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Johdanto

1

Johdanto
IS Impulse® -järjestelmä on järjestelmä, jolla arvioidaan vestibulaarisia häiriöitä.
Käyttöoppaan elektroninen versio sisältyy Otosuite® Vestibular -ohjelmistoon.
Toivomme, että järjestelmän käyttö tuntuu helpolta ja että tiedot parantavat tiedonkeruun tarkkuutta, kun arvioit
tasapainoelinten häiriöitä, tutkimustuloksia ja raportteja, ja kun noudat potilastietoja.

2

Käyttötarkoitus, käyttäjät ja potilaskohderyhmä

2.1

Tarkoitetut käyttäjät ja potilaskohderyhmä:
Varoitus • ICS Impulse -järjestelmä on tarkoitettu vain pätevän terveydenhuoltohenkilökunnan käyttöön.
Tarkoitetut käyttäjät:
Neurologit ja korva-, nenä- ja kurkkutautien (KNK) erikoislääkärit, audiologit, fysioterapeutit ja teknikot.
Ammattilaiset, joilla on tietämystä tasapainohäiriöiden diagnosoinnista.
Käyttötarkoitus:
ICS Impulse -järjestelmää käytetään vestibulo-okulaarisen refleksin (VOR) ja nystagmuksen arviointiin mittaamalla,
tallentamalla, näyttämällä ja analysoimalla silmien ja pään liikkeitä.
Lääketieteellinen tarkoitus:
ICS Impulse -tyypin 1085 lääketieteellinen tarkoitus on arvioida potilaita, joilla on vestibulaarisia oireita, kuten
pyörrytystä, tasapaino-ongelmia ja huimausta. ICS Impulse -tyyppi 1085 ei ole tarkoitettu potilaan hoitoon tai
diagnosointiin. Diagnoosin tekee laillistettu lääkäri.
Tarkoitettu potilaspopulaatio:
Potilaspopulaatioon kuuluvat 10–99-vuotiaat lapset ja aikuiset.

2.2

Kliiniset hyödyt
ICS Impulse -järjestelmä on mukautettava tasapainoratkaisu, jonka avulla voit tarkastella tasapainotiloja sekä
diagnosoida ja hallinnoida potilaita menestyksekkäästi. Kuuden kaarikäytävän arviointikyvyllä varmistetaan, että
anteriorisissa ja posteriorisissa kanavissa havaitut patologiat hoidetaan, koska ne jäävät usein huomaamatta. Nopea
noninvasiivinen tekniikka takaa potilaan mukavuuden ja optimoi tiedonkeruun, mikä voi lyhentää potilaan hoitopolkua.
Tutkimusajan lyhentyminen voi nopeuttaa diagnoosia, mikä puolestaan johtaa kliinisen hoidon ja palvelun
tehostumiseen.
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2.3

Vasta-aiheet ja haittavaikutukset
Tyypin 1085 ICS Impulse -järjestelmällä suoritetut toimenpiteet ovat vasta-aiheisia seuraavanlaisilla potilailla:
sokeat potilaat sekä potilaat, joilla on murtunut nenä tai muu pään/kasvojen vamma, kaularangan ongelmia, kuten
niskavamma tai akuutti kaularangan välilevyn pullistuma, tai joille on tehty äskettäin silmäleikkaus. Tyypin 1085 ICS
Impulse -järjestelmän käytöllä ei ole sivuvaikutuksia.

2.4

Järjestelmän kuvaus
ICS Impulse -järjestelmä on laitteiston ja ohjelmiston yhdistelmä.
Potilas pitää kevyitä, tiukasti istuvia laseja, joihin on asennettu pieni, kevyt ja nopea sisäinen kamera sekä puoliksi
hopealla pinnoitettu peili. Tämä läpinäkyvä peili heijastaa kuvan potilaan silmästä kameraan. Silmän valaisee alhaisen
tason infrapuna-LED, jota potilas ei näe. Pieni anturi laseissa mittaa pään liikettä. Lasijärjestelmä on kevyt, mutta se
pitää kiinnittää hyvin päähän luistamisen estämiseksi.

Pään impulssitutkimuksen prosessi
Pään perusimpulssitutkimus käynnistyy siten, että tutkija seisoo potilaan takana, joka käyttää laseja:
•

Kun potilasta pyydetään katsomaan eteensä heijastuspinnalle sijoitettua fiksaatiopistettä, tutkija pyörittää
potilaan päätä horisontaalisesti pienessä kulmassa (noin 10–20 astetta) lyhyin, äkkinäisin ja ennalta
arvaamattomin liikkein vaihtelemalla suuntaa ja nopeutta.

•

Lasit keräävät pään ja silmän tietoja.

•

Gyroskooppi mittaa pään liikkeen nopeutta (stimulusta).

•

Suurnopeuskamera kaappaa kuvan silmästä.

•

Otosuite Vestibular -ohjelmisto käsittelee pään nopeustiedot ja silmän liikkeen nopeustiedot (vasteen).

•

Samanaikaiset tietonäytöt pään ja silmän liikkeistä antavat lääkärille työkalut sen määrittelemiseksi, onko vaste
normaalin rajoissa vai ei.

Positionaaliset ja liikehermoa koskevat tutkimukset
•

Positional (Asento) -tutkimus suoritetaan liikuttamalla potilasta asennosta toiseen. Dix-Hallpike (Dix-Hallpike) esimerkissä potilas istuu ja hänen päätään käännetään 45 astetta yhdelle puolelle, minkä jälkeen hänet siirretään
istuvasta asennosta makaamaan selälleen.

•

Oculomotor (Liikehermo) -tutkimus suoritetaan siten, että potilas katsoo eri suuntiin tai olosuhteet vaihtelevat.

•

Gaze (Katse)-tutkimuksessa potilas istuu ja häntä pyydetään katsomaan vasemmalle, oikealle, ylös, alas tai
keskelle. Gaze (Katse) -tutkimus voidaan suorittaa siten, että potilas näkee, tai siten, että näkeminen on estetty.

Positionaalisen ja liikehermoa koskevan tutkimuksen edistyminen
Otosuite Vestibular -ohjelmisto tallentaa ja näyttää Positional (Positionaalisissa) ja Oculomotor (Liikehermoa
koskevissa) tutkimuksissa saatuja tietoja.
Tutkimuksissa Positional (Positionaalinen) ja Oculomotor (Liikehermoa koskevat) lasit keräävät sekä pään että
silmän tietoja:

ICS Impulse

•

Lasin sisällä oleva kiihtyvyysmittari mittaa potilaan pään suhteellisen asennon verrattuna sen lähtökohtaan.
Nämä tiedot tallennetaan ja näytetään ohjelmistossa.

•

Suurnopeuskamera kaappaa kuvan silmästä.

•

Otosuite Vestibular -ohjelmisto käsittelee silmän nopeustietoja (vastetta).
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•

Silmän liike analysoidaan hitaan vaiheen nopeuksien määrittämiseksi (SPV (SPV)).

•

Pään tietoja käytetään keräyksen aikana vain potilaan pään mahdollisen liikkeen näyttämiseksi ja tutkijan
auttamiseksi potilaan pään oikeassa sijoittamisessa tutkimuksen aikana.
Näitä tietoja kutsutaan pään asennon palautteeksi. Otosuite Vestibular -ohjelmisto mittaa ja näyttää silmän
sijainnin jäljityksen ja SPV-pisteet kaaviossa.
Huomautus • Pään asennon palaute varmistaa, että pää on oikein asetettuna jokaisen toimenpidevaiheen
aikana.
Oculomotor (Liikehermo) -moduulissa on kolme testiä, jotka eivät ole SPV (SPV) -testejä:
–

Vestibulo-okulaarinen refleksi (VOR (VOR))
Vestibulo-okulaarisen refleksin (VOR) tutkimuksen avulla voidaan arvioida visuaalinen vestibulo-okulaarinen
refleksi VVOR (VVOR) ja vestibulo-okulaarisen refleksin suppressio (VORS (VORS)). Nämä tutkimukset ovat
hyvin samanlaisia pään impulssitutkimuksen kanssa, mutta pään liike on hidas (0,5 Hz) ja pieni (10 astetta).
VVOR (VVOR) -tutkimuksessa potilas istuu ja tutkija liikuttaa hänen päätään puolelta toiselle (sinikäyrän tavoin)
potilaan katsoessa kiinteää kohdetta.
VORS (VORS) -tutkimuksessa potilas istuu ja tutkija liikuttaa hänen päätään puolelta toiselle (sinikäyrän tavoin)
potilaan katsoessa liikkuvaa kohdetta, joka heijastetaan laseista yhdellä lasereista.

Analyysi on samankaltainen pään impulssin kanssa, ja samanaikaiset tietonäytöt pään ja silmän liikkeistä antavat
lääkärille työkalut sen määrittelemiseen, onko vaste normaalin rajoissa vai ei.
–

Skew Deviation (Sivupoikkeama)
Skew Deviation (Sivupoikkeama) -tutkimuksessa (tunnetaan myös peitetutkimuksena tai vuorottelevana
peitetutkimuksena) potilas istuu ja tutkija vuorotellen peittää ja paljastaa hänen silmänsä. Otosuite Vestibular ohjelmisto mittaa silmän sijainnin jäljityksen peittämisen ja paljastamisen aikana ja näyttää keskimääräisen
silmän asennon muutoksen.

–

3-Laser Saccade (3-Lasersakkadi) -tutkimuksessa lasit näyttävät laserkohteen satunnaisissa paikoissa
vaakasuorassa tasossa, ja potilas, joka istuu, pitää pään paikallaan ja seuraa kohdetta vain silmillä.
Otosuite Vestibular -ohjelmisto mittaa silmän asennon huippunopeuden, tarkkuuden ja viiveen verrattuna
kohteen vastaaviin arvoihin.
Huomautus • Jos sakkadeita ei hyväksytä, kalibroi uudelleen ja käynnistä tutkimus uudelleen. Sellaisten
potilaiden, joiden on vaikea pitää päätä paikallaan, päätä pitää ehkä tukea kalibroinnin ja tietojen
keräyksen aikana.

Lämpötutkimus
Caloric (Lämpö) -tutkimus mahdollistaa lateraalisen kaarikäytävän arvioinnin.
Tutkimus voidaan suorittaa seuraavasti:
•

Yksilämpöisesti: vasen ja oikea korva lämpiminä tai vasen ja oikea korva viileinä.

•

Kaksilämpöisesti: vasen korva lämpimänä ja oikea korva lämpimänä, vasen korva viileänä ja oikea korva viileänä.

•

Jäävettä hyödyntävä lämpötutkimus suoritetaan sulattamalla jääkuutio ja huuhtelemalla korvaa ruiskun avulla.
Tämä tehdään tyypillisesti vain, jos kaksilämpöiseen kasteluun ei saada vastetta.

Spontaanitutkimuksen käyttäminen lämpöanalyysin kanssa
Spontaanin nystagmuksen olemassaolo on huomioitava, jotta lämpöanalyysi on tarkka. Spontaanin nystagmuksen
esiintyminen voidaan määrittää suorittamalla spontaanitutkimus tai käyttämällä lämpövasteen viittä ensimmäistä
sekuntia. Tutkimus suoritetaan Options (Valinnat) -osion asetuksilla. Jos spontaanitutkimus tehdään, sen tiedot on
8
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kerättävä ennen lämpötutkimuksen suorittamista. Spontaanin nystagmuksen tiedot voidaan kerätä Spontaneous Test Supine or Sitting (Spontaanitutkimus – selällään tai istuen) tai Caloric (Lämpö) -tutkimuksessa.
Tämä tutkimustyyppi arvioi potilaan silmän liikettä, kun silmät ovat ensisijaisessa asennossaan katse suoraan eteen
ilman visuaalista stimulusta. ANSI S3.45 -standardin mukaan silmiä pitää taltioida vähintään 20 sekuntia.

Tutkimuksen elementit
Caloric (Lämpö) -tutkimuksessa:

3

•

Lasit keräävät vaaka- ja pystysuoria silmän asentotietoja samalla, kun vasenta tai oikeaa korvakäytävää
huuhdellaan joko ilmalla tai vedellä.

•

Kamera taltioi kuvan silmästä.

•

Otosuite Vestibular -ohjelmisto prosessoi silmän asentotiedot

•

Caloric (Lämpö) -tutkimus suoritetaan näkö estettynä.

•

Potilas on selällään pää käännettynä 30°:n kulmaan ja näkö estettynä.

•

Peak (°/s) (Huippu (°/s)) määritetään jokaiselle suoritetulle tutkimukselle (esimerkiksi Left Cool (Vasen viileä) tutkimukselle).

•

Peak (°/s) (Huippu (°/s)) jokaisesta tutkimuksesta (Total Right (Oikea yhteensä) -vaste ja Total Left (Vasen
yhteensä) -vaste), Unilateral Weakness (Yksipuolinen heikkous), Gain Asymmetry (Vahvistuksen epäsymmetria)
ja Directional Preponderance (Suunnan vallitsevuus) lasketaan.

•

Unilateral Weakness (Yksipuolinen heikkous) (%) mittaa, ovatko toisen korvan vasteet heikommat kuin toisen
korvan vasteet.

•

Gain Asymmetry (Vahvistuksen epäsymmetria) (%) mittaa, lyövätkö vasteet enemmän yhteen kuin toiseen
suuntaan siten, ettei se selity spontaanilla nystagmuksella.

•

Directional Preponderance (Suunnan vallitsevuus) (%) mittaa, lyövätkö vasteet enemmän yhteen kuin toiseen
suuntaan siten, että se tyypillisesti aiheutuu olemassa olevasta spontaanista nystagmuksesta.

