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Innholdet i denne bruksanvisningen tilhører Natus Medical Incorporated. Gjengivelse av deler av eller hele
innholdet er forbudt.
Denne bruksanvisningen ga en korrekt beskrivelse av enheten og dens funksjoner da den ble skrevet
ut/overført til DVD. Systempakken kan imidlertid inneholde et eller flere tillegg til bruksanvisningen, ettersom
modifikasjoner kan ha blitt gjennomført siden bruksanvisningen ble produsert. Denne bruksanvisningen,
inkludert alle slike tillegg, må leses nøye før du bruker enheten.
Den følgende situasjonen annullerer alle garantier og ansvar hos Natus:
•

Enheten brukes ikke i henhold til de medfølgende bruksanvisningene og annen medfølgende
dokumentasjon.

Natus Neuro og Keypoint er registrerte varemerker som tilhører Natus Medical Incorporated i USA og
andre land.
Merk at dokumentasjonen som følger med Keypoint-enheter inkluderer en bruksanvisning for
programvare, en bruksanvisning for maskinvare, et teknisk dataark og en klinisk referansemanual.
Bruksanvisningene både for programvare og maskinvare er nødvendige for å kunne bruke applikasjonen
Dantec Keypoint.NET og utføre en test. For avansert bruk av Dantec Keypoint.NET-applikasjonen, gir den
kliniske referansemanualen (kun på engelsk) en forklaring av alle funksjonene og testene som kan utføres.
Det tekniske dataarket (kun på engelsk) gir detaljerte tekniske spesifikasjoner.

Les bruksanvisningene / se advarsler og forholdsregler
Før du starter en test, pass på at du leser dokumentasjonen og forstår hvordan du bruker systemet.
Vær oppmerksom på alle advarsler og forholdsregler.
Se seksjonen i denne bruksanvisningen om generelle reguleringssymboler for en liste over de generelle
reguleringssymbolene assosiert med denne enheten.
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Sikkerhetsinformasjon
Systemet er ment å brukes til elektrofysiologiske prøver som: Elektromyografi (EMG), nerveledestudier
(NCS) og fremkalt respons-undersøkelser (EP).

Skilt og symboler
Kun Rx

Kun for amerikansk publikum. Føderal, amerikansk lov begrenser salg av dette utstyret
til, eller etter ordre fra lege.
Advarsler assosiert med denne enheten.
Forsiktighet assosiert med denne enheten.
Se i brukerveiledningen.
Utstyret er i samsvar med EU-direktiv 93/42/EØF for medisinsk utstyr.
Gjentakelsesfrekvens
Gjentagende stimulering
Enkel stimulering
Stimuleringsvarighet
Modusindikator for stimuleringsintensitet
Stimulus avløser indikator
Sveipehastighet / Følsomhet
Hjulmodusindikator (Intensitet)
Hjulmodusindikator (Markør/Trigger)

Tiltenkt bruk
Keypoint-systemet er ment som et elektrofysiologisk hjelpemiddel til å vurdere diagnose og prognose og
for å overvåke sykdommer i det sentrale og det periferiske nervesystemet.
Den kan også bruke til å studere funksjonelle aspekter av nerver og muskler i andre felt, som rehabilitering
(fysisk medisin), yrkesmedisin og sportsmedisin.
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Kontraindikasjoner
For kontraindikasjoner knyttet til maskinvaren og bruken av denne, se Dantec Keypoint Focus eller G4
brukerveiledning for maskinvaren. Sørg for å lese informasjonen før du begynner å bruke utstyret.

Advarsler
For advarsler og forhåndsregler relatert til maskinvaren og bruken av denne, se brukerveiledning for
maskinvaren. Sørg for å lese informasjonen før du begynner å bruke utstyret.
Ikke bruk dette PC-baserte utstyret for noe annet enn det det er tiltenkt av produsenten – f.eks.
utføring av tester på pasienter og mulig senere rapportgenerering. Ikke installer noen annen
programvare enn Dantec Keypoint.NET programvare. Natus påtar seg ikke noe ansvar for utstyr som
ikke brukes som beskrevet i brukerveiledningen.
Ikke rør på hjulmodusknappen når du beveger markørene mens du endrer triggernivåer, eller bruker
intensitetshjulet, da du uforvarende kan øke stimuleringsintensiteten.
Når du bruker disse stimulatorene, må du passe på så du ikke utsetter pasienter for sterk elektrisk
strøm. ”Nullstill” derfor alltid stimulatoren før du kobler stimulatorelektroden til eller fra.
Følg med på intensitetsindikatoren når du bruker programmet. − Se seksjonen Overbelastning av
stimulator i denne brukerveiledningen, og seksjonen Stimulatorer i Keypoints maskinbruksanvisning
for mer informasjon.
Unngå transtorakal stimulering.
Skulle et hudutslett eller andre uvanlige symptomer utvikle seg under bruk, stopp stimuleringen og
fjern elektroden fra huden.

