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© 2020 Natus. Todos os direitos reservados. 
 

Emitido em novembro de 02/2020 
 
O conteúdo deste manual é propriedade da Natus. Qualquer reprodução, no todo ou 
em parte, é estritamente proibida. 

 
No momento da impressão/transferência para o DVD, este manual descrevia 
corretamente o dispositivo e suas funções. No entanto, como modificações podem ter 
sido realizadas desde a produção deste manual, o pacote do sistema pode conter um 
ou mais adendos ao manual. Este manual, incluindo qualquer tais adendos, devem ser 
lidos cuidadosamente antes de usar o dispositivo. 

 
As situações a seguir anulam quaisquer garantias e obrigações da 
Natus: 
— O dispositivo não é usado de acordo com os manuais anexados e outras 

documentações que o acompanham. 
 
Este sistema tem a marca CE em conformidade com os requisitos da Diretiva de 
Dispositivos Médicos 93/42/CEE. 

 
Natus Neuro e Keypoint são marcas registradas da Natus Medical Incorporated nos 
EUA e em outros países. 

 
Observe que a documentação que acompanha os dispositivos Keypoint incluem um 
Manual de instruções de uso do software, um Manual de instruções de uso do hardware, 
uma Ficha técnica e um Manual de referência clínica. Os manuais de instruções de uso do 
software e do hardware são necessários para a utilização do aplicativo Keypoint.NET e a 
realização de exames. Para uso avançado do aplicativo Keypoint.NET, o Manual de 
referência clínica (Clinical Reference Manual — disponível somente em inglês) oferece 
uma descrição de todas as funções e exames que podem ser realizados. Para obter 
informações técnicas, a Ficha técnica (Technical Data Sheet — disponível somente em 
inglês) oferece especificações técnicas detalhadas. 

 

 
Consulte as instruções de uso/Atenção às advertências e aos avisos 

 
Antes de iniciar um exame, leia a documentação e compreenda totalmente como 
operar o sistema. Preste atenção especial a todos os Avisos e Advertências. 

 
Para obter a lista dos símbolos gerais de regulamentação associados a este dispositivo, 
consulte a seção Símbolos gerais de regulamentação neste manual. 
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Informações de segurança 
 

O sistema destina-se a ser usado em exames eletrofisiológicos, como: eletromiografia 
(EM), estudo de condução nervosa (ECN) e registros de potencial evocado (PE). 

 

Para obter informações de segurança relativas ao paciente ou uso do aplicativo Keypoint.NET, consulte as 
Instruções de uso do software. Leia e compreenda as informações antes de utilizar este equipamento. 

 

Uso pretendido 
 

O Keypoint G4 é um aparelho eletrofisiológico para avaliar diagnósticos e prognósticos, 
bem como para monitorar doenças do sistema nervoso central e do sistema nervoso 
periférico. Ele pode ser usado para estudar aspectos funcionais de nervos e músculos em 
outros campos, como reabilitação (fisiatria), medicina ocupacional e medicina do esporte. 

 

Contraindicações 
 

É uma decisão médica que define se o risco de uso claramente ultrapassa os possíveis benefícios 
em cada caso. 

Um paciente com um dispositivo eletrônico implantado (por exemplo, um marca-passo) não deve ser 
submetido a um estímulo elétrico, salvo em caso de obtenção de uma opinião médica especializada. 

Em condições com tendência de sangramento, certos cuidados devem ser tomados ao usar agulhas. 

Precauções convencionais devem ser tomadas com pacientes com doenças infecciosas. 

Idade e sexo, por si só, não apresentam contraindicações para qualquer procedimento. 

Para saber as contraindicações com agulhas/eletrodos, consulte as respectivas instruções de uso. 

 
Perigo 
 

Perigo de possível explosão se usado na presença de anestésicos inflamáveis. 
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 Advertências 
 

Não use este equipamento com base em PC para outra finalidade que não seja a pretendida pelo 
fabricante — por exemplo, realizar exames em pacientes e possivelmente gerar relatórios 
subsequentes. Não instale nenhum outro software que não seja o software do Keypoint.NET.  
A Natus não assume nenhuma responsabilidade quando o equipamento não for utilizado conforme 
descrito neste manual. 

O dispositivo não é compatível para uso em um campo magnético de imagem por ressonância 
magnética (IRM). 

O dispositivo não se destina à aplicação cardíaca direta. 

O dispositivo não é adequado para uso no monitoramento de unidades de terapia intensiva. 

É provável que qualquer interrupção do condutor do terra de proteção no interior ou no exterior do 
dispositivo ou que a desconexão do conector do terra de proteção torne o dispositivo perigoso.  
A interrupção intencional é proibida. O condutor do terra de proteção deve ser verificado regularmente. 

Não conecte o “terra do paciente” à conexão do terra de proteção no painel traseiro da unidade da 
fonte de alimentação/transformador de isolamento ou a qualquer outra conexão “aterrada”, pois 
as entradas dos eletrodos são isoladas galvanicamente. 

A conexão simultânea de um paciente a equipamentos cirúrgicos de alta frequência pode resultar 
em queimaduras no local do estímulo elétrico ou eletrodos de registro, e possíveis danos ao 
estimulador elétrico ou aos eletrodos amplificadores de entrada. A operação em estreita 
proximidade (por exemplo, 1 m) a ondas curtas ou equipamentos de terapia de micro-ondas pode 
produzir instabilidade na saída do estimulador elétrico. 

Equipamentos elétricos de uso médico exigem precauções especiais de compatibilidade 
eletromagnética (CEM) e precisam ser instalados e passarem por manutenção de acordo com a 
documentação de CEM do dispositivo. 

Ao conectar a porta LAN integrada a um sistema de rede, o NetBox Ref. 9031G046x deve ser 
corretamente conectado à linha LAN entre a porta LAN e o sistema de rede. 
 
Não faça uma conexão direta entre a porta LAN do PC e o Sistema de rede! O NetBox Ref. 9031G046x 
fornece isolamento elétrico para evitar que corrente elétrica perigosa atinja o paciente caso o sistema 
de rede entre acidentalmente em curto-circuito elétrico com uma linha de alta tensão. 
 
Não instalar corretamente o NetBox Ref. 9031G046x ao fazer a conexão LAN anula a certificação de 
conformidade deste produto com as normas internacionais de segurança IEC 60601-1 para 
equipamentos eletromédicos. 
 

O uso de acessórios, eletrodos e cabos que não sejam os especificados pela Natus pode resultar no 
aumento das emissões ou diminuição da imunidade do equipamento. 

Não use tomadas múltiplas adicionais nem cabos de extensão. 

Use apenas os dispositivos opcionais especificados pela Natus para cumprir a Norma IEC 60601-1. 

