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Šīs lietošanas instrukcijas saturs ir Natus Medical Incorporated īpašums. Kategoriski
aizliegts pārpublicēt kopumā vai daļēji.
Drukāšanas/pārsūtīšanas uz DVD laikā šajā lietošanas instrukcijā sniegtais ierīces un
tās funkciju apraksts bija pareizs. Tomēr pēc šīs lietošanas instrukcijas izstrādes tajā
var būt veiktas izmaiņas, tādēļ sistēmas iepakojumā var būt ietverts viens vai vairāki
lietošanas instrukcijas pielikumi. Pirms ierīces lietošanas šī lietošanas instrukcija,
tostarp visi tās pielikumi, ir rūpīgi jāizlasa.
Tālāk norādītajos gadījumos tiek atceltas visas uzņēmuma Natus garantijas un
saistības.
• Ierīce netiek izmantota atbilstoši lietošanas instrukcijās un citā komplektā ietvertajā
dokumentācijā sniegtajiem norādījumiem.

Natus Neuro un Keypoint ir Natus Medical Incorporated reģistrētas preču zīmes ASV
un citās valstīs.
Ņemiet vērā, ka Keypoint ierīču komplektā ir ietverta programmatūras lietošanas
instrukcija, aparatūras lietošanas instrukcija, tehnisko datu lapa un klīniskā atsauces
rokasgrāmata. Lai pareizi izmantotu lietotni Dantec Keypoint.NET un atbilstoši veiktu
testus, ir jāievēro programmatūras un aparatūras lietošanas instrukcijās ietvertie
norādījumi. Klīniskajā atsauces rokasgrāmatā (pieejama tikai angliski) ir sniegts visu
pieejamo funkciju un izmeklējumu apraksts. Rūpīgi izlasiet šo saturu, lai izmantotu
visas lietotnes Dantec Keypoint.NET lietošanas iespējas. Tehnisko datu lapā
(pieejama tikai angliski) ir ietvertas detalizētas tehniskās specifikācijas.

Skatiet lietošanas instrukciju / pievērsiet uzmanību brīdinājumiem un
piesardzības pasākumiem
Pirms izmeklējuma sākšanas obligāti izlasiet dokumentāciju un pilnībā izprotiet, kā
darbojas sistēma. Īpašu uzmanību pievērsiet visiem brīdinājumiem un piesardzības
pasākumiem.
Ar šo ierīci saistīto galveno regulatīvo simbolu sarakstu skatiet šīs rokasgrāmatas
sadaļā Galvenie regulatīvie simboli.
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Informācija par drošību
Sistēma ir paredzēta elektrofizioloģisko testu veikšanai, piemēram:
elektromiogrāfijai (EMG), nervu vadītspējas izmeklējumiem (Nerve Conduction
Studies — NCS) un izraisītā potenciāla (Evoked Potential — EP) reģistrēšanai.

Zīmes un simboli
Rx only

Tikai ASV tirgum. Saskaņā ar ASV tiesību aktu prasībām šo ierīci drīkst pārdot tikai
ārstam vai pēc ārsta rīkojuma.
Ar šo ierīci saistītie brīdinājumi.
Ar šo ierīci saistītie piesardzības pasākumi.
Skatiet lietošanas instrukciju.
Ierīce atbilst EK Direktīvas 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm prasībām.
Atkārtošanas ātrums
Atkārtota stimulācija
Viens stimuls
Stimula ilgums
Stimula intensitātes režīma indikators
Stimula aktivizēšanas indikators

Izpildes ātrums / jutības līmenis
Ritenīša režīma indikators (intensitāte)
Ritenīša režīma indikators (marķieris/aktivizētājs)

Paredzētais lietojums
Keypoint sistēmu ir paredzēts lietot kā palīglīdzekli elektrofizioloģijas
procedūrā, lai novērtētu diagnozi un prognozi, kā arī uzraudzītu centrālās un
perifērās nervu sistēmas slimības.
To var arī izmantot arī citu nozaru, piemēram, rehabilitācijas (fizikālās medicīnas),
arodmedicīnas un sporta medicīnas, speciālisti, lai izmeklētu nervu un muskuļu
funkcionālos aspektus.
-7-
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Kontrindikācijas
Ar aparatūru un tās lietošanu saistītās kontrindikācijas skatīt Dantec Keypoint Focus vai
G4 aparatūras lietošanas rokasgrāmatā. Pirms turpināt lietot šo aprīkojumu, obligāti
izlasiet visu informāciju.

Brīdinājumi!
Ar aparatūru un tās lietošanu saistītos piesardzības pasākumus/aicinājumus skatiet
aparatūras rokasgrāmatā. Pirms turpināt lietot šo aprīkojumu, obligāti izlasiet visu
informāciju.
Nelietojiet šo datora aprīkojumu mērķiem, ko nav norādījis ražotājs — tas ir, testu
veikšanai pacientiem un iespējamo turpmāko atskaišu izveidei. Neinstalējiet
nevienu citu programmatūru, kas nav Dantec Keypoint.NET programmatūra.
Uzņēmums Natus neuzņemas nekādu atbildību gadījumos, ja sistēma tika
izmantota, neievērojot šajā lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus.
Pārvietojot kursorus vai mainot aktivizētāju līmeņus, vai arī, kad lietojat
intensitātes ritenīti, nepieskarieties ritenīša režīma pogai, citādi varat nejauši
palielināt stimulācijas intensitāti.
Darbinot strāvas stimulatorus, rīkojieties piesardzīgi, lai pacientu nepakļautu
spēcīgas strāvas iedarbībai. Tādēļ pirms stimulācijas elektrodu pievienošanas vai
atvienošanas vienmēr atiestatiet stimulatoru.
Lietotnes lietošanas laikā pievērsiet uzmanību intensitātes indikatoram.
− Papildinformāciju skatiet šīs lietotāja rokasgrāmatas sadaļā Stimulatora
pārslodze un Keypoint aparatūras rokasgrāmatas sadaļā Stimulatora pārslodze.
Nepieļaujiet transtorakālu stimulāciju!
Ja lietošanas laikā rodas izsitumi uz ādas vai citi neparasti simptomi, pārtrauciet
stimulāciju un noņemiet elektrodu.

