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Copyright © 2020 Natus. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Treść niniejszego podręcznika stanowi własność firmy Natus Medical Incorporated. Jego powielanie
w całości lub części jest surowo wzbronione.
W momencie druku/rejestracji na płycie DVD podręcznik stanowił dokładny opis urządzenia i jego funkcji, jednak
w związku z ewentualnymi modyfikacjami urządzenia wprowadzonymi po dacie wyprodukowania podręcznika
opakowanie systemu może zawierać jeden lub więcej dodatków do podręcznika. Z podręcznikiem oraz wszelkimi
dodatkami do niego należy się uważnie zapoznać przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia.
Następujące sytuacje są równoznaczne z unieważnieniem wszelkich gwarancji i zobowiązań po stronie
firmy Natus:
•

Eksploatacja urządzenia nie jest zgodna z dołączonymi do niego podręcznikami i inną dokumentacją.

Natus Neuro oraz Keypoint są zastrzeżonymi znakami towarowymi stanowiącymi własność firmy Natus
Medical Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Należy pamiętać, że dokumentacja dołączona do urządzeń Keypoint zawiera instrukcję obsługi oprogramowania,
instrukcję obsługi sprzętu, arkusz danych technicznych (Technical Data Sheet) oraz podręcznik referencyjny
dotyczący użytku klinicznego (Clinical Reference Manual). Zapoznanie się z instrukcją obsługi oprogramowania i
instrukcją obsługi sprzętu jest konieczne do prawidłowego użytkowania aplikacji Dantec Keypoint.NET oraz
przeprowadzenia badania. Instrukcje zaawansowanej obsługi aplikacji Dantec Keypoint.NET oraz opis wszystkich
funkcji i badań możliwych do przeprowadzenia można znaleźć w podręczniku Clinical Reference Manual
(dostępnym wyłącznie w języku angielskim). Szczegółowe dane techniczne systemu znajdują się w arkuszu
danych technicznych (dostępnym wyłącznie w języku angielskim).

Sprawdzić w instrukcji obsługi / ostrzeżenia i przestrogi, na które należy zwrócić uwagę
Przed przystąpieniem do badania należy zapoznać się z dokumentacją, aby w pełni zrozumieć sposób
obsługi systemu. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszystkie ostrzeżenia i przestrogi.
Lista ogólnych symboli wymaganych prawnie dotyczących tego urządzenia znajduje się w niniejszym
podręczniku, w części „Ogólne symbole wymagane prawnie”.
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa
System jest przeznaczony do stosowania w następujących badaniach elektrofizjologicznych: elektromiografia (EMG),
badania przewodnictwa nerwowego (elektroneurografia, NCS) oraz rejestrowanie potencjałów wywołanych (EP).

Znaki i symbole
Rx only

Tylko dla odbiorców w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych
niniejsze urządzenie może być sprzedawane wyłącznie lekarzom lub na ich zamówienie.
Ostrzeżenia powiązane z tym urządzeniem.
Przestrogi związane z tym urządzeniem.
Sprawdzić w instrukcji obsługi sprzętu.
Niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą Rady 93/42/EWG w sprawie wyrobów
medycznych.
Częstotliwość powtarzania
Powtarzana stymulacja
Pojedynczy bodziec
Czas trwania bodźca
Wskaźnik trybu intensywności bodźca
Wskaźnik wyemitowania bodźca
Prędkość/czułość rejestracji
Wskaźnik trybu koła (intensywność)
Wskaźnik trybu koła (znacznik/wyzwalacz)

Przeznaczenie
System Keypoint jest przeznaczony do stosowania w badaniach elektrofizjologicznych do oceny diagnozy
i rokowania a także do monitorowania schorzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.
Może być również używany do badania funkcjonalnych aspektów nerwów i mięśni pod kątem innych
dziedzin, na przykład rehabilitacji (fizjoterapii), medycyny pracy i medycyny sportowej.
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Przeciwwskazania
Przeciwwskazania dotyczące sprzętu i korzystania z niego opisano w instrukcji obsługi systemu Dantec Keypoint
Focus i urządzenia G4. Przed przystąpieniem do eksploatacji systemu należy zapoznać się z tymi informacjami.

Ostrzeżenia
Przeciwwskazania i ostrzeżenie/przestrogi dotyczące sprzętu i korzystania z niego opisano w instrukcji
obsługi sprzętu. Przed przystąpieniem do eksploatacji systemu należy zapoznać się z tymi informacjami.
Niniejszego sprzętu komputerowego należy używać wyłącznie do zastosowań zgodnych z jego
przeznaczeniem, tj. do przeprowadzania badań u pacjentów oraz ewentualnego generowania
raportów z badań. Nie należy instalować na nim żadnego oprogramowania, z wyjątkiem aplikacji
Dantec Keypoint.NET. Firma Natus nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w przypadku użytkowania
niezgodnego z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku.
Nie dotykać przycisku trybu koła podczas zmiany poziomu wyzwalacza i korzystania z koła
intensywności, ponieważ może to nieoczekiwanie zwiększyć intensywność stymulacji.
Podczas użytkowania stymulatorów prądowych należy uważać, aby nie narazić pacjenta na kontakt
z prądem o wysokim natężeniu. Przed podłączeniem lub odłączeniem elektrody stymulacyjnej należy
zawsze zresetować stymulator.
Podczas używania programu należy zwracać uwagę na wskaźnik intensywności. — Więcej informacji
można znaleźć w części „Przeładowanie stymulatora” w instrukcji obsługi oraz w części „Stymulatory”
niniejszej instrukcji obsługi sprzętu Keypoint.
Należy unikać stosowania stymulacji przezklatkowej.
W przypadku pojawienia się objawów takich jak wysypka lub innych nietypowych objawów podczas
użytkowania systemu należy zaprzestać symulacji i zdjąć elektrodę ze skóry.

