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Autorių teisės © 2020 Natus. Visos teisės saugomos.
Šio vadovo turinys yra „Natus“ nuosavybė. Griežtai draudžiama bet kokiu būdu dauginti visą
dokumentą arba jo dalį.
Spausdinimo / perkėlimo į DVD metu šiame vadove buvo tinkamai aprašytas įrenginys ir jo
funkcijos. Tačiau po šio vadovo parengimo galėjo būti atlikta kokių nors pakeitimų, tad
sistemos pakete gali būti vienas ar daugiau šio vadovo priedų. Prieš naudojant įrenginį,
privaloma kruopščiai perskaityti vadovą, įskaitant visus priedus.
Esant šiai situacijai negalioja jokia (-ios) „Natus“ garantija (-os) ir įsipareigojimai:
- įrenginys naudojamas ne pagal pridėtus vadovus ir kitus papildomus dokumentus.
Sistema yra paženklinta „CE“ ženklu, patvirtinančiu atitiktį medicinos prietaisų direktyvos
93/42/EEB reikalavimams.
„Natus Neuro“ ir „Keypoint“ yra JAV ir kitose šalyse registruoti „Natus Medical Incorporated“
prekių ženklai.
Atkreipkite dėmesį, kad su „Keypoint“ įrenginiais teikiami dokumentai apima Programinės
įrangos naudojimo instrukcijų vadovą, Aparatinės įrangos naudojimo instrukcijų vadovą,
Techninių duomenų lapą ir Klinikinį informacinį vadovą. Programinės įrangos ir aparatinės
įrangos naudojimo instrukcijų vadovai yra reikalingi tam, kad būtų galima naudotis
„Keypoint.NET“ programa ir atlikti patikrą.
Pažangesniam „Keypoint.NET“ programos naudojimui, Klinikiniame informaciniam vadove
(tiekiamame tik anglų kalba) pateikiamas visų funkcijų ir patikrų, kurias galima atlikti,
aprašymas. Techninę informaciją ir išsamias technines specifikacijas rasite Techninių duomenų
lape (teikiamame tik anglų kalba).

Vadovaukitės naudojimo instrukcijomis / atkreipkite dėmesį į įspėjimus ir
perspėjimus
Prieš pradėdami patikrą būtinai perskaitykite dokumentus ir iki galo supraskite, kaip naudoti
sistemą. Ypatingą dėmesį atkreipkite į visus įspėjimus ir perspėjimus.
Bendras su šiuo įrenginiu susijusių reguliavimo simbolių sąrašas pateikiamas šio vadovo
skyriuje „Bendrieji reguliavimo simboliai“.
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Numatyta naudojimo paskirtis
„Keypoint Focus“ sistema yra skirta naudoti kaip elektrofiziologinė pagalbinė priemonė
diagnozei bei prognozei įvertinti ir stebėti centrinės bei periferinės nervų sistemos ligoms. Ji
taip pat gali būti naudojama funkciniams nervų ir raumenų aspektams tikrinti kitose srityse,
pavyzdžiui, reabilitacijos (fizinės medicinos), profesinės medicinos ir sporto medicinos srityse.

Saugos informacija
„Keypoint Focus“ sistema yra skirta naudoti elektrofiziologinių patikrų metu, pavyzdžiui,
atliekant: elektromiografiją (EMG), nervų laidumo tyrimus (NCS) ir sukelto potencialo (EP)
įrašus.
Su pacientu arba „Keypoint.NET“ taikomosios programinės įrangos naudojimu susijusi saugos
informacija pateikiama Programinės įrangos naudojimo instrukcijose. Prieš pradėdami
naudoti įrangą, būtinai perskaitykite ir supraskite informaciją.

Kontraindikacijos
Mediciniškai nusprendžiama, ar naudojimo pavojus kiekvienu atveju aiškiai nusveria
galimą naudą.
Pacientams, kuriems yra implantuoti elektroniniai prietaisai (t. y. širdies stimuliatorius),
elektrinio stimuliavimo taikyti negalima prieš tai nepasitarus su gydytoju.
Jeigu yra polinkis kraujuoti, naudojant adatas būtina imtis tam tikrų atsargumo
priemonių.
Dirbant su infekcinėmis ligomis sergančiais pacientais reikia imtis įprastų atsargumo
priemonių.
Amžius ir lytis savaime nėra kontraindikacijos jokiai procedūrai.
Kontraindikacijų su adatomis / elektrodais ieškokite pridedamose jų naudojimo
instrukcijose.

Pavojus
Galimas sprogimo pavojus, jei naudojama šalia degių anestetikų.
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Įspėjimai
Nenaudokite šios kompiuterinės įrangos kitiems tikslams nei numatyti gamintojo, t. y.
tyrimams su pacientais atlikti ir, jei reikia, ataskaitai sugeneruoti. Neįdiekite jokios kitos
programinės įrangos, išskyrus „Keypoint.NET“ programinę įrangą. „Natus“ neprisiima jokios
atsakomybės tada, kai įranga naudojama kitaip, nei aprašyta šiame vadove.
Įrenginys nesuderinamas su MRT.
Įrenginys nėra skirtas naudoti tiesiogiai širdies sričiai.
Įrenginys nėra skirtas naudoti intensyvios priežiūros stebėjimui.
Dėl bet kokio apsauginio įžeminimo laido nutrūkimo įrenginio viduje ar išorėje arba apsauginio
įžeminimo laido atsijungimo, įrenginys gali tapti pavojingas. Draudžiama nutraukti tyčia.
Apsauginį įžeminimo laidininką reikia reguliariai tikrinti.
Dėl elektros smūgio pavojaus, naudotojas ir (arba) pacientas negali tiesiogiai arba netiesiogiai
liesti prie stiprintuvo galo pritvirtinto LINK kabelio metalinio skydo.
Nejunkite „paciento įžeminimo“ prie apsauginės įžeminimo jungties skiriamojo
transformatoriaus galinio skydo arba bet kokių kitų įžeminimo jungčių, nes elektrodų įvestys
yra galvaniškai izoliuotos.
Tuo pačiu metu prijungę pacientą prie aukšto dažnio (AD) chirurginės įrangos, galite nudeginti
stimuliavimo elektros srove arba įrašymo elektrodų vietoje ir galite pakenkti elektros
stimuliatoriui arba elektrodų įvesčių stiprintuvams. Dirbant visiškai šalia (pvz., 1 m atstumu)
trumpųjų bangų arba mikrobangų terapinės įrangos, elektros stimuliatoriaus signalas gali tapti
nestabilus.
Naudojant elektrinę medicinos įrangą, reikia laikytis specialių EMS atsargumo priemonių ir ją
reikia įdiegti bei atlikti techninę priežiūrą pagal įrenginio EMS dokumentaciją.
Prijungiant LAN prievadą prie tinklo sistemos, reikia tinkamai prie LAN linijos tarp LAN
prievado ir tinklo sistemos prijungti „NetBox“ nuor. 9031G046x.
Nejunkite kompiuterio LAN prievado ir tinklo sistemos tiesiogiai!
„NetBox“ nuor. 9031G046x pasižymi elektros izoliacija, kad apsaugotų pacientą nuo
pavojingos elektros srovės tuomet, kai tinklo sistemoje atsitiktinai įvyksta trumpas jungimas su
aukštosios įtampos linija.
Jeigu netinkamai įdiegsite „NetBox“ nuor. 9031G046x užmegzdami LAN ryšį, bus panaikintas
gaminio atitikties sertifikatas, išduotas pagal tarptautinius medicininės elektros įrangos saugos
standartus IEC 60601-1.
Jei naudosite priedus, elektrodus ir laidus, kurių nenurodė „Natus“, gali padidėti emisija arba
sumažėti įrangos atsparumas.
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Kad atitiktų IEC 60601-1, naudokite tik „Natus“ nurodytus pasirenkamus įrenginius.
Prijungiant kitą įrangą, reikia atkreipti dėmesį į standartą: IEC 60601-1 Elektrinė medicinos
įranga, 1 dalis. Nesilaikant šio standarto, gali kilti pavojus saugumui.
Įrangos negalima naudoti šalia arba uždėtos ant kitos įrangos. Jei reikia naudoti padėjus šalia
arba ant viršaus, įrangą reikia stebėti ir tikrinti, ar ji tinkamai veikia toje konfigūracijoje, kurioje
bus naudojama.
Pavojingas fiziologinis poveikis! Srovės stimuliatorius gali sukelti pavojingas sroves ir įtampą.
Naudodami srovės stimuliatorius būkite atsargūs ir apsaugokite pacientus nuo aukštos srovės.
Prieš prijungdami arba atjungdami stimuliavimo elektrodą, visada iš naujo nustatykite
stimuliatorių.
Naudodami programą atkreipkite dėmesį į intensyvumo indikatorių. – Papildomos
informacijos rasite programinės įrangos naudojimo vadovo skyriuje „Stimuliatoriaus perkrova“
ir šiame aparatinės įrangos vadovo skyriuje „Stimuliatoriai“.
Elektrostatikai jautrių stiprintuvų įvesties jungtys – nelieskite stiprintuvo įvesčių jungčių, nes
galite sugadinti stiprintuvą arba pakenkti jo veikimui.