Ievērot piesardzību!
Izvairieties no ilgstošas elektriskās stimulācijas.
Izvairieties no nejaušas saskares ar ierīcei pievienotajiem elektrodiem (pat ja
tie nav pievienoti pacientam) un citām vadītspējīgām daļām, tostarp tām, kas
pievienotas aizsargzemējumam.
Ja ievadot adatas veida elektrodu, sākas asiņošana, izmantojiet ierīces
noteikumos paredzētos aizsarglīdzekļus.
Pacientiem ar infekcijas slimībām jānodrošina standarta piesardzības pasākumi.
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Dantec Keypoint.NET palaišana
Lai palaistu lietotni, Windows darbvirsmā divas reizes noklikšķiniet uz
Keypoint.NET ikonas. Tiks parādīta lapa Home (Sākumlapa).

Sākumlapa

Lapa Home (Sākumlapa) ir sākuma skats, kas tiek parādīts, kad tiek atvērta
programma. Lapā Home (Sākumlapa) ir pieejamas šādas opcijas:
◼ Izveidot New Study (Jauns izmeklējums).
◼ Atvērt Study List (Izmeklējumu saraksts) ar esošajiem izmeklējumiem.
◼ Piekļūt plašākām Options (Opcijām) − iespējams piekļūt tikai no sākumlapas.
◼ Exit (Iziet) no programmas.
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Pacientu dati

Sākumlapā noklikšķinot uz pogas New Study (Jauns izmeklējums), tiek atvērta
lapa Patient Data (Pacientu dati).
Lapā Patient Data (Pacientu dati) varat piekļūt tālāk norādītajai informācijai un
rediģēt to.
◼ Patient data (Pacientu dati)
◼ Comments (Komentāri)
◼ Conclusions (Secinājumi)
Ņemiet vērā, ka datus nevar ievadīt, ja atlasīta izvēles rūtiņa Study Completed
(Izmeklējums pabeigts).
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Izmeklējumu saraksts

Sākumlapā noklikšķinot uz pogas Study List (Izmeklējumu saraksts) vai navigācijas
joslā noklikšķinot uz cilnes Study List (Izmeklējumu saraksts), tiek parādīts
izmeklējumu saraksts, no kura var piekļūt izmeklējumam, lai to rediģētu.
Izmeklējumu sarakstā var būt ietverti gan lokāli, gan attāli veiktie izmeklējumi.
Noklikšķinot uz izmeklējuma, attiecīgais izmeklējums tiek iezīmēts un izmeklējumu
saraksta skata labajā pusē tiek parādīts pārskatīšanas saraksts, kā parādīts iepriekš
sniegtajā attēlā.
Statusa ikona

1 Notiek augšupielāde
2 Pabeigts
3 Aktīvs

4 Lokāls
5 Atzīmēts
6 Attāls

Dubultklikšķis uz izmeklējuma
Veicot dubultklikšķi uz izmeklējuma, tiek atvērta cilne Patient Data Menu (Pacientu
datu izvēlne). Izmantojiet to, lai rediģētu ievadītos datus.
Jauns pacienta izmeklējums
Lai pacientam izveidotu jaunu izmeklējumu, noklikšķiniet uz New Study for This
Patient (Jauns šī pacienta izmeklējums). Tiks atvērta lapa Patient Data (Pacienta
dati).
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Noklikšķināšana ar peles labo pogu uz izmeklējuma
Ar peles labo pogu noklikšķinot uz izmeklējuma, tiek parādīta saīšņu izvēlne, ko varat
izmantot, lai eksportētu, dzēstu un izveidotu atskaites. Varat arī kārtot un filtrēt
izmeklējumus.
Noklikšķināšana ar peles labo pogu uz kolonnas virsraksta
Ar peles labo pogu noklikšķinot uz kolonnas virsraksta, tiek parādīts to kolonnu tipu
saraksts, kuras var atlasīt rādīšanai izmeklējumu sarakstā.
Noklikšķināšana ar peles kreiso pogu uz kolonnas virsraksta
Ar peles kreiso pogu noklikšķinot uz kolonnas virsraksta, virsraksti tiks kārtoti
atbilstoši kolonnai.

Testa izvēlne

1 Augšējā navigācijas josla ar cilnēm

2 Lietotnes iestatījumu atlase

3 Kreisā un labā opciju poga

4 Filtra saknes nolaižamais saraksts

5 Muskuļu nolaižamais saraksts

6 Detalizēts vietu skats

7 Anatomijas logs

8 Testa veida logs

9 Pacienta statusa josla

10 Skata koka struktūra
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Testu veidu skats un detalizēts vietu skats
Testa veidu var izvēlēties cilnē Test Menu (Testa izvēlne), kurai varat piekļūt no
cilnes Patient Data (Pacientu dati). Noklikšķinot uz testu izvēlnes cilnes, tiek
parādīts Testu veidu skats (8) un detalizēts vietas skats (6). Testu veida logā ir
pieejamas testu mapes. Katrā mapē ir pieejamas dažādas saistītie testi. Detalizētā
vietas skatā ir redzami vairāki anatomijas logi (7), kas ietver pieejamās
muskuļu/nervu vietas. Skatīt iepriekš sniegto attēlu.
Testa sākšana
1. Lai atlasītu testu, koka skatā noklikšķiniet uz testa, piemēram, Motor (Motoro
nervu).
–Testu atlasīšanai var izmantot arī vadības paneļa labo kursorsviru/bulttaustiņus.
2. Pēc tam noklikšķiniet uz atbilstošās puses opcijas Left (Kreisā) vai Right
(Labā).
– Var izmantot arī vadības paneļa oranžo un zaļo pogu.
– Ņemiet vērā, ka nolaižamo logu sarakstos varat izvēlēties opcijas Filter Root
(Filtra sakne) un Muscle/Nerve (Muskulis/nervs). Noklikšķiniet uz nolaižamā
saraksta bultiņas un tiks parādīts saraksts, kā redzams attēlā zemāk.
3. Noklikšķiniet skatā Detalizētas vietas jeb Medianus Anatomijas logā. Šī darbība
jūs automātiski novirzīs uz lapu Test Menu (Testu izvēlne).
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Testa 1. piemērs. Motorā nerva vadītspēja
Ievads
Dantec Keypoint.NET ļauj veikt virkni testu, lai pārbaudītu nervu vadītspēju. Šie
testi ir uzskaitīti lapā Test Menu (Testu izvēlne). Piemēram, tālāk tekstā ir
aprakstītas motorā nerva vadītspējas testa funkcijas.
Ņemiet vērā, ka visiem pārējiem testiem ir līdzīgas funkcijas un darbības principi.