Przestrogi
Należy unikać stosowania stymulacji elektrycznej przez dłuższy czas.
Nie należy dopuszczać do przypadkowego zetknięcia się podłączonych elektrod (także
nieumieszczonych na pacjencie) z innymi przewodzącymi komponentami, łącznie z komponentami
podłączonymi do uziemienia.
W przypadku wystąpienia krwawienia z punktów podłączenia elektrod igłowych należy stosować
środki ochronne zgodne z lokalnymi przepisami.
Podczas badania pacjentów cierpiących na choroby zakaźne należy stosować konwencjonalne środki
ostrożności.
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Uruchamianie aplikacji Dantec Keypoint.NET
Aby uruchomić aplikację, należy dwukrotnie kliknąć ikonę Keypoint.NET na pulpicie systemu Windows.
Spowoduje to wyświetlenie strony Home Page. (Strona główna).

Strona główna

Ekran Home Page (Strona główna) to początkowy widok wyświetlany po uruchomieniu programu. Na ekranie
Home Page (Strona główna) są dostępne następujące opcje:

 Utworzenie nowego badania.
 Otwarcie listy Study List (Lista badań) zawierającej listę istniejących badań
 Dostęp do zaawansowanych ustawień w menu Options (Opcje) — dostępne tylko ze strony głównej.
 Zamknięcie programu.
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Dane pacjenta

Kliknięcie przycisku New Study (Nowe badanie) na stronie głównej powoduje wyświetlenie ekranu Patient Data
(Dane pacjenta). Na ekranie Patient Data (Dane pacjenta) można wprowadzić/edytować następujące informacje:
 dane pacjenta,
 komentarze,
 wnioski.
Należy pamiętać, że wprowadzanie danych nie jest możliwe przy zaznaczonym polu wyboru Study Complete
(Badanie ukończone).
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Lista badań

Kliknięcie przycisku Study List (Lista badań) na stronie głównej lub karty Study List (Lista badań) na pasku
nawigacji powoduje wyświetlenie listy badań, przy użyciu której można otworzyć badanie do edycji. Lista badań
może zawierać badania lokalne i zdalne.
Kliknięcie badania powoduje zaznaczenie odpowiedniego badania i wyświetlenie „listy ocen” po prawej stronie
widoku listy badań, jak przedstawiono na powyższej ilustracji.

Ikona stanu

1

Przesyłanie

4

Lokalne

2

Ukończone

5

Wyrejestrowane

3

Aktywne

6

Zdalne

Dwukrotne kliknięcie badania
Dwukrotne kliknięcie badania powoduje wyświetlenie karty Patient Data Menue (Menu danych pacjenta),
umożliwiającej edycję pól wprowadzania danych.

Nowe badanie dla tego pacjenta
Aby utworzyć nowe badanie dla pacjenta, należy kliknąć przycisk New Study for This Patient (Nowe badanie dla
tego pacjenta), co spowoduje przekierowanie do ekranu Patient Data (Dane pacjenta).
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Kliknięcie badania prawym przyciskiem myszy
Kliknięcie badania prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie menu skrótów, które umożliwia
eksportowanie, usuwanie i generowanie raportów. Możliwe jest także sortowanie i filtrowanie badań.

Kliknięcie nagłówka kolumny prawym przyciskiem myszy
Kliknięcie nagłówka kolumny prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie listy typów kolumn, które
można wyświetlić.

Kliknięcie nagłówka kolumny lewym przyciskiem myszy
Kliknięcie nagłówka kolumny lewym przyciskiem myszy sortuje listę według danej kolumny.

Menu badań

1

Górny pasek nawigacji z kartami

6

Widok miejsc szczegółowych

2

Wybór ustawienia aplikacji

7

Pole struktury anatomicznej

3

Lewe i prawe przyciski opcji

8

Widok typu badania

4

Lista rozwijania elementu głównego filtra

9

Pasek stanu pacjenta

5

Lista rozwijana Muscle (Mięśnie)

10 Struktura widoku drzewa
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Typy badań i widoki miejsc szczegółowych
Badanie można wybrać na karcie Test Menu (Menu badania) dostępnej z poziomu karty Patient
Data (Dane pacjenta). Kliknięcie karty menu badań powoduje wyświetlenie widoku Test Types (Typy
badań) (8) i widoku Detailed Sites (Miejsca szczegółowe) (6). Widok typu badania składa się z folderów
badań. Każdy folder pozwala na uporządkowanie różnych powiązanych badań. Widok miejsc
szczegółowych zawiera kilka pól Anatomy Boxes (Pola struktur anatomicznych) (7) zawierających
dostępne miejsca mięśni/nerwów. — Patrz ilustracja powyżej.