Perspėjimai
Kad išvengtumėte garsinių linijos trukdžių, ypač šalia paciento arba stiprintuvo, visada
naudokite „Natus“ tiekiamus ekranuotus maitinimo linijos laidus.
Nešiojamoji ir mobili radijo dažnių įranga gali turėti įtakos elektrinei medicinos įrangai.
Elektros smūgio pavojus. Nenuimkite gaubto. Remonto darbus paskirkite atlikti
kvalifikuotiems remonto darbuotojams.
Venkite atsitiktinio sąlyčio tarp prijungtų, bet neuždėtų ant paciento elektrodų ir kitų laidžių
dalių, įskaitant ir prijungtų prie įžeminimo.
Įrangai valyti nenaudokite ploviklių ar kitų medžiagų, kurių sudėtyje yra alkoholio, tirpiklių,
silikono, braižančių ir (arba) degių medžiagų.

Šalutinio poveikio reiškiniai

Nėra žinomų šalutinio poveikio reiškinių, kilusių dėl procedūrų, atliktų naudojant „Keypoint
Focus“.
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Saugos reikalavimai
ATSARGIAI Šis įrenginys yra skirtas naudoti kvalifikuoto medicinos personalo, išmanančio
neuropsichologijos ir neuropsichologinio vertinimo sritį, taip pat žinančio, kaip naudoti gaminį /
„Keypoint“ įrangą.
Šis įrenginys buvo sukurtas ir išbandytas pagal standartą IEC 60601-1 Elektrinė medicinos
įranga. Žr. toliau šiame skyriuje pateikta tekstą iš standarto IEC 60601-1.
Šis įrenginys yra skirtas naudoti viduje, esant nuo +10 °C iki +35 °C (nuo +50 °F iki +95 °F)
temperatūrai.
Elektros tinklo kištuką galima kišti tik į elektros lizdą, turintį apsauginį įžeminimo kontaktą.
Draudžiama naudoti ilgintuvus. Draudžiama naudoti nešiojamus lizdų blokus (MPSO).
ĮSPĖJIMAS Dėl bet kokio apsauginio įžeminimo laido nutrūkimo įrenginio viduje ar
išorėje arba apsauginio įžeminimo laido atsijungimo, įrenginys gali tapti pavojingas.
Draudžiama nutraukti tyčia. Apsauginį įžeminimo / žemės laidą reikia reguliariai tikrinti.
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Laikykitės tolesnių rekomendacijų, kaip saugiai naudoti įrenginį.
 Prijungdami medicinos įrangą, kuriai maitinimas tiekiamas iš lizdo, esančio ne medicinai
naudojamoje patalpoje, arba prijungdami prie šio įrenginio elektrinę ne medicinos
įrangą, atkreipkite dėmesį į reikalavimus, nurodytus standarte IEC 60601-1, Saugos
reikalavimai elektrinėms medicinos sistemoms, palyginkite IEC 60601-1 tekstą, teikiamą
toliau šiame skyriuje.
 Kai įrenginys yra prijungtas prie savo elektros tinklo, jungtimis gali tekėti įtampa,
ir atidarius bet kokius gaubtus arba nuėmus dalis, kurioms išimti reikia naudoti įrankį,
gali atsiverti dalys, kuriomis teka įtampa.
 Prieš atidarant su tikslu atlikti bet kokius reguliavimo, pakeitimo, priežiūros ar remonto
darbus, įrenginys turi būti atjungtas nuo visų įtampos šaltinių.
 Techninio aptarnavimo darbus privalo atlikti „Natus“ įgaliotas techninio aptarnavimo
personalas, išskyrus šiame vadove aprašytus darbus, kuriuos gali atlikti ir naudotojas.
 Įsitikinkite, kad pakeitimui naudojamos tik reikalingos vardinės srovės ir nurodyto tipo
saugikliai. Draudžiama naudoti laikinus saugiklius arba saugiklių trumpą jungimą
galinčius sukelti laikiklius.
 Kai prie paciento yra prijungta daugiau nei viena įranga, reikia atkreipti dėmesį į bendrą
paciento nutekamąją srovę.
 Jei tik kyla tikimybė, kad apsaugai bus pakenkta, įrenginys turi būti išjungtas ir
apsaugotas nuo neplanuoto įjungimo.
Paskambinkite kvalifikuotam techninio aptarnavimo personalui, kad atliktų bent jau
funkcinę patikrą ir saugos patikrą, kurią turi apimti tolesni veiksmai:
- izoliacijos patikra;
- įžeminimo tęstinumo patikra; ir
- srovės nuotėkio patikra pagal IEC 60601-1.
 Apsaugai gali būti pakenkta, pavyzdžiui, jei įrenginys:
- turi matomų pažeidimų;
- neatlieka numatytos (-ų) funkcijos (-ų);
- patyrė didelį spaudimą gabenant.
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Ištrauka iš standarto IEC 60601-1
ATSARGIAI Prijungiant kitą įrangą, kvalifikuotas personalas turi atkreipti dėmesį į tolesnę
ištrauką iš medicininės saugos standarto, kurį atitinka ši sistema.
IEC 60601-1 Elektrinė medicinos įranga, 1 dalis.
Bendrieji baziniai saugos ir esminių veikimo savybių reikalavimai.
16 skyrius: elektrinės medicinos sistemos.
Prijungiant medicinos prietaisą su „F“ tipo tvirtinama dalimi arba kokia nors papildoma įranga,
kuri atitinka ne IEC 60601-1, bet turi tokios įrangos atitinkamą saugos standartą, papildoma
įranga:
1) turi būti įrengta už paciento aplinkos ribų (paciento aplinka yra ten, kur gali įvykti tyčinis
arba atsitiktinis sąlytis tarp paciento ir sistemos dalių (pvz., spausdintuvo, VEP monitoriaus)
arba koks nors kitas asmuo gali paliesti sistemos dalis);
arba
2) padėjus paciento aplinkoje, turi būti:
a) įrengta papildoma apsauginė įžeminimo jungtis;
arba
b) tiekiama energija iš skiriamojo transformatoriaus, ribojančio korpuso / lietimo nuotėkio
srovę iki reikšmės, neviršijančios tolesnių dydžių: „Normal Condition“ (normali būklė)
0,1 mA arba „Single Fault Condition“ (vieno gedimo būklė) 0,5 mA.
Papildomos informacijos žr. IEC 60601-1.
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Sistemos apžvalga
„Keypoint Focus“ pagrindinis įrenginys