Ao conectar outros equipamentos, atente-se à Norma IEC 60601-1 — Equipamentos eletromédicos, 
Parte 1: Requisitos gerais para a segurança básica e desempenho essencial. Não cumprir essa 
norma pode resultar em riscos de segurança. 
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O equipamento não deve ser utilizado nem empilhado nas proximidades de outros equipamentos. 
Se isso for necessário, o equipamento deve ser observado para garantir o funcionamento normal na 
configuração pretendida. 

Efeitos fisiológicos perigosos! O estimulador de corrente pode gerar correntes e tensão perigosas. 

Ao operar os estimuladores de corrente, é necessário ter cuidado para não expor os pacientes a 
correntes elevadas. Antes de conectar ou desconectar o eletrodo de estímulo, sempre “reinicie” o 
estimulador. 

Preste atenção ao indicador de intensidade durante o uso do programa. Consulte a seção 
Sobrecarga do estimulador no guia de usuário do software e a seção Estimuladores neste manual 
de hardware para obter informações adicionais. 

 

 Avisos 
 

Sempre use cabos de energia elétrica blindados da Natus para evitar ruídos de interferência na 
linha, especialmente perto do paciente ou do amplificador. 

Os equipamentos de comunicações de RF móveis e portáteis podem afetar o equipamento elétrico 
para uso médico. 

Perigo de choque elétrico. Não remova a tampa. Solicite serviços de manutenção de pessoal de 
assistência técnica qualificada. 

Evite o contato acidental entre eletrodos conectados, mas não aplicados, e outras peças 
condutoras, incluindo aquelas ligadas ao terra de proteção. 

Não use detergentes ou produtos de limpeza à base de álcool, solvente, silicone, substâncias 
abrasivas e/ou inflamáveis para limpar o equipamento. 

 

Efeitos colaterais  
Não existem efeitos colaterais conhecidos para os procedimentos realizados com o Keypoint G4. 
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Requisitos de segurança 

 AVISO Este dispositivo destina-se a ser usado por pessoal médico qualificado, com conhecimento 
na área de neurofisiologia e análise neurofisiológica, bem como familiarizado com o uso de produtos/ 
equipamentos Keypoint. 

Este dispositivo foi projetado e testado de acordo com a Publicação IEC 60601-1 para 
equipamentos eletromédicos. Consulte o texto na IEC 60601-1 posteriormente nesta seção. 
 
O dispositivo foi projetado para uso interno a temperaturas entre +10 °C e +35 °C (+50 °F a +95 °F). 
 
O conector de alimentação principal deve ser inserido apenas em uma tomada de alimentação 
fornecida com um contato do terra de proteção. É proibido usar cabos de extensão. 
 

 ADVERTÊNCIA É provável que qualquer interrupção do condutor do terra de proteção no 
interior ou no exterior do dispositivo ou que a desconexão do conector do terra de proteção torne 
o dispositivo perigoso. A interrupção intencional é proibida. O condutor protetivo do terra deve ser 
verificado regularmente. 

  



Instruções de uso do hardware 

11 
 

 

Siga as seguintes recomendações para a operação segura do dispositivo: 

• Ao conectar equipamentos médicos alimentados por uma tomada localizada em 
uma sala usada para fins não médicos ou ao conectar equipamentos elétricos não 
médicos a este dispositivo, preste atenção aos requisitos da Norma IEC 60601-1, 
Requisitos de segurança para sistemas eletromédicos. Consulte o texto da IEC 
60601-1 posteriormente neste capítulo. 

• Quando o dispositivo estiver conectado à sua rede de alimentação, os conectores 
podem estar energizados e qualquer abertura de tampas ou remoção de peças 
possíveis apenas com o auxílio de uma ferramenta pode expor as partes energizadas. 

• O dispositivo deve ser desconectado de todas as fontes de alimentação antes de 
serem abertas para qualquer adaptação, substituição, manutenção ou reparo. 

• Serviços de manutenção devem ser realizados por pessoal de assistência técnica 
autorizada da Natus, exceto para os serviços descritos neste manual como sendo 
executados pelo operador. 

• Use apenas fusíveis com a corrente nominal exigida e do tipo especificado para 
reposição. O uso de fusíveis improvisadose o curto-circuito de porta-fusíveis são 
proibidos. 

• No caso de mais de um equipamento ser conectado ao paciente, deve-se prestar 
atenção à somatória das correntes de fuga no paciente. 

• Sempre que possa ser provável que a proteção tenha sido danificada, o dispositivo 
deve ser tornado inoperante e ser protegido contra qualquer operação não 
intencional. 
Chame pessoal qualificado para realizar ao menos um teste funcional e uma 
verificação de segurança que devem incluir o seguinte: 

– teste de isolamento; 
– teste de continuidade do terra; e 
– teste de corrente de fuga, de acordo com a norma IEC 60601-1. 

• A proteção provavelmente será prejudicada se, por exemplo, o dispositivo: 
– exibir danos visíveis; 
– deixar de executar a(s) função(ões) pretendida(s); 
– tiver sido submetido a esforços graves durante o transporte. 
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Trecho da Norma IEC 60601-1 
 

 AVISO Ao conectar outros equipamentos, deve-se dar atenção especial ao trecho a seguir da 
norma de segurança médica que este sistema respeita. 

 

 
IEC 60601-1 Equipamentos eletromédicos, Parte 1: 
Requisitos gerais para a segurança básica e desempenho essencial. Capítulo 16: 
Sistemas eletromédicos. 

 
Ao conectar a um aparelho médico com uma peça aplicada tipo F ou algum equipamento 
adicional que não cumpra a norma IEC 60601-1, mas a norma de segurança relevante para 
o equipamento, o equipamento adicional: 

 
1) deve ser colocado fora do ambiente do paciente — o ambiente do paciente é qualquer 

área na qual contato intencional ou não intencional possa ocorrer entre o paciente e as 
peças do sistema (por exemplo, uma impressora) ou como resultado do contato de 
outra pessoa com as peças do sistema; 

ou 
 
2) se colocado dentro do ambiente do paciente, deve ser: 

A) fornecido com um conector do terra de proteção adicional; 
ou 

B) fornecido com um transformador de separação adicional, limitando a corrente de 
fuga do compartimento/toque para um valor que não exceda: Condição normal:  
0,1 mA ou Única condição de falha: 0,5 mA. 

