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O conteúdo deste manual é propriedade da Natus Medical Incorporated. 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 quaisquer
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 Dantec Keypoint.NET e a realização de exames. Para uso avançado do aplicativo
Dantec 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).

Sinais e símbolos
Venda apenas
Apenas para público dos EUA. As leis federais dos EUA determinam que este
mediante prescrição aparelho seja vendido somente por determinação médica.
médica
Advertências associadas a este dispositivo.
Avisos associados a este dispositivo.
Consulte as instruções de uso.
O dispositivo cumpre a diretiva 93/42/EEC da CE para dispositivos médicos.
Taxa de repetição
Estimulação repetitiva
Estímulo único
Duração do estímulo
Indicador de modo da intensidade do estímulo
Indicador de liberação de estímulo
Velocidade de varredura/sensibilidade
Indicador de modo da roda (intensidade)
Indicador de modo da roda (marcador/disparo)

Uso pretendido
O sistema Keypoint é um aparelho eletrofisiológico para avaliar diagnósticos e prognósticos, bem como
para monitorar doenças do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico.
Ele também pode ser usado para estudar aspectos funcionais de nervos e músculos em outros campos,
como reabilitação (fisiatria), medicina ocupacional e medicina do esporte.
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Contraindicações
Consulte as contraindicações relacionadas ao hardware e seu uso no Manual do hardware do Dantec
Keypoint ou G4. Leia as informações antes de utilizar o equipamento.

Advertências
Consulte advertências, precauções e avisos relacionados ao hardware e seu uso no Manual do
hardware. Leia as informações antes de utilizar o equipamento.
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 Dantec Keypoint.NET.
A Natus não assume nenhuma responsabilidade quando o equipamento não for utilizado conforme
descrito neste manual.
Não toque no botão do modo da roda ao mover os cursores enquanto altera os níveis de disparo ou
utiliza a roda de intensidade, pois você pode aumentar involuntariamente a intensidade do estímulo.
Ao operar os estimuladores de corrente, é necessário ter cuidado para não expor os pacientes a
correntes elevadas. Portanto, 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 neste guia de usuário e a seção Estimuladores no Manual do hardware do Keypoint para
obter mais informações.
Evite estímulos transtorácicos.
Em caso de irritação cutânea ou qualquer outro sintoma incomum durante o uso, interrompa o
estímulo e remova o eletrodo da pele.

Avisos
Evite estímulo elétrico por um período prolongado.
Evite o contato acidental entre eletrodos conectados (mesmo quando não aplicados no paciente) e
outras peças condutoras, inclusive aquelas aterradas.
Em caso de sangramento causado pela inserção de eletrodos de agulha, é necessário utilizar
vestimenta de proteção de acordo com as normas locais.
Precauções convencionais devem ser tomadas para pacientes com doenças infecciosas.
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Início do Dantec Keypoint.NET
Para iniciar o aplicativo, clique duas vezes no ícone do Keypoint.NET localizado na área de trabalho do
Windows. A Home Page (Página inicial) será exibida.

Página inicial

A Home Page (Página inicial) é a exibição inicial vista ao abrir o programa. Na Home Page (Página inicial), estão
disponíveis as opções a seguir:

 Criar um novo estudo.
 Abra a Study List (Lista de estudos) com os estudos existentes.
 Acesse as Options (Opções) avançadas — acessíveis apenas na página inicial.
 Saia do programa.

-9-

Dantec Keypoint

Dados do paciente

Clicar no botão New Study (Novo estudo) na página inicial abre a página Patient Data (Dados do paciente). Na
página Patient Data (Dados do paciente) é possível inserir/editar:
 Dados do paciente
 Comentários
 Conclusões
Não é possível inserir dados quando a caixa de seleção Study Completed (Estudo concluído) estiver marcada.
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Lista de estudos

Clicar no botão Study List (Lista de estudos) na página inicial ou na guia Study List (Lista de estudos) na barra de
navegação, abre a lista de estudos na qual você pode acessar um estudo para editá-lo. A lista de estudos pode
conter estudos locais e remotos.
Clicar em um estudo destaca o estudo relevante e fornece uma “lista de revisão” no lado direito da exibição da
lista de estudos, conforme mostra a figura acima.

