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Autortiesības © 2020 Natus. Visas tiesības paturētas.
Šīs lietošanas instrukcijas saturs ir Natus īpašums. Kategoriski aizliegts pārpublicēt kopumā vai
daļēji.
Drukāšanas/pārsūtīšanas uz DVD laikā šajā lietošanas instrukcijā sniegtais ierīces un tās
funkciju apraksts bija pareizs. Tomēr pēc šīs lietošanas instrukcijas izstrādes tajā var būt
veiktas izmaiņas, tādēļ sistēmas iepakojumā var būt ietverts viens vai vairāki lietošanas
instrukcijas pielikumi. Pirms ierīces lietošanas šī rokasgrāmata, tostarp visi tās pielikumi,
ir rūpīgi jāizlasa.
Tālāk norādītajos gadījumos tiek atceltas visas uzņēmuma Natus garantijas un saistības.
- Ierīce netiek izmantota atbilstoši lietošanas instrukcijās un citā komplektā ietvertajā
dokumentācijā sniegtajiem norādījumiem.
Šī sistēma ir CE marķēta atbilstoši Direktīvas 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm prasībām.
Natus Neuro un Keypoint ir Natus Medical Incorporated reģistrētas preču zīmes ASV un citās
valstīs.
Ņemiet vērā, ka Keypoint ierīču komplektā ir ietverta programmatūras lietošanas instrukcija,
aparatūras lietošanas instrukcija, tehnisko datu lapa un klīniskā atsauces rokasgrāmata. Lai
pareizi izmantotu Keypoint.NET un atbilstoši veiktu izmeklējumus, ir jāievēro programmatūras
un aparatūras lietošanas instrukcijās ietvertie norādījumi. Klīniskajā atsauces rokasgrāmatā
(pieejama tikai angliski) ir sniegts visu pieejamo funkciju un izmeklējumu apraksts. Rūpīgi
izlasiet šo saturu, lai izmantotu visas Keypoint.NET lietošanas iespējas. Tehnisko datu lapā
(pieejama tikai angliski) ir ietvertas detalizētas tehniskās specifikācijas.

Skatiet lietošanas instrukciju / pievērsiet uzmanību brīdinājumiem un
piesardzības pasākumiem
Pirms izmeklējuma sākšanas obligāti izlasiet dokumentāciju un pilnībā izprotiet, kā darbojas
sistēma. Īpašu uzmanību pievērsiet visiem brīdinājumiem un piesardzības pasākumiem.
Ar šo ierīci saistīto galveno regulatīvo simbolu sarakstu skatiet šīs lietošanas instrukcijas
sadaļā Galvenie regulatīvie simboli.
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Paredzētais lietojums
Keypoint Focus sistēmu ir paredzēts lietot kā palīglīdzekli elektrofizioloģijas procedūrā, lai
novērtētu diagnozi un prognozi, kā arī uzraudzītu centrālās un perifērās nervu sistēmas
slimības. To var arī izmantot arī citu nozaru, piemēram, rehabilitācijas (fizikālās medicīnas),
arodmedicīnas un sporta medicīnas, speciālisti, lai izmeklētu nervu un muskuļu funkcionālos
aspektus.

Informācija par drošību
Keypoint Focus sistēma ir paredzēta elektrofizioloģisko testu veikšanai, piemēram:
elektromiogrāfijai (EMG), nervu vadītspējas izmeklējumiem (Nerve Conduction Studies — NCS)
un izraisītā potenciāla (Evoked Potential — EP) reģistrēšanai.
Informāciju par drošību saistībā ar pacientu vai lietojumprogrammatūras Keypoint.NET
lietošanu skatiet programmatūras lietošanas instrukcijā. Pirms turpināt lietot šo aprīkojumu,
obligāti izlasiet un izprotiet visu informāciju.

Kontrindikācijas
Jāpieņem medicīnisks lēmums par to, vai lietošanas risks nepārprotami pārsniedz
iespējamo ieguvumu katrā konkrētajā gadījumā.
Elektriskai stimulācijai nedrīkst pakļaut pacientu ar implantētu elektroierīci (piemēram,
elektrokardiostimulatoru), izņemot, ja vispirms ir iegūts medicīnas speciālista atzinums.
Ja pacientam ir tieksme uz asiņošanu, lietojot adatas jāveic noteikti piesardzības
pasākumi.
Pacientiem ar infekcijas slimībām jāveic standarta piesardzības pasākumi.
Vecums un dzimums paši par sevi nerada kontrindikācijas jebkurai no procedūrām.
Lai uzzinātu ar adatu/elektrodu lietošanu saistītās kontrindikācijas, skatiet tiem
pievienotās lietošanas instrukcijas.

Bīstami!
Potenciāli eksplozijas draudi, ja tiek lietota uzliesmojošu anestēzijas līdzekļu tuvumā.
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Brīdinājumi!
Nelietojiet šo datora aprīkojumu mērķiem, ko nav norādījis ražotājs — tas ir, testu veikšanai
pacientiem un iespējamo turpmāko atskaišu izveidei. Neinstalējiet nevienu citu
programmatūru, kas nav programmatūra Keypoint.NET. Uzņēmums Natus neuzņemas nekādu
atbildību gadījumos, ja sistēma tika izmantota, neievērojot šajā lietošanas instrukcijā sniegtos
norādījumus.
Šī ierīce nav izmantojama MRI vidē.
Ierīce nav paredzēta tiešam lietojumam kardioloģijā.
Ierīce nav piemērota uzraudzībai intensīvajā aprūpē.
Jebkāda aizsargzemējuma vada ierīces iekšpusē vai ārpusē atslēgšana vai aizsargzemējuma
savienotāja atvienošana var padarīt ierīci bīstamu. Aizliegta tīša pārtraukšana.
Aizsargzemējuma vads ir regulāri jāpārbauda.
Tā kā pastāv elektrošoka risks, operators un/vai pacients nedrīkst tieši vai netieši pieskarties
metāla ekrānam uz LINK kabeļa, kas pievienots pastiprinātāja aizmugurē.
Nepievienojiet pacienta zemējumu aizsargzemējuma savienotājam uz atdalītājtransformatora
aizmugurējā paneļa vai kādam citam zemējuma savienotājam, jo elektroda ievadi ir galvaniski
izolēti.
Vienlaicīga pacienta pievienošana HF ķirurģijas aprīkojumam var radīt apdegumus elektriskās
stimulācijas vai ierakstīšanas elektrodu vietās un iespējamus elektriskā stimulatora vai
elektrodu ievades pastiprinātāju bojājumus. Darbojoties īso viļņu vai mikroviļņu terapijas
aprīkojuma tuvumā (piemēram, 1 metrs), var radīt elektriskā stimulatora izvades nestabilitāti.
Medicīnas elektriskajam aprīkojumam ir nepieciešami īpaši EMS piesardzības pasākumi, kā arī
to nepieciešams uzstādīt un veikt tā apkopi atbilstoši ierīces EMS dokumentācijai.
Savienojot iebūvēto LAN pieslēgvietu ar tīkla sistēmu, LAN līnijā pareizi jāpievieno NetBox,
(ats. 9031G046x) starp LAN pieslēgvietu un tīkla sistēmu.
Neveidojiet tiešu savienojumu personālā starp datora LAN pieslēgvietu un tīkla sistēmu!
NetBox (ats. 9031G046x) nodrošina elektrisko izolāciju, lai novērstu, ka bīstama elektriskā
strāva nonāk pie pacienta gadījumā, kad tīkla sistēma nejauši rada īssavienojumu ar
augstsprieguma līniju.
Ja nepareizi instalējat NetBox (ats. 9031G046x), kad veicat LAN savienojumu, šī izstrādājuma
atbilstības sertifikācija ar starptautiskajiem medicīnisko elektroiekārtu drošības standartiem
IEC 60601-1 tiek anulēta.
Natus nenorādītu piederumu, elektrodu un kabeļu lietošana var radīt aprīkojuma
paaugstinātas emisijas vai samazinātu imunitāti.
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Lai atbilstu standartam IEC 60601-1, lietojiet tikai Natus norādītās papildaprīkojuma ierīces.
Pievienojot citu aprīkojumu, jāpievērš uzmanība standartam: IEC 60601-1 Medicīniskās
elektroiekārtas (1. daļa …): Šīs atbilstības standarta neievērošana var radīt drošības risku.
Aprīkojumu nedrīkst izmantot līdzās citam aprīkojumam vai uzliktu uz tā. Ja to nepieciešams
izmantot blakus citam aprīkojumam vai uzliktu uz tā, aprīkojums ir jāuzrauga, lai pārliecinātos,
ka tas darbojas normāli paredzētajā konfigurācijā.
Bīstamie fizioloģiskie efekti! Strāvas stimulators var izstarot bīstamu strāvu un spriegumu.
Darbinot strāvas stimulatorus, esiet uzmanīgs, lai nepakļautu pacientu stiprai strāvai. Pirms
stimulācijas elektrodu pievienošanas vai atvienošanas vienmēr “atiestatiet” stimulatoru.
Lietotnes lietošanas laikā pievērsiet uzmanību intensitātes indikatoram.
–Papildinformāciju skatiet programmatūras lietošanas instrukcijas sadaļā Stimulatora
pārslodze un šīs aparatūras rokasgrāmatas sadaļā Stimulatori.
Pret elektrostatisko izlādi jutīga pastiprinātāja ievades savienotāji – Nepieskarieties
pastiprinātāja ievades savienotājiem, jo tādējādi var sabojāt pastiprinātāju vai ietekmēt tā
veiktspēju.

