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Innehållet i den här handboken tillhör Natus Medical Incorporated. Återgivning av hela eller delar av den
är förbjuden.
Den här handboken beskriver enhetens och dess funktioner korrekt vid tidpunkten för utskrift/överföring
till DVD. Då ändringar kan ha genomförts efter att handboken producerades kan dock systempaketet
innehålla ett eller flera tillägg till handboken. Den här handboken, inklusive sådana tillägg, måste läsas
noggrant innan enheten används.
Följande situation upphäver eventuella garantier och skyldigheter för Natus:
Enheten används inte enligt medföljande handböcker och annan medföljande dokumentation.

•
.

Natus Neuro och Keypoint är registrerade varumärken som tillhör Natus Medical Incorporated i USA och
andra länder.
Observera att dokumentationen som medföljer Keypoint-enheterna inkluderar en bruksanvisning för
programvara, en bruksanvisning för hårdvara, ett teknisk datablad och en klinisk referenshandbok.
Båda bruksanvisningarna för programvara och hårdvara är nödvändiga för att kunna använda Dantec
Keypoint.NET-programmet och utföra ett test. För avancerad användning av Dantec Keypoint.NETprogrammet ger den kliniska referenshandboken (endast tillgänglig på engelska) en beskrivning av alla
funktioner och tester som kan utföras. För teknisk information ger det tekniska databladet (endast
tillgängligt på engelska) detaljerade tekniska specifikationer.

Se bruksanvisningen/observera varningar och försiktighetsåtgärder
Innan du startar ett test, se till att läsa dokumentationen och att du helt förstår hur systemet ska
användas. Uppmärksamma särskilt alla varningar och försiktighetsåtgärder.
För listan över de allmänna regleringssymboler som är associerade med den här enheten, se avsnittet
Allmänna reglerande symboler i den här handboken.
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Säkerhetsinformation
Systemet är avsett att användas i elektrofysiologiska tester såsom: Elektromyografi (EMG), nervledningsstudier (NCS)
och registrering av evoked potential (EP).

Tecken och symboler
Endast Rx

Endast för USA. Enligt amerikanska lagar får den här enheten endast säljas av läkare
eller på läkares ordination
Varningar relaterade till den här enheten
Försiktighetsåtgärder relaterade till den här enheten
Se bruksanvisningen
Enheten uppfyller EG-direktiv 93/42/EEG för medicintekniska produkter
Repetitionsfrekvens
Upprepad stimulus
Enkel stimulus
Varaktighet för stimulus
Lägesindikator för stimulusintensitet
Indikator för släppning av stimulus
Svephastighet/känslighet
Hjullägesindikator (intensitet)
Hjullägesindikator (markör/utlösare)

Avsedd användning
Keypoint-systemet är avsett som en elektrofysiologisk hjälp för att bedöma diagnos och prognos och för
att övervaka sjukdomar i det centrala och perifera nervsystemet.
Det kan även användas för att studera funktionella aspekter av nerver och muskler inom andra områden
såsom rehabilitering (fysisk medicin), yrkesmedicin och idrottsmedicin.
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Kontraindikationer
För kontraindikationer relaterade till hårdvaran och användningen av den, se hårdvaruhandboken för
Dantec Keypoint Focus eller G4. Se till att läsa informationen innan du använder utrustningen.

Varningar
För varningar och försiktighetsåtgärder relaterade till hårdvaran och användningen av den, se
hårdvaruhandboken. Se till att läsa informationen innan du använder utrustningen.
Använd inte den här datorbaserade utrustningen för något annat än den är avsedd för av tillverkaren,
d.v.s. att utföra test på patienter och eventuell efterföljande rapportgenerering. Installera ingen
annan programvara än Dantec Keypoint.NET-programvaran. Natus tar inget ansvar när utrustningen
inte används enligt beskrivningen i den här handboken.
Rör inte hjullägesknappen medan du flyttar pekarna och ändrar utlösarnivåerna, eller vid användning
av intensitetshjulet, då du oavsiktligen kan öka stimuleringsintensiteten.
Vid användning av strömstimulatorerna, var försiktig så att patienten inte utsätts för hög ström. Före
anslutning eller frånkoppling av stimuleringselektroden, ”återställ” därför alltid stimulatorn.
Var uppmärksam på intensitetsindikatorn under användningen av programmet. − Se avsnittet
Stimulatoröverbelastning i den här användarhandboken och avsnittet Stimulatorer i Keypointhårdvaruhandboken för mer information.
Undvik transtorakisk stimulering.
Om hudrodnad eller andra ovanliga symptom utvecklas under användningen, avbryt stimuleringen
och ta bort elektroden från huden.