 
Consulte detalhes adicionais na Norma IEC 60601-1. 
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Visão geral do sistema 

Estação de trabalho 

 
 
 

(1) Computador (2) Botão Liga/Desliga 

(3) Monitor (4) Alto-falante interno 
(5) Painel de controle (6) Teclado do PC 
(7) Braço de eletrodo (opcional) (8) Estimulador de corrente (opcional) 

(9) Caixa do amplificador (opcional) (10) Painel de conexão 

(11) Kit da caixa de acessórios (opcional) (12) Mouse 

(13) Impressora (opcional) (14) Tomada LAN (opcional) 

(15) Carrinho (16) Fonte de alimentação/ 
transformador de isolamento 

 
 

OBSERVAÇÃO Todas as posições dos dispositivos mostrados na imagem são apenas exemplos. 
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Visão geral da conexão de cabos 
 

 
 

A Fonte de alimentação/ 
transformador de isolamento F Tela K Alto-falante 

B Impressora (opcional) G Caixa do amplificador 
(opcional) L Isolador de rede (opcional) 

C Computador H Caixa do estimulador 
(opcional) 

M Compartimento do 
carrinho 

D Teclado do PC I Mouse 
N Unidade da fonte de 

alimentação CC (usada com 
Transformador de 
isolamento) 

E Painel de controle J Painel de conexão O Caixa do amplificador PE 
(opcional) 
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Conexões dos cabos 
 

Antes de operar o dispositivo, as peças do sistema devem ser conectadas. 
 
1. Conecte todos os cabos da interface de sinais conforme mostrado na ilustração (traço 

preto fino). 
2. Conecte todos os cabos de alimentação da interface conforme mostrado na ilustração, 

exceto os cabos da alimentação principal à tomada de parede (pontilhado azul). 
3. Verifique a tensão: 
 

— Na unidade da Fonte de alimentação, verifique se os seletores de tensão  estão 
ajustados conforme as configurações adequadas de tensão. 

— Na unidade do Transformador de isolamento, assegure que o tipo correto de 
tensão seja usado. 

4. Conecte o cabo da alimentação principal à tomada de parede (pontilhado azul). 

5. Pressione o botão Liga/desliga  no painel frontal do computador para ligar o sistema. 
 

 AVISO Use apenas os dispositivos opcionais especificados pela Natus para cumprir a Norma 
IEC 60601-1. 

 AVISO Sempre use cabos de alimentação elétrica blindados da Natus para evitar ruídos de 
interferência na linha, especialmente perto do paciente ou do amplificador. 

OBSERVAÇÃO Ao desconectar o cabo da linha de alimentação elétrica da entrada da alimentação 
principal na fonte de alimentação/transformador de isolamento, desconecte o cabo da alimentação 
principal do sistema completo. 

OBSERVAÇÃO Verifique se o dispositivo conectado à tomada de parede está posicionado de 
forma a permitir a fácil desconexão da alimentação principal, se necessário. 

OBSERVAÇÃO HS-LINK — Diversos tipos de módulo podem ser conectados ao HS-LINK (consulte 
G, H e O na figura acima). Determinados tipos de combinações de módulo são restritos devido ao 
limite de potência do HS-LINK. As restrições de módulo são controladas por software. 

OBSERVAÇÃO HS-LINK — Os módulos (G, H e O) conectados ao HS-LINK podem ter determinadas 
limitações devido às condições de consumo de energia do sistema. As limitações estão relacionadas 
ao hardware e podem ser evitadas utilizando a Fonte de alimentação CC (N). 
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Painel de conexão 
 

 
 
 
 
 
        

Conector de entrada/saída 
Martelo de tendão/estímulo magnético de entrada/saída ou sincronização do 
disparo externo ou aquisição de estímulo externo. 

 
 

  
Conector do pedal controlador 

 
 

 VEP 
Conector do estimulador de padrão 

 

AEP Conector de fone de ouvido de estimulação auditiva 

 

 VEP Conector de saída do estimulador de óculos visuais 

 

 
 

Indicador de alimentação elétrica LIGADA (ON) 
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Unidades de Fonte de alimentação/transformador  
de isolamento 
Para obter instruções detalhadas, consulte o manual da Fonte de alimentação ou do 
Transformador de isolamento que acompanha as unidades. 
 

 ADVERTÊNCIA Não use tomadas múltiplas adicionais nem cabos de extensão. 

 CUIDADO Use apenas a unidade de Fonte de alimentação/transformador de isolamento de 
segurança de 6 tomadas para todos os dispositivos do sistema completo para cumprir a Norma  
IEC 60601-1. 
Consulte o manual da Fonte de alimentação/transformador de isolamento que acompanha este 
dispositivo para obter as instruções detalhadas de uso. 

 

Fonte de alimentação 

 
 
Transformador de isolamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificações técnicas 
Consulte as especificações técnicas na seção Keypoint G4 da Ficha técnica. 
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Controles 

Painel de controle 

 
 

(1) Indicador de espera (2) Indicador de alimentação LIGADA (ON) 

(3) Teclado numérico (4) Teclas de navegação do software 

(5) Teclas de seta de velocidade de varredura/ 
nível de sensibilidade 

(6) Botão de controle da intensidade do 
estímulo 

(7) Tecla de redefinição da intensidade  
do estímulo (8) Teclas de seta da duração do estímulo 

(9) Teclas de seta da taxa de repetição  
do estímulo (10) Indicador de estímulo 

(11) Tecla de estímulo único (12) Tecla de estímulo repetitivo 

(13) Teclas de seta de traço/marcador e disparo (14) Indicador de volume 

(15) Botão de controle do volume/cursor (16) Indicador de modo do cursor 

(17) Tecla/indicador de mudo do alto-falante (18) Teclas de função do software 
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Funções de controle 

Navegação do software/funções do software 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Teclas de navegação do software — Codificadas por cores 
As teclas de navegação do software permitem navegar pelas guias do aplicativo. 

 
As cores e funções das 6 teclas de navegação do software correspondem àquelas dos 
botões de navegação do software no aplicativo. 

 
As teclas de seta à esquerda e direita e a tecla Enter permitem selecionar os exames. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Teclas de função do software — Codificadas por cores 
As teclas de função do software permitem controlar as diferentes funções do 
software no aplicativo. 

 

 
As 12 cores e funções das doze teclas de função do software correspondem àquelas 
dos botões de função do software no aplicativo. 

 

Velocidade de varredura/nível de sensibilidade 
 

 

 
 

 

Teclas de seta de velocidade de varredura 
A teclas de seta à direita e esquerda permitem modificar a velocidade da varredura. 
 
A tecla de seta à direita aumenta a velocidade de varredura. 
A tecla de seta à esquerda reduz a velocidade de varredura. 

Teclas de seta de nível de sensibilidade 
As teclas de seta acima e abaixo permitem modificar o nível de sensibilidade. 
 
A tecla de seta Acima aumenta o nível de sensibilidade. 
A tecla de seta Abaixo reduz o nível de sensibilidade. 

