ICS® Impulse

Vídeo monocular Frenzel Quick Guide

Reveja o vídeo de treinamento da solução de visão negada e o vídeo monocular Frenzel antes de testar pacientes

Configuração do teste
Escolha as opções de configuração do teste:
• Imagem total ou região de interesse
• Visão negada
• Velocidade de gravação de olhos
• Configurações do vídeo da sala
Coleta de dados
Clique no botão Start (Iniciar) no software ou use um comando remoto
de apresentação para iniciar/parar o teste. Um comando remoto de
apresentação adquirido em separado pode ser utilizado com o aplicativo
Otosuite® Vestibular.

Preparação para óculos de proteção
• Certifique-se de que os óculos tenham uma almofada para o rosto
nova e não utilizada
• Limpe o espelho usando o pano de limpeza
Colocação dos óculos
1. Posicione os óculos de proteção na face do paciente sobre a ponte
do nariz.
2. Coloque a alça acima das orelhas do paciente e ao redor da parte
de trás da cabeça.
3. Aperte a fita o suficiente para garantir que os óculos não se
deslocarão horizontalmente durante o teste.
4. Permitindo alguma flexibilidade no cabo para o movimento da
cabeça durante o teste, prenda o clipe do cabo à roupa do paciente
na parte superior do ombro direito.
5. Certifique-se de que os olhos estejam bem abertos com as pálpebras
posicionadas de modo a não interferir com a coleta de dados.

Reprodução
O vídeo do olho e o vídeo da sala podem ser reproduzidos de forma
sincronizada. Dependendo da configuração do teste, os vídeos podem
ser reproduzidos à velocidade normal ou em câmara lenta.
Solução da visão negada

Copo do olho direito

Proteção do olho esquerdo

Vídeo da sala sincronizado
Posicione o vídeo da sala sincronizado para gravar a área de interesse
(por exemplo, paciente). Se estiver gravando áudio, é importante
posicionar a câmara para minimizar o nível de ruído ambiente.
O software vestibular Otosuite grava e reproduz os vídeos do olho e da
sala de forma síncrona na velocidade normal ou em câmara lenta.

Soluções de cuidados de saúde com uma coisa em mente. Você.
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