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Autorių teisės © 2020 Natus. Visos teisės saugomos.
Išleista 02/2020.
Šio vadovo turinys yra „Natus Medical Incorporated“ nuosavybė. Griežtai
draudžiama bet kokiu būdu dauginti visą dokumentą arba jo dalį.
Spausdinimo / perkėlimo į DVD metu šiame vadove buvo tinkamai aprašytas
įrenginys ir jo funkcijos. Tačiau po šio vadovo parengimo galėjo būti atlikta kokių
nors pakeitimų, tad sistemos pakete gali būti vienas ar daugiau šio vadovo priedų.
Prieš naudojant įrenginį, privaloma kruopščiai perskaityti vadovą, įskaitant visus
priedus.
Esant šiai situacijai negalioja jokia (-ios) „Natus“ garantija (-os) ir įsipareigojimai:
• įrenginys naudojamas ne pagal pridėtus vadovus ir kitus papildomus dokumentus.

„Natus Neuro“ ir „Keypoint“ yra JAV ir kitose šalyse registruoti „Natus Medical
Incorporated“ prekių ženklai.
Atkreipkite dėmesį, kad su „Keypoint“ įrenginiais teikiami dokumentai apima
Programinės įrangos naudojimo instrukcijų vadovą, Aparatinės įrangos naudojimo
instrukcijų vadovą, Techninių duomenų lapą ir Klinikinį informacinį vadovą.
Programinės įrangos ir aparatinės įrangos naudojimo instrukcijų vadovai yra
reikalingi, kad būtų galima naudotis „Dantec Keypoint.NET“ programa ir atlikti
patikrą. Pažangesniam „Dantec Keypoint.NET“ programos naudojimui, Klinikiniame
informaciniam vadove (teikiamame tik anglų kalba) pateikiamas visų funkcijų ir
patikrų, kurias galima atlikti, aprašymas. Techninę informaciją ir išsamias technines
specifikacijas rasite Techninių duomenų lape (teikiamame tik anglų kalba).

Žiūrėkite naudojimo instrukcijas / atkreipkite dėmesį į įspėjimus ir perspėjimus
Prieš pradėdami patikrą būtinai perskaitykite dokumentus ir iki galo supraskite, kaip
naudoti sistemą. Ypatingą dėmesį atkreipkite į visus įspėjimus ir perspėjimus.
Bendras su šiuo įrenginiu susijusių reguliavimo simbolių sąrašas pateikiamas šio
vadovo skyriuje „Bendrieji reguliavimo simboliai“.
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Saugos informacija
Sistema yra skirta naudoti elektrofiziologinių patikrų metu, pavyzdžiui, atliekant:
elektromiografiją (EMG), nervų laidumo tyrimus (NCS) ir sukelto potencialo (EP)
įrašus.

Ženklai ir simboliai
Rx only

Tik JAV naudotojams. JAV įstatymai leidžia šį įrenginį parduoti tik gydytojui arba jo
nurodymu.
Su įrenginiu susiję įspėjimai.
Su įrenginiu susiję perspėjimai.
Žiūrėkite naudojimo instrukcijas.
Įrenginys atitinka EB direktyvą 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų.
Pakartojimo dažnis
Pakartotinis stimuliavimas
Vienas stimulas
Stimulo trukmė
Stimulo intensyvumo režimo indikatorius
Stimulo įjungimo indikatorius

Braukimo greitis / jautrumas
Ratuko režimo indikatorius (intensyvumas)
Ratuko režimo indikatorius (žymeklis / trigeris)

Numatyta naudojimo paskirtis
„Keypoint“ sistema yra skirta naudoti kaip elektrofiziologinė pagalbinė priemonė
diagnozei bei prognozei įvertinti ir centrinės bei periferinės nervų sistemos ligoms
stebėti.
Ji taip pat gali būti naudojama funkciniams nervų ir raumenų aspektams tikrinti kitose
srityse, pavyzdžiui, reabilitacijos (fizinės medicinos), profesinės medicinos ir sporto
medicinos srityse.
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Kontraindikacijos
Kontraindikacijų, susijusių su aparatine įranga ir jos naudojimu, ieškokite
„Dantec Keypoint Focus“ arba „G4“ aparatinės įrangos vadovuose. Prieš pradėdami
naudoti įrangą būtinai perskaitykite informaciją.

Įspėjimai
Su aparatine įranga ir jos naudojimu susijusių įspėjimų ir atsargumo priemonių /
perspėjimų ieškokite aparatinės įrangos vadove. Prieš pradėdami naudoti įrangą
būtinai perskaitykite informaciją.
Nenaudokite šios kompiuterinės įrangos kitiems tikslams nei numatyti gamintojo, t. y.
tyrimams su pacientais atlikti ir, jei reikia, ataskaitai sugeneruoti. Neįdiekite jokios
kitos programinės įrangos, išskyrus „Dantec Keypoint.NET“ programinę įrangą.
„Natus“ neprisiima jokios atsakomybės tada, kai įranga naudojama kitaip, nei
aprašyta šiame vadove.
Nelieskite ratuko režimo mygtuko, kai judinate kursorius keisdami trigerio lygius, arba
naudodami intensyvumo ratuką, nes galite netyčia padidinti stimuliavimo
intensyvumą.
Naudodami srovės stimuliatorius būkite atsargūs ir apsaugokite pacientus nuo
aukštos srovės. Todėl, prieš prijungdami arba atjungdami stimuliavimo elektrodą,
visada iš naujo nustatykite stimuliatorių.
Naudodami programą atkreipkite dėmesį į intensyvumo indikatorių. – Papildomos
informacijos rasite šio naudotojo vadovo skyriuje „Stimuliatoriaus perkrova“ ir
„Keypoint“ aparatinės įrangos vadovo skyriuje „Stimuliatoriai“.
Venkite transtorakalinio stimuliavimo.
Jei naudojimo metu atsiranda odos bėrimas ar kiti neįprasti simptomai, nutraukite
stimuliavimą ir nuimkite elektrodą nuo odos.