Försiktighetsåtgärder
Undvik elektrisk stimulering under längre perioder.
Undvik oavsiktlig kontakt mellan anslutna elektroder (även om de inte är applicerade på patienten)
och andra ledande delar, inklusive sådana som är anslutna till skyddsjord.
Vid blödning från nålelektrodinförsel ska skyddshandskar användas enligt lokala bestämmelser.
Konventionella försiktighetsåtgärder ska vidtas för patienter med infektionssjukdomar.
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Starta Dantec Keypoint.NET
För att starta programmet, dubbelklicka på Keypoint.NET-ikonen på ditt Windows-skrivbord. Hemsidan
kommer då att visas.

Hemsida

Hemsidan är startskärmen när programmet öppnas. Från Hemsidan är följande alternativ tillgängliga:

 Skapa en ny studie.
 Öppna Studielistan med befintliga studier.
 Få tillgång till avancerade Alternativ −endast tillgängliga från hemsidan.
 Avsluta programmet.
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Patientdata

Om du klickar på knappen Ny studie på hemsidan öppnas sidan Patientdata. Från patientdatasidan kan du
ange/redigera:
 Patientdata
 Kommentarer
 Slutsatser
Observera att data inte kan anges när kryssrutan Study Complete har valts.
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Studielista

Om du klickar på knappen Studielista på hemsidan eller fliken Studielista på navigeringsfältet öppnas studielistan
från vilken du kan komma åt en studie för redigering. Studielistan kan bestå av både lokala och fjärrstudier.
Om du klickar på en studie markeras relevant studie och ger en ”granskningslista” på höger sida i studielistvyn,
såsom visas i figuren ovan.

Statusikon

1

Uppladdning

4

Lokal

2

Slutfört

5

Inte markerad

3

Aktiva

6

Avlägsen

Dubbelklicka på en studie
Om du dubbelklickar på en studie öppnas fliken Patientdatameny för redigering av datainmatningsfälten.

Ny studie för den här patienten
För att skapa en ny studie för patienten, klicka på Ny studie för den här patienten så omdirigeras du till sidan Patientdata.
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Högerklicka på en studie
Om du högerklickar på en studie visas en genvägsmeny som låter dig exportera, radera och generera rapporter.
Du kan även sortera och filtrera studierna.

Höger klicka på en kolumnrubrik
Om du högerklickar på en kolumnrubrik visas en lista över kolumntyper som du kan välja att visa i studielistan.

Vänsterklicka på en kolumnrubrik
Om du vänsterklickar på en kolumnrubrik sorteras listan enligt kolumnen.

Testmeny

1

Översta navigeringsfältet med flikar

6

Detaljerad platsöversikt

2

Val av programinställningar

7

Anatomiruta

3

Vänster eller höger alternativknappar

8

Testtypsöversikt

4

Filterrotrullgardinsmeny

9

Patientstatusfält

5

Muskelrullgardinsmeny

10 Trädstruktur
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Testtyper och detaljerade platsvyer
Du kan välja ett test från fliken Testmeny, som kan nås från fliken Patientdata. Om du klickar på
testmenyfliken visas vyn Testtyper (8) och vyn Detaljerade platser (6). Testtypsvyn består av testmappar.
Varje mapp tillhandahåller organisering av olika relaterade tester. Den detaljerade platsvyn visar ett antal
Anatomirutor (7) som innehåller tillgängliga muskel-/nervplatser. −Se figuren ovan.

Starta ett test
1. För att välja ett test, klicka på testet, t.ex. Motor från trädvyn.
– Styrspaken/piltangenterna till höger på kontrollpanelen kan även användas för att välja tester.
2. Välj sedan sida – Vänster eller Höger – genom att klicka på lämpligt alternativ.
– På kontrollpanelen kan de orange och gröna knapparna också användas.
– Observera att du kan välja Filterrot och Muskel/nerv från listan i listrutorna. Klicka på listpilen så
öppnas listan såsom visas i figuren nedan.
3. Klicka slutligen på en stimuleringsplats i vyn Detaljerade platser, t.ex. Medianus, i Anatomirutan. Den här
åtgärden dirigerar dig automatiskt till sidan Testmeny.
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Testexempel 1: Motornervledning
Inledning
Dantec Keypoint.NET låter dig utföra en serie tester på nervledning. De här testerna listas på sidan
Testmeny. Som ett exempel beskrivs testfunktionerna för motornervledning nedan.
Observera att alla andra tester har liknande funktioner och utförs på liknande sätt.