Pārskats par motoro nervu

1 Augšējā navigācijas josla ar cilnēm

2 Testu navigācijas cilnes

3 Stimulācijas iestatījumu josla

4 Vietas tabula ar ritjoslu

5 Segmenta tabula ar ritjoslu
7 Vēstures logs

6 Izvēles logi (labā taustiņa izvēlnē)
8 Izvēles darbību logs
10 Ar krāsu palīdzību iezīmētas pogas
(lietošanai ar norādītajiem taustiņiem)

9 Apgabala logs ar
horizontālajām un vertikālajām
ritjoslām
11 Pacienta statusa josla

12 Atlasītās vietas

13 Vietas ar atcelto atlasi

14 Informācijas par līknēm zona

15 Izvēlētās ķermeņa daļas nosaukums un vieta

16 Vadības paneļa izmantošana – G4/Focus
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Piezīmes par funkcijām un skatiem
Testu navigācijas cilnes (2)
Sagrupēti saistītie testi ir novietoti atsevišķās Testa navigācijas cilnēs.
Tos var atlasīt, izmantojot datora klaviatūras taustiņus F7–F12 un noklikšķinot ar
peli.
Sistēmā Keypoint G4/FOCUS var atlasīt arī testu navigācijas cilnes, izmantojot
programmatūras navigācijas labo un kreiso bulttaustiņu
.
Pacienta statusa josla (11)
Šī pacienta statusa josla nodrošina šādu informāciju: Pacienta ID, Pacienta
vārds, Izmeklējuma ID, datums un Testa statuss.
Apgabala logs
Darbs ar vietām, izmantojot līknes informācijas apgabalu (14)
Līknes informācijas apgabalā par katru vietu ir sniegta šāda informācija:
muskulis, izpilde, jutība un vietas nosaukums. Visām vietām kopīgā informācija ir
parādīta informācijas par līknēm apgabala augšējā daļā.
Darbības ar vietām var veikt, izmantojot pogu New site (Jauna vieta), peli vai
vadības paneļa kursorsviras/bulttaustiņus.
Pogas Jauna vieta izmantošana
Aktivizējot šo pogu, tiek atlasīta nākamā vieta vai vietas, kurās vēl nav veikti
mērījumi. Lietojiet šo funkciju ierakstīšanas režīmā.
Peles izmantošana
◼ Lai atlasītu vietu, noklikšķiniet uz vietas (13). Vieta pārvietosies uz augšu,
kļūs zilā krāsā un aktīva (12).
◼ Lai atceltu vietas atlasīšanu, noklikšķiniet uz atlasītās vietas lejupvērstās
bultiņas (12). Vieta pārvietosies uz leju, kļūs gaiši zilā krāsā un neaktīva.
◼ Lai neaktīvu vietu padarītu aktīvu, noklikšķiniet uz gaiši zilās neaktīvās vietas.
Vieta kļūst zilā krāsā un aktīva.
Kursorsviru un bulttaustiņu izmantošana
Kursorsviru vai bulttaustiņus, kas apzīmēti ar
var lietot, pielāgojot marķierus.
Tie ļauj secīgi atlasīt/aktivizēt vietas:
◼ (uz augšu) un (uz leju): ļauj atlasīt nākamo atsevišķo vietu.
◼
(pa labi) un (pa kreisi): ļauj atlasīt marķieri.

Keypoint darbstacija

Keypoint portatīvā darbvieta/Keypoint 4
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Keypoint G4/Keypoint Focus

Citas vadības paneļa funkcijas (tādas pašas visiem testu veidiem)
Kursorsviras vai bulttaustiņi, kas apzīmēti ar
, modificē izpildi un jutīgumu, kas
ietekmē visas vietas ar tāda paša veida signālu, kā šobrīd aktīvās vietas.
Izpildes ātrums
◼ Lai palielinātu izpildes ātrumu, noklikšķiniet uz (pa labi).
◼ Lai samazinātu izpildes ātrumu: noklikšķiniet uz (pa kreisi).
Jutības līmenis
◼ Lai palielinātu jutības līmeni: noklikšķiniet uz (uz augšu).
◼ Lai mazinātu jutības līmeni: noklikšķiniet uz (uz leju).
Ierakstīto līkņu saglabāšana
Ierakstītās līknes tiek saglabātas vai nu automātiski, atlasot funkciju Auto-Move to
History (Automātiski pārvietot uz vēsturi) logā Vēsture (7) (ieteicams), vai arī
manuāli, noklikšķinot uz pogas Move to History (Pārvietot uz vēsturi).
PIEZĪME. Katrai vietai ir sava vēsture.

Vēstures un ieguves skati
◼ Noklikšķiniet uz pogas parādīt visas līknes

, lai parādītu visas vietas līknes.

◼ Noklikšķiniet uz pogas parādīt atlasīto līkni

, lai parādītu tikai atlasīto līkni.