 
Estimulação 
 

 

          Indicador de estímulo 
A luz verde indicadora de estímulo (LED) pisca uma vez para um único estímulo e 
intermitentemente para estímulos repetitivos. 
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Tecla de estímulo único 
Quando a tecla de estímulo único é pressionada, um único estímulo é liberado e o 
indicador pisca uma vez. 

 
A tecla de estímulo único pode também ser utilizada para parar os estímulos repetitivos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tecla de estímulo repetitivo 
Quando a tecla de estímulo repetitivo é pressionada, estímulos repetitivos são 
liberados e o indicador pisca intermitentemente. 

 
Para parar os estímulos repetitivos, pressione a mesma tecla de estímulo repetitivo ou 
a tecla de estímulo único. 

 

Intensidade/duração/taxa de repetição do estímulo 
 

 
 
 
 

Botão de controle da intensidade do estímulo 
O botão de controle da intensidade de estímulo permite ajustar a intensidade do 
estímulo liberado. 

 
Gire o botão para a direita para aumentar a intensidade do estímulo. 
Gire o botão para a esquerda para reduzir a intensidade do estímulo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tecla de redefinição da intensidade do estímulo 
Pressione a tecla de redefinição da intensidade do estímulo para redefinir a 
intensidade do estímulo para o seu nível de base. 

 ADVERTÊNCIA: Ao operar estimuladores de corrente, é necessário ter cuidado 
para não expor os pacientes a correntes elevadas. Antes de conectar ou desconectar 
o eletrodo de estímulo, sempre reinicie o estimulador. 

 
 
 
 
 
 
 

Teclas de seta de duração do estímulo 
As teclas de seta para cima e para baixo de duração do estímulo permitem 
aumentar/diminuir a duração do estímulo. 
 
A tecla de seta para cima aumenta a duração do estímulo. 
A tecla de seta para baixo reduz a duração do estímulo. 

 

 
 

 
 
 
 

 

Teclas de seta da taxa de repetição do estímulo 
As teclas de seta para cima e para baixo da taxa de repetição do estímulo permitem 
aumentar/diminuir a taxa de repetição do estímulo. 
 
A tecla de seta para cima aumenta a taxa de repetição do estímulo. 
A tecla de seta para baixo reduz a taxa de repetição do estímulo. 

0mA



Instruções de uso do hardware 

21 
 

Alto-falante/volume/modo do cursor/traço/marcador/disparo 
 

 
 
 
 

 
 

Tecla/indicador de mudo do alto-falante 
Pressione a tecla Mudo do alto-falante para alternar entre a função Ligada e Desligada. 

 
A luz amarela (LED) indica que o alto-falante está mudo. Para ajustar o volume, 
consulte a função do botão de controle abaixo. 

 
 

 

Indicador de volume 
A luz verde (LED) indicadora acende quando a função e volume está habilitada. 
Consulte função do botão de controle abaixo. 

 Botão de controle de volume/cursor 
Pressione o botão de controle para alternar entre as funções de modo do volume ou 
do cursor. 
 
Quando o volume estiver habilitado, gire o botão para ajustar o nível de volume. 
Quando o modo do cursor estiver ativado, gire o botão para mover os 
traços/marcadores ou o cursor de disparo. 

 
 
 

 
 

 

Indicador de modo do cursor 
A luz verde (LED) indicadora fica acesa quando o modo de cursor está habilitado. 

 
Quando ativado, permite mover o traço/marcador ou o cursor de disparo com o  
uso do botão de controle. Consulte a função do botão de controle acima. 

 
 

 
 

 

 
 

 
Teclas de seta de traço/marcador/disparo 
Em aplicativos de NC, onda F e reflexo H: 
As teclas de seta acima e abaixo selecionam o traço ativo.  

As teclas de seta à direita e esquerda selecionam o cursor ativo. 
 

No aplicativo EMG: 
As teclas de seta acima a abaixo movem o cursor de disparo em pequenas etapas. 
As teclas de seta à esquerda e direita movem o cursor de disparo à esquerda e à direita. 

 

Painel traseiro 

LINK  Conector de entrada do HS-Link — Painel de conexão (interno) 
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Pedal controlador (opcional) 
 

Pedais controladores estão disponíveis como um modelo de pedal triplo (recursos A, B e 
C) ou um modelo de pedal único (recurso B). Consulte também a seção Controle de mão 
de estímulo avançado neste manual. 
 

 
 
   Pedal controlador — Modelo com 3 pedais 

 

IPX1 
Grau de proteção contra entrada prejudicial de água 

 

    (A) 
 

Conforme a aplicação 

 
 

    (B) 

Iniciar/Parar estímulo 
Pressione por 1 segundo para iniciar os estímulos repetitivos. 

 
 

  (C) 

Executar/Pausar — Conforme a aplicação 
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Amplificadores 

Módulos do amplificador: 3, 4, 6 e 8 canais 

 

 
 
 

 
 
 

Indicador de alimentação elétrica LIGADA (ON) 
A luz verde (LED) indica que a alimentação do amplificador está ligada. 

 
Entrada do amplificador (isolada) 
Todos os conectores de entrada do amplificador são isolados eletronicamente. 

 
 

Conectores de entrada do amplificador sensíveis à eletrostática 

 ADVERTÊNCIA Não toque nos conectores de entrada do amplificador, 
pois isso pode danificar o amplificador ou afetar seu desempenho. 

 
 

 
 
 
 

 

Ω 
Chave/indicador de teste de impedância (apenas 4/6/8 canais) 
Pressione a chave de teste de impedância para iniciar a medição da impedância. 
A luz verde (LED) indica que o teste de impedância está em andamento. 

    
3 canais 4 canais 6 canais 8 canais 
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 Tecla/indicador de mudo do alto-falante 

Pressione a tecla do Alto-falante para alternar entre as funções Ligada e 
Desligada. A luz amarela (LED) indica que o alto-falante está mudo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador de eletrodo ativo — Preto 
O eletrodo ativo corresponde ao conector de entrada preto. 
A luz verde (LED) indica os resultados do teste de impedância conforme 
descrito abaixo. 

 
Status do LED Resultado 
Todos os LEDs desligados Impedância aceitável 
LEDs acesos constantemente Alta impedância 

 
 

 
 
 
 
 

Indicador do eletrodo de referência — Vermelho 
O eletrodo de referência corresponde ao conector vermelho de entrada.  
A luz verde (LED) indica os resultados do teste de impedância. 
Consulte o status do LED e a descrição dos resultados na seção Indicador de 
eletrodo ativo acima. 

 
 

 

 

Conectores de entrada do amplificador (1-3)/(1-4) 
Os conectores de entrada 1-3 e 1-4 do amplificador possuem uma tomada tipo 
DIN e um par de conectores à prova de toque de 1,5 mm. 

