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Kasım 02/2020'da yayınlanan
Bu kılavuzun içeriği Natus Medical Incorporated şirketine aittir. Bütünüyle veya kısmen çoğaltılması
kesinlikle yasaktır.
Basım/DVD’ye aktarılma anında bu kılavuz, cihazı ve fonksiyonlarını doğru bir şekilde tanımlamaktadır.
Ancak bu kılavuzun hazırlanmasından bu yana değişiklikler yapılmış olabileceği için sistem paketi, bir veya
birden fazla kılavuz eki içerebilir. Bu kılavuz söz konusu ekler dahil olmak üzere cihazı kullanmadan önce
iyice okunmalıdır.
Aşağıdaki durum Natus açısından tüm garanti ve yükümlülükleri geçersiz kılar:
•

Cihazın, ekli kılavuzlar ve cihaz ile birlikte verilen diğer belgelere göre kullanılmaması.

Natus Neuro ve Keypoint, ABD’de ve diğer ülkelerde Natus Medical Incorporated şirketinin tescilli ticari
markalarıdır.
Keypoint cihazlarıyla birlikte sağlanan belgeler arasında bir Yazılım Kullanım Yönergeleri kılavuzu, bir
Donanım Kullanım Yönergeleri kılavuzu, bir Teknik Veri Sayfası ve bir Klinik Referans Kılavuzu bulunduğunu
unutmayın. Dantec Keypoint.NET uygulamasının kullanılabilmesi ve test yürütülebilmesi için Yazılım ve
Donanım Kullanım Yönergeleri kılavuzlarının her ikisi de gereklidir. Dantec Keypoint.NET uygulamasının ileri
seviye kullanımı için, Klinik Referans Kılavuzu’nda (yalnızca İngilizce dilinde mevcuttur) uygulanabilecek tüm
fonksiyonların ve testlerin açıklaması sunulmuştur. Teknik bilgiler için Teknik Veri Sayfası’nda (yalnızca
İngilizce dilinde mevcuttur) ayrıntılı teknik spesifikasyonlar sunulmuştur.

Kullanım Yönergelerine Başvurma/Uyarı ve Dikkat İbarelerine Dikkat Etme
Bir test başlatmadan önce belgeleri okuduğunuzdan ve sistemin nasıl çalıştırılacağını tam olarak
anladığınızdan emin olun. Tüm Uyarılara ve Dikkat ibarelerine özellikle dikkat edin.
Bu cihazla ilişkili genel düzenleyici sembollerin listesi için bu kılavuzun Genel Düzenleyici Semboller
bölümüne bakın.
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Güvenlik Bilgileri
Sistem, aşağıdakiler gibi elektrofizyolojik testlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır: Elektromiyografi
(EMG), Sinir İletim Çalışmaları (NCS) ve Uyarılmış Potansiyel (EP) kayıtları.

İşaretler ve Semboller
Yalnızca
reçete ile
satılır

Yalnızca ABD’de ikamet eden kitleler için geçerlidir. Amerika Birleşik Devletleri
kanunları bu cihazın satışını, bir hekime veya bir hekimin siparişiyle yapılacak şekilde
sınırlar.
Bu cihazla ilişkili uyarılar.
Bu cihazla ilişkili dikkat ibareleri.
Kullanım Talimatlarına Bakın.
Cihaz, tıbbi cihazlara ilişkin EC direktifi 93/42/EEC ile uyumludur.
Tekrar Hızı
Tekrarlı Stimülasyon
Tek Stimulus
Stimulus Süresi
Stimulus Yoğunluk Modu Göstergesi
Stimulus Verme Göstergesi
Tarama Hızı/Hassasiyeti
Tekerlek Modu Göstergesi (Yoğunluk)
Tekerlek Modu Göstergesi (Gösterge/Tetikleyici)

Kullanım Amacı
Keypoint sistemi, merkezi ve periferik sinir sistemi hastalıklarının tanı ve prognozunu değerlendirmek ve
izlemek amacıyla bir elektrofizyolojik yardımcı olarak tasarlanmıştır.
Rehabilitasyon (fizik tedavi), meslek hekimliği ve spor hekimliği gibi diğer alanlarda sinir ve kasların
fonksiyonel özelliklerini araştırmak için de kullanılabilir.
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Kontrendikasyonlar
Donanım ve kullanımı ile ilişkili kontrendikasyonlar için Dantec Keypoint Focus veya G4 Donanım
kılavuzuna bakın. Ekipmanı kullanmaya başlamadan önce bilgileri okuduğunuzdan emin olun.

Uyarılar
Donanım ve kullanımıyla ilişkili uyarılar ve önlemler/ikazlar için donanım kılavuzuna bakın. Ekipmanı
kullanmaya başlamadan önce bilgileri okuduğunuzdan emin olun.
Bu bilgisayar tabanlı ekipmanı, üreticinin ekipmanı tasarlama amacı olan test yürütme ve sonrasında
olası bir rapor oluşturma işlemleri dışında herhangi bir işlem için kullanmayın. Dantec Keypoint.NET
Yazılımı dışında başka herhangi bir yazılım yüklemeyin. Natus, ürünün bu kılavuzda açıklanan şekilde
kullanılmaması durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
İmleçleri hareket ettirirken, tetikleyici seviyelerini değiştirirken veya yoğunluk tekerleğini kullanırken
tekerlek modu düğmesine dokunmayın. Aksi takdirde, stimülasyon yoğunluğunu yanlışlıkla artırabilirsiniz.
Akım stimülatörlerini çalıştırırken hastaları yüksek akımlara maruz bırakmamaya dikkat edin. Bu nedenle,
stimülasyon elektrodunu bağlamadan veya ayırmadan önce her zaman stimülatörü “sıfırlayın”.
Programın kullanımı sırasında yoğunluk göstergesine dikkat edin. − Daha fazla bilgi için bu kullanım
kılavuzundaki Stimülatör Aşırı Yüklemesi bölümüne ve Keypoint donanım kılavuzundaki Stimülatörler
bölümüne bakın.
Transtorasik stimülasyondan kaçının.
Kullanım sırasında ciltte döküntü veya başka bir olağan dışı semptom gelişirse stimülasyonu durdurup
elektrodu ciltten ayırın.