Perspėjimai
Nenaudokite elektros stimuliacijos ilgesnį laiko tarpą.
Venkite atsitiktinio sąlyčio tarp prijungtų (net jei jie neuždėti ant paciento) elektrodų ir
kitų laidžių dalių, įskaitant ir prijungtų prie įžeminimo.
Jei įdūrus adatinį elektrodą kraujuojama, laikantis vietinių taisyklių reikia naudoti
apsauginius drabužius.
Dirbant su infekcinėmis ligomis sergančiais pacientais reikia imtis įprastų atsargumo
priemonių.
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„Dantec Keypoint.NET“ paleidimas
Norėdami paleisti programą, dukart spustelėkite „Windows“
darbalaukyje esančią „Keypoint.NET“ piktogramą. Bus parodytas
puslapis „Home“ (pradinis).

Pradinis puslapis

Puslapis „Home“ (pradinis) yra pradinis vaizdas įjungus programą. Puslapyje
„Home“ (pradinis) galima naudoti šias parinktis:
◼ sukurti „New Study“ (naują tyrimą);
◼ įjungti „Study List“ (tyrimų sąrašą) su esamais tyrimais;
◼ pasiekti išplėstines parinktis „Options“ (parinktys) − kurias galima įjungti tik
pradiniame puslapyje;
◼ išeiti iš programos.
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Pacientų duomenys

Pradiniame puslapyje spustelėjus mygtuką „New Study“ (naujas tyrimas), įjungiamas
puslapis „Patient Data“ (pacientų duomenys).
Puslapyje „Patient Data“ (pacientų duomenys) galite įvesti / redaguoti:
◼ Patient data (pacientų duomenys)
◼ Comments (komentarai)
◼ Conclusions (išvados)
Atkreipkite dėmesį, kad duomenų negalima įvesti, kai pažymėta varnelė ties „Study
Completed“ (tyrimas baigtas).
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Tyrimų sąrašas

Spustelėjus pradiniame puslapyje esantį mygtuką „Study List“ (tyrimų sąrašas) arba
„Study List“ (tyrimų sąrašas) skirtuką naršymo juostoje, atidaromas tyrimų sąrašas,
kuriame galite atidaryti tyrimą ir jį redaguoti.
Tyrimų sąraše gali būti tiek vietiniai, tiek nuotoliniai tyrimai.
Spustelėjus tyrimą, atitinkamas tyrimas paryškinamas ir pateikiamas „peržiūros
sąrašas“ dešinėje tyrimo sąrašo rodinio pusėje, kaip parodyta aukščiau esančiame
paveikslėlyje.
Būsenos piktograma

1 Įkeliama
2 Baigtas
3 Aktyvus

4 Vietinis
5 Išregistruotas
6 Nuotolinis

Dvigubas paspaudimas užvedus ant tyrimo
Dukart paspaudus ant tyrimo, įjungiamas skirtukas „Patient Data Menu“ (pacientų
duomenų meniu), skirtas duomenų įvesties laukeliams redaguoti.
Naujas tyrimas šiam pacientui
Norėdami sukurti naują tyrimą pacientui, spustelėkite „New Study for This Patient“
(naujas tyrimas šiam pacientui) ir būsite nukreipti į puslapį „Patient Data“ (pacientų
duomenys).
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Dešiniojo pelės klavišo paspaudimas užvedus ant tyrimo
Užvedus ant tyrimo ir paspaudus dešinįjį pelės klavišą bus rodomas spartusis
meniu, kuriame rasite eksportavimo, trynimo, ir ataskaitų generavimo parinktis.
Taip pat galėsite rūšiuoti ir filtruoti tyrimus.
Dešiniojo pelės klavišo paspaudimas užvedus ant stulpelio
antraštės
Užvedus ant stulpelio antraštės ir paspaudus dešinįjį pelės klavišą bus rodomas
stulpelių tipų, kuriuos galite pasirinkti rodyti tyrimų sąraše, sąrašas.
Kairiojo pelės klavišo paspaudimas užvedus ant stulpelio antraštės
Užvedus ant stulpelio antraštės ir paspaudus kairįjį pelės klavišą sąrašas
išrūšiuojamas pagal stulpelį.

Tyrimo meniu

1 Viršutinė naršymo juosta su skirtukais

2 Programos nuostatų pasirinkimas

3 Kairysis arba dešinysis parinkčių mygtukai

4 Šaknų filtravimo išskleidžiamasis
sąrašas

5 Raumenų išskleidžiamasis sąrašas

6 Detalus vietos rodinys

7 Anatomijos langelis

8 Tyrimo tipo rodinys

9 Paciento būsenos juosta

10 „Medžio“ schemos struktūra
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Tyrimų tipai ir išsamūs vietos rodmenys
Pasirenkate tyrimą skirtuke „Test Menu“ (tyrimų meniu), kurį rasite skirtuke
„Patient Data“ (paciento duomenys). Spustelėjus ant skirtuko „Test meniu“ (tyrimo
meniu), bus parodytas rodinys „Tyrimų tipai“ (8) ir rodinys „Detalios vietos“ (6).
Tyrimo tipo rodinys sudarytas iš tyrimų aplankų. Kiekviename aplanke yra
struktūriškai išdėstyti įvairūs susiję tyrimai. Detaliuose vietų rodiniuose rodomi
įvairūs anatomijos langeliai (7), kuriuose nurodomos galimos raumenų ir nervų
vietos. − Žr. aukščiau esantį paveikslėlį.
Tyrimo pradžia
1. Norėdami pasirinkti tyrimą, spustelėkite ant tyrimo, t. y. „Motor“ (Motorinis),
„medžio“ schemoje.
– Be to, tyrimus galima pasirinkti valdymo skydo dešinės pusės vairasvirte /
rodyklių mygtukais.
2. Tuomet, spustelėdami atitinkamą parinktį, pasirinkite pusę – „Left“ (kairė) arba
„Right“ (dešinė).
– Taip pat galima naudoti valdymo skydo oranžinį ir žalią mygtukus.
– Atkreipkite dėmesį, kad išskleidžiamuosiuose langeliuose pateiktame sąraše
galite pasirinkti „Filter Root“ (šaknų filtravimas) ir „Muscle /Nerve“
(raumuo / nervas). Spustelėkite išskleidžiamojo meniu rodyklę ir pasirodys
sąrašas, kaip pavaizduota toliau esančiame paveikslėlyje.
3. Galiausiai spustelėkite ant stimuliavimo vietos rodinyje „Detalios vietos“, t. y.
vidurinis nervas anatomijos langelyje. Atlikę šį veiksmą, būsite automatiškai
nukreipti į puslapį „Test Menu“ (tyrimų meniu).
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1 tyrimo pavyzdys: motorinio nervo laidumas
Įvadas
Su „Dantec Keypoint.NET“ galite atlikti įvairių nervų laidumo tyrimų. Šie tyrimai
išvardyti puslapyje „Test Menu“ (tyrimų meniu). Pvz., toliau aprašomos motorinio
nervo laidumo tyrimo funkcijos.
Atkreipkite dėmesį, kad visi kiti tyrimai turi panašių funkcijų ir yra atliekami
panašiai.