Forsiktig
Unngå elektrisk stimulering i lengre tidsperioder.
Unngå utilsiktet kontakt mellom tilkoblede (selv om de ikke er påsatt pasienten) elektroder og andre
strømførende deler, inkludert de som er jordet.
Ved blødning fra innsettingspunkter til nålelektroder, bør vernetøy brukes i henhold til lokale forskrifter.
Vanlige forholdsregler bør tas for pasienter med smittsomme sykdommer.

-8-

Se brukerveiledningen

Starte Dantec Keypoint.NET
For å starte applikasjonen, dobbeltklikk på Keypoint.NET -ikonet som er plassert på ditt Windows skrivebord.
Hjemmesiden vises.

Hjemmeside

Hjemmesiden er det første som vises når programmet åpnes. Fra Hjemmesiden er følgende alternativer tilgjengelige:

 Opprette en ny studie.
 Åpne Studielisten med eksisterende studier.
 Gå inn på de avanserte Alternativene -bare tilgjengelig fra hjemmesiden.
 Avslutt programmet.
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Pasientdata

Ved å klikke på knappen Ny studie på Hjemmesiden åpnes Pasientdata siden. Fra Pasientdatasiden kan du legge
inn/redigere:
 Pasientdata
 Kommentarer
 Konklusjoner
Vær oppmerksom på at data ikke kan legges inn når avmerkingsboksen Studie fullført er valgt.
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Studieliste

Ved å klikke på knappen Studieliste på Hjemmesiden eller fanen Studieliste på navigasjonsfeltet, åpnes studielisten
der du kan få tilgang til en studie for redigering. Studielisten kan bestå av både lokale og eksterne studier.
Ved å klikke på en studie markeres den relevante studien og gir en ”gjennomgangsliste” på høyre side av visningen
av studielisten, som vist på figuren nedenfor.

Statusikon

1

Opplasting

4

Lokal

2

Fullført

5

Kontrollert

3

Aktiv

6

Ekstern

Dobbelt-klikke på en studie
Ved å dobbeltklikke på en studie åpner fanen Pasientdatameny for redigering av datainnleggings-feltene.

Ny studie for denne pasienten
For å opprette en ny studie for pasienten, klikk på Ny studie for denne pasienten, så blir du ledet til siden Pasientdata.
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Høyre-klikke på en studie
Ved å høyreklikke på en studie vises en snarveimeny som lar deg eksportere, slette og generere rapporter. Du kan
også sortere og filtrere studiene.

Høyre-klikke på en kolonneoverskrift
Ved å høyreklikke på en kolonneoverskrift vises en liste over kolonnetyper som du kan velge for visning på studielisten.

Venstre-klikke på en kolonneoverskrift
Å venstreklikke på en kolonneoverskrift sorterer listen i henhold til kolonnen.

Testmeny

1

Øvre navigasjonsfelt med faner

6

Detaljert områdevisning

2

Valg av applikasjonsinnstilling

7

Anatomiboks

3

Venstre eller høyre alternativsknapper

8

Visning av testtype

4

Filterrot nedtrekksliste

9

Pasient statusfelt

5

Muskel nedtrekksliste

10 Trevisningsstruktur
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Testtyper og detaljerte steder visning
Du velger en test fra fanen Testmeny, som kan nås fra Pasient Data fanen. Ved å klikke på testmenyfanen
vises oversikten over Testtyper (8) og oversikten over Detaljerte steder (6). Oversikten over testtyper består
av testmapper. Hver mappe viser organiseringen av forskjellige relaterte tester. De detaljerte stedene viser
et antall Anatomibokser (7) som inneholder de tilgjengelige muskel- / nervestedene. −Se figuren ovenfor.

Å starte en test
1. For å velge en test, klikk på testen, dvs., Motor, på trevisningen.
– Høyre styrespak/piltaster på kontrollpanelet kan også brukes til å velge tester.
2. Velg deretter siden – Venstre eller Høyre – ved å klikke på passende alternativ.
– På kontrollpanelet kan også de oransje og grønne knappene brukes.
– Legg merke til at du kan velge Filterroten og Muskel / Nerve fra listen som finnes i nedtrekksboksene.
Klikk på nedtrekkspilen og listen åpnes som vist på figuren nedenfor.
3. Til slutt, klikk på et stimuleringssted på oversikten over Detaljerte steder, dvs., Medianus i Anatomiboksen.
Dette fører deg direkte til Testmeny-siden.
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Testeksempel 1: Motornerveledning
Introduksjon
Dantec Keypoint.NET lar deg utføre en rekke tester på nerveledning. Disse testene er oppført på Testmenysiden.
Funksjonene for motornerveledningstesten er beskrevet som et eksempel nedenfor.
Legg merke til at alle de andre testene har lignende funksjoner og utføres på lignende måte.

