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Introduktion
ICS Impulse®-system er et system til vurdering af vestibulærrelaterede lidelser.
Du kan få adgang til den elektroniske version af brugervejledningen i Otosuite® Vestibular-softwaren.
Vi håber, at du finder den let at bruge, og at oplysningerne resulterer i forbedret dataindsamlingsnøjagtighed under din
vurdering af vestibulære sygdomme, testresultater, rapportering og hentning af patientoplysninger.
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Tilsigtet brug, brugere og patientmålgruppe

2.1

Tilsigtede brugere og patientmålgruppe
Forsigtig • ICS Impulse-systemet er kun beregnet til at blive brugt af kvalificeret medicinsk personale.
Tilsigtede brugere:
Neurologer og øre-, næse- og halsspecialister (ØNH), audiologer, fysioterapeuter og teknikere. Fagfolk med viden om
diagnosticering af balanceforstyrrelser.
Tilsigtet brug:
ICS Impulse bruges til vurdering af vestibulær-okulær refleks (VOR) og nystagmus ved at måle, registrere, vise og
analysere øjen- og hovedbevægelser.
Medicinsk formål:
Det medicinske formål med ICS Impulse type 1085 er vurdering af patienter som klager over problemer af vestibulær
karakter såsom svimmelhed, dårlig balance og vertigo. ICS Impulse type 1085 behandler eller diagnosticerer ikke
patienten; diagnosen fastslås af den autoriserede læge.
Tilsigtet patientpopulation:
Patientpopulationen er børn og voksne i aldersintervallet 10 år til 99 år.

2.2

Kliniske fordele
ICS Impulse-systemet er en balanceløsning, der kan tilpasses, og som giver dig mulighed for at screene balanceforhold
og diagnosticere og håndtere patienter med succes. Evnen til at vurdere seks halvcirkelformede kanaler sikrer, at
patologier identificeret i de forreste og bageste kanaler håndteres, fordi disse ofte overses. Den hurtige, ikke-invasive
teknik sikrer patientkomfort og optimerer dataindsamling, hvilket kan forkorte patientforløbet. Reduktionen i testtid
kan sikre, at tiden til diagnose reduceres, hvilket fører til klinisk effektivitet og serviceeffektivitet.

2.3

Kontraindikationer og bivirkninger
Følgende patienter er kontraindiceret: dem med blindhed, brækket næse eller andre traumer i ansigtet/hovedet,
problemer med halshvirvelsøjlen, f.eks. nakketraume, akut cervikal diskusprolaps eller nylig øjenoperation
er kontraindiceret til procedurer udført med 1085 ICS Impulse. Der er ingen bivirkninger ved at bruge
1085 ICS Impulse.
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2.4

Systembeskrivelse
ICS Impulsesystem er en kombination af hardware og software.
Patienten bærer et par lette, stramtsiddende briller, hvorpå der monteres et lille, let og hurtigt internt videokamera og
et halvforsølvet spejl. Dette transparente spejl reflekterer billedet af patientens øje ind i kameraet. Øjet oplyses af en
infrarød LED, der udsender en lav mængde infrarødt lys, som ikke er synligt for patienten. En lille sensor på brillerne
måler hovedbevægelse. Brillesystemet er meget let, men skal sidde stramt på hovedet for at minimere risikoen for, at
de glider.

Head Impulse-testproces
Den grundlæggende Head Impulse-test starter med, at operatøren står bagved patienten, som har brillerne på:
•

Mens patienten bedes om at stirre på fikseringsprikken, som afspejles på en projektionsoverflade foran dem,
drejer testeren patientens hoved horisontalt i en meget kort vinkel (ca. 10-20 grader) på en hurtig, brat og
uforudsigelig måde med variation i retning og hastighed.

•

Brillerne indsamler data for hovedet og øjnene.

•

Gyroskopet måler hastigheden for hovedbevægelserne (stimulus).

•

Højhastighedskameraet tager billedet af øjet.

•

Otosuite Vestibular-softwaren behandler hastighedsdataene for hovedet og øjenbevægelserne (respons).

•

Samtidige visninger af data for hoved- og øjenbevægelse gør klinikeren i stand til at vurdere, om responsen ligger
inden for de normale grænser.

Positionsbaserede og oculomotoriske test
•

En Positional (Positionel) test udføres ved at flytte patienten fra én position til en anden position. I eksemplet
med Dix-Hallpike (Dix-Hallpike) sidder patienten op, og patientens hoved er drejet 45 grader til den ene side,
hvorefter patienten flyttes fra siddende stilling til liggende på ryggen.

•

En Oculomotor (Oculomotor)-test udføres ved at lade patienten stirre i forskellige retninger eller under
påvirkning af forskellige miljøer.

•

I Gaze (Gaze)-testen sidder patienten op, og patienten bliver bedt om at stirre til venstre, højre, op, ned og
i midten. Gaze (Gaze)-testen kan udføres med eller uden synsblokering.

Proces for positionsbaserede og oculomotoriske test
Otosuite Vestibular-softwaren optager og viser ligeledes de oplysninger, der blev indhentet under Positional(Position)
og Oculomotor (Oculomotor)-test.
For både testen Positional (Position) og testen Oculomotor (Oculomotor) indsamler brillerne både data for hovedet
og øjnene:
•

Accelerometeret inde i beskyttelsesbrillen måler den relative position af patientens hoved i forhold til dets
udgangspunkt. Disse oplysninger gemmes og vises i softwaren.

•

Højhastighedskameraet tager billedet af øjet.

•

Otosuite Vestibular-softwaren behandler hastighedsdataene for øjet (respons).

•

Øjenbevægelsen analyseres for at fastsætte hastigheder i den langsomme fase (SPV (SVP)).

•

Hoveddata anvendes kun under indsamling for at kunne vise, om patientens hoved bevæger sig, og til at hjælpe
testeren med at få placeret patientens hoved korrekt til testen.
Denne information kaldes Feedback af hovedposition. Otosuite Vestibular Software måler og viser sporingen af
øjenstilling og SPV-punkterne i en graf.
Bemærk • Feedback af hovedposition sikrer, at hovedet positioneres korrekt under manøvrernes forskellige
trin.

ICS-impulse
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I modulet Oculomotor (Oculomotor) er der tre tests, der ikke er SPV (SPV)-tests:
–

Vestibulær-okulær refleks (VOR (VOR))
Vestibulær-okulær refleks (VOR)-tests muliggør visuel vestibulær-okulær refleks VVOR (VVOR) og vestibulærokulær refleks-undertrykkelse (VORS (VORS)). Disse tests ligner meget Head Impulse-testen, men
hovedbevægelsen er langsom (0,5 Hz) og lille (10 grader).
I VVOR (VVOR), sidder patienten ned, og testeren flytter hovedet fra side til side (som en magnet), mens
patienten fikserer på et mål.
I VORS (VORS), sidder patienten ned, og testeren flytter hovedet fra side til side (som en magnet), mens
patienten fikserer på en bevægelig prik, der projekteres fra brillerne ved hjælp af en af laserne.

Analysen minder meget om Head Impulse, hvor samtidige visninger af data for hoved- og øjenbevægelse gør
klinikeren i stand til at vurdere, om responsen ligger inden for de normale grænser.
–

Skew Deviation (Skew-deviation)
I testen Skew-deviation (Skew-deviation) (også kendt som dækningstest eller alternativ dækningstest), sidder
patienten ned eller ligger på ryggen, og testeren dækker og afdækker et øje. Otosuite Vestibular-softwaren
måler sporing af øjenstilling, mens der er dækket og afdækket, og viser et gennemsnitligt skift af øjenposition.

–

I 3-Laser Saccade (3-Laser Saccade)-testen viser brillerne et lasermål i vilkårlige positioner på det vandrette
plan, og patienten, der sidder ned, holder hovedet stille og følger kun målet med øjnene. Otosuite
vestibulær-softwaren måler øjepositionens peakhastighed, nøjagtighed og latens sammenlignet med disse
værdier for målet.
Bemærk • Hvis saccaderne ikke accepteres, foretages ny kalibrering, og testen genstartes. For personer,
der ikke selv kan holde deres hoved stille, kan det være nødvendigt at holde deres hoved stille under
kalibrering og under dataindsamling.

Kalorisk test
Caloric (Kalorisk)-testen gør det muligt at vurdere den laterale halvcirkelformede kanal.
Testen kan udføres:
•

Monotermisk: venstre øre og højre øre varme eller venstre øre og højre øre køligt.

•

Bitermisk: venstre øre varmt og højre øre varmt, venstre øre køligt og højre øre køligt.

•

Kalorisk test med isvand udføres ved at smelte en isterning og bruge en kanyle til at stimulere øret; dette udføres
typisk kun, hvis der ikke er nogen reaktion på bi-termisk stimulering.

Brug af spontan test med kalorisk analyse
Tilstedeværelsen af spontan nystagmus skal overvejes, hvis den kaloriske analyse skal være nøjagtig. For at afgøre, om
der forekommer spontan nystagmus, skal du udføre en spontan test eller bruge de første fem sekunder af den
kaloriske respons. Testen udføres ved hjælp af indstillingerne i Options (Valgmuligheder). Hvis der udføres en spontan
test, skal disse data indsamles før den kaloriske test udføres. Spontan nystagmus kan opsamles i den Spontaneous
Test - Supine or Sitting (Spontane test – rygliggende eller siddende) eller den Caloric (Kaloriske) test.
Denne testtype vurderer patientens øjenbevægelse, når øjnene er i den primære position og kigger lige frem uden
nogen form for visuel stimulus. Øjnene skal i henhold til ANSI S3.45 optages i mindst 20 sekunder.
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I Caloric (Kalorisk) test:
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•

Brillerne vandrette og lodrette øjenpositionsdata, mens den venstre eller højre ørekanal stimuleres uafhængigt
heraf ved hjælp af enten luft eller vand.

•

Kameraet tager billedet af øjet.

•

Otosuite Vestibular behandler øjenpositionsdataene.

•

Den Caloric (Kaloriske) test udføres med synsblokering.

•

Patienten er positioneret i rygleje med hovedet i en vinkel på 30 º og med synsblokering.

•

Peak (°/s) (Spids (°/s)) bestemmes for hver test, der udføres (f.eks. Left Cool (Venstre kølig)).

•

Peak (°/s) (Peak (°/s)) fra hver test (Total Right (Samlet højre)-respons og Total Left (Samlet venstre)-respons),
Unilateral Weakness (Ensidet svaghed), Gain Asymmetry (Forstærkningsasymmetri) og Directional
Preponderance (Retningsdominans) beregnes.

•

Unilateral Weakness (Ensidet svaghed) (%) måler, om responsen fra det ene øre er svagere end responsen fra
det andet øre.

•

Gain Asymmetry (Forstærkningsasymmetri) (%) måler, om responserne slår mere i den ene retning end den
anden, hvor det ikke kan forklares med spontan nystagmus.

•

Directional Preponderance (Retningsdominans) (%) måler, om responserne slår mere i den ene retning end den
anden, typisk forårsaget af allerede eksisterende spontan nystagmus.

Om denne manual
Denne vejledning beskriver brugen af ICS Impulse-videobrillerne og Otosuite Vestibular-softwaren til at teste det
vestibulære system hos børn og voksne. Manualen beskriver brillernes nøglefunktioner, Otosuite Vestibularworkflowet, og hvordan patienter, patientdata, brugere og testinstrumenter administreres.
Bemærk • Test og funktioner beskrevet i denne manual afspejler måske ikke dit systems konfiguration.

Bemærk • Gå til Natus' websted for at få en elektronisk udgave af dette dokument.

Sæt dig ind i Otosuite Vestibular-softwaren og testapparatets funktioner, før du tester en patient.
Et eksemplar af brugsanvisningen i PDF-format kan hentes i det relevante produktområde:
https://hearing-balance.natus.com/manuals
Søg efter »ICS Impulse«, klik på ikonet + for at åbne dokumentationsmenuen, og klik derefter på manualen på dit
sprog. Filerne kan udskrives, gemmes eller søges i ved brug af Adobe Reader. En kopi af Adobe Reader kan downloades
direkte fra Adobe Systems (www.adobe.com).

ICS-impulse
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Udpakning

3.1

Typografiske konventioner
Forstå advarsler, forsigtighedsregler og bemærkninger
For at henlede læserens opmærksomhed på oplysninger om sikker og korrekt brug af apparatet eller softwaren gør
manualen brug af sikkerhedssætninger som følger:
Advarsel • Angiver, at der er risiko for skader, død eller andre alvorlige bivirkninger forbundet med brug
eller misbrug af apparatet.

Forsigtig • Angiver, at der er mulighed for et problem med enheden, der er forbundet med dens brug eller
misbrug. Sådanne problemer omfatter fejlfunktion af apparatet, fejl på apparatet, skader på apparatet
eller skader på anden ejendom.
Bemærk • Angiver, at du skal være særlig opmærksom.

3.2

ICS Impulse-sikkerhed
Denne manual indeholder oplysninger og advarsler, som skal følges for at opnå sikker drift af ICS Impulse-systemet.
Bemærk • Relevante regler og bestemmelser fra lokale myndigheder skal altid overholdes.

Bemærk • Forkert håndtering af apparatet påvirker ydelsen.

Sikkerhedsoplysninger er angivet, hvor det er relevant.
Se Generelle advarsler, forsigtighedsregler og bemærkninger for information om generelle sikkerhedsaspekter.
Enhver alvorlig hændelse, der er indtruffet i forbindelse med enheden skal rapporteres til fabrikanten og den
kompetente myndighed i medlemsstaten, hvor brugeren og/eller patienten opholder sig etableret.

3.3

Navigering i denne manual
De faner, ikoner og funktioner, der skal vælges, er vist med fed skrift, for eksempel:
•

4
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Klik på Save (Gem).

Udpakning
1.

Pak forsigtigt apparatet ud.
Når du pakker apparatet og tilbehøret ud, skal du beholde emballagen. Hvis du skal sende enheden til reparation,
vil den originale emballage beskytte mod beskadigelse under transporten.

2.

Undersøg apparatet og tilbehøret visuelt for mulig skade.
Brug ikke apparatet, hvis der er sket skade. Kontakt din lokale distributør for at få hjælp.

3.

Kontrollér pakkelisten for at sikre, at du har modtaget alle nødvendige dele og tilbehør. Hvis der mangler noget
i pakken, skal du kontakte din distributør.

ICS-impulse

Installation

5

Installation
For at fuldføre ICS Impulse-installationen, se:
•

Installation af Otosuite Vestibular-softwaren.

•

Tilpasning til din facilitet.

•

Tilslutning af brillerne til computeren.

•

Installation af den synkroniserede rumvideo.

•

Opsætning af testmiljøer.

•

Opsætning af en ekstern monitor.

•

Import af prøvemateriale.

5.1

Installation af Otosuite Vestibular-softwaren

5.1.1

Systemkrav
Styresystem

64-bit Windows 10 Pro (enkeltstående, klient, server, begge dele)

CPU

Intel i7 processor (minimum 9. generation)

Hukommelse

16 GB

Diskplads

500 GB

Stik

Op til fire USB 3.0-konnektorer
Valgfri VGA-port til tilslutning af en ekstern monitor

Grafikkort

Diskret grafikkort med minimum 2 GB hukommelse

Skærm

1.600 x 900 skærmopløsning ved 100 % DPI
1920 x 1080 skærmopløsning ved 100 % eller 125 % DPI

5.1.2

Komponenter

Mus, tastatur

Internetadgang

Det anbefales, at computeren har internetforbindelse under
installationen af det synkroniserede rumkamera.

Start af installationen
1.

Indsæt Otosuite Vestibular installationsdisken i pc'en.

2.

Hvis indholdet ikke vises automatisk, navigerer du til det relevante drev i Windows Stifinder.

3.

Luk alle Windows-programmer for at undgå konflikter med installationsprogrammet.

4.

Tilslut ikke tilbehør, før installationen er færdig.

5.

Dobbeltklik på filen Opsætning for at starte installationen.
Installation af Otosuite Vestibular-softwaren kan kræve, at der installeres ekstra applikationer. En dialogboks viser
en liste med applikation(erne)
–

Klik på Install (Installer).
Når applikationen er installeret, vil computeren muligvis genstarte.

–

ICS-impulse

Log ind på computeren. Efter genstart fortsætter installationen automatisk.

6.

På velkomstskærmbilledet skal du klikke på Next(Næste).

7.

Klik for at acceptere licensaftalerne, og klik på Next (Næste).
11

Installation
8.

Skærmbilledet Anvendelsesstatistik vises. Klik på Next (Næste).
Anvendelsesstatistikværktøjet gør det muligt at dele anonym anvendelsesstatistik med Natus. Det kan hjælpe os
med at forstå vores kundernes behov bedre og forbedre vores produkter og tjenester.
Værktøjet sender anonym anvendelsesstatistik til Natus, når pc'en kobles på internettet.
Anvendelsesstatistikværktøjet kan aktiveres/deaktiveres når som helst:
–

I Otosuite Vestibular-applikationen skal du klikke på Options (Valgmuligheder) nederst i Workflow Panel
(Workflow-panelet).

–

Klik på System Settings > Error Logs (Systemindstillinger > Fejllogfiler).

Kun anonym statistik vedrørende anvendelse af Otosuite Vestibular-softwaren medtages, for eksempel hvor ofte
forskellige funktioner benyttes, og hvor ofte der klikkes på knapper og menupunkter. Værktøjet sender ikke nogen
form for personlige data eller patientdata, og at der ikke vil indgå nogen form for oplysninger, der identificerer
pc'en, eller nogen anden form for brug vedrørende pc'en.
Under installationen af Otosuite Vestibular-softwaren installeres andre tilknyttede programmer, såsom SQL Server
(Otosuite Vestibular-database) og Access Database Engine (understøtter Chartr-databasen).

Mulige fejlmeddelelser

5.1.3

Fejlmeddelelser

Sådan gør du, hvis de forekommer

Firewall-meddelelser

Tillad adgang.

Brugerkontokontrol-meddelelse

Accepter denne meddelelse. Den betyder ikke, at der
er et problem.

Fejlmeddelelser vedrørende Microsoft Webcam
eller SQL Server

Vises, hvis Microsoft har installeret nye Windowsopdateringer, og computeren ikke er blevet genstartet.
Genstart din PC, og genstart softwareinstallationen.

Valg af installationsopsætning
Du kan vælge mellem følgende typer af opsætning, når du installerer Otosuite Vestibular-softwaren:
•

netværksopsætning

•

standalone opsætning

Netværksopsætning

En enkelt server er vært for databasen til en eller flere klientarbejdsstationer, hvor
Otosuite Vestibular-applikationen er installeret.
Det anbefales, at der anvendes netværksdomæner ved netværksopsætninger.
Det anbefales, at du ikke anvender arbejdsgrupper, da det kræver, at man anvender
samme brugernavn og password på alle computerne.

Standalone opsætning
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Valg af installationsopsætning
Standalone installation (standalone installation)
SQL-database og Otosuite Vestibular-software
Vælg Standalone (standalone).
Klik på Next (Næste).
Se Afslutning af installationen for at fortsætte installationen.