Ievērot piesardzību!
Vienmēr lietojiet Natus ekranētos strāvas vadus, lai izvairītos no līnijas trokšņiem, it īpaši
blakus pacientam vai pastiprinātājam.
Pārvietojamais vai mobilais RF sakaru aprīkojums var ietekmēt medicīnas elektrisko
aprīkojumu.
Elektrošoka draudi. Nenoņemiet pārsegu. Uzticiet apkopes darbus kvalificētam apkopes
dienesta personālam.
Izvairieties no nejaušas saskares starp ierīcei pievienotiem, bet pacientam neuzliktiem
elektrodiem un citām vadītspējīgām daļām, tostarp tām, kas pievienotas aizsargzemējumam.
Aprīkojuma tīrīšanai nelietojiet tīrīšanas līdzekļus vai tādus, kuru pamatā ir spirts, šķīdinātāji,
silīcijs, abrazīvas un/vai uzliesmojošas vielas.

Blaknes
Procedūrām, kas tiek veiktas, izmantojot Keypoint Focus, nav zināmu blakņu.
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Drošības prasības
BRĪDINĀJUMS! Šī ierīce paredzēta kvalificēta medicīnas personāla izmantošanai, kas
pārzina neirofizioloģiju un neirofizioloģiskus novērtējumus, kā arī izstrādājuma / Keypoint
iekārtas lietošanu.
Šī ierīce ir izgatavota un pārbaudīta atbilstoši Standarta IEC 60601-1 “Medicīniskās
elektroiekārtas” prasībām. Skatiet informāciju par Standartu IEC 60601-1 tālāk šajā sadaļā.
Ierīce ir paredzēta izmantošanai telpās ar temperatūras diapazonu no +10° C līdz +35° C
(no +50° F līdz +95° F).
Strāvas kontaktdakša ir jāievieto tikai tādā strāvas kontaktligzdā, kas aprīkota ar
aizsargzemējuma kontaktu. Aizliegts izmantot pagarinātājus. Ir aizliegts lietot vairākas
portatīvās kontaktligzdas.

Brīdinājums! Jebkāda aizsargzemējuma vada ierīces iekšpusē vai ārpusē atslēgšana vai
aizsargzemējuma savienotāja atvienošana var padarīt ierīci bīstamu. Aizliegta tīša
pārtraukšana. Aizsargzemējums/zemējumvads ir regulāri jāpārbauda.
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Stingri ievērojiet tālāk norādītos ieteikumus par drošu ierīces darbību.
▪ Pievienojot ierīcei medicīnas aprīkojumu, kura strāvas padeve tiek nodrošināta no
kontaktligzdas, kas atrodas nemedicīniskā telpā, vai nemedicīnisku aprīkojumu,
pievērsiet uzmanību prasībām standartā IEC 60601-1, Drošības prasības medicīniskajām
elektrosistēmām; skatiet IEC 60601-1 tālāk tekstā šajā sadaļā.
▪ Ja ierīce ir pievienota pie strāvas padeves avota, savienotāji var būt zem sprieguma un
jebkura pārsegu atvēršana vai daļu noņemšana ir iespējama tikai ar rīku palīdzību, ar ko
pieskaras daļām zem sprieguma.
▪ Pirms atvērt jebkuru daļu, lai veiktu regulēšanu, nomaiņu, apkopi vai remontu, ierīce ir
jāatvieno no visiem strāvas padeves avotiem.
▪ Apkope ir jāveic Natus pilnvarotam apkopes dienesta personālam, izņemot darbus, kas
aprakstīti šajā rokasgrāmatā, kurus var veikt operators.
▪ Pārliecinieties, vai nomaiņai tiek izmantoti tikai nepieciešamās nominālās jaudas un
norādītā veida drošinātāji. Aizliegts izmantot īslaicīgus drošinātājus un veikt drošinātāju
turētāju īssavienojumu.
▪ Ja vairāk nekā viena aprīkojuma daļa tiek pievienota pie pacienta, ir jāpievērš uzmanība
pacienta kopējai noplūdes strāvai.
▪ Ja iespējams, ka aizsardzība ir pasliktinājusies, ierīce ir jāpadara nelietojama un ir
jānovērš tās neparedzēta lietošana.
Sazinieties ar kvalificētu apkopes dienesta personālu, lai veiktu vismaz funkcionālo testu
un drošības pārbaudi, kas ietver tālāk norādīto.
– Izolācijas pārbaude.
– Zemējuma nepārtrauktības tests.
– Noplūdes strāvas tests atbilstoši standartam IEC 60601-1.
▪ Aizsardzība, iespējams, ir bojāta, ja, piemēram, novērojams tālāk norādītais.
– Redzami bojājumi.
– Neizdodas veikt paredzēto(-ās) funkciju(-as).
– Aprīkojums ir ticis pakļauts nopietnām transporta slodzēm.
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Izvilkums no Standarta IEC 60601-1
Brīdinājums! Ja pievienojat citu aprīkojumu, kvalificētai personai jāpievērš uzmanība tālāk
norādītajam izvilkumam no medicīnas drošības standarta, kura prasībām sistēma atbilst.
IEC 60601-1 Medicīniskās elektroiekārtas, 1. daļa:
Vispārīgās prasības attiecībā uz pamata drošību un būtisko veiktspēju.
16. nodaļa. Medicīnas elektrosistēmas.
Ja medicīnas ierīci pievienojat, izmantojot F veida lietoto detaļu vai papildaprīkojumu, kas
neatbilst standarta IEC 60601-1 prasībām, bet atbilst šī aprīkojuma saistošajam drošības
standartam, papildu aprīkojums:
1) jānovieto vai nu ārpus pacienta vides – pacienta vide ir jebkura zona, kurā starp pacientu
un sistēmas daļām var notikt tīša vai nejauša saskare (piemēram, printeris, VEP monitors)
vai tā notiek, ja kāda cita persona pieskaras sistēmas daļām;
vai
2) ja novietots pacienta vidē, tam ir:
a) jānodrošina papildu aizsargzemējuma savienotājs;
vai
b) jānodrošina strāvas padeve no atdalītājtransformatora, samazinot korpusa/skārienu
noplūdes strāvu līdz vērtībai, kas nepārsniedz tālāk norādīto. Normal Condition
(Normāli Apstākļi): 0,1 mA vai Single Fault Condition (Vienas Kļūdas Stāvoklis) 0,5 mA.
Papildinformāciju skatiet Standartā IEC 60601-1.
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Sistēmas pārskats
Keypoint Focus galvenais bloks

