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Cuprinsul acestui manual este proprietatea Natus Medical Incorporated. Orice
reproducere totală sau parțială este strict interzisă.
La momentul imprimării/transferului pe DVD, acest manual descria corect dispozitivul
și funcțiile acestuia. Totuși, de vreme ce este posibil să fi fost efectuate modificări de
la întocmirea acestui manual, pachetul sistemului poate conține una sau mai multe
anexe la manual. Când acest manual include astfel de anexe, trebuie citit în detaliu
înainte de a utiliza dispozitivul.
Următoarea situație anulează orice garanție și obligație pentru Natus:
• Dispozitivul nu este utilizat în conformitate cu manualele furnizate și cu alte
documentații însoțitoare.

Natus Neuro și Keypoint sunt mărci comerciale înregistrate ale
Natus Medical Incorporated în Statele Unite și în alte țări.
Rețineți că documentația care însoțește dispozitivele Keypoint include un manual cu
instrucțiuni de utilizare a software-ului, un manual cu instrucțiuni de utilizare a
aparatului, o fișă cu date tehnice și un manual de referință clinică. Atât manualul cu
instrucțiuni de utilizare a software-ului, cât și manualul cu instrucțiuni de utilizare a
aparatului sunt necesare pentru a putea utiliza aplicația Dantec Keypoint.NET și
efectua un test. Pentru utilizarea avansată a aplicației Dantec Keypoint.NET, manualul
de referință clinică (disponibil numai în limba engleză) oferă o descriere a tuturor
funcțiilor și testelor care pot fi efectuate. Pentru informații tehnice, fișa cu date
tehnice (disponibilă numai în limba engleză) oferă specificații tehnice detaliate.

Consultați instrucțiunile de utilizare/acordați atenție avertismentelelor și
atenționărilor
Înainte de a începe un test, asigurați-vă că ați citit documentația și că înțelegeți în
totalitate cum trebuie utilizat sistemul. Acordați atenție specială tuturor
avertismentelor și atenționărilor.
Pentru o listă cu simbolurile generale de reglementare asociate cu acest dispozitiv,
consultați secțiunea Simboluri generale de reglementare din acest manual.
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Informații privind siguranța
Sistemul este destinat utilizării pentru testele electrofiziologice precum:
electromiografia (EMG), studiile de conducție nervoasă (NCS) și înregistrările de
potențial evocat (EP).

Semne și simboluri
Rx only

Numai pentru publicul din Statele Unite. Legislația federală a Statelor Unite restricționează
vânzarea acestui dispozitiv numai de către sau la recomandarea unui medic.
Avertismente asociate cu acest dispozitiv.
Atenționări asociate cu acest dispozitiv.
Consultați instrucțiunile de utilizare.
Dispozitivul este în conformitate cu Directiva CE 93/42/CEE privind dispozitivele
medicale.
Frecvență de repetiție
Stimulare repetitivă
Stimul unic
Durată stimul
Indicator mod de intensitate stimul
Indicator de declanșare stimul
Viteză de baleiere/Sensibilitate
Indicator mod Rotiță (intensitate)
Indicator mod Rotiță (marker/declanșator)

Utilizare preconizată
Sistemul Keypoint a fost proiectat ca suport electrofiziologic pentru evaluarea
diagnosticului și a prognosticului și pentru monitorizarea afecțiunilor sistemului
nervos central și ale sistemului nervos periferic.
Acesta poate fi utilizat și pentru studierea aspectelor funcționale ale nervilor și
mușchilor în alte domenii, precum reabilitarea (medicina fizică), medicina
ocupațională și medicina sportivă.
-7-
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Contraindicații
Pentru contraindicații asociate aparatului și utilizării acestuia, consultați manualul
aparatului Dantec Keypoint Focus sau al aparatului Dantec Keypoint G4. Înainte de
a continua cu utilizarea echipamentului, asigurați-vă că ați citit aceste informații.

Avertismente
Pentru avertismente și precauții/atenționări asociate aparatului și utilizării acestuia,
consultați manualul aparatului. Înainte de a continua cu utilizarea echipamentului,
asigurați-vă că ați citit aceste informații.
Nu utilizați acest echipament pe bază de PC în alte scopuri decât destinația de
utilizare stabilită de producător, adică pentru efectuarea testelor pe pacienți și
posibila generare a rapoartelor ulterioare. Nu instalați alte software-uri decât
Dantec Keypoint.NET. Natus nu își asumă nicio responsabilitate când nu este
utilizat așa cum se descrie în acest manual.
Nu atingeți butonul pentru modul Rotiță când deplasați cursoarele și schimbați
nivelurile declanșatorului sau când utilizați rotița de intensitate deoarece puteți
crește accidental intensitatea de stimulare.
Când utilizați stimulatoarele de curent, procedați cu atenție pentru a evita expunerea
pacienților la niveluri ridicate de curent. De aceea, înainte de conectarea sau
deconectarea electrodului pentru stimulare, „resetați” întotdeauna stimulatorul.
Urmăriți cu atenție indicatorul de intensitate când utilizați programul. − Pentru
mai multe informații, consultați secțiunea Suprasarcina stimulatorului din acest
ghid de utilizare și secțiunea Stimulatoarele din manualul aparatului Keypoint.
Evitați stimularea transtoracică.
În cazul în care apar iritații cutanate sau alte simptome neobișnuite în timpul
utilizării, opriți stimularea și îndepărtați electrodul de pe piele.