Ícone de status

1

Carregando

4

Local

2

Concluído

5

Verificado

3

Ativo

6

Remoto

Clicar duas vezes em um estudo
Clicar duas vezes em um estudo abre a guia Patient Data Menu (Menu de dados do paciente) para editar os
campos de entrada de dados.

Novo estudo para este paciente
Para criar um novo estudo para o paciente, clique em New Study for This Patient (Novo estudo para este paciente)
e você será redirecionado para a página Patient Data (Dados do paciente).
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Clicar com o botão direito em um estudo
Clicar com o botão direito em um estudo exibe um menu de atalhos que permite exportar, excluir e gerar
relatórios. Também é possível classificar e filtrar os estudos.

Clicar com o-botão direito no título de uma coluna
Clicar com o botão direito no título de uma coluna exibe uma lista de tipos de coluna que você pode selecionar
para exibir na lista de estudos.

Clicar com o botão esquerdo no título de uma coluna
Clicar com o botão esquerdo no título de uma coluna classifica a lista de acordo com a coluna.

Menu de exames

1

Barra de navegação superior com guias

6

Exibição de locais detalhados

2

Seleção de configurações do aplicativo

7

Caixa de anatomia

3

Botões de opção Left (Esquerda) ou Right
(Direita)

8

Exibição do tipo de exame

4

Lista suspensa de raízes do filtro

9

Barra de status do paciente

5

Lista suspensa de músculos

10 Estrutura de exibição de árvore
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Tipos de exame e exibições de locais detalhados
Selecione um exame na guia Test Menu (Menu de exames), que pode ser acessada na guia Patient Data
(Dados do paciente). Clicar na guia Test Menu (Menu de exames) mostra as exibições Test Types (Tipos de
exame) (8) e Detailed Sites (Locais detalhados) (6). A exibição de tipos de exame consiste em pastas de
exames. Cada pasta organiza vários exames relacionados. A exibição de locais detalhados mostra diversas
Anatomy Boxes (Caixas de anatomia) (7) que contêm os locais de músculos/nervos disponíveis. —
Consulte a figura acima.

Início de um exame
1. Para selecionar um exame, clique nele, por exemplo, Motor, na exibição de árvore.
— O joystick/teclas de seta à direita do Painel de controle também podem ser usados para selecionar exames.
2. Em seguida, selecione o lado — Left (Esquerdo) ou Right (Direita) — clicando na opção adequada.
— No Painel de controle, também é possível usar os botões laranja e verde.
— Você pode selecionar as opções Filter Root (Raiz do filtro) e Muscle /Nerve (Músculo/nervo) na lista
fornecida nas caixas suspensas. Clique na seta suspensa para abrir a lista, como mostrado na figura abaixo.
3. Por fim, clique em um local de estímulo na exibição Detailed Sites (Locais detalhados), por exemplo,
Medianus (Mediano), na Anatomy box (Caixa de anatomia). Essa ação lhe redireciona automaticamente
para a página Test Menu (Menu de exames).
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Exemplo de exame 1: Condução de nervos
motores
Introdução
O Dantec Keypoint.NET permite realizar uma série de exames de condução nervosa. Esses exames estão
listados na página Test Menu (Menu de exames). Como exemplo, as funções do Exame de condução de
nervos motores são descritas a seguir.
Observe que todos os outros exames têm funções semelhantes e são realizados de forma semelhante.

Visão geral — Motor

1

Barra de navegação superior com guias

Janela de escopo com barras de rolagem
9 horizontal e vertical

2

Guias de navegação pelos exames

Botões marcados com cores (para usar
10 com teclas dedicadas)

3

Barra de configurações de estímulos

11 Barra de status do paciente

4

Tabela de locais com barra de rolagem

12 Locais selecionados

5

Tabela de segmentos com barra de rolagem

13 Locais desmarcados

6

Janelas opcionais (via menu de clique com
botão direito)

14 Área de informações de traço

7

Janela de histórico

15 Nome e local da anatomia escolhida

8

Janela de atividades opcionais

16 Uso do Painel de controle — G4/Focus
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Observações sobre funções e exibições
Guias de navegação pelos exames (2)
Exames relacionados, que são agrupados, são colocados em guias de Test Navigation (Navegação pelos
exames) separadas.
Eles podem ser selecionados utilizando as teclas F7 a F12 do teclado do PC e também clicando com o mouse.
No Keypoint G4/FOCUS, as guias de Test Navigation (Navegação pelos exames) também podem ser
selecionadas utilizando as teclas à direita e esquerda de Software Navigation (Navegação no software)
.