Apžvalga – motorinis

1 Viršutinė naršymo juosta su skirtukais

2 Tyrimo naršymo skirtukai

3 Stimuliavimo nuostatų juosta

4 Vietos lentelė su slenkamąja juosta

5 Segmento lentelė su slenkamąja juosta

6 Pasirenkami langai (teikiami
spustelėjus dešinįjį pelės klavišą ir
įjungus meniu)
8 Pasirenkamas veiklos langas

7 Istorijos langas
9 Imties langas su horizontalia ir
vertikalia slenkamosiomis juostomis
11 Paciento būsenos juosta

10 Spalvoti mygtukai (naudojami su tam
tikrais mygtukais)
12 Pasirinktos vietos

13 Nepasirinktos vietos

14 Takelio informacijos sritis

15 Pasirinktos anatominės vietos pavadinimas
ir vieta

16 Valdymo skydo naudojimas – G4 / „Focus“
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Pastabos apie funkcijas ir rodinius
Tyrimo naršymo skirtukai (2)
Susiję tyrimai, suskirstyti grupėmis, yra skirtinguose tyrimo naršymo skirtukuose.
Juos galima pasirinkti naudojant kompiuterio klaviatūros mygtukus F7–F12 ir
spustelint pele.
„Keypoint G4/FOCUS“ sistemoje tyrimo naršymo skirtukus taip pat galima pasirinkti
naudojant programinės įrangos naršymo dešinės ir kairės pusių mygtukus
.
Paciento būsenos juosta (11)
Paciento būsenos juostoje pateikiama ši informacija: paciento ID, paciento vardas,
tyrimo ID, data ir tyrimo būsena.
Imties langas
Darbas su vietomis ir takelio informacijos sritis (14)
Toliau pateikta informacija rodoma apie kiekvieną vietą takelio informacijos srityje:
raumuo, braukimas, jautrumas ir vietos pavadinimas. Visoms vietoms bendra
informacija parašyta takelio informacijos srities viršuje.
Galite dirbti su vietomis naudodami mygtuką „New Site“ (nauja vieta), pelę arba
vairasvirtes / rodyklių mygtukus valdymo skyde.
Mygtuko „Nauja vieta“ naudojimas
Suaktyvinus šį mygtuką, pasirenkama kita, dar netirta vieta ar kelios vietos.
Naudokite šią funkciją dirbdami įrašymo režimu.
Pelės naudojimas
◼ Norėdami pasirinkti vietą: spustelėkite ant vietos (13). Vieta bus perkelta į
viršų, taps mėlyna ir aktyvi (12).
◼ Norėdami panaikinti vietos pasirinkimą: spustelėkite pasirinktos vietos į apačią
nukreiptą rodyklę (12). Vieta bus perkelta į apačią, taps šviesiai mėlyna ir
neaktyvi.
◼ Norėdami, kad neaktyvi vieta taptų aktyvia: spustelėkite šviesiai mėlynos
spalvos neaktyvią vietą. Vieta taps mėlyna ir aktyvi.
Vairasvirčių ar rodyklių mygtukų naudojimas
pažymėtas vairasvirtes ar rodyklių mygtukus galima naudoti reguliuojant
žymeklius. Jais pasirenkamos / aktyvinamos vietos viena po kitos:
◼
(aukštyn) ir (žemyn) pasirenkama kita viena vieta.
◼
(dešinėn) ir (kairėn) pasirenkamas žymeklis.

„Keypoint“ darbo vieta

Nešiojamas „Keypoint“ / „Keypoint 4“
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„Keypoint G4“ / „Keypoint Focus“

Kitos valdymo skydo funkcijos (nuo bendrųjų iki visų tyrimų tipų)
pažymėtą vairasvirtę ar rodyklių mygtukus galima naudoti siekiant keisti visoms
vietoms su tuo pačiu signalo tipu, kaip tuo metu aktyvioms vietoms, įtaką turintį
braukimą ir jautrumą.
Braukimo greitis:
◼ norėdami padidinti braukimo greitį: spustelėkite (dešinėn);
◼ norėdami sumažinti braukimo greitį: spustelėkite (kairėn).
Jautrumo lygis:
◼ norėdami padidinti jautrumo lygį: spustelėkite (aukštyn);
◼ norėdami sumažinti jautrumo lygį: spustelėkite (žemyn).
Įrašytų takelių išsaugojimas
Įrašyti takeliai išsaugomi arba automatiškai, istorijos lange pasirinkus funkciją
„Auto-Move to History“ (automatiškai perkelti į istoriją) (7) (rekomenduojama),
arba rankiniu būdu spustelėjus mygtuką „Move to History“ (perkelti į istoriją).
PASTABA Kiekviena vieta turi savo istoriją.