Atenționări
Evitați stimularea electrică pe durate de timp prelungite.
Evitați contactul accidental dintre electrozii conectați (chiar dacă nu sunt
aplicați pe corpul pacientului) și alte elemente conductive, inclusiv cele
conectate la împământare.
În cazul sângerărilor din punctele de inserție ale electrozilor cu ac, purtați
echipament de protecție în conformitate cu reglementările locale.
Trebuie să luați măsuri de precauție standard în cazul pacienților cu boli
infecțioase.
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Pornirea Dantec Keypoint.NET
Pentru a porni aplicația, faceți dublu clic pe pictograma Keypoint.NET
de pe desktopul Windows. Se afișează Pagina principală.

Pagina principală

Pagina principală este ecranul inițial, disponibil când pornește programul. Din
Pagina principală, sunt disponibile următoarele opțiuni:
Creați un New Study (Studiu nou).
 Deschideți Study List (Listă de studii) care conține studiile existente.
 Accesați meniul Options (Opțiuni) avansat – accesibil numai de pe pagina
principală.
 Exit (Ieșiți) din program.
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Datele pacientului

Faceți clic pe butonul New Study (Studiu nou) de pe pagina principală pentru a
deschide pagina Patient Data (Date pacient).
Din pagina Patient Data (Date pacient), puteți introduce/edita:
 Patient data (Date pacient)
 Comments (Comentarii)
 Conclusions (Concluzii)
Rețineți că datele nu pot fi introduse când este bifată caseta Study Completed (Studiu
încheiat).
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Lista de studii

Faceți clic pe butonul Study List (Listă de studii) de pe pagina principală sau din fila
Study List (Listă de studii) din bara de navigare pentru a deschide lista de studii din
care puteți accesa un studiu pentru a-l edita.
Lista de studii poate cuprinde atât studii locale, cât și studii la distanță.
Când faceți clic pe un studiu, se evidențiază studiul relevant și se afișează o listă de
sinteză în partea din dreapta a vizualizării de tip listă a studiilor, ca în figura de mai
sus.
Pictograma de stare

1 Se încarcă
2 Finalizat
3 Activ

4 Local
5 Descărcat
6 La distanță

Dublu clic pe un studiu
Când faceți dublu clic pe un studiu, se deschide fila Patient Data Menu (Meniu de
date pacient), unde puteți edita câmpurile de intrare a datelor.
Studiu nou pentru acest pacient
Pentru a crea un studiu nou pentru pacient, faceți clic pe New Study for This Patient
(Studiu nou pentru acest pacient) și veți fi redirecționat(ă) către pagina Patient Data
(Date pacient).
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Clic dreapta pe un studiu
Când faceți clic dreapta pe un studiu, se afișează un meniu de scurtături care vă permit
să exportați, să ștergeți și să generați rapoarte. Puteți, de asemenea, să sortați și să
filtrați studiile.
Clic dreapta pe antetul unei coloane
Când faceți clic dreapta pe antetul unei coloane, se afișează o listă cu tipurile de
coloane pe care le puteți selecta pentru a se afișa în lista de studii.
Clic stânga pe antetul unei coloane
Când faceți clic stânga pe antetul unei coloane, lista este sortată după coloana
respectivă.

Meniul de teste

1 Bara de navigare superioară, cu file

2 Selecția de setări ale aplicației

3 Butoane de opțiuni stânga sau dreapta

4 Listă derulantă cu rădăcini de filtrat

5 Listă derulantă cu mușchi

6 Vizualizare detaliată a regiunilor

7 Casetă de anatomii

8 Vizualizare tip de test

9 Bară de stare a pacientului

10 Structură de vizualizare arborescentă
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Tipurile de test și vizualizările detaliate ale regiunilor
Selectați un test din fila Test Menu (Meniu de teste), care poate fi accesat din fila
Patient Data (Date pacient). Faceți clic pe fila Test Menu (Meniu de teste) și se
afișează vizualizarea Tipuri de test (8) și vizualizarea Regiuni detaliate (6).
Vizualizarea cu tipuri de test conține directoare de teste. Fiecare director cuprinde
organizarea diverselor teste asociate. Vizualizarea cu regiuni detaliate afișează un
număr de Casete de anatomii (7) care conține regiunile musculare/nervoase
disponibile. −Consultați figura de mai sus.
Pornirea unui test
1. Pentru a selecta un test, faceți clic pe test, adică pe Motor, din vizualizarea
arborescentă.
– Pentru a selecta teste, puteți utiliza, de asemenea, joystickul din dreapta/tastele
săgeată din panoul de control.
2. Apoi selectați partea – Left (Stânga) sau Right (Dreapta) – pentru aceasta, faceți
clic pe opțiunea corespunzătoare.
–În panoul de control, puteți utiliza și butoanele portocaliu și verde.
–Rețineți că puteți alege Filter Root (Filtrare rădăcină) și Muscle/Nerve
(Mușchi/Nerv) din lista disponibilă în casetele derulante. Faceți clic pe săgeata
derulantă și lista se deschide conform figurii de mai jos.
3. La final, faceți clic pe o regiune de stimulare din vizualizarea Regiuni detaliate,
adică, Medianus din Caseta de anatomii. Această acțiune vă direcționează
automat către pagina Test Menu (Meniu de teste).
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Exemplu de test 1: conductivitatea nervilor motorii
Introducere
Dantec Keypoint.NET vă permite să efectuați o serie de teste privind
conductivitatea nervilor. Aceste teste sunt enumerate în pagina Test Menu (Meniu
de teste). Ca exemplu, descriem în continuare funcțiile testului pentru
conductivitatea nervilor motorii.
Rețineți că toate celelalte teste au funcții similare și se efectuează în mod similar.

