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Cuprinsul acestui manual este proprietatea Natus. 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. Câ nd acest
manual include vreo astfel de anexă, trebuie citit în profunzime 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.
Sistemul poartă marca CE în conformitate cu cerințele Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele
medicale.
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 Keypoint.NET și efectua un test. Pentru utilizarea avansată a aplicației 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.

Urmați instrucțiunile de utilizare/acordați atenție avertismentelor 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).
Pentru informații privind siguranța, asociate pacientului sau utilizării aplicației Keypoint.NET, consultați
instrucțiunile de utilizare a software-ului. Înainte de a continua cu utilizarea acestui echipament, asigurați-vă
că ați citit și că ați înțeles informațiile.

Destinație de utilizare
Keypoint G4 a fost proiectat ca suport electrofiziologic pentru evaluarea diagnosticului și a
prognozei 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.

Contraindicații
Dacă riscul de utilizare depășește net posibilele beneficii în fiecare situație rămâne o decizie medicală.
Un pacient cu un dispozitiv electronic implantat (mai exact, un pacemaker cardiac) nu trebuie
supus stimulării electrice decât dacă ați obținut în prealabil opinia specialistului medical.
În situațiile unde există tendințe de sângerare, procedați cu atenție când utilizați acele.
Trebuie să luați măsuri de precauție standard în cazul pacienților cu boli infecțioase.
Vârsta și sexul nu prezintă în sine contraindicații pentru nicio procedură.
Pentru contraindicații privind acele/electrozii, consultați instrucțiunile de utilizare însoțitoare, aferente
acestora.

Pericol
Pericol posibil de explozie dacă se utilizează în prezența anestezicelor inflamabile.

7

Dantec Keypoint G4

Avertismente
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 Keypoint.NET. Natus nu își asumă nicio responsabilitate când
echipamentul nu este utilizat așa cum se descrie în acest manual.
Acest dispozitiv nu este compatibil pentru utilizarea într-un câ mp magnetic RMN.
Dispozitivul nu este destinat aplicațiilor cardiace directe.
Dispozitivul nu este adecvat utilizării în monitorizarea de terapie intensivă.
Orice întrerupere a conductorului de împământare de protecție din interiorul sau de la exteriorul aparatului,
sau deconectarea conectorului de împământare de protecție pot transforma dispozitivul într-un echipament
periculos. Este interzisă întreruperea intenționată. Verificați în mod regulat conductorul de împământare de
protecție (masa).
Nu conectați „masa de la pacient” la conexiunea de împământare de protecție de pe panoul din spate al
unității de alimentare electrice/transformatorului de separare sau la alte conexiuni de „împământare”
deoarece intrările electrozilor sunt izolate galvanic.
Conectarea simultană a unui pacient la echipamentul chirurgical de înaltă frecvență poate cauza arsuri la
locul stimulării electrice sau al electrozilor de înregistrare, precum și daune posibile la nivelul stimulatorului
electric sau al amplificatoarelor de intrare ale electrozilor. Utilizarea în vecinătatea imediată (de ex., la 1 m
distanță) de echipamentele de terapie cu unde scurte sau cu microunde poate cauza instabilități la ieșirea
stimulatorului electric.
Echipamentele electrice de uz medical necesită precauții CEM speciale și trebuie instalate și depanate în
conformitate cu documentația CEM a dispozitivelor respective.
Când conectați portul LAN integrat la un sistem de rețea, NetBox ref. 9031G046x trebuie conectat corect la
linia LAN dintre portul LAN și sistemul de rețea.
Nu realizați o conexiune directă între portul LAN al PC-ului și sistemul de rețea! NetBox Ref. 9031G046x
asigură o separare electrică pentru a împiedica curenții electrici periculoși la nivelul pacientului în cazul în
care sistemul de rețea este scurtcircuitat accidental la o linie de înaltă tensiune.
Instalarea incorectă a NetBox Ref. 9031G046x când realizați conexiunea LAN anulează certificatul de
conformitate al acestui produs relativ la standardele internaționale de siguranță IEC 60601-1 pentru
echipamentele electrice medicale.
Utilizarea altor accesorii, electrozi și cabluri decât cele specificate de Natus poate cauza emisii crescute sau
imunitate redusă la nivelul echipamentelor.
Nu utilizați prize cu fișe multiple sau prelungitoare.
Pentru a menține conformitatea cu IEC 60601-1, utilizați numai dispozitivele opționale specificate de Natus.
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Când conectați alte echipamente, procedați cu atenție pentru a menține conformitatea cu standardul IEC
60601-1– Echipamente electrice medicale, Partea 1: Cerințe generale pentru siguranța de bază și
performanța esențială. Nerespectarea conformității cu standardul poate cauza riscuri privind siguranța.
Nu utilizați echipamentul lângă sau suprapus cu alte echipamente. Dacă este necesară o utilizare alăturată
sau suprapusă, echipamentul trebuie supravegheat pentru a verifica operarea normală în configurarea în
care va fi utilizat.
Efecte fiziologice periculoase! Stimulatorul de curent poate genera curenți și tensiuni periculoase.
Când utilizați stimulatoarele de curent, procedați cu atenție pentru a evita expunerea pacienților la niveluri
ridicate de curent. Înainte de conectarea sau deconectarea electrodului de stimulare, „resetați” întotdeauna
stimulatorul.
Urmăriți cu atenție indicatorul de intensitate când utilizați programul. – Consultați secțiunea
Suprasarcina stimulatorului din ghidul de utilizare a software-ului și secțiunea Stimulatoarele din acest
manual al aparatului pentru mai multe informații.

Atenționări
Utilizați întotdeauna cablurile de alimentare electrică izolate, furnizate de Natus, pentru a evita
interferențele de linie, în special în vecinătatea pacientului sau a amplificatorului.
Echipamentele de comunicație portabile și de radiofrecvență mobile pot afecta echipamentele electrice de
uz medial.
Pericol de electrocutare. Nu îndepărtați capacul. Pentru service, apelați doar la personalul de service
calificat.
Evitați contactul accidental dintre electrozii conectați, dar neaplicați și alte elemente conductive – inclusiv
cele conectate la împământarea de protecție.
Nu utilizați detergenți sau alți agenți de curățare pe bază de alcool, solvenți, silicon, substanțe abrazive
și/sau inflamabile pentru a curăța echipamentul.