1

Pagrindinis įrenginys

2

Nešiojamasis kompiuteris

3

Galinis skydas

4

Šoninis skydas

5

Valdymo skydas
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Sistemos nustatymas
KEYPOINT nešiojamasis kompiuteris
Sieninis elektros lizdas
USB

Galios adapteris
„Dantec KEYPOINT“

„HS Link“

KEYPOINT standartas
Skiriamasis
transformatorius

Sieninis elektros lizdas

USB

USB
„HS Link“
„Dantec KEYPOINT“
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Laidinės jungtys
Prieš naudojant įrenginį, reikia prijungti sistemos dalis. Atlikite toliau aprašytus 1–3 veiksmus.
1. Prijunkite visus signalo sąsajos laidus (USB / „HS-Link“), kaip parodyta iliustracijose.
2. Prijunkite visus galios sąsajos laidus, kaip pavaizduota iliustracijose, išskyrus maitinimo laidą.
3. Prijunkite maitinimo laidą prie sieninio lizdo.

ATSARGIAI Kad atitiktų IEC 60601-1, naudokite tik „Natus“ nurodytus pasirenkamus
įrenginius.
ATSARGIAI Kad išvengtumėte garsinių linijos trukdžių, ypač šalia paciento arba
stiprintuvo, visada naudokite „Natus“ tiekiamus ekranuotus maitinimo linijos laidus.
PASTABA Įsitikinkite, kad prie sieninio maitinimo lizdo prijungtas įrenginys yra tokioje
padėtyje, kad prireikus, jį būtų galima lengvai išjungti iš elektros tinklo.
PASTABA Ištraukus maitinimo laidą iš maitinimo šaltinio įvado, atjungiamas visos sistemos
maitinimo šaltinis.
PASTABA HS LINK gali turėti nuosekliai prijungtų modulių pagal šiuos konfigūravimo
pavyzdžius:
– pagrindinis įrenginys  (3, 6 arba 8 kan.) stiprintuvas  EP 6 kan. stiprintuvas
– pagrindinis įrenginys  (3, 6 arba 8 kan.) stiprintuvas  „Multi“ PS stimuliatorius
–pagrindinis įrenginys  (3, 6 arba 8 kan.) stiprintuvas  „Focus“ 3 kan. stiprintuvas

Pagrindinis įrenginys
Prijungimas ― šoninis skydas
9033G0704:

CC

AEP

VEP

AEP

VEP

9033G0701:
9033G0703:

CC

LINK
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PS stimuliatoriaus išvestis (izoliuota)
PS stimuliatoriaus išvesties jungtys yra elektroniškai izoliuotos.
PS stimuliatoriaus išvesties lizdas (izoliuotas)
Stimuliatoriaus elektrodams su DIN kištukais prijungti. Atrama
aktyviai rankenai.
„HS Link“ išvesčių jungtis － stiprintuvo jungtis

LINK
AEP
VEP

AEP ausinių jungtis

VEP akinių jungtis

Galinis skydas

LINK

„HS Link“ išvesčių jungtis – stiprintuvo jungtis

Apsauginis įžeminimas

Funkcinis įžeminimas
Naudojamas triukšmui slopinti.
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Dvigubos USB jungtys – A tipas
Ribota galia. Naudojami tik atmintinėms ir licencijos raktams.
USB jungtis – B tipas
Kompiuterio sąsajai.
Pedalo jungtis

Įvesčių / išvesčių jungtis
Magnetinės stimuliacijos / sausgyslių plaktuko, išorinio trigerio
sinchronizavimo arba išorinės simuliacijos įrašymo įvestis /
išvestis.

VEP

VEP monitoriaus jungtis

Maitinimo išvadas (tik nešiojamajam kompiuteriui, kai
nenaudojama su skiriamuoju transformatoriumi)
Išvestis: maitinimas 100–240 VA, maks. 200 VA
Maitinimo įvadas
Įvestis: 100–240 V KS, 50/60 Hz, maks. 300 VA
Saugikliai
F1, F2: T4 A / 250 V

Techninės specifikacijos
Techninės specifikacijos pateikiamos techninių duomenų lapo „Keypoint Focus“ skyriuje.
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Valdikliai
Valdymo skydas

(1) Stimuliacijos intensyvumo valdymo
rankenėlė

(2) Stimuliacijos trukmės rodyklių mygtukai

(3) Stimuliacijos pakartojimo dažnio rodyklių
mygtukai

(4) Takelio / žymeklio ir trigerio rodyklių
mygtukai

(5) Kursoriaus režimo indikatorius

(6) Garsumo / kursoriaus valdymo rankenėlė

(7) Garsumo indikatorius

(8) Garsiakalbio garso išjungimo indikatorius

(9) Garsiakalbio garso išjungimo mygtukas

(10) Programinės įrangos naršymo mygtukai

(11) Skaičių klaviatūra

(12) Budėjimo indikatorius

(13) Įjungto maitinimo indikatorius

(14) Programinės įrangos funkciniai mygtukai

(15) Braukimo greičio / jautrumo lygio
rodyklių mygtukai

(16) Pakartotinės stimuliacijos mygtukas

(17) Stimuliacijos indikatorius

(18) Vienos stimuliacijos mygtukas

(19) Stimuliacijos intensyvumo nustatymo iš
naujo mygtukas
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Valdymo funkcijos
Įjungto maitinimo / budėjimo indikatoriai
Įjungtas maitinimas
Budėjimas

Programinės įrangos naršymas / programinės įrangos funkcijos
Programinės įrangos naršymo mygtukai – spalvoti
Su programinės įrangos naršymo mygtukais galite naršyti programos
skirtukus.
6 programinės įrangos naršymo mygtukų spalvos ir funkcijos atitinka
programinės įrangos naršymo programoje mygtukų spalvas.
Rodyklių kairėn ir dešinėn mygtukais galite pasirinkti tyrimus.

Programinės įrangos funkciniai mygtukai – spalvoti
Su programinės įrangos funkciniais mygtukais galite kontroliuoti skirtingas
programinės įrangos funkcijas programoje.
12 programinės įrangos funkcinių mygtukų spalvų ir funkcijų atitinka
programinės įrangos programos funkcinių mygtukų spalvas.

Braukimo greitis / jautrumo lygis
Braukimo greičio rodyklių mygtukai
Rodyklių dešinėn ir kairėn mygtukais galima keisti braukimo greitį.
Dešiniosios rodyklės mygtuku padidinsite braukimo greitį.
Kairiosios rodyklės mygtuku sumažinsite braukimo greitį.

Jautrumo lygio rodyklių mygtukai
Rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukais galima keisti jautrumo lygį.
Rodyklės aukštyn mygtuku padidinsite jautrumo lygį.
Rodyklės žemyn mygtuku sumažinsite jautrumo lygį.
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Simuliacija
Stimuliacijos indikatorius
Stimuliacijos indikatoriaus geltona šviesa (šviesos diodas) sumirksi vieną kartą
atliekant vieną stimuliaciją ir nepertraukiamai mirksi pakartotinės
stimuliacijos atveju.

Vienos stimuliacijos mygtukas
Nuspaudus vienos stimuliacijos mygtuką, įjungiamas vienas stimulas, o
indikatorius sumirksi vieną kartą.
Vienos stimuliacijos mygtukas taip pat gali būti naudojamas norint sustabdyti
pakartotinę stimuliaciją.

Pakartotinės stimuliacijos mygtukas
Nuspaudus pakartotinės stimuliacijos mygtuką, įjungiamas pakartotinis
stimulas, o indikatorius mirksi nuolat.
Norėdami sustabdyti pakartotinę stimuliaciją, paspauskite tą patį
pakartotinės stimuliacijos mygtuką arba vienos stimuliacijos mygtuką.