Rozpoczynanie badania
1. Aby wybrać badanie, kliknij badanie, na przykład Motor (Nerw ruchowy), w widoku drzewa.
— Do wybierania badań można również użyć prawego joysticka / przycisków strzałek na panelu
sterowania.
2. Następnie wybierz stronę — opcja Left (Lewa) lub Right (Prawa) — klikając odpowiednią opcję.
— Można również użyć pomarańczowych i zielonych przycisków na panelu sterowania.
— Należy pamiętać, że można wybrać opcję Filter Root (Filtr główny) i Muscle /Nerve (Mięsień/nerw) z
listy wyświetlonej w polach rozwijanych. Po kliknięciu strzałki listy rozwijanej zostanie wyświetlona
lista przedstawiona na rysunku poniżej.
3. Na koniec kliknij miejsce stymulacji w widoku Detailed Sites (Miejsca szczegółowe) np. Medianus
(Pośrodkowy) w polu Anatomy box (Pole struktury anatomicznej). Spowoduje to automatyczne
przekierowanie do strony Test menu (Menu badań)
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Przykład badania 1: Przewodnictwo nerwu
ruchowego
Wprowadzenie
System Dantec Keypoint.NET umożliwia przeprowadzenie serii badań dotyczących przewodnictwa
nerwowego. Badania te wymieniono na ekranie Test Menu (Menu badań). Na przykład, poniżej opisano
funkcje badania przewodnictwa nerwu ruchowego.
Należy pamiętać, że wszystkie inne badania oferują podobne funkcje i są przeprowadzane w podobny sposób.

Informacje ogólne — badanie nerwu ruchowego

1

Górny pasek nawigacji z kartami

9

Okno zakresu z poziomymi i pionowymi
suwakami

2

Karty nawigacji po badaniach

10

Przyciski oznaczone kolorami (do
użytku z przypisanymi klawiszami)

3

Pasek ustawień stymulacji

11

Pasek stanu pacjenta

4

Tabela miejsca z suwakiem

12

Wybrane miejsca

5

Tabela segmentu z suwakiem

13

Anulowane miejsca

6

Okna opcjonalne (dostępne za pośrednictwem
menu wyświetlanego kliknięciem prawego
przycisku myszy)

14

Obszar informacji dotyczących śladów

7

Okno historii

15

Nazwa i miejsce wybranej struktury
anatomicznej

8

Okno działań opcjonalnych

16

Korzystanie z panelu sterowania —
G4/Focus
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Uwagi dotyczące funkcji i widoków
Karty nawigacji po badaniach (2)
Powiązane badania, które są zgrupowane, umieszczono na osobnych kartach Test Navigation (Nawigacja
po badaniach).
Można je wybrać przy użyciu klawiszy F7–F12 na klawiaturach lub klikając myszą.
W systemie Keypoint G4/FOCUS karty Test Navigation (nawigacja po badaniach) można wybrać także przy
użyciu prawego i lewego przycisku Software Navigation (Nawigacja w oprogramowaniu)

.

Pasek stanu pacjenta (11)
Pasek stanu pacjenta zawiera następujące informacje: identyfikator pacjenta, nazwisko pacjenta,
identyfikator badania, data i stan badania.

Okno zakresu
Praca z miejscami w obszarze informacji dotyczącymi śladów (14)
Dla każdego miejsca w obszarze informacji dotyczących śladów są wyświetlane następujące informacje:
mięsień, rejestracja, czułość i nazwa miejsca. Informacje wspólne dla wszystkich miejsc zamieszczono w
górnej części obszaru informacji dotyczących śladów.
Praca z miejscami jest możliwa przy użyciu przycisku New Site (Nowe miejsce) myszy lub joysticka /
przycisków strzałek na panelu sterowania.

Korzystanie z przycisku nowego miejsca
Naciśnięcie tego przycisku powoduje wybranie następnego miejsca lub miejsc, które nie zostały jeszcze
zmierzone. Funkcji tej należy używać w trybie rejestrowania.

Korzystanie z myszy
 Aby zaznaczyć miejsce: kliknij miejsce (13). Miejsce zostanie przesunięte do góry, zmieni kolor na
niebieski i stanie się aktywne (12).
 Aby usunąć zaznaczenie miejsca: kliknij strzałkę w dół zaznaczonego miejsca (12). Miejsce zostanie
przesunięte w dół, zmieni kolor na bladoniebieski i stanie się nieaktywne.
 Aby aktywować nieaktywne miejsce: kliknij bladoniebieskie, nieaktywne miejsce. Miejsce zmieni kolor
na niebieski i stanie się aktywne.

Korzystanie z joysticka / przycisków strzałek
Joystick lub przyciski strzałek oznaczone
mogą być używane podczas dostosowywania znaczników.
Powodują one wybieranie/aktywowanie pojedynczych miejsc:
 (góra) i (dół) powoduje wybranie następnego pojedynczego miejsca.
 (prawo) i (lewo) powoduje wybranie znacznika.

Keypoint Workstation

Keypoint Portable i Keypoint 4
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Keypoint G4

Keypoint Focus

Inne funkcje panelu sterowania (ogólne dla wszystkich typów badań):
Joystick lub klawisze strzałek oznaczone symbolem
modyfikują rejestrację i czułość dla wszystkich
miejsc o tym samym typie sygnału, co aktualnie aktywne miejsca.

Prędkość rejestracji:
 Aby zwiększyć prędkość rejestracji: kliknij (w prawo).
 Aby zmniejszyć prędkość rejestracji: kliknij (w lewo).

Poziom czułości:
 Aby zwiększyć poziom czułości: kliknij (w górę).
 Aby zmniejszyć poziom czułości: kliknij (w dół).

Zapisywanie zarejestrowanych śladów
Zarejestrowane ślady są zapisywane automatycznie przez wybranie funkcji Auto-Move to History
(Automatycznie przenieś do historii) w oknie History (Historia) (7) (zalecane) lub ręczne kliknięcie przycisku
Move to History (Przenieś do historii).
UWAGA: Każde miejsce ma własną historię.

Widoki historii i akwizycji
 Kliknij przycisk wyświetlania wszystkich śladów
 Kliknij przycisk wyświetlania wybranego śladu

, aby wyświetlić wszystkie ślady dla miejsca.
, aby wyświetlić tylko zaznaczony ślad.