Tietoa tästä käyttöohjeesta
Tässä oppaassa kuvataan ICS Impulse -videolasien käyttö Otosuite Vestibular -ohjelmiston kanssa, kun tutkitaan
potilaiden vestibulaarista järjestelmää. Oppaassa kuvataan lasien tärkeimmät ominaisuudet, Otosuite Vestibular työnkulku sekä potilaiden, potilastietojen, käyttäjien ja tutkimuslaitteiden hallinta.
Huomautus • Tämän käyttöohjeen tutkimukset ja ominaisuudet saattavat erota omasta järjestelmästänne.

Huomautus • Sähköinen kopio tästä asiakirjasta on saatavana Natus-verkkosivustolta.
Tutustu Otosuite Vestibular -ohjelmiston ja tutkimuslaitteen ominaisuuksiin ennen potilaan tutkimista.
Kopio käyttöohjeista PDF-muodossa on saatavana asianomaisella tuotealueella:
https://hearing-balance.natus.com/manuals
Etsi ”ICS Impulse”, avaa dokumentaatiovalikko napsauttamalla +-kuvaketta ja napsauta sitten käyttöopasta omalla
kielelläsi. Tiedostot on mahdollistaa tulostaa, tallentaa tai hakea Adobe Readerin avulla. Adobe Reader -sovelluksen
kopio on mahdollista ladata suoraan Adobe Systems -sivustolta (www.adobe.com).

ICS Impulse
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Pakkauksesta purkaminen

3.1

Merkinnät
Varoitukset, muistutukset ja huomautukset
Käyttöoppaassa käytetään varoitusilmoituksia seuraavasti käyttäjän huomion kiinnittämiseksi tietoihin, jotka koskevat
laitteen tai ohjelmiston turvallista ja oikeaa käyttöä:
Varoitus • Osoittaa, että laitteen käyttöön tai väärinkäyttöön liittyy vammautumisen, kuoleman tai muun
vakavan haittareaktion vaara.

Varoitus • Osoittaa, että laitteen käyttöön tai väärinkäyttöön liittyy laiteongelman mahdollisuus.
Sellaisia ongelmia ovat laitteen virhetoiminto, laitteen epäkuntoon meneminen, laitteen vahingoittuminen
tai muun omaisuuden vahingoittuminen.
Huomautus • Osoittaa erityisen tarkkuuden tarvetta.

3.2

ICS Impulsen turvallisuus
Tässä käyttöohjeessa on tietoa ja varoituksia, joita on noudatettava ICS Impulse -järjestelmän turvallisen toiminnan
varmistamiseksi.
Huomautus • Kansallisia viranomaismääräyksiä ja sääntöjä on aina noudatettava.
Huomautus • Laitteen virheellinen käsittely vaikuttaa suorituskykyyn.
Turvallisuustiedot mainitaan asiaankuuluvissa kohdissa.
Yleiset turvallisuusnäkökohdat, katso Yleiset varoitukset, muistutukset ja huomautukset.
Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle
viranomaiselle, jossa laitteen käyttäjä ja/tai potilas ovat.

3.3

Käyttöohjeessa liikkuminen
Valikot, kuvakkeet ja toiminnot on osoitettu lihavoinnein seuraavasti:
•

4
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Klikkaa Save (Tallenna).

Pakkauksesta purkaminen
1.

Pura laite varovasti pakkauksestaan.
Kun purat laitteen ja lisävarusteet pakkauksesta, säilytä pakkausmateriaali. Jos laite täytyy lähettää korjattavaksi,
alkuperäinen pakkausmateriaali suojaa laitetta vaurioilta kuljetuksen aikana.

2.

Tarkista laite ja lisävarusteet silmämääräisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään, jolta saat lisäohjeita.

3.

Varmista lähetysluettelosta, että kaikki tarvittavat osat ja varusteet ovat mukana. Jos jotain puuttuu, ota yhteys
paikalliseen jälleenmyyjään.

ICS Impulse
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Asennus
ICS Impulse -järjestelmän asennuksen suorittamiseksi katso seuraavia:
•

Otosuite Vestibular -ohjelmiston asennus

•

Klinikan tietojen mukautus

•

Lasien kytkeminen tietokoneeseen

•

Synkronoidun huonevideon asennus

•

Tutkimuspaikan valmistelu

•

Ulkoisen monitorin asettaminen

•

Näytemateriaalin tuonti

5.1

Otosuite Vestibular -ohjelmiston asennus

5.1.1

Järjestelmävaatimukset
Käyttöjärjestelmä

64-bittinen Windows 10 Pro (erillinen, asiakasohjelma, palvelin, molemmat)

CPU

Intel i7 -suoritin (vähintään 9. sukupolvi)

Muisti

16 Gt

Levytila

500 Gt

Liitännät

Enintään neljä USB 3.0 -liitintä
Lisä-VGA-portti ulkoista monitoria varten

Grafiikkakortti

Erillinen grafiikkakortti, jossa vähintään 2 Gt muistia

Monitori

1600 x 900 näyttöresoluutio 100 % DPI:llä
1920 x 1080 näyttöresoluutio 100 % tai 125 % DPI:llä

5.1.2

Komponentit

Hiiri, näppäimistö

Internet-yhteys

Internet-yhteyttä tietokoneella suositellaan asennuksen aikana synkronoidun
huonekameran asentamista varten.

Asennuksen käynnistäminen
1.

Aseta Otosuite Vestibular -asennuslevy tietokoneeseen.

2.

Jos sisältö ei näy automaattisesti, navigoi resurssienhallinnalla kyseiseen asemaan.

3.

Sulje kaikki Windows-ohjelmat asennusohjelman toiminnan varmistamiseksi.

4.

Älä liitä mitään lisävarusteita ennen kuin asennus on valmis.

5.

Kaksoisnapsauta Setup (Asetus) -tiedostoa käynnistääksesi asennuksen.
Otosuite Vestibular -ohjelmiston asentaminen saattaa edellyttää lisäsovellusten asentamista. Sovellukset
luetellaan valintaikkunassa.
–

Valitse Install (Asenna).
Kun sovellukset on asennettu, tietokone voi käynnistyä uudelleen.

–

ICS Impulse

Kirjaudu tietokoneelle. Asennus jatkuu käynnistyksen jälkeen automaattisesti.
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6.

Napsauta Tervetuloa-näytöllä Next (Seuraava).

7.

Hyväksy lisenssisopimukset napsauttamalla ja napsauta sitten Next (Seuraava).

8.

Käyttötilastot-näyttö tulee esiin. Valitse Next (Seuraava).
Käyttötilastot-työkalun avulla voit jakaa nimetöntä käyttöstatistiikkaa Natusille. Tämä auttaa meitä ymmärtämään
asiakkaidemme tarpeita paremmin sekä kehittämään tuotteitamme ja palveluitamme.
Työkalu lähettää nimetöntä käyttöstatistiikkaa Natusille, kun tietokone on yhdistetty internetiin.
Voit kytkeä käyttöstatistiikkatyökalun päälle tai pois päältä milloin tahansa:
–

Napsauta Otosuite Vestibular -sovelluksen Workflow Panel (Työnkulun paneeli) -ikkunan alareunassa olevaa
Options (Valinnat) -kohtaa.

–

Valitse System Settings > Error Logs (Järjestelmän asetukset > Virhelokit).

Mukana vain Otosuite Vestibular -ohjelman käyttöön liittyvä nimetön käyttöstatistiikka, kuten kuinka usein eri
toimintoja on käytetty ja kuinka usein eri painikkeita ja valikkokohtia on klikattu. Työkalu ei lähetä mitään
henkilökohtaisia tietoja tai potilastietoja, eikä mitään tietoja, jonka avulla tietokone tai mikä tahansa kyseiseen
tietokoneeseen liittyvä käyttötapa voidaan tunnistaa.
Otosuite Vestibular -ohjelmiston asennuksen aikana asentuvat myös muut tähän liittyvät ohjelmat kuten
SQL Server (OTOsuite Vestibular -tietokanta) ja Access Database Engine (tukee Chartr-tietokantaa).

Mahdolliset virheviestit

5.1.3

Virheviestit

Mitä silloin pitää tehdä

Palomuurin viestit:

Salli pääsy.

Käyttäjätilin valvonnan asetukset (UAC) -viesti:

Hyväksy viesti, sillä se ei ole osoitus ongelmasta.

Microsoft Webcam- tai SQL Server -virheviestit:

Tulee näkyviin, jos Microsoft on asentanut uusia
Windows-päivityksiä eikä tietokonetta ole käynnistetty
uudelleen. Käynnistä tietokone uudelleen ja käynnistä
ohjelmiston asennus.

Asennusasetusten valitseminen
Kun asennat Otosuite Vestibular -ohjelmiston, voit valita kahdesta asennuksesta:
•

verkkoasennus

•

erillinen asetus

Verkkoasennus

Yksi palvelin isännöi tietokantaa yhdelle tai useammalle asiakastyöasemalle,
jolle Otosuite Vestibular -sovellus on asennettu.
Suosittelemme verkkoasennuksien asetusten tekemistä verkkodomaineja käyttämällä.
Emme suosittele työryhmien käyttöä, koska se edellyttää samaa käyttäjänimeä ja
salasanaa jokaisella tietokoneella.

Erillinen asetus
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Yksi tietokone isännöi sekä tietokantaa että Otosuite Vestibular -sovelluksia.
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Asennusasetusten valitseminen
Standalone installation (Erillinen asennus)
SQL-tietokanta ja Otosuite Vestibular -ohjelmisto
Valitse Standalone (Erillinen).
Valitse Next (Seuraava).
Kun jatkat asennusta, katso Asennuksen vieminen loppuun.

Network installation – Server (Verkkoasennus – Palvelin)
SQL-tietokanta ja rajoitettu versio OTOsuite Vestibular-ohjelmistosta (potilashallinta, järjestelmän asetusten
muutokset ja tietokannan hallinta)
Jos haluat jatkaa asennusta palvelimelle, katso Verkkoasennus – Server (Palvelin) tai Both (Molemmat).

Network installation – Client (Verkkoasennus – Asiakas)
Otosuite Vestibular -ohjelmisto:
Valitse Client (Asiakas) ja valitse Next (Seuraava).
Syötä portin numero ja palvelintietokoneen nimi, jonka olet saanut palvelimen asennuksen yhteydessä.
Valitse Next (Seuraava).
Kun jatkat asennusta, katso Asennuksen vieminen loppuun.

Network installation - Both (Client and Server) [Verkkoasennus - Molemmat (Asiakas ja Palvelin)]
SQL-tietokanta ja Otosuite Vestibular -ohjelmisto tukevat lisäasiakkaiden asennusta.
Jos haluat jatkaa asiakkaan ja palvelimen asennusta, katso Verkkoasennus – Server (Palvelin) tai Both
(Molemmat).

5.1.4

Verkkoasennus – Server (Palvelin) tai Both (Molemmat)
Suoritettaessa palvelin-/asiakasasennusta on palvelin asennettava ensin.
Ennen asennuksen aloittamista on määriteltävä asennustyyppi. Katso Asennusasetusten valitseminen.
1.

Valitse Server (Palvelin) tai Both (Molemmat).

2.

Valitse Next (Seuraava).
Vaikka SQL-palvelimen käyttämän portin numeron voi vaihtaa, suosittelemme käyttämään sitä, joka näkyy
näytöllä.

ICS Impulse

3.

Merkitse muistiin syötteet kohtiin Port Number (Portin numero) ja Server Computer Name(Palvelimen
tietokoneen nimi), sillä näitä tietoja tarvitaan kaikissa asiakastietokoneissa. Tulostimeen liitettyjen tietokoneiden
kohdalla voit tulostaa tiedot.

4.

Jatka asennuksen päättämisestä annettuja ohjeita noudattaen. Katso Asennuksen vieminen loppuun.
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5.1.5

5.1.6

Asennuksen vieminen loppuun
1.

Valitse Install Asenna.

2.

Esiin tulee tilaikkuna, joka näyttää asennuksen etenemisen.

3.

Paina Finish (Lopeta).

4.

Avaa Display (Näyttö) -toiminto Windowsin Control Panel (Ohjauspaneeli) -toiminnossa ja aseta näytön DPI
arvoon 100 %.

5.

Katso demotietojen tuonnista Demotietojen tuonti.

Klinikan tietojen mukautus
•

Erilliset asennukset
Syötä klinikkakohtaiset tiedot jokaiselle työasemalle, johon ohjelmisto asennetaan.

•

Verkkoasennukset
Jos tiedot syötetään yhteen asiakasasemaan, ne päivittyvät kaikkiin asiakasasemiin.

Ensimmäisen sisäänkirjautumisen yhteydessä Otosuite Vestibular antaa oletuskäyttäjänimen ja -salasanan. Kun on
lisätty yksi käyttäjä, jolla on pääkäyttäjän oikeudet, tämä oletuskäyttäjänimi ja -salasana eivät ole enää voimassa
(kentät ovat tyhjiä). Käytä uutta käyttäjänimeä ja salasanaa seuraavissa kirjautumisissa.

Kielen valinta
1.

Napsauta Otosuite Vestibular -sovelluksen Workflow Panel (Työnkulun paneeli) -ikkunan alareunassa olevaa
Options (Valinnat) -kohtaa.

2.

Napsauta System Settings (Järjestelmän asetukset).

3.

Napsauta Workstation Settings (Työaseman asetukset) -välilehteä.

4.

Napsauta Select Program Language (Valitse ohjelman kieli) -luettelosta haluamasi kieli.

5.

Käynnistä uudelleen valitsemalla Yes (Kyllä).

Klinikan tiedot
1.

Napsauta Otosuite Vestibular -sovelluksen Workflow Panel (Työnkulun paneeli) -ikkunan alareunassa olevaa
Options (Valinnat) -kohtaa.

2.

Napsauta Facility Info (Klinikan tiedot) -välilehteä.

