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Úvod
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Úvod
Systém ICS Impulse® je systém pro hodnocení vestibulárních poruch.
Přístup k elektronické verzi uživatelské příručky je k dispozici v rámci softwaru Otosuite® Vestibular.
Věříme, že jeho používání pro vás bude snadné a že tyto informace přispějí ke zvýšení přesnosti shromažďovaných dat
během hodnocení vestibulárních poruch, výsledků testů, hlášení a vyhledávání informací o pacientech.
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Zamýšlené použití, uživatelé a cílová skupina pacientů

2.1

Zamýšlení uživatelé a cílová skupina pacientů
Upozornění • Systém ICS Impulse je zamýšlen k použití pouze kvalifikovaným lékařským personálem.
Zamýšlení uživatelé:
Neurologové a specialisté na uši, nos a krk (ORL), audiologové, fyzioterapeuti a technici. Odborníci zabývající se
diagnostikou poruch rovnováhy.
Zamýšlené použití:
Pomocí zařízení ICS Impulse se provádí měření, zaznamenávání, zobrazování a analýza pohybů očí a hlavy
k diagnostice vestibulookulárního reflexu (VOR) a nystagmu.
Lékařský účel:
Lékařským účelem zařízení ICS Impulse typu 1085 je vyšetřování pacientů stěžujících si na motání hlavy, nerovnováhu
a závratě. Zařízení ICS Impulse typ 1085 pacienta neléčí ani nediagnostikuje; diagnózu stanovuje pověřený lékař.
Cílová populace pacientů:
Populací pacientů jsou děti a dospělí ve věkovém rozmezí od 10 do 99 let.

2.2

Klinické přínosy
Systém ICS Impulse je přizpůsobitelné balanční řešení, které umožňuje provádět screening balančních stavů a úspěšně
diagnostikovat a léčit pacienty. Možnost posoudit šest polokruhovitých kanálků napomáhá k léčbě patologií zjištěných
v předních a zadních kanálcích, které bývají často přehlédnuty. Rychlá, neinvazivní technika zajišťuje pohodlí pacienta
a zároveň optimalizuje shromažďování dat, což může pacientovi zkrátit dobu strávenou u lékaře. Zkrácení doby testu
může zajistit zkrácení doby stanovení diagnózy, což vede ke zefektivnění klinické činnosti a služeb.

2.3

Kontraindikace a vedlejší účinky
Postupy prováděné pomocí zařízení 1085 ICS Impulse jsou kontraindikovány u následujících pacientů: nevidomí
pacienti, pacienti se zlomeným nosem nebo jiným úrazem obličeje/hlavy, pacienti mající problémy s krční páteří,
např. úraz krku, akutní výhřez krční ploténky nebo nedávná operace očí. Používání zařízení 1085 ICS Impulse
nemá žádné vedlejší účinky.
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2.4

Popis systému
Systém ICS Impulse je kombinace hardwaru a softwaru.
Pacient si nasadí odlehčené, těsně přiléhající brýle, na nichž je instalována malá, odlehčená a rychlá vnitřní kamera
a částečně stříbřené zrcadlo. Toto průhledné zrcadlo odráží obraz oka pacienta do kamery. Oko osvětluje
nízkoúrovňová infračervená LED dioda, která je pro pacienty neviditelná. Malý senzor na brýlích měří pohyb hlavy.
Systém brýlí je odlehčený, ale musí pevně přiléhat k hlavě, aby se minimalizovala možnost sklouznutí.

Proces pulzního testu hlavy
Základní pulzní test hlavy začíná s osobou provádějící test stojící za pacientem, který má nasazené brýle:
•

Jakmile je pacient požádán, aby se upřeně díval na fixační terčík umístěný na projekčním povrchu, který má před
sebou, otáčí osoba provádějící test vodorovně pacientovou hlavou v malém úhlu (přibližně 10 až 20 stupňů)
krátkými, trhavými a nepředvídatelnými pohyby, v různém směru a různou rychlostí.

•

Brýle shromažďují data o hlavě a oku.

•

Gyroskop měří rychlost pohybu hlavy (stimul).

•

Vysokorychlostní kamera zachytí snímek oka.

•

Software Otosuite Vestibular zpracuje data o rychlosti pohybu hlavy a data o rychlosti pohybu oka (reakce).

•

Společné zobrazení dat o pohybech hlavy a o pohybech oka umožňuje klinickému lékaři určit, zda je reakce
v běžných mezích či ne.

Polohové a okulomotorické testy
•

Positional (poziční) test se provádí přesunutím pacienta z jedné polohy do druhé. V případě Dix-Hallpike
(Dix-Hallpikova) testu pacient sedí a jeho hlava je otočena na některou ze stran o 45 stupňů. Poté se pacient
přesune ze sedu do lehu na zádech.

•

Při Oculomotor (okulomotorickém) testu je pohled pacienta upřený v různých směrech nebo se využívá různých
prostředí.

•

V Gaze (pohledovém) testu pacient sedí a je požádán, aby pohnul očima vlevo, vpravo, nahoru, dolů nebo
doprostřed. Gaze (pohledový) test lze provádět s vizuální oporou nebo bez ní.

Proces polohových a okulomotorických testů
Software Otosuite Vestibular zaznamenává a zobrazuje informace získané během testů Positional (Polohový)
a Oculomotor (Okulomotorický).
V rámci testů Positional (Polohový) a Oculomotor (Okulomotorický) shromažďují brýle data o hlavě a oku:
•

Akcelerometr uvnitř brýlí měří relativní polohu hlavy pacienta ve srovnání s výchozím bodem. Tyto informace
jsou uloženy a zobrazeny v softwaru.

•

Vysokorychlostní kamera zachytí snímek oka.

•

Software Otosuite Vestibular zpracuje data o rychlosti pohybu oka (reakce).

•

Pohyb oka je analyzován za účelem stanovení rychlostí pomalé fáze (SPV (RPF)).

•

Data o hlavě se využívají pouze při shromažďování dat za účelem zobrazení pohybu hlavy pacienta a pokynů
k řádnému polohování hlavy pacienta pro potřeby testu určených osobě provádějící test.
Tyto informace se nazývají zpětná vazba o poloze hlavy. Software Otosuite Vestibular měří a zobrazuje stopu
pozice očí a body RPF v grafu.
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Poznámka • Zpětná vazba o poloze hlavy zaručuje správnou polohu hlavy v každém kroku jednotlivých
manévrů prováděných během léčby.
Oculomotor (okulomotorický) modul má tři testy, které nejsou testy SPV (RPF):
–

Vestibulookulární reflex (VOR (VOR))
Test vestibulookulárního reflexu (VOR) umožňuje vyšetření vizuálního vestibulookulárního reflexu VVOR
(VVOR) a supresního vestibulookulárního reflexu (VORS (VORS)). Tyto testy jsou velmi podobné pulznímu testu
HIT, ale pohyb hlavy je pomalý (0,5 Hz) a malý (10 stupňů).
Při testu VVOR (VVOR) pacient sedí a osoba provádějící test přesouvá hlavu ze strany na stranu (po sinusoidě),
zatímco pohled pacienta je fixován na cíl.
Při testu VORS (VORS), pacient sedí a osoba provádějící test přesouvá hlavu ze strany na stranu (po sinusoidě),
zatímco pohled pacienta je fixován na pohyblivý bod promítaný brýlemi pomocí jednoho z laserů.

Analýza je podobná jako u hlavového pulzu, kde společné zobrazení dat o pohybu hlavy a o pohybu oka umožňuje
klinickému lékaři určit, zda je reakce v běžných mezích či ne.
–

Skew Deviation (Šikmá odchylka bulvy)
Při testu Skew Deviation (šikmé odchylky bulvy) (také známém jako test zákrytem nebo test střídavým
zákrytem) pacient sedí nebo leží na zádech a osoba provádějící test zakrývá a odkrývá oko. Software Otosuite
Vestibular měří trasu polohy oka v zakrytém a nezakrytém stavu a zobrazuje průměrný posun polohy oka.

–

Při testu 3-Laser Saccade (Třífázová laserová sakáda) brýle zobrazují laserové terčíky v randomizovaných
polohách v horizontální rovině a pacient, který sedí, drží hlavu v klidu a sleduje cíl pouze očima. Software
Otosuite Vestibular měří maximální rychlost polohy oka, přesnost a latenci v porovnání s těmito hodnotami
pro daný cíl.
Poznámka • Nebyly-li sakády přijaty, proveďte novou kalibraci a znovu zahajte test. U osob, které
nedokážou udržet hlavu v klidu, může být nutné poskytnout hlavě oporu a podržet ji během kalibrace
a shromažďování dat.

Kalorické testování
Caloric (kalorický) test umožňuje posouzení laterálního půlkruhového kanálu.
Test lze provést:
•

Monotermálně: teplo na levém i pravém uchu nebo chlad na levém i pravém uchu.

•

Bitermálně: teplo na levém uchu a teplo na pravém uchu, chlad na levém uchu a chlad na pravém uchu.

•

Kalorický test ledovou vodou se provádí rozpuštěním kostky ledu a použitím stříkačky k irigaci ucha. Tento postup
se obvykle využívá pouze v případech absence reakcí na bitermální irigaci.

Použití spontánního testování s kalorickou analýzou
Aby byla kalorická analýza přesná, je nutné zohlednit přítomnost spontánního nystagmu. K určení, zda dochází ke
spontánnímu nystagmu, lze provést test spontánního nystagmu nebo využít prvních pět sekund kalorické reakce.
Test se provádí prostřednictvím nastavení v nabídce Options (Možnosti). Je-li prováděn spontánní test, je třeba jej
uskutečnit před provedením kalorického testu. Spontánní nystagmus lze zjistit prostřednictvím Spontaneous Test –
Supine or Sitting (spontánního testu – na zádech nebo vsedě) či Caloric (kalorického) testu.
Tento typ testu posuzuje pohyb oka pacienta za podmínek, že jsou oči v primární poloze a dívají se přímým směrem bez
vizuálních stimulů. V souladu s normou ANSI S3.45 je nutné zaznamenávat stav očí alespoň po dobu 20 sekund.
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Testované prvky
Při Caloric (kalorickém) testování:

3

•

Brýle shromažďují data o horizontální a vertikální poloze oka během nezávislé irigace levého nebo pravého
zvukovodu pomocí vzduchu či vody.

•

Kamera snímá obraz oka.

•

Software Otosuite Vestibular zpracovává údaje o poloze oka.

•

Caloric (kalorický) test se provádí bez vizuální opory.

•

Pacient je v poloze ležmo na zádech, bez vizuální opory, hlava směřuje vpřed pod úhlem 30°.

•

Peak (°/s) (špička (°/s)) se stanovuje pro každý prováděný test (například Left Cool (levé studená)).

•

Vypočítá se Peak (°/s) (špička (°/s)) z každého testu (reakce Total Right (celkem vpravo) a reakce Total Left
(celkem vlevo)), Unilateral Weakness (jednostranná ochablost), Gain Asymmetry (asymetrie zesílení)
a Directional Preponderance (směrová převaha).

•

Unilateral Weakness (jednostranná ochablost) (%) měří, zda jsou reakce jednoho ucha slabší než reakce druhého
ucha.

•

Gain Asymmetry (asymetrie zesílení) (%) měří, zda reakce vykazují převahu bití jedním směrem nad opačným
směrem, aniž by je bylo možné vysvětlit spontánním nystagmem.

•

Directional Preponderance (směrová převaha) (%) měří, zda reakce vykazují převahu bití jedním směrem nad
opačným směrem, která je obvykle způsobena předchozím spontánním nystagmem.

Informace o této příručce
Tato příručka popisuje používání videobrýlí ICS Impulse se softwarem Otosuite Vestibular k testování vestibulárního
systému pacientů. Příručka popisuje klíčové funkce brýlí, pracovní postup softwaru Otosuite Vestibular a způsob léčby
pacientů, dat o pacientech, uživatelů a testovacích přístrojů.
Poznámka • Testy a funkce popsané v této příručce nemusí odrážet konfiguraci vašeho systému.

Poznámka • Elektronickou kopii tohoto dokumentu naleznete na webových stránkách společnosti Natus.

Před testováním pacientů se seznamte s funkcemi poskytovanými softwarem Otosuite Vestibular a testovacím
přístrojem.
Kopie návodu k použití ve formátu PDF se nachází v související oblasti produktu:
https://hearing-balance.natus.com/manuals
Vyhledejte položku „ICS Impulse“, kliknutím na ikonu + otevřete nabídku dokumentace a poté klikněte na příručku ve
svém jazyce. Soubory lze tisknout či ukládat nebo v nich lze vyhledávat pomocí aplikace Adobe Reader. Kopii programu
Adobe Reader lze stáhnout přímo od společnosti Adobe Systems (www.adobe.com).

ICS Impulse
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Vybalení

3.1

Typografické konvence
K čemu slouží varování, upozornění a poznámky
V této příručce se používají níže uvedené výroky, které slouží ke zdůraznění nezbytných informací týkajících se
bezpečného a odpovídajícího používání přístroje nebo softwaru:
Varování • Označuje, že existuje možnost zranění, úmrtí nebo jiných závažných nežádoucích účinků
souvisejících s používáním nebo nesprávným použitím přístroje.

Upozornění • Označuje, že v souvislosti s použitím nebo nesprávným použitím přístroje existuje možnost
výskytu problému s přístrojem. Mezi tyto problémy patří selhání přístroje, porucha přístroje, poškození
přístroje nebo poškození jiného majetku.

Poznámka • Označuje, že byste měli zvýšit pozornost.

3.2

Bezpečnost systému ICS Impulse
Tato příručka obsahuje informace a upozornění, která je třeba dodržovat v zájmu zajištění bezpečného fungování
systému ICS Impulse.
Poznámka • Za všech okolností je nutné dodržovat platná pravidla a nařízení místních orgánů.

Poznámka • Nesprávná manipulace s přístrojem může negativně ovlivnit jeho funkčnost.

Tam, kde je to relevantní, jsou uvedeny bezpečnostní informace.
Informace o obecných bezpečnostních aspektech naleznete v části Obecná varování, upozornění a poznámky.
Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s přístrojem, má být ohlášen výrobci a příslušnému orgánu
členského státu, v němž uživatel a/nebo pacient sídlí.

3.3

Používání této příručky
Karty oken, ikony a funkce k výběru jsou zvýrazněny tučným písmem, jako například zde:
•

4
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Klikněte na tlačítko Save (Uložit).

Vybalení
1.

Přístroj vybalujte opatrně.
Po vybalení přístroje a příslušenství uschovejte obalový materiál. Pokud budete potřebovat odeslat zařízení
k opravě, původní obal jej ochrání před poškozením během přepravy.

2.

Přístroj a příslušenství prohlédněte a ujistěte se, že nejsou poškozeny.
Pokud objevíte poškození, přístroj nepoužívejte. Kontaktujte místního distributora s žádostí o pomoc.

3.

Podle přiloženého seznamu zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny potřebné části a příslušenství. Pokud vaše balení
není kompletní, kontaktujte místního distributora.

ICS Impulse

Instalace

5

Instalace
Postup dokončení instalace zařízení ICS Impulse viz:
•

Instalace softwaru Otosuite Vestibular.

•

Přizpůsobení pro vaše zdravotnické zařízení.

•

Připojení brýlí k počítači.

•

Instalace synchronizovaného videa místnosti.

•

Nastavení míst testování.

•

Nastavení externího monitoru.

•

Import vzorového materiálu.

5.1

Instalace softwaru Otosuite Vestibular

5.1.1

Systémové požadavky
Operační systém
Procesor

64bitový systém Windows 10 Pro (samostatný, klientský, server, oboje)
Procesor Intel i7 (minimálně 9. generace)

Paměť

16 GB

Volní místo na disku

500 GB

Konektory

Až čtyři konektory USB 3.0
Volitelný port VGA pro připojení externího monitoru

Grafická karta

Diskrétní grafická karta s minimální pamětí 2 GB

Monitor

Rozlišení obrazovky 1600 x 900 při 100% DPI
Rozlišení obrazovky 1920 x 1080 při 100% nebo 125% DPI

5.1.2

Součásti

Myš, klávesnice

Přístup k internetu

Během instalace se doporučuje internetové připojení počítače pro
instalaci synchronizované kamery místnosti.

Spuštění instalace
1.

Vložte instalační disk Otosuite Vestibular do počítače.

2.

Pokud se obsah nezobrazuje automaticky, přejděte na příslušný ovladač v softwaru Windows Explorer.

3.

Zavřete všechny programy systému Windows, abyste zabránili konfliktu s instalačním softwarem.

4.

Před dokončením instalace nepřipojujte žádné příslušenství.

5.

Dvojím kliknutím na soubor Setup (Nastavení) zahajte instalaci.
Instalace softwaru Otosuite Vestibular může vyžadovat instalaci dalších aplikací. Aplikace jsou uvedeny
v dialogovém okně.
–

Klikněte na tlačítko Install (Instalovat).
Po nainstalování aplikací se počítač může restartovat.

–

ICS Impulse

Přihlaste se do počítače. Po restartování pokračuje instalace automaticky.

6.

Na uvítací obrazovce klikněte na tlačítko Next (Další).

7.

Kliknutím přijměte licenční smlouvy a klikněte na tlačítko Next (Další).

8.

Zobrazí se obrazovka Usage Statistics (Statistika využití). Klikněte na tlačítko Next (Další).
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Nástroj Usage Statistics (Statistika využití) umožňuje sdílet anonymní statistiku využití pomocí nástroje Natus,
abychom lépe porozuměli potřebám našich zákazníků a zlepšili naše produkty a služby.
Pokud je počítač připojen k internetu, odesílá nástroj anonymní statistiky využití společnosti Natus.
Nástroj Usage Statistics (Statistika využití) můžete kdykoli zakázat nebo povolit:
–

V aplikaci Otosuite Vestibular klikněte na tlačítko Options (Možnosti) nacházející se ve spodní části panelu
Workflow Panel (Panel pracovního postupu).

–

Klikněte na možnosti System Settings > Error Logs (Systémová nastavení > Chybové protokoly).

Zahrnuty jsou pouze anonymní statistiky využití týkající se používání softwaru Otosuite Vestibular jako například,
jak často se používají různé funkce a jak často je kliknuto na tlačítka a položky v nabídce. Nástroj neodesílá žádné
osobní údaje či údaje o pacientovi, rovněž nejsou zahrnuty žádné informace identifikující počítač nebo jakýkoli jiný
způsob použití související s PC.
Během instalace softwaru Otosuite Vestibular jsou nainstalovány další přidružené programy, například SQL Server
(databáze Otosuite Vestibular), Access Database Engine (podporuje databázi Chartr).

Možná chybová hlášení

5.1.3

Chybová hlášení

Co dělat, pokud se zobrazí

Hlášení brány firewall

Povolte přístup.

Hlášení User Account Control (UAC)

Zprávu potvrďte, neboť neznamená žádný problém.

Chybová hlášení Microsoft Webcam nebo
SQL Server

Zobrazí se, pokud společnost Microsoft nainstalovala
aktualizace systému Windows a počítač nebyl
restartován. Resetujte svůj počítač a spusťte instalaci
softwaru znovu.

Výběr nastavení instalace
Při instalaci softwaru Otosuite Vestibular můžete volit mezi dvěma typy nastavení:
•

síťové nastavení,

•

samostatné nastavení.

Síťové nastavení

Jeden server funguje jako hostitel databáze pro jednu nebo více klientských pracovních
stanic, kde je nainstalována aplikace Otosuite Vestibular.
Doporučuje se, aby byly instalace sítě nastaveny s použitím síťových domén.
Doporučuje se, abyste nepoužívali pracovní skupiny, protože vyžadují stejné uživatelské
jméno a heslo pro každý počítač.

Samostatné nastavení
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Jeden počítač hostí databázi i aplikaci Otosuite Vestibular.
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Výběr nastavení instalace
Standalone installation (Samostatná instalace)
Databáze SQL a software Otosuite Vestibular
Vyberte možnost Standalone (Samostatná).
Klikněte na tlačítko Next (Další).
Chcete-li pokračovat v instalaci, použije část Dokončení instalace.