Stimulo intensyvumas / trukmė / pakartojimo dažnis
Stimuliacijos intensyvumo valdymo rankenėlė
Su stimuliacijos intensyvumo valdymo rankenėle galima reguliuoti
skleidžiamos stimuliacijos intensyvumą.
Pasukite valdymo rankenėlę į dešinę, kad padidintumėte stimuliacijos
intensyvumą.
Pasukite valdymo rankenėlę į kairę, kad sumažintumėte stimuliacijos
intensyvumą.

Stimuliacijos intensyvumo nustatymo iš naujo mygtukas
Paspauskite stimuliacijos intensyvumo nustatymo iš naujo mygtuką, kad
nustatytumėte stimuliacijos intensyvumą į bazinį lygį.
ĮSPĖJIMAS Naudodami srovės stimuliatorius būkite atsargūs ir
apsaugokite pacientą nuo aukštos srovės. Prieš prijungdami arba atjungdami
stimuliavimo elektrodą, visada iš naujo nustatykite stimuliatorių.
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Stimuliacijos trukmės rodyklių mygtukai
Stimuliacijos trukmės rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukais galima padidinti /
sumažinti stimuliacijos trukmę.
Rodyklės aukštyn mygtuku padidinsite stimuliacijos trukmę.
Rodyklės žemyn mygtuku sumažinsite stimuliacijos trukmę.

Stimuliacijos pakartojimo dažnio rodyklių mygtukai
Stimulo pasikartojimo dažnio rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukais padidinsite
ir sumažinsite stimuliacijos pasikartojimo dažnį.
Rodyklės aukštyn mygtuku padidinsite stimuliacijos pasikartojimo dažnį.
Rodyklės žemyn mygtuku sumažinsite stimuliacijos pasikartojimo dažnį.

Garsiakalbis / garsumas / kursoriaus režimas / takelis / žymeklis / trigeris
Garsiakalbio garso išjungimo mygtukas / indikatorius
Spauskite garsiakalbio garso išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte arba
išjungtumėte funkciją.
Geltona šviesa (šviesos diodas) nurodo, kad garsiakalbio garsas išjungtas.
Norėdami reguliuoti garsumą, toliau žr. valdymo rankenėlės funkciją.

Garsumo indikatorius
Žalios šviesos (šviesos diodo) indikatorius yra įjungtas tada, kai įjungta
garsumo funkcija – toliau žr. valdymo rankenėlės funkciją.

Garsumo / kursoriaus valdymo rankenėlė
Paspauskite valdymo rankenėlę, kad perjungtumėte garsumo ir kursoriaus
režimo funkcijas.
Kai garsumas įjungtas, sukite rankenėlę, kad sureguliuotumėte garsumo lygį.
Kai įjungtas kursoriaus režimas, sukite rankenėlę, kad perkeltumėte takelius /
žymeklius arba trigerio kursorių.
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Kursoriaus režimo indikatorius
Žalios šviesos (šviesos diodo) indikatorius yra įjungtas tada, kai įjungtas
kursoriaus režimas.
Kai jis įjungtas, galite perkelti takelį / žymeklį arba trigerio kursorių
naudodami valdymo rankenėlę – žr. pirmiau pateiktą valdymo rankenėlės
funkciją.

Takelio / žymeklio / trigerio rodyklių mygtukai
„NC“, „F-Wave“ ir „H-Reflex“ programose:
rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukais pasirenkamas aktyvus takelis;
rodyklių kairėn ir dešinėn mygtukais pasirenkamas aktyvus kursorius.
EMG programoje:
rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukais nedideliais atstumais perkeliamas
trigerio kursorius;
rodyklių kairėn ir dešinėn mygtukais trigerio kursorius perkeliamas kairėn ir
dešinėn.

Pedalas (pasirenkamas)
Naudojami trigubo pedalo modelio pedalai (A, B ir C funkcijos) arba vieno pedalo modelis
(B funkcija). – Taip pat žr. šio vadovo skyrių „Pažangi stimuliavimo rankena“.

Pedalas – modelis su 3 pedalais
Apsaugos nuo kenksmingo vandens patekimo laipsnis

IPX1

(A)
(B)
(C)

Priklauso nuo programos
Pradėti / sustabdyti stimuliaciją
Nuspauskite 1 sekundei, kad įjungtumėte pakartotinius stimulus.
Paleisti / sustabdyti – priklauso nuo programos
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Stiprintuvai
Stiprintuvo modulis ― 3 kanalai

Stiprintuvo įvestis (izoliuota)
Visos stiprintuvo įvesties jungtys yra elektroniškai izoliuotos.

Elektrostatinio jautraus stiprintuvo įvesčių jungtys
ĮSPĖJIMAS Nelieskite stiprintuvo įvesčių jungčių, nes
galite sugadinti stiprintuvą arba pakenkti jo veikimui.

Aktyvus elektrodas – juodas
Aktyvus elektrodas atitinka juodą įvesties jungtį.

Lyginamasis elektrodas – raudonas
Lyginamasis elektrodas atitinka raudoną įvesties jungtį.

Stiprintuvo įvesčių jungtys (1–3)
Stiprintuvo įvesčių 1–3 jungtys turi ir DIN tipo lizdą, ir porą
1,5 mm lietimui atsparių jungčių.
– Žr. aukščiau esantį įspėjimą dėl elektrostatinio jautraus
stiprintuvo įvesčių jungčių.
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Paciento įžeminimo jungtys
Prijunkite paciento įžeminimo elektrodus prie žalių jungčių.
ĮSPĖJIMAS Nejunkite „paciento įžeminimo“ prie
skiriamojo transformatoriaus bloko apsauginės įžeminimo
jungties arba bet kokių kitų įžeminimo jungčių, nes elektrodų
įvestys yra galvaniškai izoliuotos.

Paciento įžeminimo jungtis
Prijunkite paciento įžeminimo elektrodą prie žalios jungties.

Galinis skydas
„HS Link“ įvesties jungtis – pagrindinis įrenginys – šoninis
skydas

LINK

ĮSPĖJIMAS Dėl elektros smūgio pavojaus, naudotojas
ir (arba) pacientas negali tiesiogiai arba netiesiogiai liesti prie
stiprintuvo galo pritvirtinto LINK kabelio metalinio skydo.
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Stiprintuvų moduliai ― 3, 4, 6, 8 kanalai

3 kanalai

4 kanalai

6 kanalai

8 kanalai

Įjungto maitinimo indikatorius
Žalia šviesa (šviesos diodas) nurodo, kad stiprintuvo
maitinimas įjungtas.
Stiprintuvo įvestis (izoliuota)
Visos stiprintuvo įvesties jungtys yra elektroniškai izoliuotos.
Elektrostatinio jautraus stiprintuvo įvesčių jungtys
ĮSPĖJIMAS Nelieskite stiprintuvo įvesčių jungčių, nes galite
sugadinti stiprintuvą arba pakenkti jo veikimui.

Ω

Varžos patikros mygtukas / indikatorius (tik 4 / 6 /
8 kanalai)
Paspauskite varžos patikros mygtuką, kad pradėtumėte
varžos matavimą.
Žalia šviesa (šviesos diodas) nurodo, kad vyksta varžos
patikra.

Garsiakalbio garso išjungimo mygtukas / indikatorius
Spauskite garsiakalbio mygtuką, kad įjungtumėte arba
išjungtumėte funkciją.
Geltona šviesa (šviesos diodas) nurodo, kad garsiakalbio
garsas išjungtas.