Prezentare generală − Nervii motorii

1 Bara de navigare superioară, cu file

2 Filele de navigare ale testului

3 Bara cu setări de stimulare

4 Tabelul cu regiuni, cu bară derulantă

5 Tabelul de segmente, cu bară derulantă

6 Ferestre opționale (furnizate prin meniul
afișat prin clic dreapta)

7 Fereastra cu istoricul

8 Fereastra cu activități opționale
10 Butoane codate pe culori (pentru
utilizarea cu tastele dedicate)

9 Fereastra cu zona țintă, cu
bare derulante pe orizontală și pe
verticală
11 Bara de stare a pacientului

12 Regiunile selectate

13 Regiunile deselectate

14 Zonă cu informațiile traseului

15 Denumirea și regiunea anatomică aleasă

16 Utilizarea panoului de control – G4/Focus
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Observații privind funcțiile și vizualizările
Filele de navigare ale testului (2)
Testele asociate, care sunt grupate, se află în file Navigare teste separate.
Pentru a le selecta, utilizați tastele de pe tastatura PC-ului F7 – F12 și faceți clic pe
mouse.
Pe aparatul Keypoint G4/FOCUS, filele Navigare teste pot fi selectate și utilizând
tastele spre stânga și dreapta de navigare din software
.
Bara de stare a pacientului (11)
Bara de stare a pacientului furnizează următoarele informații: ID-ul pacientului,
numele pacientului, ID-ul studiului, data și starea testului.
Fereastra cu zona țintă
Lucrul cu regiunile din zona cu informațiile traseului (14)
Pentru fiecare regiune din zona cu informațiile traseului, se afișează următoarele
informații: mușchi, baleiere, sensibilitate și denumirea regiunii. Informațiile comune
tuturor regiunilor sunt menționate în partea de sus a zonei cu informațiile traseului.
Puteți lucra cu regiunile utilizând butonul New Site (Regiune nouă), mouse-ul sau
joystickurile/tastele săgeată din panoul de control.
Utilizarea butonului Regiune nouă
Când activați acest buton, selectați următoarea regiune sau următorul set de regiuni
care nu au fost încă măsurate. Utilizați această funcție în modul de înregistrare.
Utilizarea mouse-ului
 Pentru a selecta o regiune: faceți clic pe regiune (13). Regiunea se deplasează
în sus, se evidențiază în albastru și se activează (12).
 Pentru a deselecta o regiune: faceți clic pe săgeata în jos a regiunii
selectate (12). Regiunea se deplasează în jos, se evidențiază în albastru
deschis și se inactivează.
 Pentru a activa o regiune inactivă, faceți clic pe regiunea inactivă, evidențiată
în albastru deschis. Regiunea se evidențiază în albastru și se activează.
Utilizarea joystickurilor sau a tastelor săgeată
Joystickul sau testele săgeată marcate cu
se pot utiliza când ajustați markerii.
Acestea selectează/activează regiunile una câte una:
 (sus) și
(jos) selectează următoarea regiune unică.

(dreapta) și (stânga) selectează markerul.

Stația de lucru Keypoint

Keypoint portabil/Keypoint 4
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Keypoint G4/Keypoint Focus

Alte funcții din panoul de control (se aplică în general tuturor tipurilor
de test):
Joystickul sau tastele săgeată marcate cu
modifică baleierea și sensibilitatea care
afectează toate regiunile cu același tip de semnal ca regiunile active actuale.
Viteză de baleiere:
 Pentru a mări viteza de baleiere: faceți clic pe
 Pentru a reduce viteza de baleiere: faceți clic pe

(dreapta).
(stânga).

Nivel de sensibilitate:
 Pentru a mări nivelul de sensibilitate: faceți clic pe
(sus).
 Pentru a reduce nivelul de sensibilitate: faceți clic pe
(jos).
Salvarea traseelor înregistrate
Puteți salva traseele înregistrate fie automat, selectând funcția Auto-Move to
History (Mutare automată în istoric) din fereastra History (Istoric) (7)
(recomandat), fie făcând clic manual pe butonul Move to History (Mutare în
istoric).
NOTĂ Fiecare regiune are propriul său istoric.

Vizualizările istoricului și achiziției
 Pentru a afișa toate traseele aferente regiunii, faceți clic pe butonul de afișare a
tuturor traseelor
.
 Pentru a afișa numai traseul selectat, faceți clic pe butonul de afișare a traseului
selectat

.