3.

Lisää klinikan tiedot. Katso Valinnat – Facility Info (Klinikan tiedot).

Tutkimusprotokollat
1.

Napsauta Otosuite Vestibular -sovelluksen Workflow Panel (Työnkulun paneeli) -ikkunan alareunassa olevaa
Options (Valinnat) -kohtaa.

2.

Napsauta Protocols (Protokollat) -välilehteä.
Katso tutkimusprotokollien luominen tai muuttaminen kohdasta Valinnat – Protocol (Protokolla).

Raportin valinnat
1.

Napsauta Otosuite Vestibular -sovelluksen Workflow Panel (Työnkulun paneeli) -ikkunan alareunassa olevaa
Options (Valinnat) -kohtaa.

2.

Napsauta Report (Raportti) -välilehteä.

Muuta asetuksia kuten postinumeron paikkaa tai paperin kokoa. Katso Valinnat – Reports (Raportit).
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5.1.7

Otosuite Vestibular -ohjelmisto päivittäminen
Päivitettäessä Otosuite Vestibular -ohjelmistoa ei ole mahdollista muuttaa aiemmin valittua asennustyyppiä.
Jos asennustyyppiä pitää muuttaa, ota yhteys paikalliseen edustajaasi.
Kun päivität palvelin/asiakas-asennusta, palvelin pitää päivittää ensin.
Suosittelemme viemään kaikki arkistoimattomat potilastiedot ennen ohjelmiston päivitystä.
Jos näytölle tulee palomuuriviesti, salli pääsy.
Ohjeet on annettu kohdassa Otosuite Vestibular -ohjelmiston asennus.

5.1.8

Otosuite Vestibular -ohjelmiston poistaminen
Otosuite Vestibular -ohjelmiston asennuksen poisto poistaa sovelluksen, mutta ei muita ohjelmia, jotka olivat osana
edellistä Otosuite Vestibular -asennusta (esimerkiksi SQL Server, National Instruments jne.).

5.1.9

1.

Jos Otosuite Vestibular -ohjelmisto on aktiivinen, poistu sovelluksesta.

2.

Käytä Windowsin ohjelmien poisto -toimintoa.

Järjestelmän lisäasetukset
Jotkin System Settings (Järjestelmän asetukset) -ikkunat ovat vain sellaisten käyttäjien käytettävissä, joiden
käyttäjäprofiili sisältää yhden tai molemmat valinnoista valittuina:
•

Add User as Administrator (Lisää käyttäjä järjestelmänvalvojana)

•

Allow User to Change System Settings (Salli käyttäjän muuttaa järjestelmän asetuksia)

Katso Järjestelmänvalvoja-välilehti.

5.1.9.1

Järjestelmänvalvoja-välilehti
Käyttäjätiedot näkyvät tässä ikkunassa.
Vain käyttäjät, joilla on Add User as Administrator(Lisää käyttäjä järjestelmänvalvojana) -oikeudet, voivat käyttää
tätä ikkunaa.
1.

Napsauta Otosuite Vestibular -sovelluksen Workflow Panel (Työnkulun paneeli) -ikkunan alareunassa olevaa
Options (Valinnat) -kohtaa.

2.

Napsauta System Settings (Järjestelmän asetukset) -välilehteä.

3.

Napsauta Administrator (Järjestelmänvalvoja) -välilehteä.

Uuden käyttäjän lisääminen
Ensimmäisen sisäänkirjautumisen yhteydessä Otosuite Vestibular antaa oletuskäyttäjänimen ja -salasanan. Kun on
lisätty yksi käyttäjä, jolla on pääkäyttäjän oikeudet, tämä oletuskäyttäjänimi ja -salasana eivät ole enää voimassa
(kentät ovat tyhjiä). Käytä uutta käyttäjänimeä ja salasanaa seuraavissa kirjautumisissa.
Huomautus • Anna vähintään yhdelle käyttäjälle pääkäyttäjäoikeudet.

ICS Impulse
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Lisää uusia käyttäjiä napsauttamalla New (Uusi) -painiketta.
Tähdellä (*) merkityt kentät on täytettävä.
Salasanassa suurilla ja pienillä kirjaimilla on merkitystä.
Voit sallia käyttöoikeuden napsauttamalla valintaa:
•

Add User as Administrator (Lisää käyttäjä järjestelmänvalvojana)
Näin käyttäjä saa kaikki oikeudet järjestelmään.
tai

•

Allow User to Change System Settings (Salli käyttäjän muuttaa järjestelmän
asetuksia)
Näin käyttäjä saa kaikki oikeudet järjestelmään paitsi:
–

Käyttäjien lisääminen, muokkaaminen tai poistaminen

–

Verkkosijainnin määrittely jaetuille tiedostoille (video, raportit (PDF), tuonti,
vienti)

–

Sovelluslisenssin ja laiteohjelmiston päivittäminen

Käyttäjätietojen muokkaaminen
Valitse käyttäjä käyttäjäluettelosta.
Napsauta Edit (Muokkaa) -painiketta.
Tee tarvittavat muutokset. Tähdellä (*) merkityt kentät on täytettävä.

Käyttäjän poistaminen
Valitse käyttäjä käyttäjäluettelosta.
Napsauta Delete (Poista) -painiketta.
Valitse OK (OK).

5.1.9.2

Työaseman asetukset
Vain käyttäjät, joiden profiilissa on valittu Allow User to Change System Settings (Salli käyttäjän muuttaa
järjestelmän asetuksia), voivat käyttää tiettyjä kenttiä työaseman asetusten muuttamiseen.
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1.

Napsauta Otosuite Vestibular -sovelluksen Workflow Panel (Työnkulun paneeli) -ikkunan alareunassa olevaa
Options (Valinnat) -kohtaa.

2.

Napsauta System Settings (Järjestelmän asetukset) -välilehteä.

3.

Täytä kentät järjestelmän pääkäyttäjän antamilla tiedoilla.

ICS Impulse
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Kohde

Asetukset

Workstation Computer
Name (Työaseman
tietokoneen nimi)

•

Tämä vain luku -kenttä näyttää tietokoneen nimen, joka on annettu
Windowsin ohjauspaneelissa.

Workstation Location
(Työaseman sijainti)

•

Käyttäjän määrittämä kuvaileva nimi tämän tietokoneen sijainnille

Installation Profile
(Asennusprofiili)

•

Tämä vain luku -kenttä näyttää asennustyypin, joka valittiin ohjelmiston
asennuksen yhteydessä - erillinen, palvelin, asiakas tai molemmat.

Client/Server Database
Port (Asiakkaan/palvelimen
tietokantaportti)

•

Tämä vain luku -kenttä näyttää portin numeron, jota asiakas käyttää
tietokannan käyttöön verkossa

•

E-mail Server (Sähköpostipalvelin)
Tämä verkossa oleva tietokone vastaa sähköpostien vastaanottamisesta,
reitityksestä ja toimittamisesta

E-Mail Configuration
(Sähköpostin määritys)

•

From E-mail (Lähettäjän sähköposti)
Tämä sähköpostiosoite lähettää sähköpostia.

•

To E-mail (Vastaanottajan sähköposti)
Tämä oletussähköpostiosoite on osoite, johon sähköpostiviestit
lähetetään. (Käyttäjä voi muuttaa tai lisätä tähän sähköpostiosoitteeseen.)

SMTP Port (Default = 25)
(SMTP-portti [oletus = 25])

•

Tämä kenttä määrittää yksinkertaisen sähköpostinsiirtoprotokollaportin.
(Yleensä käytetään 25:tä.)

This server requires a
secure connection (SSL)
(Tämä palvelin edellyttää
turvattua yhteyttä [SSL])

•

Kun tämä asetus on valittuna, SSL-suojausprotokollaa (Secure Sockets
Layer) käytetään sähköpostia lähetettäessä.

•

Use default network credentials (Käytä oletusverkkotunnuksia)
Käyttää oletusverkkotunnuksia sähköpostipalvelimelle kirjautumiseen

Outgoing Email Account
(Lähtevän sähköpostin tili)

•

Log in with user name and password (Kirjaudu käyttäjänimellä ja
salasanalla)
Käyttää käyttäjän nimeä ja salasanaa, sellaisina kuin ne on määritetty
tämän valinnan alla oleviin kenttiin, sähköpostipalvelimelle kirjautumiseen

Tele-Vestibular
(Tele-vestibulaarinen)
Select Program Language
(Valitse ohjelman kieli)

ICS Impulse

•

Valitse Collection (Kerää) ja/tai Analysis (Analyysi).

•

Napsauta ja valitse tarvittaessa Transmit to Specific IP (Lähetä tiettyyn
IP-osoitteeseen).

•

Napsauta ensisijaista kieltä. Korostettua kieltä käytetään sovelluksen
uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
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5.1.9.3

Tallennuspaikan muuttaminen viennille, tuonnille, videoille ja PDF-tiedostojen raportointiin
Kun Otosuite Vestibular -ohjelmisto on asennettu verkkoasennuksena, oletustallennussijainti video- ja
raporttitiedostoille on asetettu palvelintietokoneelle kaikkien asiakasasemien jaettavaksi.
Oletussijainnit vienti- ja tuontitiedostoille asetetaan jokaiselle yksittäiselle asiakasasemalle. Varmista, että kansion
lupatasoksi on asetettu jakaminen.

5.1.9.4

Tallennuspaikan muuttaminen
Käyttäjät, joilla on ominaisuus Add User as Administrator (Lisää käyttäjä järjestelmänvalvojana) käytössä omassa
profiilissaan, voivat käyttää tätä toimenpidettä tiedostojen tallennussijainnin muuttamiseen.
Napsauta Otosuite Vestibular
-sovelluksen Workflow Panel (Työnkulun
paneeli) -ikkunan alareunassa olevaa
Options (Valinnat) -kohtaa.
Select System Settings > (Järjestelmän
asetukset >) Administrator
(Järjestelmänvalvoja) -välilehti.
Napsauta Otosuite Vestibular
Storage Locations (Otosuite Vestibular
-tallennussijainnit) -ikkunassa Browse
(Selaa) -painiketta asianmukaisen
kentän vieressä.
Jos valitset kansion verkosta, varmista että kansio on määritetty jaettavaksi.
Napsauta Otosuite Vestibular Storage Locations (Otosuite Vestibular -tallennussijainnit) -ikkunassa Browse
(Selaa) -painiketta asianmukaisen kentän vieressä.
Valitse kansio ja napsauta OK (OK).
Kansion uusi sijainti näkyy Otosuite Vestibular Storage Locations (Otosuite Vestibular -tallennussijainnit)
-ikkunassa.
Jokaisen asetetun sijainnin kohdalla olemassa olevat tiedostot siirretään tarvittaessa aiemmasta sijainnista uuteen.

Aseta jako-ominaisuudet uudelle tallennussijainnille
Jos uusi tallennussijainti asetetaan kansioon, jota ei ole määritetty jakoa varten, toimi seuraavasti:
1.

Navigoi vaadittuun kansioon.

2.

Napsauta oikealla painikkeella uudeksi tallennussijainniksi valittua kansiota.

3.

Valitse Share with (Jaa henkilöille). Valitse Specific people... (Tietyt ihmiset...).

4.

Valitse nimet.

5.

Napsauta Add (Lisää)-painikkeen viereistä kenttää.

6.

Kirjoita nimi ja napsauta kohtaa Add (Lisää).

7.

Jos haluat muuttaa lupaa, korosta käyttäjän nimi napsauttamalla sitä.

8.

Napsauta oikealla olevaa pudotusvalikon nuolta ja napsauta kohtaa Read/Write (Luku/kirjoitus).

9.

Toista vaiheita 7 ja 8, kunnes Read/Write (Luku/kirjoitus) on asetettu kaikille luetteloon lisätyille käyttäjille.

10. Valitse Share (Jaa).
11. Valitse Done (Valmis).
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5.1.9.5

Tietoja ohjelmistosta
Voit tarkastella Otosuite Vestibular -ohjelmiston ja sen osien tietoja seuraavasti:
1.

Napsauta Otosuite Vestibular -sovelluksen Workflow Panel (Työnkulun paneeli) -ikkunan alareunassa olevaa
Options (Valinnat) -kohtaa.

2.

Valitse System Settings > About (Järjestelmän asetukset > Tietoja).

Voit päivittää tältä näytöltä Otosuite Vestibular -lisenssin ja lasien laiteohjelmiston.

5.1.9.6

•

Ohjelmistolisenssin päivitys

•

Lasien laiteohjelmiston päivittäminen

Ohjelmistolisenssin päivitys
1.

Napsauta Otosuite Vestibular -sovelluksen Workflow Panel (Työnkulun paneeli) -ikkunan alareunassa olevaa
Options (Valinnat) -kohtaa.

2.

Valitse System Settings > About (Järjestelmän asetukset > Tietoja).
Ohjelmistolisenssin päivittäminen edellyttää pääkäyttäjäoikeuksia.

5.1.9.7

3.

Napsauta Update License (Päivitä lisenssi)

4.

Selaa esiin uusi lisenssitiedosto (.otolic) ja valitse Open (Avaa).

Päivittää lasien laiteohjelmistoa
Lasien laiteohjelmiston päivittäminen edellyttää pääkäyttäjäoikeuksia.
Kun lasit on liitetty tietokoneeseen, Firmware version (Laiteohjelmiston versio) -kohdassa näkyy laiteohjelmiston
senhetkinen versio. Lisätietoja lasien kytkemisestä löytyy kohdasta Lasien kytkeminen tietokoneeseen.

5.1.9.8

1.

Napsauta Otosuite Vestibular -sovelluksen Workflow Panel (Työnkulun paneeli) -ikkunan alareunassa olevaa
Options (Valinnat) -kohtaa.

2.

Valitse System Settings > About (Järjestelmän asetukset > Tietoja).