Istorija ir gauti rodiniai
◼ Spustelėkite mygtuką „Rodyti visus takelius“,
vietos takelius.

kad pamatytumėte visus

◼ Spustelėkite mygtuką „Rodyti pasirinktą takelį“,
kad pamatytumėte tik
pasirinktą takelį.
◼ Pasirinktas takelis pažymimas mėlyna spalva. Naujas takelis visada tampa
pasirinktu takeliu. Dukart spustelėkite arba dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite
ant konkretaus takelio, kad pasirinktumėte kitą.
◼ Naudokite dešinėje ekrano pusėje esantį skydelį „History“ (istorija), norėdami
pamatyti papildomas pasirinktos (-ų) vietos (-ų) parinktis.
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Stimuliavimo nuostatos
Stimuliavimo nuostatos yra nustatytos iš anksto, tačiau jas galima pakeisti naudojant
vietines tyrimo nuostatas. Stimuliavimo nuostatas galima pakeisti pele arba valdymo
skyde.
Pelės naudojimas
Stimuliavimo nuostatų juostoje galite pakeisti stimuliavimo parametrus − t. y.
bangos formą ir dažnį, kai vyksta tyrimas. Spustelėkite
vertę išskleidžiamajame sąraše.

mygtuką ir pasirinkite

Valdymo skydo naudojimas
◼ Paspauskite vieno stimulo
mygtuką, kad suaktyvintumėte vieno stimulo
impulsą, arba sustabdytumėte pasikartojančio stimuliavimo režimą.
◼ Paspauskite pasikartojančio stimuliavimo
mygtuką, kad įjungtumėte
arba sustabdytumėte pasikartojančio stimuliavimo režimą.

„Keypoint“

„Keypoint G4“ / „Keypoint Focus“

Stimulo trukmės
mygtuku nustatoma stimulo trukmė:
◼ norėdami pailginti trukmę: spustelėkite (aukštyn);
◼ norėdami sutrumpinti trukmę: spustelėkite (žemyn).
Pasikartojimo dažnio
mygtuku nustatomas pasikartojimo dažnis:
◼ norėdami padidinti pasikartojimo dažnį: spustelėkite (aukštyn);
◼ norėdami sumažinti pasikartojimo dažnį: spustelėkite (žemyn).

„Keypoint“

„Keypoint G4“ / „Keypoint Focus“

Stimuliatoriaus perkrova
ATSARGIAI Naudodami programą atkreipkite dėmesį į intensyvumo
indikatorių.

Jei intensyvumo indikatorius pradeda mirksėti raudonai, nedelsdami sustabdykite
stimuliavimą. Žr. aparatinės įrangos vadovo skyrių „Stimuliatoriai“.
Stimuliatoriaus perkrova atsiranda, kai stimuliatoriaus srovės išėjimo srovė
neatitinka norimos srovės.
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Patikrinkite toliau pateiktas galimas stimuliatoriaus perkrovos priežastis.
◼ Galėjo nukristi vienas ar keli elektrodai.
◼ Per didelė elektrodo varža.
◼ Stimului nustatyti reikia per daug energijos: aukšto dažnio, ilgų impulsų ir
didelio intensyvumo.
◼ Netikėtos / nenormalios sąlygos, t. y. dėl programinės ar aparatinės įrangos
gedimo atsirado nenumatytas didelės galios stimulas.
Garsiakalbis – valdymo skydas („Keypoint G4“ / „Keypoint Focus“)
Garsiakalbio garso išjungimo mygtukas / indikatorius
◼ Spauskite garsiakalbio garso išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte arba
išjungtumėte funkcijas.
Geltona lemputė nurodo, kad garsiakalbio garsas išjungtas.
Garsumo reguliavimo rankenėlė / indikatorius
◼ Norėdami įjungti garsumo funkciją, paspauskite garsumo reguliavimo
rankenėlę.
Žalios spalvos garsumo indikatorius šviečia tada, kai įjungta garsumo
funkcija.
◼ Norėdami reguliuoti garsumą, pasukite garsumo reguliavimo rankenėlę tuo
metu, kai įjungta garsumo funkcija.
Žymekliai
Žymeklio įterpimas imties lange
Žymekliai automatiškai įterpiami stimuliuojant.
Taip pat žymeklius galima įterpti rankiniu būdu:
◼ užveskite kursorių ant takelio ir įterpkite žymeklį „Take off Latency“
(panaikinti vėlavimą);
◼ iškylančiajame sąraše pasirinkite ir įterpkite likusius žymeklius. Rezultatų
lentelė atnaujinama, kai įterpiamas žymeklis.
Žymeklio judinimas pele
Spustelėkite ant norimo pajudinti žymeklio spausdami pelės klavišą, tempkite
žymeklį į norimą padėtį ir baikite atleisdami klavišą.
◼ Jei žymeklį tempsite kairėn ir jis pasieks kitą žymeklį, tuomet abu žymekliai
bus sudėti vienas ant kito.
◼ Jei žymeklį tempsite dešinėn ir jis pasieks kitą žymeklį, tuomet abu žymekliai
bus tempiami kartu.
Rezultatų lentelė atnaujinama, kai judinamas žymeklis.
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Žymeklio judinimas naudojant valdymo skydą
Norėdami judinti žymeklį, nustatykite ratuką į
kursoriaus režimą.
pažymėta vairasvirte judinkite žymeklius arba pasirinkite vietas:
◼
pasirenkamas kitas žymeklis;
◼
pasirenkamas prieš tai buvęs žymeklis;
◼
pasirenkama aukščiau esanti vieta;
◼
pasirenkama žemiau esanti vieta.
Ratuku judinamas pasirinktas žymeklis.
Žymeklio judinimas
„Keypoint Focus“)

naudojant valdymo skydą („Keypoint G4“ /

Kai įjungta garsiakalbio garsumo funkcija
, takelio / žymeklio pakėlimo ir
nuleidimo rodyklių mygtukais galite pasirinkti aktyvų takelį. Su garsumo
reguliavimo rankenėle galite reguliuoti garsiakalbio garsumą.
Kai įjungtas kursoriaus valdymo režimas
, takelio / žymeklio perkėlimo
kairėn ir dešinėn rodyklių mygtukais galite pasirinkti atitinkamai „kitą“ ir „prieš
tai buvusį“ žymeklius.
Takelio / žymeklio pakėlimo ir nuleidimo rodyklių mygtukais galite atitinkamai
pasirinkti aukščiau arba žemiau esančią vietą. Su kursoriaus valdymo rankenėle
galite judinti pasirinktą žymeklį.
Žymeklio pašalinimas iš imties lango
◼ Tempiant žymeklį už braukimo pabaigos, žymeklis pašalinamas.
Žymeklis iš naujo įvedamas į iškylantįjį žymeklių sąrašą.
Takelio perkėlimas
Imties lange takelius galima perkelti aukštyn ir žemyn, norint reguliuoti vertikalų
poslinkį.
A