Barra de status do paciente (11)
A barra Patient Status (Status do paciente) fornece as seguintes informações: ID do paciente, Nome do
paciente, ID do estudo, Data e Status do exame.

Janela de escopo
Trabalho com locais na área de informações de traço (14)
As informações a seguir são exibidas para cada local na área de informações de traço: músculo, varredura,
sensibilidade e nome do local. As informações comuns a todos os locais são exibidas na parte superior da
área de informações de traço.
Você pode trabalhar com os locais utilizando o botão New Site (Novo local), o Mouse ou os Joysticks/
Teclas de seta no Painel de controle.

Utilização do botão New Site (Novo local)
Ativar este botão seleciona o próximo local ou conjunto de locais que ainda não foram medidos. Use esta
função durante o modo de gravação.

Utilização do mouse
 Para selecionar um local: clique no local (13). O local será movido para cima, ficando azul e ativo (12).
 Para desmarcar um local: clique na seta para baixo de um local selecionado (12). O local será movido
para baixo, ficando azul-claro e inativo.
 Para ativar um local inativo: clique no local inativo azul-claro. O local fica azul e ativo.

Utilização dos joysticks ou das teclas de setas
O joystick ou as teclas de setas marcados com
selecionam/ativam um local por vez:

podem ser usados ao ajustar os marcadores. Eles

 (acima) e (abaixo) selecionam o próximo local único.
 (direita) e (esquerda) selecionam o marcador.

Estação de trabalho Keypoint

Keypoint Portátil e Keypoint 4
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Keypoint G4

Keypoint Focus

Outras funções do Painel de controle (geral para todos os tipos de exame):
O joystick ou as teclas de seta marcados com
modificam a varredura e a sensibilidade, afetando todos
os locais com o mesmo tipo de sinal dos locais ativos no momento.

Velocidade de varredura:
 Para aumentar a velocidade de varredura: clique em (direita).
 Para diminuir a velocidade de varredura: clique em (esquerda).

Nível de sensibilidade:
 Para aumentar o nível de sensibilidade: clique em (acima).
 Para diminuir o nível de sensibilidade: clique em (abaixo).

Salvamento de traços gravados
Os traços gravados são salvos automaticamente selecionando a função Auto-Move to History (Mover
automaticamente para o histórico) na janela History (Histórico) (7) (recomendado) ou clicando
manualmente no botão Move to History (Mover para o histórico).
OBSERVAÇÃO: Cada local tem seu próprio histórico.

Exibições Histórico e Aquisição
 Clique no botão Show all traces (Mostrar todos os traços)

para exibir todos os traços do local.

 Clique no botão Show selected trace (Mostrar traço selecionado)
selecionado.

para exibir apenas o traço

 O traço selecionado é marcado em azul. Um novo traço sempre se torna o traço selecionado. Clique
duas vezes ou com o botão direito em um traço específico para selecionar outro.
 Use o painel History (Histórico) no lado direito da tela para ver opções adicionais de exibição dos locais
selecionados.
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Configurações de estimulação
As configurações de estimulação são predefinidas, mas é possível alterá-las por meio das configurações de
exames locais. Altere-as usando o mouse ou o Painel de controle.

Utilização do mouse
A barra de configurações de estimulação permite alterar os parâmetros do estímulo, por exemplo, a forma de
onda e a frequência, durante a execução do exame. Clique no botão

e selecione o valor na lista suspensa.

Utilização do Painel de controle
 Pressione o botão Single Stimulus (Estímulo único)
interromper o modo de estímulo repetitivo.

para ativar os pulsos de estímulo único ou

 Pressione o botão Repetitive Stimulation (estimulação repetitiva)
o modo de estimulação repetitiva.

para ativar ou interromper

Keypoint Keypoint G4/Keypoint Focus
O botão Stimulus Duration (Duração do estímulo)

define a duração do estímulo da seguinte forma:

 Para aumentar a duração: clique em (acima).
 Para diminuir a duração: clique em (abaixo).
A opção Repetition Rate (Taxa de repetição)

define a frequência de repetição da seguinte forma:

 Para aumentar a taxa de repetição: clique em (acima).
 Para diminuir a taxa de repetição: clique em (abaixo).