 Wybrany ślad jest oznaczony kolorem niebieskim. Nowy ślad zawsze staje się wybranym śladem. Kliknij
dwukrotnie lub prawym przyciskiem określony ślad, aby wybrać inny ślad.
 Użyj panelu History (Historia) po prawej stronie ekranu, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji
wyświetlania wybranych miejsc.
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Ustawienia stymulacji
Ustawienia stymulacji są wstępnie zdefiniowane, ale można je zmienić przy użyciu lokalnych ustawień
badań. Ustawienia stymulacji można zmienić przy użyciu myszy lub panelu sterowania.

Korzystanie z myszy
Pasek ustawień stymulacji umożliwia zmianę parametrów stymulacji, tj. kształtu fali i częstotliwości, w
trakcie badania. Kliknij przycisk

i wybierz wartość z listy rozwijanej.

Korzystanie z panelu sterowania
 Naciśnij przycisk pojedynczego bodźca
tryb powtarzanej stymulacji.

, aby aktywować impulsy pojedynczego bodźca lub zatrzymać

 Naciśnij przycisk Powtarzanej stymulacji
stymulacji.

, aby aktywować lub zatrzymać tryb powtarzanej

Keypoint Keypoint G4 / Keypoint Focus
Przycisk czasu trwania bodźca

ustawia czas trwania bodźca w następujący sposób:

 Aby zwiększyć czas trwania: kliknij (w górę).
 Aby zmniejszyć czas trwania: kliknij (w dół).
Przycisk częstotliwości powtarzania

ustawia częstotliwość powtarzania w następujący sposób:

 Aby zwiększyć częstotliwość powtarzania: kliknij (w górę).
 Aby zmniejszyć częstotliwość powtarzania: kliknij (w dół).

Keypoint Keypoint G4 / Keypoint Focus

Przeciążenie stymulatora
PRZESTROGA Podczas używania programu należy zwracać uwagę na wskaźnik intensywności.
Jeśli wskaźnik intensywności miga na czerwono, należy natychmiast zatrzymać stymulację. Patrz część
„Stymulatory” w instrukcji obsługi sprzętu.
Przeciążenie stymulatora występuje, gdy bieżące wyjście stymulatora jest niezgodne z wymaganym
natężeniem.
Sprawdź następujące przyczyny przeciążenia stymulatora:
 co najmniej jedna elektroda mogła się odłączyć;
 zbyt wysoka impedancja elektrody;
 konfiguracja bodźców wymaga zbyt wiele mocy: wysoka częstotliwość, długie impulsy i wysoka
intensywność;
 nieoczekiwane/nietypowe warunki, tj. awaria oprogramowania lub sprzętu spowodowała
nieoczekiwany bodziec o wysokiej mocy.
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Głośnik — panel sterowania (Keypoint G4 / Keypoint Focus)
Klawisz/wskaźnik wyciszenia głośnika
 Naciśnięcie klawisza wyciszenia głośnika powoduje przełączanie między włączeniem i wyłączeniem
wyciszenia. Świecąca się żółta kontrolka informuje, że głośnik jest wyciszony.

Pokrętło/wskaźnik sterowania głośnością
 Aby włączyć funkcję głośności, naciśnij pokrętło sterowania głośnością. Świecąca się zielona kontrolka
głośności wskazuje włączenie funkcji głośności.
 Aby dostosować poziom głośności, obróć pokrętło sterowania głośnością przy włączonej funkcji głośności.

Znaczniki
Wstawianie znacznika w oknie zakresu
Znaczniki są wstawiane automatycznie podczas stymulacji.
Znaczniki można także wstawiać ręcznie:
 Umieść kursor nad śladem i wstaw znacznik latencji początkowej.
 Wybierz i wstaw pozostałe znaczniki z listy wyskakującej. Wstawienie znacznika spowoduje
zaktualizowanie tabeli wyników.

Przesuwanie znacznika myszą
Kliknij znacznik, który chcesz przesunąć, i, przytrzymując przycisk myszy, przeciągnij go w odpowiednie
położenie. Zakończ, zwalniając przycisk myszy.
 Jeśli przeciągniesz znacznik do lewej strony i zetknie się on z innym znacznikiem, znaczniki zostaną
nałożone do siebie.
 Jeśli przeciągniesz znacznik do prawej strony i zetknie się on z innym znacznikiem, znaczniki będą
przesuwane jednocześnie.
Przesunięcie znacznika spowoduje zaktualizowanie tabeli wyników.

Przesuwanie znacznika przy użyciu panelu sterowania
Ustaw koło w tryb kursora, aby przesunąć znacznik.
Joystick oznaczony symbolem

przesuwa znacznik lub wybiera miejsca w następujący sposób:

 Strzałka w prawo służy do wybrania kolejnego znacznika.
 Strzałka w lewo służy do wybrania poprzedniego znacznika.
 Strzałka w górę służy do wybrania miejsca powyżej.
 Strzałka w dół służy do wybrania miejsca poniżej.
Koło służy do przesunięcia wybranego znacznika.