Netværksinstallation – Server (Netværksinstallation – Server)
SQL-database og en begrænset version af Otosuite Vestibular-applikationen (patientstyring, ændringer
i systemindstillinger og databaseadministration)
For at fortsætte installationen på serveren, se Netværksinstallation – Server (Server) eller Both (Begge).

Netværksinstallation – Klient (Netværksinstallation – Klient)
Otosuite Vestibular-software
Vælg Client (Klient), og klik på Next (Næste).
Indtast portnummeret og servercomputernavnet fra serverinstallationen.
Klik på Next (Næste).
Se Afslutning af installationen for at fortsætte installationen.

Netværksinstallation – Både (klient og server) (netværksinstallation – både (klient og server))
SQL-databasen og Otosuite Vestibular-softwaren kan understøtte installation af yderligere klienter.
For at fortsætte installationen af klienten og serveren, se Netværksinstallation – Server (Server) eller
Both (Begge).

5.1.4

Netværksinstallation – Server (Server) eller Both (Begge)
Når du udfører en server/klientinstallation, skal serveren installeres først.
Før installationen startes, skal installationstypen fastsættes. Se Valg af installationsopsætning.
1.

Vælg Server (Server) eller Both (Begge).

2.

Klik på Next (Næste).
Selv om det er muligt at ændre det portnummer, der anvendes af SQL-serveren, anbefaler vi at bruge det, der vises
på skærmen.

ICS-impulse

3.

Noter indtastningerne for Port Number (portnummer) og Server Computer Name (servercomputernavn),
fordi disse oplysninger er nødvendige for alle klientcomputere. På computere, der er tilsluttet en printer,
kan du udskrive oplysningerne.

4.

Fortsæt med instruktionerne vedrørende færdiggørelse af installationen. Se Afslutning af installationen.
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5.1.5

5.1.6

Færdiggørelse af installationen
1.

Klik på Install (Installer).

2.

Der åbnes et statusvindue, som viser, hvor meget af installationen der er gennemført.

3.

Klik på Finish (Afslut).

4.

Åbn Display (Display) -funktionen i Windows Control Panel (Kontrolpanel), og indstil displayets DPI til 100 %.

5.

Se Import af demodata for import af demodata.

Tilpasning til jeres hospital
•

Standalone-installationer
Du skal indtaste hospitalsspecifik information på alle arbejdsstationer, hvor softwaren er installeret.

•

Netværksinstallationer
Hospitalsspecifik information, der indtastes på en klientstation, ændrer informationen på alle klientstationer.

Otosuite Vestibular-applikationen indeholder et standard-brugernavn med tilhørende password, som skal anvendes
første gang, der logges ind. Når der er tilføjet én bruger med administratorrettigheder, forsvinder standardbrugernavnet
og det tilhørende password (felterne er tomme). Log derefter ind med det nye brugernavn med tilhørende password.

Sprogvalg
1.

I Otosuite Vestibular-applikationen skal du klikke på Options (Valgmuligheder) nederst i Workflow Panel
(Workflow-panelet).

2.

Klik på System Settings (Systemindstillinger).

3.

Klik på fanen Workstation Settings (Indstillinger for arbejdsstation).

4.

I listen Select Program Language (Vælg programsprog) skal du klikke for at vælge det ønskede sprog.

5.

Klik på Yes (Ja) for at genstarte.

Hospitalsinfo
1.

I Otosuite Vestibular-applikationen skal du klikke på Options (Valgmuligheder) nederst i Workflow Panel
(Workflow-panelet).

2.

Klik på fanen Facility Info (Facilitetsoplysninger).

3.

Tilføj hospitalsinformation. Se Valgmuligheder – Facility Info(Facilitetsoplysninger).

Testprotokoller
1.

I Otosuite Vestibular-applikationen skal du klikke på Options (Valgmuligheder) nederst i Workflow Panel
(Workflow-panelet).

2.

Klik på fanen Protocols (protokoller).
Se Valgmuligheder – Protocol (Protokol) for at oprette eller ændre testprotokoller.

Rapportvalg
1.

I Otosuite Vestibular-applikationen skal du klikke på Options (Valgmuligheder) nederst i Workflow Panel
(Workflow-panelet).

2.

Klik på fanen Report (Rapport).

Du kan ændre indstillingerne, såsom placering af postnummer eller papirformat. Se Valgmuligheder – Reports
(rapporter).
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5.1.7

Opdatering af Otosuite Vestibular-softwaren
Det er ikke muligt at ændre den tidligere valgte installationstype, når Otosuite Vestibular-softwaren opgraderes.
Kontakt den lokale repræsentant, hvis I har brug for at få installationstypen ændret.
I forbindelse med opgradering af en server/klient-installation skal serveren opgraderes først.
Det anbefales at eksportere alle patientdata, der ikke er gemt, før opgradering af softwaren.
Tillad adgang, hvis der vises firewall-meddelelser.
For instruktioner, se Installation af Otosuite Vestibular-software.

5.1.8

Afinstallation af Otosuite Vestibular-softwaren
Når Otosuite Vestibular-softwaren afinstalleres, slettes programmet, men ikke andre programmer, som var en del af en
tidligere Otosuite Vestibular-installation (f.eks. SQ-server, National Instruments osv.).

5.1.9

1.

Hvis Otosuite Vestibular-softwaren er aktiv, skal du lukke programmet.

2.

Benyt Windows-funktionaliteten til afinstallation af programmer.

Avancerede systemindstillinger
Nogle System Settings (Systemindstillinger)-vinduer er kun tilgængelige for dem med en brugerprofil, der omfatter et
eller begge valg aktiveret:
•

Add User as Administrator (Tilføj bruger som administrator)

•

Allow User to Change System Settings (Giv bruger tilladelse til at ændre systemindstillingerne)

Se Fanen Administrator.

5.1.9.1

Fanen Administrator
Brugerdata vises i dette vindue.
Kun brugere med Add User as Administrator (Add User as Administrator)-rettigheder har adgang til dette vindue.
1.

I Otosuite Vestibular-applikationen skal du klikke på Options (Valgmuligheder) nederst i Workflow Panel
(Workflow-panelet).

2.

Klik på fanen System Settings (Systemindstillinger).

3.

Klik på fanen Administrator (Administrator).

Tilføjelse af ny bruger
Otosuite Vestibular-applikationen indeholder et standard-brugernavn med tilhørende password, som skal anvendes
første gang, der logges ind. Når der er tilføjet én bruger med administratorrettigheder, forsvinder standardbrugernavnet
og det tilhørende password (felterne er tomme). Log derefter ind med det nye brugernavn med tilhørende password.
Bemærk • Mindst én bruger skal have administratorrettigheder.

ICS-impulse
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Klik på knappen New (Ny) for at tilføje nye brugere.
Felter markeret meden asterisk (*) skal udfyldes.
Der skelnes mellem store og små bogstaver i passwordet.
For at tillade adgangsrettigheder skal du klikke for at vælge:
•

Add User as Administrator (Tilføj bruger som administrator)
Dette giver brugeren alle rettigheder i systemet.
eller

•

Allow User to Change System Settings (Giv bruger tilladelse til at ændre
systemindstillingerne)
Dette giver brugeren alle rettigheder i systemet, med undtagelse af:
–

Tilføjelse, redigering og sletning af brugere

–

Angivelse af netværksplaceringer for delte filer (video, rapporter (PDF),
import og eksport)

–

Opdatering af applikationslicenser og firmware

Redigering af brugerdata
Vælg brugeren på listen.
Klik på knappen Edit (Rediger).
Foretag de nødvendige ændringer. Felter markeret meden asterisk (*) skal udfyldes.

Sletning af en bruger
Vælg brugeren på listen.
Klik på knappen Delete (Slet).
Klik på OK (OK).

5.1.9.2

Arbejdsstationindstillinger
Kun brugere med Allow User to Change System Settings (Giv bruger tilladelse til at ændre systemindstillingerne)
valgt i deres profil har adgang til bestemte felter til ændring af indstillinger for arbejdsstationer.
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1.

I Otosuite Vestibular-applikationen skal du klikke på Options (Valgmuligheder) nederst i Workflow Panel
(Workflow-panelet).

2.

Klik på fanen System Settings (Systemindstillinger).

3.

Udfyld felterne med oplysninger fra systemadministratoren.
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Genstand

Settings (indstillinger)

Workstation Computer Name
(Arbejdsstationcomputernavn)

•

Dette skrivebeskyttede felt viser computernavnet, som er
angivet i Windows' kontrolpanel.

Workstation Location
(Arbejdsstations placering)

•

Dette brugerdefinerede navn beskriver denne pc's placering.

Installation Profile
(Installationsprofil)

•

Dette skrivebeskyttede felt viser den installationstype, der blev
valgt, da softwaren blev installeret – enkeltstående, server,
klient eller begge.

Client/Server Database Port
(Klient/server-databaseport)

•

Dette skrivebeskyttede felt viser det portnummer, der anvendes
af klienten for at få adgang til netværket.

•

E-mail Server (E-mailserver)
Denne computer i netværket sørger for modtagelse, routing og
aflevering af e-mailmeddelelser.

E-Mail Configuration
(E-mailkonfiguration)

•

From E-mail (Fra e-mail)
Denne e -mailadresse sender e-mails.

•

To E-mail (Til e-mail)
Denne standard e-mailadresse er den adresse, hvortil e-mailsne
sendes. (Brugeren kan ændre eller tilføje denne e-mailadresse.)

SMTP Port (Default = 25)
(SMTP-port (Standard = 25))

•

Dette felt definerer den simple mailoverførselsprotokolport.
(typisk anvendes 25).

This server requires a secure
connection (SSL) (Denne server
kræver en sikker forbindelse
(SSL))

•

Når denne indstilling er valgt, anvendes sikkerhedsprotokollen
SSL (Secure Sockets Layer) til afsendelse af emails.

•

Use default network credentials (Brug
standardnetværksoplysninger)

Outgoing Email Account
(Udgående e-mailkonto)

Bruger standardnetværkslegitimationen til at logge på
e-mailserveren.
•

Log in with user name and password (Log ind med brugernavn
og kodeord)
Bruger brugernavn og adgangskode som angivet i felterne
under dette valg til at logge på e-mailserveren.

Tele-Vestibular
(Tele-vestibulær)
Select Program Language
(Vælg programsprog)
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•

Klik for at vælge Collection (samling) og/eller Analysis (analyse).

•

Klik om nødvendigt for at vælge Transmit to Specific IP (Overfør
til specifik IP).

•

Klik på det foretrukne sprog. Det fremhævede sprog bruges, når
programmet genstartes.
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5.1.9.3

Ændring af lagringsplaceringerne for eksport, import, video og rapport-PDF'er
Når Otosuite Vestibular-softwaren er installeret som en netværksinstallation, oprettes der standardplaceringer til
lagring af video- og rapportfiler på servercomputeren, som deles af alle klientstationer.
Standardplaceringer for eksport- og importfiler skal oprettes på hver individuel klientstation. Kontrollér,
at tilladelsesniveauet for mappen er indstillet til deling, før der fortsættes.

5.1.9.4

Ændring af lagringsplacering
Brugere med funktionen Add User as Administrator (Tilføj bruger som administrator) aktiveret i deres profil, kan
anvende denne procedure til at ændre placeringen af lagrede filer.
I Otosuite Vestibular-applikationen skal du
klikke på Options (Valgmuligheder) nederst i
Workflow Panel (Workflow-panelet).
Select System Settings >
(Systemindstillinger >) fanen Administrator
(Administrator).
I vinduet Otosuite Vestibular Storage
Locations (Otosuite Vestibularlagringsplaceringer) skal du klikke på Browse
(Gennemse) ud for det relevante felt.
Hvis du vælger en mappe på netværket, skal du sikre dig, at den valgte mappe er konfigureret til deling.
I vinduet Otosuite Vestibular Storage Locations (Otosuite Vestibular-lagringsplaceringer) skal du klikke på
Browse (Gennemse) ud for det relevante felt.
Vælg mappen, og klik på OK (OK).
Den nye placering for mappen vises i vinduet Otosuite Vestibular Storage Locations (Otosuite Vestibularlagringsplaceringer).
For hver ny placering kan eksisterende filer eventuelt flyttes fra den tidligere placering til den nye placering.

Indstilling af egenskaber for deling for ny lagringsplacering
Hvis den nye lagringsplacering er sat til at være en mappe, der ikke er konfigureret til deling, skal du følge disse trin:
1.

Naviger til den relevante mappe.

2.

Højreklik på den valgte mappe til den nye lagringsplacering.

3.

Klik på Share with (Del med). Vælg Specific people... (Specifikke personer ...).

4.

Vælg navne.

5.

Klik i feltet ud for knappen Add (Tilføj).

6.

Indtast navnet, og klik på Add (Tilføj).

7.

Hvis tilladelsen skal ændres, klikkes der på brugernavnet, så det fremhæves.

8.

Klik på rullemenuen til højre, og klik på Read/Write (Læs/skriv).

9.

Gentag trin 7 og 8, indtil Read/Write (Læs/skriv) er blevet indstillet for alle brugere, der er føjet til listen.

10. Klik på Share (Del).
11. Klik på Done (Udført).
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5.1.9.5

Om softwaren
For at få vist oplysninger om Otosuite Vestibular-softwaren og komponenterne skal du følge disse trin:
1.

I Otosuite Vestibular-applikationen skal du klikke på Options (Valgmuligheder) nederst i Workflow Panel
(Workflow-panelet).

2.

Vælg System Settings > About (Systemindstillinger > Om).

Fra dette skærmbillede kan du opdatere Otosuite Vestibular-licensen og brillefirmwaren.

5.1.9.6

•

Opdatering af softwarelicensen

•

Opdatering af firmware til briller

Opdatering af softwarelicensen
1.

I Otosuite Vestibular-applikationen skal du klikke på Options (Valgmuligheder) nederst i Workflow Panel
(Workflow-panelet).

2.

Vælg System Settings > About (Systemindstillinger > Om).
Kun brugere med administratorrettigheder kan opdatere softwarelicensen.

5.1.9.7

3.

Klik på Update License (Opdater licens).

4.

Gennemse for at finde den nye licensfil (.otolic), og klik på Open (Åbn).

Opdatering af brillernes firmware
Kun brugere med administratorrettigheder kan opdatere brillernes firmware.
Når beskyttelsesbrillerne er tilsluttet computeren, viser Firmware version (Firmwareversion) den aktuelle version af
firmwaren. For at forbinde brillerne, se Tilslutning af brillerne til computeren.

5.1.9.8

1.

I Otosuite Vestibular-applikationen skal du klikke på Options (Valgmuligheder) nederst i Workflow Panel
(Workflow-panelet).

2.

Vælg System Settings > About (Systemindstillinger > Om).

3.

Klik på Update Firmware (Opdater firmware).

4.

Brug Gennemse til at finde firmwarefilen til brillerne, *.otofw (*.otofw).

5.

Åbn filen. En række meddelelser rapporterer statussen på opgraderingsprocessen.

6.

Følg vejledningen på skærmen.

Fejllogs
Bemærk • Fejlfinding og fejlsporing bør ikke anvendes, medmindre det tilrådes af repræsentanter eller
supportpersonale fra Natus.
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1.

I Otosuite Vestibular-applikationen skal du klikke på Options (Valgmuligheder) nederst i Workflow Panel
(Workflow-panelet).

2.

Klik på System Settings > Error Logs (Systemindstillinger > Fejllogfiler).
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Workstation
(Workstation)

System Logging
(Systemlogning)

Debug Tracing
(Sporing af fejlfinding)

Workstation Computer Name
(Arbejdsstationcomputernavn)

Dette skrivebeskyttede felt viser computernavnet,
som er angivet i Windows' kontrolpanel.

Workstation Location
(Arbejdsstations placering)

Dette brugerdefinerede navn beskriver denne pc's
placering.

Gemte systemfejllogs placering.
Allow Anonymous Usage
Statistics (Placering, hvor
systemfejllogfiler gemmes)

Klik for at aktivere/deaktivere anonym
statistiksporing. Se Start af installationen.

Copy Logs (Kopier logfiler)

Klik for at lave en kopi af alle logfiler og placere
dem på den angivne placering.

Enable Debug Tracing (Aktiver
fejlfindingssporing)

Hvis denne er markeret, slås fejlfindingsniveauet
for fejlfindingssporing til.

Overwrite Existing Debug Files
(Overskriv eksisterende fejlfiler)

Marker for at overskrive sporingsfilen, hver gang
applikationen startes. Hvis den ikke er markeret,
vedhæftes sporingsdata i den aktuelle fil.

Trace Categories (comma
separated): (Sporingskategorier
(kommasepareret):)

Disse felter er udfyldt med oplysninger fra Natus
support.

Other Options: (Andre
muligheder:)

Reserveret til Natus' brug.

Gemte fejlfindingsfilers placering.

5.2

Tilslutning af brillerne til computeren
Brillerne har et enkelt USB-kabel, der forbindes direkte til computeren.
1.

Tag beskyttelsen af brillelinsen.
Behold beskyttelsen. Når brillerne ikke er i brug, sættes beskyttelsen tilbage på brillerne for at forhindre, at der
samles støv på linsen.

2.

Sæt brillernes USB-kabel i den angivne USB-port. Se Tekniske specifikationer. Det tager et par minutter at installere
driveren til brillerne.
Bemærk • Anvend samme USB-stik, hver gang brillerne tilsluttes.

Bemærk • Brug en USB 3.0-port.
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5.2.1

Sådan tændes og slukkes brillerne
Sådan tændes brillerne
1.

Start computeren.

2.

Slut brillernes USB-kabel til en af computerens USB-porte.
Brillerne tændes.

3.

Start Otosuite Vestibular-softwaren.
Brillerne tilsluttes automatisk til Otosuite Vestibular-softwaren.

Sådan slukkes brillerne
Advarsel • For at slukke for brillerne skal du tage enheden ud af stikkontakten ved at fjerne USB-kablet eller
slukke for computeren.

5.2.2

Bestemmelse af de licenser, der er installeret i brillerne
1.

I Otosuite Vestibular-applikationen skal du klikke på Options (Valgmuligheder) nederst i Workflow Panel
(Workflow-panelet).

2.

Vælg System Settings > About (Systemindstillinger > Om).
De nuværende licenser er angivet i feltet Features (funktioner).

5.2.3

Sådan installeres ekstra licenser i brillerne
Update License (Opdater licens) er deaktiveret for alle brugere undtagen brugere med administratorrettigheder.
For at installere en eller flere ekstra licenser til Otosuite Vestibular-softwaren skal du installere dem i brillerne.
Se Om softwaren.

5.3

Installation af den synkroniserede rumvideo
Synkroniseret rumvideo optager video og lyd.
Sæt USB-kablet i USB-porten på computeren.
Installationen starter automatisk. Hvis der vises en meddelelse vedrørende driveren, følges instruktionerne
på skærmen.