Översikt − Motor

1

Översta navigeringsfältet med flikar

9

Omfångsfönster med horisontella och vertikala
rullningslister

2

Testnavigeringsflikar

10

Färgmarkerade knappar (för användning med
tillägnade tangenter)

3

Stimuleringsinställningsfält

11

Patientstatusfält

4

Platstabell med rullningslist

12

Valda platser

5

Segmenttabell med rullningslist

13

Bortvalda platser

6

Tillvalsfönster (tillhandahålls genom
högerklicksmenyn)

14

Spårinformationsområde

7

Historikfönster

15

Namn och plats för vald anatomi

8

Fönster för valfri aktivitet

16

Använda kontrollpanelen – G4/Focus

Anmärkningar om funktioner och vyer
Testnavigeringsflikar (2)
Relaterade tester, vilka är grupperade, är placerade på separata Testnavigerings-flikar.
Dessa kan väljas med datortangentbordets tangenter F7 – F12, och genom att klicka med musen.
På Keypoint G4/FOCUS kan flikarna Testnavigering även väljas med höger- och vänstertangenterna
Programvarunavigering

.
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Patientstatusfält (11)
Patientstatusfältet ger följande information: Patient-ID, Patientnamn, Studie-ID, Datum och Teststatus.

Omfångsfönster
Arbeta med platser i spårinformationsområdet (14)
Följande information visas för varje plats i spårinformationsområdet: Muskel, svep, känslighet och
platsnamn. Allmän information för alla platser är skriven överst i spårinformationsområdet.
Du kan arbeta med platserna med knappen Ny plats, musen, eller styrspakarna/piltangenterna på
kontrollpanelen.

Använda knappen Ny plats
Om du aktiverar den här knappen väljs nästa plats eller set av platser som ännu inte mätts. Använd den
här funktionen under registreringsläge.

Använda musen
 För att välja en plats: Klicka på platsen (13). Platsen flyttas upp, blir blå och aktiveras (12).
 För att välja bort en plats: Klicka på nedpilen för en vald plats (12). Platsen flyttas ned, blir ljusblå och
inaktiveras.
 För att göra en inaktiv plats aktiv: Klicka på den ljusblå inaktiva platsen. Platsen blir blå och aktiveras.

Använda styrspakarna eller piltangenterna
Styrspaken eller piltangenterna markerade med
aktiverar platserna en i taget:

kan användas medan markörerna justeras. De väljer/

 (upp) och (ned) väljer nästa enskilda plats.
 (höger) och (vänster) väljer markör.

Keypoint Workstation

Keypoint Portable och Keypoint 4

Keypoint G4

Keypoint Focus
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Andra funktioner hos kontrollpanelen (allmänna för alla testtyper):
Styrspaken eller piltangenterna markerade med
ändrar svepet och känsligheten som påverkar alla
platser med samma signaltyp som för närvarande är aktiva platser.

Svephastighet:
 För att öka svephastigheten: Klicka på (höger).
 För att minska svephastigheten: Klicka på (vänster).

Känslighetsnivå:
 För att öka känslighetsnivån: Klicka på (upp).
 För att minska känslighetsnivån: Klicka på (ned).

Spara registrerade spår
Registrerade spår sparas antingen automatiskt genom att välja funktionen Flytta automatiskt till Historik i
historikfönstret (7) (rekommenderas) eller genom att klicka på knappen Flytta till historik manuellt.
OBS! Varje plats har sin egen historik.

Vyerna Historik och Förvärva
 Klicka på knappen visa alla spår

för att visa alla spår för platsen.

 Klicka på knappen visa valt spår

för att endast visa valt spår.

 Det valda spåret är markerat med blått. Ett nytt spår blir alltid det valda spåret. Dubbelklicka eller
högerklicka på ett specifikt spår för att välja ett annat.
 Använd Historik-panelen på skärmens högra sida för ytterligare visningsalternativ för vald(a) plats(er).
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Stimuleringsinställningar
Stimuleringsinställningar är fördefinierade, men kan ändras genom de lokala testinställningarna.
Stimuleringsinställningarna kan ändras med musen eller kontrollpanelen.