3.

Paina Update Firmware (Päivitä laiteohjelmisto).

4.

Selaa esiin lasien laiteohjelmisto, *.otofw (*.otofw).

5.

Avaa tiedosto. Useat viestit kertovat päivityksen edistymisestä.

6.

Noudata näytöllä näkyviä ohjeita.

Virhelokit
Huomautus • Vianetsintää ja virheiden jäljitystä ei pidä käyttää, elleivät in edustajat tai tukihenkilöstö neuvo
niin tekemään.

ICS Impulse

1.

Napsauta Otosuite Vestibular -sovelluksen Workflow Panel (Työnkulun paneeli) -ikkunan alareunassa olevaa
Options (Valinnat) -kohtaa.

2.

Valitse System Settings > Error Logs (Järjestelmän asetukset > Virhelokit).
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Asennus

Workstation
(Työasema)

System Logging
(Järjestelmään
kirjautuminen)

Debug Tracing
(Vianetsintä)

Workstation Computer Name
(Työaseman tietokoneen nimi)

Tämä vain luku -kenttä näyttää tietokoneen nimen,
joka on annettu Windowsin ohjauspaneelissa.

Workstation Location
(Työaseman sijainti)

Käyttäjän määrittämä kuvaileva nimi tämän
tietokoneen sijainnille

Sijainti, johon järjestelmän virhelokitiedostot tallennetaan.
Allow Anonymous Usage
Statistics (Salli anonyymit
käyttötilastot)

Napsauta anonyymi tilaston seuranta päälle tai pois
päältä. Katso Asennuksen käynnistäminen.

Copy Logs (Kopioi lokit)

Napsauta tehdäksesi kopion kaikista
lokitiedostoista ja sijoittaaksesi ne ilmoitettuun
sijaintiin.

Enable Debug Tracing
(Ota käyttöön vianetsintä)

Jos tämä on valittuna, vianetsintätason
vianetsinnän jäljitys otetaan käyttöön.

Overwrite Existing Debug Files
(Kirjoita vianetsintätiedostojen
päälle)

Valitse, jos haluat, että jälkitiedosto korvataan joka
kerta, kun sovellus käynnistetään. Jos tätä ei valita,
jälkitiedot lisätään nykyisen tiedoston loppuun.

Trace Categories (comma
separated): (Jälkiluokitukset
[erotettu pilkulla]:)

Nämä kentät on täytetty Natusin tuen tarjoamilla
tiedoilla.

Other Options: (Muut valinnat:)

Varattu Natusin käyttöön.

Sijainti, johon vianetsintätiedostot tallennetaan.

5.2

Lasien kytkeminen tietokoneeseen
Laseissa on yksi USB-kaapeli, joka liitetään suoraan tietokoneeseen.
1.

Irrota lasien linssisuojus.
Säilytä suojus. Kun laseja ei käytetä, aseta suojus takaisin estääksesi pölyn kertymisen linssiin.

2.

Liitä lasien USB-kaapeli määriteltyyn USB-liittimeen. Katso tekniset tiedot. Lasien ajurin asentaminen vie
muutaman minuutin.
Huomautus • Suosittelemme saman USB-liittimen käyttöä aina, kun lasit kytketään käyttöön.

Huomautus • Käytä USB 3.0 -porttia.
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5.2.1

Lasien käynnistäminen ja sammuttaminen
Lasien käynnistäminen
1.

Käynnistä tietokone.

2.

Liitä lasien USB-kaapeli yhteen tietokoneen USB-porteista.
Lasit käynnistyvät.

3.

Käynnistä Otosuite Vestibular -ohjelmisto.
Lasit ja kytkeytyvät Otosuite Vestibular -ohjelmistoon automaattisesti.

Lasien sammuttaminen
Varoitus • Lasien virran katkaisemiseksi irrota laite verkkovirrasta irrottamalla USB-kaapeli tai sammuta
tietokone.

5.2.2

Laseihin asennettujen lisenssien määrittäminen
1.

Napsauta Otosuite Vestibular -sovelluksen Workflow Panel (Työnkulun paneeli) -ikkunan alareunassa olevaa
Options (Valinnat) -kohtaa.

2.

Valitse System Settings > About (Järjestelmän asetukset > Tietoja).
Voimassa olevat lisenssit on lueteltu Features (Ominaisuudet)-ruudussa.

5.2.3

Ylimääräisten lasilisenssien asentaminen
Update License Update License (Päivitä lisenssi) on poissa käytöstä kaikilta käyttäjiltä lukuun ottamatta
pääkäyttäjäoikeudet saaneita käyttäjiä.
Jotta voit asentaa yhden tai useamman lisenssin Otosuite Vestibular -järjestelmään, sinun on asennettava ne laseihin.
Katso Tietoja ohjelmistosta.

5.3

Synkronoidun huonevideon asennus
Synkronoitu huonevideo tallentaa videon ja äänen.
Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-liittimeen.
Asennus käynnistyy automaattisesti. Jos esille tulee ohjainta koskeva viesti, seuraa näytön ohjeita.

5.4

Tutkimuspaikan valmistelu
Tutkimusympäristöön kohdistuvat vaatimukset voivat vaihdella suoritettavan tutkimustyypin mukaan:

ICS Impulse

•

Tutkimukset ja kalibrointi käyttämällä fiksaatiopistettä edellyttävät seinää tai muuta kiinteää pintaa, jota voidaan
käyttää projektiopintana. Katso Fiksaatiopistettä käyttävän tutkimuksen asettaminen.

•

Joissakin tutkimuksissa tarvitaan tuoli potilaiden avuksi. Katso Tuolia käyttävän tutkimuksen asettaminen.

•

Tutkimukset, jotka edellyttävät tutkimuspöydän käyttöä, saattavat viedä lisätilaa pöydän sijoittamiseksi. Katso
Tutkimuspöytää käyttävän tutkimuksen asettaminen.

•

Huonevideotallenteita käyttäviä tutkimusta varten tarvitaan videokameran asennusta. Katso Synkronoitua
huonevideota käyttävän tutkimuksen asettaminen.
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Asennus

5.4.1

Fiksaatiopistettä käyttävän tutkimuksen asettaminen
Fiksaatiopiste on itsekiinnittyvä piste, joka voidaan sijoittaa seinälle tai muulle kiinteälle pinnalle, ja jota voidaan
käyttää projektiopintana sekä tutkimuslaitteiden kalibrointiin että tutkimukseen.

Fiksaatiopisteen sijoittaminen
1.

Valitse soveltuva seinä tai muu kiinteä pinta.

2.

Kiinnitä yksi järjestelmän mukana toimitetuista fiksaatiopisteistä seinään potilaan silmien tasolle.
Huomautus • Kun laitetta ei voi kalibroida, napsauta Default (Oletus) kalibroinnin oletusarvon (Δ = 21)
ottamiseksi käyttöön. Varmista, että potilas katsoo suoraan eteenpäin kohti fiksaatiopistettä, ennen kuin
napsautat Default (Oletus).

5.4.2

Tuolia käyttävän tutkimuksen asettaminen
Useimmissa tutkimuksissa potilas asetetaan mukavasti tuolille.
Huomautus • Jos potilas laitetaan tuoliin, tuolin on oltava paikallaan, eikä se saa kääntyillä.
Tuoli on sijoitettava vähintään metrin päähän projektiopinnasta. Tätä asentoa hyödynnetään kalibroinnissa.
Katso Fiksaatiopistettä käyttävän tutkimuksen asettaminen.

5.4.3

Tutkimuspöytää käyttävän tutkimuksen asettaminen
Joissakin tutkimuksissa, kuten positionaalisissa ja kalorisissa tutkimuksissa potilas on sijoitettava mukavasti
tutkimuspöydälle, jossa potilas voi liikkua istuvasta asennosta selälleen ja takaisin.
Tutkimuspöytä on sijoitettava vähintään metrin päähän projektiopinnasta. Tätä asentoa hyödynnetään kalibroinnissa.
Katso Fiksaatiopistettä käyttävän tutkimuksen asettaminen.

5.4.4

Synkronoitua huonevideota käyttävän tutkimuksen asettaminen
Huomautus • Jos käytössä on Synchronized Room Video (Synkronoitu huonevideo), kameran asentoa pitää
ehkä säätää, jotta potilaan koko pää näkyy videolla tietojenkeräyksen aikana. Ääntä tallennettaessa on
tärkeää sijoittaa kamera niin, että ympäristön melun taso pysyy mahdollisimman alhaisena.

5.5
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Ulkoisen monitorin asettaminen
1.

Kytke ulkoinen monitori tietokoneeseen.

2.

Avaa Display (Näyttö) -toiminto Windowsin Control Panel (Ohjauspaneeli) -paneelissa.

3.

Varmista, että tietokoneen näyttö tunnistetaan päänäyttönä (1), ja laajenna näyttö toiseen näyttöön.

4.

Käynnistä Otosuite Vestibular -ohjelmisto.

5.

Napsauta Otosuite Vestibular -sovelluksen Workflow Panel (Työnkulun paneeli) -ikkunan alareunassa olevaa
Options (Valinnat) -kohtaa.

6.

Valitse General (Yleiset).

7.

Valitse External Monitor (Ulkoinen monitori) -osassa valintaruutu Display (Näyttö).

ICS Impulse

Asennus
8.

Napsauta uuden ikkunan otsikkopalkkia ja vedä ikkuna ulkoiselle näytölle.

9.

Voit näyttää ikkunan mahdollisimman suurena napsauttamalla pientä ruutua ikkunan oikeassa yläkulmassa.

10. Asetukset säilyvät, kun sovellus suljetaan ja käynnistetään uudelleen.

5.6

Virta-asetusten määrittäminen
Huomautus • Pidä tietokone aina kytkettynä pistorasiaan, kun keräät pään impulssitietoja. Älä käytä akkua
tietokoneen virtalähteenä.
Virranhallintavalintojen asettaminen optimaaliseen suorituskykyyn pienentää mahdollisuutta, että kuvanopeus putoaa
alle 219 ruutuun/sekunti. (Pään impulssit hylätään, jos kuvanopeus laskee alle 219 ruutuun/sekunti.)

5.7

1.

Avaa Windows Control Panel (Ohjauspaneeli) ja valitse Power Options (Virranhallinta-asetukset).

2.

Valitse tarvittaessa Hide additional plans (Piilota lisäsuunnitelmat), niin näet High performance (Suuri
suorituskyky) -vaihtoehdon.

3.

Ota käyttöön High performance (Korkea suorituskyky) -vaihtoehto.

4.

Valitse Change plan settings (Muuta suunnitelman asetuksia).

5.

Valitse Never (Ei koskaan) kaikille vaihtoehdoille (sekä On battery [Akulla] että Plugged in [Kytkettynä]).

6.

Valitse Save changes (Tallenna muutokset).

Esittäminen kaukosäätimellä
Erikseen hankittavaa esityskaukosäädintä voidaan käyttää Otosuite Vestibular -sovelluksen kanssa eri toiminnoissa.
Esityskaukosäätimet on testattu ja ne ovat yhteensopivia sovelluksen kanssa:

5.8

•

Logitech Wireless Presenter R400

•

Kensington Wireless Expert Presenter

•

Targus Laser Presentation Remote

Näytemateriaalin tuonti
Tuotua näytemateriaalia voidaan käyttää eri tarkoituksiin:

5.8.1

•

Auttaa käyttäjiä tutustumaan Otosuite Vestibular -ohjelmiston käyttöön ja tulosten vertailuun.

•

Raportointimakrot auttavat käyttäjiä määrittämään oireet, tutkimuslöydökset ja tulokset.

Demotietojen tuonti
Voit tutustua Otosuite Vestibular -ohjelmistoon tarkastelemalla potilastietoja ja analysoimalla erilaisia diagnooseja
esittelytietojen avulla.
Valitse Patient Selection (Potilasvalinta) -lohkosta Existing (Nykyinen).
Valitse Import (Tuo).
Napsauta Browse (Selaa) -painiketta.
Navigoi Tuonti-kansioon:
C:\ProgramData\Otometrics\OTOsuiteV\Imports\DemoData

ICS Impulse

23

ICS Impulse -lasit
Valitse DemoData-kansiota ja napsauta OK (OK).
Valitse kaikki potilastiedostot Patient Import (potilaan tuonti) -ikkunassa.
Valitse Import (Tuo).
Valitse OK (OK).
Jos olet päivittämässä ohjelmistoa ja lisäämässä lisenssiä, suosittelemme kaikkien uusien demodatatiedostojen
tuomista.

5.8.2

Näyteraporttiluetteloiden tuonti
Tuotaessa luetteloita valitse Remove Existing List (Poista luettelo) korvataksesi nykyisen luettelon tuotavalla
luettelolla. Valitse Keep Existing List (Säilytä luettelo) lisätäksesi tuotavan luettelon nykyiseen luetteloon.
Jos olet päivittämässä ohjelmistoa ja lisäämässä lisenssiä, suosittelemme tuomaan Impressions (Vaikutelmat) ja
Macros (Makrot) uudelleen. Kaikki muokkaukset aiemmin tuotuihin vaikutuksiin ja makroihin säilytetään.

6

1.

Valitse Workflow Panel (Työnkulun paneeli) -näytössä Work (Työ) -lohko ja sen jälkeen Report (Raportti).

2.

Napsauta sen raportin tyypin elementtejä, jotka haluat tuoda. Voit tuoda nämä näyteraporttiluettelot:
–

Symptoms (Oireet)

–

Impressions (Vaikutelmat)

–

Macros (Makrot)

3.

Napsauta haluamasi raporttiluettelon tiedostoa kielellä, jolla haluat sen tuoda.

4.

Valitse Open (Avaa).

5.

Valitse Save (Tallenna).