Dikkat Edilecek Noktalar
Uzun süre boyunca elektrikli stimülasyon uygulamayın.
Bağlı (hastaya uygulanmamış olduğunda bile) elektrotlar ile toprağa bağlı olan parçalar da dahil
olmak üzere diğer iletken parçalar arasında kazayla teması önleyin.
İğne elektrotların sokulması nedeniyle kanama oluşması ihtimaline karşı, yerel yönetmeliklere uygun
olarak koruyucu giysiler kullanılmalıdır.
Bulaşıcı hastalığı olan hastalar için tipik önlemler alınmalıdır.
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Dantec Keypoint.NET’i başlatma
Uygulamayı başlatmak için Windows masaüstünüzde bulunan Keypoint.NET simgesine çift tıklayın.
Home Page (Ana Sayfa) gösterilir.

Ana Sayfa

Home Page (Ana Sayfa), program açıldığında görülen başlangıç görünümüdür. Home Page (Ana Sayfa) aşağıdaki
seçenekleri sunar:

 Yeni Çalışma Oluşturma.
 Mevcut çalışmaları içeren Study List (Çalışma Listesi) açma.
 Gelişmiş Options (Seçenekler) menüsüne erişme −Yalnızca ana sayfadan erişilebilir.
 Programdan çıkış yapma.
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Hasta Verileri

Ana sayfada New Study (Yeni Çalışma) düğmesine tıklandığında Patient Data (Hasta Verileri) sayfası açılır.
Hasta Verileri sayfasından şu bilgileri girebilirsiniz/düzenleyebilirsiniz:
 Hasta verileri
 Yorumlar
 Sonuçlar
Study Complete (Çalışma Tamamlandı) onay kutusu işaretli olduğunda veri girilemeyeceğini unutmayın.
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Çalışma Listesi

Ana sayfadaki Study List (Çalışma Listesi) düğmesine veya Gezinti Çubuğundaki Study List (Çalışma Listesi) sekmesine
tıklandığında, düzenlemek amacıyla çalışmaya erişmenize olanak tanıyan çalışma listesi açılır. Çalışma listesi hem yerel
hem de uzak çalışmalardan oluşabilir.
Bir çalışmaya tıklamak ilgili çalışmayı vurgular ve yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi çalışma listesi görünümünün
sağ tarafında bir “gözden geçirme listesi” açar.

Durum Simgesi

1

Karşıya yükleniyor

4

Yerel

2

Tamamlandı

5

Kontrol edildi

3

Etkin

6

Uzak

Çalışmaya çift tıklama
Bir çalışmaya çift tıklandığında, veri girişi alanlarını düzenlemek için Patient Data Menu (Hasta Verileri Menüsü)
sekmesi açılır.

Bu Hasta İçin Yeni Çalışma
Hastaya yönelik yeni bir çalışma oluşturmak için New Study for This Patient (Bu Hasta İçin Yeni Çalışma)
düğmesine tıkladığınızda Patient Data (Hasta Verileri) sayfasına yönlendirilirsiniz.
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Çalışmaya sağ tıklama
Bir çalışmaya sağ tıkladığınızda, raporları dışarı aktarmanıza, silmenize ve oluşturmanıza olanak tanıyan bir
kısayol menüsü gösterilir. Ayrıca, çalışmaları sıralayabilir ve filtreleyebilirsiniz.

Sütun Başlığına sağ tıklama
Bir sütun başlığına sağ tıkladığınızda, çalışma listesinde gösterilmesi için seçebileceğiniz sütun türlerinin listesi gösterilir.

Sütun Başlığına sol tıklama
Bir sütun başlığına sol tıkladığınızda, sütuna göre liste sıralanır.

Test Menüsü

1

Sekmelerle birlikte üst gezinti çubuğu

6

Ayrıntılı bölgeler görünümü

2

Uygulama Ayarı Seçimi

7

Anatomi kutusu

3

Sol veya sağ seçenek düğmeleri

8

Test tipi görünümü

4

Filtre kökü açılır listesi

9

Hasta durum çubuğu

5

Kas açılır listesi

10 Ağaç görünümü yapısı
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Test Tipleri ve Ayrıntılı Bölge Görünümü
Test Menu (Test Menüsü) sekmesine Patient Data (Hasta Verileri) sekmesinden erişerek bir test seçin.
Test menüsü sekmesine tıklandığında Test Types (Test Tipleri) görünümü (8) ve Detailed Sites (Ayrıntılı
Bölgeler) görünümü (6) gösterilir. Test tipi görünümü, test klasörlerinden oluşur. Her klasör, çeşitli ilgili
testlerin düzenlenmiş halidir. Ayrıntılı bölgeler görünümü, mevcut kas/sinir bölgelerini içeren birkaç
Anatomy Box (7) (Anatomi Kutusu) içerir. −Yukarıdaki şekle bakın.