Använda musen
Stimuleringsinställningsfältet låter dig ändra stimuleringsparametrarna −t.ex. vågformen och frekvensen,
medan testet körs. Klicka på

-knappen och välj värdet i rullgardinsmenyn.

Använda kontrollpanelen
 Tryck på knappen Enkel stimulus
upprepad stimulering.

för att aktivera enkla stimuluspulser eller för att stoppa läget för

 Tryck på knappen Upprepad stimulering

för att aktivera eller stoppa läget för upprepad stimulering.

Keypoint Keypoint G4/Keypoint Focus
Knappen Stimulusvaraktighet

ställer in stimulusvaraktigheten enligt följande:

 För att öka varaktigheten: Klicka på

(upp).

 För att minska varaktigheten: Klicka på

(ned).

Repetitionsfrekvensen

ställer in repetitionsfrekvensen enligt följande:

 För att öka repetitionsfrekvensen: Klicka på

(upp).

 För att minska repetitionsfrekvensen: Klicka på

(ned).

Keypoint Keypoint G4/Keypoint Focus

Överbelastad stimulator
FÖRSIKTIGT Var uppmärksam på intensitetsindikatorn under användningen av programmet.
Om intensitetsindikatorn börjar blinka rött, stoppa stimuleringen omedelbart. Se avsnittet om
Stimulatorer i hårdvaruhandboken.
Överbelastning av stimulatorn inträffar när stimulatorns strömutgång inte matchar önskad ström.
Kontrollera följande möjliga orsaker till överbelastning av stimulatorn:
 En eller flera elektroder kan ha fallit av.
 För hög elektrodimpedans.
 En stimulusinställning kräver för mycket ström: hög frekvens, långa pulser och hög intensitet.
 Oväntade/onormala tillstånd, t.ex. ett fel hos programvara eller hårdvara har resulterat i stimulus med
oavsiktligt hög ström.
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Högtalare － Kontrollpanel (Keypoint G4/Keypoint Focus)
Tangent/indikator för tystning av högtalare
 Tryck på tangenten för tystning av högtalare för att växla mellan På- och Av-funktionerna. Den gula
lampan indikerar att högtalaren är tystad.

Kontrollratt/indikator för volym
 För att aktivera volymfunktionen, tryck på volymkontrollratten. Den gröna volymindikatorn lyser när
volymfunktionen är aktiverad.
 För att justera volymnivån, rotera volymkontrollratten medan volymfunktionen är aktiverad.

Markörer
Sätta in en markör i omfångsfönstret
Markörerna sätts in automatiskt under stimuleringen.
Markörerna kan även sättas in manuellt:
 Placera pekaren över spåret och sätt in Ta av latens-markören.
 Välj och sätt in kvarvarande markörer från popup-listan. Resultattabellerna uppdateras när en markör
sätts in.

Flytta en markör med musen
Klicka på den markör du vill flytta och dra markören till önskad position medan du trycker ned
musknappen. Avsluta genom att släppa knappen.
 Om du drar markören till vänster sida och markören når en annan markör överlappar de varandra.
 Om du drar markören till höger sida och markören når en annan markör dras båda markörerna samtidigt.
Resultattabellerna uppdateras när markören flyttas.

Flytta en markör med kontrollpanelen
Ställ in hjulet på pekarläge för att flytta markören.
Styrspaken markerad med

flyttar markörerna eller väljer platserna enligt följande:

 Höger pil väljer nästa markör.
 Vänster pil väljer föregående markör.
 Upp-pilen väljer platsen ovan.
 Ned-pilen väljer platsen nedan.
Hjulet flyttar vald markör.

Flytta en markör

med kontrollpanelen (Keypoint G4/Keypoint Focus)

När högtalarvolymfunktionen är aktiverad
kan du välja aktivt spår med upp- och nedpiltangenterna
för spår/markör. Volymkontrollratten låter dig justera högtalarvolymen.
När pekarkontrolläget är aktiverat kan du välja ”nästa” och ”föregående” markörer med vänster
respektive höger piltangent för spår/markör.
Upp- och nedpiltangenterna för spår/markör låter dig välja platsen ovan respektive nedan. Med
pekarkontrollratten kan du flytta vald markör.

Ta bort en markör från omfångsfönstret
 Om du drar en markör utanför slutet av svepet tas markören bort. Markören kommer tillbaka i popuplistan för markören.
- 18 -
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Flytta ett spår
I omfångsfönstret kan spåren flyttas upp och ned för att justera vertikal förskjutning.