 
 

 

 
 
 

Conectores de entrada do amplificador (4-8) 
Os conectores de entrada 4-8 do amplificador possuem um par de conectores 
à prova de toque de 1,5 mm. Esses conectores de entrada do amplificador 
podem compartilhar o mesmo pino de referência. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Indicador/linha de referência interconectado 
A luz verde (LED) indica que os conectores de entrada de referência acima da 
linha de referência estão interconectados. Este recurso é ativado quando 
selecionado na configuração do software do aplicativo. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Conector/indicador de aterramento do paciente 
Conecte o eletrodo aterrado do paciente ao conector verde. A luz verde (LED) 
indica os resultados do teste de impedância. 
Consulte o status do LED e a descrição dos resultados na seção 
Indicador de eletrodo ativo acima. 

 
 ADVERTÊNCIA Não conecte o “terra do paciente” à conexão do terra de 

proteção no painel traseiro da Unidade da fonte de 
alimentação/transformador de isolamento ou a qualquer outra conexão 
“aterrada”, pois as entradas dos eletrodos são isoladas galvanicamente. 

 
 

 
 
 

Conector/indicador de aterramento do paciente 
Conecte o eletrodo aterrado do paciente ao conector verde. 
 

A luz verde (LED) indica os resultados do teste de impedância. 
Consulte o status do LED e a descrição dos resultados no Indicador de eletrodo 
ativo acima. 

Painel traseiro 
 

LINK  Conector de entrada do HS-Link — Painel de conexão (interno) 
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LINK  Conector de saída do HS-Link — Conexão do estimulador de corrente 

 
 

 
 

Porta do HS-Link 
A porta do HS-Link permite uma conexão de módulo adicional (por exemplo, 
estimulador). Para abrir a tampa da porta do HS-Link, use uma ferramenta 
(por exemplo, pequena chave de fenda). 
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Módulo amplificador de PE ― 6 canais 

 
 

 
 

 
 

Indicador de alimentação elétrica LIGADA (ON) 
A luz verde (LED) indica que a alimentação do amplificador 
está ligada. 

 
 

 
 

Entrada do amplificador (isolada) 
Todos os conectores de entrada do amplificador são isolados 
eletronicamente 

 
 

 
 
 

Conectores de entrada do amplificador sensíveis à 
eletrostática 

 ADVERTÊNCIA Não toque nos conectores de entrada do 
amplificador, pois isso pode danificar o amplificador ou afetar 
seu desempenho. 

 

 
 

Indicador/chave de teste de impedância 
Pressione a chave de teste de impedância para iniciar a 
medição da impedância. 
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Conectores de entrada do amplificador — Arranjo de 
eletrodos comum 
A luz verde (LED) indica os resultados do teste de impedância 
conforme descrito abaixo. 

 
 

Status do LED Resultado 
Todos os LEDs desligados Impedância aceitável 
LEDs acesos constantemente Alta impedância 

 

 

Conectores de entrada do amplificador — Arranjo de 
eletrodos da cabeça (montagem) Os conectores do arranjo de 
eletrodos da cabeça são rotulados de acordo com o Sistema 
Internacional 10-20 de posicionamento de eletrodos. 
 
A luz verde (LED) indica os resultados do teste de impedância. 
Consulte os status do LED e a descrição dos resultados em 
Conectores de entrada do amplificador — Arranjo de 
eletrodos comum acima. 

 
Conector/indicador de aterramento do paciente 
Conecte o eletrodo aterrado do paciente ao conector verde. 

 
A luz verde (LED) indica os resultados do teste de impedância. 
Consulte os status do LED e a descrição dos resultados em 
Conectores de entrada do amplificador — Arranjo de 
eletrodos comum acima. 

 

 
Painel traseiro 

 
 
 
 

LINK  

Conector de entrada do HS-Link — Módulo do 
amplificador/painel de conexão (interno) 

 
 ADVERTÊNCIA Devido ao risco de choques elétricos, o 

operador e/ou o paciente não deve tocar direta ou 
indiretamente na blindagem de metal no cabo LINK conectado 
à parte traseira do amplificador. 

 

 

LINK  
Conector de saída do HS-Link — Não disponível 
Para uso futuro da conexão de módulo adicional. 
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Estimuladores 

Informações de segurança 
Estimuladores 

 

 ADVERTÊNCIA Ao operar estimuladores de corrente, é necessário ter cuidado para não 
expor os pacientes a correntes elevadas. Antes de conectar ou desconectar o eletrodo de 
estímulo, sempre “reinicie” o estimulador. 

 ADVERTÊNCIA A conexão simultânea de um paciente a equipamentos cirúrgicos de alta 
frequência pode resultar em queimaduras no local do estímulo elétrico ou eletrodos de registro, 
bem como em possíveis danos ao estimulador elétrico ou eletrodos amplificadores de entrada.  
A operação em estreita proximidade (por exemplo, 1 m) a ondas curtas ou equipamentos de 
terapia de micro-ondas pode produzir instabilidade na saída do estimulador elétrico. 

 ADVERTÊNCIA Efeitos fisiológicos perigosos! O estimulador de corrente pode gerar 
correntes e tensão perigosas. 

 AVISO Evite estímulo elétrico por um período prolongado. 

 

Eletrodos de estímulo 
 

 ADVERTÊNCIA Ao usar eletrodos de agulha para gravação ou estímulo, use eletrodos de 
agulha previamente esterilizados e de uso único ou esterilize cuidadosamente eletrodos de 
agulha multiuso. 

OBSERVAÇÃO Para limpar eletrodos de superfície multiuso, consulte as respectivas instruções 
de uso. 

 AVISO Evite o contato acidental entre eletrodos conectados, mas não aplicados, e outras 
peças condutoras, incluindo aquelas conectadas ao terra de proteção. 
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Controle de mão de estímulo avançado 
(opcional) 
 

 
 

(1) Pinos do eletrodo de saída 
Para estímulo direto na pele, consulte a descrição dos eletrodos de estímulo nesta seção. 

(2) Indicadores de polaridade e estímulo 
O catodo de estímulo é indicado por uma luz verde (LED) constante. Durante o estímulo, o outro 
indicador LED pisca em amarelo — uma vez para um único estímulo e intermitentemente para 
estímulos repetitivos. Observe que se o estimulador não estiver ativado, nenhum LED acenderá. 
(3) Botão de estímulo único 
Pressione rapidamente o botão no controle. 

(3) Botão de estímulo repetitivo 
Mantenha pressionado o botão no controle por pelo menos 1 segundo. 
Parar 
Para interromper o estímulo repetitivo, pressione o botão de estímulo repetitivo novamente. 