Oversikt − Motor

1

Øvre navigasjonsfelt med faner

9

Omfangsvindu med horisontale og vertikale
rullefelt

2

Testnavigeringsfaner

10

Fargemerkede knapper (til bruk med de
reserverte tastene)

3

Stimuleringsinnstillingslinje

11

Pasient statusfelt

4

Stedstabell med rullefelt

12

Valgte steder

5

Segmenttabell med rullefelt

13

Fravalgte steder

6

Alternative vinduer (gitt med høyre-klikkmenyen)

14

Sporinformasjonsområde

7

Historikkvindu

15

Navn og sted på den valgte anatomien

8

Alternativ aktivitetsvindu

16

Bruke Kontrollpanelet – G4 / Focus

Merknader om Funksjoner og Oversikter
Testnavigeringsfaner (2)
Beslektede tester, som er gruppert, er plasserte i separate Testnavigerings-faner.
Disse kan velges ved hjelp av PC-tastaturets taster F7 – F12, og ved å klikke med musen.
På Keypoint G4/FOCUS, kan også Testnavigerings-fanene velges med Programnavigering høyre og
venstre taster

.
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Pasientstatusfelt (11)
Pasientstatusfeltet gir følgende informasjon: Pasient-ID, Pasientnavn, Studie-ID, Dato og Teststatus.

Omfangsvindu
Arbeide med steder i sporinformasjonsfeltet (14)
Følgende informasjon vises for hvert sted i sporinformasjonsfeltet: muskel, sveip, følsomhet og stedsnavn.
Informasjon som er felles for alle steder står øverst i sporingsinformasjonsfeltet.
Du kan arbeide med stedene ved hjelp av knappen Nytt sted, musen eller styrespaker/piltaster på kontrollpanelet.

Å bruke Nytt sted-knappen
Aktivering av denne knappen velger neste sted eller en samling av steder som ennå ikke er målt. Bruk
denne funksjonen i innspillingsmodus.

Bruke musen
 For å velge et sted: klikk på stedet (13). Stedet vil flytte seg opp og bli blått og aktivt (12).
 For å fravelge et sted: klikk på ned-pilen for et valgt sted (12). Stedet vil flytte seg ned og bli lyseblått
og inaktivt.
 For å gjøre et inaktivt sted aktivt: klikk på det lyseblå inaktive stedet. Stedet blir blått og aktivt.

Bruke styrespakene eller piltastene
Styrespaken eller piltastene merket med
stedene ett for ett:

kan brukes mens markørene justeres. De velger / aktiverer

 (opp) og (ned) velger neste enkeltsted.
 (høyre) og (venstre) velger markør.

Keypoint arbeidsstasjon

Keypoint bærbar og Keypoint 4

Keypoint G4

Keyoint Focus
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Andre funksjoner i kontrollpanelet (generelt for alle testtyper):
Styrespaken eller piltastene merket med
, endrer sveipingen og følsomheten påvirker alle steder med
samme signaltype som de gjeldende aktive stedene.

Sveipehastighet:
 For å øke sveipehastigheten: klikk på (høyre).
 For å redusere sveipehastigheten: klikk på (venstre).

Følsomhetsnivå:
 For å øke følsomhetsnivået: klikk på (opp).
 For å redusere følsomhetsnivået: klikk på (ned).

Lagre de innspilte sporene
Innspilte spor blir enten lagret automatisk ved å velge Auto-flytt til Historikk -funksjonen i Historikkvinduet (7)
(anbefalt) eller ved å klikke manuelt på knappen Flytt til historikk.
MERK: Hvert sted har sin egen historikk.

Historikk og Samle oversiktene
 Klikk på knappen vis alle spor
 Klikk på knappen vis valgt spor

for å vise alle sporene for stedet.
for å vise bare det valgte sporet.

 Det valgte sporet er markert i blått. Et nytt spor blir alltid det valgte sporet. Dobbelt-klikk eller høyreklikk på et spesifikt spor for å velge et annet.
 Bruk Historikk -panelet på høyre side av skjermen for flere skjerm-alternativer for det valgte stedet(stedene).
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Stimuleringsinnstillinger
Stimuleringsinnstillingene er forhåndsdefinert, men kan endres via de lokale testinnstillingene.
Stimuleringsinnstillingene kan endres ved hjelp av musen eller kontrollpanelet.