Network installation – Server (Síťová instalace – Server)
Databáze SQL a omezená verze softwaru Otosuite Vestibular (správa pacientů, změny systémových nastavení
a správa databáze).
Chcete-li pokračovat v instalaci na serveru, použijte část Síťová instalace – Server (Server) nebo Both (Oboje).

Network installation – Client (Síťová instalace – Klient)
Software Otosuite Vestibular
Vyberte možnost Client (Klient) a klikněte na tlačítko Next (Další).
Zadejte číslo portu a název serveru získaný při instalaci serveru.
Klikněte na tlačítko Next (Další).
Chcete-li pokračovat v instalaci, použije část Dokončení instalace.

Network installation – Both (Client and Server) (Síťová instalace – Oboje (klient i server))
Databáze SQL a software Otosuite Vestibular mohou podporovat instalaci dalších klientů.
Chcete-li pokračovat v instalaci klienta i serveru, použijte část Síťová instalace – Server (server) nebo
Both (oboje).

5.1.4

Network installation – Server (Server) nebo Both (Oboje)
Při provádění instalace serveru/klienta je nejprve nutné nainstalovat server.
Před zahájením instalace určete typ instalace. Viz část Výběr nastavení instalace.
1.

Vyberte možnost Server (Server) nebo Both (Oboje).

2.

Klikněte na tlačítko Next (Další).
Ačkoli je možné změnit číslo portu, který má být využit SQL serverem, doporučujeme používat to, které je uvedeno
na obrazovce.

ICS Impulse

3.

Poznamenejte si poznámku Port Number (Číslo portu) a Server Computer Name (Jméno serveru), protože tyto
informace budou vyžadovány pro všechny klientské počítače. U počítačů připojených k tiskárně můžete vytisknout
požadované informace.

4.

Abyste dokončili instalaci, pokračujte dle pokynů. Viz část Dokončení instalace.
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5.1.5

5.1.6

Dokončení instalace
1.

Klikněte na tlačítko Install (Instalovat).

2.

Zobrazí se stavové okno s postupem instalace.

3.

Klikněte na tlačítko Finish (Dokončit).

4.

Otevřete funkci Display (Zobrazení) v panelu Control Panel (Ovládací panel) systému Windows a nastavte DPI
displeje na 100 %.

5.

Chcete-li importovat demo data, použijte část Import demo dat.

Přizpůsobení pro vaše zdravotnické zařízení
•

Samostatné instalace
Na každé pracovní stanici, kde je software nainstalován, musíte zadat specifické informace o zařízení.

•

Síťové instalace
Pokud zadáte informace o konkrétním zdravotnickém zařízení na jedné klientské stanici, informace se změní na
všech klientských stanicích.

K prvnímu přihlášení nabízí aplikace Otosuite Vestibular výchozí uživatelské jméno a heslo. Po přidání jednoho
uživatele s oprávněními správce není již výchozí uživatelské jméno a heslo k dispozici (pole jsou prázdná). Použijte nové
uživatelské jméno a heslo pro následná přihlášení.

Výběr jazyka
1.

V aplikaci Otosuite Vestibular klikněte na tlačítko Options (Možnosti) nacházející se ve spodní části panelu
Workflow Panel (Panel pracovního postupu).

2.

Klikněte na tlačítko System Settings (Systémová nastavení).

3.

Klikněte na kartu Workstation Settings (Nastavení pracovní stanice).

4.

Kliknutím v seznamu Select Program Language (Vybrat jazyk programu) vyberete požadovaný jazyk.

5.

Restart provedete kliknutím na tlačítko Yes (Ano).

Informace o zdravotnickém zařízení
1.

V aplikaci Otosuite Vestibular klikněte na tlačítko Options (Možnosti) nacházející se ve spodní části panelu
Workflow Panel (Panel pracovního postupu).

2.

Klikněte na kartu Facility Info (Informace o zdravotnickém zařízení).

3.

Přidejte informace o zdravotnickém zařízení. Viz část Možnosti – Facility Info (Informace o zdravotnickém zařízení).

Testovací protokoly
1.

V aplikaci Otosuite Vestibular klikněte na tlačítko Options (Možnosti) nacházející se ve spodní části panelu
Workflow Panel (Panel pracovního postupu).

2.

Klikněte na kartu Protocols (Protokoly).
Chcete-li vytvořit nebo změnit testovací protokoly, použijte část Možnosti – Protocol (Protokol).
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Možnosti zprávy
1.

V aplikaci Otosuite Vestibular klikněte na tlačítko Options (Možnosti) nacházející se ve spodní části panelu
Workflow Panel (Panel pracovního postupu).

2.

Klikněte na kartu Report (Zpráva).

Změňte nastavení, například pozici poštovního směrovacího čísla či velikost papíru. Viz část Možnosti – Reports
(Zprávy).

5.1.7

Aktualizace softwaru Otosuite Vestibular
Při upgradu softwaru Otosuite Vestibular není možné měnit dříve vybraný typ instalace. Pokud potřebujete provést
změnu typu instalace, obraťte se na svého místního zástupce.
Při upgradu serveru/klienta je nejprve nutné upgradovat server.
Před upgradem softwaru doporučujeme provést export všech údajů o pacientech, které dosud nebyly archivovány.
Pokud se zobrazí hlášení brány firewall, povolte přístup.
Pokyny najdete v části Instalace softwaru Otosuite Vestibular.

5.1.8

Odinstalace softwaru Otosuite Vestibular
Při odinstalování softwaru Otosuite Vestibular bude odstraněna aplikace, ale nikoli však ostatní programy, které byly
součástí předchozí instalace softwaru Otosuite Vestibular (například SQL Server, National Instruments atd.).

5.1.9

1.

Je-li software Otosuite Vestibular aktivní, ukončete aplikaci.

2.

K odinstalování programů použijte funkci Windows.

Pokročilé nastavení systému
Některá okna System Settings (Systémová nastavení) jsou přístupná pouze uživatelům s profilem, který obsahuje jednu
nebo obě z povolených voleb:
•

Add User as Administrator (Přidat uživatele jako správce),

•

Allow User to Change System Settings (Povolit uživateli provádění změn systémových nastavení).

Viz část Karta správce.

5.1.9.1

Karta správce
V tomto okně jsou zobrazena data o uživateli.
Pouze uživatelé s oprávněním Add User as Administrator (Přidat uživatele jako správce) mají přístup k tomuto oknu.

ICS Impulse

1.

V aplikaci Otosuite Vestibular klikněte na tlačítko Options (Možnosti) nacházející se ve spodní části panelu
Workflow Panel (Panel pracovního postupu).

2.

Klikněte na kartu System Settings (Systémová nastavení).

3.

Klikněte na kartu Administrator (Správce).
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Přidání nového uživatele
K prvnímu přihlášení nabízí aplikace Otosuite Vestibular výchozí uživatelské jméno a heslo. Po přidání jednoho
uživatele s oprávněními správce není již výchozí uživatelské jméno a heslo k dispozici (pole jsou prázdná). Použijte nové
uživatelské jméno a heslo pro následná přihlášení.
Poznámka • Nastavte alespoň jednomu uživateli práva správce.

Kliknutím na tlačítko New (Nový) přidáte nové uživatele.
Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna.
U hesla je nutné rozlišovat malá a velká písmena.
Chcete-li povolit přístupová práva, kliknutím vyberte možnost:
•

Add User as Administrator (Přidat uživatele jako správce)
Tímto se uživateli poskytnou všechna práva v systému.
nebo

•

Allow User to Change System Settings (Povolit uživateli provádění změn
systémových nastavení)
Tímto se uživateli poskytnou všechna práva v systému, s výjimkou:
–

přidávání, upravování nebo odstraňování uživatelů,

–

zadávání síťových umístění pro sdílené soubory (video, zprávy (PDF),
import a export),

–

aktualizace licence a firmwaru aplikace.

Úprava dat o uživateli
Vyberte uživatele ze seznamu.
Klikněte na tlačítko Edit (Upravit).
Proveďte požadované změny. Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna.

Odstranění uživatele
Vyberte uživatele ze seznamu.
Klikněte na tlačítko Delete (Odstranit).
Klikněte na tlačítko OK (OK).

5.1.9.2

Nastavení pracovní stanice
Pouze uživatelé s hodnotou Allow User to Change System Settings (Povolit uživateli provádění změn
systémových nastavení) vybranou ve svém profilu mají přístup k určitým polím pro změnu nastavení pracovní
stanice.
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1.

V aplikaci Otosuite Vestibular klikněte na tlačítko Options (Možnosti) nacházející se ve spodní části panelu
Workflow Panel (Panel pracovního postupu).

2.

Klikněte na kartu System Settings (Systémová nastavení).

3.

Vyplňte pole informacemi poskytnutými správcem systému.

ICS Impulse
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Položka

Nastavení

Workstation Computer
Name (Název pracovní
stanice)

•

Tento soubor určený pouze ke čtení zobrazuje název počítače, který
byl přidělen v ovládacím panelu systému Windows.

Workstation Location
(Umístění pracovní
stanice)
Installation Profile (Profil
instalace)

•

Tento uživatelem definovaný název popisuje umístění tohoto
počítače.

•

Toto pole pouze pro čtení zobrazuje typ instalace, která byla vybrána
během procesu instalace softwaru – Standalone (Samostatná),
Server (Server), Client (Klient) nebo Both (Oboje).

Client/Server Database
Port (Port databáze
klienta/serveru)

•

Toto pole pouze pro čtení zobrazuje číslo portu, který klient používá
pro přístup k databázi v síti.

•

E-mail Server (Server elektronické pošty)
Tento počítač v síti je odpovědný za příjem, směrování a doručování
e-mailových zpráv.

E-Mail Configuration
(Konfigurace elektronické
pošty)

•

From E-mail (Odesílatel)
Z této e-mailové adresy jsou odesílány e-maily.

•

To E-mail (Příjemce)
Na tuto výchozí e-mailovou adresu jsou odesílány e-maily. (Uživatel
může tuto e-mailovou adresu změnit nebo přidat jinou.)

SMTP Port (Default = 25)
(SMTP port (výchozí = 25))

•

Toto pole definuje port jednoduchého protokolu pro přenos pošty
(nejobvyklejší hodnota je 25).

This server requires a
secure connection (SSL)
(Tento server vyžaduje
zabezpečené připojení
(SSL))

•

V případě provedení výběru tohoto nastavení je při odesílání e-mailů
používán bezpečnostní protokol SSL (Secure Sockets Layer).

•

Use default network credentials (Použít výchozí přihlašovací údaje
k síti)

Outgoing Email Account
(Účet odchozí elektronické
pošty)

Využívá výchozí přihlašovací údaje k síti k přihlášení k e-mailovému
serveru.
•

Log in with user name and password (Přihlásit se pomocí
uživatelského jména a hesla)
Využívá uživatelské jméno a heslo zadané v polích pod touto
možností k přihlášení k e-mailovému serveru.

Tele-Vestibular
(Tele-vestibulární)
Select Program Language
(Vybrat jazyk programu)

ICS Impulse

•

Kliknutím vyberte položku Collection (Shromažďování) a/nebo
Analysis (Analýza).

•

V případě potřeby vyberte kliknutím možnost Transmit to Specific IP
(Zaslat na konkrétní IP adresu).

•

Klikněte na požadovaný jazyk. Zvýrazněný jazyk se použije po
restartování aplikace.

17

Instalace

5.1.9.3

Změna umístění úložiště pro export a import souborů videa a zpráv ve formátu PDF
Pokud je software Otosuite Vestibular nainstalován jako síťová instalace, výchozí umístění úložiště pro soubory
videa a zpráv jsou nastavena na serveru, aby je mohly sdílet všechny klientské stanice.
Výchozí umístění pro export a import souborů musí být nastavena v jednotlivých klientských stanicích. Ujistěte se,
že před pokračováním je nastavena úroveň oprávnění pro sdílení složky.

5.1.9.4

Změna umístění úložiště
Uživatelé s oprávněním Add User as Administrator (Přidat uživatele jako správce) povoleným pro svůj profil mohou
prostřednictvím tohoto postupu změnit místo uložení souborů.
V aplikaci Otosuite Vestibular klikněte na
tlačítko Options (Možnosti) nacházející se
ve spodní části panelu Workflow Panel
(Panel pracovního postupu).
Select System Settings > (Systémová
nastavení >) karta Administrator (Správce).
V okně Otosuite Vestibular Storage
Locations (Umístění úložiště Otosuite
Vestibular) klikněte na položku Browse
(Procházet) vedle příslušného pole.
Pokud vyberete složku v síti, ujistěte se, že je složka nakonfigurována pro sdílení.
V okně Otosuite Vestibular Storage Locations (Umístění úložiště Otosuite Vestibular) klikněte na položku
Browse (Procházet) vedle příslušného pole.
Vyberte adresář a klikněte na tlačítko OK (OK).
Nové umístění složky se zobrazí v okně Otosuite Vestibular Storage Locations (Umístění úložiště
Otosuite Vestibular).
Je-li to nutné, přesuňte existující soubory z předchozího umístění do nového umístění pro každé nově
nastavené umístění.

Nastavení parametrů sdílení s novým umístěním úložiště
Je-li nové umístěním úložiště nastaveno na složku nekonfigurovanou ke sdílení, postupujte podle následujících kroků:
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1.

Přejděte na požadovanou složku.

2.

Pravým tlačítkem klikněte na složku vybranou jako nové umístění úložiště.

3.

Klikněte na tlačítko Share with (Sdílet s). Vyberte možnost Specific people... (Určití lidé…).

4.

Vyberte jména.

5.

Klikněte do pole vedle tlačítka Add (Přidat).

6.

Zadejte jméno a klikněte na tlačítko Add (Přidat).

7.

Chcete-li oprávnění změnit, klikněte na jméno uživatele a zvýrazněte jej.

8.

Klikněte na rozevírací šipku vpravo a poté klikněte na tlačítko Read/Write (Čtení/zápis).

9.

Opakujte kroky 7 a 8, dokud nebude možnost Read/Write (Čtení/zápis) nastavena pro všechny uživatele přidané
do seznamu.

ICS Impulse
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10. Klikněte na tlačítko Share (Sdílet).
11. Klikněte na tlačítko Done (Hotovo).

5.1.9.5

Informace o softwaru
Chcete-li zobrazit informace o softwaru Otosuite Vestibular a jeho součástech, postupujte podle následujících kroků:
1.

V aplikaci Otosuite Vestibular klikněte na tlačítko Options (Možnosti) nacházející se ve spodní části panelu
Workflow Panel (Panel pracovního postupu).

2.

Vyberte možnosti System Settings > About (Systémová nastavení > O systému).

Z této obrazovky můžete aktualizovat licenci softwaru Otosuite Vestibular a firmwaru brýlí.

5.1.9.6

•

Aktualizace softwarové licence

•

Aktualizace firmwaru brýlí

Aktualizace softwarové licence
1.

V aplikaci Otosuite Vestibular klikněte na tlačítko Options (Možnosti) nacházející se ve spodní části panelu
Workflow Panel (Panel pracovního postupu).

2.

Vyberte možnosti System Settings > About (Systémová nastavení > O systému).
Pouze uživatelé s oprávněními správce mohou aktualizovat softwarovou licenci.

5.1.9.7

3.

Klikněte na tlačítko Update License (Aktualizovat licenci).

4.

Procházením vyhledejte nový licenční soubor (.otolic) a klikněte na tlačítko Open (Otevřít).

Aktualizace firmwaru brýlí
Pouze uživatelé s oprávněními správce mohou aktualizovat firmware brýlí.
Po připojení brýlí k počítači zobrazí položka Firmware version (Verze firmwaru) aktuální verzi firmwaru. Chcete-li
připojit brýle, použijte část Připojení brýlí k počítači.

5.1.9.8

1.

V aplikaci Otosuite Vestibular klikněte na tlačítko Options (Možnosti) nacházející se ve spodní části panelu
Workflow Panel (Panel pracovního postupu).

2.

Vyberte možnosti System Settings > About (Systémová nastavení > O systému).

3.

Klikněte na tlačítko Update Firmware (Aktualizace firmwaru).

4.

Procházením vyhledejte soubor firmwaru brýlí *.otofw (*.otofw).

5.

Otevřete soubor. Postupně se budou zobrazovat zprávy o stavu procesu upgradu.

6.

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Záznamy o chybách
Poznámka • Ladění a trasování chyb by nemělo být používáno v případě, kdy k tomu zástupci nebo pracovníci
podpory společnosti Natus nevydali pokyn.

ICS Impulse

1.

V aplikaci Otosuite Vestibular klikněte na tlačítko Options (Možnosti) nacházející se ve spodní části panelu
Workflow Panel (Panel pracovního postupu).

2.

Klikněte na možnosti System Settings > Error Logs (Systémová nastavení > Chybové protokoly).
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Workstation (Pracovní
stanice)

System Logging (Systémové
záznamy)

Debug Tracing (Sledování
odstraňování chyb)

Workstation Computer
Name (Název pracovní
stanice)

Tento soubor určený pouze ke čtení zobrazuje
název počítače, který byl přidělen v ovládacím
panelu systému Windows.

Workstation Location
(Umístění pracovní stanice)

Tento uživatelem definovaný název popisuje
umístění tohoto počítače.

Umístění, kde jsou uloženy chybové protokoly systému.
Allow Anonymous Usage
Statistics (Povolit anonymní
statistiky využití)

Kliknutím povolte/zakažte sledování anonymních
statistik. Viz část Spuštění instalace.

Copy Logs (Kopírovat
záznamy)

Kliknutím vytvořte kopie všech souborů protokolů
a umístěte je na stanovené místo.

Enable Debug Tracing
(Povolit sledování
odstraňování chyb)

Při zaškrtnutí zapne tato možnost sledování dle
úrovně odstraňování chyb.

Overwrite Existing Debug
Files (přepsat stávající
záznamy o odstraňování
chyb)

Označením aktivujete přepis souboru trasy při
každém spuštění aplikace. Není-li pole označeno,
data z trasy se připojí ke stávajícímu souboru.

Trace Categories (comma
separated): (Kategorie tras
(oddělené čárkou):)

Tato pole jsou vyplněna informacemi zadanými
podporou společnosti Natus.

Other Options: (Další
možnosti:)

Vyhrazeno pro použití společností Natus.

Umístění, kde jsou uloženy soubory o odstraňování chyb.

5.2

Připojení brýlí k počítači.
Brýle mají jeden USB kabel, kterým se připojují přímo k počítači.
1.

Sejměte z čoček brýlí kryt.
Kryt si ponechte. Když nebudete brýle používat, nasaďte kryt zpátky, aby se na čočkách nehromadil prach.

2.

Připojte kabel USB brýlí ke specifikovanému portu USB. Viz část Technické specifikace. Instalace ovladače brýlí trvá
několik minut.
Poznámka • Při každém připojení brýlí používejte stejný konektor USB.

Poznámka • Použijte port USB 3.0.
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5.2.1

Zapínání a vypínání brýlí
Zapnutí brýlí
1.

Zapněte počítač.

2.

Připojte kabel USB brýlí k jednomu z portů USB počítače.
Brýle jsou zapnuty.

3.

Spusťte software Otosuite Vestibular.
Brýle se automaticky připojí k softwaru Otosuite Vestibular.

Vypnutí brýlí
Varování • Chcete-li vypnout ochranné brýle, odpojte zařízení ze síťového napájení vytažením kabelu USB
nebo vypněte počítač.

5.2.2

Určení licencí nainstalovaných v brýlích
1.

V aplikaci Otosuite Vestibular klikněte na tlačítko Options (Možnosti) nacházející se ve spodní části panelu
Workflow Panel (Panel pracovního postupu).

2.

Vyberte možnosti System Settings > About (Systémová nastavení > O systému).
Aktuální licence jsou uvedeny v poli Features (Funkce).

5.2.3

Instalace dodatečných licencí do brýlí
Update License Funkce (Aktualizovat licenci) je zakázána pro všechny uživatele kromě uživatelů s oprávněními správce.
Chcete-li nainstalovat jednu nebo více licencí pro software Otosuite Vestibular, je třeba nainstalovat je do brýlí.
Viz část Informace o softwaru.