◼ Atlasītās līknes ir iezīmētas zilā krāsā. Jauna līkne vienmēr kļūst par atlasīto
līkni. Lai atlasītu citu līkni, veiciet uz tās dubultklikšķi vai noklikšķiniet uz tās
ar labo peles pogu.
◼ Izmantojiet ekrāna labajā pusē redzamo paneli History (Vēsture), lai iegūtu
atlasīto vietu papildu attēlošanas opcijas.
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Stimulācijas iestatījumi
Stimulācijas iestatījumi tiek definēti iepriekš, taču tos var mainīt, izmantojot lokālā
testa iestatījumus. Simulācijas iestatījumus var mainīt, izmantojot peli vai vadības
paneli.
Peles izmantošana
Stimulācijas iestatījumu josla ļauj mainīt stimulācijas parametrus,
t.i., viļņformu un frekvenci, kamēr notiek tests. Noklikšķiniet uz pogas
nolaižamajā sarakstā atlasiet vērtību.

un

Vadības paneļa izmantošana
◼ Nospiediet pogu Viens stimuls , lai aktivizētu viena stimula impulsus vai
izbeigtu atkārtotas stimulācijas režīmu.
◼ Nospiediet pogu Atkārtota stimulācija
atkārtotas stimulācijas režīmu.

Keypoint

, lai aktivizētu vai izbeigtu

Keypoint G4 / Keypoint Focus

Poga Stimula ilgums
ļauj iestatīt stimula ilgumu tālāk norādītajā veidā.
◼ Lai paildzinātu: noklikšķiniet uz (uz augšu).
◼ Lai saīsinātu: noklikšķiniet uz (uz leju).
Poga Atkārtojumu daudzums
ļauj iestatīt atkārtojumu daudzumu tālāk
norādītajā.
◼ Lai palielinātu atkārtojumu daudzumu: noklikšķiniet uz (uz augšu).
◼ Lai samazinātu atkārtojumu daudzumu: noklikšķiniet uz (uz leju).

Keypoint

Keypoint G4 / Keypoint Focus

Stimulatora pārslodze
UZMANĪBU! Programmas lietošanas laikā pievērsiet uzmanību
intensitātes indikatoram.

Ja intensitātes indikators sāk mirgot sarkanā krāsā, nekavējoties pārtrauciet
stimulāciju. Skatiet aparatūras rokasgrāmatas sadaļu Stimulatori.
Stimulatora pārslodze rodas tad, ja stimulators novada atšķirīgu strāvas
daudzumu, nekā nepieciešams.
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Pārbaudiet tālāk minētos iespējamos stimulatora pārslodzes cēloņus.
◼ Iespējams nokritis viens vai vairāki elektrodi.
◼ Pārāk liela elektrodu pretestība.
◼ Stimula darbībai nepieciešams pārāk daudz jaudas: augsts spriegums, gari
impulsi un augsta intensitāte.
◼ Negaidīti/normai neatbilstoši apstākļi, t.i., programmatūras vai aparatūras
kļūme, ir izraisījuši neparedzēti augstas intensitātes stimulu.
Skaļrunis — vadības panelis (Keypoint G4/Keypoint Focus)
Skaļruņa skaļuma izslēgšanas taustiņš/indikators
◼ Nospiediet skaļruņa skaļuma izslēgšanas taustiņu, lai pārslēgtos starp
ieslēgšanu un izslēgšanu.
Dzeltenā gaismas diode norāda, ka skaļruņa skaļums ir izslēgts.
Skaļuma regulēšanas poga/indikators
◼ Lai iespējotu skaļuma funkciju, nospiediet skaļuma regulēšanas pogu.
Ja skaņas funkcija ir iespējota, zaļais indikators ir ieslēgts.
◼ Lai regulētu skaļumu, grieziet skaļuma regulēšanas pogu, kad ir iespējota
skaļuma funkcija.
Marķieri
Marķiera ievietošana apgabala logā
Marķieri tiek automātiski ievietoti stimulācijas laikā.
Marķierus ir spējams ievietot arī manuāli.
◼ Novietojiet kursoru uz līknes un ievietojiet marķieri Take off Latency
(Noņemt latentumu).
◼ Atlasiet un ievietojiet atlikušos marķierus, izmantojot uznirstošo sarakstu.
Ievietojot marķieri, rezultātu tabulas tiek atjauninātas.
Marķiera pārvietošana, izmantojot peli
Noklikšķiniet uz marķiera, ko vēlaties pārvietot, un, turot nospiestu peles
pogu, velciet marķieri uz nepieciešamo vietu un pabeidziet darbību, atlaižot
pogu.
◼ Ja vilksiet marķieri pa kreisi, un tas sasniegs citu marķieri, tad abi marķieri
pārklāsies.
◼ Ja vilksiet marķieri pa labi, un tas sasniegs citu marķieri, tad abi marķieri tiks
vilkti vienlaicīgi.
Pārvietojot marķieri, rezultātu tabulas tiek atjauninātas.
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Marķiera pārvietošana, izmantojot vadības paneli
Iestatiet ritenīti
kursora režīmā, lai pārvietotu marķieri.
Ar
◼

marķētā kursorsvira ļauj pārvietot marķierus vai atlasīt vietas šādā veidā:
atlasa nākamo marķieri;

◼
◼
◼

atlasa iepriekšējo marķieri;
atlasa augstāku vietu;
atlasa zemāku vietu;

Ritenītis pārvieto atlasīto marķieri.
Marķiera pārvietošana,
izmantojot vadības paneli
(Keypoint G4/ Keypoint Focus)
Ja skaļruņa skaļuma funkcija ir iespējota,
bulttaustiņi Līkne/Marķieris uz
augšu un Līkne/Marķieris uz leju ļauj atlasīt aktīvo līkni. Skaļuma regulēšanas
poga ļauj pielāgot skaļruņa skaļumu.
Ja ir iespējota kursora kontroles režīma funkcija
, bulttaustiņi Līkne/Marķieris
pa kreisi un Līkne/Marķieris pa labi ļauj atlasīt attiecīgi nākamo un iepriekšējo līkni.
Bulttaustiņi Līkne/Marķieris uz augšu un Marķieris uz leju ļauj atlasīt attiecīgi
augstāk un zemāk esošu līkni. Izmantojot kursora vadības pogu, varat pārvietot
atlasīto marķieri.
Marķiera izņemšana no apgabala loga
◼ Velkot marķieri tālāk par izpildes galu, marķieris tiek izņemts.
Marķieris tiek no jauna ievietots marķieru uznirstošajā sarakstā.
Līknes pārvietošana
Apgabala logā līknes var pārvietot uz augšu un leju, lai koriģētu
vertikālo nobīdi.