 Klicka på spårhandtaget (A) vid högra änden av kurvan medan du trycker på och håller ned
musknappen. Spåret ändrar färg och handpekaren indikerar att du kan flytta spåret. Avsluta genom att
släppa knappen vid önskad destination.
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Impedans

Starta impedanstestet
 Klicka på Impedans i högerklicksmenyn eller tryck på Ω på förstärkarboxen (inte tillgängligt för förstärkare
med 3 kanaler). Impedanstestet startar på alla anslutna elektroder.
 Justera elektroderna tills en acceptabel nivå nås (definieras i inställningsfönstret). De färgade cirklarna
ändras från röda till gröna. På förstärkarboxen indikeras det här av att alla LED-lampor är släckta och hög
impedans av att LED-lamporna lyser konstant.

Spara impedanstestet
 Klicka på Spara för att lägga till impedanstestet till listan Sparad.

Stoppa impedanstestet
 Klicka på OK för att stoppa impedanstestet.
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Arbeta med resultattabellerna

I motorledartestet kan det finnas en eller två tabeller enligt vald anatomi.
Tabellerna kan vara av typerna Plats och Segment.
Tabellerna innehåller inga värden förrän markörerna är placerade. Tabellerna reflekterar resultaten av
stimuleringen.
 Avståndet och temperaturen kan redigeras manuellt om de har valts: Klicka i fältet i tabellen och ange
värdet.
 Om resultatfältet har en motsvarande referensgräns får resultatet en färg enligt följande:
- Onormal: Röd bakgrund.
- Normal: Ljusgrön bakgrund
- Supernormal (d.v.s. normal, men utanför gränsen): Mörkgrön bakgrund.
 Om du klickar på ett platsnamn i tabellen aktiveras motsvarande spår i omfångsfönstret.

Tillvalsfönster
Om du klickar på höger musknapp utanför spåren inom omfångsfönstret blir ett set tillvalsfönster tillgängliga.
Aktivitetsfönstret, ett diagramfönster och ett noteringsfönster.
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Nervledningsdatasida
Om du aktiverar knappen NC-data kommer du till en sammanfattningssida. Om du klickar på den här
knappen igen eller stänger fönstret med sammanfattningssidan kommer du tillbaka till testsidan.

Inställningar och design
Inställningssidan

Från sidan Aktuella inställningar kan registrerings- och stimuleringsparametrar för testet justeras.
 Klicka på anatomiinställning för att visa inställningarna för en plats.
 För att öppna platsinställningarna för ett specifikt spår från omfångsfönstret, högerklicka på spåret och
välj inställningar.
 Efter att du justerat inställningarna, klicka på OK för att spara inställningarna eller klicka på Avbryt för
att avsluta inställningssidan utan att spara ändringarna.
De anpassade inställningarna som utförts genom inställnings- och, om tillgängligt, designsidorna är endast
giltiga för det specifika testet och den specifika patienten. Nya tester kommer att ha
standardtestinställningarna.

- 22 -

Bruksanvisning för programvara

Testexempel 2: EMG
Inledning
Testexempel 2 beskriver funktionerna som är tillgängliga för elektromyografitestet (EMG).

Översikt − Vyn Förvärva

1 Översta navigeringsfältet med flikar

6 Visa väljarknappar

2 Testnavigeringsflikar

7

3 Omfångets översta fält

8 Huvudomfång

4 Diagramfönster

9 Översiktsomfång med svep- och känslighetsvärden

Färgmarkerade knappar (för användning med
tillägnade tangenter)

5 Inspelare
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Anmärkningar om funktioner och vyer
Visa val (6)
 Ett set av förkonfigurerade vyer bestämmer programmets funktionalitet när det är i förvärvningsläge.
Knapparna (se de röda inramade knapparna i figuren ovan) kontrollerar för närvarande vald vy. När de
väljs blir knapparna ljusblå.
 En Vy konfigureras med ett antal visade parametrar: Översiktskurvor, förstärkning, svephastighet och
analysknappar.
 Standardinställning för Vyerna kan ändras genom Alternativ från hemsidan.

Omfångets översta fält (3)

Omfångets översta fält visar namnet, muskelsidan och bufferstatusen. Buffern samlar in data under ett
antal sekunder, d.v.s. 5 sek. Antalet sekunder kan ställas in av användaren.