Efecte adverse
Nu există efecte adverse cunoscute pentru procedurile efectuate cu Keypoint G4.
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Cerințe de siguranță
ATENȚIE Acest dispozitiv este destinat utilizării de către personalul medical calificat, care posedă
cunoștințe în domeniul neurofiziologiei și al evaluării neurofiziologice, precum și în utilizarea
produselor/echipamentelor Keypoint.

Acest dispozitiv a fost proiectat și testat în conformitate cu publicația IEC 60601-1– echipamente
electrice medicale, cf. extrasului din IEC 60601-1, menționat în continuare în această secțiune.
Dispozitivul a fost proiectat pentru utilizare în spații închise, la temperaturi între +10 °C și +35 ° C
(între +50 °F și +95 ° F).
Fișa de alimentare electrică principală se poate conecta numai la o priză de alimentare principală,
echipată cu un contact de împământare de protecție. Este interzisă utilizarea prelungitoarelor.
AVERTISMENT Orice întrerupere a conductorului de împământare de protecție din interiorul sau
de la exteriorul dispozitivului sau orice decuplare de la conectorul de împământare de protecție poate
transforma dispozitivul într-un dispozitiv periculos. Este interzisă întreruperea intenționată. Verificați în
mod regulat conductorul de împământare de protecție/masa.
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Pentru utilizarea în siguranță a dispozitivului, respectați următoarele recomandări:
•

Când conectați echipamentele medicale alimentate de la o priză amplasată într-o încăpere
cu scop nemedical sau când conectați un echipament electric nemedical la acest dispozitiv,
respectați IEC 60601-1, Cerințe de siguranță pentru sistemele electrice medicale, cf.
extrasului din IEC 60601-1, menționat în continuare în acest capitol.

•

Câ nd dispozitivul este conectat la sursa de alimentare electrică principală, conectorii pot fi
sub tensiune; de aceea, deschiderea capacelor sau îndepărtarea componentelor, posibilă
numai cu ajutorul unei unelte, poate expune utilizatorul la componentele sub tensiune.

•

Deconectați dispozitivul de la toate sursele de tensiune înainte de a-l deschide pentru
reglaje, înlocuiri, întreținere sau reparații.

•

Pentru service, apelați personalul de service Natus autorizat, cu excepția situației în care
se confirmă că lucrările pot fi efectuate de către operator.

•

Pentru a înlocui siguranțele, folosiți numai siguranțe cu valorile de curent nominal
necesare și de tipul specificat. Se interzice utilizarea siguranțelor înlocuitoare și
scurtcircuitarea soclurilor cu siguranțe.

•

Câ nd există mai multe elemente conectate la pacient, acordați atenție totalului de curenți
de fugă către pacient.

•

Atunci când există posibilitatea ca protecția să fie compromisă, dispozitivul trebuie scos
din funcțiune și securizat împotriva utilizării accidentale.
Contactați personalul de service calificat pentru a efectua cel puțin un test funcțional și o
verificare de siguranță care trebuie să includă următoarele:
- Un test de separare;
- Un test de continuitate a masei; și
- Un test pentru curenții de fugă, în conformitate cu IEC 60601-1.

•

Este posibil ca protecția să fie compromisă dacă, de exemplu, dispozitivul:
- Prezintă daune vizibile;
- Nu efectuează funcțiile corespunzătoare destinației de utilizare;
- A fost supus solicitărilor la transport.
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Extras din standardul IEC 60601-1
ATENȚIE La conectarea altor echipamente, acordați atenție specială următorului extras din
standardul privind siguranța medicală, cu care este în conformitate acest dispozitiv.

IEC 60601-1 Echipamente electrice medicale, Partea 1:
cerințe generale pentru siguranța de bază și performanța esențială. Capitolul 16:
sisteme electrice medicale.
Când conectați un aparat medical cu o parte aplicată de tip F sau alte echipamente suplimentare
care nu sunt în conformitate cu IEC 60601-1, dar cu un standard de securitate relevant
echipamentelor respective, echipamentul suplimentar:
1) trebuie fie amplasat în afara mediului în care se află pacientul (mediul pacientului înseamnă
orice zonă în care poate surveni contactul intenționat sau accidental între pacient și
componentele sistemului (de ex., o imprimantă), sau cu o altă persoană care atinge
componentele sistemului);
sau
2) dacă este amplasat în mediul în care se află pacientul, trebuie să fie:
a) dotat cu un conector suplimentar de împământare de protecție;
sau
b) alimentat printr-un transformator de separare suplimentar, limitând curentul de fugă la
nivelul carcasei/la atingere, la o valoare care nu depășește: Normal Condition (Condiții
normale): 0,1 mA sau Single Fault Condition (O singură condiție de avarie) de 0,5 mA.
Pentru detalii suplimentare, consultați IEC 60601-1.
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Prezentarea generală a sistemului
Stația de lucru

(1) Computer

(2) Întrerupător de alimentare

(3) Monitor

(4) Difuzor intern

(5) Panou de control

(6) Tastatură PC

(7) Braț electrod (opțional)

(8) Stimulator de curent (opțional)

(9) Casetă amplificator (opțional)

(10) Panou de conexiuni

(11) Kit casetă de accesorii (opțional)

(12) Mouse

(13) Imprimantă (opțional)

(14) Mufă LAN (opțional)

(15) Cărucior

(16) Sursă de alimentare/Transformator de separare

OBSERVAȚIE Toate pozițiile dispozitivelor afișate în imagine sunt numai pentru exemplificare.
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Prezentarea generală a conectării cablurilor

A Sursă de alimentare/Transformator
de separare

F Ecran

K Difuzor

B Imprimantă (opțional)

G Casetă amplificator (opțional)

L Izolator de rețea (opțional)

C Computer

H Casetă stimulator (opțional)

M Incintă cărucior

D Tastatură PC

I Mouse

N Unitate de alimentare cu c.c.
(utilizată împreună cu
transformatorul de separare)

E Panou de control

J Panou de conexiuni

O Casetă amplificator de EP
(opțional)
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Conexiunile cablurilor
Înainte de a utiliza dispozitivul, trebuie să conectați componentele sistemului.
1. Conectați toate cablurile de interfață pentru semnal conform ilustrației (negru subțire).
2. Conectați toate cablurile de interfață de alimentare conform ilustrației, cu excepția cablurilor
principale la priza de perete (albastru punctat).
3. Verificați tensiunea:
- Pe unitatea sursei de alimentare, asigurați-vă că selectorii de tensiune sunt configurați
la setările de tensiune adecvate.
- Pe unitatea transformatorului de separare, asigurați-vă că se utilizează tipul corect
de tensiune.
4. Conectați cablul de alimentare la priza de perete (albastru punctat).
5. Apăsați pe butonul de pornire/oprire a alimentării
pentru a porni sistemul.