Bruke musen
Linjen for stimuleringsinnstillinger lar deg endre stimuleringsparameterne − dvs. bølgeformen og frekvensen,
mens testen kjører. Klikk på

-knappen og velg verdien fra nedtrekkslisten.

Bruke kontrollpanelet
 Trykk på knappen Enkelstimulering
gjentagende stimuleringsmodusen.

for å aktivere enkeltstimuleringspulsene eller for å stoppe den

 Trykk på knappen Gjentagende stimulering
stimuleringsmodusen.

for å aktivere eller stoppe den gjentagende

Keypoint Keypoint G4 / Keypoint Focus
Knappen Stimuleringsvarighet

stiller inn stimuleringsvarigheten som følger:

 For å øke varigheten: klikk på

(opp).

 For å redusere varigheten: klikk på

(ned).

Repetisjonshyppigheten

stiller inn repetisjonsfrekvensen som følger:

 For å øke repetisjonshyppigheten: klikk på

(opp).

 For å redusere repetisjonshyppigheten: klikk på

(ned).

Keypoint Keypoint G4 / Keypoint Focus

Stimulatoroverbelastning
FORSIKTIG Følg med på intensitetsindikatoren når du bruker programmet.
Hvis intensitetsindikatoren begynner å blinke rødt, må stimuleringen stanses øyeblikkelig. Se også
seksjonen om Stimulatorer i bruksanvisningen for maskinvare.
Overbelastning av stimulatoren skjer når stimulatorens strømeffekt ikke passer med ønsket effekt.
Sjekk følgende mulige årsaker til overbelastning av stimulatoren:
 En eller flere elektroder kan ha falt av.
 For høy elektrodeimpedans.
 Et stimuleringsoppsett krever for mye strøm: høy frekvens, lange pulser og høy intensitet.
 Uventede / unormale forhold, dvs. en program- eller maskinfeil har resultert i en utilsiktet høy strømstimulering.
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Høyttaler － Kontrollpanel (Keypoint G4 / Keypoint Focus)
Høyttalerdemping tast / indikator
 Trykk på høyttalerens dempetast for å veksle mellom På- og Av-funksjoner. Det gule lyset viser at
høyttaleren er dempet.

Lydstyrkeknapp / indikator
 For å aktivere lydstyrkefunksjonen, trykk på Lydstyrkeknappen. Den grønne lysstyrkeindikatoren er
tent når lydstyrkefunksjonen er aktivert.
 For å justere lydstyrken, drei på lydstyrkeknappen mens lydstyrkefunksjonen er aktivert.

Markører
Sette inn en markør i Omfangsvinduet
Markørene settes automatisk inn under stimuleringen.
Markørene kan også settes inn manuelt:
 Plasser markøren over sporet og sett inn Fjerne latens markøren.
 Velg og sett inn de resterende markørene fra hurtiglisten. Resultattabellene oppdateres når en markør
settes inn.

Flytte en markør med musen
Klikk på den markøren du vil flytte og mens du trykker på museknappen, trekk markøren til ønsket
posisjon og avslutt med å slippe knappen.
 Hvis du trekker markøren til venstre side og markøren treffer en annen markør, blir begge markørene
lagt over hverandre.
 Hvis du trekker markøren til høyre side og markøren treffer en annen markør, blir begge markørene
trukket samtidig.
Resultattabellene oppdateres når markøren flyttes.

Flytte en markør med kontrollpanelet
Still hjulet på markørmodus for å flytte markøren.
Styrespaken merket med

flytter markørene eller velger stedene som følger:

 Høyre pil velger den neste markøren.
 Venstre pil velger den forrige markøren.
 Opp-pilen velger stedet over.
 Ned-pilen velger stedet nedenfor.
Hjulet flytter den valgte markøren.

Å flytte en markør

med kontrollpanelet (Keypoint G4 / Keypoint Focus)

Når høyttalerens lydfunksjon er aktivert
, lar Spor/Markør opp- og ned-piler deg velge aktivt spor.
Lydkontrollknappen gjør det mulig for deg å justere høyttalerens lydstyrke.
Når markørkontrollens modusfunksjon er aktivert, lar Spor/Markør venstre og høyre piltaster deg velge
henholdsvis ”neste” og ”forrige” markør.
Sporing/Markør Opp og Ned piltaster lar deg velge stedet henholdsvis ovenfor og nedenfor. Med
markørkontrollknappen kan du flytte den valgte markøren.