5.4

Opsætning af testmiljøer
Kravene til testmiljøet kan variere afhængigt af, hvilken testtype der skal udføres:

ICS-impulse

•

Test og kalibrering ved brug af en fikseringsprik kræver en væg eller anden fast flade, der kan anvendes som
projekteringsoverflade. Se Opsætning til test med fikseringsprik.

•

Nogle tests kræver brug af en stol til patienten. Se Opsætning til test med en stol.

•

Test, der kræver brug af et undersøgelsesbord, kan kræve ekstra plads, for at bordet kan være der. Se Opsætning
til test med et undersøgelsesbord.

•

Test, der anvender rumvideooptagelser, kræver installation af et videokamera. Se Opsætning til test med
synkroniseret rumvideo.
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5.4.1

Opsætning til test med fikseringsprik
En fikseringsprik er en selvklæbende prik, der kan anbringes på en væg eller anden fast flade, der kan anvendes som
projekteringsoverflade, til kalibrering af testudstyret og til test.

Placering af fikseringsprikken
1.

Vælg en egnet væg eller fast flade.

2.

Anbring en af de fikseringsprikker, der følger med systemet, på væggen i øjenniveau med patienten.
Bemærk • Når en enhed ikke kan kalibreres, skal du klikke på Standard for at bruge standardværdien for
kalibrering (Δ = 21). Sørg for, at patienten ser lige ud mod fikseringsprikken, før du klikker på Standard.

5.4.2

Opsætning til test med stol
I de fleste test kan patienten placeres komfortabelt i en stol.
Bemærk • Hvis patienten skal sidde i en stol, skal stolen være stationær og ikke dreje.
Stolen skal placeres mindst en meter fra projekteringsoverfladen. Denne position bruges til kalibrering. Se Opsætning
til test med fikseringsprik.

5.4.3

Opsætning til test med et undersøgelsesbord
I nogle test, såsom positionsbaserede og kaloriske test, skal patienten anbringes komfortabelt på et
undersøgelsesbord, hvor patienten kan skifte mellem siddende og rygliggende position.
Undersøgelsesbordet skal placeres mindst en meter fra projekteringsoverfladen. Denne position bruges til kalibrering.
Se Opsætning til test med fikseringsprik.

5.4.4

Opsætning til test med synkroniseret rumvideo
Bemærk • Hvis du bruger Synchronized Room Video (synkroniseret rumvideo), kan det være nødvendigt at
justere kameraets position for at sikre, at hele patientens hoved ses i videoen under dataindsamling. Hvis der
optages lyd, er det vigtigt at anbringe kameraet på en måde, der minimerer niveauet af baggrundsstøj.

5.5
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Opsætning af en ekstern monitor
1.

Slut den eksterne skærm til computeren.

2.

Åbn funktionen Display (Display) i Windows Control Panel -kontrolpanelet.

3.

Sørg for, at computermonitoren er defineret som den primære skærm (1), og udvid visningen til endnu en skærm.

4.

Start Otosuite Vestibular-softwaren.

5.

I Otosuite Vestibular-applikationen skal du klikke på Options (Valgmuligheder) nederst i Workflow Panel
(Workflow-panelet).

6.

Klik på General (Generelt).

7.

I afsnittet External Monitor (Ekstern skærm) skal du markere afkrydsningsfeltet Display (Display).

8.

Klik på titelbjælken på det nye vindue, og træk vinduet hen til den eksterne skærm.

ICS-impuls
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9.

Klik på det lille felt i øverste højre hjørne for at få vist vinduet så stort som muligt.

10. Indstillingerne bevares, når applikationen lukkes og genstartes.

5.6

Indstilling af strømindstillinger
Bemærk • Computeren skal altid være tilsluttet strøm ved indsamling af Head Impulse-data. Anvend ikke
batteriet som strømforsyning til computeren.

Indstilling af strømfunktionerne til optimal ydeevne mindsker muligheden for, at billedhastigheden falder til under
219 billeder/sekundet. (Hoved-impulser afvises, hvis billedhastigheden falder til under 219 billeder/sekundet).

5.7

1.

Åbn Windows Control Panel (Kontrolpanel), og klik på Power Options (Strømindstillinger).

2.

Hvis det er nødvendigt, skal du klikke på Hide additional plans (Skjul yderligere planer) for at se indstillingen
High performance (Høj ydeevne).

3.

Aktiver indstillingen High performance (Høj ydeevne).

4.

Klik på Change plan settings (Skift planindstillinger).

5.

Vælg mulighederne Never (Aldrig) for alle indstillinger (både On battery (På batteri) og Plugged in (Tilsluttet)).

6.

Klik på Save changes (Gem ændringer).

Præsentationsbetjening
En separat indkøbt præsentationsfjernbetjening kan bruges med Otosuite Vestibular-applikationen til forskellige
funktioner.
Følgende præsentationsfjernbetjeninger er blevet testet og er kompatible med applikationen:

5.8

•

Logitech Wireless Presenter R400

•

Kensington Wireless Expert Presenter

•

Targus Laser Presentation Remote

Import af prøvemateriale
Importeret prøvemateriale kan anvendes til en række formål:

5.8.1

•

For at hjælpe brugerne med at blive fortrolige med at bruge Otosuite Vestibular-softwaren og sammenligne
resultater.

•

Makroerne i rapportering hjælper brugerne med at definere symptomer, testfund og resultater.

Importer demodata
For at hjælpe dig med at blive fortrolig med Otosuite Vestibular-softwaren kan du anvende demodataene til at få vist
patientdata og analyser for forskellige diagnoser.
Klik på Existing (Eksisterende) i blokken Patient Selection (Patientvalg).
Klik på Import (Importer).
Klik på knappen Browse (Gennemse).
Naviger til mappen Importer:
C:\ProgramData\Otometrics\OTOsuiteV\Imports\DemoData

ICS-impulse
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Klik på mappen DemoData og klik på OK (OK).
Vælg alle patientfiler i vinduet Patient Import (Patientimport).
Klik på Import (Importer).
Klik på OK (OK).
Hvis du opdaterer softwaren og tilføjer licenser, anbefales det, at du importerer eventuelle nye demodatafiler.

5.8.2

Import af prøverapportlister
Når du importerer lister, skal du vælge Remove Existing List (Fjern eksisterende liste) for at erstatte den eksisterende
liste med den liste, der skal importeres. Vælg Keep Existing List (Behold eksisterende liste) for at tilføje liste, der skal
importeres til den eksisterende liste.
Hvis du opdaterer softwaren eller tilføjer licenser, anbefales det, at du genindfører Impressions (indtryk) og
Macros (Makroer). Alle tilpasninger til de tidligere importerede eksponeringer og makroer bevares.

6

1.

I Workflow Panel (Workflow-panel) skal du vælge Work (Work) blokken efterfulgt af Report (rapport).

2.

Klik på den type rapportelementer, du vil importere. Disse prøverapportlister kan importeres:
–

Symptoms (Symptomer)

–

Impressions (Indtryk)

–

Macros (Makroer)

3.

Klik på den ønskede rapportlistefil på det sprog, du vil importere.

4.

Klik på Open (Åbn).

5.

Klik på Save (Gem).

ICS Impulse-briller
ICS Impulse-brillerne er et par lette, stramtsiddende og monokulære briller.

Brillerne er udstyret med:
A. En laserprojektor
B. Et videokamera, der registrerer patientens øjenbevægelser
C. Infrarød LED, der oplyser patientens øje; LED'en er ikke synlig for patienten
D. Et transparent spejl, der reflekterer billedet af patientens øje ind i kameraet
E. En bevægelsessensor (ikke vist), der registrerer patientens hovedbevægelser
F. En hovedstrop (ikke vist), der fastgør brillerne til patientens hoved

24
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6.1

Udskiftning af ansigtspuden
Forsigtig • Ansigtspuden er til engangsbrug og skal udskiftes efter hver patient og bør ikke renses eller
genbruges. Bortskaf den i henhold til lokale regler.
1.

Ansigtspuden fjernes ved at bøje brillerne lidt ud i siden modsat kameraet og derefter klikke ansigtspuden ud.
Frigør ansigtspuden i den anden side.

2.

Juster tapperne på ansigtspuden med hullet i kamerasiden på brillerne.

3.

Sørg for, at ansigtspuden sidder inde i næsebøjlen.

4.

Bøj brillerne lidt i den modsatte side, og juster tapperne på ansigtspuden med hullet på denne side af brillerne.

5.

Dobbelttjek, at begge sider er helt isatte ved at trykke dem ind i hver side.

Bortskaffelse af brugte ansigtspuder
Der gælder ingen særlige krav for bortskaffelse af ansigtspuder.

7

Otosuite Vestibular-arbejdsgang
Otosuite Vestibular-softwaren er et softwareværktøj, der kombinerer en række test, der anvendes til vurdering af den
vestibulær-okulære refleks og nystagmus med resultatvisnings- og rapporteringsegenskaber i en enkelt, ydedygtig
pc-applikation.
Otosuite Vestibular-softwaren er beregnet til at anvendes sammen med videobriller produceret af Natus. Dette afsnit
beskriver de vigtigste egenskaber og funktioner i Otosuite Vestibular-softwaren.

Workflow Panel (Workflow-panel)
Workflow Panel (Workflow-panel) repræsenterer elementerne i et typisk
Otosuite Vestibular-workflow, hvor en eller flere funktioner normalt udføres
under en session med en patient.
•

Patient Selection (Patientvalg)
Opret en ny patientjournal, eller vælg en eksisterende patientjournal.

•

Current Patient (Nuværende patient)
Den valgte patients data er vist. Kan, om nødvendigt, redigeres.

•

•

Work (Arbejde) – Collect (Indsaml)
–

Kalibrer før test.

–

Vælg testen. Licensen i brillerne afgør, hvilke testgrupper der
er tilgængelige.

–

Udfør testen.

Work (Arbejde) – Review (Gennemgå)
Gennemgå de indsamlede data.

•

Work (Arbejde) – Report (Rapport)
Generer de indsamlede data i en rapport.

•

Options (Valgmuligheder)
Tilpas indstillingerne efter behov.

ICS-impulse
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7.1

Instruktioner før testen til patienten
Forsigtig • En Head Impulse må ikke udføres på patienter med skader i nakken eller på patienter, som af deres
læge har fået besked på at holde nakken i ro eller begrænse bevægelsen af den.

Bemærk • Inden en patient ankommer til test, skal du instruere patienten om at følge disse generelle anbefalinger:

7.2

•

Indtag ikke alkohol i 48 timer før testning.

•

Der må ikke bæres makeup omkring øjnene.

•

Der må ikke bæres farvekontaktlinser.

•

Behageligt tøj anbefales.

Lancering af Otosuite Vestibular-softwaren
Tænd computeren.
Dobbeltklik på Otosuite Vestibular-ikonet.

Logge ind
En ny installation af Otosuite Vestibular-softwaren leveres sammen med et Administrator (Administrator)
brugernavn og en adgangskode.
Slet ikke det første brugernavn og password i indlogningsskærmbilledet, før der er tilføjet mindst ét brugernavn
med tilhørende password. Sørg for, at mindst én bruger har administratorrettigheder.
Se »Tilføjelse af en ny bruger«-opgaven på fanen Administrator for oplysninger om, hvordan du tilføjer nye
brugere.
I dialogboksen for indlogning indtastes dit brugernavn.
Indtast dit password.
Klik på Login (Login).

Udlogning
For at logge ud skal du klikke på knappen Logout (Log ud) nederst på skærmen.

7.3

Hovedskærm i Otosuite Vestibular-softwaren
A

A. Workflow Panel
(Workflow-panel)
B. Arbejdsområde

B

C. Knapper til
generelle
funktioner

C
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A. Workflow Panel (Workflow-panel)
Workflow Panel(Workflow-panel) repræsenterer elementerne i et typisk Otosuite Vestibular-workflow,
hvor en eller flere funktioner normalt udføres under en session med en patient.

B. Arbejdsområde
Når du vælger en funktion eller testtype, vises det i dette område. Dette kan inkludere en grafområde, streamet
øjenvideo og forskellige vinduer, såsom vinduer til kalibrering før test, til start af test og til indsamling, gennemsyn
og sammenligning af data.
Det fremhævede testfaneblad over arbejdsområdet viser den aktuelt valgte funktion.

C. Knapper til generelle funktioner

7.4

•

Knappen Brugerguide til visning af brugervejledningen.

•

Knappen Options (Valgmuligheder) til tilpasning af testvalgmuligheder. Se Valgmuligheder.

•

Knappen Logout (Log ud) til at logge ud af Otosuite Vestibular -softwaren.

•

Knapperne Hide Workflow Panel (Skjul workflow-panel) og Display Workflow Panel
(Vis workflow-panel) knapper til at skjule eller vise Workflow Panel (Workflow-panel).

Blokken Patient Selection (Patientvalg)
Blokken Patient Selection (Patientvalg) i Workflow Panel (Workflow-panel) er hvor du kan oprette patientjournaler og
søge efter eksisterende patientjournaler.

Oprette en ny patientjournal
1.

Klik på knappen New (Ny) i Workflow Panel (Workflow-panel) i Patient Selection (Patientvalg).
Skærmbilledet, hvor du kan oprette en ny patientjournal, vises.
Du kan oprette patientjournalen på forhånd.

2.

Indtast informationer om den nye patient.
•

Felter markeret meden asterisk (*) skal udfyldes.

Bemærk • Patientens fødselsdato og køn er påkrævet for at kunne bestemme de aldersbaserede normative data,
der skal anvendes til Head Impulse-forstærkninger for den pågældende patient.

3.

ICS-impulse

Klik på knappen Save (Gem).
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Åbning af en eksisterende patientjournal
1.

Klik på knappen Existing (Eksisterende) i Workflow Panel (Workflow-panel) i blokken Patient Selection (Patientvalg).
Skærmbilledet, hvor du kan søge efter eksisterende patientjournaler, vises.
I listen over patienten kan du se en oversigt over den enkelte patients test, redigere patientjournaler og flette
patientjournaler.
Dette afkrydsningsfelt i de relevante testkolonnen angiver, at en eller flere test er indsamlet for
patienten.
Det unikke identifikatorsymbol angiver, at testeren har markeret en eller flere test eller videoer
til et specifikt formål. Det kan eksempelvis være unormale resultater eller resultater, der skal
anvendes til en undersøgelse, osv.

2.

For at søge efter en bestemt patient kan du klikke i det øverste tomme felt og indtaste nogle få bogstaver
i identifikationsoplysningerne, såsom patientens efternavn.

3.

For at åbne patientjournalen skal du dobbeltklikke på patientnavnet eller klikke på
knappen Open (Åbn).

Se:

7.5

•

Current Patient Blokken (Nuværende patient)

•

Fletning af to patientjournaler

Blokken Current Patient (Nuværende patient)
Når du åbner en patientjournal, viser blokken Current Patient (Nuværende patient) de nødvendige data for den valgte
patient.
Se:
•

7.6

Redigering af patientdata

Blokken Work (Arbejde)
I blokken Work (Arbejde) kan du få adgang til de tre vigtigste funktioner til at
arbejde med data i Otosuite Vestibular-softwaren.
•

Collect (Indsaml)
Når du har oprettet en ny patientjournal eller valgt en eksisterende
patientjournal, skal du klikke på Collect (Indsaml) for at starte
dataindsamlingsworkflowet. Se Indsamling af data.

•

Review (Gennemgå)
Når du har indsamlet data for en ny patient eller valgt en eksisterende
patientjournal, skal du klikke på Review (Gennemgang) for at gennemse
data. Se Gennemsyn af data.

•

Report (Rapport)
Når du har indsamlet data for en ny patient eller valgt en eksisterende
patientjournal, skal du klikke på Report (Rapport) for at generere en
rapport. Se Rapporteringsdata.

De aktuelt valgte funktioner er fremhævet for at understrege workflowet.
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7.7

Klargøring til test
Afhængigt af testene i den protokol, du skal anvende til test, kan det være nødvendigt at udføre nogle af eller alle
følgende trin:
•

Arbejde med protokoller

•

Placering af brillerne på patienten

•

Anvendelse af Syn blokeret

•

Indstilling af (ROI) og tærskel

•

Opsætning til torsionsdataindsamling
Torsionsdataindsamling kræver en Torsional (Torsion)-licensnøgle.

7.7.1

•

Kalibrering

•

Optagelse af videoer af øjenbevægelser

Arbejde med protokoller
Otosuite Vestibular-softwaren leveres med flere foruddefinerede protokoller. En af disse protokoller er på forhånd
udvalgt som standardprotokol.
En protokol består af en eller flere test.
Du kan
•

anvende den viste standardprotokol

•

vælge en anden protokol

•

tilpasse indstillingerne for test i protokollen

•

oprette en ny protokol

Anvendelse af den viste standardprotokol
Den protokol, der er sat til at blive anvendt som standard, vises
i rullemenuen Select Protocol (Vælg protokol) i blokken
Collect (Indsaml).

ICS-impulse
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De tests, der er inkluderet i protokollen, vises, og den første test,
der skal udføres, er fremhævet, når brillerne er tilsluttet.

Vælge en anden protokol
•

Klik om nødvendigt for at vælge den protokol, du vil bruge, på rullelisten Select Protocol (Vælg protokol).

Tilpasning af indstillingerne for test i protokollen
Det er bedste praksis at tilpasse indstillingerne for test i protokollen før testsessionen. Se Valgmuligheder – Protocol
(Protokol).

Tilføjelse eller fjernelse af test i standardprotokollen
Se Valgmuligheder – Protocol (Protokol).

Import af protokoller og standardvalgmuligheder
Du kan importere standardprotokoller for ICS Impulse.

Hvis du har foretaget ændringer af indstillinger og ønsker at vende tilbage til standardindstillingerne, kan du
anvende filen Standardindstillinger.
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1.

Klik på knappen Options (Indstillinger) nederst i Workflow Panel (Workflow-panel).

2.

Klik på fanen General (Generelt).

3.

I Import/Export Test and Report Options (Importer/eksporter test- og rapportvalgmuligheder) skal du klikke på
knappen Import (Import).

4.

Naviger til mappen:\ProgramData\Otometrics\OTOsuiteV.

5.

Klik på mappen Options og klik på OK (OK).

6.

Vælg Protokoller eller Standardindstillinger.

7.

Vælg de valgmuligheder, som du ønsker at importere.

8.

Klik på Import (Importer).

9.

Klik på OK (OK).
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7.7.2

Placering af patienten
For detaljerede beskrivelser for placering af patienten, se referencevejledning en til ICS Impulse.

Kalibrering
Anbring patienten mindst én meter fra en væg eller anden jævn flade, der kan anvendes som projekteringsoverflade.
Denne position anvendes til kalibrering.
Bemærk • Hvis patienten skal sidde i en stol, skal stolen være stationær og ikke dreje.
Når patienten er positioneret, skal du kalibrere udstyret til test af patienten. Se Kalibrering.

7.7.3

Placering af brillerne på patienten
Før du anbringer brillerne på patienten, skal du sikre dig, at
•

brillerne har en ubrugt ansigtspude

•

spejlet er rent og fri for ridser

Se
•

Udskiftning af ansigtspuden.