Test Başlatma
1. Bir testi seçmek için ağaç görünümünden teste tıklayın, ör. Motor Sinir.
– Test seçmek için Kontrol Panelinin sağ tarafındaki kumanda kolu/ok tuşları da kullanılabilir.
2. Sonra uygun seçeneğe tıklayarak Left (Sol) veya Right (Sağ) tarafı seçin.
– Kontrol Panelinde turuncu ve yeşil düğmeler de kullanılabilir.
– Açılır kutularda verilen listeden Filter Root (Filtre Kökü) ve Muscle /Nerve (Kas/Sinir) seçeneğini de
belirleyebilirsiniz. Açılır oka tıkladığınızda aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi liste açılır.
3. Son olarak, Detailed Sites (Ayrıntılı Bölgeler) görünümünden bir stimülasyon bölgesine tıklayın, ör.
Anatomy box (Anatomi kutusu) içindeki Medianus. Bu işlem sizi otomatik olarak Test Menu (Test Menüsü)
sayfasına yönlendirir.
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Test Örneği 1: Motor Sinir İletimi
Giriş
Dantec Keypoint.NET, sinir iletimi ile ilgili bir dizi test gerçekleştirmenize olanak tanır. Bu testler Test Menu (Test
Menüsü) sayfasında listelenir. Örnek olarak, Motor Sinir İletimi Testinin fonksiyonları aşağıda açıklanmıştır.
Diğer tüm testlerin de benzer fonksiyonlara sahip olduğunu ve benzer şekilde gerçekleştirildiğini unutmayın.

Genel Bakış − Motor Sinir

Yatay ve dikey Kaydırma çubukları olan kapsam
penceresi

1

Sekmelerle birlikte üst gezinti çubuğu

9

2

Test gezinti sekmeleri

10 Renkli düğmeler (atanmış tuşlarla kullanım için)

3

Stimülasyon ayarları çubuğu

11 Hasta durum çubuğu

4

Kaydırma çubuğu olan bölge tablosu

12 Seçili bölgeler

5

Kaydırma çubuğu olan segment tablosu

13 Seçili olmayan bölgeler

6

İsteğe bağlı pencereler (sağ tıklama
menüsünde gösterilir)

14 Trase bilgileri alanı

7

Geçmiş penceresi

15 Seçilen anatominin adı ve bölgesi

8

İsteğe bağlı aktivite penceresi

16 Kontrol Panelini Kullanma – G4/Focus

Fonksiyonlar ve Görünümler Hakkında Notlar
Test Gezinti Sekmeleri (2)
İlgili testler, gruplandırılmış halde ayrı Test Navigation (Test Gezinti) sekmelerine yerleştirilir.
Bunlar bilgisayar klavyesindeki F7 – F12 tuşları kullanılarak ve fare ile tıklanarak seçilebilir.
Keypoint G4/FOCUS’ta Test Navigation (Test Gezinti) sekmeleri, Software Navigation (Yazılım Gezintisi)
Sağ ve Sol tuşları

kullanılarak da seçilebilir.
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Hasta Durum Çubuğu (11)
Patient Status Bar (Hasta Durum Çubuğu) aşağıdaki bilgileri gösterir: Patient ID (Hasta Kimliği), Patient
Name (Hasta Adı), Study ID (Çalışma Kimliği), Date (Tarih) ve Test Status (Test Durumu).

Kapsam Penceresi
Trase Bilgileri Alanında Bölgelerle Çalışma (14)
Trase bilgileri alanındaki her bölge için şu bilgiler gösterilir: kas, tarama, hassasiyet ve bölge adı. Trase
bilgileri alanının üstüne tüm bölgeler için ortak olan bilgiler yazılır.
Kontrol Panelindeki New Site (Yeni Bölge) düğmesini, Fareyi veya Kumanda Kollarını/Ok Tuşlarını
kullanarak çalışabilirsiniz.

New Site (Yeni Bölge) düğmesini kullanma
Bu düğme etkinleştirildiğinde sonraki bölge veya henüz ölçülmeyen bölgeler kümesi seçilir. Kaydetme
modunda bu fonksiyonu kullanın.

Fareyi Kullanma
 Bir bölgeyi seçmek için bölgeye tıklayın (13). Bölge yukarı taşınır, mavi renge döner ve etkin olur (12).
 Bir bölgenin seçimini kaldırmak için: Seçili bölgenin aşağı okuna tıklayın (12). Bölge aşağı taşınır, açık
mavi renge döner ve devre dışı olur.
 Etkin olmayan bir bölgeyi etkin hale getirmek için: Açık mavi renkteki devre dışı bölgeye tıklayın. Bölge
mavi renge döner ve etkin olur.

Kumanda Kollarını veya Ok Tuşlarını Kullanma
Göstergeler ayarlanırken kumanda kolu veya
seçer/etkinleştirir:

ile işaretli ok tuşları kullanılabilir. Bölgeleri tek tek

 (yukarı) ve (aşağı) sonraki tek bölgeyi seçer.
 (sağ) ve (sol) göstergeyi seçer.

Keypoint İş İstasyonu

Keypoint Portable ve Keypoint 4

Keypoint G4

Keypoint Focus
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Kontrol Panelinin diğer fonksiyonları (tüm test tipleri için genel):
Kumanda kolu veya
ile işaretli ok tuşları, taramayı ve hassasiyeti değiştirir ve o anda etkin olan
bölgelerle aynı sinyal tipine sahip tüm bölgeleri etkiler.

Tarama Hızı:
 Tarama hızını artırmak için: (sağ) oka tıklayın.
 Tarama hızını azaltmak için: (sol) oka tıklayın.

Hassasiyet Seviyesi:
 Hassasiyet seviyesini artırmak için: (yukarı) oka tıklayın.
 Hassasiyet seviyesini azaltmak için: (aşağı) oka tıklayın.

Kaydedilen Traseleri Saklama
Kaydedilen traseler, History (Geçmiş) Penceresindeki (7) Auto-Move to History (Otomatik Olarak Geçmişe
Taşı) fonksiyonu seçilerek (önerilen) veya Move to History (Geçmişe Taşı) düğmesine manuel olarak
tıklanarak saklanır.
NOT: Her bölgenin kendi geçmişi vardır.