ICS Impulse -lasit
ICS Impulse -lasit ovat kevyet, napakasti istuvat monokulaarilasit.

Laseissa on seuraava varustus:
A. Laserprojektori
B. Videokamera, joka tallentaa potilaan silmän liikkeet.
C. Infrapuna-LED, joka valaisee potilaan silmän. Potilas ei näe LED-valoa.
D. Läpinäkyvä peili, joka heijastaa kuvan potilaan silmästä kameraan.
E. Liikeanturi (ei kuvassa), joka rekisteröi potilaan pään liikkeet.
F. Päähihna (ei kuvassa), joka kiinnittää lasit potilaan päähän.
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Otosuite Vestibular -työnkulku:

6.1

Kasvotyynyn vaihtaminen
Varoitus • Kertakäyttöinen kasvotyyny on vaihdettava jokaisen uuden potilaan kohdalla eikä sitä saa
puhdistaa tai käyttää uudelleen. Hävitä se paikallisten määräysten mukaisesti.
1.

Voit poistaa kasvotyynyn taivuttamalla laseja hieman ulos kameran vastakkaiselta puolelta ja vetäisemällä
kasvotyyny pois. Irrota kasvotyyny toiselta puolelta.

2.

Kohdista kasvotyynyn kieleke lasien reikään kameranpuoleisella sivulla.

3.

Varmista, että kasvotyyny on nenäkappaleen sisällä.

4.

Taivuta laseja kevyesti vastakkaiselta puolelta, kohdista kasvotyynyn kieleke lasien tämän puoleiseen reikään.

5.

Tarkista vielä, että molemmat sivut ovat kokonaan paikallaan painamalla molemmat puolet sisään.

Käytettyjen kasvotyynyjen hävittäminen
Kasvotyynyjen hävittämiseen ei ole erityisiä vaatimuksia.
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Otosuite Vestibular -työnkulku:
Otosuite Vestibular -ohjelmisto on ohjelmistotyökalu, joka yhdistää joukon vestibulo-okulaaristen refleksien ja
nystagmuksen arviointiin käytettäviä tutkimuksia ja sisältää tulosten arvioinnin ja raportoinnin tehokkaassa
PC-sovelluksessa.
Otosuite Vestibular -ohjelmisto on suunniteltu toimimaan Natuksen valmistamien videolasien kanssa. Tässä osassa
kuvataan Otosuite Vestibular -ohjelmiston tärkeimmät ominaisuudet ja toiminnot.

Workflow Panel (Työkulun paneeli)
Workflow Panel (Työnkulun paneeli) edustaa tyypillisen Otosuite Vestibular
-työnkulun elementtejä, jossa yksi tai useampi toiminto suoritetaan yleensä
istunnossa potilaan kanssa.
•

Patient Selection (Potilasvalinta)
Luo uusi potilastiedosto tai valitse olemassa oleva.

•

Current Patient (Nykyinen potilas)
Valitun potilaan tiedot tulevat näkyviin. Niitä voi tarvittaessa muokata.

•

•

Work (Työ) – Collect (Kerää)
–

Kalibroi ennen tutkimusta

–

Valitse tutkimus. Lasien lisenssi määrittää, mitkä tutkimusryhmät
ovat käytettävissä.

–

Suorita tutkimus

Work (Työ) – Review (Tarkasta)
Tarkastele kerättyä tietoa

•

Work (Työ) – Report (Raportti)
Laadi kerätyistä tiedoista raportti

•

Options (Valinnat)
Muuta asetuksia tarvittaessa.

ICS Impulse
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Otosuite Vestibular -työnkulku:

7.1

Esitutkimusohjeet potilaalle
Varoitus • Pään impulssitutkimusta ei saa suorittaa potilaille, joilla on niskavamma, tai jos potilaan lääkäri on
määrännyt potilasta rajoittamaan tai välttämään niskaan kohdistuvaa liikettä tai toimintaa

Huomautus • Ennen kuin potilas saapuu tutkittavaksi, ohjeista potilasta noudattamaan seuraavia yleisiä suosituksia:

7.2

•

Älä käytä alkoholia 48 tuntiin ennen tutkimusta.

•

Silmämeikin käyttö on kielletty.

•

Älä käytä värilinssejä.

•

Käytä mukavia vaatteita.

Otosuite Vestibular -ohjelmiston käynnistäminen
Käynnistä tietokone
Kaksoisnapsauta Otosuite Vestibular -kuvaketta.

Kirjaudutaan sisään
Uuden Otosuite Vestibular -ohjelmiston asennuksen mukana toimitetaan Administrator (Järjestelmänvalvoja)
-käyttäjänimi ja salasana.
Älä poista ensimmäistä käyttäjänimeä tai salasanaa kirjautumisnäytöltä ennen kuin vähintään yksi uusi
käyttäjänimi salasanoineen on lisätty. Varmista, että vähintään yhdellä käyttäjällä on pääkäyttäjän oikeudet.
Tietoja uusien käyttäjien lisäämisestä on Katso Järjestelmänvalvoja-välilehti -osion ”Uuden käyttäjän lisääminen”
-tehtävässä.
Syötä oma käyttäjänimesi kirjautumisikkunaan.
Syötä salasanasi.
Napsauta Login (Kirjaudu sisään).

Kirjaudutaan ulos
Kirjaudu ulos napsauttamalla Logout (Kirjaudu ulos)-painiketta näytön alareunassa.

7.3

Otosuite Vestibular -ohjelmiston päänäyttö
A

A. Workflow Panel
(Työkulun paneeli)
B. Työskentelyalue

B

C. Yleisten
toimintojen
painikkeet

C
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Otosuite Vestibular -työnkulku:
A. Workflow Panel (Työkulun paneeli)
Workflow Panel (Työnkulun paneeli) edustaa tyypillisen Otosuite Vestibular -työnkulun elementtejä, jossa
yksi tai useampi toiminto suoritetaan yleensä istunnossa potilaan kanssa.

B. Työskentelyalue
Kun valitset toiminnon tai tutkimustyypin, se näkyy tällä alueella. Alueella voi näkyä graafialue, suoratoistettu
video silmästä ja erilaisia ikkunoita, kuten ikkunat kalibrointiin ennen tutkimusta, tutkimuksen käynnistämistä
varten sekä tietojen keräämistä, tarkastelua ja vertailua varten.
Työalueen yläpuolella korostettu tutkimusvälilehti näyttää kulloinkin valittuna olevan toiminnon.

C. Yleisten toimintojen painikkeet

7.4

•

Käyttöopas-painike, josta näkee käyttöoppaan.

•

Options (Valinnat)-painike, jolla mukautetaan tutkimusvalintoja. Katso Valinnat.

•

Logout (Uloskirjautuminen) -painike, jolla kirjaudutaan ulos Otosuite Vestibular
-ohjelmistosta.

•

Hide Workflow Panel (Piilota työnkulun paneeli)- ja Display Workflow Panel (Näytä
työnkulun paneeli) -painikkeilla piilotetaan tai näytetään Workflow Panel (Työnkulun
paneeli).

Patient Selection (Potilasvalinta) -lohko
Patient Selection (Potilaan valinta) -lohkossa Workflow Panel (Työnkulun paneeli) -paneelissa voit luoda
potilastietueita ja etsiä olemassa olevia potilastietueita.

Potilastietueen lisääminen
1.

Napsauta Workflow Panel (Työnkulun paneeli) -näkymän Patient Selection (Potilasvalinta) -lohkossa
New (Uusi) -painiketta.
Esiin tulee näyttö, jolla uudet potilastiedostot voidaan luoda.
Voit asettaa potilastietueen etukäteen.

2.

Syötä uuden potilaan tiedot.
•

Tähdellä (*) merkityt kentät on täytettävä.

Huomautus • Potilaan syntymäaika ja sukupuoli tarvitaan määrittelemään ikään perustuvia normatiivisia tietoja,
joita käytetään potilaan pään impulssien vahvistuksessa.

3.

ICS Impulse

Napsauta Save (Tallenna) -painiketta.
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Otosuite Vestibular -työnkulku:

Olemassa olevan potilastiedoston avaaminen
1.

Napsauta Workflow Panel (Työnkulun paneeli) -näkymän Patient Selection (Potilasvalinta) -lohkossa
Existing (Nykyinen) -painiketta.
Esiin tulee näyttö, jolla olemassa olevia potilastiedostoja voi hakea.
Potilasluettelossa näet yleiskatsauksen potilaan kaikista tutkimuksista, voit muokata potilastiedostoja ja yhdistää
potilastiedostoja toisiinsa.
Valintamerkki kyseisten tutkimussarakkeiden kohdalla osoittaa, että yksi tai useampi tutkimus
on kerätty kyseiselle potilaalle.
Yksilöllinen tunnistesymboli osoittaa, että tutkija on merkinnyt yhden tai useampia tutkimuksia
tai videoita tiettyyn tarkoitukseen. Se voi esimerkiksi viitata epänormaaleihin tuloksiin tai
tutkimuksessa käytettäviin tuloksiin jne.

2.

Jos haluat etsiä tiettyä potilasta, napsauta tyhjän kentän yläosaa ja syötä muutama merkki tunnistetiedoista, kuten
esimerkiksi potilaan sukunimestä.

3.

Avaa potilastiedosto kaksoisnapsauttamalla potilaan nimeä tai Open (Avaa) -painiketta.

Katso kohta:

7.5

•

Current Patient (Nykyinen potilas) -lohko

•

Kahden potilastiedoston yhdistäminen

Current Patient (Nykyinen potilas) -lohko
Kun olet avannut potilastiedoston, lohkossa Current Patient (Nykyinen potilas) näkyvät valitun potilaan tarvittavat
tiedot.
Katso kohta:
•

7.6

Potilastietojen muokkaaminen

Work (Työ) -lohko
Pääset Work (Työ) -lohkossa kolmeen päätoimintoon tutkimustietojen käsittelyä
varten Otosuite Vestibular –ohjelmistossa:
•

Collect (Kerää)
Kun olet luonut uuden potilastietueen tai valinnut olemassa olevan,
napsauta Collect (Kerää) tietojenkeräyksen aloittamiseksi. Katso Tietojen
kerääminen.

•

Review (Tarkista)
Kun olet luonut uuden potilastietueen tai valinnut olemassa olevan, napsauta
Review (Tarkista) tietojen tarkastelun aloittamiseksi. Katso Tietojen
tarkastelu.

•

Report (Raportti)
Kun olet luonut uuden potilastietueen tai valinnut olemassa olevan, napsauta
Report (Raportti) raportin luomiseksi. Katso Tietojen raportointi.

Nyt valitut toiminnot on korostettu työnkulun vahvistamiseksi.
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Otosuite Vestibular -työnkulku:

7.7

Valmistautuminen tutkimukseen
Riippuen protokollan tutkimuksista saatat joutua tekemään joitain tai kaikki seuraavista vaiheista:
•

Protokollien käsittely

•

Lasien pukeminen potilaalle

•

Näkö estettynä

•

ROI:n (Kiinnostavan alueen) asettaminen ja kynnys

•

Kiertävän tiedonkeräyksen asetus
Kiertävän datan kerääminen edellyttää Torsional (Kierto) -lisenssiavainta.

7.7.1

•

Kalibrointi

•

Silmän liikkeen videotallennus

Protokollien käsittely
Otosuite Vestibular -ohjelmisto toimitetaan useiden ennalta määritettyjen protokollien mukana. Yksi näistä
protokollista on ennalta määritetty oletusprotokollaksi.
Protokolla koostuu yhdestä tai useammasta tutkimuksesta.
Voit
•

käyttää kuvan mukaista oletusprotokollaa

•

valita toisen protokollan

•

säätää protokollassa olevien tutkimusten asetuksia

•

luoda uuden protokollan

Kuvan mukaisen oletusprotokollan käyttö
Pudotusvalikossa Select Protocol (Valitse protokolla) lohkossa
Collect (Kerää) näkyy oletuksena käytetty protokolla.

ICS Impulse
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Protokollassa olevat tutkimukset tulevat näkyviin, ja ensimmäinen
suoritettava tutkimus näkyy korostettuna.

Toisen protokollan valitseminen
•

Napsauta tarvittaessa haluamaasi protokollaa Select Protocol (Valitse protokolla) -pudotusvalikosta.

Protokollassa olevien tutkimusten asetusten säätö
On suositeltavaa säätää protokollassa olevien tutkimusten asetuksia ennen tutkimusistuntoa. Katso Valinnat –
Protocol (Protokolla).

Tutkimusten lisääminen/poistaminen oletusprotokollasta
Katso Valinnat – Protocol(Protokolla).

Protokollien ja oletusvalintojen tuonti
Voit tuoda oletusprotokollia ICS Impulselle.

Jos olet tehnyt muutoksia asetuksiin ja haluat palauttaa oletusasetukset, voit käyttää Default Options
(Oietusasetukset) -tiedostoa.
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1.

Napsauta Options (Valinnat) -painiketta Workflow Panel (Työnkulun paneeli) -näkymän alaosassa.

2.

Napsauta General (Yleiset) -välilehteä.

3.

Napsauta Import/Export Test and Report Options (Tuo/vie tutkimuksen ja raportin asetukset) -osassa
Import (Tuo) -painiketta.

4.

Siirry kansioon C:\ProgramData\Otometrics\OTOsuiteV.

5.

Valitse Options -kansio ja napsauta OK (OK).

6.

Valitse Protocols (Protokollat) tai Default Options (Oletusasetukset).

7.

Valitse valinnat, jotka haluat tuoda.

8.

Valitse Import (Tuo).

9.

Valitse OK (OK).

ICS Impulse
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7.7.2

Potilaan paikka
Tarkemmat tiedot potilaan paikasta on annettu kohdassa ICS Impulse -viiteopas.