de pe panoul din față al calculatorului

ATENȚIE Pentru a menține conformitatea cu IEC 60601-1, utilizați numai dispozitivele opționale
specificate de Natus.
ATENȚIE Utilizați întotdeauna cablurile de alimentare electrică izolate, furnizate de Natus, pentru
a evita zgomotele de linie, în special în vecinătatea pacientului sau a amplificatorului.
OBSERVAȚIE Deconectarea cablului de alimentare principală de la intrarea de alimentare de pe sursa
de alimentare/transformatorul de separare deconectează alimentarea principală a întregului sistem.
OBSERVAȚIE Asigurați-vă că dispozitivul conectat la priza de perete este amplasat astfel încât să
permiteți deconectarea ușoară de la sursa de curent electric, dacă este necesar.
OBSERVAȚIE HS LINK – La HS LINK puteți conecta diferite tipuri de modul (consultați G, H și O în figura
de mai sus). Anumite tipuri de combinații de module sunt restricționate din cauza limitei de alimentare
a HS LINK. Restricțiile modulelor sunt controlate prin software.
OBSERVAȚIE HS LINK – Modulele (G, H și O) conectate la HS LINK pot avea anumite limitări din cauza
condițiilor de consum electric ale sistemului. Limitările sunt asociate cu echipamentul și pot fi evitate
utilizând o sursă de alimentare cu c.c. (N).
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Panoul de conexiuni

Conectorul de intrare/ieșire
Intrare/stimulare magnetică de ieșire/ciocănel de reflexe sau sincronizarea
declanșatorului extern, sau achiziția cu stimulare externă.

Conector cu întrerupător cu pedală

VEP

AEP

VEP

Conector stimulator cu model

Conector căști de stimulare audio

Conector de ieșire pentru stimulatorul vizual cu ochelari

Indicator de pornire a alimentării
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Unitatea sursei de alimentare/unitatea transformatorului
de separare
Pentru instrucțiuni detaliate, consultați manualele care însoțesc unitatea sursei de alimentare sau
a transformatorului de separare.
AVERTISMENT Nu utilizați prize cu fișe multiple sau prelungitoare.
ATENȚIE Utilizați numai unitatea sursei de alimentare cu 6 ieșiri/unitatea transformatorului de
separare pentru toate dispozitivele din întregul sistem, pentru a menține conformitatea cu IEC 60601-1.
－Pentru instrucțiuni detaliate de utilizare, consultați manualul însoțitor al sursei de
alimentare/transformatorului de separare.

Sursă de alimentare

Transformatorul de separare

Specificații tehnice
Pentru specificații tehnice, consultați secțiunea Keypoint G4 din fișa cu date tehnice.
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Comenzi
Panou de control

(1) Indicator standby

(2) Indicator de pornire a alimentării

(3) Tastatură numerică

(4) Taste de navigare software

(5) Taste săgeată pentru viteza de baleiere/nivelul
de sensibilitate

(6) Buton rotativ de control al intensității de stimulare

(7) Tastă de resetare a intensității de stimulare

(8) Taste săgeată pentru durata de stimulare

(9) Taste săgeată pentru frecvența de repetiție a
stimulării

(10) Indicator de stimulare

(11) Tastă de stimulare singulară

(12) Tastă de stimulare repetitivă

(13) Taste săgeată pentru traseu/marker și
declanșator

(14) Indicator de volum

(15) Buton rotativ pentru volum/cursor

(16) Indicator pentru modul Cursor

(17) Tastă de anulare a sunetului/indicatorul pentru
difuzor

(18) Taste funcționale software
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Funcțiile comenzilor
Navigarea în software/funcțiile software
Tastele de navigare software – Codate pe culori
Tastele de navigare software vă permit să navigați în filele aplicației.
Cele 6 culori și funcții ale tastelor de navigare software corespund celor de pe butoanele de
navigare software din aplicație.
Tastele săgeată stânga și dreapta, precum și tasta Enter, vă permit să selectați testele.

Tastele funcționale software – Codate pe culori
Tastele funcționale software vă permit să controlați diversele funcții software ale aplicației.
Cele 12 culori și funcții ale tastelor funcționale software corespund celor de pe butoanele
funcționale software din aplicație.

Viteza de baleiere/Nivelul de sensibilitate
Tastele săgeată pentru viteza de baleiere
Tastele săgeată stânga și dreapta vă permit să modificați viteza de baleiere.
Tasta săgeată dreapta mărește viteza de baleiere.
Tasta săgeată stânga reduce viteza de baleiere.

Tastele săgeată pentru nivelul de sensibilitate
Tastele săgeată în sus și în jos vă permit să modificați nivelul de sensibilitate.
Tasta săgeată în sus mărește nivelul de sensibilitate.
Tasta săgeată în jos reduce nivelul de sensibilitate.

Stimularea
Indicatorul de stimulare
Lumina verde a indicatorului (LED) de stimulare se aprinde intermitent o dată pentru stimularea
singulară și intermitent în mod repetat pentru stimularea repetitivă.
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Tasta de stimulare singulară
Când apăsați tasta de stimulare singulară, se declanșează un singur stimul, iar indicatorul se
aprinde intermitent o dată.
Tasta de stimulare singulară se poate utiliza și pentru a opri stimularea repetitivă.

Tasta de stimulare repetitivă
Când apăsați tasta de stimulare repetitivă, se declanșează un stimul repetitiv, iar indicatorul se
aprinde intermitent în mod repetat.
Pentru a opri stimularea repetitivă, apăsați fie aceeași tastă de stimulare repetitivă, fie tasta
de stimulare singulară.

Intensitatea/durata/frecvența de repetiție a stimulului
Butonul rotativ de control al intensității de stimulare
Butonul rotativ de control al intensității de stimulare vă permite să reglați intensitatea
stimulatorului.
Rotiți butonul spre dreapta pentru a mări intensitatea de stimulare.
Rotiți butonul spre stânga pentru a reduce intensitatea de stimulare.

0mA

Tasta de resetare a intensității de stimulare
Apăsați pe tasta de resetare a intensității de stimulare pentru a reseta intensitatea de stimulare
la nivelul de bază.
AVERTISMENT: când utilizați stimulatoarele de curent, procedați cu atenție pentru a evita
expunerea pacientului la niveluri ridicate de curent. Înainte de conectarea sau deconectarea
electrodului de stimulare, resetați întotdeauna stimulatorul.