Geçmiş ve Alma Görünümleri
 Bölgenin tüm traselerini göstermek için show all traces (tüm traseleri göster) düğmesine

tıklayın.

 Yalnızca seçili traseyi göstermek için show selected trace (seçili traseyi göster) düğmesine

tıklayın.

 Seçili trase mavi ile işaretlenir. Yeni bir trase her zaman seçili trase olur. Başka bir trase seçmek için
traseye çift tıklayın veya sağ tıklayın.
 Seçili bölgelere ilişkin ek görüntüleme seçenekleri için ekranın sağ tarafındaki History (Geçmiş) panelini
kullanın.
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Stimülasyon Ayarları
Stimülasyon ayarları önceden tanımlanmıştır ancak yerel test ayarlarından değiştirilebilir. Stimülasyon
ayarları, fare veya Kontrol Paneli kullanılarak değiştirilebilir.

Fareyi kullanma
Stimülasyon ayarları çubuğunu kullanarak, test çalıştırılırken dalga formu ve frekans gibi stimülasyon
parametrelerini değiştirebilirsiniz.

düğmesine tıklayın ve açılır listeden değeri seçin.

Kontrol Panelini Kullanma
 Tek stimulus pulslarını etkinleştirmek veya tekrarlı stimülasyon modunu durdurmak için
Single Stimulus

(Tek Stimulus) düğmesine basın.

 Tekrarlı stimülasyon modunu etkinleştirmek veya durdurmak için Repetitive Stimulation
(Tekrarlı Stimülasyon) düğmesine basın.

Keypoint Keypoint G4/Keypoint Focus
Stimulus Duration

(Stimulus Süresi) düğmesi, stimulus süresini aşağıdaki gibi ayarlar:

 Süreyi artırmak için: (Yukarı) oka tıklayın.
 Süreyi azaltmak için: (Aşağı) oka tıklayın.
Repetition Rate

(Tekrar Hızı) tekrar frekansını aşağıdaki gibi ayarlar:

 Tekrar hızını artırmak için: (Yukarı) oka tıklayın.
 Tekrar hızını azaltmak için: (Aşağı) oka tıklayın.

Keypoint Keypoint G4/Keypoint Focus

Stimülatör Aşırı Yüklemesi
DİKKAT Programın kullanımı sırasında yoğunluk göstergesine dikkat edin.
Yoğunluk göstergesi kırmızı renkte yanıp sönmeye başlarsa stimülasyonu hemen durdurun. Donanım
kılavuzunda Stimülatörler ile ilgili bölüme bakın.
Stimülatörün akım çıktısı istenilen akımla eşleşmediğinde stimülatör aşırı yüklemesi gerçekleşir.
Stimülatör aşırı yüklemesinin aşağıdaki olası nedenlerini kontrol edin:
 Bir veya daha fazla elektrot düşmüş olabilir.
 Çok yüksek elektrot empedansı.
 Stimulus kurulumu çok fazla güç gerektirir: yüksek frekans, uzun pulslar ve yüksek yoğunluk.
 Beklenmeyen/anormal koşullar; ör. bir yazılım veya donanım arızasının istenmeyen yüksek güçte
stimulus ile sonuçlanması.
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Hoparlör － Kontrol Paneli (Keypoint G4/Keypoint Focus)
Hoparlör Sessiz Tuşu/Göstergesi
 Açık ve Kapalı fonksiyonları arasında geçiş yapmak için Hoparlör Sessiz tuşuna basın. Sarı ışık,
hoparlörün sessize alındığını gösterir.

Ses Seviyesi Kontrol Düğmesi/Göstergesi
 Ses seviyesi fonksiyonunu etkinleştirmek için Ses Seviyesi Kontrol düğmesine basın. Ses seviyesi
fonksiyonu etkin olduğunda yeşil ışık ses seviyesi göstergesi yanar.
 Ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi fonksiyonu etkinken Ses Seviyesi Kontrol düğmesini döndürün.

Göstergeler
Kapsam Penceresine Gösterge Ekleme
Stimülasyon sırasında göstergeler otomatik olarak eklenir.
Göstergeler manuel olarak da eklenebilir:
 İmleci trasenin üzerine yerleştirin ve Take off Latency (Kalkış Gecikmesi) göstergesini ekleyin.
 Açılır listeden kalan göstergeleri seçip ekleyin. Bir gösterge eklendiğinde sonuç tablosu güncellenir.

Göstergeyi Fare ile Taşıma
Taşımak istediğiniz göstergeye tıklayın ve fare düğmesini basılı tutarken göstergeyi istenen konuma
sürükleyip düğmeyi bırakarak tamamlayın.
 Göstergeyi sol tarafa sürüklediğinizde gösterge başka bir göstergeye ulaşırsa iki gösterge üst üste biner.
 Göstergeyi sağ tarafa sürüklediğinizde gösterge başka bir göstergeye ulaşırsa iki gösterge de aynı anda sürüklenir.
Gösterge taşındığında sonuç tablosu güncellenir.

Göstergeyi Kontrol Paneli ile Taşıma
Göstergeyi taşımak için tekerleği cursor mode (imleç modu) olarak ayarlayın.
ile işaretli kumanda kolu, göstergeleri taşır veya bölgeleri aşağıdaki gibi seçer:
 Sağ ok sonraki göstergeyi seçer.
 Sol ok önceki göstergeyi seçer.
 Yukarı ok üstteki bölgeyi seçer.
 Aşağı ok alttaki bölgeyi seçer.
Tekerlek seçili göstergeyi hareket ettirir.