5.3

Instalace synchronizovaného videa místnosti
Synchronizované video místnosti umožňuje videozáznam i audiozáznam.
Připojte kabel USB ke konektoru USB na počítači.
Instalace se spustí automaticky. Pokud se zobrazí hlášení o ovladači, postupujte podle pokynů na obrazovce.

5.4

Nastavení míst testování
Požadavky na testovací prostředí se mohou lišit v závislosti na typu testu, který má být proveden:

ICS Impulse

•

Testy a kalibrace pomocí fixačního terčíku, vyžadují stěnu nebo jiný pevný povrch, který lze použít jako projekční
plochu. Viz část Nastavení pro testování s fixačním terčíkem.

•

Některé testy vyžadují použití židle pro pacienta. Viz část Nastavení pro testování s židlí.

•

Testy, které vyžadují použití vyšetřovací stolu, mohou vyžadovat prostor navíc pro umístění stolu. Viz část
Nastavení pro testování s vyšetřovacím stolem.

•

Při testech, které používají videozáznamy místnosti, by měla být umožněna instalace nastavení videokamery.
Viz část Nastavení pro testování se synchronizovaným videem místnosti.
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5.4.1

Nastavení pro testování s fixačním terčíkem
Fixační terčík je samolepicí terčík, který je umístěn na stěnu nebo jiný pevný povrch, jenž se používá jako projekční
plocha pro kalibraci zkušebního přístroje a pro samotné testování.

Umístění fixačního terčíku
1.

Vyberte vhodnou stěnu nebo pevný povrch.

2.

Přilepte jeden z fixačních terčíků dodávaných se systémem na stěnu v úrovni očí pacienta.
Poznámka • Pokud zařízení nelze kalibrovat, klikněte na položku Default (Výchozí) a použijte výchozí hodnotu
kalibrace (Δ = 21). Před kliknutím na položku Default (Výchozí) se ujistěte, že se pacient dívá přímo před sebe na
fixační terčík.

5.4.2

Nastavení pro testování s židlí
U většiny testů může být pacient umístěn pohodlně na židli.
Poznámka • Pokud usazujete pacienta na židli, musí být židle ve stálé poloze a nesmí se otáčet.
Židle musí být umístěna nejméně jeden metr od projekční plochy. Tato poloha se používá pro kalibraci. Viz část
Nastavení pro testování s fixačním terčíkem.

5.4.3

Nastavení pro testování s vyšetřovacím stolem
U některých testů, jako je poziční a kalorický test, musí být pacient pohodlně umístěn na vyšetřovacím stole a musí mu
být umožněn pohyb ze sedu do lehu.
Vyšetřovací stůl musí být umístěn nejméně jeden metr od projekční plochy. Tato poloha se používá pro kalibraci.
Viz část Nastavení pro testování s fixačním terčíkem.

5.4.4

Nastavení pro testování se synchronizovaným videem místnosti
Poznámka • Pokud používáte funkci Synchronized Room Video (Synchronizované video místnosti), je možné,
že bude nutné upravit polohu kamery tak, aby pro shromažďování dat byla snímána celá hlava pacienta. Pokud
zaznamenáváte zvuk, ujistěte se, že jste kameru umístili tak, aby byla minimalizována úroveň okolního šumu.

5.5

22

Nastavení externího monitoru
1.

Připojte externí monitor k počítači.

2.

Otevřete funkci Display (Zobrazení) v panelu Control Panel (Ovládací panel) systému Windows.

3.

Ujistěte se, že je monitor počítače definován jako hlavní monitor (1) a rozšiřte displej na druhý monitor.

4.

Spusťte software Otosuite Vestibular.

5.

V aplikaci Otosuite Vestibular klikněte na tlačítko Options (Možnosti) nacházející se ve spodní části panelu
Workflow Panel (Panel pracovního postupu).

6.

Klikněte na tlačítko General (Obecné).

7.

V sekci External Monitor (Externí monitor) zaškrtněte kliknutím políčko Display (Zobrazení).

8.

Klikněte na lištu názvu nového okna a přetáhněte okno na externí monitor.

ICS Impulse
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9.

Chcete-li zvětšit okno na maximum, klikněte na malý rámeček v pravém horním rohu.

10. Nastavení se zachovají i po zavření a opětovném spuštění aplikace.

5.6

Nastavení možností napájení
Poznámka • Během shromažďování dat o hlavových pulzech je nutné, aby byl počítač trvale připojen k síti.
Nepoužívejte napájení počítače z baterie.
Nastavení možností napájení na optimální výkon snižuje pravděpodobnost, že rychlost snímání klesne pod 219 snímků
za sekundu. (Pokud rychlost snímání klesne pod 219 snímků za sekundu, budou hlavové pulzy odmítnuty.)

5.7

1.

Otevřete panel Control Panel (Ovládací panel) systému Windows a klikněte na tlačítko Power Options (Možnosti
napájení).

2.

V případě potřeby klikněte na tlačítko Hide additional plans (Skrýt dodatečné plány), abyste zobrazili možnost
High performance (Vysoký výkon).

3.

Povolte možnost High performance (Vysoký výkon).

4.

Klikněte na tlačítko Change plan settings (Změnit nastavení plánu).

5.

Vyberte možnost Never (Nikdy) pro všechny možnosti (možnosti On battery (Napájeno z baterie) i možnosti
Plugged in (Napájeno ze sítě)).

6.

Klikněte na tlačítko Save changes (Uložit změny).

Prezentace pomocí dálkového ovladače
S aplikací Otosuite Vestibular lze používat samostatně zakoupený dálkový ovladač prezentace, kterým je možné ovládat
různé funkce.
Kompatibilita s aplikací byla vyzkoušena u těchto dálkových ovladačů prezentace:

5.8

•

Logitech Wireless Presenter R400,

•

Kensington Wireless Expert Presenter,

•

Targus Laser Presentation Remote.

Import vzorového materiálu
Importovaný vzorek může být použit pro různé účely:

5.8.1

•

pro pomoc uživatelům při seznámením se s použitím softwaru Otosuite Vestibular a pro porovnání výsledků,

•

makra ve zprávách pomáhají uživatelům definovat příznaky, zjištění testů a výsledky.

Import demo dat
Abyste se seznámili se softwarem Otosuite Vestibular, použijte demo data k zobrazení dat o pacientech a analýzy pro
různé diagnózy.
V bloku Patient Selection (Výběr pacienta) klikněte na tlačítko Existing (Stávající).
Klikněte na tlačítko Import (Import).
Klikněte na tlačítko Browse (Procházet).
Přejděte do složky importů:
C:\ProgramData\Otometrics\OTOsuiteV\Imports\DemoData

ICS Impulse

23

Brýle ICS Impulse
Klikněte na složku DemoData (Demo data) a poté na tlačítko OK (OK).
Vyberte všechny soubory pacientů v okně Patient Import (Import pacienta).
Klikněte na tlačítko Import (Import).
Klikněte na tlačítko OK (OK).
Pokud aktualizujete software nebo přidáváte licence, doporučujeme importovat všechny nové demo soubory s daty.

5.8.2

Import seznamů vzorových zpráv
Při importu seznamů vyberte možnost Remove Existing List (Odstranit stávající seznam), abyste nahradili stávající
seznam seznamem určeným k importu. Abyste přidali seznam určený k importu ke stávajícímu seznamu, vyberte
možnost Keep Existing List (Zachovat stávající seznam).
Pokud aktualizujete software nebo přidáváte licence, doporučujeme znovu importovat položky Impressions (Dojmy)
a Macros (Makra). Všechny úpravy dříve importovaných dojmů a maker budou zachovány.
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1.

V panelu Workflow Panel (Panel pracovního postupu) vyberte blok Work (Práce) a poté Report (Zpráva).

2.

Klikněte na typ prvků zprávy, které chcete importovat. Lze importovat tyto seznamy vzorových zpráv:
–

Symptoms (Příznaky),

–

Impressions (Dojmy),

–

Macros (Makra).

3.

Klikněte na požadovaný soubor seznamu zpráv v jazyce, který chcete importovat.

4.

Klikněte na tlačítko Open (Otevřít).

5.

Klikněte na tlačítko Save (Uložit).

Brýle ICS Impulse
Brýle ICS Impulse jsou odlehčené, těsně přiléhající monokulární brýle.

Brýle jsou vybaveny následujícími částmi:
A. Laserový projektor
B. Videokamera, která zaznamenává pohyby oka pacienta
C. Infračervená LED dioda, která osvětluje oči pacienta. LED dioda není pro pacienta viditelná
D. Průhledné zrcadlo, které odráží obraz oka pacienta do videokamery
E. Senzor pohybu (není zobrazen), který registruje pohyby hlavy pacienta
F. Řemínek na hlavu (není zobrazen), který zajišťuje pevné umístění brýlí na hlavě pacienta
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6.1

Výměna obličejové vycpávky
Upozornění • Jednorázová obličejová vycpávka musí být vyměněna pro každého nového pacienta. Nečistěte ji
a nepoužívejte ji opakovaně. Zlikvidujte ji podle místních předpisů.
1.

Chcete-li sejmout obličejovou vycpávku, mírně brýle vyhněte ven na opačnou stranu, než je kamera, a obličejovou
vycpávku vytáhněte. Uvolněte obličejovou vycpávku z vnější strany.

2.

Vyrovnejte jazýček obličejové vycpávky s otvorem na brýlích na straně s kamerou.

3.

Ujistěte se, že je obličejová vycpávka uvnitř chrániče nosu.

4.

Mírně brýle ohněte na vnější straně, vyrovnejte jazýček obličejové vycpávky s otvorem na této straně brýlí.

5.

Zatlačením důkladně zkontrolujte, zda jsou obě strany řádně zasunuty.

Likvidace použitých obličejových vycpávek
Neexistují žádné zvláštní požadavky na likvidaci obličejových vycpávek.

7

Pracovní postup Otosuite Vestibular
Software Otosuite Vestibular integruje řadu testů používaných při hodnocení vestibulookulárního reflexu a nystagmu,
s možností kontroly a oznamování výsledků v rámci jediné výkonné aplikace počítače.
Software Otosuite Vestibular je navržen tak, aby fungoval s videokamerami vyrobenými společností Natus. Tato sekce
popisuje hlavní vlastnosti a funkce softwaru Otosuite Vestibular.

Workflow Panel (Panel pracovního postupu)
Panel Workflow Panel (Panel pracovního postupu) představuje prvky
v typickém pracovním postupu Otosuite Vestibular, kdy je během relace
s pacientem provedena jedna nebo více funkcí.
•

Patient Selection (Výběr pacienta)
Vytvořte záznam pacienta nebo vyberte stávající záznam pacienta.

•

Current Patient (Aktuální pacient)
Vybraná data pacienta jsou zobrazena. V případě potřeby je lze upravit.

•

•

Work (Práce) – Collect (Shromáždění)
–

Před testováním kalibrujte.

–

Vyberte test. Licence v brýlích určuje, které skupiny testů jsou
k dispozici.

–

Proveďte test.

Work (Práce) – Review (Kontrola)
Zkontrolujte shromážděná data.

•

Work (Práce) – Report (Zpráva)
Vytvořte zprávu se shromážděnými daty.

•

Options (Možnosti)
V případě potřeby změňte nastavení.

ICS Impulse
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7.1

Předtestové pokyny pro pacienta
Upozornění • Pulzní test hlavy nesmí být prováděn u pacientů se zraněním krku nebo u pacientů, kterým bylo
sděleno jejich lékaři, aby omezili pohybovou aktivitu krku nebo se jí zcela vyhnuli.

Poznámka • Než se pacient dostaví na testování, instruujte jej, aby dodržoval tato obecná doporučení:

7.2

•

Po dobu 48 hodin před testováním nepožívejte žádný alkohol.

•

Odstraňte make-up z okolí očí.

•

Nenoste barevné kontaktní čočky.

•

Oblečte si pohodlné oblečení.

Spuštění softwaru Otosuite Vestibular
Zapněte počítač.
Dvakrát klikněte na ikonu aplikace Otosuite Vestibular.

Přihlášení
Nová instalace softwaru Otosuite Vestibular je dodávána společně s uživatelským jménem a heslem uživatele
Administrator (Správce).
Neodstraňujte uživatelské jméno nebo heslo z přihlašovací obrazovky, dokud nebude přidáno alespoň jedno nové
uživatelské jméno s heslem. Ujistěte se, že alespoň jeden uživatel má oprávnění správce.
Informace o přidávání nových uživatelů viz „Přidání nového uživatele“ v části Karta správce.
V přihlašovacím dialogovém okně zadejte své uživatelské jméno.
Zadejte heslo.
Klikněte na tlačítko Login (Přihlásit se).

Odhlášení
Chcete-li se odhlásit, klikněte na tlačítko Logout (Odhlásit se) v dolní části obrazovky.

7.3

Hlavní obrazovka softwaru Otosuite Vestibular
A

A. Workflow Panel
(Panel pracovního
postupu)
B. Pracovní oblast

B

C. Tlačítka pro
obecné funkce

C
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A. Workflow Panel (Panel pracovního postupu)
Panel Workflow Panel (Panel pracovního postupu) představuje prvky v typickém pracovním postupu Otosuite
Vestibular, kdy je během relace s pacientem provedena jedna nebo více funkcí.

B. Pracovní oblast
Když vyberete funkci nebo typ testu, zobrazí se v této oblasti. Může se jednat o oblast grafu, vysílaný
videozáznam oka a různá jiná okna, například okna pro kalibraci před testováním, pro spuštění testu a pro
shromažďování, prohlížení a porovnávání dat.
Označená záložka testu nad pracovní oblastí zobrazuje právě vybranou funkci.

C. Tlačítka pro obecné funkce

7.4

•

Tlačítko User Guide (Uživatelská příručka) zobrazuje uživatelskou příručku.

•

Tlačítko Options (možnosti) slouží k přizpůsobení možností testu. Viz část Možnosti.

•

Tlačítko Logout (Odhlásit se) slouží k ohlášení ze softwaru Otosuite Vestibular.

•

Tlačítka Hide Workflow Panel (Skrýt panel pracovního postupu) a Display Workflow Panel
(Zobrazit panel pracovního postupu) umožňují skrytí nebo zobrazení panelu Workflow Panel
(Panel pracovního postupu).

Blok Patient Selection (Výběr pacienta)
Blok Patient Selection (Výběr pacienta) v panelu Workflow Panel (Panel pracovního postupu) je místo, kde můžete
vytvářet záznamy pacientů a vyhledávat stávající záznamy pacientů.

Vytvoření nového záznamu pacienta
1.

V panelu Workflow Panel (Panel pracovního postupu) v rámci bloku Patient Selection (Výběr pacienta) klikněte na
tlačítko New (Nový).
Zobrazí se obrazovka pro vytvoření nového záznamu pacienta.
Můžete předem nastavit záznam pacienta.

2.

Zadejte informace o novém pacientovi.
•

Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna.

Poznámka • Uvedení data narození a pohlaví pacienta je nezbytné pro stanovení normativních dat založených na věku,
které budou u daného pacienta využity pro zesílení hlavových pulzů.

3.

ICS Impulse

Klikněte na tlačítko Save (Uložit).
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Otevření stávajícího záznamu pacienta
1.

V panelu Workflow Panel (Panel pracovního postupu) v rámci bloku Patient Selection (Výběr pacienta) klikněte na
tlačítko Existing (Stávající).
Zobrazí se obrazovka pro vyhledávání stávajících záznamů pacienta.
V seznamu pacientů lze zobrazovat přehled testů každého pacienta, upravovat záznamy pacienta a slučovat
záznamy pacienta.
Toto zatržítko v příslušných sloupcích testu označuje, že u pacienta byl proveden jeden nebo
více testů.
Symbol jedinečného identifikátoru indikuje, že osoba provádějící test označila jeden nebo více
testů či videí pro konkrétní účel. Může se to například týkat abnormálních výsledků, výsledků,
které mají být použity pro studii atd.

2.

Chcete-li vyhledat konkrétního pacienta, klikněte do horního prázdného pole a zadejte několik znaků rozlišující
informace, například příjmení pacienta.

3.

Chcete-li otevřít záznam pacienta, dvakrát klikněte na jméno pacienta nebo klikněte na
tlačítko Open (Otevřít).

Viz část:

7.5

•

Blok Current Patient (Aktuální pacient)

•

Sloučení dvou záznamů pacienta

Blok Current Patient (Aktuální pacient)
Při otevření záznamu pacienta se v bloku Current Patient (Aktuální pacient) zobrazí požadovaná data vybraného
pacienta.
Viz část:
•

7.6

Úprava dat o pacientech

Blok Work (Práce)
V bloku Work (Práce) lze získat přístup ke třem hlavním funkcím pro práci s daty
z testu v softwaru Otosuite Vestibular:
•

Collect (Shromáždění)
Pokud jste vytvořili nový záznam pacienta nebo jste vybrali existující záznam
pacienta, spusťte pracovní postup pro shromáždění dat kliknutím na tlačítko
Collect (Shromáždění). Viz část Shromažďování dat.

•

Review (Kontrola)
Pokud jste shromáždili data pro nového pacienta nebo jste vybrali stávající
záznam pacienta, klikněte na tlačítko Review (Kontrola), abyste data
zkontrolovali. Viz část Kontrola dat.

•

Report (Zpráva)
Po shromáždění dat o novém pacientovi nebo po výběru stávajícího
záznamu pacienta klikněte na tlačítko Report (Zpráva), abyste vytvořili
zprávu. Viz část Zpráva o datech.

Ke zdůraznění pracovního postupu jsou označeny aktuálně vybrané funkce.
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7.7

Příprava k testování
V závislosti na testech v protokolu, který budete používat pro testování, může být nutné provést některé nebo všechny
tyto kroky:
•

Práce s protokoly

•

Nasazení brýlí pacientovi

•

Použití bez vizuální opory

•

Nastavení ROI (ROI) a prahové hodnoty

•

Nastavení pro shromažďování torzních dat
Shromažďování torzních dat vyžaduje licenční klíč Torsional (Torzní).

7.7.1

•

Kalibrace

•

Zaznamenávání videí pohybu oka

Práce s protokoly
Software Otosuite Vestibular je dodáván s množstvím předdefinovaných protokolů. Jeden z těchto protokolů byl
předem určen jako výchozí protokol.
Protokol se skládá z jednoho nebo více testů.
Lze:
•

použít výchozí zobrazený protokol,

•

vybrat jiný protokol,

•

upravit nastavení testů v protokolu,

•

vytvořit nový protokol.

Použití výchozího protokolu
Nastavený protokol, který má být použit jako výchozí, je zobrazen
v rozbalovacím seznamu Select Protocol (Výběr protokolu) v bloku
Collect (Shromažďování).

ICS Impulse
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Testy zahrnuté v protokolu jsou zobrazeny a první test, který má být
proveden, se zvýrazní po připojení brýlí.

Výběr jiného protokolu
•

Je-li potřeba, vyberte kliknutím požadovaný protokol z rozbalovacího seznamu Select Protocol (Výběr protokolu).

Upravení nastavení testů v protokolu
Nejlepším postupem je upravit nastavení testů v protokolu ještě před testovací relací. Viz část Možnosti – Protocol
(Protokol).

Přidání nebo odebrání testů z výchozího protokolu
Viz část Možnosti – Protocol (Protokol).

Import protokolů a výchozích možností
Můžete importovat výchozí protokoly pro systém ICS Impulse.

Pokud jste provedli změny nastavení a chcete se vrátit k výchozímu nastavení, můžete použít soubor Default
Options (Výchozí možnosti).
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1.

Klikněte na tlačítko Options (Možnosti) v dolní části panelu Workflow Panel (Panel pracovního postupu).

2.

Klikněte na kartu General (Obecné).

3.

V sekci Import/Export Test and Report Options (Možnosti importu/exportu testu a zprávy) klikněte na tlačítko
Import (Import).

4.

Přejděte do složky C:\ProgramData\Otometrics\OTOsuiteV.

5.

Klikněte na složku Options a poté na tlačítko OK (OK).

6.

Vyberte možnost Protocols (Protokoly) nebo Default Options (Výchozí možnosti).

7.

Vyberte možnosti, které chcete importovat.

8.

Klikněte na tlačítko Import (Import).

9.

Klikněte na tlačítko OK (OK).