Keypoint Keypoint G4/Keypoint Focus

Sobrecarga do estimulador
CUIDADO Preste atenção ao indicador de intensidade durante o uso do programa.
Se o indicador de intensidade começar a piscar em vermelho, interrompa o estímulo imediatamente.
Consulte a seção sobre estimuladores no Manual do hardware.
A sobrecarga do estimulador ocorre quando a saída de corrente do estimulador não corresponde à
corrente desejada.
Confira as possíveis causas de sobrecarga do estimulador a seguir:
 Um ou mais eletrodos podem ter caído.
 Impedância do eletrodo está muito alta.
 Uma configuração de estímulo requer muita potência: alta frequência, pulsos longos e alta intensidade.
 Condições inesperadas/anormais, por exemplo, uma falha de software ou hardware que resultou em
um estímulo de alta potência não pretendido.
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Alto-falante — Painel de controle (Keypoint G4/Keypoint Focus)
Tecla/indicador de mudo do alto-falante
 Pressione a tecla Loudspeaker Mute (Mudo do alto-falante) para alternar entre a função Ligada e
Desligada. A luz amarela indica que o alto-falante está mudo.

Botão/indicador de controle de volume
 Para ativar a função de volume, pressione o botão Volume Control (Controle de volume). A luz verde
do indicador de volume acende quando a função de volume está ativa.
 Para ajustar o nível de volume, gire o botão Volume Control (Controle de volume) enquanto a função
de volume estiver ativa.

Marcadores
Inserção de um marcador na janela de escopo
Os marcadores são inseridos automaticamente durante o estímulo.
Eles também podem ser inseridos manualmente:
 Coloque o cursor sobre o traço e insira o marcador Take off Latency (Retirar latência).
 Selecione e insira os marcadores restantes na lista suspensa. As tabelas de resultados são atualizadas
quando um marcador é inserido.

Movimentação de um marcador com o mouse
Clique no marcador que deseja mover, mantenha o botão do mouse pressionando enquanto arrasta o
marcador para a posição desejada e, ao terminar, solte o botão.
 Se arrastar o marcador para a esquerda e ele atingir outro marcador, ambos serão sobrepostos.
 Se arrastar o marcador para a direita e ele atingir outro marcador, ambos serão arrastados simultaneamente.
As tabelas de resultados são atualizadas quando o marcador é movido.

Movimentação de ver um marcador utilizando o Painel de controle
Coloque a roda no cursor mode (modo de cursor) para mover o marcador.
O joystick marcado com

move os marcadores ou seleciona os locais da seguinte forma:

 Seta à direita seleciona o próximo marcador.
 Seta à esquerda seleciona o marcador anterior.
 Seta para cima seleciona o local acima.
 Seta para baixo seleciona o local abaixo.
A roda move o marcador selecionado.

Movimentação de um marcador
G4/Keypoint Focus)

utilizando o Painel de controle (Keypoint

Quando a função Loudspeaker Volume (Volume do alto-falante) está ativa
, as teclas de seta para
cima e para baixo de traço/marcador permitem selecionar o traço ativo. O botão Volume Control
(Controle de volume) permite ajustar o volume do alto-falante.
Quando a função Cursor Control Mode (Modo de controle do cursor) está ativa, as teclas de seta à esquerda
e à direita de traço/marcador permitem selecionar o marcador “seguinte” e o “anterior”, respectivamente.
As teclas de seta para cima e para baixo de traço/marcador permitem selecionar o local acima e o local abaixo,
respectivamente. Com o botão Cursor Control (Controle do cursor), é possível mover o marcador selecionado.
- 18 -
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Remoção de um marcador da janela de escopo
 É possível remover um marcador arrastando-o além do fim da varredura. O marcador é reinserido na
lista suspensa de marcadores.

Movimentação de um traço
Na janela de escopo, é possível mover traços acima e abaixo para ajuste do deslocamento vertical.

 Clique no trace handle (controle de traço) (A) na extremidade direita da curva enquanto mantém
pressionado o botão do mouse. O traço muda de cor e o ponteiro de mão indica que você agora pode
movê-lo. Conclua soltando o botão no destino desejado.
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Impedância

Início do teste de impedância
 Clique em Impedance (Impedância) no menu de clique com botão direito ou pressione Ω na caixa
Amplifier (Amplificador) (não disponível para amplificadores de 3 canais). O teste de impedância é
iniciado em todos os eletrodos conectados.
 Ajuste os eletrodos até alcançar um nível aceitável (definido na janela Settings [Configurações]). Os círculos
coloridos mudarão de vermelho para verde. Na caixa Amplifier (Amplificador), isso é indicado por LEDs estão
apagados, enquanto a alta impedância é indicada quando todos os LEDs estão constantemente acesos.