Göstergeyi

Kontrol Paneli ile Taşıma (Keypoint G4/Keypoint Focus)

Hoparlör Ses Seviyesi fonksiyonu etkin olduğunda
, Trase/Gösterge Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını
kullanarak etkin traseyi seçebilirsiniz. Ses Seviyesi Kontrol düğmesini kullanarak hoparlör ses seviyesini
ayarlayabilirsiniz.
İmleç Kontrol Modu fonksiyonu etkin olduğunda, Trase/Gösterge Sol ve Sağ ok tuşlarını kullanarak
sırasıyla “sonraki” ve “önceki” göstergeyi seçebilirsiniz.
Trase/Gösterge Yukarı ve Aşağı ok tuşlarını kullanarak sırasıyla üstteki ve alttaki bölgeyi seçebilirsiniz.
İmleç Kontrol düğmesi ile seçili göstergeyi hareket ettirebilirsiniz.

Kapsam Penceresinden Göstergeyi Çıkarma
 Gösterge tarama sonuna sürüklenerek kaldırılabilir. Gösterge, gösterge açılır listesine yeniden girilir.
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Traseyi Taşıma
Dikey uzaklığın ayarlanması için kapsam penceresinde traseler yukarı ve aşağı taşınabilir.

 Fare düğmesini basılı tutarken eğrinin sağ ucundaki trace handle (trase tutamağı) (A) üzerine tıklayın.
Trasenin rengi değişir ve el işaretçisi artık traseyi taşıyabileceğinizi belirtir. Düğmeyi istediğiniz hedefte
bırakarak işlemi tamamlayın.
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Empedans

Empedans Testini Başlatma
 Sağ tıklama menüsündeki Impedance (Empedans) öğesine tıklayın veya Amplifikatör kutusundaki Ω
düğmesine (3 kanallı Amplifikatörlerde bulunmaz) basın. Tüm bağlı elektrotlar üzerinde empedans testi başlar.
 Kabul edilebilir bir seviyeye ulaşılana kadar (Settings (Ayarlar) penceresinde tanımlanmıştır) elektrotları
ayarlayın. Kırmızı renkli daireler yeşil olur. Amplifikatör kutusunda bu durum tüm LED’lerin kapanması,
yüksek empedans ise LED’lerin sürekli yanması ile gösterilir.

Empedans Testini Kaydetme
 Empedans testini Saved (Kaydedilenler) listesine eklemek için Save (Kaydet) düğmesine tıklayın.

Empedans Testini Durdurma
 Empedans testini durdurmak için OK (Tamam) düğmesine tıklayın.
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Sonuç Tabloları ile Çalışma

Seçilen anatomiye göre motor iletimi testinde bir veya iki tablo olabilir.
Tablolar Site (Bölge) ve Segment (Segment) türlerinde olabilir.
Göstergeler yerleştirilene kadar tablolar herhangi bir değer içermez. Tablolar stimülasyonun sonuçlarını
yansıtır.
 Mesafe ve sıcaklık seçilmişse manuel olarak düzenlenebilir. Tablodaki alana tıklayıp değeri girin.
 Sonuç alanında karşılık gelen bir referans limit varsa sonuç aşağıdaki gibi renklendirilir:
- Anormal: kırmızı arka plan.
- Normal: açık yeşil arka plan
- Süper normal (normal ancak limit dışında): koyu yeşil arka plan.
 Tablodaki bir bölge adına tıklandığında kapsam penceresinde karşılık gelen trase etkinleştirilir.

İsteğe Bağlı Pencereler
Kapsam penceresi içindeki traselerin dışına sağ fare düğmesi ile tıklarsanız isteğe bağlı pencereler
gösterilir. Etkinlik Penceresi, bir Çizim Penceresi ve bir Not Penceresi.
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Sinir İletimi Veri Sayfası
NC Data (NC Verileri) düğmesi etkinleştirildiğinde bir özet sayfasına gidersiniz. Bu düğmeye tekrar tıklamak
veya özet sayfası penceresini kapatmak, sizi Test sayfasına geri götürür.

Ayarlar ve Tasarım
Ayarlar Sayfası

Current Settings (Geçerli Ayarlar) sayfasından testin kayıt ve stimülasyon parametreleri ayarlanabilir.
 Bir bölgenin ayarlarını görüntülemek için anatomi kümesine tıklayın.
 Kapsam penceresinden belirli bir trasenin bölge ayarlarını açmak için traseye sağ tıklayın ve ayarları seçin.
 Ayarları düzenledikten sonra OK (Tamam) düğmesine tıklayarak ayarları kaydedin veya Cancel (İptal)
düğmesine tıklayarak değişiklikleri kaydetmeden çıkış yapın.
Ayarlar menüsünden özelleştirilen ayarlar ve varsa Tasarım sayfaları yalnızca ilgili test ve hasta için
geçerlidir. Yeni testler için varsayılan test ayarları geçerlidir.
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Test Örneği 2: EMG
Giriş
Test Örneği 2, Elektromiyografi (EMG) testi için kullanılabilen fonksiyonları açıklar.

Genel Bakış − Alma Görünümü

1 Sekmelerle birlikte üst gezinti çubuğu

6

Görünüm seçme düğmeleri

2 Test gezinti sekmeleri

7

Renkli düğmeler (atanmış tuşlarla kullanım için)

3 Kapsam Üst çubuğu

8

Ana kapsam

4 Çizim pencereleri

9

Tarama ve hassasiyet değerleri ile birlikte genel
bakış kapsamı

5 Ses kayıt cihazı
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Fonksiyonlar ve Görünümler Hakkında Notlar
Görünüm seçimleri (6)
 Alma modundayken programın işlevselliğini önceden yapılandırılmış bir dizi Görünüm belirler.
Düğmeler (yukarıdaki şekilde kırmızı çerçeve içindeki düğmelere bakın) o anda seçili görünümü kontrol
eder. Seçildiğinde, düğme açık maviye döner.
 Görünüm, gösterilen birkaç parametre ile yapılandırılır: genel bakış eğrileri, kazanç, tarama hızı ve
analiz düğmeleri.
 Görünümler için varsayılan ayar, Ana Sayfadaki Options (Seçenekler) menüsünden değiştirilebilir.