1

Galvenais bloks

2

(Klēpjdators)

3

Aizmugurējais panelis

4

Sānu panelis

5

Vadības panelis
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Sistēmas iestatījumi
KEYPOINT klēpjdators
Sienas kontaktligzda
USB

Strāvas adapteris

HS Link
Dantec KEYPOINT

KEYPOINT standarts
Atdalītājtransformators
Sienas kontaktligzda

USB

USB
HS Link
Dantec KEYPOINT
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Kabeļu savienojumi
Pirms ierīces lietošanas sistēmas daļām ir jābūt savienotām. Veiciet turpinājumā aprakstīto
1.–3. darbību.
1. Pievienojiet signāla saskarnes kabeļus (USB/HS-Link), kā parādīts attēlos.
2. Pievienojiet visus strāvas saskarnes kabeļus, kā parādīts attēlos (izņemot strāvas vadu).
3. Strāvas vadu pievienojiet sienas kontaktligzdai.

UZMANĪBU! Lai ievērotu atbilstību Standarta IEC 60601-1 prasībām, lietojiet tikai Natus
norādītās papildierīces.
UZMANĪBU! Vienmēr lietojiet Natus ekranētos strāvas vadus, lai izvairītos no līnijas
trokšņiem, it īpaši blakus pacientam vai pastiprinātājam.
PIEZĪME. Pārliecinieties, vai sienas kontaktligzdai pievienotā ierīce ir novietota tādā veidā,
kas nodrošina iespēju viegli atvienot strāvas padevi, kad tas ir nepieciešams.
PIEZĪME. Atvienojot strāvas vadu no strāvas ievades uz galvenā bloka, strāvas padeve tiek
atvienota visai sistēmai
PIEZĪME. HS LINK var būt moduļi, kas secīgi pieslēgti atbilstoši tālāk aprakstītajiem
konfigurācijas piemēriem.
– Galvenais bloks  (3, 6 vai 8 kan.) pastiprinātājs  EP 6 kan. pastiprinātājs
– Galvenais bloks  (3, 6 vai 8 kan.) pastiprinātājs  Multi-CC stimulators
– Galvenais bloks  (3, 6 vai 8 kan.) pastiprinātājs  Focus 3-ch pastiprinātājs

Galvenais bloks
Savienojums ― sānu panelis
9033G0704:

CC

AEP

VEP

AEP

VEP

9033G0701:
9033G0703:

CC

LINK

15

Aparatūras lietošanas instrukcija

Pastāvīgas strāvas stimulatora izvade (izolēta)
Pastāvīgās strāvas stimulatora izvades savienotāji ir elektroniski
izolēti.
Pastāvīgas strāvas stimulatora izvades ligzda (izolēta)
Stimulācijas elektrodu savienošanai ar DIN spraudņiem. Aktīvā
roktura atbalsts.
HS Link izvades savienotājs － Pastiprinātāja savienojums

LINK
AEP
VEP

AEP austiņu savienotājs

VEP briļļu savienotājs

Aizmugurējais panelis

LINK

HS Link izvades savienotājs － Pastiprinātāja savienojums

Aizsargzemējums

Funkcionālais zemējums
Lieto trokšņa slāpēšanai.
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Duāli USB savienotāji – A tips
Pieejama ierobežota strāvas padeve. Lietot tikai atmiņas kartei un
licences atslēgspraudnim.

USB savienotājs – B tipa
Datora interfeisam.

Kājslēdža savienotājs

Ievades/izvades savienotājs
Ievades/izvades magnētiskā stimulācija/neiroloģiskais āmurs vai
ārējā aktivizētāja sinhronizācija vai ārējās stimulācijas veikšana.

VEP

VEP monitora savienotājs

Kontaktligzda (tikai klēpjdatoram, ja nelieto ar
atdalītājtransformatoru)
Izvade: tīkla 100–240 VA maks. 200 VA

Strāvas ievads
Ievade: 100–240 Vac, 50/60 Hz, maksimāli 300 VA
Drošinātāji
F1, F2 : T4A/250V

Tehniskās specifikācijas
Tehniskās specifikācijas skatiet tehnisko datu lapas Keypoint Focus sadaļā.
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Vadības ierīces
Vadības panelis

(1) Stimulācijas intensitātes regulēšanas poga

(2) Stimulācijas ilguma bulttaustiņi

(3) Stimulācijas atkārtošanas ātruma
bulttaustiņi

(4) Līknes/marķiera un aktivizētāja
bulttaustiņi

(5) Kursora režīma indikators

(6) Skaļuma/kursora vadības poga

(7) Skaļuma indikators

(8) Skaļruņa skaņas izslēgšanas indikators

(9) Skaļruņa skaņas izslēgšanas taustiņš

(10) Programmatūras navigācijas taustiņi

(11) Cipartastatūra

(12) Gaidstāves indikators

(13) Ieslēgšanas indikators

(14) Programmatūras funkciju taustiņi

(15) Izpildes ātruma/jutīguma līmeņa
bulttaustiņi

(16) Atkārtotas stimulācijas taustiņš

(17) Stimulācijas indikators

(18) Vienas stimulācijas taustiņš

(19) Stimulācijas intensitātes atiestatīšanas
taustiņš
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Vadības funkcijas
Ieslēgšanas/gaidstāves indikators
Ieslēgšana
Gaidstāve

Programmatūras navigācija/programmatūras funkcijas
Programmatūras navigācijas taustiņi — krāskodēti
Programmatūras navigācijas taustiņi nodrošina iespēju navigēt pa
lietojumprogrammas cilnēm.
6 programmatūras navigācijas taustiņu krāsas un funkcijas atbilst
lietojumprogrammatūras navigācijas pogām.
Ar kreiso un labo bulttaustiņu var atlasīt testus.

Programmatūras funkciju taustiņu — krāskodēti
Ar programmatūras funkciju taustiņiem var kontrolēt dažādas
programmatūras funkcijas.
12 programmatūras funkciju taustiņu krāsas un funkcijas atbilst
lietojumprogrammatūras funkciju pogām.

Izpildes ātrums / jutīguma līmenis
Izpildes ātruma bulttaustiņi
Ar pa labi un pa kreisi vērstajiem bulttaustiņiem var izmainīt izpildes ātrumu.
Pa labi vērstais bulttaustiņš palielina izpildes ātrumu.
Pa kreisi vērstais bulttaustiņš samazina izpildes ātrumu.

Jutīguma līmeņa bulttaustiņi
Ar augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu var izmainīt jutīguma līmeni.
Augšupvērstais bulttaustiņš palielina jutīguma līmeni.
Lejupvērstais bulttaustiņš samazina jutīguma līmeni.
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Stimulācija
Stimulācijas indikators
Stimulācijas indikatora dzeltenā gaismas diode (LED) mirgo vienu reizi vienai
stimulācijai un ar pārtraukumiem — atkārtotai simulācijai.

Vienas stimulācijas taustiņš
Nospiežot vienas stimulācijas taustiņu, tiek aktivizēta viena stimulācija, un
indikators vienu reizi nomirgo.
Vienas stimulācijas taustiņu var arī izmantot, lai apturētu atkārtotu
stimulāciju.