Salvamento do teste de impedância
 Clique em Save (Salvar) para adicionar o teste de impedância à lista Saved (Salvos).

Interrupção do teste de impedância
 Clique em OK para interromper o teste de impedância.
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Trabalho com as tabelas de resultados

No exame de condução motora, é possível ter uma ou duas tabelas, de acordo com a anatomia escolhida.
As tabelas podem ser dos tipos Site (Local) e Segment (Segmento).
As tabelas não contêm nenhum valor enquanto não houver marcadores inseridos. Elas refletem os
resultados do estímulo.
 A distância e a temperatura podem ser editadas manualmente se foram selecionadas: clique no campo
na tabela e insira o valor.
 Se o campo de resultado tiver um limite de referência correspondente, o resultado será identificado
por cores da seguinte forma:
- Abnormal: (Anormal) fundo vermelho.
- Normal: fundo verde-claro
- Supernormal (ou seja, normal, mas fora do limite): fundo verde-escuro.
 Clicar no nome de um local na tabela ativa o traço correspondente na janela de escopo.

Janelas opcionais
Clicar com o botão direito do mouse fora dos traços dentro da janela de escopo disponibiliza um conjunto
de janelas opcionais. As janelas Activity (Atividade), Plot (Gráfico) e Note (Observação).
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Página de dados de condução nervosa
Ativar o botão NC Data (Dados de CN) abre uma página de resumo. Clicar nesse botão novamente ou
fechar a janela da página de resumo lhe retorna à página Test (Exame).

Configurações e projeto
A página de configurações

Na página Current Settings (Configurações atuais), os parâmetros de gravação e estímulo do exame
podem ser ajustados.
 Clique no conjunto de anatomia para exibir as configurações de um local.
 Para abrir as configurações do local de um traço específico na janela de escopo, clique com o botão
direito no traço e selecione Settings (Configurações).
 Após ajustar as configurações, clique em OK para salvá-las ou em Cancel (Cancelar) para sair da página
sem salvar as alterações.
As configurações personalizadas realizadas nas páginas Settings (Configurações) e, se disponível, Design
(Projeto) são válidas apenas o exame e o paciente específicos em questão. Novos exames terão as
configurações de exame padrão.
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Exemplo de exame 2: EMG
Introdução
O Exemplo de exame 2 descreve as funções disponíveis para o exame de eletromiografia (EMG).

Visão geral — Exibição Aquisição

1 Barra de navegação superior com guias

6 Botões de seleção de exibição

2 Guias de navegação pelos exames

Botões marcados com cores (para usar com
7 teclas dedicadas)

3 Barra superior de escopo

8 Escopo principal

4 Janelas de gráficos

Escopo da visão geral com valores de
9 varredura e sensibilidade

5 Gravador
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Observações sobre funções e exibições
Seleções de exibições (6)
 Um conjunto de Views (Exibições) pré-configuradas determina as funcionalidades do programa
quando ele está no modo de aquisição. Os Botões (veja os botões com contorno vermelho na figura
acima) controlam a exibição selecionada no momento. Quando selecionado, o botão fica azul-claro.
 Uma View (Exibição) é configurada com diversos parâmetros exibidos: curvas de visão geral, ganho,
velocidade de varredura e botões de análise.
 A configuração padrão das Views (Exibições) pode ser alterada por meio de Options (Opções) na
página inicial.

Barra superior de escopo (3)

A barra superior de escopo exibe o nome, o lado do músculo e o status do buffer. O buffer coleta dados
durante alguns segundos, por exemplo, 5 segundos. O número de segundos é definido pelo usuário.