 Traseul selectat este marcat în albastru. Un traseu nou devine întotdeauna
traseul selectat. Pentru a selecta un alt traseu, faceți dublu clic sau clic dreapta
pe cel dorit.
 Pentru a afișa opțiuni suplimentare pentru regiunile selectate, utilizați panoul
History (Istoric) din partea dreaptă a ecranului.
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Setări de stimulare
Setările de stimulare sunt predefinite, însă pot fi modificate prin setările locale
ale testului. Pentru a modifica setările de stimulare, puteți utiliza mouse-ul sau panoul
de control.
Utilizarea mouse-ului
Bara cu setări de stimulare vă permite să modificați parametrii de stimulare −
mai exact, forma de undă și frecvența, în timpul efectuării testului. Faceți clic
pe butonul și selectați valoarea din lista derulantă.
Utilizarea panoului de control
 Pentru a activa impulsurile cu stimul unic sau pentru a opri modul de stimulare
repetitivă, apăsați pe butonul Stimul unic
.
 Pentru a porni sau a opri modul de stimulare repetitivă, apăsați pe butonul
Stimulare repetitivă
.

Keypoint

Keypoint G4/Keypoint Focus

Butonul Durată stimul
stabilește durata stimulului după cum urmează:
 Pentru a mări durata: faceți clic pe
(sus).
 Pentru a reduce durata: faceți clic pe (jos).
Butonul Frecvență de repetiție
stabilește frecvență de repetiție după cum
urmează:
 Pentru a mări frecvența de repetiție: faceți clic pe
(sus).
 Pentru a reduce frecvența de repetiție: faceți clic pe
(jos).

Keypoint

Keypoint G4/Keypoint Focus

Suprasarcina stimulatorului
ATENȚIE Urmăriți cu atenție indicatorul de intensitate când utilizați programul.

Dacă indicatorul de intensitate începe să se aprindă intermitent în roșu, opriți
imediat stimularea. Consultați secțiunea privind stimulatoarele din manualul
aparatului.
Suprasarcina stimulatorului apare când curentul de ieșire al stimulatorului nu
corespunde curentului vizat.
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În caz de suprasarcină a stimulatorului, verificați următoarele cauze posibile:
 Unul sau mai mulți electrozi s-au desprins.
 Impedanța electrodului este prea mare.
 O configurare a stimulilor necesită prea multă putere: frecvență ridicată,
impulsuri lungi și intensitate ridicată.
 Condiții neașteptate/anormale; mai exact, o eroare de software sau
hardware care a cauzat un stimul de putere ridicată accidentală.
Difuzorul – Panoul de control (Keypoint G4/Keypoint Focus)
Tasta de anulare a sunetului/indicatorul
pentru difuzor
 Apăsați pe tasta de anulare a sunetului difuzorului pentru a comuta între
funcțiile de pornire și de oprire a acestuia.
Lumina galbenă indică faptul că sunetul difuzorului este anulat.
Butonul rotativ de control al volumului/indicatorul
 Pentru a activa funcția de volum, apăsați pe butonul rotativ de control al
volumului.
Indicatorul luminos verde pentru volum se aprinde atunci când funcția de
volum este activă.
 Pentru a ajusta nivelul volumului, rotiți butonul de control al volumului când
funcția de volum este activă.
Markerii
Inserarea markerilor în fereastra cu zona țintă
Markerii se inserează automat în timpul stimulării.
Markerii se pot insera și manual:
 Amplasați cursorul deasupra traseului și inserați markerul Take off Latency
(Perioadă de întârziere pornire).
 Selectați și inserați restul markerilor din lista pop-up.
Atunci când inserați un marker, se actualizează tabelele cu rezultate.
Deplasarea unui marker cu mouse-ul
Faceți clic pe markerul pe care doriți să îl deplasați și, ținând apăsat pe butonul
mouse-ului, trageți de marker în poziția dorită; pentru a termina, eliberați
butonul.
 Dacă trageți markerul spre stânga și markerul atinge un alt marker, aceștia vor
fi suprapuși.
 Dacă trageți markerul spre dreapta și markerul atinge un alt marker, ambii vor
fi deplasați simultan.
Atunci când deplasați markerul, se actualizează tabelele cu rezultate.
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Deplasarea unui marker utilizând panoul de control
Setați rotița la
modul Cursor pentru a deplasa markerul.
Joystickul marcat cu
urmează:





deplasează markerii sau selectează regiunile după cum

selectează markerul următor.
selectează markerul anterior.
selectează regiunea de deasupra.
selectează regiunea de dedesubt.

Rotița deplasează markerul selectat.
Deplasarea unui marker
utilizând panoul de control
(Keypoint G4/Keypoint Focus)
Când funcția de volum al difuzorului este activă
, tastele săgeată sus și jos
ale traseului/markerului vă permit să selectați traseul activ. Butonul rotativ de
control al volumului vă permite să reglați volumul difuzorului.
Când funcția pentru modul de control al cursorului este activă
, tastele
săgeată stânga și dreapta ale traseului/markerului vă permit să selectați markerul
„următor” și, respectiv, „anterior”.
Tastele săgeată sus și jos ale traseului/markerului vă permit să selectați regiunea
de deasupra și, respectiv, de dedesubt. Cu butonul rotativ de control al
cursorului, puteți deplasa markerul selectat.
Eliminarea unui marker din fereastra cu zona țintă
 Pentru a elimina un marker, trageți de acesta dincolo de zona de baleiere.
Markerul este reintrodus în lista pop-up de markere.
Deplasarea unui traseu
În fereastra cu zona țintă, traseele pot fi deplasate în sus și în jos pentru a ajusta
decalajul pe verticală.
A