Utlösarkontroller
I huvudfönstret för omfång (8) finns två utlösaralternativ och kan aktiveras antingen med musen eller med
styrspakarna på kontrollpanelen.

Använda musen
 Utlösaren kan läggas till spåret genom att klicka varsomhelst i huvudomfånget (9).
Du kan dra utlösaren till vilken position som helst i omfånget: Flytta muspekaren till utlösaren och håll ned
vänster musknapp medan du flyttar den till önskad position. Avsluta genom att släppa musknappen.
Ta bort utlösaren från omfånget genom att dra den utanför omfånget. Huvudfönstret för omfång växlas
då till frikörningsläge.
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Använda styrspakarna på kontrollpanelen
Den tillägnade styrspaken markerad med

ändrar utlösarfördröjningen:

 För att öka utlösarfördröjningen: Klicka på (höger).
 För att minska utlösarfördröjningen: Klicka på (vänster).

Keypoint Workstation

Keypoint Portable och Keypoint 4

Keypoint G4

Keypoint Focus

A* Endast Keypoint Portable och Keypoint 4

Utlösarnivå
Tryck på hjullägesknappen (A/A*) för att växla till Pekarläge. Indikatorn lyser gult.
 Intensitetshjulet justerar nu utlösarnivån.

Utlösarnivå (Keypoint G4/Keypoint Focus)
Tryck på pekarkontrollratten för att växla till Pekarläge. När pekarläge är aktiverat lyser den gröna
indikatorn.
 Pekarkontrollratten låter dig justera utlösarens nivå.

Utlösarlutning
För att välja/välja bort utlösarlutningen, öppna högerklicksmenyn i omfånget och välj ”Utlösarlutning”.
 Om utlösarlutningen väljs utlöses signalen på en nedåtgående signal.
 Om utlösarlutningen väljs bort utlöses signalen på en uppåtgående signal.
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Fönsterutlösare

 Fönsterutlösaren består av den normala utlösaren (A) och fönsterindikatorn (B) och kan väljas i
högerklicksmenyn. Se figuren ovan.
Du kan ändra längden för fönsterutlösaren genom att dra den från indikatorns högra sida.
Fönsterindikatorn kan flyttas upp och ned oberoende av utlösaren genom att dra musen.

Delad skärm
För att dela fönstret i två visningsrutor, klicka på höger musknapp i omfånget och välj ”delad” från menyn.
Fönstret delas i ett översiktsomfång. Huvudomfånget såsom visas i figuren nedan:
 Översiktsomfånget (A): När en utlösare tillämpas på huvudomfånget indikeras amplitudnivån av en
tunn röd linje i översiktsomfånget.
 Huvudomfånget (B): Utlösaren ställs in i huvudomfånget i vilket kurvor i frikörning visas.
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Den digitala inspelaren
Den digitala inspelaren används för att registrera live-tester eller för att spela upp befintliga registreringar.
Alla registreringar är hårddiskregistreringar.

1 Registreringslista
2 Statusfältet visar tidsåtgången under uppspelningen.
Spela eller

Pausa en registrering.

Stoppa registrering eller uppspelning
Registrera signaler live.
Radera en registrering som valts i registreringslistan.

Exportera en signal
Högerklicka på statusfältet för att exportera registreringen till antingen vågform- eller textformat.

Diagramfönster (4) (tillval)
Beroende på testkonfigurationen visar det här området olika resultatdiagramfönster:
Inter-urladdningsintervall (IDI), Motorenhetspotential (MUP), Varv/amplitud, Antal små segment (NSS),
Envelope, och Toppförhållande.

- 27 -

Dantec Keypoint
Observera att diagramfönstren inte innehåller några värden förrän en analys har utförts.