•

Vedligeholdelse.

•

»Udskiftning af stroppen« i Vedligeholdelse

Når brillerne er placeret korrekt, sidder de behageligt på næseryggen og glider ikke ned under testen.
Bemærk • Brillernes pasform er vigtig. Forkert pasform kan medføre unøjagtig dataindsamling. Hvis brillerne
glider ned, kan det medføre unøjagtige forstærkningsværdier (for høje).
Bemærk • Sørg for, at alle glasoverflader er rene og fri for ridser inden test.

Bemærk • Du kan finde flere oplysninger i træningsvideoen eller på
https://hearing-balance.natus.com/products-services/ics-impulse

Ansigtspudetyper
Ansigtspude nr. 1

Ansigtspude nr. 2

Forsigtig • Ansigtspuden er til engangsbrug og skal udskiftes efter hver patient og bør ikke renses eller
genbruges. Bortskaf den i henhold til lokale regler.

ICS-impulse
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1.

Anbring brillerne med ansigtspude nr. 1 på patienten, og stram stroppen.

2.

Stram stroppen tilstrækkeligt til, så brillerne ikke bevæges under testen.

3.

Tillad en vis fleksibilitet for kablerne til bevægelse af hovedet under testen, og klik kabelspændet til patientens tøj
oven på patientens højre skulder.

4.

Sørg for, at øjnene er helt åbne med øjenlågene positioneret, så de ikke påvirker pupildetektionen. Juster om
nødvendigt huden omkring øjet:

5.

–

Vip bunden af brillerne ud og væk fra ansigtet. Træk huden under øjet ned, og flyt brillerne, så de holder
huden på plads.

–

Vip toppen af brillerne ud og væk fra ansigtet. Træk huden over øjet op, og flyt brillerne, så de holder huden
på plads.

Sørg for, at brillerne sidder korrekt. Hvis der er mellemrum mellem brillerne og patientens ansigt, bør du overveje
at anvende ansigtspude nr. 2.

Der ses ofte mellemrum, hvis ansigtspude nr. 1 anvendes på en patient med en flad næseryg.
Forkert brug eller genanvendelse af ansigtspuder kan medføre dårlig datakvalitet.
Bemærk • Bekræft, at stroppen er intakt og fri for skader, før du bruger den på patienten.

Ukorrekt tilpasning af briller
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Korrekt tilpasning af brillerne
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Eksempel 1 – data indsamlet om patient, der ikke har en flad næseryg
Med ansigtspude nr. 1
Med ansigtspude nr. 2

Forstærkningsværdierne er spredt, og øjensporinger er
større end hovedsporingen. Disse data skyldes, at
brillerne er gledet ned.

Forstærkningsværdier er samlede, og amplitude for
øjensporinger er reduceret. Disse data viser, at brillerne
er tilpasset korrekt.

Eksempel 2 – data indsamlet om en person med flad næseryg
Med ansigtspude nr. 1
Med ansigtspude nr. 2

Forstærkningsværdierne er samlet, og øjensporingerne
er under hovedsporingen. Disse data viser, at brillerne er
tilpasset korrekt.

7.7.4

Forstærkningsværdierne er spredt, og der er støj på
øjensporingerne. Ansigtspude nr. 2 var ikke behagelig,
hvilket fik patienten til at blinke i overdreven grad.
Det forhindrede patienten i at fiksere på
fikseringsprikken under Head Impulse-manøvren.

Optagelse af videoer af øjenbevægelser
Du kan lave en videooptagelse af patientens øjenbevægelser uden analyse eller målinger (eksisterende og nye
patienter). Der kan laves en optagelse af rumvideoen samtidigt.

Optagelse af en synkroniseret rumvideo
Hvis du bruger Synchronized Room Video (synkroniseret rumvideo), kan det være nødvendigt at justere kameraets
position for at sikre, at hele patientens hoved ses i videoen under dataindsamling.
Hvis der optages lyd, er det vigtigt at anbringe kameraet på en måde, der minimerer niveauet af baggrundsstøj.
Du kan aktivere eller deaktivere ved hjælp af Synchronized Room Video during Collection (Synkroniseret rumvideo
under indsamling) nederst i Workflow Panel (Workflow-panel).
For at åbne patientjournalen skal du dobbeltklikke på patientnavnet eller klikke på
knappen Open (Åbn).

ICS-impulse
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Optagelse af en øjenvideo
Når du har oprettet en nye patientjournal eller valgt en eksisterende patientjournal, skal
du klikke på Collect (Indsaml) i blokken Work (Arbejde).
Vælg en test til optagelse eller afspilning af en video fra rullemenuen.
Klik på knappen Start (Start).

Klik på knappen Stop (Stop) for at stoppe videooptagelse.

Tilføj evt. bemærkninger i det nederste højre vindue.
Der er ingen grænse for videooptagelsens længde; dog skaber længere videooptagelser større filer på harddisken.
Se også Videofilstørrelser.

7.7.4.1

Valgmuligheder for videooptagelse
Vinduet Video (Video) viser billedet af øjet.
Record (Optag) er markeret som standard. Videooptagelsen af øjet og
dataindsamlingen starter på samme tid.
Afkrydsningsfeltet Record (Optag) skal være markeret for at kunne
afspille de indsamlede data.
Når der optages øjenvideoer, er der følgende valgmuligheder for billedpræsentation:
•

Eye Image (Øjebillede)

•

Pupil Image (Pupilbillede)

Knapper og valgmuligheder i forbindelse med videooptagelse
Start Knappen (Start)
•

Start videooptagelse.

Stop Knappen (Stop)
•

34

Stop videooptagelse.
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Videoafspilning
•

Vælg testen til afspilning af en video.
Listen over videoer, der er blevet indsamlet for den valgte patient, vises med information om hver videofil.
Information om optagelse er angivet sammen med videoen.
Beskrivelse
Date & Time (Dato og tid)

•

Dato og tidspunkt for videooptagelsen.

•

Vision (Syn) eller Vision Denied (Syn blokeret) blev valgt til optagelsen.

•

Hvis en fil skal mærkes med et bestemt formål (for eksempel for at angive
unormale resultater), skal du klikke i boksen under den kolonneoverskrift,
der er markeret med dette symbol.

Playback (Afspilning) knapper og valg
•

Play (Play)
Afspiller videoen.

•

Pause (Pause)
Stopper videoen midlertidigt.

•

Stop (Stop)
Stopper videoen.

•

Delete Right Video (Slet højre video)
Sletter videoen eller videoerne for den valgte test.

Speed (Hastighed)

7.7.4.2

•

Normal (Normal)

•

Slow (Langsom)

•

Slower (Langsommere)

Videofilstørrelser
Videofilstørrelsen afhænger af de valgte indstillinger for protokollen, hvorvidt der optages en rumvideo, hvorvidt
øjenvideokomprimering er aktiveret, og længden af den optagne video.
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7.8

Indsamling af data
For at indsamle data for en ny eller eksisterende patient skal du klikke
på Collect (Indsaml) i blokken Work (Arbejde).
Den protokol, der er sat til at blive anvendt som standard, vises.
Se Valgmuligheder – Protocol (Protokol) for at ændre
standardprotokollen.
Klik om nødvendigt for at vælge den protokol, du vil bruge, fra
rullelisten Select Protocol (Vælg protokol) i blokken Collect (Indsaml).
De tests, der er inkluderet i protokollen, vises, og den første test,
der skal udføres, er fremhævet, når brillerne er tilsluttet.
Hvis den valgte protokol matcher de briller, der er tilkoblet,
starter opsætningssekvensen.
Hvis opsætningssekvensen ikke begynder, skal du kontrollere,
at protokollen matcher de anvendte briller.

7.8.1

Indstilling af ROI (ROI) og tærskel
Du skal indstille ROI (ROI) (interesseområde), før du kan udføre tests.
Vælg protokollen og testen i Workflow Panel (Workflow-panel).
Øverst på arbejdspladsen vises vinduet til indstilling af ROI (ROI)
(Region of Interest) og pupilregistrering.
Værktøjslinjen mellem det øverste og nederste vindue viser, hvilket trin
du udfører.
Anbring patienten. Se Positionering af patienten.
–

Se Placering af brillerne på patienten for instruktioner om korrekt placering af brillerne.
Bemærk • Yderligere instruktioner om løsningen med synsblokering findes under Brug af
synsblokering.

I det øverste vindue skal du placere ROI (ROI) omkring pupillen:
–

Klik på midten af pupillen for at centrere den grønne boks
på pupillen.

For at hjælpe dig med indstilling af pupildetektion kan du vælge den
billedtype, der skal vises. Klik på den ønskede knap på værktøjslinjen
mellem det øverste og nederste vindue:
–

Display Grayscale Image (Vis gråtonebillede)
>

–

Display Pupil Location (Vis pupilplacering)

Dette valg anvendes udelukkende til indstilling af pupildetektering.
Videoer af øjet optages altid i gråtone.
>
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Hvis pupillen ikke automatisk blev detekteret, skal du klikke på knappen
Disable Manual Thresholding (Deaktiver manuel tærskelværdi).
Systemet centrerer krydset i pupillen.
Pupildetektion sikrer, at systemet følger pupillen korrekt under
kalibreringen og under dataindsamlingen.
Bed patienten om at stirre på fikseringsprikken.
Vurder pupilsporingen ved at observere krydset. Hvis krydset ikke følger
pupillen, f.eks. hvis de hopper rundt og ikke er centreret i pupillen,
anvendes knapperne på skyderen for tærskelværdi til at justere.
Foretag yderligere justeringer for at fjerne de hvide områder uden for
det hvide cirkulære billede af pupillen.
Om nødvendigt kan du nu udføre kalibrering. Klik på knappen
Next (Næste). Se Kalibrering for at udføre kalibrering.

7.8.2

Kalibrering
Advarsel • Under denne procedure tændes laserne. Se ikke direkte på laserne. Anden brug
af knapper og justeringer eller anden udførelse af procedurer end angivet i vejledningen kan
medføre farlig strålingseksponering.
Under kalibreringsproceduren bliver patienten bedt om at flytte blikket mellem de to prikker, som er synlige,
når laserne er tændte. I takt med at patientens blik skifter, følger systemet pupillens bevægelse.
Kalibreringsværdierne gemmes automatisk. Den lagrede kalibreringsværdi kan anvendes til alle test. Der er intet behov
for rekalibrering mellem disse test, medmindre brillerne er blevet flyttet. Hvis du lukker patientens journal og åbner
den igen, skal der udføres kalibrering igen.
Bemærk • Når kalibreringen er udført, må du ikke ændre brillernes placring på patientens hoved.

Kalibrering af systemet
Klik om nødvendigt på knappen Help video (Hjælpevideo).
Anbring patienten foran en væg uden visuelle forstyrrelser.
Instruer patienten i at holde hovedet i ro og følge laserprikken kun med øjnene.
Start kalibreringssekvensen: klik på knappen Run (Kør) kalibrering.
Tilføj evt. bemærkninger i det nederste højre vindue.

Brug af standardkalibreringsproceduren
Bed patienten om at stirre lige frem. Om nødvendigt anbringes en fikseringsprik
på væggen.
Slå centerlaseren til.
Bed patienten om at se på laserprikken.
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Klik på knappen Default (Standard) kalibrering.

Sådan udføres en hovedkontrol
Det anbefales, at du udfører et Head-tjek. før du starter testen.
Hvis det er nødvendigt, skal du klikke på knappen Skip Head Check (Spring hovedkontrol
over) for at springe hovedkontrollen over.
Bed patienten om at stirre på fikseringsprikken.
Klik på knappen Start Head Check (Start hovedkontrol).
Flyt patientens hoved fra side til side i en lille vinkel (ca. 10 grader) i 10 sekunder. Skærmen viser en
nedtællingstimer.
Kontrollér, at øjen- og hovedhastigheden stemmer overens.
Hvis øjen- og hovedhastigheden ikke stemmer overens, skal du rekalibrere patienten eller gennemse patientens
historik.
Vinduet Collection (Indsamling) åbnes, og softwaren er klar til at begynde at indsamle
data.

Eksempel på god kalibrering
I dette eksempel stemmer øjen- og hovedhastigheden overens.
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Eksempel på dårlig kalibrering

7.8.3

Anvendelse af Syn blokeret
Subtests udføres typisk med eller uden syn.

Forberedelse af opsætning til synsblokering
Hvis der vælges en test, hvor opsætning af Syn blokeret er påkrævet, vil softwaren anmode brugeren om at klargøre til
test med Syn blokeret.
1.

Foretag ikke testen i et rum i fuldstændig mørke. Selv om det IKKE virker sådan rent intuitivt, er en smule
rumbelysning en fordel til at opnå optimale resultater og opnå et fuldstændigt lystæt testmiljø for patienten.

2.

For patienter med lange øjenvipper anbefales det at fjerne eventuel mascara. Mascara, der er smittet af på
indersiden af det sorte vindue i koppen til højre øje (som bruges til at spore pupillen og optage øjet) har negativ
indvirkning på sporing af pupil og optagelse af øjet.

3.

Åbn sættet til synsblokering. Det omfatter en kop til højre øje og en klap til venstre øje.
Forsigtig • Rør ikke ved det sorte vindue.
Ved håndtering af koppen til højre øje skal du kun røre ved koppens plastramme. Olier på huden kan
reducere effektiviteten af dughindrende belægning på vinduet. Fingeraftryk gør det svært at spore pupillen.
Forsigtig • Synsblokeringsløsningen er til engangsbrug og skal udskiftes efter hver patient, og den må ikke
rengøres eller genanvendes. Bortskaf den i henhold til lokale regler.
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Kop til højre øje

Klap til venstre øje

4.

Fastgør kop på højre øje. Se Fastgørelse af kop på højre øje.

5.

Fastgør klap til venstre øje. Se Fastgørelse af klap til venstre øje.

6.

Oplys patienten om, at vedkommende vil befinde sig i fuldstændig mørke i et kort tidsrum. Forsikr patienten om,
at selv om vedkommende ikke kan se ud, kan kameraet i brillerne stadig optage øjenbevægelsen.

Fastgørelse af kop på højre øje
1.

Fjern plasticbagbeklædningen fra bagsiden af koppen.

2.

Bed patienten om at åbne øjnene helt op.
Bemærk • Det er lettest at anbringe koppen, hvis du og patienten sidder på samme niveau, frem for at du står
over patienten.

3.

Bed patienten om at se lige ud. Pupillen skal være i midten af det sorte vindue.

4.

Hvis patientens øjenlåg hænger, skal øjenlåget holdes op, når koppen sættes på. Dette er med til at holde
patientens øje helt åbent under testen.

5.

Fold koppens indvendige kant tilbage, og placer ryggen mod højre side af næsen.

A. Kam
6.

B. Fold den indvendige kant tilbage

Sørg for, at koppen er centreret over øjet (ikke vinklet op eller ned).
Forsigtig • Rør ikke ved det sorte vindue.
Ved håndtering af koppen til højre øje skal du kun røre ved koppens plastramme. Olier på huden kan
reducere effektiviteten af dughindrende belægning på vinduet. Fingeraftryk gør det svært at spore pupillen.

7.

40

Tryk forsigtigt omkring kanterne for at sikre, at der er dannet en forsegling hele vejen rundt. Sørg for, at koppen
er lystæt.
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Fastgørelse af klap til venstre øje
1.

Fjern plasticbeklædningen fra bagsiden af klappen.

2.

Bed patienten om at lukke øjet.

3.

Anbring klappen med den brede side mod næsen. Sørg for, at klappen er centreret over øjet (ikke vinklet op
eller ned).

4.

Tryk forsigtigt omkring kanterne for at sikre, at der er dannet en forsegling hele vejen rundt. Sørg for, at klappen
er lystæt.

Bekræftelse af lystæthed
1.

Giv patienten tid til at lade øjnene tilpasse sig.

2.

Spørg patienten, om vedkommende kan se noget lys. Sørg for, at patienten ikke kigger direkte på en lyskilde.

3.

Når koppen til synsblokering og klappen sidder korrekt, og patienten ikke kan se lys, kan brillerne placeres
på patienten.

Placering af brillerne med den synsblokerende løsning
Før brillerne anbringes over løsningen til synsblokering, skal det sikres, at brillerne har en ny, ubrugt ansigtspude.
1.

I Otosuite Vestibular-applikationen skal du åbne en test fra testgruppen Oculomotor (Oculomotor), Positional
(Positionel) eller Caloric (Kalorisk). Eller åbn en Video Record/Playback (Videooptagelse/afspilning) fra
testgruppen Videos (Videoer). I testen skal indstillingen Vision Denied (Syn blokeret) være aktiveret.

2.

Placer brillerne på patienten med koppen centreret i brillerne.

3.

Stram stroppen til, så brillerne bliver på patienten under testen, men brillerne behøves IKKE sidde så stramt som til
Head Impulse-test.
Bemærk • Stroppen skal blot sidde tilstrækkelig stramt, så brillerne bliver på under test (spontan nystagmus,
blik, position og kalorisk). Stroppen skal ikke være så stram, som det er nødvendigt ved Head Impulse-test.
Hvis stroppen sidder for stramt, skubbes løsningen til synsblokering ind i ansigtet, hvilket er ubehageligt og kan
gøre optagelsen af øjenbevægelse mere besværlig.

4.

Kontrollér, at øjet er centreret i vinduet på koppen.
God position

Dårlig position

A. Ikke centreret lodret: Man skal se mere af øjenlåget over øjet.
B. Ikke centreret lodret: Man skal se mindre af øjenlåget under øjet.
C. Ikke centreret vandret: Koppens indvendige kant er ikke tæt nok på
næsen. Bemærk hjørnet af øjet ved kanten af koppen.
ICS-impulse
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Sådan fjernes kop og klap til synsblokering
Forsigtig • Det er langt mere behageligt at fjerne koppen til synsblokering og klappen langsomt, end hvis de
fjernes hurtigt.

7.8.4

1.

Bed patienten om at lukke sine øjne.

2.

Træk langsomt koppen og klappen af patientens ansigt.

Opsætning til torsionsdataindsamling
Torsionsdataindsamling kræver en Torsional (Torsion)-licensnøgle.

Bemærk • Uden en licens til Torsional (Torsion) er det ikke muligt at fastslå, om der er Torsional (Torsion)
nystagmus til stede under test.Med licensen Torsional (Torsion) findes en funktion til sporing af
øjenstilling og en SPV-graf (SPV). Med denne licens skal torsionsdataindsamling være aktiveret Options
(Valgmuligheder) > [test type].
1.

Vælg Options (Valgmuligheder) > [test type].

2.

Aktiver Torsional (Torsion) ved at klikke i afkrydsningsfeltet i torsionelkolonnen.
Bemærk • Ved at vælge enten Vision Denied (Syn blokeret) eller Torsional (Torsion), ændres den indsamlede
rammehastighed til 60 fps (rammer i sekundet). Denne hastighed øger kameraets lukketid (øger
lyseksponeringen), hvilket giver billeder af bedre kvalitet.