Przesuwanie znacznika
Focus)

przy użyciu panelu sterowania (Keypoint G4 / Keypoint

W przypadku włączenia funkcji głośności głośnika
klawisze strzałek w górę i w dół śladu/znacznika
umożliwiają wybór aktywnego śladu. Pokrętło sterowania głośnością umożliwia regulację głośności
głośnika.
W przypadku włączenia funkcji sterowania kursorem klawisze strzałek w prawo i w lewo śladu/znacznika
umożliwiają wybór odpowiednio poprzedniego i następnego znacznika.
Przyciski strzałek w górę i w dół śladu/znacznika umożliwiają wybór odpowiednio miejsca powyżej i
poniżej. Pokrętło sterowania kursorem umożliwia przesuwanie wybranego znacznika.
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Usuwanie znacznika z okna zakresu
 Przesunięcie znacznika poza koniec rejestracji powoduje jego usunięcie. Znacznik pojawia się ponownie
na liście wyskakującej znaczników.

Przesuwanie śladu
W oknie zakresu można przesunąć ślady w górę i w dół, aby wyregulować przesunięcie pionowe.

 Kliknij uchwyt śladu (A) na prawym końcu krzywej, jednocześnie naciskając i przytrzymując przycisk
myszy. Ślad zmieni kolor, a wskaźnik w kształcie dłoni wskazuje, że można go przesunąć. Zakończ,
zwalniając przycisk w odpowiednim położeniu.
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Impedancja

Rozpoczynanie badania impedancji
 Wybierz polecenie Impedance (Impedancja) w menu wyświetlanym po kliknięciu prawego przycisku

myszy lub naciśnij przycisk Ω na skrzynce wzmacniacza (opcja niedostępna w przypadku wzmacniaczy
3-kanałowych). Rozpocznie się badanie impedancji dla wszystkich połączonych elektrod.

 Wyreguluj elektrody do odpowiedniego poziomu (zdefiniowane w oknie Settings [Ustawienia]). Koła
zmienią kolor z czerwonego na zielony. Na skrzynce wzmacniacza jest to wskazywane przez wyłączenie
wszystkich kontrolek LED. Gdy kontrolki LED świecą stałym światłem, oznacza to wysoką impedancję.

Zapisywanie badania impedancji
 Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby dodać badanie impedancji do listy Saved (Zapisane).

Zatrzymywanie badania impedancji
 Kliknij przycisk OK, aby zatrzymać badanie impedancji.
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Praca z tabelami wyników

W teście przewodnictwa nerwów ruchowych może występować jedna lub dwie tabele, zależnie od
wybranej struktury anatomicznej.
Tabele mogą należeć do typu Site (Miejsce) i Segment.
Do momentu umieszczenia znaczników tabele nie zawierają żadnych wartości. Tabele odpowiadają
wynikom stymulacji.
 Odległość i temperaturę można edytować ręcznie, jeśli zostały wybrane: należy kliknąć pole tabeli i
wprowadzić wartość.
 Jeśli pole wyników ma odpowiadający limit referencyjny, wynik będzie oznaczony następującymi kolorami:
— nietypowy: tło czerwone;
— typowy: tło jasnozielone:
— supertypowy (tj. typowy, ale poza granicami): tło ciemnozielone.
 Kliknięcie nazwy miejsca w tabeli aktywuje odpowiedni ślad w oknie zakresu.

Okna opcjonalne
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy poza śladami w oknie zakresu powoduje wyświetlenie zestawu okien
opcjonalnych. Są to okna: Activity (Działanie), Plot (Wykres) i Note (Uwaga).
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Ekran danych przewodnictwa nerwów
Naciśnięcie przycisku NC Data (Dane przewodnictwa nerwów) powoduje wyświetlenie strony
podsumowania. Ponowne kliknięcie tego przycisku lub zamknięcie okna strony podsumowania powoduje
powrót do ekranu Test (Badanie).

Ustawienia i projekt
Ekran Settings (Ustawienia)

Na ekranie Current Settings (Bieżące ustawienia) można zmienić parametry rejestracji i stymulacji badania.
 Kliknij zestaw struktur anatomicznych, aby wyświetlić ustawienia miejsca.
 Aby otworzyć ustawienia miejsca określonego śladu z okna zakresu, kliknij ślad prawym przyciskiem
myszy i wybierz ustawienia.
 Po dostosowaniu ustawień kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia lub kliknij przycisk Cancel
(Anuluj), aby zamknąć stronę ustawień bez zapisywania zmian.
Dostosowane ustawienia wprowadzone przy użyciu ekranu Settings (Ustawienia) i Design (Projekt) (jeśli
jest dostępny) mają zastosowanie tylko do określonego badania i pacjenta. Nowe badania mają domyślne
ustawienia badań.
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Przykład badania 2: EMG
Wprowadzenie
Przykład badania 2 zawiera opis funkcji dostępnych dla badania elektromiograficznego (EMG).

Informacje ogólne — widok akwizycji

1 Górny pasek nawigacji z kartami

6 Przyciski wyboru widoku

2 Karty nawigacji po badaniach

7

3 Pasek górny zakresu

8 Zakres główny

4 Okna wykresu

9

5 Rejestrator
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Przyciski oznaczone kolorami (do użytku z
przypisanymi klawiszami)

Zakres informacji ogólnych z wartościami
rejestracji i czułości

Dantec Keypoint

Uwagi dotyczące funkcji i widoków
Wybór widoku (6)
 Zestaw skonfigurowanych wstępnie opcji Views (Widoki) określa funkcje programu w trybie akwizycji.
Przyciski (patrz oznaczone czerwonymi ramkami przyciski na powyższym rysunku) sterują bieżącym
wybranym widokiem. Po wybraniu przycisk zmienia kolor na jasnoniebieski.
 Widok jest konfigurowany przy użyciu różnych wyświetlonych parametrów: krzywych ogólnych,
wzmocnienia, szybkości rejestracji i analizy.
 Domyślną konfigurację widoków można zmodyfikować przy użyciu pozycji Options (Opcje) na ekranie
Home Page (Strona główna).