Aktyvaus elektrodo indikatorius – juodas
Aktyvus elektrodas atitinka juodą įvesties jungtį.
Žalia šviesa (šviesos diodas) nurodo varžos patikros
rezultatus, kaip aprašyta toliau.
Šviesos diodų būsena
Visi šviesos diodai
išjungti
Nuolat šviečiantys
šviesos diodai
25
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Priimtina varža
Didelė varža
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Lyginamojo elektrodo indikatorius – raudonas
Lyginamasis elektrodas atitinka raudoną įvesties jungtį.
Žalia šviesa (šviesos diodas) nurodo varžos patikros
rezultatus. – Žr. šviesos diodų būsenų ir rezultatų aprašymą
pirmiau pateiktame skyriuje „Aktyvaus elektrodo
indikatorius“.

Stiprintuvo įvesčių jungtys (1–3) arba (1–4)
Stiprintuvo įvesčių 1–3 jungtys turi ir DIN tipo lizdą, ir porą
1,5 mm lietimui atsparių jungčių.
Stiprintuvo įvesčių jungtys (4–8)
Stiprintuvo įvesčių jungtys 4–8 turi porą 1,5 mm lietimui
atsparių jungčių. Šios stiprintuvo įvesčių jungtys gali turėti tą
patį pamatinį kontaktą.
Sujungta atskaitos linija / indikatorius
Žalia šviesa (šviesos diodas) nurodo, kad pirmiau nurodytos
pamatinės įvesčių jungtys virš atskaitos linijos yra sujungtos.
Ši funkcija aktyvi tada, kai pasirenkama programinės įrangos
programos nustatyme.
Paciento įžeminimo jungtis / indikatorius
Prijunkite paciento įžeminimo elektrodą prie žalios jungties.
Žalia šviesa (šviesos diodas) nurodo varžos patikros
rezultatus. – Žr. šviesos diodų būsenų ir rezultatų aprašymą
pirmiau pateiktame skyriuje „Aktyvaus elektrodo
indikatorius“.
ĮSPĖJIMAS Nejunkite „paciento įžeminimo“ prie
skiriamojo transformatoriaus apsauginės įžeminimo jungties
arba bet kokių kitų įžeminimo jungčių, nes elektrodų įvestys
yra galvaniškai izoliuotos.
Paciento įžeminimo jungtis / indikatorius
Prijunkite paciento įžeminimo elektrodą prie žalios jungties.
Žalia šviesa (šviesos diodas) nurodo varžos patikros
rezultatus. – Žr. šviesos diodų būsenų ir rezultatų aprašymą
pirmiau pateiktame skyriuje „Aktyvaus elektrodo
indikatorius“.
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Galinis skydas

LINK

„HS Link“ įvesties jungtis – pagrindinis įrenginys – šoninis
skydas
ĮSPĖJIMAS Dėl elektros smūgio pavojaus, naudotojas
ir (arba) pacientas negali tiesiogiai arba netiesiogiai liesti prie
stiprintuvo galo pritvirtinto LINK kabelio metalinio skydo.

LINK

„HS Link“ išvesties jungtis – papildomo modulio jungtis

„HS Linkport“
Su „HS Linkport“ galima prijungti papildomą modulį
(pvz., stimuliatorių).
Norėdami atidaryti „HS Linkport“ dangtelį, naudokitės įrankiu
(pvz., mažu atsuktuvu).
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EP stiprintuvo modulis – 6 kanalai

Įjungto maitinimo indikatorius
Žalia šviesa (šviesos diodas) nurodo, kad stiprintuvo
maitinimas įjungtas.
Stiprintuvo įvestis (izoliuota)
Visos stiprintuvo įvesties jungtys yra elektroniškai
izoliuotos.

Elektrostatinio jautraus stiprintuvo įvesčių jungtys
ĮSPĖJIMAS Nelieskite stiprintuvo įvesčių jungčių,
nes galite sugadinti stiprintuvą arba pakenkti jo
veikimui.

Varžos patikros mygtukas / indikatorius
Paspauskite varžos patikros mygtuką, kad pradėtumėte
varžos matavimą.
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Stiprintuvo įvesties jungtys – bendras masyvas
Žalia šviesa (šviesos diodas) nurodo varžos patikros
rezultatus, kaip aprašyta toliau.
Šviesos diodų būsena
Visi šviesos diodai
išjungti
Nuolat šviečiantys
šviesos diodai

Rezultatas
Priimtina varža
Didelė varža

Stiprintuvo įvesties jungtys – priekinis masyvas
(montavimas)
Priekinio masyvo elektrodų jungtys yra pažymėtos pagal
tarptautinį 10–20 sistemos elektrodų išdėstymą.
Žalia šviesa (šviesos diodas) nurodo varžos patikros
rezultatus. – Žr. šviesos diodų būsenų ir rezultatų
aprašymą pirmesniame skyriuje „Stiprintuvo įvesties
jungtys – bendras masyvas“.

Paciento įžeminimo jungtis / indikatorius
Prijunkite paciento įžeminimo elektrodą prie žalios
jungties.
Žalia šviesa (šviesos diodas) nurodo varžos patikros
rezultatus. – Žr. šviesos diodų būsenų ir rezultatų
aprašymą pirmesniame skyriuje „Stiprintuvo įvesties
jungtys – bendras masyvas“.

Galinis skydas

LINK

LINK

„HS Link“ įvesties jungtis – pagrindinis įrenginys –
šoninis skydas
ĮSPĖJIMAS
Dėl elektros smūgio pavojaus,
naudotojas ir (arba) pacientas negali tiesiogiai arba
netiesiogiai liesti prie stiprintuvo galo pritvirtinto LINK
kabelio metalinio skydo.
„HS Link“ išvesties jungtis – nenaudojama
Ateityje naudojant papildomo modulio jungtį.
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Srovės stimuliatoriai
Saugos informacija
Stimuliatorius
ĮSPĖJIMAS Naudodami srovės stimuliatorius, būkite atsargūs ir apsaugokite pacientus
nuo aukštos srovės. Prieš prijungdami arba atjungdami stimuliavimo elektrodą, visada iš naujo
nustatykite stimuliatorių.
ĮSPĖJIMAS Tuo pačiu metu prijungę pacientą prie aukšto dažnio (AD) chirurginės įrangos,
galite nudeginti stimuliavimo elektros srove arba įrašymo elektrodų vietoje ir galite pakenkti
elektros stimuliatoriui arba elektrodų įvesčių stiprintuvams. Dirbant visiškai šalia (pvz., 1 m
atstumu) trumpųjų bangų arba mikrobangų terapinės įrangos, elektros stimuliatoriaus signalas
gali tapti nestabilus.
ĮSPĖJIMAS Pavojingas fiziologinis poveikis! Srovės stimuliatorius gali sukelti pavojingas
sroves ir įtampą.
ATSARGIAI Nenaudokite elektros stimuliacijos ilgesnį laiko tarpą.