Controles de disparo
Ao trabalhar na janela de escopo principal (8), há duas opções de controle de disparo que podem ser
ativadas por meio do mouse ou utilizando os joysticks no painel de controle:

Utilização do mouse
 O trigger (disparo) pode ser adicionado ao traço clicando em qualquer lugar no escopo principal (9).
É possível arrastar o disparo para qualquer posição no escopo: mova o ponteiro do mouse para o disparo
e mantenha o botão esquerdo pressionado enquanto o move para a posição desejada. Ao concluir, solte o
botão do mouse.
Remova o disparo do escopo arrastando-o para fora do escopo. Em seguida, a janela de escopo principal
entra no modo de execução livre.
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Utilização dos joysticks no painel de controle
O joystick dedicado marcado com

modifica o trigger delay (atraso do disparo):

 Para aumentar o atraso do disparo: clique em (direita).
 Para diminuir o atraso do disparo: clique em (esquerda).

Estação de trabalho Keypoint

Keypoint Portátil e Keypoint 4

Keypoint G4

Keypoint Focus

A* Apenas Keypoint Portátil e Keypoint 4

Nível de disparo
Pressione o botão de modo da roda (A/A*) para alternar para o Cursor Mode (Modo de cursor). O indicador
fica amarelo.
 Agora a roda de intensidade ajusta o nível de disparo.

Nível de disparo (Keypoint G4/Keypoint Focus)
Pressione o botão Cursor Control (Controle do cursor) para alternar para o Cursor Mode (Modo de cursor).
Quando o modo de cursor estiver ativo, o indicador de luz verde acende.
 O botão Cursor Control (Controle do cursor) permite ajustar o nível do disparo.

Inclinação do disparo
Para selecionar/desmarcar da inclinação do disparo, abra o menu do botão direito no escopo e selecione
“Trig Slope” (Inclinação do disparo).
 Se a inclinação do disparo for selecionada, o sinal é disparado com um sinal descendente.
 Se a inclinação do disparo for desmarcada, o sinal é disparado com um sinal ascendente.
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Disparo de janela

 O window trigger (disparo de janela) consiste no disparo normal (A) e no indicador de janela (B),
podendo ser selecionado no menu do botão direito. Consulte a figura acima.
É possível alterar o comprimento do disparo de janela arrastando-o a partir do lado direito do indicador.
O indicador da janela pode ser movido para cima e para baixo, independentemente do disparo,
arrastando o mouse.

Exibição Tela dividida
Para dividir a janela em dois painéis de exibição, clique com o botão direito do mouse no escopo e
selecione “split” (dividir) no menu. A janela é dividida em um overview scope (escopo de visão geral).
E o main scope (escopo principal), como mostrado na figura abaixo:
 O escopo de visão geral (A): quando um disparo é aplicado ao escopo principal, uma fina linha
vermelha no escopo de visão geral indica o nível de amplitude.
 O escopo principal (B): o disparo é definido no escopo principal no qual são mostradas curvas da
execução livre .
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O gravador digital
O gravador digital é usado para gravar exames em tempo real ou reproduzir gravações existentes.
Todas as gravações são feitas no disco rígido.

1 Lista de gravações.
2 Barra de status que mostra o andamento em tempo durante a reprodução.
Play (Reproduz) ou

Pause (Pausa) uma gravação.

Stop (Para) uma gravação ou reprodução.
Record (Grava) sinais em tempo real.
Delete (Exclui) uma gravação selecionada na lista de gravações.

Exportação de um sinal
Clique com o botão direito na barra de status para exportar a gravação no formato de onda ou de texto.

Janelas de gráfico (4) (opcional)
Dependendo da configuração do exame, esta área mostra diferentes janelas de gráficos de resultados:
Intervalo entre descargas (IDI), Potencial da unidade motora (MUP), Giros/amplitude, Número de
segmentos pequenos (NSS), Envelope e Razão de pico.
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Observe que as janelas de gráfico não contêm nenhum valor enquanto a análise não é realizada.

Exemplo: Janela de gráfico de resultados do Potencial da unidade motora
(opcional)