Pasek górny zakresu (3)

Pasek górny zakresu zawiera nazwę, stronę mięśnia i stan bufora. Bufor zbiera dane w trakcie określonej
liczby sekund, np. 5 sekund. Liczbę sekund może zdefiniować użytkownik.

Sterowanie wyzwalaczem
Podczas pracy w oknie zakresu głównego (8) są dostępne dwie opcje sterowania wyzwalaczami. Można je
aktywować myszą lub przy użyciu joysticków na panelu sterowania:

Korzystanie z myszy
 Wyzwalacz można dodać do śladu, klikając w dowolnym miejscu zakresu głównego (9).
Wyzwalacz można przeciągnąć do dowolnej pozycji w zakresie: przesuń wskaźnik myszy do wyzwalacza, a
następnie przytrzymaj lewy przycisk myszy, przesuwając go do odpowiedniej pozycji. Zakończ, zwalniając
przycisk myszy.
Usuń wyzwalacz z zakresu, przeciągając go poza zakres. Okno zakresu głównego przełącza się następnie w
tryb pracy swobodnej.
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Korzystanie z joysticków na panelu sterowania
Dedykowany joystick oznaczony

modyfikuje opóźnienie wyzwalacza:

 Aby zwiększyć opóźnienie wyzwalania : kliknij (w prawo).
 Aby zmniejszyć opóźnienie wyzwalania : kliknij (w lewo).

Keypoint Workstation

Keypoint Portable i Keypoint 4

Keypoint G4

Keypoint Focus

A* Tylko Keypoint Portable i Keypoint 4

Poziom wyzwalacza
Naciśnij przycisk trybu koła (A/A*), aby przełączyć się w tryb kursora. Kontrolka zmieni kolor na żółty.
 Koło sterowania intensywnością umożliwia teraz zmianę poziomu wyzwalacza.

Poziom wyzwalacza (Keypoint G4 / Keypoint Focus)
Naciśnij pokrętło sterowania kursorem, aby przełączyć się w tryb kursora. Po włączeniu trybu kursora
włącza się zielona kontrolka.
 Pokrętło sterowania kursorem umożliwia regulację poziomu wyzwalacza.

Krzywa wyzwalacza
Aby zaznaczyć / usunąć zaznaczenie krzywej wyzwalacza, otwórz menu prawego przycisku w zakresie i
wybierz opcję „Trig Slope” (Krzywa wyzwalacza).
 Jeśli zaznaczono krzywą wyświetlacza, sygnał jest wyzwalany przy drodze w dół.
 Jeśli nie zaznaczono krzywej wyświetlacza, sygnał jest wyzwalany przy drodze w górę.
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Wyzwalacz okna

 Wyzwalacz okna składa się z wyzwalacza normalnego (A) i wskaźnika okna (B). Można go wybrać przy
użyciu menu wyświetlanego po kliknięciu prawego przycisku myszy. Patrz rysunek powyżej.
Długość wyzwalacza okna można zmienić, przeciągając go od prawej strony wskaźnika.
Wskaźnik okna można przesunąć w górę i w dół niezależnie od wyzwalacza, przeciągając myszą.

Widok dzielonego ekranu
Aby podzielić okno na dwa panele, kliknij prawym przyciskiem myszy zakres i wybierz polecenie „Split” (Podziel)
z menu. Okno zostanie podzielone na zakres ogólny. Zakres główny przedstawiony na rysunku poniżej:
 Zakres ogólny (A): po zastosowaniu wyzwalacza w zakresie głównym cienka czerwona linia w zakresie
ogólnym wskazuje poziom amplitudy.
 Zakres główny (B): wyzwalacz jest ustawiony w zakresie głównym, w którym przedstawiono krzywe w
ruchu swobodnym.
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Rejestrator cyfrowy
Rejestrator cyfrowy służy do rejestrowania testów na żywo oraz odtwarzania istniejących nagrań.
Wszystkie dane są rejestrowane na dysku twardym.

1 Lista nagrań
2 Pasek stanu pokazuje postęp w czasie podczas odtwarzania.
Odtwórz lub

wstrzymaj nagranie.

Zatrzymaj nagrywanie lub odtwarzanie
Rejestruj sygnały na żywo.
Usuń nagranie wybrane na liście nagrań.

Eksportowanie sygnału
Kliknij pasek stanu prawym przyciskiem myszy, aby wyeksportować nagranie do formatu fali lub tekstu.

Okna wykresu (4) (opcjonalne)
W zależności od konfiguracji testu ten obszar zawiera różne okna wykresu wynikowego:
interwału między wyładowaniami (IDI), potencjału jednostki ruchowej (MUP), obrotów/amplitudy,
liczby małych segmentów (NSS), koperty i współczynnika szczytowego.
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Należy pamiętać, że okna wykresów nie zawierają żadnych wartości do momentu przeprowadzenia analizy.