A

◼ Līknes labajā malā noklikšķiniet uz līknes turētāja (A), vienlaikus nospiežot
un turot nospiestu peles pogu. Līkne maina krāsu, un turētāja rādītājs
apliecina, ka līkni tagad var pārvietot. Pabeidziet atlaižot pogu nepieciešamajā
vietā.
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Pretestība

Pretestības testa sākšana
◼ Labā taustiņa izvēlnē noklikšķiniet uz Impedance (Pretestība) vai arī nospiediet
 uz pastiprinātāja korpusa (nav pieejams trīs kanālu pastiprinātājiem).
Pretestības tests tiek veikts visiem pievienotajiem elektrodiem.
◼ Pielāgojiet elektrodus, līdz tiek sasniegts atbilstošais līmenis (definēts logā
Settings (Iestatījumi)). Krāsaino apļu krāsa mainīsies no sarkanas uz zaļu. Šajā
gadījumā visām pastiprinātāja korpusa gaismas diodēm ir jābūt izslēgtām, bet
augstas pretestības gadījumā gaismas diodēm nepārtraukti
jādeg.
Pretestības testa rezultāta saglabāšana
◼ Noklikšķiniet uz Save (Saglabāt), lai pretestības testa rezultātu pievienotu
sarakstam Saved (Saglabātie).
Pretestības testa beigšana
◼ Lai beigtu pretestības testu, noklikšķiniet uz OK (Labi).
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Darbs ar rezultātu tabulām

Atkarībā no izvēlētās ķermeņa daļas, veicot motorā nerva vadītspējas testu, var iegūt
vienu vai divas tabulas.
Tabulas tips var būt Site (Vieta) un Segment (Segments).
Pirms marķieru novietošanas tabulās vērtību nav. Tabulās ir redzami stimulācijas
rezultāti.
◼ Attālumu un temperatūru var rediģēt manuāli, ja tie ir atlasīti: noklikšķiniet
tabulas laukā un ievadiet vērtību.
◼ Ja rezultāta laukā ir atbilstoša atsauces vērtība, rezultāts tiks iekrāsots šādi:
- Neatbilstošs normai: sarkans fons.
- Normāls: gaiši zaļš fons.
- Supernormāls (tas ir normāls, bet ārpus diapazona): tumši zaļš fons.
◼ Tabulā noklikšķinot uz vietas nosaukuma, apgabala logā tiek aktivizēta attiecīgā
līkne.
Izvēles logi
Ja apgabala logā ar labo peles pogu noklikšķināsiet ārpus līknēm, būs pieejami šādi
izvēles logi: aktivitāšu logs, grafika logs un piezīmju logs.
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Nervu vadītspējas datu lapa
Aktivizējot pogu NC Data (Nervu vadītspējas dati), tiks pārslēgta kopsavilkuma
lapa. Vēlreiz noklikšķinot uz pogas vai aizverot kopsavilkuma lapu, tiks pārslēgta
atpakaļ lapa Test (Tests).
Iestatījumi un dizains
Iestatījumu lapa

Lapā Current Settings (Pašreizējie iestatījumi) var koriģēt reģistrācijas un
stimulācijas parametrus.
◼ Noklikšķiniet uz ķermeņa daļu saraksta, lai aplūkotu vietas iestatījumus.
◼ Lai atvērtu konkrētas apgabala logā esošas līknes vietas iestatījumus, ar peles
labo pogu noklikšķiniet uz līknes un atlasiet iestatījumus.
◼ Pēc iestatījumu pielāgošanas noklikšķiniet uz OK (Labi), lai saglabātu
iestatījumus, vai noklikšķiniet uz Cancel (Atcelt), lai izietu no iestatījumu
lapas, nesaglabājot izmaiņas.
Iestatījumi, kas tika pielāgoti Settings (Iestatījumi) un Design (Dizains) (ja pieejama)
lapās, ir derīgi tikai konkrētajam testam un pašreizējam pacientam. Jauniem testiem
tiks izmantoti noklusējuma iestatījumi.
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Testa 2. piemērs. EMG
Ievads
2. piemērā ir aprakstītas elektromiogrāfijas (EMG) pārbaudei pieejamās
funkcijas.

Pārskats − iegūšanas skats

1 Augšējā navigācijas josla ar cilnēm

2 Testu navigācijas cilnes

3 Apgabala loga augšējā josla

4 Grafiku logi

5 Magnetofons

6 Skata atlases pogas

7 Ar krāsu palīdzību iezīmētas pogas
(lietošanai ar norādītajiem taustiņiem)

8 Galvenais apgabals

9 Pārskata apgabals ar izpildes un jutības
vērtībām
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Piezīmes par funkcijām un skatiem
Skatu atlase (6)
◼ Iepriekš konfigurētu skatu kopa definē programmas funkcionalitāti,
ja ierīce darbojas iegūšanas režīmā. Šīs pogas (skatīt iepriekš sniegtajā attēlā
sarkanajā rāmī parādītās pogas) kontrolē šobrīd atlasīto skatu. Atlasītās
pogas kļūst zilas.
◼ Skats tiek konfigurēts, izmantojot vairākus redzamos parametrus: pārskata
līknes, pastiprinājums, izpildes laiks un analīzes pogas.
◼ Skatu noklusējuma iestatījumus var modificēt logā Options (Opcijas), kas
pieejams sākumlapā.
Apgabala augšējā josla (3)