◼ Kreivės dešiniajame gale spustelėkite takelio valdiklį (A) laikydami nuspaustą
pelės klavišą. Pakeičiama takelio spalva, o rankos žymeklis nurodo, kad jau
galite perkelti takelį. Pabaikite atleisdami klavišą norimoje vietoje.
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Varža

Varžos tyrimo pradžia
◼ Dešiniuoju pelės klavišu įjungę meniu spustelėkite „Impedance“ (Varža) arba
paspauskite  ant stiprintuvo dėžutės (funkcija neveikia su 3 kanalų stiprintuvais).
Varžos tyrimas pradedamas visuose prijungtuose elektroduose.
◼ Reguliuokite elektrodus tol, kol bus pasiektas tinkamas lygis (apibrėžta lange
„Settings“ (nuostatos)). Spalvotų apskritimų spalva pasikeis iš raudonos į žalią.
Ant stiprintuvo dėžutės tai nurodoma išsijungus visiems šviesos diodams, o didelė
varža nurodoma nuolat šviečiant šviesos diodams.
Varžos tyrimo išsaugojimas
◼ Spustelėkite „Save“ (išsaugoti), kad pridėtumėte varžos tyrimą sąraše „Saved“
(išsaugota).
Varžos tyrimo sustabdymas
◼ Spustelėkite „OK“ (gerai), kad sustabdytumėte varžos tyrimą.
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Darbas su rezultatų lentelėmis

Motorinio nervo laidumo tyrime gali būti viena arba dvi lentelės pagal pasirinktą
anatomiją.
Lentelės gali priklausyti tipams „Site“ (vieta) ir „Segment“ (segmentas).
Lentelėse nėra jokių verčių, kol nesužymimi žymekliai. Lentelėje vaizduojami
stimuliavimo rezultatai.
◼ Atstumą ir temperatūrą, juos pasirinkus, galima redaguoti rankiniu būdu:
spustelėkite laukelį lentelėje ir įveskite vertę.
◼ Jei rezultato laukelyje yra atitinkama atskaitos riba, rezultatas bus pažymėtas
šiomis spalvomis:
- nenormalu: raudonas fonas;
- normalu: šviesiai žalias fonas;
- supernormalu (t. y. normalu, bet peržengia ribą): tamsiai žalias fonas.
◼ Lentelėje spustelėjus vietos pavadinimą aktyvuojamas atitinkamas takelis imties
lange.
Pasirenkami langai
Jei spustelėsite dešinį pelės klavišą už takelių ribos imties lange, pamatysite galimus
pasirenkamuosius langus. Veiklos langas, diagramos langas ir pastabų langas.
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Nervų laidumo duomenų puslapis
Suaktyvinus mygtuką „NC Data“ (NL duomenys), būsite nukreipti į santraukos
puslapį. Spustelėję šį mygtuką dar kartą arba išjungę santraukos puslapio langą,
grįšite atgal į puslapį „Test“ (tyrimas).
Nuostatos ir dizainas
Nuostatų puslapis

Puslapyje „Current Settings“ (dabartinės nuostatos) galima reguliuoti tyrimo
įrašymo ir stimuliavimo parametrus.
◼ Spustelėkite anatomijos nustatymą, kad peržiūrėtumėte vietos nuostatas.
◼ Norėdami įjungti konkretaus takelio vietos nuostatas imties lange, dešiniuoju
pelės mygtuku spustelėkite takelį ir pasirinkite nuostatas.
◼ Pakoregavę nuostatas spustelėkite „OK“ (gerai), kad išsaugotumėte nuostatas,
arba spustelėkite „Cancel“ (atšaukti), kad išeitumėte iš nuostatų puslapio ir
neišsaugotumėte pakeitimų.
Nuostatos individualiai pritaikomos puslapyje „Settings“ (nuostatos) ir, jei įmanoma,
„Design“ (dizaino) puslapiui veikia tik su konkrečiu tyrimu ir pacientu. Naujiems
tyrimams taikomos numatytosios tyrimo nuostatos.
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2 tyrimo pavyzdys: EMG
Įvadas
2 tyrimo pavyzdyje aprašomos galimos elektromiografijos (EMG) tyrimo funkcijos.

Apžvalga − gautas rodinys

1 Viršutinė naršymo juosta su skirtukais

2 Tyrimo naršymo skirtukai

3 Imties viršutinė juosta

4 Diagramų langai

5 Magnetofonas

6 Radinių pasirinkimo mygtukai

7 Spalvoti mygtukai (naudojami su tam
tikrais mygtukais)

8 Pagrindinė imtis

9 Apžvalgos imtis su braukimo ir jautrumo
vertėmis
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Pastabos apie funkcijas ir rodinius
Rodinių pasirinkimai (6)
◼ Pagal iš anksto sukonfigūruotų rodinių rinkinį nustatomas programos
funkcionalumas, kai ji veikia gavimo režimu. Mygtukais (žr. aukščiau
esančiame paveikslėlyje raudonai apibrėžtus mygtukus) valdomas šiuo metu
pasirinktas rodinys. Pasirinktas mygtukas tampa šviesiai mėlynas.
◼ Rodinys yra sukonfigūruotas su keletu rodomų parametrų: kreivių apžvalga,
padidinimu, braukimo greičiu ir analizės mygtukais.
◼ Numatytosios rodinių nuostatos gali būti keičiamos „Options“ (parinktyse),
esančiose pradiniame puslapyje.
Imties viršutinė juosta (3)