ICS Impulse
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7.7.2

Polohování pacienta
Podrobný popis polohování pacienta naleznete v referenční příručce k systému ICS Impulse.

Kalibrace
Umístěte pacienta nejméně jeden metr od stěny nebo jiného hladkého povrchu, který lze použít jako projekční plochu.
Tato poloha bude použita pro kalibraci.
Poznámka • Pokud usazujete pacienta na židli, musí být židle ve stálé poloze a nesmí se otáčet.
Když je pacient ve správné poloze, je třeba kalibrovat vybavení pro testování pacienta. Viz část Kalibrace.

7.7.3

Nasazení brýlí pacientovi
Před nasazením brýlí pacientovi se ujistěte, že:
•

brýle mají nepoužitou obličejovou vycpávku,

•

zrcátko je čisté a nepoškrábané.

Viz část:
•

Výměna obličejové vycpávky.

•

Údržba.

•

Výměna řemínku v části Údržba.

Když jsou brýle řádně umístěny, sedí pohodlně na kořeni nosu a během testu nesklouznou dolů.
Poznámka • Je důležité, aby byly brýle řádně nasazeny. Nesprávné nasazení brýlí může způsobit nepřesnost
shromážděných dat. Sklouznutí brýlí často vede k nepřesným získaným hodnotám (příliš vysoké).
Poznámka • Před testováním se ujistěte, že jsou všechny skleněné plochy čisté a nepoškrábané.

Poznámka • Další informace naleznete v instruktážním videu nebo na adrese https://hearing-balance.natus.com/
products-services/ics-impulse

Typy obličejových vycpávek
Obličejová vycpávka č. 1

Obličejová vycpávka č. 2

Upozornění • Jednorázová obličejová vycpávka se musí vyměnit pro každého nového pacienta. Nečistěte ji
a nepoužívejte opakovaně. Při likvidaci postupujte podle místních předpisů.

ICS Impulse
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1.

Umístěte brýle s obličejovou vycpávkou č. 1 na pacienta a utáhněte řemínek.

2.

Řemínek dostatečně dotáhněte a přesvědčte se, že se brýle během testování nemohou posunovat.

3.

Uvolněte mírně kabely, aby byl při testování možný pohyb hlavy, a připněte kabelovou sponu na oděv pacienta
v horní části pravého ramena.

4.

Dbejte na to, aby byly oči široce otevřené s očními víčky v takové poloze, aby nebránily detekci zornice.
Podle potřeby upravte pokožku kolem oka pacienta:

5.

–

Sklopte spodní část brýlí směrem ven a od tváře. Vytáhněte kůži pod oko dolů a upravte ochranné brýle tak,
aby pokožka byla na správném místě.

–

Sklopte horní část brýlí směrem ven a od tváře. Vytáhněte kůži nad oko nahoru a upravte ochranné brýle tak,
aby pokožka byla na správném místě.

Ujistěte se, že brýle správně sedí. Pokud jsou mezi brýlemi a obličejem pacienta mezery, zvažte použití obličejové
vycpávky č. 2.

U pacientů s plochým nosním můstkem se často vyskytují mezery, když je používána obličejová vycpávka č. 1.
Použití nesprávné obličejové vycpávky a opětovné používání obličejových vycpávek může mít za následek nízkou
kvalitu dat.
Poznámka • Před připevněním řemínku pacientovi se ujistěte, že je řemínek neporušený a nepoškozený.

Nesprávné nasazení brýlí
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Správné nasazení brýlí
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Příklad č. 1 – Data shromážděná u pacienta, který nemá plochý nosní můstek
S obličejovou vycpávkou č. 1
S obličejovou vycpávkou č. 2

Hodnoty zesílení jsou rozptýlené a trasy oka jsou větší
než trasa hlavy. Tato data jsou důsledkem sklouznutí
brýlí.

Hodnoty zesílení jsou seskupené a trasy oka jsou
redukovány do amplitudy. Tato data indikují řádné
nasazení brýlí.

Příklad č. 2 – Data shromážděná u pacienta s plochým nosním můstkem
S obličejovou vycpávkou č. 1
S obličejovou vycpávkou č. 2

Hodnoty zesílení jsou seskupené a trasy oka jsou menší
než trasa hlavy. Tato data indikují řádné nasazení brýlí.

7.7.4

Hodnoty zesílení jsou rozptýlené a trasy oka vykazují
šumy. Obličejová vycpávka č. 2 byla nepohodlná a nutila
pacienta příliš často mrkat, což mu bránilo v upřeném
pohledu na fixační terčík během hlavového pulzu.

Zaznamenávání videí pohybu oka
Můžete vytvářet videozáznamy pohybů oka pacienta bez analýzy a měření pro stávající i pro nové pacienty.
Zaznamenávání videa místnosti může být provedeno současně.

Zaznamenávání synchronizovaného videa místnosti
Pokud používáte funkci Synchronized Room Video (Synchronizované video místnosti), je možné, že bude nutné upravit
polohu kamery tak, aby pro shromažďování dat bylo zajištěno snímání celé hlavy pacienta.
Pokud zaznamenáváte zvuk, ujistěte se, že jste kameru umístili tak, aby byla minimalizována úroveň okolního šumu.
Povolit nebo zakázat jej můžete prostřednictvím funkce Synchronized Room Video during Collection (Synchronizované
video místnosti během shromažďování dat) v dolní části panelu Workflow Panel (Panel pracovního postupu).
Chcete-li otevřít záznam pacienta, dvakrát klikněte na jméno pacienta nebo klikněte na
tlačítko Open (Otevřít).

ICS Impulse
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Zaznamenávání videa oka
Pokud jste vytvořili nový záznam pacienta nebo jste vybrali stávající záznam pacienta,
klikněte na tlačítko Collect (Shromáždění) v rámci bloku Work (Práce).
Z rozbalovacího seznamu vyberte test pro zaznamenávání nebo přehrávání videa.
Klikněte na tlačítko Start (Spustit).

Chcete-li zaznamenávání zastavit, klikněte na tlačítko Stop (Zastavit).

V případě potřeby zadejte poznámky v pravém dolním okně.
Délka videozáznamu není nijak omezena, delší videozáznamy však vytvářejí větší soubory na pevném disku.
Viz také část Velikosti videosouborů.

7.7.4.1

Možnosti videozáznamu
Okno Video (Video) zobrazí snímek oka.
Ve výchozím nastavení je políčko Record (Záznam) zaškrtnuto.
Videozáznam oka a shromažďování dat budou zahájeny současně.
Chcete-li shromážděná data přehrát, zaškrtněte políčko
Record (Záznam).
Při zaznamenávání videa oka jsou k dispozici tyto možnosti pro zobrazení snímku:
•

Eye Image (Snímek oka)

•

Pupil Image (Snímek zornice)

Tlačítka a výběry videozáznamu
Tlačítko Start (Spustit)
•

Zahájí videozáznam.

Tlačítko Stop (Zastavit)
•
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Zastaví videozáznam.
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Přehrávání videa
•

Vyberte test pro přehrávání videa.
Zobrazí se seznam videí shromážděných pro vybraného pacienta s informacemi o každém souboru videa.
Informace o zaznamenávání jsou uvedeny u videa.
Popis
Date & Time (Datum a čas)

•

Datum a čas pořízení videa.

•

Vision Indikuje, že pro zaznamenávání byla vybrána možnost (S vizuální
oporou) nebo Vision Denied (Bez vizuální opory).

•

Chcete-li označit test pro konkrétní účel (například upozornění na
abnormální výsledky), zaškrtněte políčko pod záhlavím sloupce, který je
označen následujícím symbolem.

Tlačítka a výběry Playback (Přehrávání)
•

Play (Přehrát)
Přehraje video.

•

Pause (Pozastavit)
Pozastaví přehrávání videa.

•

Stop (Zastavit)
Zastaví přehrávání videa.

•

Delete Right Video (Odstranit pravostranný záznam)
Odstraní videozáznamy pro vybraný test.

Speed (Rychlost)

7.7.4.2

•

Normal (Normální)

•

Slow (Zpomalená)

•

Slower (Pomalá)

Velikost souboru videa
Velikost souboru videa závisí na možnostech vybraných pro protokol, pokud je nahráno video místnosti a pokud je
povolena komprese videa oka a délka zaznamenaného videa.

ICS Impulse
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7.8

Shromažďování dat
Chcete-li shromažďovat data o novém nebo stávajícím pacientovi,
klikněte na tlačítko Collect (Shromažďování) v rámci bloku
Work (Práce).
Zobrazí se protokol nastavený jako výchozí. Chcete-li změnit výchozí
protokol, použijte část Možnosti – Protocol (Protokol).
Je-li potřeba, vyberte kliknutím požadovaný protokol
z rozbalovacího seznamu Select Protocol (Vyberte protokol) v rámci
bloku Collect (Shromažďování).
Testy zahrnuté v protokolu jsou zobrazeny a první test, který má
být proveden, se zvýrazní po připojení brýlí.
Pokud se vybraný protokol shoduje s připojenými brýlemi, spustí se
sekvence nastavení.
Pokud není zahájena sekvence nastavení, zkontrolujte, zda
protokol odpovídá použitým brýlím.

7.8.1

Nastavení ROI (ROI) a prahové hodnoty
Před provedením testů musíte nastavit ROI (ROI) (oblast zájmu).
Vyberte protokol a test v panelu Workflow Panel (Panel pracovního
postupu).
V horní části pracovního prostoru je zobrazeno okno pro nastavení
ROI (ROI) (oblast zájmu) a detekci zornic.
Panel nástrojů mezi horním a spodním oknem zobrazuje, jaký krok
provádíte.
Napolohujte pacienta. Viz část Polohování pacienta.
–

Pokyny týkající se pouze správného nasazení brýlí naleznete v části Nasazení brýlí pacientovi.
Poznámka • Pokyny týkající se použití řešení bez vizuální opory naleznete v části Použití bez
vizuální opory.

V horním okně nastavte umístění ROI (ROI) kolem zornice:
–

Klikněte na střed zornice, aby byl střed zeleného pole
na zornici.

Chcete-li nastavit detekci zornice, můžete vybrat typ zobrazeného
snímku. Klikněte na požadované tlačítko v panelu nástrojů mezi
horním a dolním oknem:
–

Display Grayscale Image (Zobrazit snímek ve stupních šedi)
>

–

Display Pupil Location (Zobrazit umístění zornice)

Výběr se používá pouze pro nastavení detekce zornice. Video oka
se vždy zaznamenává pouze ve stupních šedi.
>
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Pokud nebyla zornice detekována automaticky, klikněte na tlačítko
Disable Manual Thresholding (Zakázat ruční stanovení prahových
hodnot).
Systém vycentruje zaměřovací křížek na zornici.
Detekce zornice zajišťuje, že systém při kalibraci a pořizování dat
řádně sleduje zornici.
Požádejte pacienta, aby se upřeně díval na fixační terčík.
Chcete-li zhodnotit trasování zornice, sledujte zaměřovací křížek.
Pokud zaměřovací křížek nesleduje zornici, například přeskakuje
z místa na místo a nezůstává vycentrován na zornici, upravte
sledování pomocí tlačítek posuvníku prahových hodnot.
Proveďte další úpravy a odstraňte veškeré bílé oblasti mimo bílý
kruhový obraz zornice.
V případě potřeby můžete nyní provést kalibraci. Klikněte na tlačítko
Next (Další). Chcete-li provést kalibraci, použijte část Kalibrace.

7.8.2

Kalibrace
Varování • Během tohoto postupu se zapnou lasery. Nedívejte se přímo do laserů. Použití
jiných ovládacích prvků, nastavení nebo výkonu postupů, než které jsou uvedeny v tomto
dokumentu, může vést k rizikovému vystavení záření.
Při kalibrační postupu požádejte pacienta, aby měnil pohled mezi dvěma terčíky, které se zobrazí, když jsou lasery
zapnuté. Při změně pohledu pacienta systém sleduje pohyb zornice.
Hodnoty kalibrace jsou automaticky uloženy. Uložené kalibrační hodnoty je možno použít pro všechny testy. Pokud se
s brýlemi nehýbalo, není nutné mezi jednotlivými testy provádět novou kalibraci. Pokud zavřete záznam pacienta
a poté jej znovu otevřete, je třeba opět provést kalibraci.
Poznámka • Po provedení kalibrace již neměňte polohu brýlí na hlavě pacienta.

Kalibrace systému
V případě potřeby pomoci klikněte na tlačítko Help video (Videonápověda)
Umístěte pacienta před stěnu bez vizuálního rušení.
Instruujte pacienta, aby držel hlavu v klidu a sledoval laserový bod pouze očima.
Spusťte kalibrační sekvenci: klikněte na tlačítko Run (Spustit) kalibraci.
V případě potřeby zadejte poznámky v pravém dolním okně.

Použití výchozího kalibračního postupu
Požádejte pacienta, aby se upřeně díval před sebe. V případě potřeby umístěte fixační
terčík na stěnu.
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Zapněte středový laser.

Instruujte pacienta, aby se díval na laserový bod.
Klikněte na tlačítko Default (Výchozí) kalibrace.

Provedení vyšetření hlavy
Před zahájením testování se doporučuje provést vyšetření hlavy.
Podle potřeby však lze vyšetření hlavy přeskočit kliknutím na tlačítko Skip Head Check
(Přeskočit vyšetření hlavy).
Požádejte pacienta, aby se upřeně díval na fixační terčík.
Klikněte na tlačítko Start Head Check (Zahájit vyšetření hlavy).
Pohybujte hlavou pacienta ze strany na stranu v malém úhlu (asi 10 stupňů) po dobu 10 sekund. Na obrazovce se
zobrazí časový odpočet.
Zkontrolujte, zda se shodují rychlosti pohybu oka a hlavy.
Pokud se rychlosti pohybu oka a hlavy neshodují, je třeba provést novou kalibraci pacienta nebo zkontrolovat
anamnézu pacienta.
Otevře se okno Collection (Shromažďování) a software je připraven zahájit
shromažďování dat.

Příklad správné kalibrace
V tomto příkladu se shodují rychlosti pohybu oka a hlavy.
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Příklad chybné kalibrace

7.8.3

Použití bez vizuální opory
Podtesty se obvykle provádějí s vizuální oporou nebo bez ní.

Příprava nastavení pro použití bez vizuální opory
Pokud je vybrán test, v němž je požadováno nastavení bez vizuální opory, software vyzve uživatele, aby připravil
testování bez vizuální opory.
1.

Test neprovádějte ve zcela zatemněné místnosti. Přestože to NEMUSÍ být intuitivní, je pro dosažení optimálních
výsledků vhodné, aby ověření úplné světlotěsnosti probíhalo v místnosti s přítomností alespoň malého množství
světla.

2.

U pacientů s dlouhými řasami doporučujeme odstranit veškeré kosmetické přípravky. Zbytky řasenky na vnitřní
straně černého okna pravého krytu oka (přes které je zaznamenáván stav zornice a oka) mohou negativně ovlivnit
sledování zornice a zaznamenávání stavu oka.

3.

Otevřete sestavu pro zaslepení. Její součástí je kryt pravého oka a záslepka levého oka.
Upozornění • Nedotýkejte se černého okna.
Při manipulaci s krytem pravého oka se dotýkejte pouze plastového rámečku krytu oka. Kožní maz může
snížit účinnost povrchové úpravy okna, která brání jeho zamlžování. Otisky prstů znesnadňují sledování
zornice.
Upozornění • Jednorázovou sestavu pro zaslepení zraku vyměňte pro každého nového pacienta. Nečistěte ji
a nepoužívejte ji opakovaně. Při likvidaci postupujte podle místních předpisů.
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Kryt pravého oka

Záslepka levého oka

4.

Přiložte kryt pravého oka. Viz část Přiložení krytu pravého oka.

5.

Přiložte záslepku levého oka Viz část Přiložení záslepky levého oka.

6.

Informujte pacienta, že na chvíli bude naprostá tma. Ujistěte pacienta, že i když nevidí ven, může kamera v brýlích
stále zaznamenávat pohyb jeho oka.

Přiložení krytu pravého oka
1.

Ze zadní strany krytu vyjměte plastovou podložku.

2.

Požádejte pacienta, aby široce otevřel oči.
Poznámka • Kryt lze nejsnáze umístit, pokud sedíte ve stejné výšce jako pacient, místo toho, abyste nad
pacientem stáli.

3.

Požádejte pacienta, aby se díval přímo před sebe. Cílem je, aby se zornice nacházela uprostřed černého okna.

4.

Pokud oční víčko pacienta klesne, je nutné jej během umisťování krytu podržet. Tímto způsobem zajistíte, aby po
dobu testu bylo oko pacienta široce otevřené.

5.

Vnitřní stranu krytu přehněte směrem vzad a přiložte okraj k pravé straně nosu.

A. Okraj
6.

B. Vnitřní stranu přehněte vzad

Ujistěte se, že je kryt nad okem centrován (není vychýlen ani nesměřuje dolů).

Upozornění • Nedotýkejte se černého okna.
Při manipulaci s krytem pravého oka se dotýkejte pouze plastového rámečku krytu oka. Kožní maz může
snížit účinnost povrchové úpravy okna, která brání jeho zamlžování. Otisky prstů znesnadňují sledování
zornice.
7. Jemně stiskněte po obvodu a ujistěte se, že je těsnění účinné po celé délce. Ujistěte se, že je kryt světlotěsný.

Přiložení záslepky levého oka
1.
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2.

Požádejte pacienta, aby zavřel oko.

3.

Polohujte záslepku tak, aby její širší strana směřovala k nosu. Ujistěte se, že je záslepka nad okem centrována (není
vychýlená ani nesměřuje dolů).

4.

Jemně stiskněte po obvodu a ujistěte se, že těsnění je účinné po celé délce. Ujistěte se, že je záslepka světlotěsná.

Ověření světlotěsnosti
1.

Dejte pacientovi čas, aby si jeho oči zvykly.

2.

Zeptejte se pacienta, zda vidí nějaké světlo. Ujistěte se, že se pacient nedívá přímo na světelný zdroj.

3.

Při správné aplikaci krytu a záslepky pro znemožnění vizuální opory není pacient schopen vidět světlo. Pokračujte
nasazením brýlí pacientovi.

Nasazení brýlí se sestavou pro zaslepení
Před nasazením brýlí na sestavu pro zaslepení se ujistěte, že je k brýlím přiložena nová nepoužitá obličejová vycpávka.
1.

V aplikaci Otosuite Vestibular otevřete test ze skupiny Oculomotor (okulomotorické), Positional (poziční) nebo
Caloric (kalorické). Případně ze skupiny Videos (Videozáznamy) otevřete možnost Video Record/Playback
(Záznam/přehrávání videa). Při testu musí být povoleno nastavení Vision Denied (bez vizuální opory).

2.

Brýle nasaďte pacientovi tak, aby byl kryt uvnitř brýlí vycentrován.

3.

Řemínek dotáhněte tak, aby měl pacient brýle pevně nasazené po celou dobu testování. Brýle však NEMUSÍ být
nasazeny tak těsně jako u pulzního testu hlavy.
Poznámka • Popruh je třeba dotáhnout tak, aby brýle zůstaly správně nasazeny po celou dobu testu (spontánní
nystagmus, pohledový, poziční a kalorický). Řemínek není třeba dotahovat stejně těsně jako pro potřeby
provedení pulzního testu hlavy. Příliš pevně dotažený řemínek tlačí sestavu pro zaslepení do obličeje, což
vyvolává nepříjemný pocit a komplikuje pořizování záznamu pohybu oka.

4.

Ujistěte se, že je oko uprostřed okna krytu.
Dobrá poloha

Špatná poloha

A. Bez vertikálního centrování: Nad okem je potřeba vidět více z očního
víčka.
B. Bez vertikálního centrování: Pod okem je potřeba vidět méně
z očního víčka.
C. Bez horizontálního centrování: Vnitřní hrana krytu není dostatečně
blízko nosu. Sledujte oční koutek u okraje krytu.
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Odstranění krytu a záslepky pro zakrytí zraku
Upozornění • Pomalé odstraňování krytu a záslepky pro zakrytí zraku je mnohem pohodlnější než jejich
rychlé odstranění.

7.8.4

1.

Požádejte pacienta, aby zavřel oči.