Apgabala augšējā joslā ir redzams nosaukums, muskuļa puse un bufera statuss.
Buferis apkopo datus vairāku sekunžu laikā, piem., piecu sekunžu laikā. Sekunžu
skaitu definē lietotājs.
Aktivizētāju kontroles
Strādājot apgabala galvenajā logā (8), var izmantot divas aktivizētāja tipa
kontroles, un tās var aktivizēt, izmantojot peli vai vadības paneļa kursorsviru.
Peles izmantošana
◼ Šādi aktivizētāju līknei var pievienot jebkurā vietā galvenajā apgabalā (9).
Aktivizētāju var vilkt uz jebkuru vietu apgabalā: novietojiet peles rādītāju virs
aktivizētāja un pēc tam nospiediet un turiet nospiestu kreiso peles pogu,
vienlaikus pārvietojot uz vēlamo vietu. Pabeidziet darbību, atlaižot peles
pogu.
Aktivizētāju no apgabala izņemiet, to izvelkot ārpus apgabala. Galvenā
apgabala logs tiek pārslēgts brīvas darbības režīmā.
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Vadības paneļa kursorsviru izmantošana
Atbilstošā kursorsvira, kas apzīmēta ar
, modificē aktivizētāja aizturi.
◼ Lai palielinātu aktivizētāja aizturi: nolikšķiniet uz (pa labi).
◼ Lai samazinātu aktivizētāja aizturi: noklikšķiniet uz (pa kreisi).

Keypoint darbstacija

Keypoint portatīvā darbvieta un Keypoint 4

Keypoint G4 / Keypoint Focus

A* Keypoint portatīvā darbvieta un tikai Keypoint 4

Aktivizētāja līmenis
Nospiediet ritenīša režīma pogu (A/A*), lai pārslēgtu uz kursora režīmu.
indikators kļūst dzeltenā krāsā.
◼ Tagad aktivizētāja līmeni regulē intensitātes ritenītis.
Aktivizētāja līmenis (Keypoint G4 / Keypoint Focus)
Nospiediet kursora vadības pogu, lai pārslēgtu uz kursora režīmu. Ja kursora
režīms ir iespējots, deg zaļais indikators
.
◼ Kursora vadības poga ļauj pielāgot aktivizētāja līmeni.
Aktivizētāja slīpums
Lai atlasītu aktivizētāja slīpumu vai atceltu tā atlasi, apgabalā atveriet labās pogas
izvēlni un atlasiet Trig Slope (Aktivizētāja slīpums).
◼ Ja ir atlasīts aktivizētāja slīpums, aktivizēšana notiek, kad signāls ir krītošs.
◼ Ja aktivizētāja slīpuma atlasīšana ir atcelta, aktivizēšana notiek, kad signāls ir
kāpjošs.
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Loga aktivizētājs

A

B

◼ Šādu loga aktivizētāju veido normāls aktivizētājs (A) un loga indikators (B),
un to var atlasīt labās pogas izvēlnē. Skatīt iepriekš sniegto attēlu.
Varat mainīt loga aktivizētāja garumu, velkot to no indikatora labās puses.
Velkot peli, loga indikatoru var pārvietot uz augšu un uz leju neatkarīgi no
aktivizētāja.
Dalītais ekrāna skats
Lai logu sadalītu divās skata rūtīs, ar peles labo pogu noklikšķiniet
apgabalā un izvēlnē atlasiet split (sadalīt). Logs tiek sadalīts pārskata apgabalā.
Galvenais apgabals ir parādīts tālāk sniegtajā attēlā.
◼ Pārskata apgabals (A): kad aktivizētājs tiek piemērots galvenajam
apgabalam, tieva sarkana līnija pārskata logā norāda amplitūdas līmeni.
◼ Galvenais apgabals (B): aktivizētājs ir ievietots galvenajā apgabalā, kur ir
attēlotas līknes brīvā kustībā.

A

B
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Digitālais magnetofons
Digitālais magnetofons tiek lietots, lai ierakstītu aktuālos testus vai arī atskaņotu
saglabātos ierakstus. Visi ieraksti tiek ierakstīti cietajā diskā.

1 Ierakstu saraksts
2 Statusa josla ar atskaņošanas progresu.
Atskaņot vai

apturēt ierakstīšanu.

Apturēt ierakstīšanu vai atskaņošanu.
Ierakstīt reāllaika signālus.
Dzēst ierakstu sarakstā atlasīto ierakstu.
Signāla eksportēšana
Ar peles labo pogu noklikšķiniet statusa joslā, lai eksportētu pierakstu viļņa vai
teksta formātā.
Grafika logs (4) (izvēles)
Atkarībā no testa konfigurācijas šajā zonā ir redzami dažādu rezultātu grafiku logi:
Intervāls starp izlādēm(IDI), Motoro vienību potenciāls (MUP),
Pagriezieni/amplitūda, Mazo segmentu skaits (NSS), Aploce un Pīķa vērtība.
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Ņemiet vērā, ka analīzes laikā grafiku logos vērtības netiek rādītas.
Piemērs. Motoro vienību potenciāla rezultātu grafika logs (izvēles)

MUP rezultātu grafika logā ir redzami MUP, kas tika atrasti analīzes laikā.
Akceptēto MUP skaits ir parādīts loga augšējā labajā stūrī.
◼ Kvadrāts atbilst MUP. Lai aktivētu MUP rediģēšanu, kas ietver detalizētus
datus par MUP amplitūdu un ilgumu, noklikšķiniet uz kvadrāta.
◼ Vidējā amplitūda/ilgums tiek parādīts kā X (krāsu kodi ir līdzīgi MUP).
Ja MUP ir atbilstošs atsauces diapazons, rezultāts tiks iekrāsots šādi:
- Neatbilstošs normai: sarkans kvadrāts.
- Normāls: zaļš kvadrāts.
Ja pastāv atsauces vērtības, iespējams pa vienam lodziņam būs katram MUP, kā
arī viens lodziņš — MUP vidējai vērtībai.
MUP amplitūda un ilgums bez atbilstošām atsauces robežvērtībām ir melnā
krāsā. Normālā zona tiek parādīta kā bezkrāsains lauks ar zaļu robežu.