Tastele săgeată pentru durata de stimulare
Tastele săgeată în sus și în jos pentru durata de stimulare vă permit să măriți/reduceți durata
de stimulare.
Tasta săgeată în sus mărește durata de stimulare.
Tasta săgeată în jos reduce durata de stimulare.
Tastele săgeată pentru frecvența de repetiție a stimulării
Tastele săgeată în sus și în jos pentru frecvența de repetiție a stimulării vă permit să
măriți/reduceți frecvența de repetiție a stimulării.
Tasta săgeată în sus mărește frecvența de repetiție a stimulării.
Tasta săgeată în jos reduce frecvența de repetiție a stimulării.
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Difuzorul/Volumul/Modul Cursor/Traseul/Markerul/Declanșatorul
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 (LED) indică faptul că sunetul difuzorului este anulat. Pentru a regla
volumul, consultați funcția butonului rotativ de control de mai jos.

Indicatorul de volum
Indicatorul luminos verde (LED) se aprinde atunci când funcția de volum este activă –
consultați funcția butonului rotativ de control de mai jos.
Butonul rotativ de control pentru volum/cursor
Apăsați pe butonul rotativ de control pentru a comuta între funcțiile Volum și modul Cursor.
Când este activată funcția Volum, rotiți butonul pentru a regla nivelul volumului.
Câ nd este activat modul Cursor, rotiți butonul pentru a deplasa traseele/markerii sau cursorul
declanșatorului.

Indicatorul pentru modul Cursor
Indicatorul luminos verde (LED) se aprinde atunci câ nd modul Cursor este activ.
Când este activ, acesta vă permite să deplasați traseul/markerul sau cursorul declanșatorului
utilizâ nd butonul rotativ de control – consultați funcția butonului de control rotativ de mai sus.

Tastele săgeată pentru traseu/marker/declanșator
În aplicațiile NC, unda F și reflex H:
Tastele săgeată în sus și în jos selectează traseul activ. Tastele săgeată stânga și
dreapta selectează cursorul activ.
În aplicația EMG:
Tastele săgeată în sus și în jos deplasează cursorul declanșatorului în pași mici.
Tastele săgeată stânga și dreapta deplasează cursorul declanșatorului la stânga și la
dreapta.

Panoul din spate
LINK

Conectorul de intrare HS Link – Panoul de conexiuni (intern)
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Întrerupător cu pedală (opțional)
Întrerupătoarele cu pedală sunt disponibile sub forma unui model cu trei pedale (pentru funcțiile A,
B și C) sau a unui model cu o singură pedală (funcția B). – Consultați, de asemenea, secțiunea
Dispozitivul de mână pentru stimulare avansată.

Întrerupător cu pedală – Model cu 3 pedale
Gradul de protecție împotriva infiltrării nocive a apei

IPX1

În funcție de aplicație
(A)

(B)

Pornire/oprire stimulare
Apăsați timp de 1 secundă pentru a porni stimulii repetitivi.
Funcționare/Pauză – În funcție de aplicație

(C)

22

Instrucțiuni de utilizare a aparatului

Amplificatoarele
Modulele amplificatorului: cu 3, 4, 6 și 8 canale

3 canale

4 canale

6 canale

8 canale

Indicator de pornire a alimentării
Lumina verde (LED) indică faptul că amplificatorul este pornit.

Intrarea amplificatorului (izolată)
Toți conectorii de intrare ai amplificatorului sunt izolați electronic.

Conectorii de intrare ai amplificatorului, sensibili electrostatic
AVERTISMENT Nu atingeți conectorii de intrare ai amplificatorului; există riscul
de a deteriora amplificatorul sau de a afecta performanța acestuia.

Ω

Tasta/indicatorul de testare a impedanței (numai pentru amplificatoarele pe
4/6/8 canale)
Apăsați pe tasta de testare a impedanței pentru a porni măsurarea impedanței.
Lumina verde (LED) indică faptul că testul de impedanță este în desfășurare.
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Tasta de anulare a sunetului/indicatorul pentru difuzor
Apăsați pe tasta difuzorului pentru a comuta între funcțiile de pornire și de oprire a
acestuia. Lumina galbenă (LED) indică faptul că sunetul difuzorului este anulat.
Indicatorul electrodului activ – negru
Electrodul activ corespunde conectorului de intrare negru.
Lumina verde (LED) indică rezultatele testului de impedanță conform descrierii de
mai jos.
Stare LED
Toate LED-urile stinse
LED-uri constant aprinse

Rezultat
Impedanță acceptabilă
Impedanță ridicată

Indicatorul electrodului de referință – roșu
Electrodul de referință corespunde conectorului de intrare roșu. Lumina verde
(LED) indică rezultatele testului de impedanță.
– Consultați descrierea stării LED-ului și a rezultatelor din secțiunea Indicatorul
electrodului activ de mai sus.
Conectorii de intrare ai amplificatorului (1-3)/(1-4)
Conectorii de intrare ai amplificatorului 1-3 și 1-4 au o mufă de tip DIN și o pereche de
pini de 1,5 mm, cu protecție la atingere.

Conectorii de intrare ai amplificatorului (4-8)
Conectorii de intrare ai amplificatorului 4-8 au o pereche de pini de 1,5 mm, cu
protecție la atingere. Acești conectori de intrare ai amplificatorului pot partaja același
pin de referință.
Linia de referință/indicatorul – interconectare
Lumina verde (LED) indică faptul că conectorii de intrare de referință de deasupra
liniei de referință sunt interconectați. Această funcție este activă atunci când este
selectată în configurația aplicației.
Conectorul/indicatorul de împământare al pacientului
Conectați electrodul de împământare al pacientului la conectorul verde. Lumina
verde (LED) indică rezultatele testului de impedanță.
– Consultați descrierea stării LED-ului și a rezultatelor din secțiunea Indicatorul
electrodului activ de mai sus.
AVERTISMENT Nu conectați „masa de la pacient” la conexiunea de împământare
de protecție de pe panoul din spate al unității de alimentare electrice/transformatorului
de separare sau la alte conexiuni de „împământare” deoarece intrările electrozilor sunt
izolate galvanic.