2.

Pomalu sejměte kryt a záslepku z tváře pacienta.

Nastavení pro shromažďování torzních dat
Shromažďování torzních dat vyžaduje licenční klíč Torsional (Torzní).

Poznámka • Bez licence Torsional (Torzní) nelze během testu stanovit přítomnost nystagmu Torsional
(Torzní). S licencí Torsional (Torzní) jsou k dispozici trasa polohy oka a graf SPV (RPF). S licencí musí být
v nabídce Options (Možnosti) > [Typ testu] povoleno shromažďování torzních dat.
1.

Vyberte možnosti Options (Možnosti) > [Typ testu].

2.

Povolte možnost Torsional (Torzní) kliknutím na zaškrtávací políčko v torzním sloupci.
Poznámka • Výběrem možnosti Vision Denied (Bez vizuální opory) nebo Torsional (Torzní) změníte rychlost
snímání na 60 fps (snímků za sekundu). Tato rychlost umožní ponechat závěrku kamery déle otevřenou (zvýší se
světelná expozice), což má za následek lepší kvalitu snímku.

Při prvním zjištění, že v rámci zkušební relace provádíte test, který vyžaduje shromažďování torzních dat, budete
programem vyzváni k provedení torzního nastavení. To se může stát i v případě, že jste provedli některé testy
v protokolu. Torzní nastavení musí být provedeno jednou pro test Vision (s vizuální oporou) a jednou pro test
Vision Denied (bez vizuální opory).

Shromažďování torzního referenčního rámce
Během dané testovací relace je třeba provést shromáždění torzního referenčního rámce:
•

jednou pro všechny testy s vizuální oporou
a

•

jednou pro všechny testy prováděné bez vizuální opory.

Když Software Otosuite Vestibular zjistí, že chcete provést shromáždění referenčního rámce Torsional (Torzní),
zobrazí se obrazovka, na které bude snímek zachycen.
1.

Vyzvěte pacienta, aby se díval přímo před sebe a ponechal oči široce otevřené.

2.

Klikněte na tlačítko Capture Eye Frame (Zachytit snímek oka).

V horní části pracovního prostoru se zobrazí referenční rámce Torsional (Torzní).
Referenční rámce jsou porovnány se shromážděnými daty za účelem stanovení přítomnosti torzního pohybu oka.
Referenční rámce lze využít pro všechny následné testy SPV (RPF).
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3.

V případě nízké kvality obrazu udělte pacientovi stejné pokyny a znovu klikněte na tlačítko Capture Eye Frame
(Zachytit snímek oka).
Dobrá kvalita

Nízká kvalita

Pokud byla relace přerušena nebo byla kvalita obrazu nízká, klikněte na tlačítko Setup (Nastavení), které nyní obsahuje
tlačítko Capture Eye Frame (Zachytit snímek oka), a opakujte zachycení snímku.

7.8.5

Prezentace pomocí dálkového ovladače
Dálkový ovladač prezentace poskytuje alternativní způsob ovládání některých funkcí testu:
•

Při využití možnosti Head Position
Feedback (Zpětná vazba polohy
hlavy)

Před zahájením shromažďování dat nemačkejte tlačítko Center
(Centrovat), ale stiskněte a podržte levé tlačítko po dobu alespoň
2 sekund. (Obrazovka se aktualizuje po uvolnění tlačítka.)

•

K zahájení testu

Stiskněte levé tlačítko.

•

K prodloužení doby testu

Po zahájení shromažďování dat stiskněte a podržte levé tlačítko,
dokud zvukový signál nepotvrdí prodloužení testu. (Obrazovka se
aktualizuje po uvolnění tlačítka.)

•

K zastavení testu

Stiskněte pravé tlačítko.

•

K vložení značky události do trasy
libovolného testu RPF

Po zahájení shromažďování dat stiskněte levé tlačítko.

•

K označení trasy při testu Skew
Deviation (Šikmé odchylky bulvy)

Stiskněte levé tlačítko pro indikaci zakrytého oka.
Stiskněte levé tlačítko pro indikaci nezakrytého oka.

Další informace o dálkovém ovladači prezentací najdete v části Prezentace pomocí dálkového ovladače.

7.8.6

Panel nástrojů Collect (Shromažďování)
Tlačítka zobrazená v panelu nástrojů závisí na vybraných testech. Mohou být nastavena v nabídce Options (Možnosti).
Tlačítka v panelu nástrojů jsou zobrazena v pořadí, ve kterém je potřebujete, a jsou rozdělena do funkčních skupin.
Prvek v aktuálně prováděné sekvenci je označen zeleně.

Prvky, které byly provedeny, jsou zobrazeny se zeleným zatržítkem.
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Příprava na shromažďování dat – nastavení ROI a kalibrace
Viz část Nastavení ROI (ROI) a prahové hodnoty a Kalibrace.
Tlačítko

Funkce
Stavové tlačítko ukazuje, že kalibrace byla provedena.

Disable Manual Thresholding (Zakázat ruční stanovení prahových hodnot) /
Enable Manual Thresholding (Povolit ruční stanovení prahových hodnot)
•

Kliknutím povolíte nebo zakážete automatickou detekci zornice.

Display Grayscale Image (Zobrazit snímek ve stupních šedi) / Display Pupil
Location (Zobrazit umístění zornice)
•

Tlačítko

Kliknutím zobrazíte snímek oka ve stupních šedi nebo černobíle.

Funkce
Stavové tlačítko ukazuje, že torzní referenční rámec byl shromážděn.

Turn Center Laser On (Zapnout střední laser) / Turn Center Laser Off (Vypnout
střední laser)
•

Kliknutím zapnete nebo vypnete funkci laseru.

Turn Stimulus Laser On (Zapnout stimulační laser)
•

Kliknutím zapnete stimulační laser bez měření pacientovy reakce, abyste tak
pacienta seznámili s průběhem testu.

Turn Stimulus Laser Off (Vypnout stimulační laser)
•

Kliknutím vypnete stimulační laser tak, aby testování bylo dokončeno.

Run Calibration (Spustit kalibraci)
•

Kliknutím provedete kalibraci.

Default Calibration (Výchozí kalibrace)
•

Kliknutím použijete výchozí kalibraci pro tohoto pacienta.

Start Head Check (Zahájit vyšetření hlavy)
•

Kliknutím spustíte vyšetření hlavy.

Skip Head Check (Přeskočit vyšetření hlavy)
•

Kliknutím přeskočíte vyšetření hlavy.

Accept (Přijmout)
•
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Provádění shromažďování dat

Record On (Záznam zapnut) / Record Off (Záznam vypnut)
•

Kliknutím vyberete videozáznam pohybu oka a/nebo synchronizované
video místnosti.

Disable Manual Thresholding (Zakázat ruční stanovení prahových hodnot) /
Enable Manual Thresholding (Povolit ruční stanovení prahových hodnot)
•

Kliknutím povolíte nebo zakážete automatickou detekci zornice.

Display Grayscale Image (Zobrazit snímek ve stupních šedi) / Display Pupil
Location (Zobrazit umístění zornice)
•

Kliknutím zobrazíte snímek oka ve stupních šedi nebo černobíle.

Turn Center Laser On (Zapnout střední laser) / Turn Center Laser Off (Vypnout
střední laser)
•

Kliknutím zapnete nebo vypnete funkci laseru.

Centrování pacienta
Tlačítko

Funkce
Center (Centrovat)
•

Kliknutím zobrazíte polohu hlavy pacienta v úvodu testování. Zobrazí se
simulovaný pohled na hlavu pacienta v prostoru.

Shromažďování dat
Tlačítko

Funkce
Start (Spustit)
•

Kliknutím spustíte shromažďování dat.

Stop (Zastavit)
•

Kliknutím ukončíte shromažďování dat. Systém zastaví nahrávání a uloží data.

Cancel (Zrušit)
•

Kliknutím zrušte shromažďování dat. Nebudou uložena žádná data.

Event (Událost)
•
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k události došlo.
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Tlačítko

Funkce
Extend (Prodloužit)
•

Kliknutím prodloužíte maximální dobu trvání shromažďování dat za dobu
definovanou jako výchozí. Maximální doba trvání může být upravena.
Viz část Možnosti.

Help Video (Videonápověda)
•

7.8.7

Kliknutím zobrazíte demo video aktuálně vybraného podtestu.

Přehled obrazovkyCollect (Shromažďování)
A

A. Název testu

B

B. Legenda trasy

C

C. Okno tras
D. Panel nástrojů
E. Zobrazení videa oka
F. Zobrazení polohy hlavy
nebo zobrazení videa
místnosti

D
E
F

Tato obrazovka je použita u většiny testů.
Funkce

Popis

A. Název testu

Název obrazovky zobrazuje aktuálně vybraný test.

B. Legenda trasy

Legenda trasy zobrazuje barvy vztahující se k trasám zobrazeným podle nastavení
v nabídce Options (Možnosti) pro konkrétní test.

C. Okno tras

Okno tras zobrazuje trasy zaznamenané pro konkrétní test.

D. Panel nástrojů

Viz část panel nástrojů Collect (Shromažďování).

E. Zobrazení videa oka

Zobrazení videa oka zobrazuje činnost očí související s trasou. Tyto informace
se neukládají, pokud to nebylo příslušným způsobem nastaveno v nabídce
Options (Možnosti).

F. Zobrazení polohy hlavy
nebo videa místnosti

•

Zobrazení polohy hlavy
Toto zobrazení je určeno v nabídce Options (Možnosti), pokud je vybrána
zpětná vazba pro polohu hlavy. Na obrazovce se zobrazí přiblížení hlavy
pacienta v prostoru.
Zpětná vazba o poloze hlavy může být vždy přehrána.

•

Zobrazení videa místnosti
Pokud je vybráno video místnosti, zobrazí se při testování záznam místnosti
v reálném čase.
Video místnosti lze přehrávat pouze tehdy, když je povolena tato možnost
a video bylo uloženo.
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Přehled obrazovky Head Impulse (Hlavový pulz)
Tato obrazovka se používá pro obrazovku Head Impulse (Hlavový pulz).
A. Název testu

A

B. Okno trasy v reálném
čase

B
C

C. Okno zkušebních křivek

D
E

D. Hlavové pulzy
a odmítnutí

F

E. Zpětná vazba systému
a operátora

G

F. Panel nástrojů
G. Zobrazení videa oka

H

H. Zobrazení polohy oka
nebo zobrazení videa
místnosti

Funkce

Popis

Název testu

Název obrazovky zobrazuje aktuálně vybraný test.

Okno trasy v reálném čase

Toto okno umožňuje monitorovat pohyb hlavy a oka při provádění pulzního testu
hlavy. Typ vybraného testu (Lateral (Laterální), LARP či RALP) určuje, která trasa
pohybu hlavy se zobrazí tučně. Tučně zobrazená trasa pohybu hlavy by měla
odpovídat té, která se v okamžiku doručení hlavového pulzu pohybuje. Zbylé dvě
trasy pohybu hlavy by měly být lehce oploštělé. Tím je zaručeno, že je stimulován
ten kanál, který jste vybrali k testování.

Okno zkušebních křivek

V tomto okně představují šedé zkušební křivky tvar správných hlavových pulzů při
různých rychlostech: 100, 150, 200 a 250 °/s.
Skutečné trasy pohybu hlavy a oka jsou zobrazeny nad šedými zkušebními
křivkami. Trasa pohybu oka je zelená. Bílé body podél osy Y značí rychlosti
shromážděných hlavových pulzů.

Platné pulzy

Během testu se platné hlavové pulzy zobrazují pro levé i pravé pulzy.

Odmítnuté

Levé a pravé hlavové pulzy, které nejsou řádně provedeny, jsou zahrnuty do
počtu odmítnutých pulzů.

Zpětná vazba operátora
a systému

Zpětná vazba operátora a systému poskytuje osobě provádějící test pokyny pro
podezření na chyby u odmítnutých hlavových pulsů.
Viz také část Panel nástrojů Collect (Shromažďování).
•

Hide real time trace graph (Skrýt graf trasy v reálném čase) / Display real
time trace graph (Zobrazit graf trasy v reálném čase)
Skryje/zobrazí trasu v reálném čase a zvětší velikost zkušební křivky.

•

Spontaneous Nystagmus (Spontánní nystagmus)
Zaškrtnutím tohoto pole v případě přítomnosti spontánního nystagmu nebo
nystagmu vyvolaného upřeným pohledem dojde k zabránění nepřípustného
odmítání platných hlavových pulzů.
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Funkce

Popis

Okno pro zobrazení
videa oka

Toto okno umožňuje sledovat vysílanou aktivitu očí.

Zobrazení polohy oka nebo
zobrazení videa místnosti

Okno zobrazuje snímek hlavy pacienta a zaznamenává polohu hlavy pacienta
v prostoru. Lze přehrávat současně s trasou shromažďování dat a videem oka.

Plánujete-li provést testování nad rámec bočních hlavových pulsů, software vás provede nastavením pro LARP a RALP.
Tyto obrazovky odpovídají rozmístění obrazovky Head Impulse (Hlavový pulz).

7.9

Kontrola dat
Karta Analysis (Analýza)
Tato obrazovka je použita u většiny testů.
•

Eye Position Traces Okno (Trasy polohy oka)

Trasy oka se centrují kolem kurzoru. Ve zprávě se vytiskne část trasy centrované v okolí kurzoru.
Chcete-li zobrazit trasy polohy oka, klikněte na zaškrtávací políčka
v legendě trasy:
–

HR – horizontální

–

VR – vertikální

–

TR – torzní

Vaše výběry se projeví v okně Slow Phase Velocity (Rychlost pomalé fáze).
Po uzavření záznamu pacienta nebo výběru dalšího testu ze seznamu testů pro pacienta se zobrazení
vrátí na výběry nastavené v nabídce Options (Možnosti).

•

Okno Slow Phase Velocity (Rychlost pomalé fáze)

Tento graf zobrazuje jednotlivé body nystagmu identifikované algoritmem SPV (RPF) pro horizontální pravou
(HR (HR)) a vertikální pravou (VR (VR)) trasu.
Hodnota SPV Peak (°/s) (Špička RPF (°/s)) je v grafu znázorněna čtvercem.

48

–

Abyste vybrali konkrétní bod, klikněte na něj nebo použijte levou
a pravou klávesu se šipkou k přecházení mezi jednotlivými body
(např. mezi bitími).

–

Pokud algoritmus nezaznamená špičku, nastavte špičku této trasy
ručně.
ICS Impulse
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•

Analysis Details Okno (Detaily analýzy)

Test Type (Typ testu)

Název testu, pro jehož potřeby se shromažďují data

Operator (Operátor)

Osoba přihlášená do aplikace Otosuite Vestibular během shromažďování dat

Calibration (Kalibrace)

Informace o tom, jak byla kalibrace provedena

Test Time (Čas testu)

Datum a čas zahájení shromažďování dat

Elapsed Time (Uplynulý čas)

Doba trvání testu

Analysis Begin Time
(Čas zahájení analýzy)

Čas, kdy byla zahájena analýza

Hodnoty SPV (RPF)

•

Point (°/s) (Bod (°/s))

Rychlost pomalé fáze pro vybraný bod (vybrané bití)

Peak (°/s) (Špička (°/s))

Bod nastavení maximální hodnoty rychlosti pomalé fáze

Avg (°/s) (Prům. (°/s))

Průměrná rychlost všech analyzovaných dat

Min (°/s) (Min. (°/s))

Minimální rychlost všech analyzovaných dat

Max (°/s) (Max. (°/s))

Maximální rychlost všech analyzovaných dat

Video Okno (Video)

V okně Video (Video) můžete přehrát video s pohyby očí pacienta a polohy hlavy pacienta během testování.
Chcete-li přehrát video, použijte část Přehrání shromážděných dat.
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Karta Vision and Vision Denied (S vizuální oporou a bez vizuální opory)
•

Eye Position Traces Okno (Trasy polohy oka)
Trasy oka jsou zobrazeny pro možnosti s vizuální oporou a bez vizuální opory. Popis tras oka najdete na kartě
Analysis (Analýza).

•

Test List Okno (Seznam testů)
Toto okno zobrazuje provedené testy.

•

Okno Vision and Vision Denied Analysis (Analýza vyšetření s vizuální oporou a bez vizuální opory)
Tento graf poskytuje uživateli okamžité srovnání hodnot RPF získaných s vizuální oporou a bez ní pro horizontální
(HR), vertikální (VR) a torzní (TR) hodnoty jednotlivých tras za testovacích podmínek středového pohledu, pohledu
vpravo, pohledu vlevo, pohledu nahoru a pohledu dolů.
Oči v horní části sloupců ukazují, která data jsou zobrazena:

Udává průměrnou hodnotu RPF pro horizontální, vertikální nebo torzní hodnotu pro trasy
za všech těchto testovacích podmínek, jež byly získány vyšetřením s vizuální oporou.
Udává průměrnou hodnotu RPF pro horizontální, vertikální nebo torzní hodnotu pro trasy
za všech těchto testovacích podmínek, jež byly získány vyšetřením bez vizuální opory.
HR

Horizontální (HR): týká se hodnot horizontálního trasování pro průměrnou hodnotu RPF

VR

Vertikální (VR): týká se hodnot vertikálního trasování pro průměrnou hodnotu RPF

TR

Torzní (TR): týká se hodnot torzního trasování pro průměrnou hodnotu RPF

x̄ SPV (°/s)
(x̄ RPF (°/s))

Průměrná hodnota RPF pro testovací podmínku pro vyšetření s vizuální oporou a bez
vizuální opory, která byla nastavena softwarem (nebo aktualizována uživatelem).
Podíl průměrné hodnoty RPF pro horizontální, vertikální nebo torzní hodnotu pro
trasování za všech těchto testovacích podmínek, jež byly získány s vizuální oporou nebo
bez ní

Karta Gaze Graph (Pohledový graf)
•

Eye Position Traces Okno (Trasy polohy oka)
Toto okno zobrazuje trasy polohy oka pro vybraný test. Popis tras oka najdete na
kartě Analysis (Analýza).

•

Test List Okno (Seznam testů)
Toto okno zobrazuje testy, které byly provedeny.
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•

Gaze Graph Analysis Okno (Analýza pohledového grafu)
Tento graf zobrazuje výsledky automatické analýzy.

A

B

C

D

E

Pro každou podmínku testu je stanovena relativní poloha oka. Každou podmínku testu
představuje rámeček v grafu:
A. Pohled doprava v levém poli (vycházející z pohledu pacienta na osobu provádějící test)
B. Pohled nahoru v horním poli
C. Střední pohled ve středním poli
D. Pohled dolů ve spodním poli
E.

Pohled doleva v pravém poli

Nystagmus se u všech podmínek testu posuzuje dle směru, rychlosti a amplitudy. Ořezy intenzity
lze pro šipku nastavit v nabídce Options (Možnosti). Šipky v diagramu ukazují následující:
–

směr (směr dle pohledu pacienta na osobu provádějící test),

–

intenzita amplitudy (na základě tloušťky čáry šipky),

–

intenzita rychlosti (na základě tloušťky konce šipky) nystagmu,

–

kruh indikující, že nebyl zjištěn nystagmus.

Pro každou podmínku pohledového testu jsou k dispozici následující hodnoty:

7.9.1

–

Direction (Směr): směr bití nystagmu

–

SPV x̄ (°/s) (RPF x̄ (°/s)): průměrná rychlost pomalé fáze nystagmu ve stupních za sekundu

–

Amplitude (°) (Amplituda (°)): průměrná amplituda nystagmu ve stupních

Kontrola testů pacienta
Můžete zobrazit seznam všech testů shromážděných pro pacienta.
1.

V panelu Workflow Panel (Panel pracovního postupu) vyberte blok Patient Selection (Výběr pacienta) a poté
klikněte na kartu Existing (Stávající).

2.

Vyhledejte pacienta, jehož testy chcete zkontrolovat.

3.

V panelu Workflow Panel (Panel pracovního postupu) klikněte na tlačítko Review (Kontrola) nacházející se v bloku
Work (Práce). V okně se zobrazují veškerá data shromážděná o pacientovi.

4.