- 18 -

Se brukerveiledningen

Fjerne en markør fra Omfangsvinduet
 Å trekke en markør utenfor enden av sveipet fjerner markøren. Markøren legges inn på nytt i
markørens hurtigliste.

Flytte et spor
I Omfangsvinduet kan spor flyttes opp og ned for justering av den vertikale forskyvningen.

 Klikk på sporspaken (A) i høyre ende av kurven mens du trykker og holder museknappen nede. Sporet endrer
farge og håndpekeren viser at du nå kan flytte sporet. Avslutt med å slippe knappen på ønsket destinasjon.
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Impedans

Starte impedanstesten
 Klikk på Impedans i høyre-klikk menyen, eller trykk på Ω på Forsterkerboksen (ikke tilgjengelig for 3-kanals
forsterkere). Impedansetesten starter på alle de tilkoblede elektrodene.
 Juster elektrodene til et akseptabelt nivå er nådd (definert i Innstillingsvinduet). De fargede sirklene
endres fra rødt til grønt. På Forsterkerboksen vises dette ved at alle LED er slukket og høy impedanse ved
konstant tente LED.

Lagre impedanstesten
 Klikk på Lagre for å føye impedansetesten til Lagret listen.

Stoppe impedanstesten
 Klikk på OK for å stoppe impedansetesten.
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Arbeide med resultattabellene

I muskelledningstesten kan det være en eller to tabeller, alt ettersom hvilken anatomi som er valgt.
Tabellene kan være av type Sted og Segment.
Før markørene er plassert, inneholder ikke tabellene noen verdier. Tabellene gjenspeiler resultatene av
stimuleringen.
 Avstanden og temperaturen kan redigeres manuelt hvis de er blitt valgt: klikk i feltet i tabellen og legg
inn verdien.
 Hvis resultatfeltet har en tilsvarende referansegrense, vil resultatet bli farget som følger:
- Unormal: rød bakgrunn.
- Normal: lys grønn bakgrunn
- Over normal (dvs. normal, men utenfor grensen): mørk grønn bakgrunn.
 Å klikke på et stedsnavn i tabellen aktiverer tilsvarende spor i omfangsvinduet.

Valgfrie vinduer
Hvis du klikker på høyre museknapp utenfor sporene i omfangsvinduet, er et sett valgfrie vinduer tilgjengelig.
Aktivitetsvinduet, et Kartleggingsvindu og et Notatvindu.

- 21 -

Dantec Keypoint

Nerveledning dataside
Å aktivere NC Data -knappen tar deg til en sammendragsside. Å klikke på denne knappen igjen og lukke
sammendragsvinduet, tar deg tilbake til testsiden.

Innstillinger og design
Innstillingssiden

Opptaks- og stimuleringsparameterne i testen kan justeres på siden Gjeldende innstillinger.
 Klikk på anatomien som er satt for å se på innstillingene til et sted.
 For å åpne stedsinnstillingene til et spesifikt spor fra omgangsvinduet, høyreklikk på sporet og velg
innstillinger.
 Etter at innstillingene er justert, klikk på OK for å lagre innstillingene eller klikk på Avbryt for å gå ut av
innstillingssiden uten å lagre endringene.
De tilpassede innstillingene som utføres gjennom innstillings- og, hvis tilgjengelig, design-sidene, er bare
gyldige for den spesifikke testen og pasienten. Nye tester vil ha standard testinnstillinger.
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Testeksempel 2: EMG
Introduksjon
Testeksempel 2 beskriver de funksjonene som er tilgjengelige for elektromyografi-testen (EMG).

Oversikt − Samlevisning

1 Øvre navigasjonsfelt med faner

6 Se valgknapper

2 Testnavigeringsfaner

7 Fargemerkede knapper (til bruk med de reserverte tastene)

3 Omfang topplinje

8 Hovedomfang

4 Kartleggingsvinduer

9 Oversiktsomfang med sveipe- og følsomhetsverdier

5 Båndopptaker
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Merknader om Funksjoner og Oversikter
Se valg (6)
 Et sett forhåndskonfigurerte Overblikk bestemmer programmets funksjonalitet når det er i samlemodus.
Knappene (se røde innrammede knapper på figuren over) kontrollerer den gjeldende valgte oversikten.
Når de er valgt, bli knappene lyseblå.
 En Oversikt konfigureres med en rekke viste parametere: oversiktskurver, økning, sveipehastighet og
analyseknapper.
 Standardinnstillingen for Oversikter kan endres med Alternativer på Hjemmesiden.