 Faceți clic pe mânerul traseului (A) de la capătul din dreapta al curbei, ținând
în același timp apăsat butonul mouse-ului. Traseul își schimbă culoarea, iar
indicatorul în formă de mână indică faptul că puteți să deplasați acum traseul.
Pentru a termina, eliberați butonul în destinația dorită.
- 19 -
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Impedanța

Pornirea unui test de impedanță
 Faceți clic pe Impedance (Impedanță) prin meniul contextual de clic dreapta sau
apăsați pe Ω în caseta amplificatorului (nu este disponibil pentru amplificatoarele
cu 3 canale). Începe testul de impedanță pentru toți electrozii conectați.
 Ajustați electrozii până când atingeți un nivel acceptabil (definit în fereastra
Settings (Setări)). Cercurile colorate se modifică din roșu în verde. În caseta
amplificatorului, acest lucru este indicat prin stingerea tuturor LED-urilor, iar
impedanța ridicată prin aprinderea constantă a LED-urilor.
Salvarea unui test de impedanță
 Faceți clic pe Save (Salvare) pentru a adăuga testul de impedanță în lista cu teste
Saved (Salvate).
Oprirea unui test de impedanță
 Pentru a opri un test de impedanță, faceți clic pe OK.
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Lucrul cu tabelele de rezultate

În cadrul testului de conductivitate motorie, pot exista unul sau două tabele, în
funcție de anatomia aleasă.
Tabelele pot fi de tipul Site (Regiune) sau Segment.
Până la amplasarea markerilor, tabelele nu conțin valori. Tabelele reflectă
rezultatele stimulării.
 Distanța și temperatura pot fi editate manual dacă au fost selectate: faceți clic în
câmpul din tabel și introduceți valoarea.
 În cazul în care câmpul de rezultate are o limită de referință corespunzătoare,
rezultatul va fi colorat după cum urmează:
- Anormal: fundal roșu.
- Normal: fundal verde deschis.
- Supernormal (mai exact, normal, dar în afara limitei): fundal verde închis.
 Pentru a activa traseul corespunzător în fereastra cu zona țintă, faceți clic pe
denumirea unei regiuni din tabel.
Ferestre opționale
Dacă faceți clic pe butonul din dreapta al mouse-ului în afara traseelor din fereastra
cu zona țintă, devin disponibile o serie de ferestre opționale: fereastra de activități, o
fereastră de plotare și o fereastră cu observații.
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Pagina de date privind conductivitatea nervilor

Când activați butonul NC Data (Date NC), se deschide o pagină cu rezumatul. Dacă
faceți din nou clic pe acest buton sau dacă închideți pagina cu rezumatul, reveniți la
pagina Test.
Setări și design
Pagina de setări

Din pagina Current Settings (Setări actuale), puteți ajusta următorii parametri de
înregistrare și de stimulare aferenți testului.
 Faceți clic pe setul de anatomii pentru a vizualiza setările unei regiuni.
 Pentru a deschide setările regiunii unui anumit traseu din fereastra cu zona
țintă, faceți clic dreapta pe traseu și selectați setările.
 După ce ați ajustat setările, faceți clic pe OK pentru a le salva sau faceți clic pe
Cancel (Anulare) pentru a închide pagina de setări fără a salva modificările.
Setările personalizate, stabilite prin opțiunea Settings (Setări) și, dacă este cazul,
prin paginile Design, sunt valabile numai pentru testul și pacientul respectivi. Noile
teste vor conține setările de testare implicite.
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Exemplu de test 2: EMG
Introducere
Exemplul de test 2 descrie funcțiile disponibile pentru testul de electromiografie
(EMG).

Prezentare generală − vizualizarea de achiziție

1 Bara de navigare superioară, cu file

2 Filele de navigare ale testului

3 Bara de sus cu zona țintă

4 Ferestre de plotare

5 Secțiune de înregistrare

6 Butoane de selectare a vizualizărilor

7 Butoane codate pe culori (pentru
utilizarea cu tastele dedicate)

8 Fereastra țintă principală

9 Fereastra țintă de ansamblu, cu valorile de
baleiere și sensibilitate
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Observații privind funcțiile și vizualizările
Selecțiile vizualizării (6)
 Un set de vizualizări preconfigurate stabilesc funcționalitatea programului
atunci când acesta este în modul de achiziție. Butoanele (consultați butoanele
cu cadru roșu din figura de mai sus) controlează vizualizarea selectată. Când
acesta este selectat, butonul se aprinde în albastru deschis.
 O vizualizare este configurată cu un număr de parametri afișați; curbele
generale, amplificarea, viteza de baleiere și butoanele de analiză.
 Puteți schimba configurarea implicită a vizualizărilor prin meniul Options
(Opțiuni) din pagina principală.
Bara de sus cu zona țintă (3)