Kliknutím na název testu lze zobrazit příslušná data z testu.
Toto zatržítko v příslušném sloupci testu označuje, že u pacienta byl proveden jeden nebo
více testů.
Symbol jedinečného identifikátoru indikuje, že osoba provádějící test označila jeden nebo více
testů či videí pro konkrétní účel. Může se například týkat abnormálních výsledků nebo
výsledků, které mají být použity pro studii, atd.
Videos (Videa)
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Oculomotor (Okulomotorický)
Head Impulse (Hlavový pulz)
Positional (Polohový)
Caloric (Kalorický)
Special Nystagmus (Speciální nystagmus)

7.9.2

Přehrání shromážděných dat
Trasy polohy oka a video oka lze přehrávat synchronizovaně se zpětnou vazbou o poloze hlavy nebo videem místnosti
pořízeným během testu.
Tlačítka a výběry přehrávání videa

Play from Cursor (Přehrát od
kurzoru)

Vyberte spuštění přehrávání od polohy kurzoru. Není-li tato možnost
vybrána, přehrávání se zahájí od začátku trasy.

Speed (Rychlost)

•

Normal (Normální)
Video oka zaznamenané rychlostí 30 snímků za sekundu lze
přehrávat pouze normální rychlostí.

•

Slow (Zpomalená)
Video oka zaznamenané rychlostí 60 snímků za sekundu lze
přehrávat normální nebo zpomalenou rychlostí.

•

Slower (Pomalá)
Video oka zaznamenané rychlostí více než 60 snímků za sekundu lze
přehrávat normální, zpomalenou nebo pomalou rychlostí.

7.10
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Play (Přehrát)

Spustí synchronizovaný přehrávání.

Pause (Pozastavit)

Pozastaví synchronizované přehrávání.

Stop (Zastavit)

Zastaví synchronizované přehrávání.

Zpráva o datech
•

Po výběru záznamu pacienta klikněte na tlačítko Report (Zpráva) v bloku Work (Práce).

•

Okno Report (Zpráva) zobrazuje výchozí zprávu. Zpráva obsahuje poslední sadu dat shromážděných u daného
pacienta. Výchozí zpráva se uloží automaticky.

•

Chcete-li provést změny v aktuální zprávě, použijte část Úprava zpráv.

•

Chcete-li provést změny výchozích nastavení pro všechny zprávy, použijte část Možnosti – Reports (Zprávy).
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Nastavení standardní zprávy
Viz část Úprava zpráv.
Chcete-li nastavit zprávu, zaškrtněte na kartě
Report Options (Možnosti zprávy) políčka pro
všechny možnosti, které chcete zahrnout do zprávy.
Klikněte na karty Symptoms (Příznaky),
Impressions (Dojmy) a Macros (Makra) a kliknutím
vyberte další možnosti.

•

Select All (Vybrat vše)
Kliknutím vyberte všechny možnosti.

•

Deselect All (Zrušit výběr všech)
Kliknutím zrušte výběr všech možností.

7.10.1

Možnosti zprávy
Pokud je pacient nový, zpráva v tomto okně bude vytvořena automaticky na základě výchozí zprávy.
U pacienta s jednou či více zprávami jsou zprávy uvedeny pod jednotlivými záložkami v seznamu zpráv, včetně data
a času generování každé zprávy.
Zatržítko ve sloupci skupiny testů označuje, že zpráva obsahuje data pro danou skupinu testů. Je možné zobrazit
náhledy všech zpráv pro tohoto pacienta.

Kombinace relací nebo typů testů do jedné zprávy
Můžete vytvořit novou zprávu kombinující několik relací testů a/nebo zkombinovat několik typů testu do jedné zprávy.
Chcete-li vytvořit novou zprávu, klikněte na
tlačítko New (Nová).
Chcete-li do zprávy přidat test, klikněte na
záložku skupiny testů a následně označte
zaškrtávací políčko u testu, který chcete
zahrnout do seznamu Include Results From
(Zahrnout výsledky z).

Seznam Include Results From (Zahrnout výsledky z) je rozdělen podle skupin testů.
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Testy jsou v seznamu uvedeny včetně názvu, data a času testu. Název testu je kombinací typu testu a směru testu.
V závislosti na testu a nastaveních a komentářích přidaných k testu mohou být uvedeny také následující informace:
Data testu Vision Denied (Bez vizuální opory)
Data testu Vision and Vision Denied (S vizuální oporou a bez vizuální opory)
Data testu Gaze Graph (Pohledový graf)
Data testu Head Impulse (Hlavový pulz)
Positional Data testu (Polohový)
Data testu Caloric (Kalorický)
Zahrnuto v porovnání Head Shake (Třesení hlavou)
Abnormální data
Remarks
(Komentáře)

Komentáře zadané osobou provádějící test

Výběr datových prvků
Pro každou skupinu testů vyberte datové prvky, které budou přidány do zprávy:
V seznamu Select Report Options (Vybrat možnosti zprávy) označte zaškrtávací políčko pro každou možnost
zprávy, která má být zahrnuta.
Kliknutím na tlačítko Select All (Vybrat vše) zahrnete všechny možnosti a kliknutím na
tlačítko Deselect All (Zrušit výběr všech) zrušíte výběr všech možností.

7.10.2

Panel nástrojů Report (Zprávy)
Panel nástrojů – seznam zpráv
New (Nová)

Delete (Odstranit)

View PDF (Zobrazit PDF)
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Panel nástrojů – vybraná zpráva
Print (Tisk)

Save PDF (Uložit PDF)

E-Mail (E-mail)

Panel nástrojů – změna měřítka vybrané zprávy
V případě potřeby klikněte na tlačítko Refresh (Obnovit) a zobrazí se poslední
změny.
Oddálit, přiblížit nebo použít posuvnou stupnici
Přizpůsobit dokument šířce, výšce nebo až na 100 %

7.10.3

Úprava zpráv
Můžete přidat možnosti pro zprávy a přizpůsobit zprávu tak, aby zahrnovala příznaky, dojmy a makra:
1.

V panelu Workflow Panel (Panel pracovního postupu) vyberte blok Report (Zpráva) a klikněte na zprávu, kterou
chcete upravit.

2.

Na obrazovce Report (Zprávy) vyberte okno Report Options (Možnosti zprávy).

Výběr položek ze seznamů zpráv
Pokud se seznam zpráv nezobrazí, proveďte import chybějících seznamů. Viz část Import vzorových seznamů zpráv.
•

Add Symptom (Přidat příznak)
Kliknutím na příslušné zaškrtávací políčko vyberte příznaky, které pacient hlásí v rámci anamnézy. Vybrané položky
budou přidány do sekce zprávy nazvané Symptoms (Příznaky).

•

Add Impression (Přidat dojem)
Kliknutím na příslušné zaškrtávací políčko vyberte celkový lékařský dojem založený na výsledcích testu.
Vybrané položky budou přidány do sekce zprávy nazvané Impressions (Dojmy).

•

Add Macros (Přidat makra) a zadejte text pro novou položku.
U všech provedených testů vyberte celkové nálezy z tohoto seznamu Macros (Makra) a vložte je do textového
pole. Klikněte na název makra a poté na tlačítko Insert (Vložit).
Text zobrazený v textovém poli bude vložen do sekce zprávy nazvané Findings (Nálezy).
Pokud nechcete vložit makro, zadejte nálezy přímo do textového pole.
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Přizpůsobení seznamů zpráv

56

1.

Chcete-li přizpůsobit seznamy zpráv, klikněte na tlačítko Symptoms (Příznaky), Impressions (Dojmy) nebo
Macros (Makra).

2.

Chcete-li přejmenovat skupinu nebo textovou položku, klikněte na příslušnou položku a proveďte požadovanou
změnu.

3.

Chcete-li přidat skupinu, klikněte na tlačítko Add Group (Přidat skupinu) a zadejte název nové skupiny.

4.

Chcete-li přidat položku, klikněte na název skupiny:
–

Add Symptom (Přidat příznak)

–

Add Impression (Přidat dojem)

–

Add Macros (Přidat makra)

ICS Impulse
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Add Symptom (Přidat příznak)
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Add Impression (Přidat dojem)
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Add Macros (Přidat makra)

5.

Zadejte text pro novou položku.

6.

Po provedení požadovaných změn klikněte na tlačítko Save (Uložit).
Neobsahuje-li textové pole žádný text, nebude možné novou položku uložit. Abyste mohli přidat novou položku,
je nutné zadat její text.

Přejmenování skupin
Chcete-li přejmenovat skupinu nebo textovou položku, klikněte na příslušnou položku a proveďte požadovanou změnu.

Výběr položek ze seznamů zpráv
1.

2.

Chcete-li přizpůsobit seznamy zpráv, klikněte na tlačítko Symptoms (Příznaky), Impressions (Dojmy) nebo
Macros (Makra).
–

Symptoms (Příznaky)

–

Impressions (Dojmy)

–

Macros (Makra)

Po provedení požadovaných změn klikněte na tlačítko Save (Uložit).

Pokud uděláte chybu, můžete znovu importovat seznam dodaný výrobcem. Viz část Import vzorových seznamů zpráv.
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Změna uspořádání položek skupin a skupin
1.

Chcete-li změnit pořadí položek ve skupině nebo pořadí skupin v seznamu, klikněte na název položky nebo skupiny.

2.

Chcete-li přesunout položku nebo skupinu, klikněte na tlačítko Up (Nahoru) nebo Down (Dolů).

Odstranění položky nebo skupiny
1.

Chcete-li odstranit položku nebo skupinu, klikněte na danou položku nebo skupinu a klikněte na tlačítko
Delete (Odstranit).

2.

Kliknutím na tlačítko OK (OK) položku nebo skupinu trvale odstraníte.

Export seznamů zpráv
1.

Chcete-li exportovat seznam zpráv, klikněte na tlačítko Export (Export).

2.

Dle potřeby změňte název a umístění souboru.

3.

Klikněte na tlačítko Save (Uložit).

Import seznamů zpráv
•

Chcete-li nahradit existující seznam seznamem určeným k importu, vyberte možnost Remove Existing List
(Odstranit stávající seznam).

•

Chcete-li přidat seznam určený k importu do existujícího seznamu, vyberte možnost Keep Existing List (Zachovat
stávající seznam).

Pokud uděláte chybu, můžete znovu importovat seznam dodaný výrobcem. Viz část Import vzorových seznamů zpráv.
Seznamy zpráv lze importovat do jednoho systému, přizpůsobit a poté exportovat do další samostatné pracovní
stanice. To je užitečné zejména tehdy, když má zdravotnické zařízení více samostatných pracovních stanic.

7.11

Možnosti
V dolní části panelu Workflow Panel (Panel pracovního postupu) klikněte na tlačítko
Options (Možnosti).

7.11.1

•

Možnosti – General (Obecné)

•

Možnosti – Protocol (Protokol)

•

Možnosti – Colors (Barvy)

•

Možnosti testu

•

Možnosti – Facility Info (Informace o zdravotnickém zařízení)

•

Možnosti – Reports (Zprávy)

•

Možnosti – System Settings (Systémová nastavení)

Možnosti – General (Obecné)
V dolní části panelu Workflow Panel (Panel pracovního postupu) klikněte na tlačítko
Options (Možnosti).
Klikněte na kartu General (Obecné).
V okně General (Obecné) lze nastavit možnosti související se záznamem videa a audia
a s rozšířením zobrazení na jiný monitor.
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7.11.2

Možnosti – Protocol (Protokol)
V dolní části panelu Workflow Panel (Panel pracovního postupu) klikněte na tlačítko
Options (Možnosti).
Klikněte na kartu Protocols (Protokoly).
V okně Protocols (Protokoly) můžete vytvořit a odstranit protokoly a pracovat s nimi.
Chcete-li se vrátit k výchozímu nastavení, viz „Import protokolů a výchozích možností“ v části
Práce s protokoly.

Protokoly a testy
Protocols (Protokoly)

•

Klikněte na rozbalovací seznam a vyberte protokol, který chcete upravit.

Default (Výchozí)

•

Klikněte na rozbalovací seznam a vyberte protokol, který chcete použít jako výchozí.

•

Kliknutím aktivujte zaškrtávací políčko Default (Výchozí).

•

Aplikace se spustí s prvním testem ve vybraném protokolu.

Add New Protocol (Přidat nový protokol)
•

Kliknutím přidejte nový protokol. Viz část Práce s protokoly.

Copy As New (Kopírovat jako nový)
•

Kliknutím vyberte protokol, který chcete kopírovat.

•

Kliknutím na tlačítko Copy As New (Kopírovat jako nový) zkopírujte protokol
a zadejte nový název do pole Protocols (Protokoly).

•

V novém protokolu můžete nyní přidávat či odstraňovat testy nebo měnit nastavení
podle svých preferencí.

Delete (Odstranit)
•

Kliknutím odstraníte vybraný protokol.

Dostupné testy

Přidání testů do automatického protokolu
•

Kliknutím v seznamu Available Tests (Dostupné testy) vyberte test.

•

Kliknutím na tlačítko se šipkou přesunete test do protokolu.

Odstranění testů z automatického protokolu

ICS Impulse

•

V seznamu Selected Tests (Vybrané testy) vyberte kliknutím test, který chcete
odstranit.

•

Kliknutím na tlačítko Delete (Odstranit) test z protokolu odstraníte.
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Výběr více než jednoho testu
•

Chcete-li vybrat všechny testy ze skupiny testů, klikněte na název skupiny.

•

Chcete-li vybrat testy, které po sobě nenásledují, stiskněte a podržte klávesu
Ctrl (Ctrl) a poté kliknutím vyberte jednotlivé požadované testy.

Změna pořadí testů

7.11.3

•

V seznamu Selected Tests (Vybrané testy) vyberte kliknutím test, který chcete
v seznamu přesunout nahoru nebo dolů.

•

Opakovaně klikněte na příslušné tlačítko se šipkou, dokud se test nezobrazí na
nové pozici.

Možnosti – Colors (Barvy)
Změna barev trasy
V dolní části panelu Workflow Panel (Panel pracovního postupu) klikněte na tlačítko
Options (Možnosti).
Klikněte na kartu Colors (Barvy).
Podle potřeby změňte barvy.

Obnovení výchozího nastavení barev tras
V dolní části panelu Workflow Panel (Panel pracovního postupu) klikněte na tlačítko
Options (Možnosti).
Klikněte na kartu Colors (Barvy).
Klikněte na tlačítko Restore (Obnovit).

7.11.4

Možnosti testu
Viz referenční příručka.

7.11.5

Možnosti – Facility Info (Informace o zdravotnickém zařízení)
V dolní části panelu Workflow Panel (Panel pracovního postupu) klikněte na tlačítko
Options (Možnosti).
Klikněte na kartu Facility Info (Informace o zdravotnickém zařízení).
Pouze uživatelé s možností Allow User to Change System Settings (Povolit uživateli provádění
změn systémových nastavení) vybranou ve svém profilu mají přístup k určitým polím tohoto okna.
Zde zadané informace jsou použity ve zprávách dle specifikací v okně Report (Zpráva). Viz část
Možnosti – Reports (Zprávy).
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Zadání informací o zdravotnickém zařízení
Zadejte text do polí pro zdravotnické zařízení.

Přidání loga
1.

Klikněte na tlačítko Browse (Procházet).

2.

Přejděte do umístění souboru, který bude použit jako logo.

3.

Vyberte soubor a klikněte na tlačítko Open (Otevřít).
Velikost loga je změněna.

Odstranění loga
Chcete-li logo odstranit, klikněte na tlačítko Clear (Vymazat).

7.11.6

Možnosti – Reports (Zprávy)
V dolní části panelu Workflow Panel (Panel pracovního postupu) klikněte na tlačítko
Options (Možnosti).
Klikněte na kartu Report (Zpráva).
Pouze uživatelé s oprávněními správce mají přístup k určitým nastavením tohoto okna pro
změnu nastavení systému.
Změny provedené ve výchozím nastavení zpráv se týkají pouze zpráv vytvořených po provedení
změn. Chcete-li provést změny pouze pro aktuální zprávu.

7.11.7

Možnosti – System Settings (Systémová nastavení)
V dolní části panelu Workflow Panel (Panel pracovního postupu) klikněte na tlačítko
Options (Možnosti).
Klikněte na kartu System Settings (Systémová nastavení).
Viz část Změna umístění úložišť pro export a import souborů videa a zpráv ve formátu PDF.

8

Správa dat
Lze zobrazit seznam všech testů shromážděných pro vybraného pacienta.
Chcete-li otevřít existující záznam pacienta, použije část Blok Patient Selection (Výběr pacienta).
Viz také:

ICS Impulse

•

Úprava dat o pacientech

•

Správa seznamu pacientů

•

Export dat o pacientech

•

Import dat o pacientech

•

Sloučení dvou záznamů pacienta

•

Archivace a zálohování databáze Otosuite Vestibular
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8.1

Úprava dat o pacientech
Stávající pacienti (dříve testovaní)
V panelu Workflow Panel (Panel pracovního postupu) vyberte blok Patient Selection (Výběr
pacienta).
Klikněte na tlačítko Existing (Stávající) a vyhledejte pacienta, jehož data chcete upravit.
Klikněte na tlačítko Edit (Upravit).
Upravte pacientovy informace a klikněte na tlačítko Save (Uložit).

Aktivní pacienti (testovaní, kontrola nebo určení pro vytvoření zprávy)
V panelu Workflow Panel (Panel pracovního postupu) vyberte blok Current Patient (Aktuální
pacient).
Klikněte na tlačítko Edit (Upravit).
Upravte pacientovy informace a klikněte na tlačítko Save (Uložit).

8.2

Správa seznamu pacientů
Okno pacienti
1.

V panelu Workflow Panel (Panel pracovního postupu) vyberte blok Patient Selection (Výběr pacienta).

2.

Klikněte na tlačítko Existing (Stávající).
Zobrazí se okno Patients (Pacienti).
Okno Patients (Pacienti) zobrazuje seznam dat o pacientech Otosuite Vestibular a obsahuje informace
o pacientech z oken Merge (Sloučit), Patient Export (Export pacienta) a Patient Import (Import pacienta).
–

Sloučení údajů o pacientech
V okně Merge (Sloučit) lze sloučit data o pacientech. Viz Blok Patient Selection (Výběr pacienta).

–

Okno Patients (Pacienti) zahrnuje okno ICS Chartr (ICS Chartr), jsou-li k dispozici data ICS Chartr (ICS Chartr).

–

Export údajů o pacientech
V okně Patient Export (Export pacienta) můžete exportovat data z databáze Otosuite Vestibular. Viz část
Export dat o pacientech.

–

Import dat o pacientech
V okně Patient Import (Import pacienta) můžete importovat data do databáze Otosuite Vestibular. Viz část
Import dat o pacientech.
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Symboly v seznamech pacientů
V seznamech pacientů jsou použity následující symboly:
Toto zatržítko v příslušném sloupci testu označuje, že u pacienta byl proveden jeden nebo více testů.
Symbol jedinečného identifikátoru indikuje, že osoba provádějící test označila jeden nebo více testů či
videí pro konkrétní účel. Může se to například týkat abnormálních výsledků, výsledků, které mají být
použity pro studii atd.
Videos (Videa)
Oculomotor (Okulomotorický)
Head Impulse (Hlavový pulz)
Positional (Polohový)
Caloric (Kalorický)
Special Nystagmus (Speciální nystagmus)

Hledání konkrétního záznamu pacienta
Chcete-li vyhledat konkrétní záznam pacienta, zadejte jedno nebo více písmen či čísel.

Výběr více než jednoho záznamu pacienta
•

Chcete-li vybrat všechny záznamy pacienta, klikněte na tlačítko Select All (Vybrat vše).
Chcete-li zrušit označení všech vybraných záznamů pacienta, klikněte na tlačítko Deselect All
(Zrušit výběr všech).

•

Chcete-li vybrat skupinu záznamů pacienta, klikněte na první jméno ve skupině, přidržte
klávesu Shift a klikněte na příjmení ve skupině.

•

Chcete-li vybrat jednotlivé záznamy pacienta, stiskněte a podržte klávesu Ctrl během klikání
na jednotlivé záznamy pacienta.

Přidávání záznamů pacienta
•

Chcete-li přidat záznam nového pacienta, klikněte na tlačítko New (Nový). Pokyny naleznete
v části Blok Patient Selection (Výběr pacienta).