Imties viršutinėje juostoje rodomas pavadinimas, raumuo iš šono ir atminties
būsena. Atmintyje kaupiami tam tikros trukmės sekundėmis pvz., 5 sek.,
duomenys. Sekundžių skaičių nustato naudotojas.
Trigerių valdikliai
Dirbant pagrindiniame imties lange (8) galima naudoti dvi trigerių valdiklių
parinktis ir juos galima aktyvuoti pele arba valdymo skydo vairasvirte.
Pelės naudojimas
◼ Trigerį galima pridėti prie takelio paspaudus bet kur pagrindiniame imties
rodinyje (9).
Trigerį galite nuvilkti į bet kurią imties padėtį: perkelkite pelės žymeklį ant
trigerio ir laikykite nuspaudę kairįjį pelės klavišą, kol perkelsite į norimą
padėtį. Pabaikite atleisdami pelės klavišą.
Pašalinkite trigerį iš imties, nuvilkdami už jos ribų. Tuomet pagrindinis imties
langas perjungiamas į laisvo veikimo režimą.
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Vairasvirčių ar valdymo skydo naudojimas
Naudodami specialią,
pažymėtą vairasvirtę galite keisti trigerio delsą:
◼ norėdami padidinti trigerio delsą: spustelėkite (dešinėn);
◼ norėdami sumažinti trigerio delsą: spustelėkite (kairėn).

„Keypoint“ darbo vieta

Nešiojamas „Keypoint“ ir „Keypoint 4“

„Keypoint G4“ / „Keypoint Focus“

A* Tik nešiojamas „Keypoint“ ir „Keypoint 4“

Trigerio lygis
Paspauskite ratuko režimo mygtuką (A/A*), norėdami perjungti į kursoriaus
režimą. Indikatorius
taps geltonas.
◼ Dabar intensyvumo ratuku galima reguliuoti trigerio lygį.
Trigerio lygis („Keypoint G4“ / „Keypoint Focus“)
Paspauskite kursoriaus valdymo rankenėlę, norėdami perjungti į kursoriaus
režimą. Kai įjungtas kursoriaus režimas, šviečia žalias indikatorius
.
◼ Su kursoriaus valdymo rankenėle galite reguliuoti trigerio lygį.
Trigerio nuožulnumas
Norėdami pasirinkti / panaikinti trigerio nuožulnumą, spustelėję dešinįjį pelės
klavišą ir įjungę meniu imtyje, pasirinkite „Trig Slope“ (trigerio nuožulnumas).
◼ Jei pasirenkama trigerio nuožulnumo parinktis, signalas suveikia, kai signalas
leidžiasi žemyn.
◼ Jei panaikinama trigerio nuožulnumo parinktis, signalas suveikia, kai signalas
kyla aukštyn.
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Lango trigeris

A

B

◼ Lango trigerį sudaro normalus trigeris (A) ir lango indikatorius (B); jį galima
pasirinkti paspaudus dešinįjį pelės klavišą ir įjungus meniu. Žr. aukščiau esantį
paveikslėlį.
Galite keisti lango trigerio ilgį tempdami jį nuo dešinės indikatoriaus pusės.
Lango indikatorių galima pakelti ir nuleisti nepriklausomai nuo trigerio
tempiant pele.
Padalyto ekrano vaizdas
Norėdami padalyti ekraną į du langus, spustelėkite dešinįjį pelės klavišą imtyje ir
meniu pasirinkite „Split“ (padalyti). Langas bus padalytas ir pamatysite imties
apžvalgą. Pagrindinė imtis parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje:
◼ imties apžvalga (A): kai trigeris taikomas pagrindinei imčiai, plona raudona
linija imties apžvalgoje nurodo amplitudės lygį;
◼ pagrindinė imtis (B): trigeris nustatomas pagrindinėje imtyje, kurioje rodomas
laisvasis veikimas.

A

B
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Skaitmeninis magnetofonas
Skaitmeninis magnetofonas naudojamas tiesioginiams tyrimams įrašyti arba
esamiems įrašams leisti. Visi įrašai yra įrašomi standžiajame diske.

1 Įrašų sąrašas
2 Būsenos juostoje rodomas atkūrimo progresas laiko atžvilgiu.
Paleisti arba

pristabdyti įrašą.

Sustabdyti įrašymą arba leidimą.
Įrašyti signalus tiesiogiai.
Ištrinti pasirinktą įrašą iš įrašų sąrašo.
Signalo eksportavimas
Paspauskite dešinįjį pelės klavišą ant būsenos juostos, norėdami eksportuoti įrašą
bangos arba teksto formatu.
Diagramų langai (4) (pasirenkama)
Priklausomai nuo tyrimo konfigūracijos, šioje srityje rodomi skirtingi rezultatų
diagramų langai: Tarpinio iškrovimo intervalas (IDI), motorinio bloko potencialas
(MUP), vingiai / amplitudė, mažų segmentų skaičius (NSS), kadraženklis ir piko
koeficientas.
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Atkreipkite dėmesį, kad diagramų languose iki atliekant analizę nėra jokių verčių.
Pavyzdys: motorinio bloko potencialo rezultato diagramos langas
(pasirenkamas)