- 28 -

Programmatūras lietošanas instrukcija

Atrades
Lietojiet pogu, Findings (Atrades), lai pārietu uz lapu Findings (Atrades). Šajā lapā
var kompleksi novērtēt visu muskuļu atrades. Varat arī iegūšanas skatā aktivizēt
Atražu joslu (C), lai atlasīto muskuli novērtētu tiešsaistē. Atražu joslu var aktivizēt,
ar peles labo pogu noklikšķinot līknes logā vai atlasot skatu, kur tā bija iepriekš
definēta kā aktīva. Abos gadījumos vērtējums mainās, noklikšķinot tabulas šūnās.
Ņemiet vērā, ka vērtējumus varat mainīt, vienu reizi noklikšķinot un turot nospiestu
peles pogu un pēc tam pārvietojot peles rādītāju uz nepieciešamo vērtējumu.

C

Piezīmju logs

Lai parādītu piezīmju logu, atlasiet to labās pogas izvēlnē.
Komentārus, kas saistīti ar testu un vietu, varat izdrukāt no piezīmju loga.
Noklikšķiniet piezīmju logā. Tiks parādīts mirgojošs kursors. Tagad varat
ievadīt tekstu.
Atsaukšanas, izgriešana, kopēšanas, ielīmēšanas un dzēšanas funkcijas ir pieejamas,
piezīmju logā noklikšķinot ar peles labo pogu.

Ja piezīmju logs pastāv, bet nav redzams, ekrāna kreisajā
augšējā stūrī blakus anatomijas nosaukumam ir redzama neliela ikona .
Lapas Patient data (Pacientu dati) laukā Piezīmes tiek parādītas visas ievadītās
piezīmes par testiem.
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MUP analīze (izvēles)
Noklikšķinot uz pogas MUP Analysis (MUP analīze), lietotne analizē
MUP sesijas datus, lai atrastu MUP, ja tādas ir. Katra unikāla atkārtotā MUP
tiek identificēta.
Analīzē tiek identificētas un vidējotas atsevišķas vienas motorās vienības
izlādes. Darbība pēc analīzes ir definēta iepriekš, un tā ir atkarīga no testa
konfigurācijas.
◼ Darbību veidi, atklājot MUP:
- Stay in Current View (auto accept) (Palikt esošajā logā (automātiska
akceptēšana)).
- Go to MUP Edit, if any MUPs are found (Atklājot MUP, iet uz MUP Edit (MUP
rediģēšana)).
- Go to the MUP review view (Iet uz skatu MUP izskatīšana).
- Go to MUPs (Iet uz MUP).
◼ Darbību veidi, ja MUP nav atklāti:
- Stay in the current view (continue) (Palikt esošajā skatā (turpināt)).
- Go to the MUP review view (Iet uz skatu MUP izskatīšana).
IP analīze (izvēles)
Noklikšķinot uz pogas IP analysis button (IP analīzes poga), lietotne analizē IP
(Interference Pattern — traucējumu shēmas) sesiju, aprēķina pagriezienus, mazo
segmentu skaitu, NSS un citus IP parameterus.
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Motoro vienību potenciāli (MUP) (izvēles)
MUP − Datu lapa
Lapā Data (Dati) tiek parādīti motoro vienību potenciāli (ar detalizētiem
parametriem, kā redzams attēlā zemāk).
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MUP lapa
Lapā MUP varat aplūkot ierakstus/periodus. MUP ar vertikālām līnijām tiek sadalīti
atsevišķās vienībā, kā parādīts attēlā zemāk.

A

Viena MUP tuvinājums

Novietojot kursoru virs MUP, ko vēlaties aplūkot tuvāk, kļūst pieejamas tālāk
aprakstītās funkcijas.
◼ Noklikšķiniet uz

, lai dzēstu MUP. Tad MUP ir iezīmēts ar sarkanu krustu.

◼ Noklikšķiniet uz , lai MUP rediģēšanas logā atvērtu MUP.
◼ Noklikšķiniet un velciet marķieri, lai koriģētu. Tas tiek veikts tālummaiņas logā.
◼ Vertikālā dalījuma līnija (A) norāda MUP pieraksta galu. Noklikšķiniet uz
marķiera, lai šo MUP parādītu koriģēšanas režīmā.
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MUP − izskatīšanas lapa
Lapā MUP Review (MUP izskatīšana) varat aplūkot ierakstus/periodus.
Šajā lapā varat arī manuāli sagrupēt MUP, ja automātiskā MUP noteikšana
specifiskajam signālam nedarbojas. Varat piekļūt šim skatam, izmantojot skatu
MUP Edit (MUP rediģēšana).
Ņemiet vērā, ka pārskata apgabals tiek parādīts augšpusē, galvenais apgabals tiek
parādīts vidū, bet lodziņi ar līkņu veidnēm tiek parādīti apakšā.

Noklikšķiniet ar peles kreiso pogu, lai atlasītu veidni. Uzliesmojumu aina ir
parādīta pārskata logā, izmantojot mazas svītriņas. Galvenajā apgabalā lodziņš
iezīmē vienu aptverto MUP.
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MUP atrašana
Pārvietojot peli apgabalā, ap atklāto MUP izveidosies lodziņš. Neliela cilne lodziņa
vidū norāda MUP klātbūtni.
MUP pievienošana veidnei
Noklikšķinot uz MUP, programma atlasa nelielajai cilnei lodziņā vistuvāko MUP.
Lodziņš automātiski pārvietosies uz pīķi un MUP tiks pievienots atlasītās veidnes
lodziņam.
Ar peles labo pogu noklikšķiniet lodziņā, lai atvērtu izvēlni, kas ļaus iekļaut, izslēgt
vai automātiski meklēt MUP veidnei līdzīgas MUP izlādes.
MUP izņemšana no veidnes
Noklikšķiniet uz jau atlasītā MUP, lai izņemtu MUP no veidnes lodziņa.