Odstranění záznamů pacienta
•

Chcete-li odstranit záznam pacienta, vyberte záznam pacienta a klikněte na tlačítko
Delete (Odstranit).
Poznámka • Budete vyzváni k potvrzení odstranění záznamů pacienta. Pokud vyberete možnost Yes (Ano),
budou data trvale odstraněny. Nelze načíst záznam pacienta.

Změna pořadí zobrazených seznamů
•

ICS Impulse

Kliknutím na záhlaví sloupce změníte pořadí zobrazených dat.
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8.2.1

Export údajů o pacientech
Můžete exportovat jeden nebo více záznamů pacientů v několika formátech.
1.

V panelu Workflow Panel (Panel pracovního postupu) vyberte blok Patient Selection (Výběr pacienta).

2.

Klikněte na tlačítko Existing (Stávající).

3.

Klikněte na kartu Export (Export).
Otevře se okno umožňující přístup ke všem záznamům pacienta Otosuite Vestibular.

4.

Vyberte záznamy pacienta, které chcete exportovat.

5.

Vyberte datový formát. Viz referenční příručka zařízení ICS Impulse.

XML Files & ASCII Raw Data (Soubory XML a hrubá data ASCII)
•

Pro export vyberte data o pacientech, která budou sdílena s jiným systémem ICS Impulse nebo použita
v elektronických lékařských záznamech.
Export každého záznamu pacienta zahrnuje soubor ve formátu XML a soubor ASCII .txt. Hrubá data
v souboru *.txt jsou nezbytná k přehrávání dat o pacientech v aplikaci Otosuite Vestibular.

PDF Reports (Zprávy PDF)
•

K exportu vyberte záznamy pacienta, které mají být použity v elektronických lékařských záznamech.

ASCII Test Results (Výsledky testu ASCII)
•

K exportu vyberte výsledky testů ve formátu CSV (hodnoty oddělené čárkou), které mají být použity
ke zkoumání v programech, jako je Microsoft Excel nebo MATLAB.

Anonymize Patient (Anonymizace pacienta)
•

Pro export vyberte data určená ke sdílení, ale zajistěte zachování důvěrnosti osobních údajů.

aVOR (aVOR)
•

6.

Vyberte data o poloze oka a hlavy pro export do aplikace aVOR (aVOR).

Klikněte na tlačítko Export (Export).
–

Export Tlačítko (Export) exportuje soubor do umístění nastaveném v okně Options > System Settings
(Možnosti > Systémová nastavení),

–

Browse Tlačítko (Procházet) exportuje soubor do umístění vybraného ve funkci prohlížení.

Ve sloupci Status (Stav) je zobrazeno hlášení Exported (Exportováno) označující, že proces byl dokončen.
Záznamy exportovaných záznamů pacienta jsou odstraněny po uzavření aplikace.
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8.2.2

Import dat o pacientech
Záznamy pacienta lze importovat ze souborů dříve archivovaných, importovaných či exportovaných ze softwaru
Otosuite Vestibular.
1.

V panelu Workflow Panel (Panel pracovního postupu) vyberte blok Patient Selection (Výběr pacienta).

2.

Klikněte na tlačítko Existing (Stávající).

3.

Klikněte na kartu Import (Import).

4.

Klikněte na tlačítko Browse (Procházet) a přejděte do umístění, kde se nacházejí soubory určené k importu.
Chcete-li přehrát data o pacientech, je nutné importovat soubory ve formátu *.xml a *.txt. Jedinou výjimku
představují data z testu hlavového pulzu, která lze prohlížet pouze ze souboru *.xml.

5.

Klikněte na tlačítko OK (OK).

6.

Vyberte soubory pacienta, které chcete importovat.

7.

Klikněte na tlačítko Import (Import).
Ve sloupci Status (Stav) je zobrazeno hlášení Imported (Importováno) označující, že proces byl dokončen.
Záznam importovaných souborů se po uzavření aplikace vymaže.

8.

8.3

Kliknutím na tlačítko Refresh List (Obnovit seznam) aktualizujte seznam pacientů ve složce Import (Import).

Sloučení dvou záznamů pacienta
Můžete sloučit dva záznamy pacienta do jednoho záznamu:
1.

V panelu Workflow Panel (Panel pracovního postupu) vyberte blok Patient Selection (Výběr pacienta) a poté
klikněte na tlačítko Existing (Stávající).

2.

Klikněte na kartu okna Merge (Sloučit).

3.

Neotevírejte záznamy pacienta, které chcete sloučit.
Nelze sloučit otevřený záznam pacienta.
Můžete sloučit pouze dva vybrané záznamy pacienta.

4.

Klikněte na zaškrtávací políčka dvou záznamů pacienta, které chcete sloučit.

5.

Klikněte na tlačítko Merge (Sloučit).

6.

V seznamu Patient One (Pacient jedna) nebo Patient Two (Pacient dva) vyberte požadovaná pole ke sloučení do
nového souboru vytvořeného ze sloučených souborů.
Výběr je nutné provést pro každé pole, včetně případů, kdy v seznamu dvou pacientů nejsou žádná zadání. Data se
sloučí do záznamu pacienta, který byl vytvořen jako první.

7.

ICS Impulse

Kliknutím na tlačítko OK (OK) potvrďte svůj výběr.
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8.4

Archivace a zálohování databáze Otosuite Vestibular
Pokud je databáze umístěná na serveru, všichni uživatelé musí být před archivací nebo zálohování dat odhlášeni od
klientských pracovních stanic. Správu databáze nelze provádět z klientské pracovní stanice.
1.

V aplikaci Otosuite Vestibular klikněte na tlačítko Options (Možnosti) nacházející se ve spodní části panelu
Workflow Panel (Panel pracovního postupu).

2.

Klikněte na tlačítko System Settings (Systémová nastavení).

3.

Klikněte na kartu Database (Databáze).
Pouze uživatelé s možností Allow User to Change System Settings (Povolit uživateli provádění změn systémových
nastavení) vybranou ve svém profilu mají přístup k funkcím databáze.
Zde uvedený počet megabajtů (MB) je součtem:
–

prostoru, který zabírají stávající data o pacientech
a

–

místa dostupného po každé archivaci dat o pacientech.

Toto číslo se nemusí změnit, dokud nebude využit veškerý prostor získaný archivací.

Archivace dat o pacientech
Za účelem optimalizace výkonu doporučujeme uchovávat v databázi maximálně 500 pacientů. Všechny archivované
soubory pacienta lze dle potřeby importovat zpět do hlavní databáze.
Při archivaci dojde k odstranění informací o pacientovi, dat z testu, dat souvisejících s videi a videoklipů ve formátu AVI
z databáze Otosuite Vestibular.
1.

2.

Vyberte:
–

All Patients možnost (všichni pacienti) pro archivaci všech záznamů pacienta v databázi,

–

Patients with Last Tested Date between možnost (Pacienti s datem posledního testu mezi) pro archivaci
pouze záznamů pacienta s datem posledního testu ve vybraném časovém rozsahu.

Klikněte na tlačítko Archive Now (Archivovat nyní). Tento úkon:
–

vytvoří zálohu celé databáze,

–

exportuje vybrané soubory do adresáře archivu (c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Archives),

–

odstraní z databáze všechny soubory, které byly archivovány.

Archivovaný záznam pacienta můžete znovu importovat. Viz část Import dat o pacientech.

Automatické zálohování
Ve výchozím nastavení systém automaticky zálohuje data každých sedm dní. Doporučujeme nastavit častější
automatické zálohování. Po provedení zálohování zůstanou v databázi Otosuite Vestibular informace o pacientovi, data
z testu a data související s videi. Za účelem zmenšení velikosti databáze a zabezpečení dat o pacientech mimo hlavní
databázi se doporučuje archivace.
Chcete-li vytvořit kopii dat o pacientech včetně videoklipů ve formátu AVI, proveďte export dat o pacientech do
zvláštního umístění. Viz část Export dat o pacientech.
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Automatické zálohování se provádí dle nastaveného časového intervalu pouze v případě, že byla vybrána možnost
Enable Auto-Backup (Povolit automatické zálohování). Ve výchozím nastavení se automatické zálohování celé
databáze provádí každých sedm dnů.
Zálohované soubory se ukládají do adresáře c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Backup.
1.

Zkontrolujte, zda je vybrána možnost Enable Auto-Backup (Povolit automatické zálohování).

2.

Dle potřeby proveďte změnu intervalu zálohování zadáním počtu dnů do možnosti Auto-Backup Every
(Automatické zálohování každých __ dnů).

3.

Zálohování se spustí po zavření aplikace.

Days

Předchozí záloha bude přejmenována a uložena s novou zálohou:
•

Předchozí zálohovaný soubor bude přejmenován na old_AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak.

•

Vytvoří se nový zálohovaný soubor s názvem AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak.

Prevence ztráty dat – samostatné instalace
Pravidelný export databáze zabrání ztrátě dat. Informace o tom, jak často by měl být tento export prováděn, naleznete
v místních zásadách.
1.

Otevřete software Otosuite Vestibular.

2.

Vytvořte zálohu. Viz „Automatické zálohování“ v části Archivace a zálohování databáze Otosuite Vestibular.

3.

Exportujte všechny soubory pacientů. Viz část Export dat o pacientech.

4.

Dvakrát klikněte na ikonu na ploše OTOsuiteV Files (Soubory OTOsuiteV).

5.

Přejděte do složky Backups (Zálohy) a zkopírujte nejaktuálnější zálohu do zvláštního umístění.

6.

Přejděte do složky Exports (Exporty) a zkopírujte všechny soubory do zvláštního umístění.
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Čištění a údržba

9.1

Čištění
Pokud jste na ruce použili dezinfekční prostředek, ujistěte se, že jsou ruce zcela suché, abyste nepřenesli dezinfekci na
přístroj. Dezinfekční prostředek může přístroj poškodit.

Čištění brýlí
•

Očistěte pouzdro brýlí pomocí hadříku navlhčeného ve slabém roztoku vody a čisticího prostředku.
Varování • Na součásti brýlí nikdy nestříkejte čisticí roztoky ani součásti brýlí nikdy do čisticích roztoků
neponořujte. Čisticí roztoky mohou kontaminovat elektroniku a optiku.

Čištění zrcátka a kamery
•

Očistěte zrcátko a objektiv kamery pomocí přiloženého čisticího hadříku. Skvrny na povrchu zrcátek mohou
způsobit nepřesnou detekci zornice. Kdyby kamera nebo zrcátko nebyly čisté, zobrazily by se během pořizování
dat artefakty.
Poznámka • Nesprávné čištění zrcátka nebo objektivu kamery může poškrábat jejich povrch.

ICS Impulse
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9.2

Údržba
Upozornění • Vždy dodržujte pokyny týkající se čištění a údržby.
•

Pokud brýle nepoužíváte, chraňte čočku kamery krytkou.

•

Brýle uchovávejte čisté a nezaprášené. Prach odstraňujte pomocí měkkého hadříku.

•

Před každým testováním pacienta proveďte kalibraci systému ICS Impulse podle části Kalibrace.

Výměna řemínku
Demontujte obličejovou vycpávku.
Pomocí pera zatlačte plastový jazýček dolů
a zatáhněte za sponu řemínku připevněnou k brýlím.
Zopakujte postup na opačné straně.
Odstraňte kabely z obou spon řemínku.

Vezměte nový řemínek.
Připněte spony řemínku na obě strany brýlí.
Připevněte kabely k oběma sponám řemínku.
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Technické specifikace
Monokulární brýle ICS Impulse (typ 1085) pocházejí od společnosti Natus Medical Denmark ApS.

Rozhraní
USB 3.0 do PC

Napájení
Přístroj je napájen prostřednictvím kabelu USB (5 V stejnosměr., 900 mA)

Výkonové charakteristiky
Vstupy

Monokulární (pravé oko)

Vzorkovací frekvence

250 fps – Head Impulse (Hlavový pulz), VOR (VOR), Video Record/Playback
(Zaznamenávání/přehrávání videa)
173 fps – Gaze (pohledový) test, test Skew Deviation (šikmé odchylky bulvy),
Saccade (sakády), Dynamic (dynamický) test, Repositioning (polohovací) test,
Caloric (kalorický) test, Special Nystagmus (speciální nystagmus)
60 fps – při výběru testu Torsional (Torzní) nebo Vision Denied (Bez vizuální
opory)

Videozáznam

30 Hz, 60 Hz nebo 120 Hz

Sledování oka

100 x 100 pixelů Pupil Image (Snímek zornice) – Head Impulse (Hlavový pulz),
VOR (VOR), Monocular Video Frenzel
160 x 120 pixelů Eye Image (Snímek oka) – testy Gaze (Pohledový), Skew
Deviation (Šikmá odchylka bulvy), Saccade (Sakády), Dynamic (Dynamický),
Repositioning (Polohovací), Caloric (Kalorický), Monocular Video Frenzel,
Special Nystagmus (speciální nystagmus)
320 x 240 pixelů (při výběru testu Torsional (Torzní))
Rozsah: horizontální ± 30°, vertikální ± 25°

Třífázová laserová sakáda −
stimul

Rozsah ± 7,5° (max. 15°)

Software Otosuite Vestibular

GUI systému Windows, vysoce výkonný analytický software, ukládání dat
o testech do databáze, sofistikovaná správa pacientů a dat z testu, test bez
vizuální opory za úplné tmy

Specifikace laseru
Vlnová délka

650 nm +/− 20 nm

Výstupní výkon

< 0,95 mW

Provozní režim
Nepřetržitý provoz
Nepoužívejte vybavení v blízkosti vznětlivých anestetik (plynů).
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Rozměry
Brýle

Délka

18,4 cm (7,25 palce)

Šířka

1,3 cm až 4,4 cm (0,5 palce až 1,75 palce)

Výška

4,4 cm (1,75 palce)

Hmotnost

60 g (2,1 oz)

Provozní prostředí
Teplota

+15 °C až +29 °C (+59 °F až +84,2 °F)

Relativní vlhkost

30 % až 90 %, nekondenzující

Tlak vzduchu

700 hPa až 1060 hPa

Provoz při teplotách pod −20 °C (−4 °F) nebo nad +60 °C (+140 °F) může způsobit trvalé poškození přístroje.

Skladování a manipulace
Teplota

−20 °C až +60 °C (−4 °F až +140 °F)

Relativní vlhkost

< 90 %, nekondenzující

Tlak vzduchu

500 hPa až 1060 hPa

Nezbytná funkčnost
Monokulární videobrýle ICS Impulse nemají žádnou nezbytnou funkčnost.

Normy
Bezpečnost

IEC 60601-1:2005+AMD1:2012, typ B, třída II, IPX0
IEC 60825-1:2014, třída 2
IEC 62471:2006 vyjmuto z rizikové skupiny
EN 62471:2008, vyjmuto z rizikové skupiny

Elektromagnetická
kompatibilita (EMC)

IEC 60601-1-2:2014 a EN 60601-1-2:2015

Dálkový ovladač prezentace
Doporučeno
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Logitech Wireless Presenter R400, Kensington Wireless Expert Presenter nebo
Targus Laser Presentation Remote
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10.1

Příslušenství
Poznámka • Podrobné informace o zařízení a softwarových modulech naleznete v referenční příručce uvedené
v této tabulce.
Poznámka • Společně s přístrojem používejte správné odnímatelné díly.

Příslušenství

ICS Impulse

Uživatelská příručka

ICS Impulse

7-50-21400-xx

Referenční příručka

ICS Impulse

7-50-21700-EN

Software

Software Otosuite Vestibular

8-49-92600

Brýle

Obličejová vycpávka 1, 120 ks/balení

8-62-50200

Obličejová vycpávka 2, 100 ks/balení

8-62-62300

Souprava řemínků

8-35-34200

Hadřík na čištění optických dílů

7590527

Fixační terčík (2 archy/balení)

1-26-44000

Sestava pro zaslepení (200 sad/balení)

8-62-50700

Spona dálkového ovladače

8-36-00600

Synchronizované video
místnosti

Kamera USB Microsoft Life Cam

2-25-08805

Kabely

Spona k uchycení kabelu

8-35-36900

Pouzdro a konzola

Přenosné pouzdro

8-35-36700

Držák na stěnu

8-62-45600
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10.2

Poznámky k EMC (elektromagnetická kompatibilita)
•

Přístroj ICS Impulse je součástí zdravotnického elektrického systému a jako takový podléhá zvláštním
bezpečnostním opatřením. Z tohoto důvodu mají být pokyny k instalaci a zacházení uvedené v tomto dokumentu
přísně dodržovány.

•

Přenosné a mobilní vysokofrekvenční komunikační přístroje, jakými jsou mobilní telefony, mohou ovlivňovat
funkci systému ICS Impulse.

IEC 60601-1-2:2014 a EN 60601-1-2:2015
Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise pro všechna vybavení a systémy
Přístroj ICS Impulse je určen k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Uživatel přístroje ICS Impulse musí provoz v takovém prostředí
zajistit.
Test emisí

Shoda

Elektromagnetické prostředí – pokyny

VF emise

Skupina 1

Přístroj ICS Impulse využívá VF energii pouze pro své vnitřní funkce. Z toho důvodu jsou
VF emise velice nízké a není pravděpodobné, že by způsobovaly rušení okolního
elektronického vybavení.

Třída A

Přístroj ICS Impulse je vhodný pro používání ve všech zařízeních, kromě domácností
a zařízení, která jsou připojena k veřejné elektrické síti nízkého napětí dodávající energii do
budov určených k bydlení.

CISPR11
VF emise
CISPR11
Harmonické emise
IEC 61000-3-2

Není relevantní

Kolísání napětí / emise
flikru IEC 61000-3-3

Není relevantní

EMISNÍ charakteristiky tohoto vybavení umožňují jeho použití v průmyslových oblastech
a nemocnicích (CISPR 11 třída A). Pokud je toto vybavení používáno v obytném prostředí
(pro které je obvykle vyžadována CISPR 11 třída B), nemusí nabízet dostatečnou ochranu
VF komunikačních služeb. Uživatel může být nucen provést opatření ke zmírnění
nežádoucích jevů, např. přemístěním nebo změna orientace vybavení.

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost pro všechna vybavení a systémy
Přístroj ICS Impulse je určen k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Uživatel přístroje ICS Impulse musí provoz v takovém prostředí
zajistit.
Zkouška odolnosti

Úroveň testu IEC 60601

Úroveň shody

Elektromagnetické prostředí – pokyny

Elektrostatické výboje
(ESD) IEC 61000-4-2

+/− 8 kV kontakt

+/− 8 kV kontakt

+/− 2 kV, +/− 4 kV,

+/− 2 kV, +/− 4 kV,

+/− 8 kV, +/− 15 kV vzduch

+/− 8 kV, +/− 15 kV vzduch

Podlaha má být dřevěná, betonová nebo
z keramických dlaždic. Pokud je podlaha ze
syntetického materiálu, musí být relativní vlhkost
alespoň 30 %.
Poznámka: Přístroj ICS Impulse musí být provozován
či skladován ve specifikovaném provozním nebo
skladovacím rozsahu v souladu s úrovněmi
nepřímého elektrostatického výboje (vzduchový).
Specifikovanou relativní vlhkost a teplotu najdete
v části Technické specifikace, provozní prostředí.

Rychlé elektrické
přechodné jevy / skupiny
impulzů IEC 61000-4-4

+/− 2 kV pro napájecí kabely

Rázový impulz
IEC 61000-4-5

+/− 1 kV mezi jednotlivými
částmi vedení

Žádné relevantní porty

Kvalita síťového napájení má odpovídat typickému
komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.

Žádné relevantní porty

Kvalita síťového napájení má odpovídat typickému
komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.