Stimuliacijos elektrodai
ĮSPĖJIMAS Jei naudojate adatinius elektrodus įrašymui arba stimuliacijai, naudokite iš
anksto sterilizuotus adatinius elektrodus arba kruopščiai sterilizuokite daugkartinius adatinius
elektrodus.
PASTABA Apie daugkartinių elektrodų paviršių valymą skaitykite pridėtose naudojimo
instrukcijose.
ĮSPĖJIMAS Saugokite nuo atsitiktinio sąlyčio tarp prijungtų, bet nepritvirtintų elektrodų ir
kitų laidžių dalių, įskaitant ir prijungtus prie apsauginio įžeminimo.
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Pažangi stimuliavimo rankena (pasirenkama)

(1) Išvesčių elektrodų kontaktai
Norėdami atlikti tiesioginę odos stimuliaciją, žr. šiame skyriuje pateiktą stimuliavimo
elektrodų aprašymą.
(2) Poliškumo ir stimuliacijos indikatoriai
Stimuliacijos katodas nurodomas nuolat šviečiančia žalia šviesa (šviesos diodu).
Stimuliacijos metu kitas šviesos diodų indikatorius mirksės geltonai – kartą vienai
stimuliacijai ir nepertraukiamai pakartotinei stimuliacijai. Atkreipkite dėmesį, kad, kai
stimuliatorius išjungtas, nešvies joks šviesos diodas.
(3) Vienos stimuliacijos mygtukas
Trumpai paspauskite ant rankenos esantį mygtuką.
(3) Pakartotinės stimuliacijos mygtukas
Laikykite nuspaudę ant rankenos esantį mygtuką mažiausiai 1 sek.
Sustabdymas
Norėdami sustabdyti pakartotinę stimuliaciją, dar kartą paspauskite pakartotinės stimuliacijos
mygtuką.
(4) Stimuliacijos intensyvumo valdymo ratukas
Norėdami padidinti arba sumažinti srovės intensyvumą, pasukite ratuką.
Arba galite naudoti pelės ratuką, arba stimuliacijos intensyvumo valdymo rankenėlę,
esančią valdymo skyde.
Nustatymas iš naujo
Norėdami iš naujo nustatyti intensyvumą į nulinį lygį, paspauskite stimuliacijos
intensyvumo nustatymo iš naujo mygtuką, esantį valdymo skyde.
(5) A mygtukas: naujos vietos mygtukas – aktyvus motorinio ir jutimo nervo tyrimas
Trumpai paspauskite ant rankenos esantį mygtuką.
(5) A mygtukas: išvalyti – aktyvus „F wave“ režimas
Trumpai paspauskite ant rankenos esantį mygtuką.
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(5) A mygtukas: veikimo seka – aktyvus RNS režimas
Trumpai paspauskite ant rankenos esantį mygtuką.
(5) A mygtukas: kitas tyrimas – aktyvus motorinis, jutimo, „F wave“ ir „H Reflex“ režimai
Laikykite nuspaudę ant rankenos esantį mygtuką mažiausiai 2 sek.
(6) C mygtukas: Įjungti / sustabdyti vidurkio nustatymo įtaisą – aktyvus jutimo nervo
tyrimas
Trumpai paspauskite ant rankenos esantį mygtuką.
(7) Poliškumo mygtukas
Paspauskite mygtuką, kad pakeistumėte poliškumą.

Pastaba apie A (5) ir C (6) mygtukus.

Mygtukas A (5) turi tokią pačią funkciją kaip ir:
• kojinis jungiklis, pedalas A;
• mygtukas A „Keypoint.NET“ programoje.

A

Mygtukas C (6) turi tokią pačią funkciją kaip ir:
• kojinis jungiklis, pedalas C;
• mygtukas C „Keypoint.NET“ programoje.

C
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Srovės stimuliatoriaus modulis „Multi-Constant“

Įjungto maitinimo indikatorius
Žalia šviesa (šviesos diodas) nurodo, kad stimuliatoriaus
maitinimas įjungtas.
PS stimuliatoriaus išvestis (izoliuota)
Visos PS stimuliatoriaus išvesties jungtys yra elektroniškai izoliuotos.
Stimulo įjungimo indikatorius
Mirksi stimuliacijos impulso metu.
PS stimuliatoriaus išvesties lizdas (izoliuotas)
Stimuliatoriaus elektrodams su DIN kištukais prijungti. Atrama
aktyviai rankenai.
Lietimui atsparios išvesčių jungtys (izoliuotos)
Stimuliatoriaus elektrodams su lietimui atspariomis jungtimis
prijungti.
Aktyvaus elektrodo indikatorius
Žalios šviesos (šviesos diodai) nurodo aktyvius (katodų)
stimuliavimo elektrodus.

Galinis skydas

LINK

„HS Link“ įvesčių jungtis – stiprintuvo modulio jungtis

33

Aparatinės įrangos naudojimo instrukcijos

Su stimuliacija susijusi papildoma informacija
Šaltinio įtampa
Elektros srovės stimuliatorių šaltinio įtampa yra maždaug 400 V. Jei apkrovos varža viršija
400 V/Ioda, kur Ioda reiškia pasirinktą stimuliavimo srovę, stimuliatoriai negalės generuoti
pasirinktų srovių. Be to, stimuliatoriai negalės generuoti daugiau nei vidutiniškai 0,5 W. Tai
gali riboti greitų stimuliacijų išvesties srovę.

Stimuliacijos elektrodai
Rekomenduojami stimuliacijos elektrodai

Rekomenduojami stimuliacijos elektrodai, kuriuos reikia naudoti įprastų tyrimų metu:
Elektrodo numeris

Tipas

9013S030

Skaitmeninis žiedinis elektrodas

9013L069

„Velcro“ skaitmeninis žiedinis elektrodas

9013L036

Nešiojamas stimuliacijos elektrodas

9031E017

Pažangi stimuliavimo rankena

Naudojant paviršiaus (odos) elektrodus, taikomos tolesnės taisyklės.
Prieš naudodami 9013L036 veltinio antgalius arba bet kokius 9013S070 serijos įžeminimo
elektrodus pacientui, juos turite pamirkyti druskos tirpale, kad būtų geras elektros sąlytis su
oda. Kiekviena veltinio antgalių pora yra skirta naudoti tik vienam pacientui.
Panašiai ir naudojant 9031E017 elektrodo kontaktus arba kitus elektrodus su metaliniu
kontaktu be laidaus gelio, odos varža gali sumažėti naudojant elektrodų pastą arba lygiavertę
priemonę.
Naudojant daugkartinius paviršiaus elektrodus, juos būtinai reikia paruošti pakartotiniam
naudojimui pagal gamintojo nurodymus ir vadovaujantis patvirtinta infekcijų kontrolės
procedūra.
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Didžiausias srovės tankis
Dėmesio! Jei srovės tankis viršija 2 mA rms/cm2, naudotojui reikia atkreipti daugiau dėmesio
(odos nudeginimo rizika). Didžiausia impulso srovė priklausys nuo stimuliavimo dažnio,
impulso pločio ir elektrodo ploto. Srovės tankis gali būti apskaičiuotas šiuo būdu:
______
J = √ (f × Tp) × I/A,
čia f reiškia stimuliavimo dažnį, Tp reiškia impulso plotį, I reiškia impulso srovę, o A nurodo
elektrodo plotą. Tačiau tam tikrais atvejais, pvz., kai pažeistas nervas, gali reikėti naudoti
didesnes sroves.