Exempel: Resultatdiagramfönster för motorenhetspotential (tillval)

MUP-resultatdiagramfönstret visar MUP-arna som hittas vid analys. Antalet accepterade MUP-ar visas i
övre högra hörnet i fönstret.
 Rutan representerar MUP-en. För att aktivera MUP-redigering, vilket inkluderar detaljerade data för
MUP-en, amplitud och varaktighet, klicka bara på rutan.
 Medelamplituden/varaktigheten visas som ett X (färgkoderna liknar MUP-en).
Om MUP-en har en motsvarande referensgräns får resultatet en färg enligt följande:
- Onormal: En röd ruta.
- Normal: En grön ruta.
Om referensvärdena är närvarande kan det finnas en ruta för de enkla MUP-arna och en ruta för medelMUP-arna.
MUP-arnas amplitud och varaktighet utan en motsvarande referensgräns är svarta. Den normala arean
visas som en transparent ruta med grön ram.
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Upptäckter
Använd knappen Upptäckter för att gå till upptäcktssidan. Den här sidan visar komplexa resultat för dina
upptäcker för alla muskler. Alternativt, aktivera Upptäcktsfältet (C) på förvärvsvyn för att tillåta onlineresultat för den valda muskeln. Upptäcktsfältet kan aktiveras genom att högerklicka i kurvfönstret eller
genom att välja en vy där det är fördefinierat som aktivt. I båda fallen ändras resultat genom att klicka i
tabellcellerna. Observera att du kan ändra resultatet med ett enda klick genom att hålla höger musknapp
nedtryckt medan du flyttar muspekaren till önskat resultat.

Noteringsfönster

För att visa noteringsfönstret, välj det i högerklicksmenyn.
I noteringsfönstret kan du skriva in kommentarer relaterade till aktuellt test och aktuell sida. Klicka i
noteringsfönstret så indikerar den blinkande pekaren att du kan skriva in texten.
Funktionerna ångra, klipp, kopiera, klistra in, radera eller välj är tillgängliga genom att höger-klicka på
musknappen i noteringsfönstret.

Om ett noteringsfönster finns, men inte visas syns en liten
vänster på skärmen.

-ikon bredvid anatominamnet uppe till

Noteringsfältet på patientdatasidan visar alla inmatade testnoteringar.
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MUP-analys (tillval)
När du klickar på MUP-analysknappen analyserar programmet data från MUP-sessionen och söker efter
möjliga MUP-filer. Varje unik, repeterad MUP identifieras.
Analysen identifierar och beräknar medel av individuella urladdningar från samma motorenhet. Åtgärden
efter analys fördefinieras och beror på testkonfigurationen.
 Typer av åtgärder om MUP-ar hittas:
- Stanna i aktuell vy (acceptera automatiskt).
- Gå till MUP-redigering om MUP-ar hittas.
- Gå till MUP-granskningsvyn.
- Gå till MUP-arna.
 Typer av åtgärder om inga MUP-ar hittas:
- Stanna i aktuell vy (fortsätt).
- Gå till MUP-granskningsvyn.

IP-analys (tillval)
När du klickar på IP-analysknappen analyserar programmet data från IP-sessionen (interferensmönstret),
beräknar varven, antalet små segment, NSS och andra IP parametrar.
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Motorenhetspotentialer (MUP) (tillval)
MUP − Datasida
Data-sidan visar en tabell över motorenhetspotentialerna med detaljerade parametrar såsom visas i
figuren nedan.
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MUP-sida
På MUP-sidan kan du se registreringarna/epokerna. MUP-arna är uppdelade i enkla enheter med en
vertikal linje såsom visas i figuren nedan.

En inzoomning på en av MUP-arna.
Följande funktioner blir tillgängliga när du placerar pekaren över en MUP som du vill titta närmare på:
 Klicka på

för att radera MUP-en. MUP-en markeras då med ett rött kryss.

 Klicka på

för att öppna MUP-en i MUP-redigeringsvyn.

 Klicka på och dra en markör för att justera. Det här utförs i ett zoomfönster.
 Den vertikala delningslinjen (A) indikerar att en MUP-registrering är slut. Klicka vid en markör för att
visa den här MUP-en i justeringsläge.
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MUP − Granskningssida
På MUP-granskning-sidan kan du se data från varje registrering/epok.
Från den här sidan kan du även gruppera MUP-ar manuellt om automatisk MUP-detektering inte fungerar
på en specifik signal. Du kan komma åt den här vyn genom MUP-redigeringsfönstret.
Observera att Översiktsomfång visas överst, Huvudomfång i mitten och rutor med Mall-kurvor längst ned.

Vänsterklicka för att välja en mall. Skjutmönstret visas i översiktsomfånget med små linjer. I huvudomfånget
markerar en ruta den enkla MUP-en.

Lokalisera en MUP
När du flyttar musen i omfånget visas en ruta runt den detekterade MUP-en. En liten flik i mitten av rutan
indikerar närvaron av en MUP.