(4) Botão giratório de controle de intensidade do estímulo 
Para aumentar ou diminuir a intensidade da corrente, gire o botão. 
Ou, também é possível usar o botão giratório do mouse ou o botão de controle da intensidade do 
estímulo no painel de controle. 
Redefinir 
Para redefinir a intensidade para o nível zero, pressione a tecla de redefinição da intensidade do 
estímulo no painel de controle. 

(5) Botão A: Botão de novo local — Ativo em exames de nervos motores e sensoriais 
Pressione rapidamente o botão no controle. 
(5) Botão A: Limpar — Ativo na onda F 
Pressione rapidamente o botão no controle. 
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(5) Botão A: Executar trem — Ativo em estimulação nervosa repetitiva (RNS) 
Pressione rapidamente o botão no controle. 
(5) Botão A: Próximo exame — Ativo em motor, sensorial, onda F e reflexo H 
Mantenha o botão no controle pressionado por pelo menos 2 segundos. 
(6) Botão C: Iniciar/parar média — Ativo em exames de nervo sensorial 
Pressione rapidamente o botão no controle. 
(7) Botão de polaridade 
Pressione o botão para alterar a polaridade. 

 
Observação sobre os botões A (5) e C (6). 

 
Botão A (5) tem a mesma função de: A 
Pedal controlador, pedal A; 
Botão A no aplicativo Keypoint.NET. 

 
Botão C (6) tem a mesma função de: 
Pedal controlador, pedal C; C 
Botão C no aplicativo Keypoint.NET. 
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Estimuladores de corrente constante 
 

 
         －  Estimulador CC único               －  Estimulador CC múltiplo 
 

               

Indicador de alimentação elétrica LIGADA (ON) 
A luz verde (LED) indica que a alimentação do estimulador está ligada. 

  

Saída CC do estimulador (isolada) 
Os conectores de saída CC do estimulador são isolados eletronicamente. 

                 
Indicador de liberação de estímulo 
Pisca para o pulso de estímulo. 

                

Tomada de saída CC do estimulador (isolada) 
Para conexão de eletrodos de estímulo com conectores DIN. Suporte 
para o controle de mão ativo. 

                                   

 
Conectores de saída à prova de toque (isolados) 
Para conexão de eletrodos de estímulo com conectores à prova de toque. 

 

                 
 

Indicador de eletrodo ativo 
As luzes verdes (LED) indicam os eletrodos de estímulo ativos (catodo). 

 
Painel traseiro 

  
 

Conector de saída do HS-Link — Conexão do módulo do amplificador. LINK
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Informações adicionais relacionadas a estímulos 
 

Fonte de tensão 
A fonte de tensão dos estimuladores de corrente é de aproximadamente 400 V. Se a impedância 
de carga exceder 400 V/Iskin, em que Iskin denota a corrente de estímulo selecionada, os 
estimuladores não fornecerão as correntes selecionadas. Além disso, os estimuladores não 
poderão fornecer mais do que aproximadamente 0,5 W. Isso pode limitar a corrente de saída 
para estímulos rápidos. 
 

Eletrodos de estímulo 
Eletrodos de estímulo recomendados 
Os eletrodos de estímulo recomendados a usar em exames comuns são: 
 

Número do eletrodo Tipo 

9013S030 Eletrodo digital de anel 
9013L069 Eletrodo digital de anel e velcro 
9013L035 Eletrodos de estímulo manuais em miniatura 
9013L036 Eletrodos de estímulo manuais 
9031E014 Controle de mão de estímulo passivo 
9031E015 Controle de mão de estímulo ativo 
9031E017 Controle de mão de estímulo avançado 

 
Ao usar os eletrodos de superfície (cutâneos), o seguinte se aplica: 
 
Antes de aplicar as pontas de feltro do 9013L035 e 9013L036 ou qualquer um dos 
eletrodos aterrados da série 9013S070 a um paciente, eles devem ser mergulhados em 
solução salina para obter um bom contato elétrico com a pele. Cada par de pontas de 
feltro deve ser usado com apenas um paciente. 
 
Do mesmo modo, ao usar os pinos de eletrodo do 9031E014/9031E015/9031E017 ou 
outros eletrodos com contato de metal fornecidos sem gel condutor, a impedância da 
pele pode ser reduzida usando um creme para eletrodo ou equivalente. 
 
Ao usar eletrodos de superfície reutilizáveis, reprocesse-os de acordo com as instruções 
do fabricante e de acordo com o procedimento validado de controle de infecções. 
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Densidade de corrente máxima 
Atenção! Se a densidade de corrente exceder 2 mA rms/cm2, pode ser necessário atenção 
especial do usuário (risco de queimar a pele). A corrente máx. de pulso dependerá da 
frequência do estímulo, da amplitude do pulso e da área do eletrodo. A densidade de corrente 
pode ser calculada da seguinte forma: 

  
J = √ (f × Tp) × I/A, 
 
em que f indica a frequência de estímulo, Tp a amplitude do pulso, l a corrente do pulso 
e A é a área do eletrodo. No entanto, em alguns casos, por exemplo de danos ao nervo, 
pode ser necessário aplicar correntes mais pesadas. 

 
 
Áreas dos eletrodos 

9031E014 = 0,57 cm2 

9031E015 = 0,57 cm2 

9031E017 = 0,58 cm2 

9013L035 = 0,07 cm2 

9013L036 = 0,39 cm2 

9013L069 = O x 0,5 cm2, 
 
em que O indica a circunferência. 

 
Exemplo: eletrodo de estímulo de superfície 9013L036, pontas de feltro, frequência de 
estímulo de 2 Hz, amplitude de pulso de 0,2 ms: 

  
J = √ (2 × 0,0002) × I/0,39 cm2 < 2 mA/cm2 
I < 39 mA 
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Teste de energização 
 

Advertências 
 

Ao executar o teste de inicialização do aplicativo Keypoint.NET, as seguintes 
advertências relativas ao hardware/equipamento podem aparecer na tela: 
 
Current Stimulator may be malfunctioning (Estimulador de corrente pode estar com defeito): 
Ocorreu um problema durante o teste de inicialização do estimulador. Saia do programa 
Keypoint.NET e verifique a conexão dos cabos. 
 
Não use o estimulador de corrente quando esta mensagem for exibida. O estimulador 
pode estar com defeito. 
 
No Hardware detected (Nenhum hardware detectado) 
A comunicação entre o PC e o hardware não foi estabelecida. Saia do programa 
Keypoint.NET e verifique: 
— a conexão do cabo USB entre a unidade do computador e o Painel de conexão 

(interno); 
— a conexão do cabo de alimentação ao Painel de conexão (interno). 
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Manutenção 
 
Instruções de limpeza 
 

A manutenção que pode ser realizada pelo operador é limitada ao dispositivo. Qualquer 
manutenção no interior do equipamento deve ser executada apenas por pessoal técnico 
qualificado. 
 