A janela de gráfico dos resultados de MUP exibe os MUPs que são encontrados durante a análise. O número
de MUPs aceitos é exibido no canto superior direito da janela.
 O quadrado representa o MUP. Para ativar a opção MUPs Edit (Edição de MUPs), que inclui dados
detalhados do MUP, amplitude e duração, basta clicar no quadrado.
 A amplitude/duração média é exibida como um X (os códigos de cores são semelhantes ao do MUP).
Se o MUP tiver um limite de referência correspondente, o resultado será identificado pelas seguintes cores:
- Abnormal: quadrado vermelho.
- Normal: quadrado verde.
Se os valores de referência estiverem presentes, pode haver uma caixa para os MUPs individuais e uma
caixa para os MUPs médios.
A amplitude e a duração dos MUPs sem um limite de referência correspondente aparecem na cor preta. A
área normal é exibida como uma caixa transparente com uma borda verde.
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Resultados
Use o botão Findings (Resultados) para acessar a página Findings (Resultados). Essa página permite uma
pontuação complexa dos resultados para todos os músculos. Ou, ative a barra Findings (C) (Resultados) na
exibição de aquisição para permitir a pontuação on-line para o músculo selecionado. A barra Findings
(Resultados) pode ser ativada clicando com o botão direito na janela de curvas ou selecionando uma
exibição na qual a barra já esteja predefinida como ativa. Em ambos os casos, a pontuação é alterada
clicando nas células da tabela. Observe que você pode alterar a pontuação com um único clique
mantendo o botão direito do mouse pressionado enquanto move o ponteiro até a pontuação desejada.

Janela Observação

Para exibir a note window (janela Observação), selecione-a no menu de clique com o botão direito.
Na note window (janela Observação) é possível inserir comentários relacionados ao exame e lado atuais.
Clique na janela Note (Observação) e o cursor piscando indica que você já pode digitar seu texto.
As funções de desfazer, cortar, copiar, colar, excluir ou selecionar ficam disponíveis ao clicar com o botão
direito do mouse na janela Note (Observação).

Se houver uma Note (Observação), mas ela não estiver sendo exibida, um pequeno ícone
ao lado do nome da anatomia no canto superior esquerdo da tela.

fica visível

O campo Notes (Observações) da página Patient Data (Dados do paciente) exibe todas as observações
inseridas para o exame.
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Análise de MUP (opcional)
Ao clicar no botão MUP Analysis (Análise de MUP), o aplicativo analisa os dados da sessão de MUP
pesquisando possíveis MUPs. Cada MUP único, repetido é identificado.
A análise identifica e calcula a média de descargas individuais da mesma unidade motora. A ação após a
análise é predefinida e depende da configuração do exame.
 Tipos de ação se MUPs forem encontrados:
— Permanecer na exibição atual (aceitação automática).
— Ir para MUP Edit (Edição de MUP), se MUPs forem encontrados.
— Ir para a exibição MUP Review (Análise de MUP).
— Ir para MUPs.
 Tipos de ação se nenhum MUP for encontrado:
— Permanecer na exibição atual (continuar).
— Ir para a exibição MUP Review (Análise de MUP).

Análise de IP (opcional)
Ao clicar no botão IP analysis (Análise de IP), o aplicativo analisa os dados da sessão de IP (Padrão de
interferência), calcula os giros, o número de segmentos pequenos, NSS e outros parâmetros de IP.
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Potenciais da unidade motora (MUP) (opcional)
MUP − Página de dados
A página Data (Dados) exibe uma tabela dos potenciais da unidade motora com parâmetros detalhados,
conforme a figura abaixo.
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Página MUP
Na página MUP você pode ver as gravações/épocas. Os MUPs são divididos em unidades únicas por uma
linha vertical, como mostrado na figura abaixo.

Ampliação de um dos MUPs.
As seguintes funções ficam disponíveis ao colocar o cursor sobre um MUP que você deseja ver mais de perto:
 Clique em

para excluir o MUP. Em seguida, o MUP é marcado com um X vermelho.

 Clique em

para abrir o MUP na exibição MUP Edit (Edição de MUP).

 Clique no marcador e arraste-o para ajustá-lo. Isso é realizado em uma janela de zoom.
 A linha divisora vertical (A) indica o final de uma gravação de MUP. Clique em um marcador para exibir
este MUP no modo de ajuste.
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MUP − Página de análise
Na página MUP Review (Análise de MUP) você pode ver os dados de cada gravação/época.
Nessa página também é possível agrupar MUPs manualmente, caso a detecção automática de MUPs não
funcionar em um sinal específico. Você pode acessar essa exibição por meio da opção MUP Edit (Edição de MUP).
Observe que o Overview Scope (Escopo de visão geral) é exibido na parte superior, o Main Scope (Escopo
principal) é exibido no meio e as caixas com curvas Template (Modelo) são exibidas na parte inferior.

Clique com o botão esquerdo para selecionar um modelo. O padrão de disparo é exibido no escopo de
visão geral por pequenas linhas. No escopo principal, uma caixa marca o MUP único abrangido.