Kalibrointi
Aseta potilas vähintään metrin päähän seinästä tai muusta tasaisesta pinnasta, jota voidaan käyttää projektiopintana.
Tätä asentoa hyödynnetään kalibroinnissa.
Huomautus • Jos potilas laitetaan tuoliin, tuolin on oltava paikallaan, eikä se saa kääntyillä.
Kun potilas on paikallaan, kalibroi laite potilaan tutkimusta varten. Katso Kalibrointi.

7.7.3

Lasien pukeminen potilaalle
Ennen kuin puet lasit potilaalle, varmista
•

että lasien kasvotyyny on käyttämätön

•

että peili on puhdas ja naarmuton

Lue kohta
•

Kasvotyynyn vaihtaminen.

•

Ylläpito.

•

”Hihnan vaihtaminen” osiossa Huolto

Kun lasit ovat asianmukaisesti paikoillaan, ne istuvat mukavasti nenällä eivätkä luista pois tutkimuksen aikana.
Huomautus • Lasien sopivuus on tärkeää. Jos lasit eivät istu kunnolla, seurauksena voi olla epätarkka
tietojenkeräys. Lasien luistaminen johtaa usein epätarkkoihin (liian korkeisiin) vahvistusarvoihin.
Huomautus • Varmista ennen tutkimusta, että kaikki lasipinnat ovat puhtaita ja naarmuttomia.

Huomautus • Lisätietoja on koulutusvideossa tai osoitteessa https://hearing-balance.natus.com/productsservices/ics-impulse

Kasvotyynytyypit
Kasvotyyny 1

Kasvotyyny 2

Huomio • Kertakäyttöinen kasvotyyny on vaihdettava jokaisen uuden potilaan kohdalla, eikä sitä saa
puhdistaa tai käyttää uudelleen. Hävitä se paikallisten määräysten mukaisesti.

ICS Impulse
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1.

Aseta lasit ja kasvotyyny nro 1 potilaan kasvoille ja kiristä hihna.

2.

Kiristä hihna riittävän kireälle, jotta lasit eivät pääse siirtymään tutkimuksen aikana.

3.

Jotta johto ei olisi liian kireällä pään liikkuessa tutkimuksen aikana, kiinnitä johto potilaan vaatteisiin oikealle
olkapäälle.

4.

Varmista, että silmät ovat täysin auki niin, etteivät silmäluomet häiritse pupillin tunnistusta. Venytä potilaan
silmänympärysihoa tarvittaessa:

5.

–

Kallista lasien alaosaa ulos ja poispäin kasvoista. Vedä ihoa silmän alta alas ja aseta lasit paikalleen niin, että
iho pysyy paikallaan.

–

Kallista lasien yläosaa ulos ja poispäin kasvoista. Vedä ihoa silmän yläpuolelta ylös ja aseta lasit paikalleen
niin, että iho pysyy paikallaan.

Varmista, että lasit istuvat hyvin. Jos lasien ja potilaan kasvojen väliin jää rako, harkitse kasvotyynyä nro 2.

Rakoja syntyy usein silloin, kun kasvotyynyä nro 1 käytetään potilailla, joilla on matala nenäsilta.
Väärän tai käytetyn kasvotyynyn käytöstä voi seurata heikkolaatuisia tietoja.
Huomautus • Varmista, että hihna on ehjä ja vahingoittumaton ennen kuin potilas käyttää sitä.

Väärin istuvat lasit
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Lasien oikea istuvuus
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Esimerkki 1 – Tiedot, jotka on kerätty potilaalta, jolla ei ole matalaa nenäsiltaa
Kasvotyynyllä 1

Kasvotyynyllä 2

Vahvistusarvot ovat hajanaisia ja silmän seuranta on
laajempi kuin pään seuranta. Nämä tiedot ovat
seurausta lasien luistamisesta.

Vahvistusarvot ovat koossa ja silmän seurannat
suppeampia. Nämä tiedot ovat merkki hyvin istuvista
laseista.

Esimerkki 2 -– Tiedot, jotka on kerätty potilaalta, jolla on matala nenäsilta

7.7.4

Kasvotyynyllä 1

Kasvotyynyllä 2

Vahvistusarvot ovat koossa ja silmän seurannat ovat
pään seurantoja pienempiä. Nämä tiedot ovat merkki
hyvin istuvista laseista.

Vahvistusarvot ovat hajanaisia ja silmän seurannoissa
on kohinaa. Kasvotyyny 2 oli epämukava, mikä sai
potilaan räpyttämään silmiään ja esti tätä
kiinnittämästä katsetta fiksaatiopisteeseen pään
impulssin toimenpiteen aikana.

Silmän liikkeen videotallennus
Voit tallentaa potilaan silmän liikkeen videolle ilman analyysia tai mittausta sekä olemassa olevien että uusien
potilaiden kohdalla. Huonevideon tallennus voidaan tehdä samaan aikaan.

Synkronoidun huonevideon tallennus
Jos käytössä on Synchronized Room Video (Synkronoitu huonevideo), kameran asentoa pitää ehkä säätää, jotta
voidaan varmistaa, että potilaan koko pää näkyy videolla tietojenkeräyksen aikana.
Ääntä tallennettaessa on tärkeää sijoittaa kamera niin, että ympäristön melun taso pysyy mahdollisimman alhaisena.
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Synchronized Room Video during Collection (Synkronoitu huonevideo
keräyksen aikana) -toiminnon Workflow Panel (Työnkulun paneeli) -ikkunan alaosasta.
Avaa potilastiedosto kaksoisnapsauttamalla potilaan nimeä tai Open (Avaa) -painiketta.

ICS Impulse
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Silmän videotallennus
Kun olet luonut uuden potilastietueen tai valinnut olemassa olevan, napsauta
Collect (Kerää) Work (Työ) -lohkossa.
Valitse tutkimus videon tallentamista tai toistamista varten pudotusvalikosta.
Napsauta Start (Aloita) -painiketta.

Napsauta Stop (Lopeta) -painiketta tallennuksen lopettamiseksi.

Syötä tarvittaessa huomautukset ikkunaan alhaalle oikealle.
Videotallennuksen pituutta ei ole rajoitettu, mutta pidemmät videotallenteet luovat suurempia tiedostoja kiintolevylle.
Katso myös Videotiedostokoot.

7.7.4.1

Videon tallennusvaihtoehdot
Video (Video) -ikkuna näyttää kuvan silmästä.
Record (Tallenna) on valittu oletuksena. Silmän videoäänitys ja
tietojenkeräys käynnistyvät samaan aikaan.
Record (Tallenna) pitää merkitä, jotta kerätyt tiedot voidaan toistaa.

Silmän videota tallennettaessa voidaan valita seuraavat kuvaesitykset:
•

Eye Image (Silmän kuva)

•

Pupil Image (Pupillin kuva)

Videotallennus-painikkeet ja -valinnat
Start (Käynnistä) -painike
•

Käynnistä videotallennus.

Stop (Pysäytä) -painike
•

34

Pysäytä videotallennus.
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Videon toisto
•

Valitse tutkimus videon toistamista varten.
Luettelo videoista, jotka on kerätty kyseisestä potilaasta, näytetään tiedoin jokaisesta videotiedostosta.
Tallennustiedot on lueteltu videon kanssa.
Kuvaus
Date & Time (Päivämäärä ja
kellonaika)

•

Videon keräämisen päiväys ja aika

•

Vision (Näkö) tai Vision Denied (Näkö estetty) valittiin tallennusta varten.

•

Merkitse tiedosto tiettyyn tarkoitukseen (esimerkiksi osoittamaan
epänormaalia tulosta) ottamalla käyttöön valintaruutu sarakkeen
otsakkeen alla, joka on merkitty tällä symbolilla.

Playback (Toisto) -painikkeet ja valinnat
•

Play (Toista)
Toistaa videon.

•

Pause (Tauko)
Keskeyttää videon.

•

Stop (Pysäytä)
Pysäyttää videon.

•

Delete Right Video (Poista oikean puolen video)
Poistaa videot valitusta tutkimuksesta.

Speed (Nopeus)

7.7.4.2

•

Normal (Normaali)

•

Slow (Hidas)

•

Slower (Hitaampi)

Videotiedostokoot
Videotiedoston koko riippuu protokollalle valituista vaihtoehdoista, jos huonevideo tallennetaan, jos silmävideon
pakkaus on käytössä ja videon pituus on tallennettu.

ICS Impulse
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7.8

Tietojen kerääminen
Tietojen kerääminen olemassa olevalle tai uudelle potilaalle
tapahtuu napsauttamalla Collect (Kerää) Work (Työ) -lohkossa.
Kuvassa näkyy oletuksena käytetty protokolla. Oletusprotokollan
muutos, katso Valinnat – Protocol (Protokolla).
Napsauta tarvittaessa haluamaasi protokollaa Select Protocol
(Valitse protokolla) -pudotusvalikon Collect (Kerää) -lohkosta.
Protokollassa olevat tutkimukset tulevat näkyviin, ja ensimmäinen
suoritettava tutkimus näkyy korostettuna.
Jos valittu protokolla vastaa kytkettyjä laseja, asetusjakso
käynnistyy.
Jos asetusjakso ei käynnisty, tarkista, että protokolla vastaa
käytettyjä laseja.

7.8.1

Aseta ROI (ROI) ja kynnys
Sinun on asetettava ROI (ROI) (Kiinnostava alue) ennen minkään tutkimuksen suorittamista.
Valitse protokolla ja tutkimus Workflow Panel (Työnkulun
paneelista).
Työtilan yläreunassa näkyy ikkuna ROI(ROI) (Kiinnostava alue)
-asetuksille ja pupillin tunnistamiselle.
Ylä- ja alaikkunan välillä olevassa työkalupalkissa näkyy, mitä
vaihetta olet suorittamassa.
Sijoita potilas. Katso Potilaan paikka.
–

Katso pelkkien lasien sijoitusohjeet kohdasta Lasien pukeminen potilaalle.
Huomautus • Ohjeet Näkö estetty -ratkaisulle, katso Näkö estettynä.

Sijoita yläikkunassa ROI (ROI) pupillin ympärille:
–

Napsauta pupillin keskustaa keskittääksesi pupillin vihreän
ruudun sisään.

Voit määrittää pupillin havaitsemisen valitsemalla näytettävän
kuvan tyypin. Napsauta haluamaasi painiketta työkalupalkissa ylä- ja
alaikkunan välillä:
–

Display Grayscale Image (Näytä harmaasävykuva)
>

–

Display Pupil Location (Näytä pupillin sijainti)

Valintaa käytetään vain pupillin tunnistuksen asetuksiin.
Silmän video nauhoitetaan aina harmaasävykuvana.
>
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Jos pupillia ei tunnistettu automaattisesti, napsauta Disable Manual
Thresholding (Poista manuaalinen kynnys käytöstä) -painiketta.
Järjestelmä keskittää ristikon pupilliin.
Pupillin tunnistuksella varmistetaan, että järjestelmä seuraa
pupillia oikein kalibroinnin ja tiedonkeruun aikana.
Pyydä potilasta katsomaan fiksaatiopisteeseen.
Pupillin jäljen arviointi tarkkailemalla ristikkoa. Jos ristikko ei
seuraa pupillia (vaan hyppii ympyrää eikä pysy keskellä pupillia),
säädä kynnyksen liukusäätimen painikkeilla.
Tee lisäsäätöjä mahdollisten valkoisten alueiden poistamiseksi
pupillin valkoisen ympyräkuvan ulkopuolelta.
Voit nyt suorittaa kalibroinnin tarvittaessa. Napsauta Next (Seuraava)
-painiketta. Kalibroinnin suorittaminen, katso Kalibrointi.

7.8.2

Kalibrointi
Varoitus • Tämän prosessin aikana laserit käynnistyvät. Älä katso suoraan lasersäteeseen.
Ohjainten käyttö tai säätöjen teko tai muiden kuin tässä määriteltyjen toimenpiteiden
tekeminen voi johtaa altistumiseen vaaralliselle säteilylle.
Kalibrointitoimenpiteen aikana potilasta pyydetään katsomaan vuoroin kumpaakin pistettä, jotka tulevat esiin, kun
laserit ovat päällä. Potilaan katseen muuttuessa järjestelmä seuraa pupillin liikettä.
Kalibrointiarvot tallennetaan automaattisesti. Tallennettuja kalibrointiarvoja voidaan käyttää kaikkiin tutkimuksiin.
Uudelleenkalibrointiin ei ole tarvetta tutkimusten välillä, ellei laseja ole siirretty. Jos suljet potilaan tiedoston ja avaat
sen uudelleen, kalibrointi on suoritettava uudelleen.
Huomautus • Kun kalibrointi on suoritettu, älä sijoita laseja uudelleen potilaan päähän.

Järjestelmän kalibrointi
Napsauta tarvittaessa Help video (Ohjevideo)-painiketta.
Aseta potilas sellaisen seinän eteen, jossa ei ole visuaalisia häiriötekijöitä.
Neuvo potilasta pitämään pään paikallaan, ja seuraamaan laserpistettä pelkästään
silmillään.
Aloita kalibrointijakso: Napsauta Run (Aja kalibrointi) -painiketta.
Syötä tarvittaessa huomautukset ikkunaan alhaalle oikealle.

Oletuskalibrointimenetelmän käyttäminen
Pyydä potilasta katsomaan suoraan eteensä. Aseta tarvittaessa fiksaatiopiste seinälle.
Käynnistä keskimmäinen laser.
Neuvo potilasta katsomaan laserpistettä.

ICS Impulse
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Napsauta Default (Oletus) -kalibrointipainiketta.