Conectorul/indicatorul de împământare al pacientului
Conectați electrodul de împământare al pacientului la conectorul verde.
Lumina verde (LED) indică rezultatele testului de impedanță.
– Consultați descrierea stării LED-ului și a rezultatelor din secțiunea Indicatorul
electrodului activ de mai sus.
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Panoul din spate
LINK

Conectorul de intrare HS Link – Panoul de conexiuni (intern)

LINK

Conectorul de ieșire HS Link – Conexiunea stimulatorului de curent

HS Linkport
HS Linkport permite conectarea unui modul suplimentar (de ex., un stimulator). Pentru
a deschide capacul conexiunii HS Linkport, utilizați o unealtă (de ex., o șurubelniță
mică).
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Modulul amplificatorului electric – 6 canale

Indicator de pornire a alimentării
Lumina verde (LED) indică faptul că amplificatorul este pornit.

Intrarea amplificatorului (izolată)
Toți conectorii de intrare ai amplificatorului sunt izolați electronic.
Conectorii de intrare ai amplificatorului, sensibili electrostatic
AVERTISMENT Nu atingeți conectorii de intrare ai
amplificatorului; există riscul de a deteriora amplificatorul sau de
a afecta performanța acestuia.
Tasta/indicatorul de testare a impedanței
Apăsați pe tasta de testare a impedanței pentru a porni măsurarea
impedanței.
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Conectorii de intrare ai amplificatorului – setul standard
Lumina verde (LED) indică rezultatele testului de impedanță
conform descrierii de mai jos.
Stare LED
Toate LED-urile stinse
LED-uri constant aprinse

Rezultat
Impedanță acceptabilă
Impedanță ridicată

Conectorii de intrare ai amplificatorului – setul cranian (montaj)
Conectorii electrozilor pentru setul cranian sunt etichetați conform
sistemului internațional pentru amplasarea a 10-20 de electrozi.
Lumina verde (LED) indică rezultatele testului de impedanță.
– Consultați descrierea stării LED-ului și a rezultatelor de la
Conectorii de intrare ai amplificatorului – setul standard
de mai sus.

Conectorul/indicatorul de împământare al pacientului
Conectați electrodul de împământare al pacientului la conectorul
verde.
Lumina verde (LED) indică rezultatele testului de impedanță. –
Consultați descrierea stării LED-ului și a rezultatelor de la Conectorii
de intrare ai amplificatorului
– setul standard de mai sus.

Panoul din spate
Conectorul de intrare HS Link – Modulul amplificatorului/panoul
de conexiuni (intern)

LINK

LINK

AVERTISMENT Din cauza riscului de electrocutare, operatorul
și/sau pacientul nu trebuie să atingă direct sau indirect protecția
metalică de pe cablul LINK conectat în partea din spate a
amplificatorului.
Conectorul de ieșire HS Link – Nedisponibil
Pentru utilizare viitoare la conectarea unui modul suplimentar.
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Stimulatoarele
Informații privind siguranța
Stimulatoarele
AVERTISMENT Când utilizați stimulatoarele de curent, procedați cu atenție pentru a evita expunerea
pacienților la niveluri ridicate de curent. Înainte de conectarea sau deconectarea electrodului de stimulare,
„resetați” întotdeauna stimulatorul.
AVERTISMENT Conectarea simultană a unui pacient la echipamentul chirurgical de înaltă frecvență
poate cauza arsuri la locul stimulării electrice sau al electrozilor de înregistrare, precum și daune posibile
la nivelul stimulatorului electric sau al amplificatoarelor de intrare ale electrozilor. Utilizarea în vecinătatea
imediată (de ex., la 1 m distanță) de echipamentele de terapie cu unde scurte sau cu microunde poate
cauza instabilități la ieșirea stimulatorului electric.
AVERTISMENT Efecte fiziologice periculoase! Stimulatorul de curent poate genera curenți și tensiuni
periculoase.

ATENȚIE Evitați stimularea electrică pe durate de timp prelungite.

Electrozii de stimulare
AVERTISMENT Când utilizați electrozi cu ac pentru înregistrare sau stimulare, utilizați fie electrozi
cu ac presterilizați, de unică folosință, fie sterilizați corect electrozii cu ac pentru utilizare multiplă.
OBSERVAȚIE Pentru curățarea electrozilor de suprafață cu utilizare multiplă, consultați instrucțiunile de
utilizare însoțitoare ale acestora.
ATENȚIE Evitați contactul accidental dintre electrozii conectați, dar neaplicați și alte elemente
conductive – inclusiv cele conectate la împământarea de protecție.
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Dispozitivul de mână pentru stimulare avansată
(opțional)

(1) Pinii electrozilor de ieșire
Pentru stimularea directă pe piele, consultați descrierea electrozilor de stimulare din această secțiune.
(2) Indicatorii de polaritate și stimulare
Catodul de stimulare este indicat printr-o lumină verde (LED) aprinsă constant. În timpul stimulării, celălalt
indicator LED se aprinde intermitent în galben – o dată pentru stimularea singulară și intermitent pentru
stimularea repetitivă. Rețineți că dacă stimulatorul nu este activat, LED-urile nu se aprind.
(3) Butonul de stimulare singulară
Apăsați scurt pe butonul de pe mâner.
(3) Butonul de stimulare repetitivă
Apăsați și mențineți apăsat butonul de pe mâner timp de minimum 1 secundă.
Stop
Pentru a opri stimularea repetitivă, apăsați din nou pe butonul de stimulare repetitivă.
(4) Rotița de control al intensității de stimulare
Pentru a crește sau a reduce intensitatea curentului, învârtiți rotița.
Alternativ, puteți utiliza și rotița mouse-ului sau butonul rotativ de control al intensității de stimulare din panoul de
control.
Resetare
Pentru a reseta intensitatea la zero, apăsați pe tasta de resetare a intensității de stimulare din panoul de control.
(5) Butonul A: Buton regiune nouă – Activ în testarea nervilor motorii și senzoriali
Apăsați scurt pe butonul de pe mâner.
(5) Butonul A: Degajare – Activ în unda F
Apăsați scurt pe butonul de pe mâner.
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(5) Butonul A: Rulare serie – Activ în RNS
Apăsați scurt pe butonul de pe mâner.
(5) Butonul A: Testul următor – Activ pentru nervii motorii, senzoriali, unda F și reflex H
Apăsați și mențineți apăsat butonul de pe mâ ner timp de minimum 2 secunde.
(6) Butonul C: Pornire/oprire calculator de valori medii – Activ pentru testarea nervilor senzoriali
Apăsați scurt pe butonul de pe mâner.
(7) Butonul de polaritate
Apăsați pe buton pentru a schimba polaritatea.