Atkārtotas stimulācijas taustiņš
Nospiežot atkārtotas stimulācijas taustiņu, tiek aktivēta atkārtota stimulācija,
un indikators mirgo ar pārtraukumiem.
Lai pārtrauktu atkārtoto stimulāciju, nospiediet vai nu to pašu atkārtotas
stimulācijas taustiņu, vai vienas stimulācijas taustiņu.

Stimulācijas intensitāte/ilgums/atkārtošanas ātrums
Stimulācijas intensitātes vadības poga
Ar stimulācijas intensitātes vadības pogu var pielāgot aktivētās stimulācijas
intensitāti.
Grieziet vadības pogu pa labi, lai palielinātu stimulācijas intensitāti.
Grieziet vadības pogu pa kreisi, lai samazinātu stimulācijas intensitāti.

Stimulācijas intensitātes atiestatīšanas taustiņš
Nospiediet stimulācijas atiestatīšanas intensitātes taustiņu, lai atiestatītu
stimulācijas intensitāti uz tās pamata līmeni.
BRĪDINĀJUMS! Darbinot strāvas stimulatorus, esiet uzmanīgs, lai
nepakļautu pacientu stiprai strāvai. Pirms stimulācijas elektrodu
pievienošanas vai atvienošanas vienmēr atiestatiet stimulatoru.
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Stimulācijas ilguma bulttaustiņi
Ar bulttaustiņiem stimulācijas ilguma pagarināšanai un saīsināšanai var
pagarināt/saīsināt stimulācijas ilgumu.
Augšupvērstais bulttaustiņš pagarina stimulācijas ilgumu.
Lejupvērstais bulttaustiņš saīsina stimulācijas ilgumu.

Stimulācijas atkārtošanas ātruma bulttaustiņi
Stimulācijas atkārtošanas ātruma augšupvērstais un lejupvērstais bulttaustiņš
palielina un samazina stimulācijas atkārtošanas ātrumu.
Augšupvērstais bulttaustiņš palielina stimulācijas atkārtošanas ātrumu.
Lejupvērstais bulttaustiņš samazina stimulācijas atkārtošanas ātrumu.

Skaļrunis/skaļums/kursora režīms/līkne/marķieris/aktivizētājs
Skaļruņa skaļuma izslēgšanas taustiņš / indikators
Nospiediet skaļruņa skaļuma izslēgšanas taustiņu, lai pārslēgtu starp
ieslēgšanu un izslēgšanu.
Dzeltenā gaismas diode (LED) norāda, ka skaļrunis ir izslēgts.
Lai pielāgotu skaļumu, skatiet vadības pogas funkciju tālāk.

Skaļuma indikators
Zaļās gaismas diodes (LED) indikators ir ieslēgts, kad skaļuma funkcija ir
iespējota. Skatiet tālāk sniegto vadības pogas funkcijas aprakstu.

Skaļuma/kursora vadības poga
Nospiediet vadības pogu, lai pārslēgtu starp skaļuma un kursora režīma
funkcijām.
Ja skaļums ir iespējots, grieziet pogu, lai pielāgotu skaļuma līmeni.
Ja kursora režīms ir iespējots, grieziet pogu, lai pārvietotu līknes/marķierus
vai aktivizētāja kursoru.
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Kursora režīma indikators
Zaļās gaismas diodes (LED) indikators ir ieslēgts, kad kursora režīms ir
iespējots.
Ja tas ir iespējots, izmantojot vadības pogu, var pārvietot līni/marķieri vai
aktivizētāja kursoru — skatiet iepriekš vadības pogas funkciju.

Līknes/marķiera/aktivizētāja bulttaustiņi
Programmatūrā NC; F-Wave un H-Reflex
Ar augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu var atlasīt aktīvo līkni.
Ar pa kreisi vērsto un pa labi vērsto bulttaustiņu var atlasīt aktīvo kursoru.
Lietojumprogrammatūrā EMG
Ar augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu var nelieliem soļiem pārvietot
aktivizētāja kursoru.
Ar pa kreisi vērsto un pa labi vērsto bulttaustiņu var pārvietot aktivizētāja
kursoru uz kreiso vai labo pusi.

Kājslēdzis (papildaprīkojums)
Kājslēdži ir pieejami kā trīs pedāļu modeļi (A, B un C funkcijas) vai kā viena pedāļa modelis
(B funkcija). – Skatīt arī sadaļu Papildu stimulācijas rokturis šajā rokasgrāmatā.

Kājslēdzis — modelis ar 3 pedāļiem
Aizsardzības pakāpe pret kaitīgu ūdens iekļūšanu

IPX1

Atkarīgs no lietojumprogrammatūras

(A)
Stimulācijas palaišana/apturēšana

(B)

Nospiediet uz 1 sekundi, lai atkārtotu stimulāciju.

(C)

Palaišana/pauzēšana — atkarīgs no lietojumprogrammatūras
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Pastiprinātājs
Pastiprinātāja modulis ― 3 kanāli

Pastiprinātāja ievade (izolēta)
Visi pastiprinātāja ievades savienotāji ir elektroniski izolēti.

Pret elektrostatisko izlādi jutīga pastiprinātāja ievades
savienotāji
BRĪDINĀJUMS! Nepieskarieties pastiprinātāja ievades
savienotājiem, jo tādējādi var sabojāt pastiprinātāju vai
ietekmēt tā veiktspēju.

Aktīvais elektrods — melns
Aktīvais elektrods atbilst melnajam ievades savienotājam.

Standarta elektrods — sarkans
Standarta elektrods atbilst sarkanajam ievades savienotājam.

Pastiprinātāja ievades savienotāji (1.–3.)
1.–3. pastiprinātāja ievades savienotājiem ir gan DIN tipa
ligzda, gan 1,5 mm skāriendrošo savienotāju pāris.
– Skatīt brīdinājumus par pret elektrostatiski jutīgiem
pastiprinātāja ievades savienotājiem.
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Pacienta zemējuma savienotāji
Pacienta zemējuma elektrodus pievienojiet zaļajiem
savienotājiem.
BRĪDINĀJUMS Nepievienojiet pacienta zemējumu
aizsargzemējuma savienotājam uz atdalītājtransformatora
vai kādam citam zemējuma savienotājam, jo elektroda ievadi
ir galvaniski izolēti.

Pacienta zemējuma savienotājs
Pacienta zemējuma elektrodu pievienojiet zaļajam
savienotājam.

Aizmugurējais panelis
HS Link ievades savienotājs — Galvenais bloks — sānu panelis

LINK

BRĪDINĀJUMS! Tā kā pastāv elektrošoka risks,
operators un / vai pacients nedrīkst tieši vai netieši
pieskarieties metāla ekrānam uz LINK kabeļa, kas pievienots
pastiprinātāja aizmugurē.
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Pastiprinātāja moduļi ― 3, 4, 6, 8 kanāli

3 kanāli

4 kanāli

6 kanāli

8 kanāli

Ieslēgšanas indikators
Zaļā gaisma diode (LED) norāda, ka pastiprinātājs ir ieslēgts.
Pastiprinātāja ievade (izolēta)
Visi pastiprinātāja ievades savienotāji ir elektroniski izolēti.
Pret elektrostatisko izlādi jutīga pastiprinātāja ievades
savienotāji
BRĪDINĀJUMS! Nepieskarieties pastiprinātāja ievades
savienotājiem, jo tādējādi var sabojāt pastiprinātāju vai
ietekmēt tā veiktspēju.

Ω

Pretestības testa taustiņš/indikators (tikai 4/6/8 kanāli)
Nospiediet pretestības testa taustiņu, lai sāktu pretestības
mērījumu.
Zaļā gaisma diode (LED) norāda, ka notiek pretestības tests.