Pään tarkastuksen suorittaminen
On suositeltavaa suorittaa pään tarkistus ennen tutkimuksen aloittamista.
Napsauta kuitenkin tarvittaessa Skip Head Check (Ohita pään tarkastus) -painiketta pään
tarkistuksen ohittamiseksi.
Pyydä potilasta katsomaan fiksaatiopisteeseen.
Napsauta Start Head Check (Aloita pään tarkastus) -painiketta.
Käännä potilaan päätä puolelta toiselle pienessä kulmassa (noin 10 astetta) 10 sekunnin ajan. Näytöllä näkyy
ajastin.
Tarkista, että silmän ja pään nopeudet vastaavat toisiaan.
Jos silmän ja pään nopeudet eivät vastaa toisiaan, tarvitaan uudelleen kalibrointia tai potilashistorian uudelleen
tarkastelua.
Collection (Kerääminen)-ikkuna avautuu ja ohjelmisto on valmis aloittamaan tietojen
keräämisen.

Esimerkki hyvästä kalibroinnista
Tässä esimerkissä silmän ja pään nopeudet vastaavat toisiaan.
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Esimerkki huonosta kalibroinnista

ICS Impulse
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7.8.3

Näkö estettynä
Osatutkimukset tehdään yleensä sekä näkö estettynä että ei estettynä.

Näkö estetty -asetuksen valmistelu
Jos valittuna on tutkimus, joka edellyttää näön estämistä, ohjelmisto pyytää käyttäjää valmistelemaan tutkimusta
näkö estettynä.
1.

Älä tee tutkimusta täydellisessä pimeydessä. Vaikka se EI vaikuttaisikaan luontevalta, optimaaliset tulokset
edellyttävät hieman ympäristön valoa.

2.

Jos potilaalla on pitkät silmäripset, suosittelemme mahdollisen ripsivärin poistamista. Oikean silmän silmäkupin
mustan ikkunan taakse (jonka kautta pupillia seurataan ja silmää tallennetaan) kerääntyvä ripsiväri vaikuttaa
kielteisesti pupillie seurantaan ja silmän tallentamiseen.

3.

Avaa näkö estettynä -sarja. Se sisältää kupin oikeaa silmää ja lapun vasenta silmää varten.
Varoitus • Älä kosketa mustaa ikkunaa.
Kun käsittelet oikean silmän kuppia, kosketa vain kupin muovikehystä. Iholla oleva rasva vähentää ikkunan
sumunestopinnan tehoa. Sormenjäljet haittaavat pupillin seurantaa.
Varoitus • Potilaskohtainen, kertakäyttöinen näkö estetty -ratkaisu on vaihdettava aina uuden potilaan
kohdalla, eikä sitä saa puhdistaa ja käyttää uudelleen. Hävitä se paikallisten määräysten mukaisesti.

Oikean silmän kuppi

Vasemman silmän lappu

4.

Oikean silmän kupin kiinnittäminen. Katso Oikean silmän kupin kiinnittäminen.

5.

Vasemman silmän lapun kiinnittäminen. Katso Vasemman silmälapun kiinnittäminen.

6.

Kerro potilaalle, että hetken on täysin pimeää. Vakuuta potilaalle, että vaikka hän ei näe ulos, lasien kamera voi silti
tallentaa silmän liikkeitä.

Oikean silmälapun kiinnittäminen
1.

Irrota muovitausta kupin takaa.

2.

Pyydä potilasta avaamaan silmänsä täysin auki.
Huomautus • Kupin asettaminen on helpointa, jos sinä ja potilas istutte samalla tasolla sen sijaan, että itse
seisoisit korkeammalla.
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3.

Pyydä potilasta katsomaan suoraan eteensä. Pupillin pitää olla keskellä mustaa ikkunaa.

4.

Jos potilaan silmäluomi roikkuu, pidä silmäluomea ylhäällä kuppia asettaessasi. Tämä auttaa pitämään potilaan
silmän täysin auki tutkimuksen aikana.

5.

Taita kupin sisäreuna taakse ja aseta harjanne nenän oikeaa reunaa vasten.
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A. Harjanne
6.

B. Taita sivureuna taakse

Varmista, että kuppi on keskellä silmää (ei kallistuneena ylös tai alas).
Varoitus • Älä kosketa mustaa ikkunaa.
Kun käsittelet oikean silmän kuppia, kosketa vain kupin muovikehystä. Iholla oleva rasva vähentää ikkunan
sumunestopinnan tehoa. Sormenjäljet haittaavat pupillin seurantaa.

7.

Paina varovasti reunoja, jotta voit varmistaa, että tiiviste on muotoutunut koko matkaltaan. Varmista, että kuppi
on valotiivis.

Vasemman silmälapun kiinnittäminen
1.

Poista muovinen tausta lapun takaosasta.

2.

Pyydä potilasta sulkemaan silmä.

3.

Aseta lappu leveämpi puoli nenää kohti. Varmista, että lappu on keskellä silmän päällä (ei kallistuneena ylös
tai alas).

4.

Paina varovasti reunoja, jotta voit varmistaa, että tiiviste on muotoutunut koko matkaltaan. Varmista, että lappu
on valotiivis.

Valotiiviyden tarkistaminen
1.

Anna potilaan silmille aikaa tottua.

2.

Kysy, näkeekö potilas mitään valoa. Varmista, että potilas ei katso suoraan valolähteeseen.

3.

Kun näönestokuppi ja tyyny on kunnolla asetettu eikä potilas näe valoa, jatka asettamalla lasit potilaan nenälle.

Lasien sijoittaminen näkö estetty -ratkaisua käytettäessä
Ennen lasien asettamista näkö estetty -ratkaisun päälle on varmistettava, että niissä on uusi, käyttämätön kasvotyyny.

ICS Impulse

1.

Avaa Otosuite Vestibular -sovelluksessa tutkimus Oculomotor (Liikehermo)-, Positional (Asento)- tai Caloric
(Lämpö) -tutkimusryhmästä. Vaihtoehtoisesti avaa Videos (Videot) -tutkimusryhmässä Video Record/Playback
(Videotallennus/toisto) -osio. Tutkimuksessa Vision Denied (Näkö estetty) -asetuksen on oltava käytössä.

2.

Aseta lasit potilaan nenälle kuppi keskellä lasien sisäpuolta.

3.

Kiristä hihna niin, että lasit pysyvät paikallaan tutkimuksen aikana, mutta niiden EI tarvitse olla yhtä kireällä kuin
pään impulssitutkimuksen aikana.
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Huomautus • Hihnan pitää olla vain riittävän kireällä, jotta lasit pysyvät päässä tutkimuksen (spontaani
nystagmus, katse, asento ja lämpö) aikana. Hihnaa ei siis tarvitse kiristää niin tiukalle kuin pään
impulssitutkimuksessa. Liian kireä hihna työntää näkö estetty -ratkaisua kasvoille aiheuttaen epämukavuutta,
joka tekee silmän liikkeen tallentamisesta vaikeampaa.
4.

Tarkista, että silmä on keskellä kupin ikkunaa.
Hyvä sijainti

Huono sijainti

A. Ei keskellä vertikaalisesti: Silmän päällä pitää näkyä enemmän
silmäluomea.
B. Ei keskellä vertikaalisesti: Silmän alapuolella pitää näkyä vähemmän
silmäluomea.
C. Ei keskellä horisontaalisesti: Kupin sisempi reuna ei ole riittävän
lähellä nenää. Huomaa silmänurkka kupin reunalla.

Näönestokupin ja silmälapun poistaminen
Varoitus • Näönestokupin ja lapun poistaminen hitaasti on paljon miellyttävämpää kuin niiden poistaminen
nopeasti.

7.8.4

1.

Pyydä potilasta sulkemaan silmänsä.

2.

Vedä kuppi ja lappu hitaasti pois potilaan kasvoilta.

Kiertävän tiedonkeräyksen asetus
Kiertävän datan kerääminen edellyttää Torsional (Kierto) -lisenssiavainta.
Note • Ilman Torsional (Kierto) -lisenssiä ei ole mahdollista määrittää, esiintyykö Torsional (Kierto)
-nystagmusta tutkimuksen aikana. Torsional (Kierto) -lisenssillä silmän sijainnin jäljitys ja SPV (SPV) -kaavio
ovat käytettävissä. Lisenssin avulla kiertävä tiedonkeruu on otettava käyttöön kohdasta Options
(Valinnat) > [Tutkimustyyppi].
1.

Valitse Options (Valinnat) > [Tutkimustyyppi].

2.

Ota käyttöön Torsional (Kierto) napsauttamalla valintaruutua kiertävässä sarakkeessa.
Huomautus • Arvon Vision Denied (Näkö estetty) tai Torsional (Kierto) valitseminen muuttaa kerättyjen
tietojen kuvanopeudeksi 60 fps (kuvaa sekunnissa). Tämä nopeus mahdollistaa sen, että kameran suljin pysyy
avoinna pitempään (lisää valotusta), minkä ansiosta kuvan laatu on parempi.
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Kun järjestelmä rekisteröi ensimmäisen kerran, että suoritat tutkimusta, joka vaatii kiertotietojen keräämistä istunnon
aikana, ohjelmisto pyytää sinua tekemään kiertoasetuksen. Näin saattaa tapahtua, vaikka olisit suorittanut joitakin
tutkimuksia protokollassa. Vision (Näkö) ja Vision Denied (Näkö estetty) -kiertoasetukset on määritettävä kerran.

Kierron vertailuruudun kerääminen
Kierron vertailuruudun kerääminen tulisi suorittaa tietyn testi-istunnon aikana
•

kerran näön kanssa tehtävissä tutkimuksissa
ja

•

ja kerran näkö estettynä tehtävissä tutkimuksissa.

Kun Otosuite Vestibular -ohjelmisto havaitsee, että haluat kerätä Torsional (Kierto) -viitekehyksen, näkyviin tulee
näyttö, jossa kuva otetaan.
1.

Neuvo potilasta katsomaan suoraan eteenpäin ja pitämään silmänsä täysin auki.

2.

Napsauta Capture Eye Frame (Taltioi silmän kehys) -painiketta.

Torsional (Kierto)-vertailuruudut näytetään työtilan yläosassa.
Vertailuruutuja verrataan kerättyihin tietoihin sen määrittämiseksi, esiintyykö kiertävää silmän liikettä. Vertailuruutua
voidaan käyttää kaikkien myöhempien SPV (SPV) -tutkimusten yhteydessä.
3.

Jos laatu on huono, ohjeista potilasta uudelleen ja napsauta Capture Eye Frame (Taltioi silmän kehys) -painiketta
uudelleen.
Hyvä laatu

Huono laatu

Jos istunto keskeytyi tai kuvanlaatu oli heikko, napsauta Setup (Asetukset) -painiketta, joka sisältää nyt Capture Eye
Frame (Taltioi silmän kehys) -painikkeen, ja ota kuva uudelleen.

7.8.5

Esitys kaukosäätimen avulla
Esitys kaukosäätimen avulla tarjoaa vaihtoehtoisen tavan toteuttaa joitakin tutkimustoimintoja:

ICS Impulse

•

Käytettäessä Head Position
Feedback (Pään asennon
palautetta)

Ennen tietojenkeräyksen käynnistämistä pidä sen sijaan, että
napsauttaisit kohtaa Center (Keskus), vasenta painiketta
painettuna vähintään 2 sekuntia. (Näyttö päivittyy, kun painike
vapautetaan.)

•

Tutkimuksen aloittaminen

Paina vasenta painiketta.

•

Tutkimuksen keston pidentäminen

Kun tietojenkeräys käynnistyy, pidä vasenta painiketta painettuna,
kunnes äänimerkki vahvistaa, että tutkimusta on jatkettu. (Näyttö
päivittyy, kun painike vapautetaan.)

•

Tutkimuksen lopettaminen

Paina oikeaa painiketta
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•

Tapahtumamerkin lisääminen
minkä tahansa SPV-tutkimuksen
seurantaan

Kun tietojenkeräys on käynnistynyt, paina vasenta painiketta

•

Merkitse seuranta Skew Deviation
(Sivupoikkeama) -tutkimukselle

Painamalla vasenta painiketta osoitetaan, että silmä on peitetty
Painamalla vasenta painiketta osoitetaan, että silmä ei ole peitetty

Lisätietoa esityskaukosäätimistä saa kohdasta Esittäminen kaukosäätimellä.

7.8.6

Collect (Kerää) -työkalurivi
Työkalupalkissa näkyvät painikkeet riippuvat valitusta tutkimuksesta. Ne voidaan asettaa kohdassa Options (Valinnat).
Työkalupalkin painikkeet näkyvät järjestyksessä, jossa saatat niitä tarvita, ja ne on jaettu ryhmiin toimintojen mukaan.
Parhaillaan suoritettavan jakson elementti on korostettu vihreällä.

Suoritettuihin elementteihin on lisätty vihreä valintamerkki.

Valmistautuminen tietojen keräämiseen - ROI ja kalibrointi
Katso Aseta ROI (ROI) ja kynnys ja Kalibrointi.
Painike

Toiminto
Tila-painike, joka osoittaa, että kalibrointi on suoritettu.

Disable Manual Thresholding (Poista manuaalinen kynnys käytöstä) / Enable
Manual Thresholding (Ota käyttöön manuaalinen kynnys)
•

Ota käyttöön tai poista käytöstä pupillin automaattinen tunnistus
napsauttamalla.

Display Grayscale Image (Näytä harmaasävykuva) / Display Pupil Location
(Näytä pupillin sijainti)
•
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Napsauta nähdäksesi silmän kuvan harmaasävyinä tai mustavalkoisena.
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Otosuite Vestibular -työnkulku:

Painike

Toiminto
Tila-painike, joka osoittaa, että kiertävä vertailuruutu on kerätty.

Turn Center Laser On (Kytke keskimmäinen laser päälle) / Turn Center Laser Off
(Kytke keskimmäinen laser pois päältä)
•

Kytke laserit päälle ja pois napsauttamalla.