Kapsam Üst Çubuğu (3)

Kapsam üst çubuğunda ad, kasın tarafı ve tamponun durumu gösterilir. Tampon birkaç saniye boyunca (ör. 5 sn)
veri toplar. Saniye sayısı kullanıcı tarafından tanımlanabilir.

Tetikleyici Kontrolleri
Ana kapsam penceresinde (8) çalışırken iki tetikleyici kontrol seçeneği mevcuttur ve fareyle ya da kontrol
panelindeki kumanda kolları kullanılarak etkinleştirilebilir:

Fareyi Kullanma
 Ana kapsamda (9) herhangi bir yere tıklanarak tetikleyici traseye eklenebilir.
Tetikleyiciyi kapsamda herhangi bir konuma sürükleyebilirsiniz: Fare işaretçisini tetikleyicinin üzerine
getirin ve sonra sol fare düğmesini basılı tutarak istediğiniz konuma taşıyın. Fare düğmesini bırakarak
işlemi tamamlayın.
Tetikleyiciyi kapsamın dışına sürükleyerek kapsamdan çıkarın. Bu durumda ana kapsam penceresi serbest
çalışma moduna girer.

Kontrol Panelindeki Kumanda Kollarını Kullanma
ile işaretli özel kumanda kolu, tetikleyici gecikmesini değiştirir:
 Tetikleyici gecikmesini artırmak için: (sağ) oka tıklayın.
 Tetikleyici gecikmesini azaltmak için: (sol) oka tıklayın.

Keypoint İş İstasyonu

Keypoint Portable ve Keypoint 4

Keypoint G4

Keypoint Focus
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A* Yalnızca Keypoint Portable ve Keypoint 4

Tetikleyici Seviyesi
Cursor Mode’a (İmleç Modu) geçiş yapmak için tekerlek modu düğmesine (A/A*) basın. Gösterge sarı olur.
 Yoğunluk tekerleği şimdi tetikleyici seviyesini ayarlar.

Tetikleyici Seviyesi (Keypoint G4/Keypoint Focus)
Cursor Mode’a (İmleç Modu) geçiş yapmak için İmleç Kontrolü düğmesine basın. Cursor Mode (İmleç
Modu) etkin olduğunda yeşil ışıklı gösterge yanar.
 İmleç Kontrolü düğmesini kullanarak tetikleyicinin seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Tetikleyici Eğimi
Tetikleyici eğimini seçmek/seçimini kaldırmak için kapsamda sağ tıklama menüsünü açıp “Trig Slope”
(Tetikleyici Eğimi) öğesini seçin.
 Tetikleyici eğimi seçilirse aşağı yöndeki bir sinyal üzerinde sinyal tetiklenir.
 Tetikleyici eğimi seçilmezse yukarı yöndeki sinyal üzerinde sinyal tetiklenir.
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Pencere Tetikleyicisi

 Pencere tetikleyicisi, normal tetikleyici (A) ve pencere göstergesinden (B) oluşur ve sağ tıklama
menüsünden seçilebilir. Lütfen yukarıdaki şekle bakın.
Pencere tetikleyicisini göstergenin sağ tarafından sürükleyerek uzunluğunu değiştirebilirsiniz.
Pencere göstergesi, fare sürüklenerek tetikleyiciden bağımsız olarak yukarı ve aşağı taşınabilir.

Bölünmüş Ekran Görünümü
Pencereyi iki görüntüleme bölmesine ayırmak için kapsamda sağ fare düğmesine tıklayın ve menüden
“split” (böl) öğesini seçin. Pencere bir genel bakış kapsamına bölünür. Ana kapsam aşağıdaki şekilde
gösterildiği gibidir:
 Genel bakış kapsamı (A): Ana kapsama bir tetikleyici uygulandığında, genel bakış kapsamındaki ince bir
kırmızı çizgi genlik seviyesini gösterir.
 Ana kapsam (B): Tetikleyici, serbest çalışma modundaki eğrilerin gösterildiği ana kapsamda ayarlanır.
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Dijital Ses Kayıt Cihazı
Dijital ses kayıt cihazı, canlı testleri kaydetmek veya mevcut kayıtları yürütmek için kullanılır.
Tüm kayıtlar, sabit disk kayıtlarıdır.

1 Kayıt listesi
2 Durum çubuğu, kayıttan yürütme sırasında süre ilerlemesini gösterir.
Bir kaydı

oynatın veya

Kaydı veya oynatmayı
Sinyalleri canlı

duraklatın.

durdurun.

kaydedin.

Kayıt listesinde seçili bir kaydı

silin.

Sinyali Dışarı Aktarma
Kaydı dalga veya metin biçiminde dışarı aktarmak için durum çubuğuna sağ tıklayın.

Çizim Pencereleri (4) (isteğe bağlı)
Test yapılandırmasına bağlı olarak bu alanda farklı sonuç çizim pencereleri gösterilir:
Deşarj işlemleri aralığı (IDI), Motor Birimi Potansiyeli (MUP), Dönüşler/Genlik, Küçük Segment Sayısı (NSS),
Zarf ve Pik Oranı.
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Bir analiz yapılana kadar çizim pencerelerinde hiçbir değerin olmadığını unutmayın.