Bara de sus cu zona țintă afișează denumirea, partea musculară și starea
memoriei temporare. Memoria temporară colectează date pentru câteva secunde,
mai exact, 5 secunde. Numărul de secunde poate fi definit de către utilizator.
Controalele declanșatorului
Când lucrați în fereastra cu zona țintă principală (8), există două opțiuni de
controale pentru declanșatoare; acestea pot fi activate fie cu ajutorul mouse-ului,
fie utilizând joystickurile de pe panoul de control:
Utilizarea mouse-ului
 Pentru a adăuga declanșatorul la traseu, faceți clic undeva în fereastra cu zona
țintă (9).
Trageți declanșatorul oriunde în fereastră: deplasați cursorul mouse-ului spre
declanșator, iar apoi țineți apăsat butonul stâng al mouse-ului și deplasați
declanșatorul în poziția dorită. Pentru a termina, eliberați butonul mouse-ului.
Pentru a elimina declanșatorul din fereastra cu zona țintă, trageți de acesta în
afara ferestrei. Fereastra cu zona țintă trece apoi la modul de funcționare
liberă.
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Utilizarea joystickurilor din panoul de control
Joystickul dedicat, marcat cu
declanșatorului:

modifică perioada de întârziere a

 Pentru a mări perioada de întârziere a declanșatorului: faceți clic pe
(dreapta).
 Pentru a reduce perioada de întârziere a declanșatorului: faceți clic pe
(stânga).

Stația de lucru Keypoint

Keypoint portabil și Keypoint 4

Keypoint G4/Keypoint Focus

A* Numai pentru Keypoint portabil și Keypoint 4

Nivelul declanșatorului
Apăsați pe butonul pentru modul rotiță (A/A*) pentru a comuta la modul
Cursor. Indicatorul
se aprinde în galben.
 Rotița de intensitate reglează acum nivelul declanșatorului.
Nivelul declanșatorului (Keypoint G4/Keypoint Focus)
Apăsați pe butonul rotativ Cursor pentru a trece la modul Cursor. Când modul
Cursor este activat, indicatorul luminos verde se aprinde
.
 Butonul rotativ Cursor vă permite să reglați nivelul declanșatorului.
Panta declanșatorului
Pentru a selecta/deselecta panta declanșatorului, deschideți meniul contextual cu
clic dreapta în zona țintă și selectați „Trig Slope” (Pantă declanș.).
 Dacă panta declanșatorului este selectată, semnalul este declanșat sub formă de
semnal descendent.
 Dacă panta declanșatorului nu este selectată, semnalul este declanșat sub formă
de semnal ascendent.
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Declanșatorul de fereastră

A

B

 Declanșatorul de fereastră cuprinde declanșatorul normal (A) și indicatorul
de fereastră (B) și se poate selecta prin meniul contextual cu clic dreapta.
Consultați figura de mai sus.
Puteți modifica lungimea declanșatorului de fereastră; pentru aceasta, trageți
de acesta din partea dreaptă a indicatorului.
Indicatorul de fereastră poate fi deplasat în sus sau în jos independent de
declanșator; pentru aceasta, trageți-l cu mouse-ul.
Vizualizarea în două ecrane
Pentru a împărți fereastra în două panouri de vizualizare, faceți clic pe butonul din
dreapta al mouse-ului, în zona țintă și selectați „split” (divizare) în meniu.
Fereastra se divizează într-o fereastră țintă de ansamblu și zona țintă principală
conform figurii de mai jos:
 Fereastra țintă de ansamblu (A): când se aplică declanșatorul în zona țintă
principală, o linie roșie subțire indică nivelul amplitudinii în fereastra țintă de
ansamblu.
 Zona țintă principală (B): declanșatorul este setat în zona țintă principală,
unde se afișează curbele în modul liber.

A

B

- 26 -

Instrucțiuni de utilizare a software-ului

Secțiunea de înregistrare digitală
Secțiunea de înregistrare digitală se utilizează pentru a înregistra teste în timp real sau
pentru a reda înregistrările existente.
Toate înregistrările sunt salvate pe hard disk.

1 Listă de înregistrări
2 Bara de stare afișează progresul în timp, pe durata redării.
Redați sau

întrerupeți o înregistrare.

Opriți înregistrarea sau redarea.
Înregistrați semnalele în timp real.
Ștergeți o înregistrare selectată din lista de înregistrări.
Exportarea unui semnal
Faceți clic dreapta pe bara de stare pentru a exporta o înregistrare în format undă
sau text.
Ferestrele de plotare (4) (opțional)
În funcție de configurația testului, această zonă afișează diferite ferestre de plotare a
rezultatelor: Intervalul între descărcări (IDI), potențialul unității motorii (MUP),
întoarcerile/amplitudinea, numărul de segmente mici (NSS), liniile semnalului
modulator și raportul de valori maxime.
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Rețineți că ferestrele de plotare nu conțin nicio valoare decât după efectuarea
analizei.
Exemplu: fereastra de plotare
potențialului unității motorii

