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Munix 

Syfte  
Munix utförs på neurogena tillstånd framför allt för att kontrollera eventuell progress. Även 

diagnostisk möjlighet vid patienter som ej fördrar nål-EMG diagnostik vid neurogena tillstånd.  

Aktuella frågeställningar: 

Motorneuronsjukdom samt postpolio. 

Bakgrund 
Munix är en metod för att bedöma denervations- samt reinnervations-processen vid neurogena 

tillstånd. Den har visat sig ha en god reproducerbarhet och därför speciellt lämplig för att följa dessa 

tillstånd över tid. Den är icke invasiv men i utförandet ingår att utföra ett flertal ström-stötar- 

stimulation av nerv vilket kan kännas som ett vanligtvis lätt obehag. 

Förberedelser 
Inga för patienten. 

Utförs på utrustningen Synergy Edx. 

 

Följande muskler kan studeras:  

N. medianus – abduktor pollicis brevis (APB) 

N. ulnaris - abductor digiti mini (ADM) 

N. musculocutaneus – biceps brachii 

N. fibularis - tibialis anterior (TA) 

N. tibialis - abductor hallucis (AH) 

N fibularis profundus – extensor digitorum brevis 
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Genomförande 
Välj testmapp MUNIX. 

• Välj MUNIX. 

• Välj nerv/muskel. 

• CMAP, gör en elektrisk stimulering genom att trycka ”switch”.  Gå upp i stimstyrka tills supra 

maximal stimulering erhållits.  Observera att i detta program syns spänningen inte 

strömstyrkan.  Max är 400V. 

• Sänk stimulerings intensiteten till 0 V och gå till nästa rad genom att trycka ”trace down”. 

• Börja med en svag aktivering.  Tryck på ”switch” för att spara svepet.  

• Öka aktiveringsgraden succesivt tills maximal kraft erhållits.  Fortsätt att samla svep genom 

att trycka ”switch”, ej nödvändigt att trycka ”trace down” för att komma till nästa rad. 

• Upprepa en gång till.  Spara minst 20 svep.  

 

Att tänka på 
• Stimstyrkan ska dras ner till 0 V vid insamling av motoriska enheter eftersom det annars kan 

ge en stimulerings artefakt. 

• Viktigt att stimulera supra-maximalt vid CMAP mätning eftersom det värdet är med i 

beräkningen. 

• CMAP måste ha en amplitud på minst 0,5mV, är den lägre går det ej att beräkna munix. 

• Viktigt att få med både låg aktivering samt maximal aktivering (visar att det inte finns central 

svaghet). 

• Utrustningen har en automatisk bedömning om den enskilda mätpunkten ska accepteras 

eller ej; utför ingen egen editering angående detta. 

• Rekommenderat antal accepterade mätpunkter för metoden är om möjligt genomförbart 20 

st. 
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