Skaļruņa skaļuma izslēgšanas taustiņš/indikators
Nospiediet skaļruņa taustiņu, lai pārslēgtos starp ieslēgšanu
un izslēgšanu.
Dzeltenā gaismas diode (LED) norāda, ka skaļrunis ir izslēgts.

Aktīvā elektroda indikators — Melns
Aktīvais elektrods atbilst melnajam ievades savienotājam.
Zaļā gaisma diode (LED) norāda pretestības testa rezultātus,
kā aprakstīts tālāk.
LED statuss
Visas LED izslēgtas
Nepārtraukti
degošas LED

25
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Pieņemama pretestība
Augsta pretestība
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Standarta elektroda indikators － Sarkans
Standarta elektrods atbilst sarkanajam ievades savienotājam.
Zaļā gaisma diode (LED) norāda pretestības testa rezultātus.
– Skatiet sadaļā Aktīvā elektroda indikators pieejamo
LED statusa un rezultātu aprakstu.

Pastiprinātāja ievades savienotāji (1.–3.) vai (1.–4.)
1.–3. pastiprinātāja ievades savienotājiem ir gan DIN tipa
ligzda, gan 1,5 mm skāriendrošo savienotāju pāris.
Pastiprinātāja ievades savienotāji (4.–8.)
4.–8. pastiprinātāja ievades savienotājiem ir 1,5 mm
skāriendrošo savienotāju pāris. Šiem pastiprinātāja ievades
savienotājiem ir viena standarta kontakttapa.

Starpsavienotā standarta līnija/indikators
Zaļā gaismas diode (LED) norāda, ka standarta ievades
savienotāji virs atsauces līnijas ir starpsavienoti. Šī funkcija ir
aktīva, kad tā ir atlasīta programmatūras iestatījumos.

Pacienta zemējuma savienotājs/indikators
Pacienta zemējuma elektrodu pievienojiet zaļajam
savienotājam.
Zaļā gaisma diode (LED) norāda pretestības testa rezultātus.
– Skatiet sadaļā Aktīvā elektroda indikators pieejamo
LED statusa un rezultātu aprakstu.
BRĪDINĀJUMS! Nepievienojiet pacienta zemējumu
aizsargzemējuma savienotājam uz atdalītājtransformatora
vai kādam citam zemējuma savienotājam, jo elektroda ievadi
ir galvaniski izolēti.

Pacienta zemējuma savienotājs/indikators
Pacienta zemējuma elektrodu pievienojiet zaļajam
savienotājam.
Zaļā gaisma diode (LED) norāda pretestības testa rezultātus.
– Skatiet sadaļā Aktīvā elektroda indikators pieejamo
LED statusa un rezultātu aprakstu.
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Aizmugurējais panelis

LINK

HS Link ievades savienotājs － Galvenais bloks – sānu
panelis
BRĪDINĀJUMS! Tā kā pastāv elektrošoka risks,
operators un/vai pacients nedrīkst tieši vai netieši pieskarties
metāla ekrānam uz LINK kabeļa, kas pievienots pastiprinātāja
aizmugurē.

LINK

HS Link izvades savienotājs －Papildu moduļa savienojums

HS Linkport
HS Linkport nodrošina papildu moduļa savienojumu
(piemēram, stimulatora).
Lai atvērtu HS Linkport vāciņu, izmantojiet instrumentu
(piemēram, nelielu skrūvgriezi).
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EP pastiprinātāja modulis ― 6 kanāli

Ieslēgšanas indikators
Zaļā gaisma diode (LED) norāda, ka pastiprinātājs ir
ieslēgts.
Pastiprinātāja ievade (izolēta)
Visi pastiprinātāja ievades savienotāji ir elektroniski
izolēti.

Pret elektrostatisko izlādi jutīga pastiprinātāja ievades
savienotāji
BRĪDINĀJUMS! Nepieskarieties pastiprinātāja
ievades savienotājiem, jo tādējādi var sabojāt
pastiprinātāju vai ietekmēt tā veiktspēju.

Pretestības testa taustiņš/indikators
Nospiediet pretestības testa taustiņu, lai sāktu
pretestības mērījumu.
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Pastiprinātāja ievades savienotāji ― kopēja matrica
Zaļā gaisma diode (LED) norāda pretestības testa
rezultātus, kā aprakstīts tālāk.
LED statuss
Visas LED izslēgtas
Nepārtraukti degošas
LED

Rezultāts
Pieņemama pretestība
Augsta pretestība

Pastiprinātāja ievades savienotāji ― galvenā matrica
(montāža)
Galvenās matricas elektrodu savienotāji ir marķēti
atbilstoši starptautiskajai elektrodu novietojuma iekšējai
10–20 sistēmai.
Zaļā gaisma diode (LED) norāda pretestības testa rezultātus.
– LED statusa un rezultātu aprakstu skatiet iepriekš:
Pastiprinātāja ievades savienotāji – kopēja matrica.

Pacienta zemējuma savienotājs/indikators
Pacienta zemējuma elektrodu pievienojiet zaļajam
savienotājam.
Zaļā gaisma diode (LED) norāda pretestības testa
rezultātus. – LED statusa un rezultātu aprakstu skatiet
iepriekš: Pastiprinātāja ievades savienotāji – kopēja
matrica.

Aizmugurējais panelis

LINK

HS Link ievades savienotājs – Galvenais bloks – sānu
panelis
BRĪDINĀJUMS! Tā kā pastāv elektrošoka risks,
operators un/vai pacients nedrīkst tieši vai netieši
pieskarieties metāla ekrānam uz LINK kabeļa, kas
pievienots pastiprinātāja aizmugurē.

LINK

HS LINK izvades savienotājs – Nav pieejams
Turpmākai papildu moduļa savienotāja lietošanai.
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Strāvas stimulatorss
Informācija par drošību
Stimulators
Brīdinājums Darbinot strāvas stimulatorus, esiet uzmanīgs, lai nepakļautu pacientu
stiprai strāvai. Pirms stimulācijas elektrodu pievienošanas vai atvienošanas vienmēr
“atiestatiet” stimulatoru.
Brīdinājums! Vienlaicīga pacienta pievienošana HF ķirurģijas aprīkojumam var radīt
apdegumus elektriskās stimulācijas vietā vai ierakstīšanas elektrodu vidū un iespējamos
bojājumus elektriskajam stimulatoram vai elektrodu ievades pastiprinātājiem. Darbība īsviļņu
vai mikroviļņu terapijas aprīkojuma tuvumā (piemēram, 1 metrs) var radīt elektriskā
stimulatora izvades nestabilitāti.
BRĪDINĀJUMS Bīstama fizioloģiskā ietekme! Strāvas stimulators var izstarot bīstamu
strāvu un spriegumu.
UZMANĪBU! Izvairieties no ilgstošas elektriskās stimulācijas.