Omfang topplinje (3)

Omfang topplinjen viser navnet, muskelsiden og status for bufferen. Bufferen samler data i et antall
sekunder, dvs. 5 sek. Antall sekunder er brukerdefinert.

Triggerkontroller
Når man arbeider i hovedomfangsvinduet (8), finnes det to triggerkontroll-alternativer som kan aktiveres,
enten med musen eller ved å bruke styrespakene på kontrollpanelet:

Bruke musen
 Triggeren kan føyes til sporet ved å klikke hvor som helt i hovedomfanget (9).
Du kan trekke triggeren til enhver posisjon i omfanget: flytt musepekeren til triggeren og hold nede
venstre museknapp mens du flytter den til ønsket posisjon. Avslutt med å slippe museknappen.
Fjern triggeren fra omfanget ved å trekke den utenfor omfanget. Hovedomfangsvinduet endres da til fri
kjøremodus.
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Bruke styrespakene på kontrollpanelet
Den dedikerte styrespaken markert med

endrer triggerforsinkelsen:

 For å øke triggerforsinkelsen: klikk på (høyre).
 For å redusere triggerforsinkelsen: klikk på (venstre).

Keypoint arbeidsstasjon

Keypoint bærbar og Keypoint 4

Keypoint G4

Keyoint Focus

A* Kun Keypoint bærbar og Keypoint 4

Triggernivå
Trykk på hjulmodusknappen (A/A*) for å veksle til Markørmodus. Indikatoren blir gul.
 Intensitetshjulet justerer nå triggernivået.

Triggernivå (Keypoint G4 / Keypoint Focus)
Trykk på markørkontrollknappen for å bytte til Markørmodus. Når markør modus er aktivert, lyser den
grønne indikatoren.
 Markørkontrollbryteren lar deg justere triggernivået.

Triggerhelling
For å velge/fravelge triggerhellingen, åpne høyre-klikk menyen i omfanget og velg ”Triggerhelling”.
 Hvis triggerhellingen er valgt, trigges signalet på et nedgående signal.
 Hvis triggerhellingen fravelges, trigges signalet på et stigende signal.
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Vindu-trigger

 Vindustriggeren består av den normale triggeren (A) og vindusindikatoren (B) og kan velges i høyreklikk menyen. Se figuren ovenfor.
Du kan endre lengden på vindustriggeren ved å trekke den fra høyre side av indikatoren.
Vindusindikatoren kan flyttes opp og ned, uavhengig av triggeren, ved å dra musen.

Delt skjermvisning
For å dele vinduet i to visningsfelt, klikk på høyre museknapp i omfanget og velg ”del” på menyen. Vinduet
deles i et oversiktsomfang. Hovedomfanget som vist på figuren nedenfor:
 Oversiktsomfanget (A): når en trigger påføres hovedomfanget, viser en tynn rød linje i oversiktsomfanget
amplitudenivået.
 Hovedomfanget (B): triggeren er satt i hovedomfanget hvor kurver i friløp vises.
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Den digitale båndopptakeren
Den digitale båndopptakeren brukes til å registrere direkte tester eller spille av eksisterende registreringer.
Alle registreringer er harddisk-registreringer.

1 Registreringsliste
2 Statuslinjen viser fremgangen i tid under avspilling.
Spille av eller

Pause en registrering.

Stoppe registrering eller avspilling
Registrere signaler direkte.
Slette en registering valgt på registreringslisten.

Eksportere et signal
Høyreklikk på statuslinjen for å eksportere registreringen til enten bølge- eller tekstformat.

Kartleggingsvinduer (4) (ekstrautstyr)
Avhengig av testkonfigurasjonen, viser dette området forskjellige resultatkartleggingsvinduer:
Fellesavsondringsintervall (IDI), Motorikkenhetspotensiale (MUP), Omganger/Amplitude, Antall små
segmenter (NSS), Konvolutt, og Toppforhold.
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Legg merke til at kartleggingsvinduene ikke inneholder noen verdier før det er utført en analyse.