Første gang systemet registrerer, at du udfører en test, der kræver torsionsdataindsamling i din testsession, vil
softwaren anmode om en torsionsopsætning. Dette kan ske, selv hvis du har udført nogle af testene i protokollen.
En torsionel opsætning skal udføres én gang for Vision (Syn) og én gang for Vision Denied (Syn blokeret).

Indsamling af en torsionel referenceramme
Inden for en given test skal en torsionel referenceramme indhentes:
•

én gang for enhver test med syn
og

•

én gang for enhver test, der udføres med synsblokering

Når Otosuite Vestibular-softwaren registrerer, at du vil indsamle en Torsional (Torsion) referenceramme, vises et
skærmbillede, hvor billedet optages.
1.

Bed patienten om at se lige frem og holde øjnene helt åbne.

2.

Klik på knappen Capture Eye Frame (Optag øjenramme).

Torsional (Torsion)-referencerammerne vises i afsnittet øverst i arbejdsområdet.
Referencerammerne sammenlignes med de indsamlede data for at fastslå, hvor der er torsionsøjenbevægelse tilstede.
Referencerammerne kan bruges til alle efterfølgende SPV (SPV)-tests.
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3.

Hvis kvaliteten er dårlig, skal du instruere patienten igen og klikke på Capture Eye Frame (Optag øjenramme) igen.
God kvalitet

Dårlig kvalitet

Hvis sessionen blev afbrudt, eller billedet var dårligt, skal du klikke på knappen Setup (Opsætning), som nu inkluderer
knappen Capture Eye Frame (Optag øjenramme) og gentage billedoptagelsen.

7.8.5

Præsentationsbetjening
Præsentationsfjernbetjeningen er en alternativ metode for visse testfunktioner:
•

Ved brug af Head Position Feedback
(Feedback af hovedposition)

Før dataindsamlingen starter, skal du i stedet for at klikke
på Center (Center) holde den venstre knap nede i mindst
2 sekunder. (Skærmen opdateres, når knappen slippes.)
Tryk på venstre knap.

•

Til at starte en test

•

For at udvide testvarigheden

•

Til at standse en test

Efter dataindsamlingen startes holdes venstre knap nede,
indtil en tone bekræfter, at testen er blevet forlænget.
(Skærmen opdateres, når knappen slippes.)
Tryk på højre knap.

•

Til at sætte en hændelsesmarkør på
sporingen af en hvilken som helst SPV-test

Efter dataindsamlingen startes, skal du trykke på
venstre knap.

•

Til at markere sporingen for testen af
Skew Deviation (Skew-deviation)

Tryk på venstre knap for at angive, at øjet er dækket.
Tryk på venstre knap for at angive, at øjet er afdækket.

Yderligere oplysninger om præsentationsfjernbetjeningen findes Præsentationsbetjening.

7.8.6

Værktøjslinjen Collect (Indsaml)
Hvilke knapper, der vises på værktøjslinjen, afhænger af de valgte test. De kan indstilles i Options (Valgmuligheder).
Knapperne på værktøjslinjen vises i den rækkefølge, du kan få brug for dem, og de er opdelt i funktionelle grupper.
Elementet i den sekvens, der aktuelt udføres, er fremhævet med grøn.

Elementer, der er udført, vises med et grønt flueben.
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Klargøring til dataindsamling – ROI og kalibrering
Se Indstilling ROI (ROI) og tærskel og Kalibrering.
Knap

Funktion
Statusknap, der viser, at kalibrering er udført.

Disable Manual Thresholding (Deaktiver manuel tærskelværdi) / Enable Manual
Thresholding (Aktiver manuel tærskelværdi)
•

Klik for at deaktivere eller aktivere automatisk pupilregistrering.

Display Grayscale Image (Vis gråtonebillede) / Display Pupil Location
(Vis pupilplacering)
•

Knap

Klik for at få vist billedet af øjet i gråskala eller i sort og hvid.

Funktion
Statusknap, der viser, at en torsionsreferenceramme er indsamlet.

Turn Center Laser On (Tænd midterste laser) / Turn Center Laser Off (Sluk
midterste laser)
•

Klik for at slå laserfunktionen til eller fra.

Turn Stimulus Laser On (Tænd stimuluslaser)
•

Klik for at tænde stimuluslaseren uden at måle patientens respons for at
gøre patienten bekendt med testen.

Turn Stimulus Laser Off (Sluk stimuluslaser)
•

Klik for at slå stimuluslaseren fra, så testen er gennemført.

Run Calibration (Kør kalibrering)
•

Klik for at udføre kalibrering.

Default Calibration (Standardkalibrering)
•

Klik for at anvende standardkalibrering for denne patient.

Start Head Check (Start Head-tjek)
•

Klik for at starte Head-tjek.

Skip Head Check (Spring Head-tjek over)
•

Klik for at springe Head-tjek over.

Accept (Accepter)
•
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Klik for at acceptere opsætningsværdierne for kalibrering og Head-tjek.
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Udførelse af dataindsamling

Record On (Optagelse til) / Record Off (Optagelse fra)
•

Klik for at vælge videooptagelse af øjenbevægelse og/eller synkroniseret
rumvideo.

Disable Manual Thresholding (Deaktiver manuel tærskelværdi) / Enable Manual
Thresholding (Aktiver manuel tærskelværdi)
•

Klik for at deaktivere eller aktivere automatisk pupilregistrering.

Display Grayscale Image (Vis gråtonebillede) / Display Pupil Location
(Vis pupilplacering)
•

Klik for at få vist billedet af øjet i gråskala eller i sort og hvid.

Turn Center Laser On (Tænd midterste laser) / Turn Center Laser Off (Sluk
midterste laser)
•

Klik for at slå laserfunktionen til eller fra.

Centrering af patienten
Knap

Funktion
Center (Center)
•

Klik for at vise patientens hovedposition ved teststart. En simuleret visning af
patientens hoved i rummet vises.

Indsamling af data
Knap

Funktion
Start (Start)
•

Klik for at starte dataindsamling.

Stop (Stop)
•

Klik for at standse dataindsamling. Systemet stopper med at optage og gemmer
dataene.

Cancel Cancel (Annullér)
•

Klik for at annullere dataindsamling. Ingen data gemmes.

Event Event (Hændelse)
•

ICS-impulse
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Knap

Funktion
Extend (Udvid)
Klik for at forlænge den maksimale varighed af dataindsamling udover den
varighed, der er defineret som standard. Den maksimale varighed kan justeres.
Se Valgmuligheder.

•

Help Video (Hjælpevideo)
Klik for at få vist en demovideo af den aktuelt valgte subtest.

•

7.8.7

Oversigt over skærmen Collect (Indsaml)
A

A. Testnavn

B

B. Sporforklaring

C

C. Vinduet Sporing
D. Værktøjslinje
E. Øjenvideodisplay
F. Hovedpositionsdisplay eller
rumvideo

D
E
F

Dette skærmbillede gælder for de fleste test.
Funktion

Beskrivelse

A. Testnavn

Titlen på skærmbilledet viser den aktuelt valgte test.

B. Sporforklaring

Sporforklaringen viser de farver, der vedrører de viste spor som fastsat
i Options (Valgmuligheder) for den specifikke test.

C. Vinduet Sporing

Vinduet Sporing viser de registrerede spor for den specifikke test.

D. Værktøjslinje

Se værktøjslinjen Collect (Indsaml).

E. Øjenvideodisplay

Øjenvideodisplayet viser øjets handlinger i forhold til sporing. Disse oplysninger
vil ikke blive gemt, medmindre den er indstillet til dette under Options
(Valgmuligheder).

F. Hovedpositionsdisplay
eller rumvideodisplay

•

Hovedpositionsdisplay
Dette display fastsættes i Options (Valgmuligheder), når feedback af
hovedposition vælges. En tilnærmelse af patientens hoved i rummet vises på
skærmbilledet.
Feedback af hovedposition kan altid afspilles.

•

Rumvideodisplay
Når rumvideo vælges, viser den et feed i realtid af rummet under test.
Rumvideo kan kun afspilles, hvis denne valgmulighed er aktiveret, og videoen
er gemt.
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Oversigt over skærmen Head Impulse (Head-impuls)
Dette skærmbillede gælder for skærmbilledet Head Impulse (hovedimpuls).
A. Testnavn

A

B. Vinduet Sporing i realtid

B

C. Vinduet
Undervisningskurver

C
D
E

D. Hovedimpulser og
afvisninger

F

E. System- og
operatørfeedback
F. Værktøjslinje

G

G. Øjenvideodisplay
H

H. Visning af øjenposition
eller rumvideovisning

Funktion

Beskrivelse

Testnavn

Titlen på skærmbilledet viser den aktuelt valgte test.

Vinduet Sporing i realtid

Dette vindue gør, at hoved- og øjenbevægelsen kan monitoreres, mens Head
Impulse-testen udføres. Den valgte type af test (Lateral, LARP eller RALP) afgør,
hvilken hovedsporing der er med fed. Hovedsporing med fed skal være den, der
bevæger sig, når Head Impulse leveres. De andre to hovedsporinger skal være
forholdsvis flade. Dette sikrer, at den stimulerede kanal også er den, du havde til
hensigt at teste.

Vinduet
Undervisningskurver

I dette vindue repræsenterer de grå teorikurver formen på gode Head Impulses
ved varierende hastigheder: 100, 150, 200, og 250 °/s.
De faktiske hoved- og øjensporinger er lagt oven på de grå teorikurver.
Øjensporingen vises i grøn. Hvide prikker langs Y-aksen indikerer hastighederne
for de indsamlede Head Impulses.

Accepterede impulser

Under testen vises de accepterede Head Impulses for venstre og højre impulser.

Afvisninger

De venstre og højre Head Impulses, som ikke er udført korrekt, registreres i de
afviste antal.

Operatør- og
systemfeedback

Operatør- og systemfeedback giver testeren vejledning i mulige fejl i afviste Head
Impulses.
Se også værktøjslinjen Collect (Indsaml).
•

Hide real time trace graph (Skjul graf for sporing i realtid)/Display real time
trace graph (Vis graf for sporing i realtid)
Skjuler/viser realtidssporingen og forstørrer størrelsen på
undervisningskurven.

•

Spontaneous Nystagmus (Spontan nystagmus)
Markér dette afkrydsningsfelt for patienter med spontan nystagmus eller
stirreprovokeret nystagmus for at forhindre, at de gode Head Impulses ikke
afvises ved en fejl.

ICS-impulse
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Funktion

Beskrivelse

Vinduet Øjenvideodisplay

Dette vindue lader dig overvåge aktiviteten for de øjne, der streames.

Visning af øjenposition eller
rumvideovisning

Vinduet viser et billede af hovedet og registrerer positionen af patientens hoved
i rummet. Det kan afspilles sammen med dataindsamlingssporet og øjenvideoen.

Hvis du planlægger at gennemføre test udover de laterale Head Impulse, guider softwaren dig igennem opsætning til
LARP og RALP. Disse skærmbilleder følger layoutet for skærmbilledet Head Impulse (Head-impuls).

7.9

Gennemsyn af data
Analysis Fanen (analyse)
Dette skærmbillede gælder for de fleste test.
•

Eye Position Traces (Sporing af øjenstilling)-vindue

Øjensporingerne er centreret omkring cursoren. Rapporten udskriver den del af sporet, der er centreret
omkring cursoren.
For at få vist sporinger af øjenstilling klikkes på
afkrydsningsfelterne i sporingsforklaringen:
–

HR – horisontalt

–

VR – vertikalt

–

TR – torsion

Dine valg afspejles i vinduet Slow Phase Velocity (Hastighed i langsom fase).
Når du lukker patientjournalen eller vælger en anden test fra testlisten for den pågældende patient,
anvender displayet de fastsatte valg i Options (Valgmuligheder).
•

Slow Phase Velocity Vinduet (Hastighed i langsom fase)

Denne graf viser styrken af nystagmus som individuelle nystagmusrytmer identificeret af SPV (SPV)-algoritmen for
det vandrette højre (HR (HR)) og lodrette højre (VR (VR)) spor.
SPV Peak (°/s) (SPV-peaket (°/s)) angives i grafen med en firkant.
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–

For at vælge et bestemt punkt skal du klikke på det eller
bruge højre/venstre-piletasterne til at flytte mellem
punkterne (f.eks. mellem rytmerne).

–

Hvis algoritmen ikke valgte et peak, skal du angive et peak for
det pågældende spor manuelt.
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•

Analysis Details Vinduet (Analysedetaljer)

Test Type (Testtype)

Navnet på den test, der er indsamlet data til

Operator (Operatør)

Den person, der var logget ind i Otosuite Vestibular-applikationen,
da dataene blev indsamlet

Calibration (Kalibrering)

Information om, hvordan kalibrering blev udført

Test Time (Testtid)

Dato og tidspunkt for start af dataindsamling

Elapsed Time (Forløbet tid)

Varighed af test

Analysis Begin Time
(Starttid for analyse)

Tidspunkt, hvor analysen begyndte

SPV (SPV) værdier

•

Point (°/s) (Punkt (°/s))

Hastigheden i den langsomme fase for det valgte punkt (den valgte rytme)

Peak (°/s) (Peak (°/s))

Punktet, hvor peak-hastigheden for den langsomme fase angives

Avg (°/s) (Gns. (°/s))

Gennemsnitlig hastighed for alle analyserede data

Min (°/s) (Min. (°/s))

Minimumshastighed for alle analyserede data

Max (°/s) (Maks (°/s))

Maksimumhastighed for alle analyserede data

Video Vinduet (Video)

I vinduet Video (Video) kan du afspille en video af patientens øjenbevægelser og patientens hovedposition
under test.
For at afspille en video, se Afspilning af dataindsamlingen.

ICS-impulse
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Vision and Vision Denied Fanen (Syn og Syn blokeret)
•

Eye Position Traces (Sporing af øjenstilling)-vindue
Øjensporingerne med eller uden synsblokering. En beskrivelse af øjensporingerne findes under fanebladet
Analysis (Analyse).

•

Test List (Testliste)-vinduet
Dette vindue viser de udførte test.

•

Vision and Vision Denied Analysis Vinduet (Analyse af Syn og Syn blokeret)
Denne graf giver brugeren en øjeblikkelig sammenligning af de gennemsnitlige SPV-værdier med og uden
synsblokering for testforholdene Blik center, Blik højre, Blik venstre, Blik op og Blik ned for de vandrette (HR),
lodrette (VR) og torsionelle (TR) værdier for hver sporing.
Øjnene i toppen af kolonnerne viser, hvilke data der vises:

Viser den gennemsnitlige SPV-værdi for de vandrette, lodrette eller torsionelle
værdier for sporinger for enhver af disse testforhold opnået med syn
Viser den gennemsnitlige SPV-værdi for de vandrette, lodrette eller torsionelle
værdier for sporinger for enhver af disse testforhold opnået med syn blokeret
HR

Horisontal (HR): refererer til de horisontale sporingsværdier for den
gennemsnitlige SPV-værdi

VR

Vertikal (VR): refererer til de vertikale sporingsværdier for den gennemsnitlige
SPV-værdi

TR

Torsion (TR): refererer til de torsionelle sporingsværdier for den gennemsnitlige
SPV-værdi

x̄ SPV (°/s) (x̄ SPV (°/s))

Den gennemsnitlige SPV-værdi for testforholdene med og uden synsblokering som
angivet af softwaren (eller opdateret af brugeren)
En skal for den gennemsnitlige SPV-værdi for de vandrette, lodrette eller
torsionelle værdier for sporinger for enhver af disse testforhold opnået med eller
uden synsblokering
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Gaze Graph (Blikdiagram)-fanen
•

Eye Position Traces (Sporing af øjenstilling)-vindue
Sporing af øjenstilling for de valgte test vises i dette vindue. En beskrivelse af
øjensporingerne findes under fanebladet Analysis (Analyse).

•

Test List (Testliste)-vinduet
Dette vindue viser de test, der blev udført.

•

Gaze Graph Analysis (Analyse af blikgraf)-vindue
Denne graf viser resultatet af den automatiske analyse.

A

B

C

D

E

Den relative position for øjet er bestemt for hver testtilstand. Hver testtilstand er repræsenteret af
en boks i grafen:
A. Se til højre i venstre boks (baseret på, at patienten kigger på testeren)
B. Se opad i øverste boks
C. Se i midten i midterste boks
D. Se nedad i nederste boks
E.

Se til venstre i højre boks

Nystagmus for hver testtilstand vurderes med henblik på retning, hastighed og amplitude.
Intensitetsgrænseværdierne for pilen indstilles under Options (Muligheder). Pilene i diagrammet viser:
–

retning (peger i retning baseret på, at patienten kigger på tester)

–

amplitudeintensitet (baseret på tykkelsen af bjælken på pilen)

–

hastighedsintensitet (baseret på tykkelsen af enden på pilen) for nystagmus

–

en cirkel, der angiver, at der ikke blev registreret nystagmus

Følgende værdier er angivet for hver af de valgte bliktesttilstande:

7.9.1

–

Direction (Retning): the den retning, hvor nystagmus banker

–

SPV x̄ (°/s) (SPV x̄ (°/s)): Nystagmussens gennemsnitlige hastighed i den langsomme fase
angivet i grader pr. sekund

–

Amplitude (°) (Amplitude (°)): Nystagmussens gennemsnitlige amplitude angivet i grader

Gennemsyn af patienttests
Du kan få vist en liste over alle indsamlede test for en patient.
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1.

I Workflow Panel (Workflow-panel) skal du vælge Patient Selection (Patientvalg), og klikke på fanen
Existing (Eksisterende).

2.

Søg efter den patient, hvis test du ønsker at gennemse.

3.

I Workflow Panel (Workflow-panel) skal du klikke på Review (Gennemse) i blokken Work (Arbejde). Vinduet viser
alle data indsamlet for den pågældende patient.
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4.

Klik på et testnavn for at få vist de tilhørende testdata.
Dette afkrydsningsfelt i den relevante testkolonne angiver, at en eller flere test er indsamlet
for patienten.
Det unikke identifikatorsymbol angiver, at testeren har markeret en eller flere test eller videoer
til et specifikt formål. Det kan eksempelvis være unormale resultater eller resultater, der skal
anvendes til en undersøgelse, osv.
Videos (Videoer)
Oculomotor (Oculomotorisk)
Head Impulse (Hoved-impuls)
Positional (Position)
Caloric (Kalorisk)
Special Nystagmus (Speciel nystagmus)

7.9.2

Afspilning af dataindsamlingen
Spor af øjenposition og øjenvideoen kan afspilles synkront med feedback af hovedposition eller rumvideoen,
der blev optaget under test.
Knapper og valgmuligheder for videoafspilning

Play from Cursor (Afspil fra
markør)

Vælg denne for at starte afspilningen ved markørens placering.
Hvis denne ikke er valgt, startes afspilningen ved starten af sporet.

Speed (Hastighed)

•

Normal (Normal)
Øjenvideoer optaget med 30 rammer i sekundet kan kun afspilles
ved normal hastighed.

