een specifiek signaal. U kunt deze weergave openen met de weergave MUP bewerken.
Merk op dat de Overzichtsschaal bovenaan wordt getoond; de Hoofdschaal in het midden en kaders met
Sjabloon curves onderaan.

Klik links om een sjabloon te selecteren. Het schietpatroon wordt getoond in de overzichtsschaal door
kleine lijnen. In de hoofdschaal markeert een kader de omsloten enkele MUP.

Een MUP vinden
Wanneer u de muis beweegt in de schaal, verschijnt er een kader rond de gedetecteerde MUP. Een klein
tabblad in het midden van het kader duidt op de aanwezigheid van een MUP.
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Een MUP toevoegen aan een sjabloon
Klik op een MUP en het programma selecteert de MUP die het dichtst bij het kleine tabblad in het kader
ligt. Het kader wordt automatisch naar de piek verplaatst en de MUP wordt toegevoegd aan het
geselecteerde sjabloonkader.
Klik met de rechtermuisknop in het kader om een menu te openen voor omvatten, uitsluiten of automatisch
zoeken naar vergelijkbare MUP-ontladingen voor het MUP-sjabloon.

Een MUP verwijderen van een sjabloon
Klik op een reeds geselecteerde MUP om de MUP uit het sjabloonkader te verwijderen.

MUP – Bewerkingspagina

Sjabloongebied
Het sjabloon bestaat uit de volgende informatie:
 De amplitude en de duur worden groen weergegeven als normaal; rood als abnormaal: en zwart als er
geen referentiewaarde beschikbaar zijn.
 Fases (kunnen worden bewerkt).
 Keren (kunnen worden bewerkt).
 Het aantal ontladingen.
Aan de onderkant van elk kader worden de schietpatronen getoond door kleine „stokjes”.

- 34 -

Gebruiksaanwijzing voor de software

Het sjabloon bewerken
Elk actieve sjabloon geeft een MUP met twee markeringen weer. De markeringen kunnen worden verplaatst
en de wijziging wordt gereflecteerd in het Rastervenster.

Het gemiddelde schatten en samenvoegen van twee sjablonen
Aan de onderkant van het actieve sjabloon is er een schietpatroon. Om het gemiddelde te schatten van de
signalen van de twee sjablonen en samenvoegen van het schietpatroon uit te voeren, klikt en sleept u
simpelweg het „stokjes”-patroon naar een ander sjabloon.

Het sjabloon verwijderen
Klik op

om het sjabloon te verwijderen. Het sjabloon wordt gemarkeerd met een rood kruis.

Rastervenster
Het rastervenster geeft alle enkele MUP’s van het geselecteerde sjabloon weer.
Klik met de rechtermuisknop in het venster om de functie van over elkaar heen plaatsen in en uit te
schakelen. Door op een signaal in het rastervenster te klikken wordt het signaal in- en uitgeschakeld.
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Andere functies
Back-up
LET OP Het wordt sterk aanbevolen regelmatig een back-up te maken. Om een back-up te
maken van de database, gebruikt u het Beheerdersprogramma.
Om een back-up te maken van de directory met gearchiveerde onderzoeken, gebruik de Windows back-up tool.

Schermafdrukken
Schermafdrukken wordt geactiveerd door met de linkermuisknop op het printpictogram in de rechterbovenhoek
te klikken of door op <ctrl-print screen> te drukken op het pc-toetsenbord. De printer die wordt gebruikt en
andere instellingen kunnen worden gewijzigd door met de rechtermuisknop op het printpictogram te klikken.

Demostand
Voor demonstratie en instructiedoeleinden kan het programma in Demostand werken, waar gesimuleerde
signalen worden getoond. Deze stand kan worden ingeschakeld door op Opties te klikken en vervolgens
Systeem op de Startpagina.
Gebruik in de Demostand <ctrl s> om een enkele stimulering te simuleren en <ctrl r> om herhalende
strimulering in en uit te schakelen.

Klik met de rechtermuisknop
Houd er rekening mee dat als een functie (d.w.z. knop) lijkt te missen, het wordt aanbevolen met de
rechtermuisknop op verschillende elementen van het scherm te klikken. Een menu met één of meer
opties zal worden weergegeven.
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Softwarewaarschuwingsberichten
Tijdens gebruik kunnen de volgende softwareberichten verschijnen:
Intensiteit > 120 dB! Verhogen?
Om verder te gaan dan 120 dB moet u antwoorden met ja.
LET OP
Nieuwe referentiewaarden zijn vereist wanneer het algoritme wordt gewijzigd.
Als u gebruik maakt van het referentiewaardesysteem, moeten de waarden het algoritme dat u
selecteert reflecteren.
LET OP
Nieuwe instellingen vereisen nieuwe referentiewaarden.
Als u gebruik maakt van het referentiewaardesysteem, moeten de waarden de instellingen die u
selecteert reflecteren.

Overbelast – Verminder gevoeligheid!!
Verzadiging is opgetreden: Als dit een consistente foutmelding is, is het aan te raden de
invoergevoeligheid te verminderen omdat vormparameters sterk beïnvloed kunnen worden door
verzadiging.

Gainfouten in versterkers, max. fout.
Gain in versterkers: Dit wordt getest tijdens de opstartstand en dit overschrijft de geaccepteerde
kalibratielimieten. Sluit het Keypoint.NET-programma af en bevestig de kabelverbinding. Opnieuw
kalibreren is mogelijk noodzakelijk.

Spanningstimulator werkt mogelijk niet goed:
Een probleem trad op tijdens de opstarttest van de stimulator. Sluit het Keypoint.NET-programma af en
bevestig de kabelverbinding. Gebruik de spanningstimulator niet wanneer dit bericht wordt getoond,
omdat de stimulator mogelijk defect is.

Geen hardware gedetecteerd.
Communicatie tussen pc en hardware kan niet tot stand worden gebracht. Sluit het Keypoint.NETprogramma af en controleer:
- de verbinding van de USB-kabel tussen de computer en het aansluitingspaneel (intern).
- de aansluiting van de stroomkabel op het aansluitingspaneel (intern).
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