Stimulācijas elektrodi
BRĪDINĀJUMS! Izmantojot adatas veida elektrodus ierakstīšanai vai stimulācijai, lietojiet
vai nu iepriekš sterilizētus vienreizlietojamus adatu elektrodus, vai kārtīgi sterilizējiet
vairākkārt lietojamus adatu elektrodus.
PIEZĪME. Vairākkārt lietojamu virsmas elektrodu tīrīšanai skatiet komplektā iekļauto lietošanas
instrukciju.
UZMANĪBU! Izvairieties no nejaušas saskares starp pievienotiem, bet nelietotiem
elektrodiem un citām vadītspējīgām daļām, tostarp tām, kas pievienotas aizsargzemējumam.
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Papildu stimulācijas rokturis (papildaprīkojums)

(1) Izvades elektrodu kontakttapas
Tiešai stimulācijai uz ādas skatiet šajā sadaļā iekļauto stimulācijas elektrodu aprakstu.
(2) Polaritātes un stimulācijas indikatori
Stimulācijas katods ir norādīts ar pastāvīgi degošu zaļu gaismas diodi. Stimulācijas laikā
otrs gaismas diodes indikators mirgo dzeltenā krāsā – vienu reizi vienai stimulācijai un ar
pārtraukumiem — atkārtotai stimulācijai. Ņemiet vērā — ja stimulators nav iespējots,
neviena gaismas diode nedeg.
(3) Vienas stimulācijas poga
Uz īsu brīdi nospiediet roktura pogu.
(3) Atkārtotas stimulācijas poga
Nospiediet pogu uz roktura un turiet nospiestu vismaz 1 sekundi.
Apturēšana
Lai apturētu atkārtoto stimulāciju, vēlreiz nospiediet atkārtotas stimulācijas pogu.
(4) Stimulācijas intensitātes regulēšanas ritenītis
Lai palielinātu vai samazinātu strāvas intensitāti, grieziet ritenīti.
Varat arī izmantot peles ritenīti vai stimulācijas intensitātes regulēšanas pogu uz vadības
paneļa.
Atiestatīšana
Lai atiestatītu intensitāti uz tās nulles līmeni, nospiediet stimulācijas intensitātes
atiestatīšanas taustiņu uz vadības paneļa.
(5) A poga: jaunas vietas poga — aktīva motoro un sensoru nervu pārbaudē
Uz īsu brīdi nospiediet roktura pogu.
(5) A poga: notīrīšana — aktīva F-wave režīmā
Uz īsu brīdi nospiediet roktura pogu.
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(5) A poga: virknes palaišana — aktīva RNS režīmā
Uz īsu brīdi nospiediet roktura pogu.
(5) A poga: nākamais tests — aktīva motoro, sensoru nervu, F-wave un H-Reflex režīmā
Nospiediet pogu uz roktura un turiet nospiestu vismaz 2 sekundes.
(6) C poga: vidējošanas ierīces palaišana/apturēšana — aktīva sensoro nervu testēšanā
Uz īsu brīdi nospiediet roktura pogu.
(7) Polaritātes poga
Nospiediet pogu, lai mainītu polaritāti.

Piezīmes uz A pogas (5) un C pogas (6).
A pogai (5) ir tāda pati funkcija kā:
• kājslēdzim, pedālim A;
• A pogai programmatūrā Keypoint.NET.

A

C pogai (6) ir tāda pati funkcija kā:
• kājslēdzim, pedālim C;
• C pogai programmatūrā Keypoint.NET.

C
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Stimulācijas ar vairāku konstanšu strāvu modulis

Ieslēgšanas indikators
Zaļā gaisma diode (LED) norāda, ka stimulators ir ieslēgts.

Pastāvīgas strāvas stimulatora izvade (izolēta)
Pastāvīgās strāvas stimulatora izvades savienotāji ir elektroniski
izolēti.

Stimula aktivizēšanas indikators
Mirgo stimulācijas impulsam.

Pastāvīgas strāvas stimulatora izvades ligzda (izolēta)
Stimulācijas elektrodu savienošanai ar DIN spraudņiem. Aktīvā
roktura atbalsts.

Skāriendroši izvades savienotāji (izolēti)
Stimulācijas elektrodu savienošanai ar skāriendrošiem savienotājiem.
Aktīvā elektroda indikators
Zaļās gaismas diodes (LED) norāda aktīvus (katoda) stimulācijas
elektrodus.

Aizmugurējais panelis

LINK

HS LINK ievades savienotājs － pastiprinātāja moduļa savienotājs
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Papildinformācija par stimulāciju
Avota spriegums
Strāvas stimulatoru avota spriegums ir aptuveni 400 V. Ja slodzes pretestība pārsniedz
400 V//Iāda, kur Iāda apzīmē atlasīto stimulācijas strāvu, stimulatori var nenodrošināt atlasītās
strāvas vērtības. Turklāt stimulatori nevar nodrošināt vairāk par aptuveni 0,5 W. Tas var
ierobežot izvades strāvu ātrai stimulācijai.

Stimulācijas elektrodi
Ieteicamie stimulācijas elektrodi
Ierastiem izmeklējumiem ieteicamie stimulācijas elektrodi ir norādīti tālāk.
Elektroda numurs

Veids

9013S030

Digitālā gredzena elektrods

9013L069

Velcro digitālā gredzena elektrods

9013L036

Stimulācijas rokas elektrods

9031E017

Papildu stimulācijas rokturis

Izmantojot virsmas (ādas) elektrodus, ir attiecināmi tālāk minētie nosacījumi.
Pirms 9013L036 mīksto galu vai jebkuras 9013S070 zemējuma elektrodu sērijas uzlikšanas
pacientiem tie ir jāiemērc sāls šķīdumā, lai iegūtu labu elektrisko saskari ar ādu. Vienu mīksto
galu pāri izmanto tikai vienam pacientam.
Līdzīgi, izmantojot 9031E017 elektrodu kontakttapas vai citus elektrodus ar metāla kontaktu,
kam nav vadītspējīga gela, ādas pretestību var samazināt, izmantojot elektroda pastu vai
līdzīgu vielu.
Izmantojot vairākkārt lietojamos elektrodus, noteikti veiciet to atkārtotu apstrādi atbilstoši
ražotāja norādījumiem un apstiprinātajai infekciju kontroles procedūrai.
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Maksimālās strāvas blīvums
Uzmanību! Ja pašreizējais strāvas blīvums pārsniedz 2 mA rms/cm2, lietotājam var būt
jāpievērš īpaša uzmanība (ādas apdedzināšanas risks). Maksimālā impulsu strāva ir atkarīga no
stimulācijas frekvences, pulsa platuma un elektroda vietas. Strāvas blīvumu var aprēķināt, kā
aprakstīts tālāk.
______
J =  (f  Tp)  I/A,
kur f apzīmē stimulācijas strāvu, Tp apzīmē impulsa platumu, I apzīmē impulsa strāvu, un A
apzīmē elektroda vietu. Tomēr dažos gadījumos, piemēram, nerva bojājuma gadījumā, var būt
nepieciešams lietot lielākas strāvas vērtības.