(opțională)

cu

rezultatele

Fereastra de plotare a rezultatelor MUP afișează valorile MUP detectate în timpul
analizei. Numărul de valori MUP acceptate se afișează în colțul din dreapta sus al
ferestrei.
 Pătratul reprezintă MUP. Pentru a activa funcția de editare a valorilor MUP,
care conține date detaliate privind MUP, amplitudinea și durata, este suficient
să faceți clic pe pătrat.
 Amplitudinea/durata medie se afișează sub formă de X (codurile de culoare
sunt similare cu MUP).
În cazul în care MUP are o limită de referință corespunzătoare, rezultatul va fi
colorat după cum urmează:
- Anormal: un pătrat roșu.
- Normal: un pătrat verde.
Dacă sunt prezente valorile de referință, poate exista o casetă pentru MUP
singulare și o casetă pentru MUP medii.
Amplitudinea și durata MUP fără o limită de referință corespunzătoare se
afișează în negru. Zona normală se afișează sub forma unei casete transparente cu
un cadru verde.
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Rezultatele
Utilizați butonul Findings (Rezultate) pentru a naviga la pagina Findings
(Rezultate). Această pagină permite alocarea punctajelor complexe rezultatelor
pentru toți mușchii. Alternativ, activați bara cu rezultate (C) în vizualizarea de
achiziție pentru a permite alocarea directă a punctajelor pentru mușchiul selectat.
Pentru a activa bara cu rezultate, faceți clic dreapta în fereastra curbelor sau selectați
o vizualizare în care bara este activă în mod prestabilit. În ambele cazuri, punctajul
se poate modifica; pentru aceasta, faceți clic în celulele tabelului. Pentru a modifica
punctajul, faceți clic, țineți apăsat butonul din dreapta al mouse-ului și deplasați
cursorul mouse-ului la scorul dorit.

C

Fereastra cu observații

Pentru a afișa fereastra cu observații, selectați-o din meniul clic dreapta.
În fereastra cu observații puteți introduce comentarii în legătură cu testul și
secțiunea actuale. Faceți clic în fereastra cu observații și cursorul intermitent
confirmă faptul că puteți acum introduce textul.
Funcțiile de anulare, decupare, copiere, lipire, ștergere sau selectare sunt disponibile în
meniul contextual de clic dreapta pe mouse în fereastra cu observații.

Dacă există o fereastră cu observații, dar aceasta nu se
afișează, se poate vedea o pictogramă în dreptul denumirii anatomiei, în partea
din stânga sus a ecranului.
Câmpul Observații din pagina Patient Data (Date pacient) afișează toate observațiile
introduse privind testul.
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Analiza MUP (opțional)
Când faceți clic pe butonul MUP Analysis (Analiză MUP), aplicația analizează
datele din sesiunea MUP și caută posibile MUP. Este identificat fiecare MUP
unic, repetat.
Analiza identifică și calculează media descărcărilor individuale, aferente
aceleiași unități motorii. Acțiunea postanaliză este prestabilită și variază în
funcție de configurația testului.
 Tipuri de acțiuni acolo unde se găsesc MUP:
- Se rămâne în Current View (Vizualizarea actuală) (acceptare automată).
- Navigare la MUP Edit (Editarea MUP), dacă se găsesc MUP.
- Navigare la MUP Review View (Vizualizarea de verificare a MUP).
- Navigare la MUP.
 Tipuri de acțiuni dacă nu se găsesc MUP:
- Se rămâne în Current View (Vizualizarea actuală) (continuare).
- Navigare la MUP Review View (Vizualizarea de verificare a MUP).
Analiza IP (opțional)
Când faceți clic pe butonul IP Analysis (Analiză IP), aplicația analizează datele din
sesiunea IP (model de interferență), calculează întoarcerile, numărul de segmente mici,
NSS și alți parametri IP.
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Potențialele unității motorii (MUP) (opțional)
MUP − Pagina de date
Pagina Data (Date) afișează un tabel cu potențialele unității motorii, care cuprinde
parametri detaliați, conform figurii de mai jos.
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Pagina MUP

În pagina MUP, puteți vedea înregistrările/perioadele. MUP se împart în unități
singulare printr-o linie verticală, conform figurii de mai jos.

A

Detaliu pe un MUP.

Funcțiile următoare devin disponibile când amplasați cursorul peste un
MUP pe care doriți să îl vizualizați în detaliu:
 Faceți clic pe

pentru a șterge MUP. MUP este apoi marcat cu o cruce roșie.

 Faceți clic pe
pentru a deschide MUP în vizualizarea de editare MUP.
 Faceți clic și trageți de un marker pentru a-l regla. Această acțiune se efectuează în
fereastra cu detalii.
 Linia de divizare pe verticală (A) indică finalul unei înregistrări MUP. Faceți
clic pe un marker pentru a afișa acest MUP în modul de reglare.
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MUP − Pagina de verificare

În pagina MUP Review (Verificare a MUP), puteți vedea datele din fiecare
înregistrare/perioadă.
Din această pagină, puteți, de asemenea, să grupați mai multe MUP manual, dacă
detectarea MUP automată nu funcționează pentru un anumit semnal. Puteți accesa
această vizualizare prin vizualizarea de editare MUP.
Rețineți că fereastra țintă de ansamblu se afișează în partea de sus, zona țintă
principală în mijloc și casetele care conțin curbele Șablon în partea de jos.

Faceți clic stânga pentru a selecta un șablon. Modelul de stimulare se afișează în
fereastra țintă de ansamblu prin linii mici. În zona țintă principală, o casetă
marchează un MUP singular încadrat.
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Localizarea unui MUP
Când deplasați mouse-ul în zona țintă, apare o casetă în jurul MUP selectat.
O liniuță în mijlocul casetei indică prezența unui MUP.
Adăugarea unui MUP într-un șablon
Faceți clic pe MUP și programul selectează MUP cel mai apropiat de liniuța din
casetă. Caseta este deplasată automat la valoarea maximă și MUP este adăugat în
caseta șablon selectată.
Faceți clic dreapta în casetă pentru a deschide un meniu prin care puteți include,
exclude sau căuta automat descărcări MUP similare pentru șablonul MUP.
Eliminarea unui MUP dintr-un șablon
Faceți clic pe un MUP deja selectat pentru a-l elimina din caseta șablon.