Elektrodų plotai

9031E017 = 0,58 cm2
9013L036 = 0,39 cm2
9013L069 = O × 0,5 cm2

čia O reiškia perimetrą.
Pavyzdys: 9013L036 paviršiaus stimuliavimo elektrodas, veltinio antgaliai, stimulo dažnis 2 Hz,
impulso plotis 0,2 ms:
__________
J = √ (2 × 0,0002) × I/0,39 cm2 < 2 mA/cm2
I < 39 mA
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Įjungimo patikra
Įspėjimai
Atliekant „Keypoint.NET“ programos įjungimo patikrą, ekrane gali būti rodomi šie su aparatine
ar kita įranga susiję įspėjimai:
„Current Stimulator may be malfunctioning“ (Srovės stimuliatorius gali veikti netinkamai):
problema įvyko stimuliatoriaus įjungimo patikros metu. Išjunkite „Keypoint.NET“ programą ir
patikrinkite laido jungtį.
Pasirodžius šiam pranešimui, srovės stimuliatoriaus nenaudokite; stimuliatorius gali būti
sugedęs.
„No Hardware detected“ (Neaptikta jokia aparatinė įranga):
negalima užmegzti ryšio tarp kompiuterio ir aparatinės įrangos. Išjunkite „Keypoint.NET“
programą ir patikrinkite:
- USB laido jungtį tarp kompiuterio bloko ir pagrindinio įrenginio galinio skydo;
- pagrindinio įrenginio galinio skydo maitinimo laido jungtį;
- pagrindinio įrenginio šoninio skydo „HS Link“ laido jungtį.
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Reikalavimai kompiuteriui
Sauga
Jei naudojamas kompiuteris maitinamas iš „Keypoint Focus“ modulio ir jis NĖRA įsigytas iš
„Natus“, reikia laikytis ir įvykdyti šias sąlygas:
• „Keypoint Focus“ modulis atitinka IEC 60601-1 [Elektrinė medicinos įranga. 1 dalis:
bendrieji saugos reikalavimai] ir IEC 60601-1-2 [Elektrinė medicinos įranga. 1-2 dalis:
Bendrieji būtinosios saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai.
Gretutinis standartas. Elektromagnetinis suderinamumas. Reikalavimai ir bandymai].
Pasirinktas kompiuteris turi atitikti šiuos standartus:
• IEC 60950-1 [Informacijos technologijos įranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai];
ir
• IEC 60601-1-2 [Elektrinė medicinos įranga. 1-2 dalis. Bendrieji būtinosios saugos ir esminių
eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. Gretutinis standartas. Elektromagnetinis
suderinamumas. Reikalavimai ir bandymai];
ir
visa sistema turi atitikti saugos reikalavimų standartą: IEC 60601-1
[Elektrinė medicinos įranga. 1-1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai. Gretutinis standartas.
Saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai elektrinei medicinos įrangai] ir
ypač dėl kompiuterio nuotėkio srovės ir elektromagnetinio suderinamumo, turi būti laikomasi
šių reikalavimų:
• Didžiausia gaubto / prisilietimo nuotėkio srovė pagal IEC 60601-1 yra 0,100 mA
normaliomis sąlygomis (ir 0,500 mA vieno gedimo sąlygomis).
− „Keypoint Focus“ modulio gaubto / lietimo nuotėkio srovė be kompiuterio ir jo
maitinimo laido normaliomis sąlygomis yra iki 0,05 mA.
− Taigi pasirinkto kompiuterio gaubto / lietimo nuotėkio srovė, įskaitant maitinimo
sąsajos laidą, turi būti maks. 0,05 mA normaliomis sąlygomis.
ĮSPĖJIMAS Nesilaikant šių reikalavimų gali kilti pavojus pacientui ar naudotojui.

Veikimas
Kad veiktų tinkamai, kompiuteris turi atitikti reikalavimus, aprašytus „Keypoint.NET“
programinės įrangos išleidimo pastaboje.
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Priežiūra
Valymo instrukcijos
Naudotojas gali atlikti tik kai kuriuos įrenginio priežiūros darbus. Bet kokią priežiūrą įrenginio
viduje privalo atlikti tik kvalifikuotas techninio aptarnavimo personalas.
Reguliarus valymas turėtų būti atliekamas atsižvelgiant į įrenginio naudojimo dažnumą. Visada
laikykitės vietos higienos institucijos nurodymų ir toliau pateiktų nurodymų.
 Prieš valydami įrangą, atjunkite ją nuo maitinimo tinklo.
 Nuvalykite įrangą švaria, šiek tiek sudrėkinta šluoste ir ją nusausinkite.
 Pasirūpinkite, kad į įrenginio mygtukų vidų ir į kitas korpuso angas nepatektų jokių
skysčių.

ATSARGIAI Įrangai valyti nenaudokite ploviklių ar kitų medžiagų, kurių sudėtyje yra
alkoholio, tirpiklių, silikono, braižančių ir (arba) degių medžiagų.

Saugos patikros
Tolesnes saugos patikras privalo atlikti tik kvalifikuotas personalas, mažiausiai kartą per metus
ir remonto metu:
1. Matomų įrenginio pažeidimų patikra.
2. Maitinimo laido ir jungiamųjų laidų patikra.
3. Elektrodų laidų ir paciento jungčių patikra.
4. Patikrinkite visų diapazonų srovės stimuliatoriaus išvestį – žr. „KPTest4“ vadovą.
5. Izoliacijos atsparumo matavimas.
6. Nuotėkio srovių matavimas.
7. Apsauginio įžeminimo laido atsparumo matavimas.
8. Apsaugant įžeminto korpuso ir vežimėlio dalių atsparumo matavimas.
9. Stiprintuvo stiprinimo patikra – žr. KPTest4 vadovą.

38

„Dantec Keypoint Focus“

Atliekų tvarkymas
Elektros ir elektroninės įrangos atliekos: atitikties informacija.
Neišmeskite šio gaminio į nerūšiuotų buitinių atliekų konteinerius. Šalinkite šį
gaminį vadovaudamiesi vietiniais reglamentais.

Klasifikavimas
Apsaugos nuo elektros smūgio tipas: I klasė
 Įranga, kurioje apsauga nuo elektros smūgio užtikrinama ne tik bazine izoliacija, bet ir
imamasi papildomų apsaugos priemonių, pavyzdžiui, prijungiant įrangą prie apsauginio
įžeminimo laido su fiksuota instaliacijos elektros schema taip, kad pasiekiamomis
metalinėmis dalimis netekėtų įtampa tuo atveju, kai sutriktų bazinė izoliacija.
Gamintojo rekomenduojami sterilizavimo arba dezinfekavimo metodai
 Žr. skyrių „Priežiūra“.
Apsaugos nuo elektros smūgio tipas:
 BF tipas: atitinkama dalis suteikia konkretų apsaugos nuo elektros smūgio laipsnį, ypač
susijusį su šiais atvejais:
- leidžiama nuotėkio srovė;
-atitinkama dalis yra izoliuota nuo elektros (judanti);
- įrenginys nėra skirtas naudoti tiesiogiai širdies sričiai.
Apsaugos nuo kenksmingo vandens patekimo laipsnis:
 IP20: įprasta įranga (uždara įranga be apsaugos nuo vandens patekimo).
Įrenginio apsaugos laipsnis esant degiam anesteziniam mišiniui su oru, deguonimi arba
azoto oksidu:
 įranga netinkama naudoti esant tokiam mišiniui.
Veikimo režimas:
 nuolatinis veikimas.
Paciento artumo laipsnis:
 visa įranga (sistema) yra tinkama naudoti pacientui.
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Bendrieji reguliavimo simboliai
Įrenginiai atitinka EB direktyvą 93/42/EEB su pataisymais iki 2007/47/EEB dėl
medicinos prietaisų.
Naudojimo instrukcijos.
Vadovaukitės naudojimo instrukcijomis.
Su įrenginiu susiję įspėjimai. / Dėmesio! Perskaitykite naudojimo
instrukcijas.
Su įrenginiu susiję perspėjimai. / Dėmesio, žr. naudojimo instrukcijas.
Įrenginys yra BF tipo, t. y. naudojama dalis yra izoliuota nuo elektros.

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos: atitikties informacija.

Nuorodos numeris
Serijos numeris

SWL

Saugi darbinė apkrova
Pagaminimo data
Gamintojas

Rx only

Tik JAV naudotojams. JAV įstatymai leidžia šį įrenginį parduoti tik gydytojui
arba jo nurodymu.