Örnek: Motor Birimi Potansiyeli Sonuç Çizim Penceresi (isteğe bağlı)

MUP sonuç çizim penceresinde, analiz sırasında bulunan MUP’ler gösterilir. Kabul edilen MUP’lerin sayısı
pencerenin sağ üst köşesinde gösterilir.
 Kare simgesi MUP’yi temsil eder. MUP, genlik ve süre verilerini içeren MUP Düzenlemesini
etkinleştirmek için kareye tıklamanız yeterlidir.
 Ortalama genlik/süre, X olarak gösterilir (renk kodları MUP ile benzerdir).
MUP’nin karşılık gelen bir referans limiti varsa sonuç aşağıdaki gibi renklendirilir:
- Anormal: kırmızı kare.
- Normal: yeşil kare.
Referans değerler mevcutsa tek MUP’ler için bir kare ve ortalama MUP’ler için bir kare olabilir.
MUP’nin karşılık gelen referans limiti olmayan genlik ve süresi siyah renkle gösterilir. Normal alan, yeşil
kenarlığı olan şeffaf bir kutu olarak gösterilir.
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Bulgular
Bulgular sayfasına gitmek için Findings (Bulgular) düğmesini kullanın. Bu sayfada tüm kaslarınız için
bulgularınızın karmaşık puanlandırmasını yapabilirsiniz. Alternatif olarak, seçili kasın çevrimiçi puanlandırmasını
yapabilmek için alma görünümünde Bulgular çubuğu’nu (C) etkinleştirin. Bulgular çubuğu, eğri penceresinde
sağ tıklanarak veya önceden etkin olarak tanımlandığı bir görünüm seçilerek etkinleştirilebilir. Her iki durumda
da puanlandırma, tablo hücrelerine tıklanarak değiştirilir. Fare işaretçisini istediğiniz puana taşırken sağ fare
düğmesini basılı tutarak, tek bir tıklama ile puanı değiştirebileceğinizi unutmayın.

Not Penceresi

Not penceresini görüntülemek için sağ tıklama menüsünden seçin.
Not penceresine mevcut test ve taraf ile ilgili yorumları yazabilirsiniz. Not penceresine tıkladığınızda yanıp
sönen imleç, metni artık girebileceğinizi belirtir.
Geri alma, kesme, kopyalama, yapıştırma, silme veya seçme fonksiyonları, not penceresinde fare
düğmesine sağ tıklanarak kullanılabilir.

Bir not penceresi mevcut olmasına rağmen gösterilmiyorsa ekranın sol üst kısmındaki anatomi adının
yanında küçük bir

simgesi gösterilir.

Patient Data (Hasta Verileri) sayfasındaki Notes (Notlar) alanı, girilen tüm test notlarını gösterir.
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MUP Analizi (isteğe bağlı)
MUP Analysis (MUP Analizi) düğmesine tıklandığında uygulama olası MUP’leri aramak üzere MUP verilerini
analiz eder. Her bir benzersiz, tekrarlanan MUP tanımlanır.
Analiz aynı motor birimindeki tekil deşarjları tanımlar ve ortalamasını alır. Analizden sonraki eylem önceden
tanımlanmıştır ve Test yapılandırmasına bağlıdır.
 MUP’lerin bulunması durumunda yapılacak işlem türleri:
- Mevcut Görünümde Kal (otomatik kabul et).
- Herhangi bir MUP bulunursa MUP Düzenlemesine git.
- MUP Gözden Geçirme Görünümüne git.
- MUP’lere git.
 MUP bulunmaması durumunda yapılacak işlem türleri:
- Geçerli görünümde kal (devam et).
- MUP gözden geçirme görünümüne git.

IP Analizi (isteğe bağlı)
IP analysis (IP analizi) düğmesine tıklandığında uygulama, IP (Girişim Örüntüsü) oturumunun verilerini
analiz eder, dönüşleri, küçük segment sayısını (NSS) ve diğer IP parametrelerini hesaplar.
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Motor Birimi Potansiyelleri (MUP) (isteğe bağlı)
MUP − Veri Sayfası
Data (Veri) sayfası, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ayrıntılı parametrelerle birlikte motor birimi
potansiyellerinin tablosunu gösterir.
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MUP Sayfası
MUP sayfasında kayıtları/dönemleri görebilirsiniz. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi MUP’ler dikey bir
çizgiyle tekli birimlere ayrılır.

MUP’lerden birinin yakınlaştırılmış hali.
İmleci daha yakından bakmak istediğiniz bir MUP’nin üzerine yerleştirdiğinizde aşağıdaki fonksiyonlar
kullanılabilir hale gelir:
 MUP’yi silmek için

öğesine tıklayın. Bu durumda MUP kırmızı bir çarpı ile işaretlenir.

 MUP’yi MUP Düzenleme görünümünde açmak için

öğesine tıklayın.

 Bir göstergeyi ayarlamak için tıklayıp sürükleyin. Bu işlem bir yakınlaştırma penceresinde gerçekleştirilir.
 Dikey bölme çizgisi (A) bir MUP’nin ucunu gösterir. Bu MUP’yi ayarlama modunda göstermek için bir
göstergeye tıklayın.
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MUP − Gözden Geçirme Sayfası
MUP Review (MUP Gözden Geçirme) sayfasında her bir kaydın/dönemin verilerini görebilirsiniz.
Otomatik MUP algılaması belirli bir sinyal üzerinde çalışmazsa bu sayfadan MUP’leri manuel olarak da
gruplandırabilirsiniz. Bu görünüme MUP Düzenleme görünümünden erişebilirsiniz.
Genel Bakış Kapsamının üstte; Ana Kapsamın ortada ve Şablon eğrileri içeren kutuların altta gösterildiğini
unutmayın.

Bir şablon seçmek için sol fare tuşuyla tıklayın. Patlama deseni, genel bakış kapsamında küçük çizgilerle
gösterilir. Ana kapsamda, etrafı çevrili tek MUP bir kutu ile gösterilir.