Elektrodu vietas
9031E017 = 0,58 cm2
9013L036 = 0,39 cm2
9013L069 = O  0,5 cm2
kur O norāda apkārtmēru.
Piemērs. 9013L036 virsmas stimulācijas elektrods, mīkstie gali, stimulu frekvence 2 Hz, impulsa
platums 0,2 ms:
__________
J =  (2  0,0002)  I/0,39 cm2 < 2 mA/cm2
I < 39 mA
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Ieslēgšanas tests
Brīdinājumi!
Palaižot programmatūras Keypoint.NET ieslēgšanas testu, ekrānā var tikt parādīti tālāk minētie
aparatūras/aprīkojuma brīdinājumi.
Current Stimulator may be malfunctioning: (Strāvas stimulators, iespējams, nedarbojas
pareizi):
Problēma radās stimulatora ieslēgšanas testa laikā. Aizveriet programmatūru Keypoint.NET un
pārbaudiet kabeļa savienojumu.
Nelietojiet strāvas savienotāju, ja ir redzams šis ziņojums, jo, iespējams, stimulators ir bojāts.
No Hardware detected (Aparatūra netika atrasta):
Nevar izveidot savienojumu starp datoru un aparatūru. Izejiet no programmatūras
Keypoint.NET un pārbaudiet:
- USB kabeļa savienojumu starp datoru un galvenā bloka aizmugurējo paneli;
- strāvas kabeļa savienojumu ar galvenā bloka aizmugurējo paneli;
- HS Link kabeļa savienojumu ar galvenā bloka sānu paneli.
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Datoram izvirzītās prasības
Drošība
Ja izmantoto datoru darbina Keypont Focus modulis, un tas NAV iegādāts no Natus, ir jāievēro
un jāizpilda tālāk sniegtie norādījumi.
• Keypoint Focus modulis atbilst Standartu IEC 60601-1 (Medicīniskās elektroiekārtas,
1. daļa: Vispārīgās prasības attiecībā uz drošību) un IEC 60601-1-2 – (Medicīniskās
elektroiekārtas, 1-2.daļa: Vispārīgās prasības attiecībā uz pamatdrošumu un būtisko
veiktspēju - Papildstandarts. Elektromagnētiskā saderība - Prasības un testi) prasībām.
Izvēlētajam datoram ir jāatbilst šādu standartu prasībām:
• IEC 60950-1 (Informācijas tehnoloģijas iekārtas - Drošums - 1. daļa: Vispārīgās prasības);
un
• IEC 60601-1-2 (Medicīniskās elektroiekārtas - Part 1-2: Vispārīgās prasības attiecībā uz
pamatdrošumu un būtisko veiktspēju - Papildstandarts. Elektromagnētiskā saderība Prasības un testi);
un
visai sistēmai ir jāatbilst šāda drošības standarta prasībām: IEC 60601-1
(Medicīniskās elektroiekārtas, 1-1. daļa: vispārīgās drošības prasības — Papildstandarts:
Drošības prasības medicīniskajām elektrosistēmām un būtiskā veiktspēja), un īpaši prasībai par
datora noplūdes strāvu un elektromagnētisko saderību, jāizpilda šādi nosacījumi:
• Maksimālā korpusa/pieskaršanās izraisīta noplūdes strāva saskaņā ar IEC 60601-1 ir
0,100 mA normālos apstākļos (un 0,500 mA vienas kļūdas apstākļos).
− Keypoint Focus moduļa korpusa/pieskaršanās izraisīta noplūdes strāva bez datora un tā
strāvas vada normālos apstākļos nepārsniedz 0,05 mA.
− Līdz ar to datora korpusa/pieskaršanās izraisīta noplūdes strāva, ieskaitot datora
interfeisa vadu, nedrīkst pārsniegt 0,05 mA.

Brīdinājums! Neizpildot šīs prasības var tikt apdraudēts pacients vai operators.

Veiktspēja
Datora funkcionālajai veiktspējai ir jāatbilst prasībām, kas ir izklāstītas paziņojumā par
Keypoint.NET programmatūras laišanu tirgū.
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Apkope
Norādījumi par tīrīšanu
Apkope, ko drīkst veikt operators, ir ierobežota līdz tīrīšanai. Jebkādi ierīces iekšējie apkopes
darbi ir jāuztic tikai kvalificētam apkopes dienestam.
Tīrīšanas darbu biežums ir atkarīgs no ierīces lietošanas biežuma. Vienmēr ievērojiet savas
iestādes vadlīnijas attiecībā uz higiēnu, kā arī tālāk sniegtos norādījumus.
▪ Atslēdziet strāvu pirms aprīkojuma tīrīšanas.
▪ Tīriet aprīkojumu, izmantojot tīru, nedaudz samitrinātu drāniņu un noslaukiet to sausu.
▪ Nodrošiniet, ka neviens šķidrums neiekļūst ierīcē spiedpogu un citu korpusa atveru
vietās.

UZMANĪBU! Nelietojiet neatbilstošus tīrīšanas līdzekļus vai tādus, kas satur spirtu, kā arī
nelietojiet šķīdinātāju, silīciju, abrazīvas un/vai uzliesmojošas vielas.

Drošības pārbaudes
Tālāk norādītās drošības pārbaudes ir jāveic tikai kvalificētam personālam vismaz reizi gadā un
remontdarbu laikā:
1. Jāpārbauda, vai ierīcei nav redzami bojājumi.
2. Jāpārbauda strāvas vads un savienotājvadi.
3. Jāpārbauda elektrodu kabeļi un pacienta savienojumi.
4. Jāpārbauda strāvas stimulatora izvade visos diapazonos – ats. KPTest4 rokasgrāmata.
5. Jāmēra izolācijas pretestība.
6. Jāmēra noplūdes strāva.
7. Jāmēra aizsargzemējuma vada pretestība.
8. Jāmēra iezemēta korpusa un ratiņu daļu pretestība.
9. Vēlreiz jāpārbauda pastiprinātājs — ats. KPTest4 rokasgrāmata.
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Atkritumu pārvaldība
Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi: informācija par atbilstību.
Neizmetiet šo izstrādājumu nešķirotos sadzīves atkritumos. Likvidējiet šo
izstrādājumu atbilstoši vietējiem noteikumiem.

Klasifikācija
Aizsardzības pret elektrošoku veids: I klase
▪ Aprīkojumam, kuram aizsardzība pret elektrošoku netiek nodrošināta tikai ar pamata
izolāciju, bet ietver papildu drošības piesardzības pasākumus, ir pieejami līdzekļi, kas
paredzēti aprīkojuma pievienošanai aizsargzemējuma vada instalācijas fiksētā vadu
sistēmā tādā veidā, ka pieejamās metāla daļas nevar vadīt elektrību pamata izolācijas
kļūmes gadījumā.
Ražotāja ieteiktā(s) sterilizācijas vai dezinfekcijas metode(s)
▪ Skatiet sadaļu Apkope.
Aizsardzības pret elektrošoku pakāpe
▪ BF tips: lietotā daļa, kas nodrošina konkrētu aizsardzības pret elektrošoku pakāpi, it
īpaši attiecībā uz:
- pieļaujamo noplūdes strāvu;
- lietoto daļu, kas ir elektriski izolēta (peldoša);
- lietojumu, kas nav paredzētas tiešai lietošanai uz sirdi.
Aizsardzības pakāpe pret kaitīgu ūdens iekļūšanu
▪ IP20: ierastais aprīkojums (ietvertais aprīkojums bez aizsardzības pret ūdens iekļūšanu).
Lietošanas drošības pakāpe uzliesmojošu anestēzijas līdzekļu maisījumu ar gaisu vai skābekli
vai slāpekļa oksīdu gadījumā
▪ Aprīkojums var nebūt piemērots lietošanai šādu maisījumu klātbūtnē.
Darbības režīms
▪ Nepārtraukta darbība.
Pacienta tuvuma pakāpe
▪ Viss aprīkojums (sistēma) ir piemērots lietošanai pacienta vidē.
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Vispārīgi regulatīvie simboli
Ierīces atbilst EK Direktīvai 93/42/EEK (ar grozījumiem līdz 2007/47/EEK) par
medicīnas ierīcēm.
Lietošanas instrukcijas.

Ievērot lietošanas instrukcija.

Ar šo ierīci saistītie brīdinājumi. / Uzmanību! Izlasīt lietošanas instrukciju.
Ar šo ierīci saistītie piesardzības pasākumi. / Uzmanību, skatiet lietošanas
instrukciju.
Ierīce ir BF tipa, t. i., lietotā daļa ir elektroniski izolēta.

Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi: informācija par atbilstību.

Atsauces numurs

Sērijas numurs

DDS

Droša darba slodze

Izgatavošanas datums

Ražotājs

Rx only

Tikai ASV tirgum. Saskaņā ar ASV tiesību aktu prasībām šo ierīci drīkst pārdot
tikai ārstam vai pēc ārsta rīkojuma.