Eksempel: Motorikkenhetspotensiale resultatkartleggingsvindu (valgfritt)

MUP resultatkartleggingsvinduet viser MUPene, som er funnet ved analysering. Antall aksepterte MUPer
vises i det øvre høyre hjørnet i vinduet.
 Firkanten representerer MUPen. Klikk bare på firkanten for å aktivere MUP-redigering, som inkluderer
detaljerte data for MUPen, amplitude og varighet.
 Den gjennomsnittlige amplituden/varigheten vises som en X (fargekodene er de samme som MUPen).
Hvis MUPen har en tilsvarende referansegrense, vil resultatet bli farget som følger:
- Unormal: en rød firkant.
- Normal: en grønn firkant.
Hvis referanseverdiene er til stede, kan det være en boks for de enkelte MUPene og en boks for de
gjennomsnittlige MUPene.
MUPenes amplitude og varighet uten tilsvarende referansegrense er sorte. Det normale området vises
som en transparent boks med en grønn ramme.
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Funn
Bruk Funn-knappen for å gå til Funn-siden. Denne siden tillater sammensatt skåring av funnene for alle
muskler. Alternativt, kan du aktivere Funn-linjen (C) på samlevisningen for å tillate direkte skåring for den
valgte muskelen. Funn-linjen kan aktiveres ved å høyreklikke på kurvevinduet eller ved å velge en visning
der den er forhåndsdefinert som aktiv. I begge tilfeller endres skåringen ved å klikke på tabellens celler.
Legg merke til at du kan endre skåringen med et enkelt klikk ved å holde høyre museknapp nede mens du
flytter musepekeren til ønsket skåring.

Notatvindu

For å vise notatvinduet, velg det i høyre-klikk-menyen.
I notatvinduet kan du skrive inn kommentarer knyttet til den gjeldende testen og siden. Klikk i notatvinduet
og den blinkende markøren viser at du nå kan skrive inn teksten.
Funksjonene omgjøre, beskjære, kopiere, lime inn, slette eller velge er tilgjengelige ved et høyre-klikk på
museknappen i notatvinduet.

Hvis et notatvindu er tilstede, men ikke vises, er et lite
i den øverste venstre delen av skjermen.

ikon synlig ved siden av navnet på anatomien

Notatfeltet på siden med pasientdata viser alle de innlagte testnotatene.

- 29 -

Dantec Keypoint

MUP-analyse (valgfritt)
Når du klikker på MUP analyseknappen, analyserer applikasjonen dataene fra MUP-sesjonen og søker
etter mulige MUPer. Hver unike, gjentatte MUP identifiseres.
Analysen identifiserer og beregner gjennomsnittlige individuelle uttømminger fra samme motoriske
enhet. Handlingen etter analysen er forhåndsdefinert og avhenger av testkonfigurasjonen.
 Handlingstyper hvis MUPer blir funnet:
- Bli i gjeldende visning (auto aksept).
- Gå til MUP Redigering, hvis det blir funnet noen MUPer.
- Gå til MUP oversiktsvisning.
- Gå til MUPer.
 Handlingstyper hvis ingen MUPer blir funnet:
- Bli i gjeldende visning (fortsett).
- Gå til MUP oversiktsvisning.

IP-analyse (valgfritt)
Når du klikker på IP analyseknappen, analyserer applikasjonen dataene fra IP (Interference Pattern)sesjonen, beregner omgangene, antall små segmenter, NSS og andre IP-parametere.
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Motorikkenhetspotensialer (MUP) (valgfritt)
MUP − Dataside
Data -siden viser en tabell over motorikkenhetspotensialer med detaljerte parametere som vist i figuren nedenfor.
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MUP-side
På MUP -siden kan du se opptakene / tidene. MUPene blir nedbrutt til enkelt-enheter med en vertikal
linje som vist i figuren nedenfor.

En zoom-in på en av MUPene.
Følgende funksjoner blir tilgjengelige når du plasserer markøren over en MUP som du vil ta en nærmere
kikk på:
 Klikk på
 Klikk

for å slette MUPen. MUPen blir deretter markert med et rødt kryss.
for å åpne MUPen i MUP-redigeringsvisningen.

 Klikk på og trekk en markør for å justere. Dette utføres i et zoom-vindu.
 Den vertikale delelinjen (A) viser slutten av en MUP-registrering. Klikk på en markør for å vise denne
MUPen i justeringsmodus.
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MUP − Oversiktsside
På siden MUP Oversikt kan du se dataene fra hvert opptak / periode.
Fra denne siden kan du også gruppere MUPene manuelt, hvis den automatiske MUP-oppdagelsen ikke
fungerer på et spesifikt signal. Du kan få tilgang til denne visningen ved hjelp av MUP redigeringsvisning.
Legg merke til at Oversiktsomfanget vises øverst; Hovedomfanget i midten og bokser med Mal -kurver nederst.

Venstreklikk for å velge en mal. Avfyringsmønsteret vises i oversiktsomfanget med små linjer. I hovedomfanget,
markerer en boks den innelukkede enkle MUPen.