Observații privind butoanele A (5) și C (6).
Butonul A (5) are aceeași funcție ca:
Întrerupătorul cu pedală, pedala A;
Butonul A din aplicația Keypoint.NET.

A

Butonul C (6) are aceeași funcție ca:
Întrerupătorul de pedală, pedala C;
Butonul C din aplicația Keypoint.NET.

C
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Stimulatoarele de curent constant

– Stimulatorul de CC singular

– Stimulatorul de curent multiplu

Indicator de pornire a alimentării
Lumina verde (LED) indică faptul că stimulatorul este pornit.
Ieșirea stimulatorului CC (izolată)
Conectorii de ieșire ai stimulatorului CC sunt izolați electronic.
Indicatorul de declanșare a stimulilor
Se aprinde intermitent pentru impulsul de stimulare.
Mufa de ieșire a stimulatorului CC (izolată)
Pentru conectarea electrozilor de stimulare cu mufe DIN. Compatibilitate pentru
dispozitivul de mână activ.
Conectorii de ieșire cu protecție la atingere (izolați)
Pentru conectarea electrozilor de stimulare cu conectori cu protecție la atingere.
Indicatorul electrodului activ
Luminile verzi (LED-urile) indică electrozii de stimulare activi (catod).

Panoul din spate

LINK

Conectorul de intrare HS Link – Conectarea modulului amplificatorului.
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Informații suplimentare privind stimularea
Tensiunea sursă
Tensiunea sursă pentru stimulatoarele cu curent este de aprox. 400 V. Dacă impedanța sarcinii
depășește 400 V/I cutanat, unde I cutanat denotă curentul de stimulare selectat, stimulatoarele nu vor
putea furniza curenții selectați. Mai mult, stimulatoarele nu vor putea furniza mai mult de aprox.
0,5 W. Aceasta poate limita curentul de ieșire pentru stimulările rapide.

Electrozii de stimulare
Electrozii recomandați de stimulare
Electrozii recomandați de stimulare care se vor utiliza pentru investigațiile standard sunt:
Număr
electrod

Tip

9013S030

Electrod digital cu ansă

9013L069

Electrod digital cu ansă și velcro

9013L035

Electrod de stimulare miniatural, de mână

9013L036

Electrod de stimulare de mână

9031E014

Dispozitiv de mână pentru stimulare pasivă

9031E015

Dispozitiv de mână pentru stimulare activă

9031E017

Dispozitiv de mână pentru stimulare avansată

Când utilizați electrozii de suprafață (cutanați), se aplică următoarele:
Înainte de a aplica vâ rfurile din fetru 9013L035, 9013L036 sau din seria 9013S070 de electrozi cu
împământare pe un pacient, acestea trebuie înmuiate în ser fiziologic pentru a obține un contact
electric bun pe piele. Fiecare pereche de vârfuri din fetru se utilizează exclusiv pentru un singur
pacient.
În mod similar, când utilizați pinii electrozilor modelele 9031E014/9031E015/9031E017 sau alți
electrozi cu contact metalic, care se furnizează fără gel conductiv, puteți reduce impedanța
cutanată dacă utilizați pastă de electrozi sau o soluție echivalentă.
Când folosiți electrozi de suprafață reutilizabili, reprocesați-i în conformitate cu instrucțiunile
producătorului și cu o procedură validată de control al infecțiilor.
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Densitatea maximă a curentului
Atenție! În cazul în care densitatea curentului depășește 2 mA rms/cm2, aceasta poate necesita
atenția specială a utilizatorului (există riscul de arsuri la nivelul pielii). Curentul maxim al
impulsului variază în funcție de frecvența de stimulare, lățimea impulsului și aria electrodului.
Densitatea curentului poate fi calculată după cum urmează:
J =  (f Tp) I/A,
unde f desemnează frecvența de stimulare, Tp lățimea impulsului, I curentul impulsului și A aria
electrodului. În anumite cazuri însă, de ex., în cazul leziunilor nervilor, poate fi necesară aplicarea
curenților mai puternici.
Aria electrozilor
9031E014 = 0,57 cm2
9031E015 = 0,57 cm2
9031E017 = 0,58 cm2
9013L035 = 0,07 cm2
9013L036 = 0,39 cm2
9013L069 = 0 x 0,5 cm2,
unde 0 desemnează circumferința.
Un exemplu: electrod de stimulare la suprafață 9013L036, vârfuri din fetru, frecvență stimul 2 Hz,
lățime impuls 0,2 ms:
J =  (2 0,0002) x I/0,39 cm2 < 2 mA/cm2
I < 39 mA
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Testul de alimentare
Avertismente
Când rulați testul de alimentare în aplicația Keypoint.NET, pe ecran se pot afișa următoarele
avertismente privind aparatul/echipamentul:
Este posibil ca stimulatorul de curent să fie defect:
A apărut o problemă la testarea stimulatorului la pornire. Închideți programul Keypoint.NET
și verificați conexiunea cablului.
Nu utilizați stimulatorul de curent când se afișează acest mesaj; este posibil ca stimulatorul să
fie defect.
Nu s-a detectat niciun aparat
Comunicarea între PC și aparat nu poate fi stabilită. Închideți programul Keypoint.NET și verificați:
- conexiunea cablului USB între unitatea computerului și panoul de conectare (intern);
- conexiunea cablului de alimentare la panoul de conectare (intern).
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Întreținere
Instrucțiuni de curățare
Întreținerea pe care o poate efectua operatorul se limitează la dispozitiv. Orice întreținere în
interiorul dispozitivului trebuie efectuată exclusiv de către personalul de service calificat.
Procedura de curățare trebuie efectuată în conformitate cu recomandările autorității locale de
igienă.
•

Înainte de a curăța sistemul, deconectați sursa de alimentare electrică.

•

Curățați echipamentul cu o lavetă curată, ușor înmuiată, iar apoi ștergeți-l cu o lavetă
uscată.

•

Asigurați-vă că nu permiteți scurgerea lichidelor în interiorul dispozitivului, la nivelul
butoanelor și al altor deschizături de la nivelul carcasei.

ATENȚIE Nu utilizați detergenți sau alți agenți de curățare pe bază de alcool, solvenți, silicon,
substanțe abrazive și/sau inflamabile.