Przykład: Okno wykresu wyniku potencjału jednostki ruchowej (opcjonalne)

Okno wykresu wyniku MUP przedstawia wartości MUP określone podczas analizy. Liczba
zaakceptowanych MUP jest wyświetlana w prawym górnym rogu okna.
 Kwadrat oznacza MUP. Aby aktywować edycję MUP, która obejmuje szczegółowe dane MUP,
amplitudę i czas trwania, wystarczy kliknąć kwadrat.
 Średnia amplituda / czas trwania jest wyświetlana jako X (kody kolorystyczne są podobne do MUP).
Jeśli MUP ma odpowiadający mu limit referencyjny, wynik będzie oznaczony następującymi kolorami:
— nietypowy: kwadrat czerwony;
— typowy: kwadrat zielony.
Jeśli są obecne wartości referencyjne, może występować jedno pole dla pojedynczych MUP i jedno pole
dla średnich MUP.
Amplituda i czas trwania MUP bez odpowiadających limitów referencyjnych są wyświetlane w kolorze
czarnym. Obszar typowy jest wyświetlany jako przezroczyste pole z zieloną obwódką.
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Wyniki
Naciśnięcie przycisku Findings (Wyniki) powoduje przejście do strony wyników. Ta strona umożliwia
kompleksową ocenę wyników dla wszystkich mięśni. Można też aktywować pasek wyników (C) w widoku
akwizycji, aby umożliwić bieżącą ocenę wybranego mięśnia. Pasek wyników można aktywować, klikając
prawym przyciskiem okno krzywej lub wybierając widok, w którym jest on zdefiniowany jako aktywny.
W obu przypadkach wyniki można zmienić, klikając komórki tabeli. Należy pamiętać, że wyniki można zmienić
jednym kliknięciem lub przytrzymując przycisk myszy podczas przesuwania go do odpowiedniego wyniku.

Okno uwag

Aby wyświetlić okno uwag, należy wybrać tę opcję w menu prawego przycisku.
W oknie uwag można wprowadzać komentarze powiązane z bieżącym badaniem i stroną. Po kliknięciu
okna uwag migający kursor wskaże możliwość wprowadzania tekstu.
Funkcje cofania, wycinania, wklejania, usuwania i wybierania są dostępne po kliknięciu okna uwag prawym
przyciskiem myszy.

Jeśli okno uwag jest obecne, ale nie zostało wyświetlone, obok nazwy struktury anatomicznej w lewej
górnej części ekranu jest widoczna niewielka ikona

.

Pole Notes (Uwagi) na ekranie Patient Data (Dane pacjenta) zawiera wszystkie wprowadzone uwagi do badania.
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Analiza MUP (opcjonalna)
Po kliknięciu przycisku MUP Analysis (Analiza MUP) aplikacja analizuje dane z sesji MUP, poszukując
możliwych MUP. Identyfikowany jest każdy unikalny, powtórzony MUP.
Analiza identyfikuje i uśrednia indywidualne wyładowania z jednej jednostki ruchowej. Działania po
analizie są wstępnie zdefiniowane i zależą od konfiguracji badania.
 Typy działań podejmowanych w przypadku odnalezienia MUP:
— pozostanie w bieżącym widoku (automatyczna akceptacja),
— przejście do edycji MUP w przypadku znalezienia MUP,
— przejście do widoku oceny MUP,
— przejście do MUP.
 Typy działań podejmowanych w przypadku nieodnalezienia MUP:
— pozostanie w bieżącym widoku (kontynuowanie),
— przejście do widoku oceny MUP.

Analiza IP (opcjonalna)
Po kliknięciu przycisku IP analysis (Analiza IP) aplikacja analizuje dane z sesji IP (wzorów interferencji),
oblicza obroty, liczbę małych segmentów, NSS i inne parametry IP.
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Potencjały jednostki ruchowej (opcjonalne)
MUP — strona danych
Ekran Data (Dane) zawiera tabelę potencjałów jednostek ruchowych ze szczegółowymi parametrami, jak
przedstawiono na poniższym rysunku.
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Ekran MUP
Na ekranie MUP można przejrzeć nagrania/epoki. MUP są podzielone na pojedyncze jednostki linią
pionową, jak pokazano na ilustracji poniżej.

Powiększenie jednego z MUP.
Poniższe funkcje stają się dostępne po wskazaniu kursorem MUP, któremu użytkownik chce przyjrzeć się
dokładniej:
 Kliknij przycisk

, aby usunąć MUP. MUP zostanie oznaczony czerwonym krzyżykiem.

 Kliknij przycisk

, aby otworzyć MUP w widoku edycji MUP.

 Kliknij i przeciągnij znacznik, aby go dostosować. Działanie to wykonuje się w oknie powiększenia.
 Pionowa linia podziału (A) wskazuje koniec nagrania MUP. Należy kliknąć znacznik, aby pokazać ten
MUP w trybie regulacji.

- 32 -

Instrukcja obsługi oprogramowania

MUP — ekran ocen
Na ekranie MUP Review (Ocena MUP) można przejrzeć dane poszczególnych nagrań/epok.
Na tej stronie można również grupować MUP ręcznie, jeśli automatyczne wykrywanie MUP nie działa dla
określonego sygnału. Widok ten jest dostępny za pośrednictwem widoku edycji MUP.
Należy pamiętać, że zakres ogólny jest wyświetlany na górze, zakres główny w środku, a ramki z krzywymi
szablonu na dole.

Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby wybrać szablon. Wzór aktywacji jest przedstawiany w zakresie
ogólnym małymi liniami. W zakresie głównym pole oznacza zamknięty pojedynczy MUP.

Lokalizowanie MUP
Podczas poruszania myszą w zakresie głównym wokół wykrytych MUP są wyświetlane ramki. Niewielkie
wcięcie w środku ramki oznacza obecność MUP.
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Dodawanie MUP do szablonu
Należy kliknąć MUP, aby program wybierze MUP najbliższy niewielkiemu wcięciu w ramce. Pole jest
przenoszone automatycznie na szczyt, a MUP jest dodawany do ramki wybranego szablonu.
Należy kliknąć prawym przyciskiem w ramce, aby otworzyć menu umożliwiające dodanie, wyłączenie lub
automatyczne wyszukiwanie podobnych wyładowań MUP dla szablonu MUP.