 
O procedimento de limpeza deve ser realizado de acordo com as diretrizes de limpeza da 
autoridade local de vigilância sanitária. 
 

• Desligue a fonte de alimentação antes de limpar o sistema. 

• Limpe o equipamento com um pano limpo levemente úmido até ele ficar seco. 

• Assegure que nenhum líquido entre no dispositivo pelos botões nem por outras 
aberturas do compartimento. 

 

 AVISO Não use detergentes de limpeza nem produtos de limpeza à base de álcool, 
solvente, silicone, substâncias abrasivas e/ou inflamáveis. 

 

Verificações de segurança 
As verificações de segurança a seguir devem ser realizadas apenas por pessoal de 
assistência técnica qualificado pelo menos uma vez por ano e em caso de reparo: 
 
1. Inspeção para a verificação de danos visíveis ao dispositivo. 
2. Inspeção do cabo de alimentação e cabos de conexão. 
3. Verificação das conexões dos cabos de eletrodos e do paciente. 
4. Verificação da saída do estimulador de corrente em todas as faixas — Manual de ref. 

KPTest4. 
5. Medição da resistência do isolamento. 
6. Medição de correntes de fuga. 
7. Medição da resistência do condutor de proteção do terra. 
8. Medição da resistência do compartimento aterrado de proteção e peças do carrinho. 
9. Verificação de ganho do amplificador — Manual de ref. KPTest4. 
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Descarte ao final da vida operacional 
A Natus tem o compromisso de atender aos requisitos dos Regulamentos da União Europeia de 2014 de 
Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). Estes 
regulamentos estipulam que os resíduos elétricos e eletrônicos devem ser coletados separadamente para 
o tratamento e recuperação apropriados para garantir que os resíduos WEEE sejam reutilizados ou 
reciclados de forma segura. Em linha com esse compromisso, a Natus pode repassar a obrigação da coleta 
e da reciclagem para o usuário final, a não ser que sejam feitos outros acordos. Entre em contato conosco 
para saber mais detalhes sobre a coleta e recuperação de sistemas disponíveis para você em sua região em 
www.natus.com.  

Equipamentos elétricos e eletrônicos (Electrical and Electronic Equipment, EEE) contém materiais, 
componentes e substâncias que podem ser perigosos e apresentar um risco para a saúde humana e para o 
meio ambiente quando os WEEE não forem tratados corretamente. Portanto, os usuários finais também 
têm um papel a desempenhar na garantia de que os WEEE sejam reutilizados e reciclados de forma segura. 
Os usuários de equipamentos elétricos e eletrônicos não devem descartar WEEE juntamente com outros 
resíduos. Os usuários devem utilizar os sistemas municipais de coleta ou a obrigação de coleta do 
produtor/importador ou seus transportadores licenciados de resíduos para reduzir os impactos ambientais 
adversos relacionados com o descarte dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos e para 
aumentar as oportunidades de reutilização, reciclagem e recuperação dos resíduos de equipamentos 
elétricos e eletrônicos.  

Equipamentos marcados com um símbolo de um recipiente com rodas cruzado são equipamentos elétricos 
e eletrônicos. O símbolo de um recipiente com rodas cruzado indica que os resíduos de equipamentos 
elétricos e eletrônicos não devem ser eliminados juntamente com os resíduos não separados, mas que 
devem ser coletados separadamente.  

 

  

https://natus.com/
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Classificação 
 
Tipo de proteção contra choque elétrico — Classe l: 

Equipamento em que a proteção contra choque elétrico não depende unicamente do 
isolamento básico, mas que inclui uma precaução adicional de segurança que é 
fornecida para conectar o equipamento no condutor do terra de proteção na fiação fixa 
da instalação, de modo que as partes metálicas acessíveis não podem tornar-se 
energizadas em caso de falha do isolamento básico. 

 
Métodos de esterilização ou desinfecção recomendados pelo fabricante: 

Consulte a seção “Manutenção”. 
 
Grau de proteção contra choques elétricos: 

Tipo BF: peça aplicada que oferece um grau específico de proteção contra choque 
elétrico, especificamente à respeito de: 
— corrente de fuga permitida; 
— a peça aplicada é isolada eletricamente (flutuante); 
— não se destina à aplicação cardíaca direta. 

 
Grau de proteção contra entrada prejudicial de água: 

IP20: equipamento comum (equipamento fechado sem proteção contra entrada  
de água). 

 
Grau de segurança de aplicação na presença de misturas  anestésicas inflamáveis com 
ar, com oxigênio ou com óxido nitroso: 

Equipamento não adequado para uso na presença de tal mistura. 
 
Modo de operação: 

Operação contínua. 
 
Grau de proximidade do paciente: 

Equipamento completo (sistema) é adequado para uso no ambiente de paciente. 
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Símbolos gerais de regulamentação 

Rx Only 
Apenas para público dos EUA. As leis federais dos EUA determinam que este 
aparelho seja vendido somente por determinação médica. 

 

  

Regulamentação de Dispositivo Médico (Medical Device Regulation, MDR) - 
Produto certificado para estar em conformidade com a Regulamentação CE 
2017/745. 

 
Consulte as instruções de uso. 

 
Siga as instruções de uso. 

 
Advertências associadas a este dispositivo. Consulte as instruções de uso. 

 
Avisos associados a este dispositivo. Consulte as instruções de uso. 

 

  
O dispositivo é do Tipo BF, ou seja, a peça aplicada é isolada eletricamente. 

 

  
Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos: Informações de conformidade. 

 
Número de referência 

 
Número de série 

SWL Carga de trabalho segura. 

 Ano de fabricação 

 Fabricante 

 
 

OBSERVAÇÃO Para símbolos relacionados ao computador, monitor e impressora, consulte a 
documentação fornecida. 
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Compatibilidade eletromagnética 
Requisito Descrição 

Ambiente de uso 
O sistema destina-se a ser usado em hospitais e clínicas médicas, exceto para 
equipamento cirúrgico de alta frequência quase ativos e salas blindadas de RF do sistema 
para imagem por ressonância magnética, onde a intensidade dos distúrbios 
eletromagnéticos é alta. 