- 33 -

Dantec Keypoint

Lägga till en MUP till en mall
Klicka på en MUP så väljer programmet den MUP som är närmast den lilla fliken i rutan. Rutan flyttas
automatiskt till toppen och MUP-en läggs till den valda mallrutan.
Högerklicka i rutan för att öppna en meny för att inkludera, exkludera eller automatiskt söka efter
liknande MUP-urladdningar för MUP-mallen.

Ta bort en MUP från en mall
Klicka på en redan vald MUP för att ta bort MUP-en från mallrutan.

MUP − Redigeringssida

Mallområde
Mallen innefattar följande information:
 Amplituden och varaktigheten visas i grönt om de är normala, rött om de är onormala och svart om det
inte finns några tillgängliga referensvärden.
 Faser (kan redigeras).
 Varv (kan redigeras).
 Antalet urladdningar.
Längst ned i varje ruta visas skjutmönstret med små ”pinnar”.
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Redigera mallen
Varje aktiv mall visar en MUP med två markörer. Markörerna kan flyttas och ändringen reflekteras i rasterfönstret.

Beräkna medeltal av och slå samman två mallar
Längst ned i den aktiva mallen finns ett skjutmönster. För att utföra en medelberäkning av de två mallarnas
signaler och en sammanslagning av skjutmönstret, klicka bara och dra ”pinn”-mönstret till en annan mall.

Radera en mall
Klicka på

för att radera mallen. Mallen markeras med ett rött kryss.

Rasterfönster
Rasterfönstret visar alla enkla MUP-ar från den valda mallen.
Högerklicka i fönstret för att slå på och av överlagringsfunktionen. Om du klickar på en signal i
rasterfönstret växlas signalen på och av.
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Andra funktioner
Backup
FÖRSIKTIGT Det rekommenderas starkt att göra backup regelbundet. För att göra en backup av
databasen, använd programmet administratörsverktyg.
För att göra en backup av katalogen med arkiverade studier, använd Windows backupverktyg.

Skärmdump
Skärmdump aktiveras genom att vänsterklicka på utskriftsikonen i övre högra hörnet eller genom att
trycka på <ctrl-print screen> på datortangentbordet. Skrivaren som ska användas och andra inställningar
kan ändras genom att högerklicka på utskriftsikonen.

Demoläge
För demonstrations- och utbildningssyften kan programmet köras i demoläge, där simulerade signaler
visas. Det här läget kan aktiveras genom att klicka på Alternativ och sedan System från hemsidan.
I demoläget, använd <ctrl s> för att simulera en enkel stimulering och <ctrl r> för att växla upprepad
stimulering på och av.

Högerklicka
Observera att om en funktion (d.v.s. knapp) verkar saknas rekommenderas att försöka högerklicka vid
olika element på skärmen. En meny med ett eller flera alternativ visas.
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Programvarans varningsmeddelanden
Under användning kan följande programvarumeddelanden inträffa:
Intensitet > 120 dB!! Öka?
För att överskrida 120 dB måste du svara ja.
FÖRSIKTIGT
Nya referensvärden krävs vid ändring av algoritmen.
Om du använder referensvärdesystemet måste värdena reflektera den algoritm du väljer.
FÖRSIKTIGT
Nya inställningar kräver nya referensvärden.
Om du använder referensvärdesystemet måste värdena reflektera de inställningar du väljer.

Överbelastad – Reducera känsligheten!!
Mättnad har inträffat: Om det här är ett konstant felmeddelande rekommenderas att reducera
ingångskänsligheten eftersom formparametrar kan påverkas starkt av mättnad.

Förstärkarfel i förstärkare, max. fel.
Förstärkning i förstärkare: Det här testas under uppstartsläget och överskrider accepterade kalibreringsgränser.
Avsluta Dantec Keypoint.NET-programmet och verifiera kabelanslutningen. Omkalibrering kan behövas.

Strömstimulatorn kan felfungera.
Problem inträffade under uppstartstestet för stimulatorn. Avsluta Dantec Keypoint.NET-programmet och
verifiera kabelanslutningen. Använd inte strömstimulatorn när det här meddelandet visas. Det kan vara fel
på stimulatorn.

Ingen hårdvara detekterad.
Kommunikation mellan dator och hårdvara kan inte upprättas. Avsluta Dantec Keypoint.NET-programmet
och kontrollera:
- USB-kabelanslutningen mellan datorenheten och anslutningspanelen (intern).
- strömkabelanslutningen till anslutningspanelen (intern).
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