Usuwanie MUP z szablonu
Należy kliknąć zaznaczony MUP, aby usunąć go z ramki szablonu.

MUP — ekran edycji

Obszar szablonu
Szablon zawiera następujące informacje:
 Amplituda i czas trwania są wyświetlane w kolorze zielonym, jeśli są typowe, czerwonym, jeśli są
nietypowe i czarnym, jeśli nie są dostępne wartości referencyjne.
 Fazy (można edytować).
 Obroty (można edytować).
 Liczba wyładowań.
W dolnej części każdego pola jest wyświetlany jest wzór aktywacji w postaci niewielkich słupków.
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Edycja szablonu
Każdy aktywny szablon zawiera MUP z dwoma znacznikami. Znaczniki można przesuwać. Zmianę tę widać
również w oknie rastra.

Uśrednianie i łączenie dwóch szablonów
W dolnej części aktywnego szablonu występuje szablon aktywacji. Aby przeprowadzić uśrednianie
sygnałów dwóch szablonów i połączyć wzory aktywacji, wystarczy kliknąć i przeciągnąć wzór słupków do
innego szablonu.

Usuwanie szablonu
Należy kliknąć przycisk

, aby usunąć szablon. Szablon zostanie oznaczony czerwonym krzyżykiem.

Okno rastra
Okno rastra zawiera wszystkie pojedyncze MUP z wybranego szablonu.
Należy kliknąć okno prawym przyciskiem myszy, aby włączyć i wyłączyć funkcję nakładania. Kliknięcie
sygnału w oknie rastra włącza i wyłącza sygnał.
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Pozostałe funkcje
Kopia zapasowa
PRZESTROGA Zdecydowanie zaleca się regularne wykonywanie kopii zapasowych. Do utworzenia
kopii zapasowej bazy danych należy użyć programu Admin Tool.
Do utworzenia kopii zapasowej katalogu zawierającego archiwum badań należy użyć programu Windows
Backup Tool.

Wydruk ekranu
Można wydrukować zrzut ekranu, klikając lewym przyciskiem myszy ikonę wydruku w prawym górnym
rogu lub naciskając klawisze <ctrl-print screen> na klawiaturze komputera. Używaną drukarkę i inne
ustawienia można zmienić, klikając ikonę wydruku prawym przyciskiem myszy.

Tryb demonstracyjny
Do celów demonstracji i nauki program może działać w trybie demonstracyjnym, w którym są prezentowane
sygnały symulowane. Tryb ten można włączyć, klikając przycisk Options (Opcje), a następnie przycisk System
na ekranie Home Page (Strona główna).
W trybie demonstracyjnym można użyć klawiszy <ctrl s> w celu uzyskania pojedynczej symulacji lub <ctrl r>
w celu włączenia lub wyłączenia symulacji powtarzanej.

Kliknięcie prawym przyciskiem
Należy pamiętać, że w przypadku braku funkcji (np. przycisku) zaleca się klikanie prawym przyciskiem
myszy różnych elementów na ekranie. Spowoduje to wyświetlenie menu z jedną lub wieloma opcjami.
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Komunikaty ostrzegawcze oprogramowania
W trakcie użytkowania mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty oprogramowania:
Intensity > 120 dB !! Increase ? (Intensywność > 120 dB!! Zwiększyć?)
Aby zwiększyć intensywność ponad 120 dB, należy wybrać odpowiedź Yes (Tak)..
PRZESTROGA
W przypadku zmiany algorytmu wymagane są nowe wartości referencyjne.
W przypadku korzystania z systemu wartości referencyjnych muszą one odpowiadać wybranemu
algorytmowi.
PRZESTROGA
Nowe ustawienia wymagają nowych wartości referencyjnych.
W przypadku korzystania z systemu wartości referencyjnych muszą one odpowiadać wybranym
ustawieniom.

Overloaded – Reduce Sensitivity!! (Przeciążenie — zmniejsz czułość!!)
Wystąpiło nasycenie: Jeśli ten komunikat o błędzie jest wyświetlany regularnie, zaleca się zmniejszenie
czułości wejścia, ponieważ nasycenie może mieć duży wpływ na parametry kształtu.

Gain Errors in Amplifiers, max. error. (Błędy wzmocnienia we wzmacniaczach, maks. błąd.)
Wzmocnienie we wzmacniaczach: Ten parametr został przetestowany w trybie uruchamiania i przekracza
dopuszczalne limity kalibracji. Należy wyjść z programu Dantec Keypoint.NET i sprawdzić połączenie
kablowe. Konieczna może być ponowna kalibracja.

Current Stimulator may be malfunctioning. (Możliwe nieprawidłowe działanie
stymulatora prądowego.)
Wystąpił problem podczas wykonywania testu uruchomienia stymulatora. Należy wyjść z programu
Dantec Keypoint.NET i sprawdzić połączenie kablowe. Nie należy używać stymulatora prądowego
w przypadku wyświetlenia takiego komunikatu, ponieważ stymulator może być uszkodzony.

No Hardware detected. (Nie wykryto sprzętu.)
Nie można nawiązać łączności między komputerem i sprzętem. Należy wyjść z programu Dantec
Keypoint.NET i sprawdzić:
— podłączenie kabla USB między komputerem i panelem połączeniowym (wewnętrznym), — podłączenie
kabla zasilania do panelu połączeniowego (wewnętrznego).
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Informacje na temat lokalnych biur sprzedaży i serwisowych można znaleźć na stronie
www.natus.com.
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