PASTABA Su kompiuteriu, monitoriumi ir spausdintuvu susijusius simbolius žiūrėkite prie jų
pridėtuose dokumentuose.
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Elektromagnetinis suderinamumas
Reikalavimai

Aprašymas

Naudojimo aplinka

Sistema skirta naudoti ligoninėse ir privačios praktikos klinikose, išskyrus šalia esant aktyviai
aukšto dažnio (AD) chirurginei įrangai ir radijo dažniu (RD) ekranuotai magnetinio rezonanso
tomografijos patalpai, kurioje didelis elektromagnetinių sutrikimų intensyvumas.
Nustatyti galimi nepriimtinos rizikos šaltiniai, apibūdinantys ESMINĮ DIAGNOSTIKOS
ĮRENGIMŲ, kuriems taikomas šis RMF, VEIKIMĄ yra:
• mažiausias bangos formos triukšmas, artefaktai ar vaizdo iškraipymai ir visos rodomos
skaitinės vertės klaidos, kurių negalima priskirti fiziologiniam poveikiui ir kurios gali
pakeisti diagnozę;
• nerodomos neteisingos su sauga susijusios nuorodos;
• negeneruojamas pernelyg didelis stimuliacijos išvesties lygis;
• nedega.

Esminis veikimas

Įvertintas laikinas stimuliatorių sutrikimas ir bangos formos rodymas ir buvo nustatyta, kad jie
neturi neigiamos įtakos pacientui. Manoma, kad tokio tipo gedimai neturi įtakos esminiam
sistemų veikimui ar saugumui.
• Atsižvelgiant į tai, atsparumas elektrostatiniam išlydžiui ir maitinimo pertraukimai esant
įjungtam darbiniam režimui yra priimtini, nes jie susiję su sistemų sauga ir esminiu
veikimu:
a. Ryšys tarp pagrindinio įrenginio, stiprintuvo ir kompiuterio gali nutrūkti, jeigu bus
įjungtas saugus gedimų režimas ir naudotojas galės atkurti veiklą iš naujo
įjungdamas maitinimą sistemai ir (arba) iš naujo paleisdamas taikomąją
programinę įrangą.
b. Jei ryšys nenutrūkęs, bangų formose gali būti elektrinių artefaktų, kuriuos galima
atskirti, tačiau jie turi atsistatyti po tyrimo, nekeičiant režimo ar parametrų.
Tai nėra laikoma nepriimtina rizika ar poveikiu ESMINIAM VEIKIMUI, jei šiame RMF
aprašyta DIAGNOSTIKOS ĮRANGA tampa visiškai neveikianti ją naudojant pagal paskirtį.
Jei dėl elektromagnetinių trikdžių laikinai sutrinka arba pablogėja esminis veikimas, sistema
bus automatiškai atkurta arba ją reikės iš naujo paleisti rankiniu būdu. Tai priklauso nuo
sutrikdymo laipsnio.
ĮSPĖJIMAS. Venkite naudoti šią įrangą šalia kitos įrangos arba uždėję ant kitos įrangos,
nes dėl to ji gali tinkamai neveikti. Jei taip naudoti būdina, šią įrangą ir kitą įrangą reikia
stebėti ir tikrinti, ar jos tinkamai veikia.

Įspėjimai

Pastaba

ĮSPĖJIMAS. Jei naudosite priedus, keitiklius ir laidus, kurių nenurodė ir neteikia šios
įrangos gamintojas, gali padidėti elektromagnetinė emisija arba sumažėti elektromagnetinis
šios įrangos atsparumas ir pablogėti jos veikimas.
ĮSPĖJIMAS. Nešiojamosios radijo dažnio ryšio priemonės (įskaitant išorines, pavyzdžiui,
antenos laidai ir išorinės antenos) turi būti naudojamos ne mažesniu kaip 30 cm (12 col.)
atstumu nuo bet kurios „Keypoint Focus“ sistemos dalies, įskaitant gamintojo nurodytus
laidus. Priešingu atveju gali pablogėti šios įrangos veikimas.
PASTABA. Šios įrangos emisijos savybės padaro šią įrangą tinkama naudoti pramonės
srityse ir ligoninėse (CISPR 11 A klasė). Jei ji naudojama gyvenamoje aplinkoje (kuriai
dažniausiai reikalinga CISPR 11 B klasė), šios įrangos gali nepakakti siekiant pakankamos
apsaugos radijo bangų komunikacijos paslaugoms. Naudotojui gali prireikti imtis poveikio
mažinimo priemonių, tokių kaip įrangos buvimo vietos keitimas ar kampo keitimas.
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Sistemos elementų, papildomų ir
pasirenkamų dalių sąrašas
Visų modulių, laidų ir priedų, kurių atitiktį patvirtina „Keypoint Focus“ gamintojas, sąrašas.
Klientas arba „Keypoint Focus“ naudotojas turi užtikrinti, kad prietaisas yra naudojamas su
šiomis dalimis.
Dalies Nr.
9033G070-

Tipas
*

Pagrindinis įrenginys „Focus“

9033C073-

„Natus“ 3 kan. EMG / EP
stiprintuvas

9033C074-

4 kan. EMG / EP stiprintuvas

9033C076-

6 kan. EMG / EP stiprintuvas

9033C077-

6 kan. EP stiprintuvas

9033C078-

8 kan. EMG / EP stiprintuvas

9031E072-

Kelių elektrinių stimuliatorių
dėžutė

9006A2109006A2119006A2209006A226-

*
*
*
*

Gairės

Maitinimo laidas, ES
Maitinimo laidas, JK
Maitinimo laidas, JAV
Maitinimo laidas, DK

Ekranuotas, įžemintas, maks. laido ilgis 3 m.

9006A253-

Maitinimo sąsajos laidas
(spausdintuvui)

Laido ilgis 0,5 m

9006A254-

Maitinimo sąsajos laidas (ekranui)

Laido ilgis 1,5 m

9006A250-

Maitinimo sąsajos laidas
(kompiuteriui)

Laido ilgis 1,2 m

9006A255-

Maitinimo sąsajos laidas
(nešiojamajam kompiuteriui)

Laido ilgis 1,2–1,8 m

9080K0541 +
9080K0522

„HS link patch“ tipo laidas
(pagrindinis įrenginys–
stiprintuvas)

9080K0131

USB laidas (kompiuteris–priekinė
dalis)

Laido ilgis 1 m

Bendrasis

Vaizdo signalo laidas
(skaitmeninis RGB)

Maks. laido ilgis 1,7 m

Bendrasis

Spausdintuvo signalo laidas

Maks. laido ilgis 1,7 m

Elektrodo ir stimuliavimo laidai

Ekranuoti. Maks. laido ilgis 2 m

Stimuliavimo, įžeminimo ir
įrašymo elektrodų

Ekranuoti arba neekranuoti. Maks. laido ilgis
1,2 m

Bendrasis

*

Bendrasis
Bendrasis
Bendrasis

*

Laido ilgis 2,0 m

Kompiuteris (nešiojamasis /
stalinis)
Pelė

Maks. laido ilgis 2 m (pusiau vidinis)
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Bendrasis

Klaviatūra

9080F054-

Monitorius, 22” pločio

Maks. laido ilgis 2 m (pusiau vidinis)

9031D0409031D041-

*
*

Skiriamasis transformatorius 115 V
Skiriamasis transformatorius 230 V

9031E017-

*

Pažangi stimuliavimo rankena

Laido ilgis 2,5 m

9031E027-

*

Į ausis įdedami vamzdeliai

Laido ilgis 5 m

9031E025-

*

Ausinės

Laido ilgis 5 m

9031E026-

*

Ekranuotos ausinės

Laido ilgis 5 m

9031E028-

*

Laidininkas į kaulus

Laido ilgis 5 m

9031B030-

Pedalas, 3 spaudžiama dalis

Laido ilgis 2,5 m

9031B032-

Pedalas, 1 spaudžiama dalis

Laido ilgis 2,5 m

9031E040-

*

Sausgyslių plaktukas

Laido ilgis 1,8 m

9033B033-

*

Rankinio perjungiklio laidas

Laido ilgis 1,8 m
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Vietinio pardavimų ir aptarnavimo biuro ieškokite www.natus.com.
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