Localização de um MUP
Ao mover o mouse no escopo, uma caixa é exibida ao redor do MUP detectado. Uma pequena guia no
meio da caixa indica a presença de um MUP.
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Adição de um MUP a um modelo
Clique em um MUP e o programa seleciona o MUP mais próximo da pequena guia na caixa. A caixa é
automaticamente movida para o pico e o MUP é adicionado à caixa de modelo selecionada.
Clique com o botão direito dentro da caixa para abrir um menu para incluir, excluir ou pesquisar
automaticamente descargas de MUP semelhantes às do MUP modelo.

Remoção de um MUP de um modelo
Clique em um MUP já selecionado para removê-lo da caixa de modelo.

MUP − Página de edição

Área do modelo
O modelo inclui as seguintes informações:
 A amplitude e a duration (duração) são exibidas em verde se estiverem normais, em vermelho se
estiverem alteradas e em preto se não houver valores de referência disponíveis.
 Phases (Fases) (editável).
 Turns (Giros) (editável).
 O número de descargas.
Na parte inferior de cada caixa, o padrão de descarga é exibido por pequenos “riscos”.
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Edição do modelo
Cada modelo ativo exibe um MUP com dois marcadores. Os marcadores podem ser movidos, a alteração é
refletida na janela Raster (Varredura).

Cálculo da média e mescla de dois modelos
Na parte inferior do modelo ativo há um padrão de disparo. Para calcular a média dos sinais dos dois modelos e
mesclar o padrão de disparo, basta clicar no padrão de “riscos” e arrastá-lo para outro modelo.

Exclusão de um modelo
Clique em

para excluir o modelo. O modelo é marcado com um X vermelho.

Janela de Varredura
A janela Raster (Varredura) exibe todos os MUPs individuais do modelo selecionado.
Clique com o botão direito na janela para ativar ou desativar o recurso de sobreposição. Clicar em um
sinal na janela Raster (Varredura) ativa e desativa o sinal.
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Outras funções
Backup
CUIDADO É altamente recomendado fazer backup regularmente. Para fazer backup do banco de
dados, use o programa Admin Tool.
Para fazer backup do diretório que contém os estudos arquivados, use a ferramenta Windows Backup.

Captura de tela
A captura de tela é ativada clicando com o botão esquerdo no ícone de impressão no canto superior
direito ou pressionando <ctrl-print screen> no teclado do PC. A impressora a ser usada e outras
configurações podem ser alteradas clicando com o botão direito no ícone de impressão.

Modo de demonstração
Para fins de demonstração e instrução, o programa pode ser executado no modo Demo (Demonstração),
em que sinais simulados são exibidos. Esse modo pode ser ativado clicando em Options (Opções) e, em
seguida, em System (Sistema) na página inicial.
No modo Demo (Demonstração), use <ctrl s> para simular um estímulo único e <ctrl r> para ativar e
desativar estímulos repetitivos.

Clique com o botão direito
Se não encontrar uma função (por exemplo, botão), clique com o botão direito em vários elementos da
tela. Um menu com uma ou mais opções será exibido.
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Mensagens de advertência do software
Durante o uso, as seguintes mensagens do software podem ser exibidas:
Intensity > 120 dB !! Increase ? (Intensidade > 120 dB!! Aumentar?)
Para ultrapassar 120 dB, responda Yes (Sim)
CUIDADO
Novos valores de referência são necessários ao alterar o algoritmo.
Se utilizar o sistema de valores de referência, os valores devem refletir o algoritmo selecionado.
CUIDADO
Novas configurações exigem novos valores de referência.
Se utilizar o sistema de valores de referência, os valores devem refletir as configurações selecionadas.

Overloaded – Reduce Sensitivity!! (Sobrecarga — Reduzir sensibilidade!!)
Ocorreu saturação: se essa for uma mensagem de erro constante, diminua a sensibilidade de entrada, pois
os parâmetros de forma podem ser altamente influenciados pela saturação.

Gain Errors in Amplifiers, max. error. (Erros de ganho nos amplificadores, erro máx.).
Ganho nos amplificadores: este fator foi testado durante o modo de inicialização e excedeu os limites
aceitáveis de calibração. Saia do programa Dantec Keypoint.NET e verifique a conexão dos cabos. Pode ser
necessário recalibrar.

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 Dantec
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 Dantec 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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