•

Slow (Langsom)
Øjenvideoer optaget med 60 rammer i sekundet kan afspilles ved
normal eller langsom hastighed.

•

Slower (Langsommere)
Øjenvideoer optaget med > 60 rammer i sekundet kan afspilles ved
normal, langsom eller langsommere hastighed.
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Play (Play)

Starter den synkroniserede afspilning.

Pause (Pause)

Sætter den synkroniserede afspilning på pause.

Stop (Stop)

Stopper den synkroniserede afspilning.
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7.10

Rapportering af data
•

Når du har valgt en patientjournal, skal du klikke på Report (Rapport) i blokken Work (Arbejde).

•

Vinduet Report (Rapport) viser standardrapporten. Rapporten indeholder det seneste datasæt indsamlet for
den pågældende patient. Standardrapporten gemmes automatisk.

•

Se Redigering af rapporter for at foretage ændringer i den aktuelle rapport.

•

Se Valgmuligheder – Reports (Rapporter) for at foretage ændringer af standardindstillingerne for alle rapporter.

Opsætning af en standardrapport
Se Redigering af rapporter.
For at foretage opsætning af en rapport
i fanebladet Report Options (Rapportvalg) skal
du markere afkrydsningsfelterne for de
valgmuligheder, du ønsker at inkludere i rapporten.
Klik på fanerne Symptoms (Symptomer),
Impressions (Visninger) og Macros (Makroer),
og klik for at vælge andre muligheder.

•

Select All (Vælg alle)
Klik for at vælge alle valgmuligheder.

•

Deselect All (Fravælg alle)
Klik for at fravælge alle valgmuligheder.

7.10.1

Rapportvalg
Hvis dette er en ny patient, er rapporten i dette vindue den standardrapport, der automatisk oprettes.
For patienter med en eller flere rapporter er rapporterne anført under de individuelle faneblade i rapportlisten,
inklusive dato og tidspunkt for generering af rapporten.
Et flueben i en testgruppekolonne angiver, at rapporten inkluderer data for denne testgruppe. Du kan få vist en
forhåndsvisning af alle rapporter for denne patient.

ICS-impulse
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Kombination af sessioner eller testtyper i én rapport
Du kan lave en ny rapport, som kombinerer flere testsessioner og/eller flere testtyper i én rapport.
Klik på New(Ny) for at oprette en ny
rapport.
Klik på testgruppefanen, og marker derefter
afkrydsningsfeltet til venstre for testnavnet
på listen Include Results FromInclude
Results From (Inkluder resultater fra) for at
tilføje en test til rapporten.

Listen Include Results FromInclude Results From (Inkluder resultater fra) er inddelt i testgrupperne.
Testene er anført med testdato og -tidspunkt samt testnavn. Navnet er den anvendte testtype og testretning.
Afhængigt af testen samt hvilke indstillinger og bemærkninger, der blev tilføjet til testen, kan følgende oplysninger
også angives:
Vision Denied (Syn blokeret)-data
Vision and Vision Denied (Syn og Syn blokeret)-data
Gaze Graph (Blikdiagram)-data
Head Impulse (Head-impuls)-data
Positional (Position)-data
Caloric (Kalorisk)-data
Inkluderet i Head Shake sammenligning af (hovedrysten)
Unormale data
Remarks
(Bemærkninger)

Bemærkninger angivet af testeren

Valg af dataelementer
For hver testgruppe vælges de dataelementer, der skal medtages i rapporten:
Fra listen Select Report Options (Vælg Rapportvalgmuligheder) vælges afkrydsningsfeltet for hver
rapportvalgmulighed, der skal medtages.
Klik evt. på Select All (Vælg alle) for at medtage alle valgmuligheder eller på Deselect All
(Fravælg alle) for ikke at medtage nogen valgmuligheder.
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7.10.2

Værktøjslinjen Report (Rapport)
Værktøjslinje – rapportliste
New (Ny)

Delete (Slet)

View PDF (Vis PDF)

Værktøjslinje – valgt rapport
Print (Udskriv)

Save PDF (Gem PDF)

E-Mail (E-Mail)

Værktøjslinje – skalering af den valgte rapport
Klik om nødvendigt på Refresh (Opdatér) for at få vist de seneste ændringer.
Zoom ud, zoom ind eller brug den glidende skala
Tilpas dokument til bredde, til højde eller til 100 %

7.10.3

Redigering af rapporter
Du kan tilføje rapportvalgmuligheder og tilpasse en rapport, så den indeholder symptomer, indtryk og makroer:

ICS-impulse

1.

I Workflow Panel (Arbejdsgangpanel) vælges blokken Report (Rapport). Klik på den rapport, du ønsker at redigere.

2.

Vælg fra vinduet Report Options (Rapportvalgmuligheder) på skærmbilledet Report (Rapport).
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Valg af elementer i rapportlisterne
Hvis en eller flere rapportlister ikke vises, skal den eller de manglende lister importeres igen. Se Import af
prøverapportlister.
•

Add Symptom (Tilføj symptom)
Klik på det relevante afkrydsningsfelt for at vælge det eller de symptomer, som patienten rapporterer i løbet af
anamnesen. De valgte elementer tilføjes til rapportafsnittet med titlen Symptoms (Symptomer).

•

Add Impression (Tilføj indtryk)
Klik på det relevante afkrydsningsfelt for at vælge det eller de generelle medicinske indtryk på baggrund af
testresultaterne. De valgte elementer tilføjes til rapportafsnittet med titlen Impressions (Indtryk).

•

Add Macros (Tilføj makroer) og indtast teksten til det nye element.
For hver af de udførte test vælges det eller de overordnede resultater fra listen Macros (Makroer), der skal
indsættes i tekstfeltet. Klik på makroens navn og derefter på Insert (Indsæt).
Tekst set i dette tekstfelt tilføjes til rapportafsnittet med titlen Findings (Resultater).
Hvis du foretrækker ikke at indsætte en makro, kan du indtaste resultaterne direkte i tekstfeltet.

Brugertilpasning af rapportlister
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1.

Klik på Symptoms(Symptomer), Impressions (Indtryk) eller Macros (Makroer) for at brugertilpasse rapportlisterne.

2.

For at omdøbe en gruppe eller ændre teksten for elementet skal du klikke på elementet og foretage den ønskede
ændring.

3.

For at tilføje en gruppe skal du klikke på Add Group (Tilføj gruppe) og indtaste navnet på den nye gruppe.

4.

Klik på et gruppenavn for at tilføje et element:
–

Add Symptom (Tilføj symptom)

–

Add Impression (Tilføj indtryk)

–

Add Macros (Tilføj makroer)
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Add Symptom (Tilføj symptom)
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Add Impression (Tilføj Indtryk)
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Add Macros (Tilføj makroer)

5.

Indtast teksten til det nye element.

6.

Klik på Save (Gem), når du har lavet de ønskede ændringer.
Det vil ikke være muligt at gemme det nye element, hvis tekstfeltet ikke indeholder tekst. Du skal indtaste tekst for
at tilføje det nye element.

Omdøbning af grupper
For at omdøbe en gruppe eller ændre teksten for elementet skal du klikke på elementet og foretage den ønskede
ændring.

Valg af elementer i rapportlisterne
1.

2.

Klik på Symptoms (Symptomer), Impressions (Indtryk) eller Macros (Makroer) for at brugertilpasse
rapportlisterne.
–

Symptoms (Symptomer)

–

Impressions (Indtryk)

–

Macros (Makroer)

Klik påSave (Gem), når du har lavet de ønskede ændringer.

Hvis der opstår fejl, kan listen fra fabrikanten importeres igen. Se Import af prøverapportlister.

ICS-impulse
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Ændring af rækkefølge for gruppeelementer og grupper
1.

Klik på elementet eller gruppenavnet for at ændre rækkefølgen for elementer i en gruppe eller rækkefølgen for
grupper på en liste.

2.

Klik på Up (Op) eller Down (Ned) for at flytte elementet eller gruppen.

Sletning af et element eller en gruppe
1.

Et element eller en gruppe kan slettes ved at klikke på elementet eller gruppen og klikke på Delete (Slet).

2.

Klik på OK (OK) for at slette elementet eller gruppen permanent.

Eksport af rapportlister
1.

Klik på Export (Eksporter) for at eksportere en rapportliste.

2.

Filnavnet og -placeringen ændres efter behov.

3.

Klik på Save (Gem).

Import af rapportlister
•

Vælg Remove Existing List (Erstat eksisterende liste) for at erstatte den eksisterende liste med den liste, der skal
importeres.

•

Vælg Keep Existing List (Behold eksisterende liste) for at tilføje listen, der skal importeres, til den eksisterende liste.

Hvis der opstår fejl, kan listen fra fabrikanten importeres igen. Se Import af prøverapportlister.
Rapportlister kan importeres i ét system, brugertilpasses og eksporteres til andre selvstændige arbejdsstationssystemer,
hvilket er nyttigt, når en facilitet har flere selvstændige arbejdsstationer.

7.11

Options (Valgmuligheder)
Klik på knappen Options (Indstillinger) nederst i Workflow Panel (Workflow-panel).

7.11.1

•

Valgmuligheder – General (Generelt)

•

Valgmuligheder – Protocol (Protokol)

•

Valgmuligheder – Colors (Farver)

•

Testmuligheder

•

Valgmuligheder – Facility Info (Klinikoplysninger)

•

Valgmuligheder – Reports (Rapporter)

•

Valgmuligheder – System Settings (Systemindstillinger)

Valgmuligheder – General (Generelt)
Klik på knappen Options (Indstillinger) nederst i Workflow Panel (Workflow-panel).
Klik på fanen General (Generelt).
I vinduet General (Generelt) kan du foretage indstillinger vedrørende eksempelvis video- og
lydoptagelse samt udvide visningen til en anden skærm.
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7.11.2

Valgmuligheder – Protocol (Protokol)
Klik på knappen Options (Indstillinger) nederst i Workflow Panel (Workflow-panel).
Klik på fanen Protocols (Protokoller).
I vinduet Protocols (Protokoller) kan du oprette, slette og arbejde med protokoller.
Se »Import af protokoller og standardindstillinger« i Arbejde med protokoller, hvis du vil vende
tilbage til standardindstillingerne.

Protokoller og test
Protocols (Protokoller)

•

Klik på rullemenuen for at vælge den protokol, du ønsker at redigere.

Default (Standard)

•

Klik på rullemenuen for at vælge den protokol, du ønsker at anvende som standard.

•

Klik for at aktivere afkrydsningsfeltet Default (standard).

•

Applikationen starter med den første test i den valgte protokol.

Add New Protocol (Tilføj ny protokol)
•

Klik for at tilføje en ny protokol. Se Arbejde med protokoller.

Copy As New (Kopiér som ny)
•

Klik for at vælge den protokol, du ønsker at kopiere.

•

Klik på knappen Copy As New (Kopier som ny) for at kopiere protokollen,
og indtaste det nye navn i feltet Protocols (Protokoller).

•

I den nye protokol kan du nu tilføje eller slette test eller ændre indstillinger
i henhold til dine præferencer.

Delete (Slet)
•

Klik for at slette en valgt protokol.

Tilgængelige test

Tilføjelse af en test til den automatiske protokol.
•

I listen Available Tests (Tilgængelige tests) skal du klikke for at vælge en test.

•

Klik på piletasten for at flytte testen til protokollen.

Sletning af test fra den automatiske protokol

ICS-impulse

•

I listen Selected Tests (Valgte test) skal du klikke for at vælge den test, du ønsker
at fjerne.

•

Klik på knappen Delete(Slet) for at flytte testen til protokollen.
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Valg af mere end én test
•

For at vælge alle test inden for en testgruppe, klikkes på gruppens navn.

•

For at vælge en gruppe af test, der ikke kommer i rækkefølge efter hinanden, skal
du trykke på og holde Ctrl (Ctrl)-tasten inde, og derefter klikke på hver enkelt test.

Ændring af testrækkefølgen

7.11.3

•

I listen Selected Tests (Udvalgte test) skal du klikke på den test, du ønsker at flytte
op eller ned i listen.

•

Klik gentagende gange på den relevante piletast, indtil testen er på den ønskede
nye placering.

Valgmuligheder – Colors (Farver)
Ændring af sporingsfarver
Klik på knappen Options (Indstillinger) nederst i Workflow Panel (Workflow-panel).
Klik på fanen Colors (Farver).
Foretag ændring af farverne efter behov.

Gendannelse af sporingsfarverne til standardindstillinger
Klik på knappen Options (Indstillinger) nederst i Workflow Panel (Workflow-panel).
Klik på fanen Colors (Farver).
Klik på knappen Restore (Gendan).

7.11.4

Testvalgmuligheder
Se i referencemanualen.

7.11.5

Valgmuligheder – Facility Info (Klinikoplysninger)
Klik på knappen Options (Indstillinger) nederst i Workflow Panel (Workflow-panel).
Klik på fanen Facility Info (Facilitetsoplysninger).
Kun brugere med Allow User to Change System Settings (Allow User to Change System
Settings) i deres profil har adgang til visse felter i dette vindue.
De oplysninger, der indtastes her, anvendes i rapporterne som specificeret i vinduet
Report (Rapport). Se Valgmuligheder – Reports (Rapporter).
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Administration af data

Indtastning af hospitalsinfo
Indtast tekst i felterne for hospitalet.

Tilføjelse af et logo
1.

Klik på Browse (Gennemse).

2.

Naviger til det sted, hvor den fil, der skal bruges til logoet, er placeret.

3.

Markér filen, og klik på Open (Åbn).
Logoets størrelse ændres.

Fjernelse af logoet
Logoet fjernes ved at klikke på Clear (Ryd).

7.11.6

Valgmuligheder – Reports (Rapporter)
Klik på knappen Options (Indstillinger) nederst i Workflow Panel (Workflow-panel).
Klik på fanen Report (Rapport).
Kun brugere med administratorrettigheder til ændring af systemindstillinger har adgang til visse
indstillinger i dette vindue.
Ændringer af standardrapportindstillingerne vedrører kun rapporter, der er oprettet efter
gennemførelsen af ændringerne. Hvis du kun vil foretage ændringer i den aktuelle rapport.

7.11.7

Valgmuligheder – System Settings (Systemindstillinger)
Klik på knappen Options (Indstillinger) nederst i Workflow Panel (Workflow-panel).
Klik på fanen System Settings (Systemindstillinger).
Se Ændring af lagringsplaceringerne for eksport, import, video og rapport-PDF'er.

8

Administration af data
Du kan få vist en liste over alle indsamlede test for en valgt patient.
Se blokken Patient Selection (Patientvalg) for at åbne en eksisterende patientjournal.
Se også:
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•

Redigering af patientdata

•

Administration af patientlister

•

Eksport af patientdata

•

Import af patientdata

•

Fletning af to patientjournaler

•

Arkivering og sikkerhedskopiering af Otosuite Vestibular-databasen
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8.1

Redigering af patientdata
Eksisterende patienter (tidligere testet)
Vælg Patient Selection (Patientvalg) i Workflow Panel (Workflow-panel).
Klik på knappen Existing (Eksisterende), og søg efter den patient, hvis data du vil redigere.
Klik på knappen Edit (Rediger).

Rediger patientoplysningerne, og klik på Save (Gem).

Aktive patienter (der er i gang med at blive testet, gennemset eller klar til rapportgenerering)
I Workflow Panel (Workflow-panel) skal du vælge blokken Current Patient
(Nuværende patient).
Klik på knappen Edit (Rediger).
Rediger patientoplysningerne, og klik på Save (Gem).

8.2

Administration af patientlister
Vinduet Patienter
1.

Vælg Workflow Panel (Workflow-panel) Patient Selection (Patientvalg).

2.

Klik på knappen Existing (Eksisterende).
Vinduet Patients (Patienter) vises.
Vinduet Patients (Patienter) viser Otosuite Vestibular-patientdata og inkluderer patientoplysninger i vinduerne
Merge (Flet), Patient Export (Patienteksport) og Patient Import (Patientimport).
–

Fletning af patientdata
I vinduet Merge (Flet) kan du flette patientdata. Se Blokken Patient Selection (Patientvalg).

–

Vinduet Patients (Patienter) indeholder ICS Chartr (ICS Chartr)-vinduet, når ICS Chartr (ICS Chartr)-data
er tilgængelige.

–

Eksport af patientdata
I vinduet Patient Export (Patienteksport) kan du eksportere data ud af Otosuite Vestibular-databasen.
Se Eksport af patientdata.

–

Import af patientdata
I vinduet Patient Import (Patientimport) kan du importere data til Otosuite Vestibular-databasen. Se Import af
patientdata.
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Symboler i patientlister
Disse symboler bruges på patientlister:
Dette afkrydsningsfelt i den relevante testkolonne angiver, at en eller flere test er indsamlet for
patienten.
Det unikke identifikatorsymbol angiver, at testeren har markeret en eller flere test eller videoer til et
specifikt formål. Det kan eksempelvis være unormale resultater eller resultater, der skal anvendes til en
undersøgelse, osv.
Videos (Videoer)
Oculomotor (Oculomotorisk)
Head Impulse (Hoved-impuls)
Positional (Position)
Caloric (Kalorisk)
Special Nystagmus (Speciel nystagmus)

Søgning efter en bestemt patientjournal
Skriv et eller flere bogstaver eller tal for at søge efter en bestemt patientjournal.

Valg af mere end en patientjournal
•

For at vælge alle patientjournaler skal du klikke på Select All (Vælg alle).
For at fravælge alle patientjournaler klikkes på Deselect All (Fravælg alle).

•

For at vælge en gruppe af patientjournaler skal du først klikke på det første navn i gruppen,
holde Shift nede og klikke på det sidste navn i gruppen.

•

For at vælge individuelle patientjournaler skal du holde Ctrl-tasten inde, mens du klikker på
hver enkelt patientjournal.

Tilføjelse af patientjournaler
•

For at tilføje en nye patientjournal skal du klikke på New (Ny). Se blokken Patient Selection
(Patientvalg) for at få vejledning.

Sletning af patientjournaler
•

Hvis du vil slette en patientjournal, skal du vælge patientjournalen og klikke på Delete (Slet).

Note • Du bliver bedt om at bekræfte, at du ønsker at slette patientjournalen. Hvis du vælger Ja, slettes dataene
permanent. Det er ikke muligt at hente patientjournalen.

Ændring af de viste listers rækkefølge
•

ICS-impulse

Klik på kolonnens overskrift for at få vist de viste data i omvendt rækkefølge.
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8.2.1

Eksport af patientdata
Du kan eksportere en eller flere patientjournaler i flere formater.
1.

Vælg Patient Selection (Patientvalg) i Workflow Panel (Workflow-panel).

2.

Klik på knappen Existing (Eksisterende).

3.

Klik på fanen Export (Eksport).
Det vindue, der åbnes, giver adgang til alle patientjournaler i Otosuite Vestibular.

4.

Vælg de patientjournaler, du vil eksportere.

5.

Vælg datoformatet. Se ICS Impulse referencemanual.