MUP − Pagina de editare

Zona șablon
Șablonul cuprinde următoarele informații:
 Valorile amplitudine (amplitudine) și duration (durată) se afișează în verde
dacă sunt normale, în roșu dacă nu sunt normale și în negru dacă nu există
valori de referință disponibile.
 Phases (Faze) (pot fi editate).
 Turns (Întoarceri) (pot fi editate).
 Numărul de descărcări.
În partea de jos a fiecărei casete, se afișează modelul de stimulare prin „bețigașe”.
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Editarea șablonului
Fiecare șablon activ afișează un MUP cu doi markeri. Markerii pot fi deplasați,
iar modificarea este ilustrată în caseta Raster.
Calcularea mediei și unirea a două șabloane
În partea de jos a șablonului activ, există un model de stimulare. Pentru a calcula
media semnalelor pentru două șabloane și pentru a uni modelul de stimulare,
faceți clic și trageți pe modelul de „bețigașe” într-un alt șablon.
Ștergerea unui șablon
Faceți clic pe
pentru a șterge șablonul. Șablonul este marcat cu o cruce roșie.
Fereastra Raster
Fereastra Raster afișează toate MUP singulare din șablonul selectat.
Faceți clic dreapta în fereastră pentru a porni și a opri funcția de suprapunere.
Faceți clic pe un semnal din fereastra Raster pentru a activa sau dezactiva
semnalul.
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Alte funcții
Copii de siguranță
ATENȚIE Vă recomandăm ferm să efectuați copii de siguranță în mod
regulat. Pentru a efectua o copie de siguranță a bazei de date, utilizați programul
de instrumente administrative.
Pentru a efectua o copie de siguranță a directorului care conține studiile arhivate,
utilizați instrumentul de copiere de siguranță din Windows.

Imprimarea ecranului
Pentru a activa funcția de imprimare a ecranului, faceți clic stânga pe pictograma de
imprimare din colțul din dreapta sus sau apăsați pe tastele <ctrl-print screen> de pe
tastatura PC-ului. Puteți modifica imprimanta de utilizat și alte setări; pentru
aceasta, faceți clic dreapta pe pictograma de imprimare.

Modul demonstrativ
În scopuri demonstrative și de instruire, programul poate rula în modul
demonstrativ, unde se afișează semnalele stimulate. Pentru a activa acest mod, faceți
clic pe Options (Opțiuni) și apoi pe System (Sistem) din Pagina principală.
În modul demonstrativ, utilizați combinația de taste <ctrl s> pentru a simula o
singură stimulare și <ctrl r> pentru a porni și a opri funcția de stimulare repetitivă.

Clic dreapta
Rețineți că dacă o funcție (mai exact, un buton) pare să lipsească, se recomandă să
faceți clic dreapta pe diferitele elemente de pe ecran. Se afișează un meniu contextual
cu unul sau mai multe opțiuni.
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Mesaje de avertizare software
Pe durata utilizării, pot să se afișeze următoarele mesaje software:
Intensity > 120 dB !! Increase ? (Intensitate > 120 dB!! Măriți valoarea?)
Pentru a trece de 120 dB, trebuie să răspundeți cu yes (da).

ATENȚIE
Când modificați algoritmul, sunt necesare noi valori de referință.
Dacă utilizați sistemul cu valori de referință, acestea trebuie să reflecte
algoritmul pe care l-ați selectat.
ATENȚIE
Setările noi necesită valori de referință noi.
Dacă utilizați sistemul cu valori de referință, acestea trebuie să reflecte setările
pe care le-ați selectat.

Overloaded – Reduce Sensitivity!! (Suprasarcină – Reduceți sensibilitatea!!)
A apărut fenomenul de saturație: dacă acesta este un mesaj de eroare care
persistă, se recomandă să reduceți sensibilitatea de intrare deoarece parametrii
formei pot fi influențați semnificativ de saturație.
Gain Errors in Amplifiers, max. error. (Erori de amplificare la nivelul
amplificatoarelor, eroare max.)
Amplificarea în amplificatoare: aceasta se testează în modul de pornire și depășește
limitele de calibrare acceptate. Închideți programul Dantec Keypoint.NET
și verificați cablul de conectare. Poate fi necesară o recalibrare.
Current Stimulator may be malfunctioning. (Este posibil ca stimulatorul de curent să
fie defect.)
A apărut o problemă la testarea stimulatorului la pornire. Închideți programul
Dantec Keypoint.NET și verificați cablul de conectare. Nu utilizați stimulatorul
de curent când se afișează acest mesaj, deoarece este posibil ca stimulatorul să fie
defect.
No Hardware detected. (Nu s-a detectat niciun aparat.)
Comunicarea între PC și aparat nu poate fi stabilită. Închideți programul
Dantec Keypoint.NET și efectuați următoarele verificări:
- conexiunea cablului USB între unitatea computerului și panoul de
conectare (intern);
- conexiunea cablului de alimentare la panoul de conectare (intern).
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