MUP rezultato diagramos lange rodomi MUP, randami analizuojant. Viršutiniame
dešiniajame lango kampe rodomas priimtų MUP skaičius.
◼ Kvadratas žymi MUP. Norėdami įjungti MUP redagavimą, kuriame yra išsamūs
duomenys apie MUP, amplitudę ir trukmę, tiesiog spustelėkite kvadratą.
◼ Vidutinė amplitudė / trukmė rodoma kaip X (spalvų kodai yra panašūs į MUP).
Jei MUP laukelyje yra atitinkama atskaitos riba, rezultatai bus pažymėti šiomis
spalvomis:
- nenormalu: raudonas kvadratas;
- normalu: žalias kvadratas.
Jei pateiktos atskaitos vertės, jos gali būti pateiktos kaip vienas langelis
vienodiems MUP ir vienas langelis vidutiniams MUP.
MUP amplitudės ir trukmės be atitinkamos atskaitos ribos yra juodos.
Normali sritis rodoma kaip skaidrus langelis su žaliu kraštu.
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Išvados
Naudokite mygtuką „Findings“ (išvados), norėdami nueiti į puslapį „Findings“
(išvados). Šiame puslapyje galima kompleksiškai įvertinti visų raumenų radinius.
Arba aktyvuokite išvadų juostą (C) gautame rodinyje, kad būtų galima tiesiogiai
įvertinti pasirinktą raumenį. Išvadų juostą galima įjungti dešinįjį pelės klavišą
spustelėjus kreivės lange arba pasirinkus rodinį, kuriame ji iš anksto nustatyta kaip
aktyvi. Abiem atvejais vertinimas keičiamas spustelėjus lentelės langelius.
Atkreipkite dėmesį, kad vertinimą galite pakeisti vienu paspaudimu, laikydami
nuspaustą dešinį pelės klavišą ir tuo pačiu perkeldami pelės žymeklį ant norimo
įvertinimo.

C

Pastabų langas

Norėdami pamatyti pastabų langą, pasirinkite jį dešiniojo pelės klavišo paspaudimu
įjungtame meniu.
Pastabų lange galite įvesti komentarus, susijusius su esamu tyrimu ir puse.
Spustelėkite pastabų lange ir mirksintis kursorius parodys, kad jau galite įvesti tekstą.
Veiksmo anuliavimo, iškirpimo, kopijavimo, įklijavimo, ištrynimo ar pasirinkimo
funkcijos veikia spustelėjus dešinį pelės klavišą pastabų lange.

Jei pastabų langas yra, bet nerodomas, viršutinėje kairėje
ekrano
dalyje, šalia anatominės dalies pavadinimo, rodoma matoma maža piktograma.
„Patient Data“ (Paciento duomenys) pastabų laukelyje rodomos visos įvestos tyrimo
pastabos.
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MUP analizė (pasirenkama)
Spustelėjus mygtuką „MUP Analysis“ (MUP analizė), programa analizuoja
duomenis iš MUP sesijos ir ieško galimų MUP. Identifikuojamas kiekvienas
unikalus, kartotinis MUP.
Analizėje nustatomos ir vidutiniškai apskaičiuojamos to paties motorinio bloko
iškrovos. Veiksmas po analizės yra iš anksto nustatytas ir priklauso nuo tyrimo
konfigūracijos.
◼ Veiksmų tipai, jei randami MUP:
- Stay in Current View (auto accept) (palikti esamą rodinį (automatiškai priimti));
- Go to MUP Edit, if any MUPs are found (eiti į MUP redaktorių, jei randami MUP);
- Go to MUP Review View (eiti į MUP peržiūros rodinį);
- Go to MUPs (eiti į MUP).
◼ Veiksmų tipai, jei MUP nerandama:
- Stay in the current view (continue) (palikti esamą rodinį (tęsti));
- Go to the MUP review view (eiti į MUP peržiūros rodinį).
IP analizė (pasirenkama)
Spustelėjus mygtuką „IP analysis“ (IP analizė), programa analizuoja duomenis iš IP
(Trikdžių modelio) sesijos, apskaičiuoja vingius, mažų segmentų skaičių (NSS) ir
kitus IP parametrus.
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Motorinio bloko potencialai (MUP)
(pasirenkama)
MUP − duomenų puslapis
Puslapyje „Data“ (duomenys) rodoma motorinio bloko potencialų lentelė su
išsamiais parametrais, kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.

- 31 -

„Dantec Keypoint“

MUP puslapis
MUP Review (MUP peržiūra) galite matyti įrašus / laikotarpius. MUP skirstomi į
atskirus blokus vertikaliomis linijomis, kaip parodyta žemiau esančiame
paveikslėlyje.

A

Vieno MUP priartinimas.

Šios funkcijos tampa prieinamos, kai užvedate kursorių ant MUP, į kurį
norėtumėte pažiūrėti atidžiau:
◼ spustelėkite
kryželiu;

, norėdami ištrinti MUP. Tuomet MUP pažymimas raudonu

◼ spustelėkite
, norėdami atidaryti MUP redagavimo rodinyje;
◼ spustelėkite ir tempkite žymeklį, norėdami reguliuoti. Tai atliekama mastelio
keitimo lange;
◼ vertikali atskiriamoji linija (A) nurodo MUP įrašo pabaigą. Spustelėkite
žymeklį, kad pamatytumėte šį MUP reguliavimo režime.
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MUP − peržiūros puslapis
Puslapyje MUP Review (MUP peržiūra) galite matyti įrašų / laikotarpių duomenis.
Šiame puslapyje taip pat galite grupuoti MUP rankiniu būdu, jei automatinis MUP
aptikimas neveikia pagal konkretų signalą. Šį rodinį galite įjungti per MUP
redagavimo rodinį.
Atkreipkite dėmesį, kad apžvalgos imtis rodoma viršuje; pagrindinė imtis – viduryje,
o laukeliai su šablonų kreivėmis – apačioje.

Šabloną pasirinksite spausdami kairįjį pelės klavišą. Impulsų taikymo modelis
apžvalgos imtyje žymimas mažomis linijomis. Pagrindinėje imtyje laukelis žymi
vieną, uždarą MUP.
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MUP vietos nustatymas
Perkeliant pelę imtyje, aplink aptiktą MUP atsiras langelis. Mažas skirtukas
langelio viduryje rodo MUP buvimą.
MUP pridėjimas šablone
Spustelėkite MUP ir programa pasirinks MUP, esantį arčiausiai mažo skirtuko
langelyje. Langelis automatiškai perkeliamas į smailę, o MUP pridedamas
pasirinktame šablono langelyje.
Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite laukelyje, kad atidarytumėte meniu,
kuriame būtų įtrauktos, išskiriamos arba automatiškai ieškomos panašios MUP
iškrovos, skirtos MUP šablonui.
MUP pašalinimas iš šablono
Spustelėkite ant jau pasirinkto MUP, kad pašalintumėte MUP iš šablono langelio.