XML Files & ASCII Raw Data (XML-filer og ASCII-rådata)
•

Vælges for at eksportere patientdata, der skal deles med et andet ICS Impulse-system eller anvendes til
elektroniske lægejournaler.
For hver patientjournal omfatter eksporten en XML-fil og en ASCII .txt-fil. Rådata i *.txt -filen er
nødvendige for at afspille patientdata i Otosuite Vestibular-applikationen.

PDF Reports (PDF-rapporter)
•

Vælges for at eksportere de patientjournaler, der skal anvendes til elektroniske patientjournaler.

ASCII Test Results (ASCII-testresultater)
•

Vælges for at eksportere testresultater formateret i en CSV-fil (kommaseparerede værdier) til
forskningsformål i programmer som for eksempel Microsoft Excel eller MATLAB.

Anonymize Patient (Anonymiser patient)
•

Vælges for at eksportere data til deling, mens personlige oplysninger fortsat er private.

aVOR (aVOR)
•

6.

Vælges for at eksportere data om øjen- og hovedposition til aVOR (aVOR)-applikationen.

Klik på knappen Export (Eksporter).
–

Export (Eksportér) eksporterer filen til den placering, der er angivet i vinduet Options > System Settings
(Valg > Systemindstillinger).

–

Browse (Gennemse) eksporterer filen til den placering, du har valgt med funktionen Gennemse.

Meddelelsen Exported (Eksporteret) vises i kolonnen Status (Status) for at angive, at processen er gennemført. -listen
over eksporterede patientjournaler slettes, når applikationen lukkes.
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8.2.2

Import af patientdata
Patientjournaler kan importeres fra tidligere arkiverede, importerede eller eksporterede filer fra Otosuite
Vestibular-softwaren.
1.

Vælg Patient Selection (Patientvalg) i Workflow Panel (Workflow-panel).

2.

Klik på knappen Existing (Eksisterende).

3.

Klik på fanen Import (Importer).

4.

Klik på Browse (Gennemse) og naviger til det sted, hvor de filer, der skal importeres, er placeret.
For at kunne afspille patientdata skal *.xml- og *.txt-filen importeres. Den eneste undtagelse er Head Impulsetestdata, hvor data kan vises kun med *.xml-filen.

5.

Klik på OK (OK).

6.

Vælg den eller de patientfiler, du vil importere.

7.

Klik på Import (Importer).
Meddelelsen Imported (Importeret) vises i kolonnen Status (Status) for at angive, at processen er gennemført.
Listen over importerede filer slettes, når applikationen lukkes.

8.

8.3

Listen over patientfiler i mappen Import (Import) opdateres ved at klikke på Refresh List (Opdater liste).

Fletning af to patientjournaler
Du kan kombinere to patientjournaler i én journal:
1.

I Workflow Panel (Workflow-panel) skal du vælge Patient Selection (Patientvalg), og klikke på knappen
Existing (Eksisterende).

2.

Klik på fanen Merge (Flet).

3.

Åbn ikke de patientjournaler, du vil flette.
Du kan ikke flette en patientjournal, der er åben.
Du kan kun flette to valgte patientjournaler.

4.

Klik på afkrydsningsfelterne for de to patientjournaler, du vil flette.

5.

Klik på knappen Merge (Flet).

6.

Fra enten listen Patient One (Patient et) eller listen Patient Two (Patient to) klikkes på radioknappen for de felter,
du ønsker at flette sammen i den nye fil, der oprettes fra de flettede filer.
Der skal foretages et valg for hvert felt, selv om der ikke er indtastet noget i nogen af de to patientlister.
Data flettes sammen i den patientjournal, der blev oprettet først.

7.
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Klik på OK (OK) for at bekræfte dine valg.
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8.4

Arkivering og sikkerhedskopiering af Otosuite Vestibular-databasen
Hvis databasen ligger på en server, skal alle brugere være logget ud af klient-arbejdsstationerne, før dataene kan
arkiveres eller sikkerhedskopieres. Databasestyring kan ikke udføres fra en klientarbejdsstation.
1.

I Otosuite Vestibular-applikationen skal du klikke på Options (Valgmuligheder) nederst i Workflow Panel
(Workflow-panelet).

2.

Klik på System Settings (Systemindstillinger).

3.

Klik på fanen Database (Database) .
Kun brugere med Allow User to Change System Settings (Allow User to Change System Settings) i deres profil har
adgang til databasefunktioner.
Det angivne antal megabytes (MB) er summen af:
–

den plads, der anvendes af eksisterende patientdata
og

–

den plads, der frigøres, hver gang patientdata arkiveres

Indtil al frigjort plads efter arkivering er brugt, ændres dette tal ikke.

Arkivering af patientdata
For at optimere ydeevnen anbefaler via et maksimum på 500 patienter i databasen. Arkiverede patientfiler kan
genimporteres til hoveddatabasen, hvis det er nødvendigt.
Arkivering fjerner patientdata, testdata, videorelaterede data og AVI-videoklip fra Otosuite Vestibular-databasen.
1.

2.

Vælg:
–

All Patients (Alle patienter) for at arkivere alle patientjournaler i databasen

–

Patients with Last Tested Date between (Patienter med sidste testdato mellem) for kun at arkivere
patientjournaler, der har en dato for sidste test, som ligger inden for det valgte datointerval

Klik på Archive Now (Arkiver nu). Denne handling:
–

opretter en sikkerhedskopi af den fulde database

–

eksporterer de valgte filer til arkivmappen (c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Archives)

–

fjerner alle filer, der er blevet arkiveret, fra databasen

Du kan genimportere en arkiveret patientjournal. Se Import af patientdata.

Automatisk sikkerhedskopiering
Som standard sikkerhedskopierer systemet automatisk dine data hver syvende dag. Det anbefales, at der opsættes
hyppigere sikkerhedskopiering. Når der er lavet en sikkerhedskopiering forbliver patientoplysninger, testdata og
videorelaterede data i Otosuite Vestibular-databasen. For at reducere størrelsen af databasen og sikre patientdata
uden for hoveddatabasen, er arkivering anbefalet.
For at lave en kopi af patientdata, der inkluderer AVI-videoklip, eksporteres patientdata til en separat placering.
Se Eksport af patientdata.
En automatisk sikkerhedskopiering foretages kun i henhold til det tidsinterval, der er valgt, når Enable Auto-Backup
(Aktiver automatisk sikkerhedskopiering) er valgt. Som standard foretages der en automatisk sikkerhedskopiering af
hele databasen hver syvende dag.
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Backupfiler gemmes på c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Backups.
1.

Sørg for, at Enable Auto-Backup (Aktiver automatisk sikkerhedskopiering) er valgt.

2.

Hvis det ønskes, kan tidsintervallet mellem sikkerhedskopieringer ændres ved at indtaste antallet af dage under
Auto-Backup Every Days (Automatisk sikkerhedskopiering hver__dage).

3.

Sikkerhedskopieringen starter, når applikationen lukkes.

Den tidligere sikkerhedskopi omdøbes og gemmes med den nye sikkerhedskopi:
•

Den tidligere backup-fil omdøbes til old_AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak.

•

En ny sikkerhedskopifil ved navn AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak oprettes.

Forebyggelse af datatab - enkeltstående installationer
Periodisk eksport af databasen forhindrer tab af data. Se lokale politikker for, hvor ofte denne eksport bør finde sted.
1.

Åbn Otosuite Vestibular-softwaren.

2.

Lav en sikkerhedskopi. Se »Automatisk sikkerhedskopiering« i Arkivering og sikkerhedskopiering af Otosuite
Vestibular-databasen.

3.

Eksporter alle patientfiler. Se Eksport af patientdata.

4.

Dobbeltklik på genvejen på skrivebordet OTOsuiteV Files (OTOsuiteV Files).

5.

Naviger til mappen Backups (Sikkerhedskopier), og lav en kopi af den seneste sikkerhedskopi til den separate
placering.

6.

Naviger til mappen Exports (Eksport), og kopier alle filer til den separate placering.

9

Rengøring og vedligeholdelse

9.1

Rengøring
Hvis du har brugt hånddesinfektionsmiddel, skal du sikre dig, at dine hænder er helt tørre, så du ikke efterlader
desinfektionsmiddel på udstyret. Håndsprit kan beskadige enheden.

Rengøring af brillerne
•

Rengør brillerne ved hjælp af en klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel opløst i vand.
Advarsel • Brillekomponenterne må aldrig sprøjtes med eller nedsænkes i rengøringsmidler.
Rengøringsopløsninger kan forurene elektronikken og optikken.

Rengøring af spejl og kamera
•

Rengør spejlet og kameralinsen med den medfølgende rengøringsklud. Snavs på spejlets overflader kan
forårsage unøjagtig pupildetektion. Hvis kameraet eller spejlet ikke er rent, vil der kunne ses artefakter under
dataindsamling.
Bemærk • Forkert rengøring af spejl eller kameralinse kan ridse overfladerne.

ICS-impulse
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9.2

Vedligeholdelse
Forsigtig • Følg altid instruktionerne vedrørende rengøring og vedligeholdelse.
•

Behold linsedækslet på kameraet, når brillerne ikke er i brug.

•

Hold brillerne så rene og frie for støv som muligt. Fjern støv med en blød klud.

•

Kalibrer ICS Impulse-systemet, før hver patient testes, se Kalibrering.

Udskiftning af stroppen
Fjern ansigtspuden.
Brug en kuglepen til at skubbe plasticspændet ned,
og træk stropspændet, der sidder på brillerne, ud.
Gentag fremgangsmåden på den anden side.
Fjern kablet fra begge spænder på stroppen.

Find en ny stropenhed
Klik stropspændet på hver side af brillerne.
Fastgør kablet på begge spænder på stroppen.
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Tekniske specifikationer
ICS Impulse monokulære videobriller (Type 1085) er fra Natus Medical Denmark ApS.

Interface
USB 3.0 til pc

Strømforsyning
Apparatet forsynes med strøm via USB (5 V DC, 900 mA)

Funktionsdata
Input

Monokulært (højre øje)

Dataregistreringsrate

250 rammer i sekundet – Head Impulse (Hovedimpuls), VOR (VOR),
Video Record/Playback (videooptagelse/-afspilning)
173 rammer i sekundet – Gaze (Blik), Skew-deviation (Skew-deviation),
Saccade (Sakkade), Dynamic (Dynamisk), Repositioning (Repositionering),
Caloric (Kalorisk), Special Nystagmus (Speciel nystagmus)
60 rammer i sekundet – når Torsional (Torsion) or Vision Denied (Syn blokeret)
er valgt

Videooptagelse

30 Hz, 60 Hz eller 120 Hz

Øjesporing

100 x 100 pixels Pupil Image (Pupilbillede) – Head Impulse (Head-impuls),
VOR (VOR), Monocular Video Frenzel
160 x 120 rammer i sekundet – Eye Image (Øjenbillede) – Gaze (Blik),
Skew Deviation (Skew-deviation), Saccade (Sakkade), Dynamic (Dynamisk),
Repositioning (Repositionering), Caloric (Kalorisk), Monocular Video Frenzel,
Special Nystagmus (Speciel nystagmus)
320 x 240 pixels (når Torsional (Torsion) er valgt)
Område: Vandret ± 30 °, Lodret ± 25 °

3-Laser saccadestimulus

Område ± 7,5 ° (maks. 15 °)

Otosuite Vestibular-software

Windows grafisk bruger-interface; højtydende analysesoftware, databaselagring
af testdata, sofistikeret patient- og testdatastyring; synsblokering til test
i fuldstændig mørke

Laserspecifikationer
Bølgelængde

650 nm +/- 20nm

Udgangseffekt

< 0,95 mW

Driftstilstand
Kontinuerlig drift
Udstyret må ikke anvendes i miljøer med brandfarlige anæstetika (gasser).
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Mål
Briller

Længde

18,4 cm (7,25 in)

Bredde

1,3 cm til 4,4 cm (0,5 in til 1,75 in)

Højde

4,4 cm (1,75 in)

Vægt

2,1 oz (60 g)

Driftsmiljø
Temperatur

+15 °C til +29 °C (59 °F til +84,2 °F)

Relativ luftfugtighed

30 % til 90 %, ikke-kondenserende

Lufttryk

700 hPa til 1.060 hPa

Drift ved temperaturer under -20 °C (-4 °F) eller over +60 °C (140 °F) kan medføre permanente skader på apparatet.

Opbevaring og håndtering
Temperatur

-20 °C til +60 °C (-4 °F til +140 °F)

Relativ luftfugtighed

< 90 %, ikke-kondenserende

Lufttryk

500 hPa til 1.060 hPa

Væsentlige funktionsegenskaber
ICS Impulse monokulære videobriller har ingen væsentlige funktionsegenskaber.

Standarder
Sikkerhed

IEC 60601-1:2005+AMD1: 2012, Type B, klasse II, IPX0
IEC 60825-1:2014, klasse 2
IEC 62471:2006 Fritaget risikogruppe
EN 62471:2008 Fritaget risikogruppe

EMC

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

Præsentationsbetjening
Anbefalet
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Logitech Wireless Presenter R400, Kensington Wireless Expert Presenter,
eller Targus Laser Presentation Remote
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10.1

Tilbehør
Bemærk • Du kan finde detaljerede oplysninger om enheden og softwaremodulerne i referencemanualerne,
der er opført i denne tabel.
Bemærk • Brug de korrekte aftagelige dele med enheden.

Tilbehør

ICS-impulse

Brugervejledning

ICS Impulse

7-50-21400-xx

Referencemanual

ICS Impulse

7-50-21700-EN

Software

Otosuite Vestibular-software

8-49-92600

Briller

Ansigtspude 1, 120/pkg

8-62-50200

Ansigtspude 2, 100/pkg

8-62-62300

Stropper

8-35-34200

Optisk renseklud

7590527

Fikseringsprik(2 ark/pkg)

1-26-44000

Løsning til synsblokering (200 sæt/pkg)

8-62-50700

Fjernbetjeningsclips

8-36-00600

Synkroniseret rumvideo

Microsoft Life Cam USB-kamera

2-25-08805

Kabler

Kabelklemme

8-35-36900

Etui og holder

Bæretaske

8-35-36700

Vægstativ

8-62-45600
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10.2

Bemærkninger vedrørende EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)
•

ICS Impulse-enheden er en del af et elektrisk system til medicinsk brug og er derfor underlagt særlige
sikkerhedsregler. Af denne årsag skal installations- og betjeningsvejledningen i dette dokument følges nøje.

•

Højfrekvent bærbart og mobilt kommunikationsudstyr, som f.eks. mobiltelefoner, kan forstyrre ICS Impulseenhedens funktioner.

IEC 60601-1-2:2014 og EN 60601-1-2:2015
Retningslinjer og deklaration fra fabrikanten – elektromagnetiske emissioner fra alt udstyr og alle systemer
ICS Impulse-enheden er beregnet til anvendelse i det elektromagnetiske miljø, der er specificeret nedenfor. Brugeren af ICS Impulse-enheden skal
sikre, at apparatet bruges i sådanne miljøer.
Emissionstest

Overensstemmelse

Elektromagnetisk miljø - vejledning

RF-emissioner

Gruppe 1

ICS Impulse-enheden anvender kun RF-energi til sin interne funktion. Derfor er
RF-emissionen meget lav og resulterer formentlig ikke i interferens i elektronisk udstyr
i dets nærhed.

Klasse A

ICS Impulse-enheden er egnet til anvendelse i alle bygninger, bortset fra boliger og
bygninger, der er direkte tilsluttet det offentlige lavspændingsnetværk, som leverer strøm
til bygninger, der anvendes til beboelse.

CISPR11
RF-emissioner
CISPR11
Harmoniske emissioner
IEC 61000-3-2

Anvendes ikke

Spændingsfluktuationer/
flimmer IEC 61000-3-3

Anvendes ikke

UDLEDNINGS-egenskaberne for dette udstyr gør det velegnet til anvendelse
i industriområder og på hospitaler (CISPR 11 klasse A). Hvis det anvendes i et boligområde
(for hvilket CISPR 11 klasse B normalt kræves), kan dette udstyr muligvis ikke give
tilstrækkelig beskyttelse til radiofrekvenskommunikationstjenester. Brugeren skal muligvis
træffe afhjælpende foranstaltninger, som f.eks. flytning eller omrokering af udstyret.

Retningslinjer og deklaration fra fabrikanten – elektromagnetisk immunitet for alt udstyr og alle systemer
ICS Impulse-enheden er beregnet til anvendelse i det elektromagnetiske miljø, der er specificeret nedenfor. Brugeren af ICS Impulse-enheden skal
sikre, at apparatet bruges i sådanne miljøer.
Immunitetstest

IEC 60601-testniveau

Overholdelsesniveau

Elektromagnetisk miljø - vejledning

Elektrostatisk udladning
(ESD) IEC 61000-4-2

+/- 8 kV kontakt

+/- 8 kV kontakt

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

+/- 8 kV, +/- 15 kV luft

+/- 8 kV, +/- 15 kV luft

Gulvene skal være af træ, beton eller keramiske
fliser. Hvis gulvene er belagt med syntetisk
materiale, skal den relative fugtighed være
mindst 30 %.
Bemærk: ICS Impulse-enheden skal betjenes eller
opbevares inden for det angive drifts- eller
lagningsområde for at være i overensstemmelse
med ESD's indirekte (luft)udladningsniveauer.
Se Tekniske specifikationer, Driftsmiljø, for den
angivne relative luftfugtighed og temperatur.

Hurtige
transienter/bygetransient
er IEC 61000-4-4

+/- 2 kV for
elforsyningsledninger

Spændingsimpulser
(surges) IEC 61000-4-5

+/- 1 kV ledning(er) til
ledning(er)

Ingen relevante porte

Netspændingskvaliteten skal være på højde med et
normalt erhvervs- eller hospitalsmiljø.

Ingen relevante porte

Netspændingskvaliteten skal være på højde med et
normalt erhvervs- eller hospitalsmiljø.

+/- 1 kV for input/outputledninger

+/- 2 kV ledning(er) til jord
+/- 2 kV input-ledning(er) til
jord
+/- 1 kV input-ledning(er) til
ledning(er)
+/- 2 kV I/O-ledning(er) til jord
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Tekniske specifikationer
Spændingsdyk, korte
spændingsudfald
og variationer
i spændingsforsyningen
IEC 61000-4-11

0 % UT, 0,5 cyklus

Ingen relevante porte

Ved 0 °, 45 °, 90 °, 135 °, 180 °,
225 °, 270 ° og 315 °
0 % UT, 1 cyklus og
70 % UT for 25/30-cyklusser,
enkeltfase ved 0 °

Variationer
i spændingsforsyningen
IEC 61000-4-11

0 % UT, 250/300 cyklusser

Ingen relevante porte

Strømfrekvens

30 A/m

Ingen relevante porte, der kan
blive påvirket

(50/60 Hz) magnetfelt
IEC 61000-4-8

Netspændingskvaliteten skal være på højde med et
normalt erhvervs- eller hospitalsmiljø. Hvis
brugeren af ICS Impulse-enheden har brug for
konstant drift under afbrydelser af netstrømmen,
anbefales det at lade strømforsyningen til
ICS Impulse-enheden komme fra en uafbrudt
UPS-enhed eller et batteri.