Verificări de siguranță
Verificările de siguranță următoare trebuie efectuate exclusiv de către personalul de service
calificat, cel puțin o dată pe an și în contextul reparațiilor:
1. Verificarea eventualelor semne vizibile de daune la nivelul dispozitivului.
2. Verificarea cablului de alimentare electrică principală și a cablurilor de conectare.
3. Verificarea cablurilor electrozilor și a conexiunilor dinspre pacient.
4. Verificarea ieșirii stimulatorului de curent în toate intervalele – Ref. manualul KPTest4.
5. Măsurarea rezistenței de separare.
6. Măsurarea curenților de fugă.
7. Măsurarea rezistenței conductorului de împământare de protecție.
8. Măsurarea rezistenței carcasei și componentelor căruciorului cu împământare de protecție.
9. Verificarea amplificării amplificatorului – Ref. manualul KPTest4.
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Eliminare la sfârșitul duratei de viață
Natus se obligă să îndeplinească cerințele reglementărilor Uniunii Europene WEEE (Deșeuri de
echipamente electrice și electronice) din 2014. Aceste reglementări precizează că deșeurile
electrice și electronice trebuie colectate separat pentru tratarea și recuperarea corespunzătoare
pentru a se asigura că DEEE (Deșeurile de echipamente electrice și electronice) sunt reutilizate
sau reciclate în siguranță. În conformitate cu acest angajament, Natus poate transmite
utilizatorului final obligația de preluare și reciclare, cu excepția cazului în care s-au efectuat alte
aranjamente. Vă rugăm să ne contactați pentru detalii cu privire la sistemele de colectare și
recuperare disponibile în regiunea dumneavoastră la www.natus.com.
Echipamentele electrice și electronice (EEE) conțin materiale, componente și substanțe care pot
fi periculoase și prezintă riscuri pentru sănătatea oamenilor și a mediului atunci când DEEE
(Deșeurile de echipamente electrice și electronice) nu sunt corect gestionate. De aceea,
utilizatorii finali trebuie să se asigure că DEEE (Deșeurile de echipamente electrice și electronice)
sunt reutilizate și reciclate în siguranță. Utilizatorii de echipamente electrice și electronice nu
trebuie să elimine DEEE (Deșeurile de echipamente electrice și electronice) împreună cu celelalte
deșeuri. Utilizatorii trebuie să folosească schemele de colectare municipale sau să respecte
obligația producătorului/importatorilor de preluare sau a transportatorilor autorizați în ridicarea
deșeurilor pentru a reduce impactul negativ asupra mediului în legătură cu eliminarea
echipamentelor electrice și electronice și creșterea oportunităților de a reutiliza, recicla și
recupera deșeurile de echipamente electrice și electronice.
Echipamentul marcat cu simbolul pubelei tăiate de mai jos este echipament electric și electronic.
Simbolul pubelei tăiate indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu
trebuie aruncate împreună cu restul deșeurilor nesortate, ci trebuie colectate separat.
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Clasificare
Tipul de protecție împotriva șocurilor electrice: clasa I:
Echipament la nivelul căruia protecția împotriva șocurilor electrice nu se bazează numai pe
izolația de bază, ci include și un element de precauție de siguranță suplimentară cu un mijloc
de conectare a echipamentului la conductorul de împământare de protecție din cablajul fix al
rețelei, astfel încât părțile metalice accesibile să nu intre sub tensiune în cazul erorilor la nivelul
izolației de bază.
Metode de sterilizare sau dezinfectare recomandate de producător:
Consultați secțiunea privind „Întreținerea”.
Gradul de protecție împotriva șocurilor electrice:
Tip BF: parte aplicată care asigură un anumit grad de protecție împotriva șocurilor electrice, în
special cu privire la:
- Curentul de fugă acceptabil
- Partea aplicată este izolată electric (flotantă)
- Nu este destinată aplicațiilor cardiace directe
Gradul de protecție împotriva intrării dăunătoare a apei:
IP20: echipament standard (echipament în carcasă, fără protecție împotriva intrării apei).
Gradul de siguranță a aplicației în prezența unui amestec anestezic inflamabil cu aer sau cu
oxigen sau cu protoxid de azot:
Echipament neadecvat utilizării în prezența unui astfel de amestec.
Mod de operare:
Operare continuă.
Utilizare în vecinătatea pacientului:
Întregul echipament (sistem) este adecvat pentru utilizarea în mediul pacientului.
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Simboluri generale de reglementare
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.
Produs conform cu Regulamentul privind dispozitivele medicale (MDR),
certificat să fie în conformitate cu Reglementarea CE 2017/745.

Instrucțiuni de utilizare.

Respectați instrucțiunile de utilizare.

Avertismente asociate cu acest dispozitiv. Consultați instrucțiunile de
utilizare.
Atenționări asociate cu acest dispozitiv. Consultați instrucțiunile de
utilizare.
Dispozitivul este de TIP BF, mai exact, partea aplicată este izolată
electric.
Deșeuri de tip echipamente electrice și electronice: informații privind
conformitatea.

Număr de referință

Număr de serie

SWL

Sarcină de lucru sigură

Data de fabricație

Producător

OBSERVAȚIE Pentru simboluri asociate computerului, monitorului și imprimantei, consultați
documentația însoțitoare aferentă acestora.
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Compatibilitatea electromagnetică
Cerință