MUP − redagavimo puslapis

Šablono sritis
Šablone pateikiama ši informacija:
◼ Jei „Amplitude“ (amplitudė) ir „Duration“ (trukmė) normalios, rodomos žaliai;
jei nenormalios – raudonai; jei nėra atskaitos verčių – juodai;
◼ „Phases“ (fazės) (galima redaguoti);
◼ „Turns“ (vingiai) (galima redaguoti);
◼ Iškrovų skaičius.
Kiekvienos langelio apačioje impulsų taikymo modelis rodomas mažais
brūkšneliais.
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Šablono redagavimas
Kiekviename aktyviame šablone rodomas MUP su dviem žymekliais. Žymeklius
galima perkelti, o pakeitimai nurodomi rastriniame lange.
Dviejų šablonų vidurkio išvedimas ir sujungimas
Aktyvaus šablono apačioje rodomas impulsų taikymo modelis. Norėdami išvesti
dviejų šablonų signalų vidurkį ir sujungti impulsų taikymo modelį, tiesiog
spustelėkite ir tempkite brūkšnelių struktūrą į kitą šabloną.
Šablono ištrynimas
Spustelėkite , norėdami ištrinti šabloną. Šablonas pažymimas raudonu kryželiu.
Rastrinis langas
Rastriniame lange rodomi visi pavieniai pasirinkto šablono MUP.
Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite lange, kad įjungtumėte ir išjungtumėte uždėjimo
ant viršaus funkciją.
Rastriniame lange spustelėjus signalą, signalas įjungiamas ir išjungiamas.
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Kitos funkcijos
Atsarginė kopija
ATSARGIAI Primygtinai rekomenduojama reguliariai kurti atsargines kopijas.
Norėdami sukurti atsarginę duomenų bazės kopiją, naudokite „Admin Tool“
programą.
Norėdami sukurti atsarginę katalogo, kuriame yra archyvuoti tyrimai, kopiją,
naudokite „Windows“ atsarginių kopijų kūrimo įrankį.

Ekrano vaizdo kopija
Ekrano vaizdo kopijavimo funkcija įjungiama kairiuoju pelės klavišu spustelėjus
spausdinimo piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe arba paspaudus <ctrl-print
screen> kompiuterio klaviatūroje. Ketinamą naudoti spausdintuvą ir kitas nuostatas
galima pakeisti dešiniuoju pelės klavišu spustelėjus spausdinimo piktogramą.

Demonstracinis režimas
Demonstravimo ir mokymo tikslais programa gali veikti demonstraciniu režimu,
kuriame rodomi imituojami signalai. Šį režimą galima įjungti spustelėjus „Options“
(parinktys), tada „Home“ (pradiniame) puslapyje spustelėjus „System“ (sistema).
Veikiant demonstraciniu režimu, naudokite <ctrl s>, norėdami imituoti vienkartinį
stimuliavimą, ir <ctrl r>, norėdami įjungti ir išjungti kartotinį stimuliavimą.

Dešiniojo pelės klavišo paspaudimas
Atminkite, kad jei atrodo, jog trūksta funkcijos (t. y. mygtuko), rekomenduojama
pabandyti dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti įvairius ekrano elementus. Bus
rodomas meniu su viena ar daugiau parinkčių.
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Programinės įrangos įspėjamieji pranešimai
Naudojant gali būti parodyti šie programinės įrangos pranešimai:
„Intensity > 120 dB !! Increase ?“ (Intensyvumas > 120 dB!! Padidinti?)
Norėdami viršyti 120 dB, turite atsakyti „yes“ (taip).

ATSARGIAI
Keičiant algoritmą reikalingos naujos atskaitos vertės.
Jei naudojate atskaitos verčių sistemą, reikšmės turi atspindėti jūsų pasirinktą
algoritmą.
ATSARGIAI
Norint nustatyti naujas nuostatas, reikia naujų atskaitos verčių.
Jei naudojate atskaitos verčių sistemą, reikšmės turi atspindėti jūsų pasirinktas
nuostatas.

„Overloaded – Reduce Sensitivity!!“ (Perkrauta – sumažinkite jautrumą!!)
Pasiekta saturacija: jei šis klaidos pranešimas pastovus, patartina sumažinti įvesties
jautrumą, nes formos parametrus gali labai paveikti saturacija.
„Gain Errors in Amplifiers, max. error.“ (Stiprintuvų sustiprinimo klaidos, maks.
klaida.)
Sustiprinimas stiprintuvais: tai išbandoma dirbant įjungimo patikros režimu ir
viršijant leistinas kalibravimo ribas. Išjunkite „Dantec Keypoint.NET“ programą ir
patikrinkite laido jungtį. Gali reikėti iš naujo sukalibruoti.
„Current Stimulator may be malfunctioning.“ (Srovės stimuliatorius gali veikti
netinkamai.)
Problema įvyko stimuliatoriaus įjungimo patikros metu. Išjunkite
„Dantec Keypoint.NET“ programą ir patikrinkite laido jungtį. Pasirodžius šiam
pranešimui, srovės stimuliatoriaus nenaudokite, nes stimuliatorius gali būti
sugedęs.
„No Hardware detected.“ (Neaptikta jokia aparatinė įranga.)
Negalima užmegzti ryšio tarp kompiuterio ir aparatinės įrangos. Išjunkite
„Dantec Keypoint.NET“ programą ir patikrinkite:
- USB laido jungtį tarp kompiuterio bloko ir jungiamojo skydo (vidinio);
- jungiamojo skydo (vidinio) maitinimo laidą.
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„Dantec Keypoint.NET“
Naudojimo instrukcijos
Vietinio pardavimų ir aptarnavimo biuro ieškokite www.natus.com.

„Natus Manufacturing Limited“
IDA Business Park
Gort, Co. Galway, Airija

Rx only
Reg. Nr. 9031M1236 Rev C – LT
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