+/− 1 kV pro vstupní/výstupní
kabely

+/− 2 kV mezi vedením a zemí
+/− 2 kV vstupy spojení
stejnosměrného proudu se zemí
+/− 1 kV vstupy spojení
stejnosměrného proudu
s vedením
+/− 2 kV vstupy spojení I/O se
zemí
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Krátkodobé poklesy
napětí, krátkodobé
výpadky napětí a změny
napětí na vstupních
kabelech napájecího
zdroje IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 cyklu

Žádné relevantní porty

Výpadky napětí na
vstupních kabelech
napájecího zdroje
IEC 61000-4-11

0 % UT; 250/300 cyklů

Žádné relevantní porty

Magnetické pole

30 A/m

Žádné relevantní porty, které
by mohly být ovlivněny

Při 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° a 315°
0 % UT; 1 cyklus a
70 % UT; 25/30 cyklů, jedna fáze
při 0°

(50/60 Hz) magnetické
pole IEC 61000-4-8

Kvalita síťového napájení má odpovídat typickému
komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí. Pokud
uživatel přístroje ICS Impulse vyžaduje nepřetržitý
provoz i během přerušení dodávky napájení,
doporučuje se přístroj ICS Impulse napájet
z nepřerušitelného zdroje napájení nebo z baterie.

Magnetická pole síťového kmitočtu mají dosahovat
úrovně charakteristické pro typické umístění
v typickém komerčním nebo nemocničním
prostředí.
Pokud jsou pozorovány nepříznivé účinky na
měření, změňte umístění přístroje ICS Impulse.

UT je střídavé napětí napájecího zdroje před přivedením testové úrovně napětí.

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost – pro vybavení a systémy v prostředí profesionální zdravotní péče

Přístroj ICS Impulse je určen k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Uživatel přístroje ICS Impulse musí provoz v takovém prostředí
zajistit.
Test emisí

Úroveň testu IEC 60601

Úroveň shody

Vedené VF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz až 80 MHz

150 kHz až 80 MHz

6 V rms

6 V rms

Pásma ISM

Pásma ISM

Vyzařované VF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz až 2,7 GHz

80 MHz až 2,7 GHz

Blízká pole z VF
bezdrátové komunikace

27 V/m

27 V/m

385 MHz

385 MHz

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz,
1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz,
1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz,
5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz,
5785 MHz

IEC 61000-4-3

ICS Impulse

Elektromagnetické prostředí – pokyny

Separační vzdálenost mezi elektronickými částmi
zařízení ICS Impulse a VF bezdrátovými
komunikačními zařízeními musí být větší než
30 cm (11,8 palce).
EMISNÍ charakteristiky tohoto vybavení umožňují
jeho použití v průmyslových oblastech
a nemocnicích (CISPR 11 třída A). Pokud je toto
vybavení používáno v obytném prostředí (pro které
je obvykle vyžadována CISPR 11 třída B), nemusí
nabízet dostatečnou ochranu VF komunikačních
služeb. Uživatel může být nucen provést opatření ke
zmírnění nežádoucích jevů, např. přemístěním nebo
změna orientace vybavení.
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Symbol
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Název symbolu
podle
odkazované
normy

Odkaz na
normu

Název normy týkající se
symbolu

ISO 15223-1
Značka 5.7.7

Zdravotnické prostředky –
značky poskytované
s informacemi dodanými
výrobcem

Zdravotnický
prostředek

Tento výrobek je
zdravotnický prostředek.

Směrnice
93/42/EHS

Směrnice o zdravotnických
prostředcích

Označení CE

Označuje evropskou
technickou shodu.

Vysvětlení

(Číslo oznámeného
subjektu je uvedeno pod
symbolem.)

MDR 2017/745

Nařízení EU o zdravotnických
prostředcích

21 CFR
801.109(b)(1)

Označení prostředků na
předpis

Pouze na předpis

Označuje, že je výrobek
povolen k prodeji pouze
oprávněným
zdravotnickým
pracovníkem nebo na jeho
předpis.

Není relevantní

Není relevantní

Množství

Počet součástí v balení.

2012/19/EU

Odpadní elektrická
a elektronická zařízení (OEEZ)

Pokyny pro
likvidaci po
uplynutí doby
životnosti

Označuje, že se elektrická
a elektronická zařízení
určená k vyřazení nemají
odstraňovat společně
s netříděným odpadem,
ale musí se shromažďovat
samostatně.

ISO 15223-1
Značka 5.1.1

Zdravotnické prostředky –
Značky pro štítky, označování
a informace poskytované se
zdravotnickými prostředky

Výrobce

Označuje výrobce
zdravotnického
prostředku.

ISO 15223-1
Značka 5.1.3

Zdravotnické prostředky –
Značky pro štítky, označování
a informace poskytované se
zdravotnickými prostředky –
Část 1: Obecné požadavky

Datum výroby

Označuje datum, kdy byl
zdravotnický prostředek
vyroben.

ISO 15223-1
Značka 5.1.5

Zdravotnické prostředky –
Značky pro štítky, označování
a informace poskytované se
zdravotnickými prostředky

Kód šarže

Označuje kód dávky
výrobce pro možnost
identifikace dávky nebo
šarže.
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Název symbolu
podle
odkazované
normy

Odkaz na
normu

Název normy týkající se
symbolu

ISO 15223-1
Značka 5.1.6

Zdravotnické prostředky –
Značky pro štítky, označování
a informace poskytované se
zdravotnickými prostředky

Katalogové číslo

Označuje katalogové číslo
výrobku podle výrobce za
účelem identifikace
zdravotnického
prostředku.

ISO 15223-1
Značka 5.1.7

Zdravotnické prostředky –
značky pro štítky, označování
a informace poskytované se
zdravotnickými prostředky

Sériové číslo

Označuje sériové číslo
výrobce, aby bylo možné
určit příslušný
zdravotnický prostředek.

Procházení UL

–

–

Certifikace celostátně
uznávané zkušební
laboratoře (NRTL).

ČSN EN 60601-1,
Tabulka D.1 #19

Zdravotnické elektrické
přístroje – Část 1: Všeobecné
požadavky na základní
bezpečnost a nezbytnou
funkčnost

Příložná část
typu B

Označuje přiloženou část
typu B vyhovující normě
ČSN EN 60601-1.

Zdravotnické prostředky –
Značky pro štítky, označování
a informace poskytované se
zdravotnickými prostředky.

Čtěte návod
k použití

Označuje, že je nutné, aby
se uživatel seznámil
s návodem k použití.

Zdravotnické elektrické
přístroje – Část 1: Všeobecné
požadavky na základní
bezpečnost a nezbytnou
funkčnost

Postupujte podle
návodu k použití

Viz návod/příručka
k použití.

ČSN EN 60417
Značka 5480
ISO 15223-1
Značka 5.4.3
ČSN EN 60601-1,
Tabulka D.1 #11
ČSN EN 60601-1,
Tabulka D.2 #10

Vysvětlení

POZNÁMKA
ke ZDRAVOTNICKÝM
ELEKTRICKÝM
PŘÍSTROJŮM
„Postupujte podle návodu
k použití.“

ISO 15223-1,
Značka 5.4.4

ČSN EN 60601-1,
Tabulka D.1 #10

ČSN EN 60601-1,
Tabulka D.2 #2

ICS Impulse

Zdravotnické prostředky –
Značky pro štítky, označování
a informace poskytované se
zdravotnickými prostředky

Upozornění

Označuje, že je nutné,
aby se kvůli důležitým
varovným informacím
ohledně varování
a bezpečnostních
opatření, jež nemohou
být z nejrůznějších
důvodů uvedena na
zdravotnickém prostředku
samém, uživatel seznámil
s návodem k použití.

Obecný výstražný
symbol

Označuje nebezpečí
poranění pacienta nebo
obsluhy.

Zdravotnické elektrické
přístroje – Část 1: Všeobecné
požadavky na základní
bezpečnost a nezbytnou
funkčnost

Zdravotnické elektrické
přístroje – Část 1: Všeobecné
požadavky na základní
bezpečnost a nezbytnou
funkčnost
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Symbol

Název symbolu
podle
odkazované
normy

Odkaz na
normu

Název normy týkající se
symbolu

ISO 15223-1
Značka 5.2.8

Zdravotnické prostředky –
Značky pro štítky, označování
a informace poskytované se
zdravotnickými prostředky

Nepoužívejte,
pokud je obal
poškozen

Označuje zdravotnický
prostředek, který se nemá
používat, byl-li obal
poškozen nebo otevřen.

ISO 15223-1
Značka 5.3.7

Zdravotnické prostředky –
Značky pro štítky, označování
a informace poskytované se
zdravotnickými prostředky

Omezení teploty

Označuje meze
(skladovacích) teplot,
kterým může být tento
zdravotnický prostředek
bezpečně vystaven.

ISO 15223-1
Značka 5.3.8

Zdravotnické prostředky –
Značky pro štítky, označování
a informace poskytované se
zdravotnickými prostředky

Omezení vlhkosti

Označuje rozsah
(skladovací) vlhkosti,
které může být tento
zdravotnický prostředek
bezpečně vystaven.

ISO 15223-1
Značka 5.3.9

Zdravotnické prostředky –
Značky pro štítky, označování
a informace poskytované se
zdravotnickými prostředky

Omezení
atmosférického
tlaku

Označuje rozsah
atmosférického tlaku,
kterému může být tento
zdravotnický prostředek
bezpečně vystaven.

ČSN EN 608251:2014

Bezpečnost laserových
produktů – část 1: Klasifikace
a požadavky na zařízení

Varování: Optické
záření, nedívejte
se přímo do
světelného
zdroje.

Udává nutnost nedívat se
přímo do světelného
zdroje.

ISO 15223-1
Značka 5.4.2

Zdravotnické prostředky –
Značky pro štítky, označování
a informace poskytované se
zdravotnickými prostředky

Nepoužívejte
opakovaně

Označuje zdravotnický
prostředek, který je určen
pro jedno použití nebo
pro použití jedním
pacientem při jednom
postupu.

Vysvětlení

POZNÁMKA: Synonyma
pro „nepoužívat
opakovaně“ jsou
„jednorázové použití“
a „použít pouze jednou“.
ISO 7000 /
ČSN EN 60417
Značka 0621
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Grafické značky pro použití
na vybavení

Křehké;
manipulujte
opatrně

Označuje, že obsah
přepravovaného balíku je
křehký a s balíkem se musí
zacházet opatrně.

ICS Impulse
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Obecná varování, upozornění a poznámky
Tato příručka obsahuje informace, které je třeba zohlednit v zájmu zajištění bezpečného fungování přístrojů
a softwaru, jichž se tato příručka týká. Za všech okolností je nutné dodržovat relevantní platná pravidla a nařízení
místních orgánů.
Výrobky ICS společnosti Natus nejsou určeny k používání v kombinaci s přístroji neschválenými ze strany společnosti
Natus. Kombinace neschválených výrobků by mohla ohrozit bezpečnost přístroje ICS Impulse. Všechny součásti
systému Impulse jsou vhodné k použití v zónách péče o pacienta.
Když je systém ISC Impulse používán ve spojení s přístrojem ICS Aircal nebo podobnými testovacími přístroji, je nutné
dodržovat všechny pokyny, upozornění a varování uvedené v příručce k testovacímu přístroji.
Bezpečnostní informace týkající se přístroje ICS Aircal nebo podobných testovacích přístrojů najdete v příslušných
příručkách.

Varování
Varování • Následující podmínky nebo postupy mohou představovat možné riziko úmrtí nebo vážného
zranění uživatele či pacienta:
•

Uvnitř brýlí ICS Impulse nejsou žádné součásti, které by mohl uživatel opravovat. Servis a opravy
elektrozdravotnických systémů má zajišťovat výhradně výrobce systému nebo personál autorizovaných
servisů. V opačném případě hrozí nebezpečí a zánik záruky. V případě jakýchkoli vad sestavte jejich detailní
popis a kontaktujte svého dodavatele.

•

Chraňte jednotku před působením kapalin. Do jednotky nesmí vniknout vlhkost. Vlhkost v jednotce může
poškodit přístroj a může zvyšovat riziko úrazu uživatele nebo pacienta elektrickým proudem.

•

Nepoužívejte přístroj v přítomnosti hořlavých látek (plynů) nebo v prostředí nasyceném kyslíkem.

•

Ke kalibraci je používán laserový produkt třídy 2. Laserový paprsek je promítán z přední části brýlí na
pevný povrch.
Nedívejte se přímo do laserů. Použití jiných
ovládacích prvků, nastavení nebo výkonu postupů,
než které jsou uvedeny v tomto dokumentu, může
vést k rizikovému vystavení záření.

•

Nedotýkejte se současně nezdravotnických částí, jako je notebook, počítač či tiskárna, a pacienta.

•

Vystavení elektromagnetickému poli vede k interferencím s procesem záznamu správných naměřených
hodnot. Kamery a gyroskopy systému ICS Impulse jsou citlivé na elektrické poruchy. Zabraňte výbojům
statické elektřiny a elektromagnetickým polím.

•

Při připojování vybavení ke konektorům USB je nutno dodržet následující pravidla:
–

vybavení IT musí být certifikováno dle příslušných bezpečnostních norem EN/IEC, např. EN/IEC 60950
nebo IEC 62368-1,

–

používání připojeného vybavení v zónách péče o pacienty. Zdravotnický elektrický systém musí
splňovat požadavky normy EN 60601-1.

Systém ICS Impulse je součástí zdravotnického elektrického systému. Při kompletaci zdravotnického
elektrického systému musí vzít pracovník provádějící kompletaci v úvahu, že připojením jiného vybavení,
které nesplňuje stejné bezpečnostní požadavky jako systém ICS Impulse, může dojít ke snížení celkové
úrovně bezpečnosti systému. Systém ICS Impulse splňuje požadavky normy EN 60601-1, jestliže jsou
počítač, tiskárna atd. umístěny mimo dosah pacienta, tj. dále než přibližně 1,5 metru / 5 stop.
•

ICS Impulse

Když je pacient připojen k přístroji, nesmí u něj být použit defibrilátor ani vysokofrekvenční chirurgické
nástroje.
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Upozornění
Upozornění • Následující podmínky nebo postupy mohou představovat riziko zranění uživatele či pacienta
nebo poškození dat či přístroje:
•

Přístroj instalujte v prostředí, které minimalizuje množství statické elektřiny, například použitím
antistatického koberce.

•

V souladu se sekcí Zamýšlené použití je nutné předejít pozření, spálení a používání součástí k jiným než
stanoveným účelům.

•

Přístroj lze v souladu s místními předpisy likvidovat jako běžný elektronický odpad.

•

Dojde-li k podráždění pokožky nebo pokud se pacient necítí dobře, okamžitě přestaňte vybavení používat.

•

Systém ICS Impulse je třeba instalovat a uvést do provozu podle informací o elektromagnetické
kompatibilitě (EMC) uvedených v této příručce. Přenosné a mobilní VF komunikační vybavení mohou mít
vliv na zdravotnické elektrické vybavení. Systém ICS Impulse se může vzájemně rušit s jiným vybavením
s požadavky na emise CISPR.

•

Uvnitř pouzdra brýlí je umístěn malý chladicí ventilátor. V nepravděpodobném případě, že dojde
k zablokování chladicího ventilátoru, by mohla teplota povrchu brýlí, který je v kontaktu s pacientem,
vzrůst až na hodnotu 42,2 °C.

•

Zabraňte vniknutí cizích předmětů do listů ventilátoru.

•

Pulzní test hlavy nesmí být prováděn u pacientů se zraněním krku nebo u pacientů, kterým bylo sděleno
jejich lékaři, aby omezili aktivity nebo pohyb krku nebo se jim zcela vyhnuli.

•

Nepoužívejte vadný přístroj.

Poznámky
Poznámka • Následující podmínky nebo postupy vyžadují, aby jim uživatel věnoval zvláštní pozornost:
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•

Z bezpečnostních důvodů a za účelem splnění požadavků na EMC musí být příslušenství připojeno
k výstupům stejného typu, jako má celý systém.

•

Používání příslušenství a kabelů jiných než těch, které jsou uvedeny pro tento přístroj může vést
ke zvýšeným emisím nebo snížení odolnosti systému ICS Impulse. Další informace najdete v části
Příslušenství ► 73.

•

Systém ICS Impulse nemá být používán těsně vedle jiného vybavení či umístěný na jiném vybavení.
Pokud je použití těsně vedle jiného vybavení nebo pod ním nezbytné, musí být vybavení a systém
sledovány, aby se ověřilo, zda provoz probíhá normálně v konfiguraci, ve které bude používán.

•

Nepoužívejte současně více zařízení USB.

•

Obnovování záloh lze provádět pouze podle pokynů servisního personálu. Provedením obnovy dojde
k trvalé ztrátě veškerých dat shromážděných po zálohování a ztracená data již nebude možné obnovit.

•

Pokud se při polohování pacientovy hlavy kdokoli dotkne brýlí nebo řemínku brýlí, může dojít k pohybu
kamery, která ve shromážděných datech vytvoří artefakty.

•

Rozhodnete-li se odstranit videozáznam pro vybraný test a kliknete při výzvě na tlačítko Yes (Ano), data
příslušného videozáznamu budou trvale odstraněna. Data videa nelze načíst.

•

Rozhodnete-li se odstranit vybraný test a kliknete při výzvě na tlačítko Yes (Ano), data z testu budou trvale
odstraněna. Test nelze načíst.

•

Instalace softwaru třetích stran (aplikace, programy nebo nástroje) jiného, než který je specifikován
společností Natus, může ohrozit bezpečnost nebo efektivitu tohoto systému.

•

Řádné umístění indikátoru polohy oka zajišťuje správné polohování hlavy v následujícím kroku. Než budete
pokračovat, ujistěte se, že indikátor polohy oka směřuje z přední části hlavy přímo na grafiku zpětné vazby.

ICS Impulse
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Výrobce
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup
Dánsko
Tel.: +45 45 75 55 55
Fax: +45 45 75 55 59
E-mail: otoinfo@natus.com
Web: hearing-balance.natus.com

Zodpovědnost výrobce
Výrobce ponese zodpovědnost za bezpečnost, spolehlivost a výkon zařízení pouze pokud:
•

Veškeré montážní operace, rozšiřování, změny nastavení, úpravy nebo opravy jsou prováděny výrobcem zařízení
nebo výrobcem autorizovaným personálem.

•

Elektrická instalace, ke které je zařízení připojeno, splňuje požadavky uvedené v části Technické specifikace této
příručky.

•

Zařízení je používáno v souladu s návodem k použití.

Výrobce si vyhrazuje právo zřeknout se odpovědnosti za provozní bezpečnost, spolehlivost a výkon zařízení, které je
opravováno nebo udržováno třetími stranami.
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Pokyny pro likvidaci
Společnost Natus Medical Incorporated se zavázala plnit požadavky směrnice Evropské unie 2012/19/EU o nakládání
s OEEZ (odpadní elektrická a elektronická zařízení). Tyto směrnice stanovují, že elektrický a elektronický odpad musí být
shromažďován samostatně za účelem správného zpracování a využití, aby bylo zajištěno, že OEEZ budou opětovně
použita nebo recyklována bezpečně. V souladu s tímto závazkem může společnost Natus Medical Incorporated přenést
povinnost zpětného odběru a recyklace na koncového uživatele, a to v případě, že nedošlo k uzavření jiných dohod.
Chcete-li získat podrobnosti ohledně systému sběru a recyklace dostupného ve svém regionu, kontaktujte nás na
adrese natus.com.
Elektrické a elektronické zařízení (EEE) obsahuje materiály, součásti a látky, které mohou být nebezpečné a představují
riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, pokud se s OEEZ nenakládá správně. Proto hrají také koncoví uživatelé roli
v zajištění, aby OEEZ byla znovu použita a bezpečně recyklována. Uživatelé elektrických a elektronických zařízení nesmí
vyhazovat OEEZ společně s dalšími odpady. Uživatelé musí používat systém obecních skládek, postupovat podle
nařízení o zpětném sběru producentem/dovozcem nebo využívat autorizované přepravce odpadu, aby byly omezeny
škodlivé dopady na životní prostředí spojené s likvidací elektrických a elektronických zařízení a aby se rozšířily
příležitosti pro opětovné použití, recyklaci a obnovení odpadních elektrických a elektronických zařízení.
Zařízení označená přeškrtnutým odpadkovým košem s kolečky jsou elektrickými a elektronickými zařízeními.
Tyto symboly přeškrtnutých odpadkových košů s kolečky značí, že se elektrická a elektronická zařízení určená k likvidaci
nemají vyhazovat společně s netříděným odpadem, ale musí se odvážet samostatně.
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