Mediu de utilizare

Performanță
esențială

Descriere
Sistemul este destinat utilizării în spitale și în clinicile private, cu excepția zonelor din
vecinătatea echipamentelor chirurgicale active, de înaltă frecvență, și a încăperii ecranate la
radiofrecvență a sistemelor de imagistică prin rezonanță magnetică, unde intensitatea
interferențelor electromagnetice este ridicată.
Sursele potențiale de risc inacceptabil identificate ca definind PERFORMANȚA ESENȚIALĂ
a funcționării ECHIPAMENTULUI DE DIAGNOSTICARE acoperite în acest cadru de
gestionare a riscurilor sunt:
• Zgomot minim pe o formă de undă, artefacte sau distorsiunile dintr-o imagine și orice alte
erori la nivelul valorilor numerice afișate, care nu pot fi atribuite unui efect fiziologic și care
pot modifica diagnosticul
• Fără afișarea indicațiilor incorecte privind siguranța
• Fără producerea unui nivel de ieșire de stimulare excesiv
• Fără flăcări/incendiu
Întreruperea temporară a stimulatoarelor și a afișării formei de undă a fost evaluată și s-a
stabilit că nu are efecte adverse asupra pacientului. Nu se consideră că acest tip de
degradare afectează performanța esențială sau siguranța sistemelor.
• Ținând cont de aceasta, imunitatea la descărcarea electrostatică și la întreruperile de
alimentare electrică în modul de operare este acceptabilă deoarece aceasta se referă la
siguranța și performanța esențială a sistemelor pentru care:
a. Comunicarea dintre unitatea de bază, amplificator și PC se poate pierde dacă se
intră într-un mod de protecție în caz de defecțiuni, iar utilizatorul poate restabili
sistemul prin repornirea acestuia și/sau a software-ului.
b. Acolo unde comunicația nu se întrerupe, formele de undă pot conține artefacte
electrice care pot fi identificate, dar trebuie să se poată recupera după test, fără
modificări la nivelul modulului sau al parametrilor.
Situația următoare nu se consideră un risc inacceptabil și nu afectează PERFORMANȚA
ESENȚIALĂ: dacă ECHIPAMENTUL DE DIAGNOSTICARE acoperit de acest cadru de
gestionare a riscurilor devine complet nefuncțional în cazul utilizării sale corecte.
În cazul pierderii temporare sau a degradării performanței esențiale din cauza interferențelor
electromagnetice, sistemul se restaurează automat sau prin intervenție manuală, necesară
pentru repornire. Aceasta variază în funcție de nivelul interferențelor.
AVERTISMENT: utilizarea acestui echipament în vecinătatea sau suprapus peste alte
echipamente trebuie evitată deoarece poate cauza o funcționare necorespunzătoare. Dacă
este necesară utilizarea în această dispunere, cu echipamentul suprapus peste alte
echipamente, trebuie să le supravegheați pentru a vă asigura că acestea funcționează
normal.

Avertismente

Observație

AVERTISMENT: utilizarea altor accesorii, traductoare și cabluri decât cele specificate
sau furnizate de către producătorul acestui echipament poate cauza emisii electromagnetice
mărite sau o imunitate electromagnetică redusă la nivelul echipamentului, precum și
funcționarea defectuoasă a acestuia.
AVERTISMENT: echipamentele portabile de comunicații RF (inclusiv componentele
periferice precum cablurile de antenă și antenele externe) trebuie utilizate la cel puțin 30 cm
(12 inci) distanță față de orice componentă a sistemului Keypoint Focus, inclusiv cablurile
specificate de către producător. În caz contrar, poate rezulta diminuarea performanței
acestui echipament.
OBSERVAȚIE: caracteristicile emisiilor acestui echipament îl fac corespunzător pentru
utilizarea în zone industriale și în spitale (CISPR 11 clasa A). Dacă este utilizat într-un mediu
rezidențial (pentru care se solicită în mod normal CISPR 11 clasa B), este posibil ca acest
echipament să nu ofere protecție adecvată la serviciile de comunicare prin radio-frecvență.
Poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsuri de reducere a riscurilor, cum ar fi repoziționarea
sau reorientarea echipamentului.
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Lista de componente ale sistemului, componente
suplimentare și opționale
Lista tuturor modulelor, cablurilor și accesoriilor pe care producătorul Keypoint G4 le consideră compatibile pentru
conformitate. Clientul sau utilizatorul Keypoint G4 trebuie să se asigure că acesta este utilizat împreună cu aceste
componente.
Nr. piesă

Tip

9031G0711

Panou de control Keypoint G4

9031G0703

Casetă finală frontală Keypoint G4

9033C073-

Amplificator de EMG/EP cu 3 canale

9033C074-

Amplificator de EMG/EP cu 4 canale

9033C076-

Amplificator de EMG/EP cu 6 canale

9033C077-

Amplificator de EP cu 6 canale

9033C078-

Amplificator de EMG/EP cu 8 canale

9006A2109006A2119006A2209006A226-

Cablu de alimentare electrică, UE
Cablu de alimentare electrică, Marea Britanie
Cablu de alimentare electrică, SUA
Cablu de alimentare electrică, Danemarca

Conexiune de împământare protejată și
lungime maximă cablu – 3 m.

9006A253-

Cablu interfață de alimentare (imprimantă)

Lungime cablu – 0,5 m

9006A254-

Cablu interfață de alimentare (afișaj)

Lungime cablu – 1,5 m

9006A250-

Cablu interfață de alimentare (PC)

Lungime cablu – 1,2 m

9006A255-

Cablu interfață de alimentare (laptop)

Lungime cablu – 1,2-1,8 m

9080K0541 +
9080K0522

Cablu de conectare HS Link (unitatea
principală – amplif.)

Lungime cablu – 2,0 m

9080K0131

Cablu USB (PC – partea din față)

Lungime cablu – 1 m

Generic

Cablu de semnal video (RGB digital)

Lungime maximă cablu – 1,7 m

Generic

Cablu de semnal imprimantă

Lungime maximă cablu – 1,7 m

Cabluri electrozi și de stimulare

Cu protecție. Lungime maximă cablu – 2 m

Electrozi de stimulare,
împământare și înregistrare

Cu sau fără protecție. Lungime maximă
cablu – 1,2 m

Generic

*
*
*
*

Indicație

*

Generic
Generic

*

PC (Laptop/Desktop)

Generic

Mouse

Lungime maximă cablu – 2 m (parțial intern)

Generic

Tastatură

Lungime maximă cablu – 2 m (parțial intern)

9080F054-

Monitor cu diagonala de 22”

9031D0409031D041-

*
*

Transformator de separare, 115 V
Transformator de separare, 230 V
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9031E014-

*

Dispozitiv de mână. stim. pasivă

Lungime cablu – 2,5 m

9031E015-

*

Dispozitiv de mână. stim. activă

Lungime cablu – 2,5 m

9031E017-

*

Dispozitiv de mână pt. stim. avansată

Lungime cablu – 2,5 m

9031E027-

*

Inserții auriculare tubulare

Lungime cablu – 5 m

9031E025-

*

Cască

Lungime cablu – 5 m

9031E026-

*

Cască ecranată

Lungime cablu – 5 m

9031E028-

*

Conductor osos

Lungime cablu – 5 m

9031B030-

Întrerupător cu pedală, 3 taste

Lungime cablu – 2,5 m

9031B032-

Întrerupător cu pedală, 1 tastă

Lungime cablu – 2,5 m

9031E040-

*

Ciocănel de reflexe

Lungime cablu – 1,8 m

9033B033-

*

Cablu întrerupător de mână

Lungime cablu – 1,8 m
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Vă rugăm să consultați www.natus.com pentru a descoperi birourile locale de vânzări și de service.
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co. Galway, Irlanda

Rx only
Nr. reg. 9031M1506 Rev D – RO
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