PIEZĪME. Ar datoru, monitoru un printeri saistītos simbolus skatiet to komplektā iekļautajā
dokumentācijā.
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Elektromagnētiskā saderība
Prasība

Apraksts

Lietošanas
instrukcijas

Sistēma ir paredzēta lietošanai slimnīcās un privātās prakses klīnikās, izņemot aktīva HF
ķirurģiskā aprīkojuma tuvumā un RF ekranētās telpās, kurās atrodas magnētiskās
rezonanses attēlveidošanas sistēma, ja ir augsta elektromagnētisko traucējumu intensitāte.
Potenciālie nepieņemama riska avoti, kas identificēti, lai raksturotu funkcionējošas
DIAGNOSTIKAS IEKĀRTAS BŪTISKO VEIKTSPĒJU, šajā RMF ir:
• minimāli viļņformas traucējumi, attēla artefakti vai deformācijas un jebkāda skaitliskas
vērtības kļūda, ko nevar izskaidrot ar fizioloģisku efektu un kas var izmainīt diagnozi;
• netiek parādītas nepareizas ar drošību saistītas indikācijas;
• netiek veidota pārmērīga stimulācija;
• nav liesmu/uguns.

Būtiskā veiktspēja

Stimulācijas pārtraukšanu uz laiku un viļņformu attēls ir novērtēts un pieņemts lēmums,
ka tam nav nevēlamas ietekmes uz pacientu. Šis degradācijas veids netiek uzskatīts par
tādu, kas ietekmē sistēmu būtisko veiktspēju vai drošumu.
• Ņemot vērā to, ESF imunitāti un strāves padeves pārtraukumus darba režīmā, tas ir
pieņemams, jo saistīts ar sistēmas drošību un būtisko veiktspēju:
a. Sakari starp pamata bloku, pastiprinātāju un datoru var izzust, līdz ierīce sāk
strādāt bezatteices režīmā, un lietotājs sakarus var atjaunot, atjaunojot strāvas
padevi un/vai restartējot lietojumprogrammatūru.
b. Ja sakari nav pārtraukti, viļņformās var būt elektriski artefakti, kas ir izšķirami, taču
stāvoklim ir jāatjaunojas pēc pārbaudes, bez režīma vai parametru izmaiņām.
Šis risks netiek uzskatīts par nepieņemamu un tas neietekmē BŪTISKO VEIKTSPĒJU,
ja šajā RMF minētā DIAGNOSTIKAS IEKĀRTA kļūst pilnībā nefunkcionējoša paredzētās
lietošanas rezultātā.
Ja būtiskā veiktspēja tiek uz laiku zaudēta vai pasliktinās elektromagnētisko traucējumu
ietekmē, sistēma atjaunosies automātiski, vai arī būs nepieciešama manuāla iejaukšanās,
lai to palaistu atkārtoti. Tas ir atkarīgs no traucējumu pakāpes.

Brīdinājumi!

Piezīme

BRĪDINĀJUMS! Šo aprīkojumu nedrīkst izmantot līdzās citai iekārtai vai uzliktu uz tās,
jo rezultātā darbība var būt nepareiza. Ja šādas lietošana ir nepieciešama, šis aprīkojums un
cits aprīkojums ir jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka tie darbojas normāli.
BRĪDINĀJUMS! Šīs iekārtas ražotāja nenorādītu vai nepiegādāto piederumu, elektrodu
un kabeļu lietošana var radīt šīs iekārtas paaugstinātu elektromagnētisko emisiju vai
samazinātu elektromagnētisko imunitāti, kas negatīvi ietekmēs darbību.
BRĪDINĀJUMS! Portatīvo radiosakaru aprīkojumu (tostarp perifērās iekārtas, piemēram,
antenu kabeļus un ārējās antenas) drīkst lietot ne tuvāk par 30 cm (12 collas) no jebkuras
Keypoint Focus sistēmas daļas, tostarp ražotāja norādītajiem kabeļiem. Pretējā gadījumā var
pasliktināties šīs iekārtas veiktspēja.
PIEZĪME. Šīs iekārtas EMISIJU raksturlielumi padara to piemērotu izmantošanai rūpniecības
rajonos un slimnīcās (CISPR 11 A klase). Ja tas tiek izmantots dzīvojamā vidē (kur parasti
tiek prasīta CISPR 11 B klases aparatūra), šī iekārta, iespējams, nenodrošinās pienācīgu
radiofrekvenču sakaru pakalpojumu aizsardzību. Lietotājam var būt nepieciešams veikt
traucējumu mazināšanas pasākumus, piemēram, jāpārvieto vai jāpārorientē aprīkojums.
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Sistēmas piederumu,
papildpiederumu un izvēles
piederumu saraksts
Visu moduļu, kabeļu un piederumu, kuri atzīti par atbilstošiem Keypont Focus, saraksts.
Pircējam vai iekārtas lietotājam jānodrošina, lai Keypoint Focus tiktu lietots ar šādām
sastāvdaļām.
Kr./nr.:
9033G070-

Veids
*

Focus galvenais bloks

9033C073-

Natus 3 kan. EMG/EP
pastiprinātājs

9033C074-

4 kan. EMG/EP pastiprinātājs

9033C076-

6 kan. EMG/EP pastiprinātājs

9033C077-

6 kan. EP pastiprinātājs

9033C078-

8 kan. EMG/EP pastiprinātājs

9031E072-

Multi elektriskās stimulācijas
kārba

9006A2109006A2119006A2209006A226-

*
*
*
*

Vadlīnijas

Strāvas kabelis, ES
Strāvas kabelis, UK
Strāvas kabelis, ASV
Strāvas kabelis, DK

Ekranēts, ar zemējumu, maksimālais kabeļa
garums 3 m.

9006A253-

Strāvas interfeisa kabelis
(printeris)

Kabeļa garums 0,5 m

9006A254-

Strāvas interfeisa kabelis
(displejs)

Kabeļa garums 1,5 m

9006A250-

Strāvas interfeisa kabelis (dators)

Kabeļa garums 1,2 m

9006A255-

Strāvas interfeisa kabelis
(klēpjdators)

Kabeļa garums 1,2–1,8 m

9080K0541 +
9080K0522

HS link lipīgā elektroda kabelis
(Galvenais bloks – pastiprinātājs)

9080K0131

USB kabelis (Dators - Priekšējais
gals)

Kabeļa garums 1 m

Nepatentēts

Videosignāla kabelis (digitāls
RGB)

Maksimālais kabeļa garums 1,7 m

Nepatentēts

Printera signāla kabelis

Maksimālais kabeļa garums 1,7 m

Nepatentēts *

Elektrodu un stimulācijas kabeļi

Ekranēti. Maksimālais kabeļa garums 2 m

Nepatentēts

Stimulācija, zemējuma un
pieraksta elektrodi

Ekranēts vai neekranēts Maksimālais kabeļa
garums 1,2 m
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Nepatentēts *

Dators (Klēpjdators/Stacionārais
dators)

Nepatentēts

Pele

Maksimālais kabeļa garums 2 m (daļēji iekšējs)

Nepatentēts

Klaviatūra

Maksimālais kabeļa garums 2 m (daļēji iekšējs)

9080F054-

Monitors: 22” plats

9031D0409031D041-

*
*

Atdalītājtransformators 115 V
Atdalītājtransformators 230V

9031E017-

*

Papildu stimulācijas rokturis

Kabeļa garums 2,5 m

9031E027-

*

Ausu cauruļveida ieliktņi

Kabeļa garums 5 m

9031E025-

*

Austiņas

Kabeļa garums 5 m

9031E026-

*

Ekranētas austiņas

Kabeļa garums 5 m

9031E028-

*

Kaula rezonators

Kabeļa garums 5 m

9031B030-

Kājslēdzis, 3 pedālis

Kabeļa garums 2,5 m

9031B032-

Kājslēdzis, 1 pedālis

Kabeļa garums 2,5 m

9031E040-

*

Neiroloģiskais ātrums

Kabeļa garums 1,8 m

9033B033-

*

Rokā turamā slēdža kabelis

Kabeļa garums 1,8 m
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Vietējo tirdzniecības un apkopes biroju skatiet šeit: www.natus.com.

Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park Gort, Co.
Galway, Īrija

RX only
Reģ. Nr. 9033M3703LV Rev. D
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