Desempenho 
essencial  

As fontes potenciais de risco inaceitável identificadas para caracterizar o DESEMPENHO 
ESSENCIAL de um EQUIPAMENTO DE DIAGNÓSTICO em funcionamento abrangido 
nesse RMF são: 
• Mínimo de ruído em um formato de onda ou de artefatos ou distorções em uma imagem 

ou erro de valor numérico exibido, que não possa ser atribuído a um efeito fisiológico e 
que pode alterar o diagnóstico 

• Sem exibição de indicações incorretas relacionadas com a segurança 
• Sem produção de nível excessivo de saída de estímulo 
• Sem chamas/incêndio 
A interrupção temporária dos estimuladores e da exibição da forma de onda foi avaliada e 
determinada para não afetar negativamente o paciente. Não considera-se que esse tipo de 
degradação afeta o desempenho essencial ou a segurança dos sistemas. 
• Considerando isso, a imunidade a descargas eletrostáticas e interrupções da 

alimentação enquanto estiver no modo operacional é aceitável, pois se relaciona ao 
desempenho essencial e de segurança dos sistemas de forma que: 
a. A comunicação entre a unidade da base, o amplificador e o PC pode ser perdida se 

um modo seguro for inserido e o usuário puder fazer a recuperação ligando 
novamente o sistema e/ou reiniciando o software do aplicativo. 

b. Caso a comunicação não seja interrompida, as formas de onda podem conter 
artefatos elétricos que podem ser diferenciados, mas o sistema deve ser 
recuperado após o exame, sem mudanças de modo ou parâmetro. 

Não é considerado um risco inaceitável ou efeito para o DESEMPENHO ESSENCIAL se o 
EQUIPAMENTO DE DIAGNÓSTICO abrangido nesse RMF se tornar completamente não 
operante, devido ao seu uso pretendido. 
Caso ocorra a perda temporária ou a degradação do desempenho essencial devido a 
perturbações eletromagnéticas, o sistema será restaurado automaticamente ou será 
necessário realizar uma intervenção manual para reiniciá-lo. Isso depende do grau d o 
problema. 

Advertências 

 ADVERTÊNCIA: Deve-se evitar o uso deste equipamento adjacente ou de modo 
empilhado com outros equipamentos, pois isso pode resultar em operação inadequada. Se 
tal uso for necessário, este equipamento e os outros equipamentos devem ser observados 
para verificar se estão operando normalmente. 

 ADVERTÊNCIA: O uso de acessórios, transdutores ou cabos que não os 
especificados ou fornecidos pelo fabricante deste equipamento pode resultar em aumento 
de emissões eletromagnéticas ou redução da imunidade eletromagnética deste 
equipamento e resultar em operação inadequada. 

 ADVERTÊNCIA: Equipamentos de comunicações de FR portáteis (incluindo 
periféricos, como cabos de antena e antenas externas) devem ser usados a uma distância 
de no mínimo até 30 cm (12 polegadas) de qualquer peça do sistema Keypoint Focus, 
incluindo cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, pode resultar em degradação 
do desempenho deste equipamento. 

Observação 

OBSERVAÇÃO: As características de emissão deste equipamento fazem dele um 
dispositivo adequado para uso em áreas industriais e hospitais (CISPR 11 classe A). Se for 
usado em ambiente residencial (para a qual a CISPR 11 Classe B é normalmente 
necessária), este equipamento pode não oferecer uma proteção adequada para os serviços 
de comunicação de frequência de rádio. O usuário pode ter de tomar medidas de mitigação, 
como deslocamento ou reposicionamento do equipamento. 
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Lista de itens, peças adicionais e opcionais  
do sistema 
Lista de todos os módulos, cabos e acessórios com os quais o fabricante do Keypoint G4 alega cumprimento. 
O cliente ou o usuário do Keypoint G4 deve assegurar ele seja usado com tais peças. 
 

N/P Tipo Orientação 

9031G0711 Painel de controle do Keypoint G4  

9031G0703 Caixa da unidade principal do 
Keypoint G4  

9033C073- Amplificador EMG/PE de 3 canais  

9033C074- Amplificador EMG/PE de 4 canais  

9033C076- Amplificador EMG/PE de 6 canais  

9033C077- Amplificador PE de 6 canais  

9033C078- Amplificador EMG/PE de 8 canais  

9006A210- * 
9006A211- * 
9006A220- * 
9006A226- * 

Cabo de alimentação, UE 
Cabo de alimentação, Reino Unido 
Cabo de alimentação, EUA 
Cabo de alimentação, Dinamarca 

Blindado, aterrado e comprimento máximo de cabo 
de 3 m. 

9006A253- Cabo de interface de alimentação 
(impressora) Comprimento do cabo = 0,5 m 

9006A254- Cabo de interface de alimentação 
(tela) Comprimento do cabo = 1,5 m  

9006A250- Cabo de interface de alimentação 
(PC) Comprimento do cabo = 1,2 m  

9006A255- Cabo de interface de alimentação 
(Laptop) Comprimento do cabo 1,2 - 1,8 m 

9080K0541 + 
9080K0522 

Cabo de patch do HS-Link 
(Unidade principal — Amplificador) Comprimento do cabo = 2,0 m 

9080K0131 Cabo USB (PC - Front End) Comprimento do cabo = 1 m  

Genérico Cabo de sinal de vídeo (RGB digital) Comprimento máximo do cabo = 1,7 m 

Genérico Cabo de sinal da impressora  Comprimento máximo do cabo = 1,7 m 

Genérico * Cabos dos eletrodos e de 
estimulação Blindado. Comprimento máximo do cabo = 2 m 

Genérico Eletrodos de estimulação, 
aterramento e de registro 

Blindados ou não. Comprimento máximo do cabo = 
1,2 m 

Genérico * PC (Laptop/Desktop)  

Genérico Mouse Comprimento máximo do cabo = 2 m (parcialmente 
interno) 

Genérico Teclado Comprimento máximo do cabo = 2 m (parcialmente 
interno) 

9080F054- Monitor de 22”  

9031D040- * Transformador de isolamento 115 V  
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9031D041- * Transformador de isolamento 230 V 

9031E014- * Controle de mão de estímulo passivo Comprimento do cabo = 2,5 m 

9031E015- * Controle de mão de estímulo ativo Comprimento do cabo = 2,5 m 

9031E017- * Controle de mão avançado Comprimento do cabo = 2,5 m 

9031E027- * Fones de ouvido Comprimento do cabo = 5 m 

9031E025- * Fone de ouvido com microfone Comprimento do cabo = 5 m 

9031E026- * Fone de ouvido protegido Comprimento do cabo = 5 m 

9031E028- * Condutor ósseo Comprimento do cabo = 5 m 

9031B030- Pedal controlador, 3 teclas Comprimento do cabo = 2,5 m 

9031B032- Pedal controlador, 1 teclas Comprimento do cabo = 2,5 m 

9031E040- * Martelo de tendão Comprimento do cabo = 1,8 m 

9033B033- * Cabo comutador manual Comprimento do cabo = 1,8 m 
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Consulte em www.natus.com o escritório local de Vendas e assistência técnica. 

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

 
 

Rx Only 
 
 
Reg. N°. 9031M1506  Rev D — PT-BR 
 
  

http://www.natus.com/
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