Strømfrekvens-magnetfelter bør være på niveauer,
der er karakteristiske for et typisk sted i et typisk
handels- eller hospitalsmiljø.
Hvis der registreres negative indvirkninger på
målingerne, ændres placeringen af ICS Impulseenheden.

UT er AC-netspændingen inden anvendelse af testniveauet.

Retningslinjer og deklaration fra fabrikanten – elektromagnetisk immunitet – for udstyr og systemer i miljøer for lægefagligt personale.

ICS Impulse-enheden er beregnet til anvendelse i det elektromagnetiske miljø, der er specificeret nedenfor. Brugeren af ICS Impulse-enheden skal
sikre, at apparatet bruges i sådanne miljøer.
Emissionstest

IEC 60601-testniveau

Overholdelsesniveau

Udført RF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz til 80 MHz

150 kHz til 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM-bånd

ISM-bånd

Udstrålet RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,7 GHz

80 MHz til 2,7 GHz

Nærhedsfelter fra RF
trådløs kommunikation

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

1.720 MHz, 1.845 MHz,
1.970 MHz

1.720 MHz, 1.845 MHz,
1.970 MHz

28 V/m

28 V/m

2.450 MHz

2.450 MHz

9 V/m

9 V/m

5.240 MHz, 5.500 MHz,
5.785 MHz

5.240 MHz, 5.500 MHz,
5.785 MHz

IEC 61000-4-3
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Elektromagnetisk miljø - vejledning

Sikkerhedsafstanden mellem enhver elektronisk
del af ICS Impulse-enheden og ethvert trådløst
RF-kommunikationsudstyr skal være mere end
30 cm (11,8 in).
UDLEDNINGS-egenskaberne for dette udstyr gør det
velegnet til anvendelse i industriområder og på
hospitaler (CISPR 11 klasse A). Hvis det anvendes
i et boligområde (for hvilket CISPR 11 klasse B
normalt kræves), kan dette udstyr muligvis
ikke give tilstrækkelig beskyttelse til
radiofrekvenskommunikationstjenester. Brugeren
skal muligvis træffe afhjælpende foranstaltninger,
som f.eks. flytning eller omrokering af udstyret.
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Symbolforklaring

Symbol
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Standardreference

Standardtitel på symbol

Symboltitel
ifølge
standard, der
refereres til

Forklaring

ISO 15223-1
Symbol 5.7.7

Medicinsk udstyr – symboler,
der skal bruges sammen med
oplysninger, der skal leveres
af producenten

Medicinsk udstyr

Dette produkt er medicinsk
udstyr.

Direktiv
93/42/EØF

Direktiv om medicinske
anordninger

CE-mærke

Angiver europæisk teknisk
overensstemmelse.
(Det bemyndigede organs
nummer vises under
symbolet.)

MDR
2017/745

EU-forskrift vedrørende
medicinsk udstyr

21 CFR
801.109(b)(1)

Enheder med
forskriftsmærkning

Receptpligtig

Angiver, at produktet er
godkendt til salg udført af
eller på ordre fra en læge.

Anvendes ikke

Anvendes ikke

Mængde

Antal dele i en pakke.

2012/19/EU

Affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE)

Anvisninger
i bortskaffelse
efter levetidens
slutning

Angiver, at udtjent
elektrisk og elektronisk
udstyr ikke må bortskaffes
sammen med ikke-sorteret
affald, men skal indsamles
særskilt.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.1

Medicinsk udstyr – symboler
til mærkning af medicinsk
udstyr samt tilhørende
information

Fabrikant

Angiver fabrikanten af det
medicinske udstyr.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.3

Medicinsk udstyr – symboler
til mærkning af medicinsk
udstyr samt tilhørende
information – del 1:
Generelle krav.

Produktionsdato

Angiver den dato, hvor det
medicinske udstyr blev
fremstillet.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.5

Medicinsk udstyr – symboler
til mærkning af medicinsk
udstyr samt tilhørende
information.

Produktseriekode

Angiver fabrikantens
seriekode, så serien
eller varepartiet kan
identificeres.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.6

Medicinsk udstyr – symboler
til mærkning af medicinsk
udstyr samt tilhørende
information.

Katalognummer

Angiver fabrikantens
katalognummer, så det
medicinske udstyr kan
identificeres.
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Symbol

Standardreference

Standardtitel på symbol

Symboltitel
ifølge
standard, der
refereres til

Forklaring

ISO 15223-1
Symbol 5.1.7

Medicinsk udstyr – symboler
til brug på mærkater til
medicinsk udstyr, mærkning
og supplerende oplysninger.

Serienummer

Indikerer fabrikantens
serienummer, så specifikt
medicinsk udstyr kan
identificeres.

UL-fortegnelse

N/A

N/A

Nationalt anerkendte
prøvningslaboratorier
(NRTL)-certificeringer.

IEC 60601-1
tabel D.1
nr. 19

Elektromedicinsk udstyr –
Del 1: Generelle krav til
grundlæggende sikkerhed og
essentiel ydeevne.

Type B anvendt
del

For at identificere en type
B-anvendt del i
overensstemmelse med
IEC 60601-1.

Medicinsk udstyr – symboler
til mærkning af medicinsk
udstyr samt tilhørende
information.

Se
brugsanvisningen

Indikerer brugerens
behov for at kigge
i brugervejledningen.

Elektromedicinsk udstyr –
Del 1: Generelle krav til
grundlæggende sikkerhed og
essentiel ydeevne.

Følg
brugsanvisningen

Se instruktionsvejledning/
håndbog.

IEC 60417
Symbol 5480
ISO 15223-1
Symbol 5.4.3
IEC 60601-1
tabel D.1 nr.11
IEC 60601-1,
tabel D.2 nr.10

BEMÆRKNING OM
ME-UDSTYR
»Følg brugsanvisningen«.

ISO 15223-1,
Symbol 5.4.4

IEC 60601-1,
tabel D.1 nr.10

ICS-impulse

Medicinsk udstyr – symboler
til mærkning af medicinsk
udstyr samt tilhørende
information.

Forsigtig

Angiver, at brugeren skal
læse brugsanvisningen
for at se vigtige
forsigtighedsoplysninger,
såsom advarsler og
forholdsregler, der af en
række forskellige årsager
ikke kan placeres på selve
det medicinske udstyr.

Elektromedicinsk udstyr –
Del 1: Generelle krav til
grundlæggende sikkerhed og
essentiel ydeevne.

IEC 60601-1
tabel D.2 nr. 2

Elektromedicinsk udstyr –
Del 1: Generelle krav til
grundlæggende sikkerhed og
essentiel ydeevne.

Generelt
advarselstegn

Angiver en fare for
potentiel personskade på
patient eller operatør.

ISO 15223-1
Symbol 5.2.8

Medicinsk udstyr – symboler
til mærkning af medicinsk
udstyr samt tilhørende
information.

Må ikke
anvendes, hvis
emballagen er
beskadiget

Indikerer, at det
medicinske udstyr ikke må
anvendes, hvis emballagen
er blevet beskadiget eller
åbnet.

ISO 15223-1
Symbol 5.3.7

Medicinsk udstyr – symboler
til mærkning af medicinsk
udstyr samt tilhørende
information.

Temperaturbegrænsning

Angiver (opbevarings-)
temperaturgrænserne,
som det medicinske udstyr
forsvarligt kan udsættes
for.
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Symbol

Standardreference

Standardtitel på symbol

Symboltitel
ifølge
standard, der
refereres til

Forklaring

ISO 15223-1
Symbol 5.3.8

Medicinsk udstyr – symboler
til mærkning af medicinsk
udstyr samt tilhørende
information.

Luftfugtighedsbe
grænsning

Angiver området for
(opbevarings-)
luftfugtighed, som det
medicinske udstyr
forsvarligt kan udsættes
for.

ISO 15223-1
Symbol 5.3.9

Medicinsk udstyr – symboler
til mærkning af medicinsk
udstyr samt tilhørende
information.

Begrænsning af
atmosfærisk tryk

Indikerer området for
atmosfærisk tryk, som det
medicinske udstyr
forsvarligt kan udsættes
for.

IEC 608251:2014

Sikkerhed af laserprodukter –
Del 1: Udstyrsklassificering
og krav

Advarsel: Optisk
stråling, kig ikke
direkte ind
i lyskilder.

Indikerer, at man ikke må
kigge direkte ind i
lyskilden.

ISO 15223-1
Symbol 5.4.2

Medicinsk udstyr – symboler
til mærkning af medicinsk
udstyr samt tilhørende
information

Må ikke
genanvendes

Angiver, at det medicinske
udstyr er beregnet til
engangsbrug eller til
anvendelse på en enkel
patient under en enkelt
procedure.
BEMÆRK: Synonymer
for »Må ikke genbruges«
er »engangsbrug« og »brug
kun én gang«.

ISO 7000 /
IEC 60417
Symbol 0621
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Grafiske symboler til brug
på udstyr

Skrøbelig;
håndtér med
omtanke

Indikerer, at indholdet af
transportpakken er
skrøbeligt, og at pakken
skal håndteres med
omtanke.
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Generelle advarsler, forsigtighedsanvisninger og bemærkninger
Denne vejledning indeholder information, som skal følges for at sikre sikker drift af de apparater og software, som
denne manual dækker. Desuden skal de lokale myndigheders relevante regler og bestemmelser altid overholdes.
Natus ICS produkter er ikke beregnet til anvendelse sammen med apparater, som ikke er godkendt af Natus.
Kombination af ikke-godkendte produkter kan annullere sikkerheden ved ICS Impulse. Alle dele af Impulse-systemet
er egnede til brug i patientmiljøet.
Når ICS Impulse-systemet anvendes sammen med ICS Aircal eller lignende testinstrumenter, skal det sikres, at der
tages hensyn til alle oplysninger, forsigtighedsregler og advarsler i brugervejledningen til testinstrumentet.
Vedrørende specifikke sikkerhedsregler for ICS Aircal eller lignende testinstrumenter henvises der til de tilhørende
brugervejledninger.

Advarsler
Advarsel • Følgende forhold eller fremgangsmåder kan udgøre en mulig risiko for død eller alvorlig
personskade for brugeren eller patienten:
•

ICS Impulse-brillerne indeholder ingen dele, der kan vedligeholdes af brugeren. For din egen sikkerheds skyld
og for at sikre, at garantien ikke bortfalder, skal service og reparationsarbejde på elektromedicinsk udstyr
altid udføres af udstyrets fabrikant eller af uddannede teknikere hos autoriserede værksteder. I tilfælde af
fejl på udstyret skal du skrive en detaljeret beskrivelse af fejlen eller fejlene og kontakte din leverandør.

•

Enheden må ikke komme i berøring med væsker. Der må ikke komme fugt ind i enheden. Fugt i enheden kan
beskadige apparatet, og der kan opstå risiko for elektrisk stød for bruger eller patient.

•

Apparatet må ikke bruges i miljøer med letantændelige stoffer (gasser) eller i et iltrigt miljø.

•

Der anvendes et laserprodukt af klasse 2 til kalibrering. Laserstrålen projiceres fra forsiden af brillerne til en
fast flade.
Se ikke direkte på laserne. Anden brug af knapper
og justeringer eller anden udførelse af procedurer
end angivet i vejledningen kan medføre farlig
strålingseksponering.

•

Ikke-medicinske dele, som for eksempel computeren eller printeren, og patienten må ikke berøres samtidigt.

•

Eksponering for elektromagnetiske felter kan interferere med optagelse af korrekte målinger. ICS Impulsesystemets kameraer og gyroskoper er følsomme over for elektriske forstyrrelser. Undgå udladninger af
statisk elektricitet og elektromagnetiske felter.

•

Ved tilslutning af udstyr til USB-stik, skal følgende overvejes:
–

IT-udstyr skal være certificeret i henhold til relevante EN/IEC-sikkerhedsstandarder,
f.eks. EN/IEC 60950 eller IEC 62368-1.

–

Anvendelse af tilsluttet udstyr i et patientmiljø. Sørg for, at det medicinske elektriske system overholder
kravene i EN 60601-1.

ICS Impulse-systemet er en del af et elektromedicinsk system. Ved installation af et medicinsk elektrisk
system skal montøren være opmærksom på, at tilslutning af andet udstyr, der ikke overholder de samme
sikkerhedskrav som ICS Impulse-systemet, kan resultere i en forringelse af sikkerhedsniveauet for systemet
som helhed. ICS Impulse-systemet er designet til at sikre overholdelse af kravene i EN 60601-1, når
computeren, printeren osv. anbringes uden for patientens rækkevidde, dvs. ikke tættere på patienten end
ca. 1,5 meter eller 5 ft.
•

ICS-impulse

Der må aldrig anvendes defibrillatorer eller højfrekvent kirurgisk udstyr på patienten, mens patienten er
tilsluttet udstyret.
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Forsigtig
Forsigtig • Følgende forhold eller fremgangsmåder kan udgøre en risiko for skader på brugeren eller
patienten eller risiko for beskadigelse af data eller enheden:
•

Installer enheden i et miljø, der minimerer mængden af statisk elektricitet. Brug f.eks. antistatisk tæpper.

•

Ingen dele må indtages, brændes eller på anden måde anvendes til andre formål end de
anvendelsesområder, der er anført i afsnittet Tilsigtet anvendelse i denne manual.

•

Apparatet kan bortskaffes som almindeligt elektronisk affald efter de lokale bestemmelser.

•

Ophør straks med at benytte udstyret, hvis der opstår hudirritation eller ubehag.

•

ICS Impulse-systemet skal installeres og tages i drift i overensstemmelse med EMC-oplysningerne i denne
brugervejledning. Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke medicinsk elektrisk udstyr.
ICS Impulse-systemet kan forstyrres af andet udstyr, som opfylder CISPR-emissionskravene.

•

En lille blæser er anbragt inden i brilleetuiet. I det usandsynlige tilfælde at blæseren blokeres, kan
temperaturen på brillens overflade, der er i kontakt med patienten, stige til 42,2 °C.

•

Sørg for, at blæserens blade ikke blokeres.

•

En Head Impulse-test må ikke udføres på patienter med skader i nakken eller på patienter, som af deres
læge har fået besked på at holde nakken i ro eller begrænse bevægelsen af den.

•

Et defekt apparat må ikke anvendes.

Bemærkninger
Bemærk • Følgende betingelser eller praksis kræver, at brugeren tager særlig opmærksomhed:

80

•

Af sikkerhedshensyn og af hensyn til virkningerne på EMC skal tilbehør, der sluttes til udstyrets
udgangsstik, være identisk med den type, der leveres sammen med systemet.

•

Hvis der anvendes andet tilbehør eller andre kabler end dem, der er specificeret for dette apparat, kan det
øge emissionerne fra ICS Impulse-systemet eller forringe dets immunitetsegenskaber. Se Tilbehør ► 73 for
at finde flere oplysninger.

•

ICS Impulse-systemet bør ikke bruges ved siden af eller stablet med andet udstyr. Hvis det er nødvendigt at
bruge systemet ved siden af eller stablet på noget, bør du observere udstyret eller systemet for at sikre
normal drift i den konfiguration, hvori det skal bruges.

•

Undgå samtidig brug af flere USB-enheder.

•

Gendannelse af sikkerhedskopier kan kun foretages med vejledning fra servicepersonalet. Udførelse af en
gendannelse vil medføre permanent tab af eventuelle data, der er indsamlet efter sikkerhedskopieringen,
og tabte data kan ikke gendannes.

•

Berøring af brillerne eller brillernes strop, mens patientens hoved bevæges, kan medføre, at kameraet
bevæges, hvilket resulterer i artefakter i de indsamlede data.

•

Hvis du vælger at slette videoen for den valgte test og klikker på Ja i meddelelsen, slettes videodataene
permanent. Videodataene kan ikke hentes.

•

Hvis du vælger at slette en valgt test og klikker på Yes (Ja) i meddelelsen, slettes testdataene permanent.
Testen kan ikke hentes.

•

Installation af software (applikationer, programmer eller hjælpeprogrammer) af andre mærker end dem,
der er specificeret af Natus, kan kompromittere systemets sikkerhed eller effektivitet.

•

Korrekt placering af indikatoren for øjenposition sikrer, at hovedet placeres nøjagtigt under næste trin. Før
du fortsætter, skal du sørge for, at indikatoren for øjeposition er lige foran hovedet på feedbackgrafikken.

ICS-impulse
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Fabrikant
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup
Danmark
Tlf.: +45 45 75 55 55
Fax: +45 45 75 55 59
Email: otoinfo@natus.com
Web: hearing-balance.natus.com

Fabrikantens ansvar
Fabrikanten er kun ansvarlig for påvirkninger af udstyrets sikkerhed, pålidelighed og ydelse, hvis:
•

Alle former for montering, udbygning, efterjustering, modificering eller reparation udføres af udstyrets fabrikant
eller teknikere, der er autoriseret af fabrikanten.

•

Den elinstallation, som udstyret tilsluttes, opfylder kravene i afsnittet Tekniske specifikationer i denne vejledning.

•

Udstyret skal anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen.

Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for driftssikkerhed, pålidelighed og ydelse i forbindelse med apparatet, hvis det
er blevet efterset eller repareret af en tredjepart.
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Bortskaffelsesanvisninger
Natus Medical Incorporated er forpligtet til at opfylde kravene i EU-reglerne for WEEE (affald af elektrisk og elektronisk
udstyr) direktiv 2012/19/EU. Ifølge disse regler skal elektrisk og elektronisk affald indsamles separat for at sikre korrekt
behandling og nyttiggørelse for at sikre, at WEEE genanvendes eller genbruges på sikker vis. I tråd med denne
forpligtelse kan Natus Medical Incorporated videregive forpligtelsen til tage produktet tilbage og genbruge det til
slutbrugeren, medmindre der er blevet lavet andre aftaler. Du bedes kontakte os for oplysninger om indsamlings- og
genvindingssystemer, som er tilgængelige for dig i dit område på natus.com.
Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og udgør en
risiko for menneskers sundhed og miljøet, når WEEE ikke håndteres korrekt. Derfor spiller slutbrugerne også en rolle
i at sikre, at WEEE genbruges og genindvindes forsvarligt. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke
bortskaffe WEEE sammen med andre affaldstyper. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger eller
fabrikantens/importørernes forpligtelse til tilbagetagelse eller licenserede affaldstjenester for at mindske de negative
miljøpåvirkninger i forbindelse med bortskaffelse af kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og for at øge mulighederne
for genbrug, genanvendelse og genvinding af kasseret elektrisk og elektronisk udstyr.
Udstyr mærket med en overstreget affaldsbeholder på hjul er elektrisk og elektronisk udstyr. Symbolet med den
overstregede affaldsbeholder på hjul angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med
usorteret affald, men skal indsamles separat.
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