MUP − Rediģēt lapu

Veidnes zona
Veidne ietver šādu informāciju:
◼ Amplitude (amplitūda) un duration (ilgums) ir parādīti zaļā krāsā, ja vērtības
ir normālas; sarkanā — ja neatbilst normai: un melnā, ja nav pieejamas
atsauces vērtības.
◼ Fāzes (var koriģēt).
◼ Pagriezieni (var koriģēt).
◼ Izlāžu skaits.
Katra loga apakšā ir redzama uzliesmojumu diagramma ar nelieliem stabiņiem.
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Veidnes rediģēšana
Katrā aktīvajā veidnē ir redzams MUP ar diviem marķieriem. Marķierus var
pārvietot, un izmaiņas tiks atspoguļotas rastra logā.
Divu veidņu vidējošana vai apvienošana
Katras aktīvās veidnes apakšā ir uzliesmojumu diagramma. Lai veiktu divu veidņu
signālu vidējošana un apvienotu uzliesmojumu diagrammu, noklikšķiniet un velciet
nūjiņu diagrammu uz citu veidni.
Veidnes dzēšana
Noklikšķiniet uz , lai dzēstu veidni. Šī veidne ir iezīmēta ar sarkanu krustu.
Rastra logs
Rastra logā ir redzami visi atlasītās veidnes atsevišķie MUP.
Noklikšķiniet ar peles labo pogu, lai ieslēgtu pārklāšanās funkciju, vai izslēgtu to.
Logā noklikšķinot uz signāla rastra, tas tiek ieslēgts un izslēgts.
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Citas funkcijas
Dublējums
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI Dublēšanu ir ļoti ieteicams veikt regulāri. Lai
dublētu datu bāzi, lietojiet programmu Admin Tool (Administratora rīks).
Lai dublētu direktoriju ar arhivētajiem izmeklējumiem, lietojiet Windows dublēšanas
rīku.

Ekrāna attēla drukāšana
Ekrāna attēla drukāšana tiek aktivizēta, augšējā labajā stūrī ar peles kreiso pogu
noklikšķinot uz drukāšanas ikonas vai nospiežot datora tastatūras taustiņus
<Ctrl+PrtScn>. Izmantojamo printeri un citus iestatījumus var mainīt, ar peles labo
pogu noklikšķinot uz drukāšanas ikonas.

Demonstrācijas režīms
Demonstrācijas un apmācības nolūkā programma var darboties demonstrācijas
režīmā, kurā tiek rādīti simulēti signāli. Šo režīmu var iespējot, lapā Home
(Sākums) noklikšķinot uz Options (Opcijas) un pēc tam — uz System (Sistēma).
Demonstrācijas režīmā izmantojiet taustiņus <Ctrl+S>, lai simulētu vienreizēju
stimulāciju, vai taustiņus <Ctrl+R>, lai ieslēgtu un izslēgtu atkārtotu stimulāciju.

Klikšķis ar labo pogu
Ņemiet vērā: ja funkcijas (t. i., pogas) nav, ieteicams mēģināt ar peles labo pogu
noklikšķināt uz dažādiem elementiem ekrānā. Tiks parādīta viena vai vairākas
opcijas.
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Programmatūras brīdinājuma ziņojumi
Lietošanas laikā var parādīties šādi brīdinājuma ziņojumi:
Intensity > 120 dB !! Increase ? (Intensitāte > 120 dB !! Palielināt ?)
Lai palielinātu vairāk par 120 dB, jāatbild yes (jā).

UZMANĪBU!
Mainot algoritmu, ir nepieciešamas jaunas atsauces vērtības.
Ja lietojat atsauces vērtību sistēmu, vērtībām ir jāatspoguļo atlasītais algoritms.
UZMANĪBU!
Jauniem iestatījumiem nepieciešamas jaunas atsauces vērtības.
Ja lietojat atsauces vērtību sistēmu, vērtībām ir jāatspoguļo atlasītie
iestatījumi.

Overloaded – Reduce Sensitivity!! (Pārslodze – Samazināta jutība!!)
Radās piesātinājums. Ja šis kļūdas ziņojums tiek rādīts pastāvīgi, ieteicams
samazināt ievades jutību, jo piesātinājums var ievērojami ietekmēt formas
parametrus.
Gain Errors in Amplifiers, max. error. (Pastiprinātāju radītā pastiprinājuma kļūdas,
maksimālā kļūda).
Pastiprinātāju radītais pastiprinājums. To pārbauda ieslēgšanas režīmā, un tas
pārsniedz akceptētās kalibrētās robežvērtības. Aizveriet programmatūru
Dantec Keypoint.NET un pārbaudiet kabeļa savienojumu. Iespējams, nepieciešama
atkārtota kalibrēšana.
Current Stimulator may be malfunctioning (Strāvas stimulators, iespējams,
nedarbojas pareizi).
Stimulatora ieslēgšanas testa laikā radās problēmas. Aizveriet programmatūru
Dantec Keypoint.NET un pārbaudiet kabeļa savienojumu. Nelietojiet strāvas
savienotāju, ja ir redzams šis ziņojums, jo iespējams, ka stimulators ir bojāts.
No Hardware detected (Aparatūra nav atrasta).
Nevar izveidot savienojumu starp datoru un aparatūru. Izejiet no
programmaas Dantec Keypoint.NET un pārbaudiet:
- USB kabeļa savienojumu starp datoru un savienojumu paneli (iekšējo);
- strāvas kabeļa savienojumu ar savienojumu paneli (iekšējo).
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