MUP’yi bulma
Fareyi kapsamda hareket ettirirken, algılanan MUP’nin çevresinde bir kutu görünür. Kutunun ortasındaki
küçük sekme, bir MUP’nin var olduğunu gösterir.
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Bir Şablona MUP Ekleme
Bir MUP’ye tıkladığınızda program kutudaki küçük sekmeye en yakın MUP’yi seçer. Kutu otomatik olarak
pike taşınır ve MUP seçili şablon kutusuna eklenir.
MUP şablonu için benzer MUP deşarjlarını dahil etmek, hariç tutmak ya da otomatik olarak aramak üzere
bir menü açmak için kutunun içine sağ tıklayın.

Bir Şablondan MUP Kaldırma
MUP’yi şablon kutusundan çıkarmak için zaten seçilmiş bir MUP’ye tıklayın.

MUP − Düzenleme Sayfası

Şablon Alanı
Şablon aşağıdaki bilgilerden oluşur:
 Amplitude (Genlik) ve duration (süre) normalse yeşil, anormalse kırmızı ve kullanılabilir referans değer
yoksa siyah renkte gösterilir.
 Phases (Fazlar) (düzenlenebilir).
 Turns (Dönüşler) (düzenlenebilir).
 Deşarj sayısı.
Her kutunun altında patlama deseni küçük “çubuklar” ile gösterilir.
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Şablonu Düzenleme
Her etkin şablon, iki gösterge ile birlikte bir MUP gösterir. Göstergeler Taşınabilir ve değişiklik Tarama
Penceresine yansıtılır.

İki Şablonun Ortalamasını Alma ve Şablonları Birleştirme
Etkin şablonun altında bir patlama deseni bulunur. İki şablonun sinyallerinin ortalamasını ve patlama
deseninin birleşimini almak için “çubuk” desenine tıklayıp başka bir şablona sürüklemeniz yeterlidir.

Şablonu Silme
Şablonu silmek için

öğesine tıklayın. Şablon kırmızı bir çarpı ile işaretlenir.

Tarama Penceresi
Tarama penceresi, seçili şablondaki tüm tekli MUP’leri gösterir.
Bindirme özelliğini açıp kapatmak için pencereye sağ tıklayın. Tarama penceresinde bir sinyale tıklamak
sinyali açıp kapatır.
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Diğer Fonksiyonlar
Yedekleme
DİKKAT Düzenli olarak yedekleme yapılması önemle tavsiye edilir. Veritabanını yedeklemek için
Admin Tool programını kullanın.
Arşivlenmiş çalışmaları içeren dizini yedeklemek için Windows Yedekleme Aracı’nı kullanın.

Ekran Yazdırma
Ekran yazdırma, sağ üst köşedeki yazdırma simgesine sol tıklanarak veya bilgisayar klavyesindeki
<ctrl-print screen> tuşlarına basılarak etkinleştirilir. Kullanılacak yazıcı ve diğer ayarlar, yazdırma simgesine
sağ tıklanarak değiştirilebilir.

Demo Modu
Tanıtım ve öğretme amacıyla program, sanal sinyallerin gösterildiği Demo modunda çalışabilir. Ana Sayfa’dan
Options (Seçenekler) ve sonra System (Sistem) öğesine tıklanarak bu mod etkinleştirilebilir.
Demo modunda <ctrl s> tuşlarını kullanarak tek bir stimülasyonu, <ctrl r> tuşlarını kullanarak tekrarlı
stimülasyonu açıp kapatabilirsiniz.

Sağ Tıklama
Bir fonksiyon (ör. düğme) eksik görünüyorsa ekrandaki çeşitli öğelere sağ tıklamayı denemeniz önerilir.
Bir veya daha fazla seçenek içeren bir menü gösterilir.
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Yazılım Uyarı Mesajları
Kullanım sırasında aşağıdaki yazılım mesajları gösterilebilir:
Intensity > 120 dB !! Increase ? (Yoğunluk 120 dB’nin üzerinde. Artırılsın mı?)
120 dB’nin üzerine çıkmak için Evet yanıtını vermeniz gerekir.
DİKKAT
Algoritma değiştirilirken yeni referans değerler gereklidir.
Referans değer sistemini kullanırsanız değerler seçtiğiniz algoritmayı yansıtmalıdır.
DİKKAT
Yeni ayarlar yeni referans değerler gerektirir.
Referans değer sistemini kullanırsanız değerler seçtiğiniz ayarları yansıtmalıdır.

Overloaded – Reduce Sensitivity!! (Aşırı Yükleme - Hassasiyeti Azaltın!!)
Doygunluğa ulaşılmıştır: Bu hata mesajını sürekli olarak alıyorsanız şekil parametreleri doygunluktan yoğun
bir şekilde etkilenebildiği için giriş hassasiyetini azaltmanız önerilir.

Gain Errors in Amplifiers, max. error. (Amplifikatörlerde Kazanç Hataları, maks. hata.)
Amplifikatörlerde kazanç: Çalıştırma modu sırasında test edilir ve kabul edilen kalibrasyon limitlerini aşar.
Dantec Keypoint.NET programından çıkın ve kablo bağlantısını doğrulayın. Yeniden kalibrasyon gerekli olabilir.

Akım Stimülatörü arızalı olabilir.
Stimülatörün açılış testi sırasında sorun oluşmuştur. Dantec Keypoint.NET programından çıkın ve kablo
bağlantısını doğrulayın. Stimülatör arızalı olabileceğinden bu mesaj gösterildiğinde akım stimülatörünü
kullanmayın.

Donanım tespit edilmedi.
Bilgisayar ile Donanım arasında iletişim kurulamadı. Dantec Keypoint.NET programından çıkın ve
aşağıdakileri kontrol edin:
- Bilgisayar ünitesi ile Bağlantı Paneli (dahili) arasındaki USB kablo.
- Bağlantı Paneline (dahili) güç kablosu bağlantısı.
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