Finne en MUP
Når du flytter musen i omfanget, vil en boks vises rundt den oppdagede MUPen. En liten fane midt i
boksen viser at en MUP er til stede.
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Føye en MUP til en mal
Klikk på en MUP, så velger programmet den MUPen som er nærmest den lille fanen i boksen. Boksen blir
automatisk flyttet til toppen og MUPen føyes til den valgte malboksen.
Høyreklikk inne i boksen for å åpne en meny for å inkludere, utelukke, eller automatisk søke etter lignende
MUP-uttømminger for MUP-malen.

Fjerne en MUP fra en mal
Klikk på en allerede valgt MUP for å fjerne MUPen fra malboksen.

MUP − Redigeringsside

Malområde
Malen består av følgende informasjon:
 Amplituden og varigheten vises i grønt hvis de er normale; i rødt hvis de er unormale; og i sort hvis det
ikke er noen tilgjengelige referanseverdier.
 Faser (kan redigeres).
 Omganger (kan redigeres).
 Antall uttømminger.
Nederst i hver boks vises avfyringsmønsteret med små ”pinner”.
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Redigere malen
Hver aktive mal viser en MUP med to markører. Markørene kan flyttes og endringen vises i Rastervinduet.

Beregne gjennomsnitt og integrere to maler
Nederst i den aktive malen er det et avfyringsmønster. Bare klikk og trekk ”pinne”-mønsteret til en annen
mal for å utføre en gjennomsnittsberegning av de to malenes signaler og integrere avfyringsmønsteret.

Slette en mal
Klikk på

for å slette malen. Malen blir markert med et rødt kryss.

Rastervindu
Rastervinduet viser alle de enkelte MUPene fra den valgte malen.
Høyreklikk i vinduet for å slå overleggingsfunksjonen på og av. Ved å klikke på et signal i rastervinduet
kobles signalet på og av.
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Andre funksjoner
Sikkerhetskopi
FORSIKTIG Det anbefales sterkt å ta sikkerhetskopi regelmessig. Bruk Admin Verktøy-programmet
for å sikkerhetskopiere databasen.
Bruk Windows Reservekopi-verktøy for å ta reservekopi av katalogen som inneholder arkiverte studier.

Skjermutskrift
Skjermutskrift aktiveres ved å venstreklikke på utskriftikonet i øvre høyre hjørne, eller ved å trykke på
<ctrl-print screen> på PC-tastaturet. Skriveren som skal brukes og andre innstillinger kan endres ved
høyreklikke på skriverikonet.

Demomodus
For demonstrasjons- og undervisningsformål kan programmet kjøre i demomodus, der simulerte signaler
vises. Denne modusen kan aktiveres ved å klikke på Alternativer og deretter på System på hjemmesiden.
Bruk <ctrl s> i demomodus for å simulere en enkelt stimulering og <ctrl r> for å veksle gjentatt stimulering
på og av.

Høyre-klikke
Legg merke til at hvis en funksjon (dvs. knapp) ser ut til å mangle, anbefales det å forsøke å høyre-klikke
på forskjellige elementer på skjermen. En meny med et eller flere alternativer vises.
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Programvarselmeldinger
Under bruk kan følgende programmeldinger vises:
Intensitet > 120 dB!! Øke?
For å gå utover 120 dB, må du svare ja.
FORSIKTIG
Nye referanseverdier er nødvendig når algoritmen endres.
Hvis du bruker referanseverdisystemet, må verdiene gjenspeile den algoritmen du velger.
FORSIKTIG
Nye innstillinger krever nye referanseverdier.
Hvis du bruker referanseverdisystemet, må verdiene gjenspeile de innstillingene du velger.

Overbelastet - Reduser følsomheten!!
Metning har oppstått: Hvis dette er en konsekvent feilmelding, er det tilrådelig å redusere
inngangsfølsomheten, fordi formparametere kan bli svært påvirket av metning.

Økningsfeil i forsterkere, maks. feil.
Øking i forsterkere: Dette testes under oppstartmodus og overskrider de aksepterte kalibreringsgrensene.
Gå ut av Dantec Keypoint.NET programmet og kontroller ledningstilkoblingen. Om-kalibrering kan bli nødvendig.

Strømstimulatoren kan ha funksjonsfeil.
Problem oppstod under stimulatorens oppstart-test. Gå ut av Dantec Keypoint.NET programmet og
kontroller ledningstilkoblingen. Ikke bruk strømstimulatoren når denne meldingen vises; stimulatoren kan
være defekt.

Ingen maskinvare oppdaget.
Kommunikasjonen mellom PC og maskinvaren kan ikke etableres. Gå ut av Dantec Keypoint.NET
programmet og sjekk:
- USB-kabelens kobling mellom datamaskinenheten og koblingspanelet (internt).
- strømkabelens kobling til koblingspanelet (internt).
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