Turn Stimulus Laser On (Kytke stimuluslaser päälle)
•

Napsauta, jos haluat laittaa päälle stimuluslaserin mittaamatta potilaan
vastetta ja tutustuttaaksesi näin potilaan tutkimukseen.

Turn Stimulus Laser Off (Kytke stimuluslaser pois päältä)
•

Sammuta stimuluslaser napsauttamalla, kun tutkimus on valmis.

Run Calibration (Aja kalibrointi)
•

Suorita kalibrointi napsauttamalla.

Default Calibration (Oletuskalibrointi)
•

Käytä oletuskalibrointia tälle potilaalle napsauttamalla.

Start Head Check (Aloita pään tarkastus)
•

Aloita pään tarkastus napsauttamalla.

Skip Head Check (Ohita pään tarkastus)
•

Ohita pään tarkastus napsauttamalla.

Accept (Hyväksy)
•

Napsauta asetusarvojen hyväksymiseksi kalibrointia ja pään tarkastusta
varten.

Tietojenkeräyksen suorittaminen

Record On (Tallennus päällä) / Record Off (Tallennus pois päältä)
•

Napsauta valitaksesi silmän liikkeen tallennuksen ja/tai synkronoidun
huonevideo tallennuksen.

Disable Manual Thresholding (Poista manuaalinen kynnys käytöstä) / Enable
Manual Thresholding (Ota käyttöön manuaalinen kynnys)
•

Ota käyttöön tai poista käytöstä pupillin automaattinen tunnistus
napsauttamalla.

Display Grayscale Image (Näytä harmaasävykuva) / Display Pupil Location
(Näytä pupillin sijainti)
•

ICS Impulse

Napsauta nähdäksesi silmän kuvan harmaasävyinä tai mustavalkoisena.
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Turn Center Laser On (Kytke keskimmäinen laser päälle) / Turn Center Laser Off
(Kytke keskimmäinen laser pois päältä)
•

Kytke laserit päälle ja pois napsauttamalla.

Potilaan keskitys
Painike

Toiminto
Center (Keski)
•

Napsauttamalla näet potilaan pään asennon tutkimuksen alussa. Näkyviin
tulee simuloitu näkymä potilaan päästä.

Tietojen kerääminen
Painike

Toiminto
Start (Käynnistä)
•

Aloita tietojen kerääminen napsauttamalla.

Stop (Pysäytä)
•

Lopeta tietojen kerääminen napsauttamalla. Järjestelmä pysäyttää
äänityksen ja tallentaa tiedot.

Cancel (Peruuta)
•

Peruuta tietojen kerääminen napsauttamalla. Tietoja ei tallenneta.

Event (Tapahtuma)
•

Napsauta tästä lisätäksesi pienen tähtimerkin kaavioon sen merkiksi, että
tapahtuma suoritettiin.

Extend (Laajenna)
•

Napsauta, jos haluat laajentaa tiedonkeruun enimmäiskestoa
oletusasetuksen ylittäväksi ajaksi. Enimmäiskestoa voi säätää.
Katso Valinnat.

Help Video (Ohjevideo)
•
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Napsauta nähdäksesi valitun alatutkimuksen demovideon.
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Otosuite Vestibular -työnkulku:

7.8.7

Collect (Keräys) -näytön yleiskatsaus
A

A. Tutkimuksen nimi

B

B. Jäljen selite

C

C. Jälkien ikkuna
D. Työkalupalkki
E. Silmän videon näyttö
F. Pään asennon näyttö tai
huonevideon näyttö

D
E
F

Tämä näyttö koskee useimpia tutkimuksia.
Toiminto

Kuvaus

A. Tutkimuksen nimi

Näytön otsikko osoittaa valittuna olevan tutkimuksen.

B. Jäljen selite

Jäljen selite näyttää värit, jotka koskevat kohdan Options (Valinnat) asetusten
mukaisia jälkiä kyseisessä tutkimuksessa.

C. Jälkien ikkuna

Jäljitykset-ikkuna näyttää kyseisen tutkimuksen rekisteröidyt jäljet.

D. Työkalupalkki

Katso Collect (Kerää) -työkalurivi.

E. Silmän videon näyttö

Silmän videon näyttö osoittaa jälkeen liittyvät silmien toiminnat. Tätä tietoa ei
tallenneta ennen kuin sen tallennusasetus on tehty kohdassa Options (Valinnat).

F. Pään asennon näyttö tai
huonevideon näyttö

•

Pään asennon näyttö
Tämä määritelmä määritellään kohdassa Options (Valinnat), kun pään
asennon palaute valitaan. Potilaan pään lähestyminen tilassa näytetään tällä
näytöllä.
Pään asennon palaute voidaan toistaa milloin tahansa.

•

Huonevideon näyttö
Kun huonevideo on valittu, se näyttää tosiaikaisen syötteen huoneesta
tutkimuksen aikana.
Huonevideota voi toistaa vain, kun tämä asetus on käytössä ja video on
tallennettu.

ICS Impulse
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Head Impulse (Pään impulssi) -näytön yleiskatsaus
Tämä näyttö koskee Head Impulse (Pään impulssi) -näyttöä.
A. Tutkimuksen nimi

A

B. Tosiaikainen jäljen
ikkuna

B
C

C. Koulutuskäyrät-ikkuna

D
E

D. Pään impulssit ja
hylkäykset

F

E. Järjestelmän ja
käyttäjän palaute

G

F. Työkalupalkki
G. Silmän videon näyttö

H

H. Silmän sijainnin näyttö
tai huonevideon näyttö

Toiminto

Kuvaus

Tutkimuksen nimi

Näytön otsikko osoittaa valittuna olevan tutkimuksen.

Tosiaikainen jäljen ikkuna

Tämä ikkuna mahdollistaa sekä pään että silmän liikkeen seurannan pään
impulssitutkimusta suoritettaessa. Valittu tutkimustyyppi (lateraalinen, LARP tai
RALP) määrittelee sen, mikä pään seuranta on lihavoitu. Lihavoidun pään
seurannan pitäisi liikkua pään impulssia toimitettaessa. Toisten kahden pään
seurannan pitäisi pysyä melko tasaisina. Näin varmistetaan, että stimuloitu
käytävä on se, jota halutaan tutkia.

Koulutuskäyrät-ikkuna

Tässä ikkunassa harmaa harjoituskäyrä edustaa hyvän pään impulssien muotoa
eri nopeuksilla: 100, 150, 200 ja 250 °/s.
Todelliset pään ja silmän seurannat näkyvät harmaan harjoituskäyrän yläpuolella.
Silmän seuranta näkyy vihreänä. Valkoiset pisteet Y-akselilla osoittavat kerättyjen
pään impulssien nopeutta.

Hyväksytyt impulssit

Tutkimuksen aikana hyväksytyt pään impulssit näkyvät sekä vasemman että
oikean impulssin kohdalla.

Hylkää

Vasemmat ja oikeat pään impulssit, joita ei suoriteta asianmukaisesti,
yhdistetään hylättyjen määrään.

Käyttäjän ja järjestelmän
palaute

Käyttäjän ja järjestelmän palautteen ansiosta tutkija saa ohjeet epäillyistä
virheistä hylätyissä pään impulsseissa.
Katso myös Collect (Kerää) -työkalurivi.
•

Hide real time trace graph (Piilota tosiaikaisen jäljen kaavio)/Display real
time trace graph (Näytä tosiaikaisen jäljen kaavio)
Piilottaa/näyttää tosiaikaisen jäljen ja laajentaa harjoittelukäyrän kokoa.

•

Spontaneous Nystagmus (Spontaani nystagmus)
Valitsemalla tämä valintaruutu potilaalle, jolla on spontaani nystagmus tai
katseen herättämä nystagmus, estetään hyvien pään impulssien torjuminen
väärin perustein.
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Silmän videon näyttöikkuna

Tässä ikkunassa voit seurata suoratoistettavaa silmien toimintaa.

Silmän sijainnin näyttö tai
huonevideon näyttö

Ikkunassa näkyy kuvan potilaan päästä ja tallentaa potilaan pään asennon tilassa.
Kuvaa voidaan toistaa tietojenkeräyksen ja silmän videon kanssa.
ICS Impulse

Otosuite Vestibular -työnkulku:
Jos aiot suorittaa lateraalisia pään impulsseja laajemman tutkimuksen, ohjelmisto opastaa LARP- ja RALP-asetusten
määrittämisessä. Näillä näytöillä noudatetaan Head Impulse (Pään impulssi)-näytön asetuksia.

7.9

Tietojen tarkastelu
Analysis (Analyysi) -välilehti
Tämä näyttö koskee useimpia tutkimuksia.
•

Eye Position Traces (Silmän sijainnin jäljet) -ikkuna

Silmän jäljet keskitetään osoittimen ympärille. Raportti tulostaa sen osan jäljestä, joka on osoittimeen
keskitettynä.
Jos haluat näyttää silmän sijainnin jäljitystä, napsauta
valintaruutua jäljen selityksissä:
–

HR – vaakasuora

–

VR – pystysuora

–

TR – kiertävä

Valinnat näkyvät Slow Phase Velocity (Hitaan vaiheen nopeus) -ikkunassa.
Kun suljet potilastiedot tai valitset toisen tutkimuksen potilaan tutkimusluettelosta, näyttö palaa
valintoihin, jotka on tehty kohdassa Options (Valinnat).

•

Slow Phase Velocity (Hitaan vaiheen nopeus) -ikkuna

Tämä kaavio näyttää yksittäisten nystagmuspisteiden voimakkuuden, joita SPV (SPV) -algoritmi seuraa
horisontaalisesti oikeasta (HR (HR)) tai vertikaalisesti oikeasta (VR (VR)) jäljestä.
SPV Peak (°/s) (SPV-huippuarvo) on osoitettu kaaviossa neliöllä.

ICS Impulse

–

Voit valita tietyn pisteen napsauttamalla tai käyttää vasenta
ja oikeaa nuolta pisteiden (iskujen) välillä liikkumiseen.

–

Jos algoritmi ei ole poiminut huippua, aseta se kyseiselle
jäljelle manuaalisesti.
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Otosuite Vestibular -työnkulku:
•

Analysis Details (Analyysin tiedot) ikkuna

Test Type (Tutkimustyyppi)

Sen tutkimuksen nimi, jota varten tietoja on kerätty.

Operator (Käyttäjä)

Henkilö, joka oli kirjautunut OtoSuite Vestibular -sovellukseen,
kun tietoja kerättiin

Calibration (Kalibrointi)

Tietoja siitä, kuinka kalibrointi suoritettiin.

Test Time (Tutkimusaika)

Päivämäärä ja aika, jolloin keräys aloitettiin.

Elapsed Time (Kulunut aika)

Tutkimuksen kesto

Analysis Begin Time (Analyysin
aloitusaika)

Aika, jolloin analyysi alkoi.

SPV (SPV) -arvot

•

Point (°/s) (Piste [°/s])

Hitaan vaiheen nopeus valitulle pisteelle (valitulle iskulle)

Peak (°/s) (Huippu[°/s])

Piste, jossa hitaan vaiheen nopeuden huippuarvo on asetettu

Avg (°/s) (Kesk. [°/s])

Kaikkien analysoitujen tietojen keskimääräinen nopeus

Min (°/s) (Min. [°/s])

Kaikkien analysoitujen tietojen miniminopeus

Max (°/s) (Maks. [°/s])

Kaikkien analysoitujen tietojen maksiminopeus

Video (Video)-ikkuna

Voit toistaa Video (Video)-ikkunassa videon potilaan silmän liikkeistä ja pään asennosta tutkimuksen aikana.
Videon toistaminen, katso Tietojenkeräyksen toistaminen.
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Vision and Vision Denied (Näkö sallittuna ja estettynä) -analyysi
•

Eye Position Traces (Silmän sijainnin jäljet) -ikkuna
Silmän jäljet näkyvät sekä näkö sallittuna että estettynä. Katso silmän jälkien kuvaus Analysis (Analyysi)välilehdeltä.

•

Test List (Tutkimusluettelo)-ikkuna
Tämä ikkuna osoittaa suoritetut tutkimukset.

•

Vision and Vision Denied Analysis (Näkö sallittuna ja estettynä) -ikkuna
Tämän kaavion avulla käyttäjä voi välittömästi vertailla näkö sallittuna- ja näkö estettynä -arvojen keskimääräisiä
SPV-arvoja Katse keskellä-, Katse oikealle-, Katse vasemmalle-, Katse ylös- ja Katse alas -tutkimusolosuhteissa
kunkin jäljityksen vaakasuorien (HR), pystysuorien (VR) ja kiertävien (TR) arvojen osalta.
Sarakkeiden yläosassa olevat silmät osoittavat, mitä tietoja näytetään:

Näyttää keskimääräisen SPV-arvon horisontaaliselle, pystysuoralle tai kiertävälle
jäljelle kaikissa tutkimusolosuhteissa, jotka on saatu näky sallittuna
Näyttää keskimääräisen SPV-arvon horisontaaliselle, pystysuoralle tai kiertävälle
jäljelle kaikissa tutkimusolosuhteissa, jotka on saatu näkö estettynä
HR

Vaakasuora (HR): viittaa keskimääräisen SPV-arvon vaakasuoriin jäljitysarvoihin

VR

Pystysuora (VR): viittaa keskimääräisen SPV-arvon pystysuoriin jäljitysarvoihin

TR

Kiertävä (TR): viittaa keskimääräisen SPV-arvon kiertäviin jäljitysarvoihin

x̄ SPV (°/s) (x̄ SPV (°/s))

Keskimääräinen SPV-arvo näkö sallittuna ja estettynä ohjelmiston asetusten mukaan
(tai kuten käyttäjä on päivittänyt)
Keskimääräisen SPV-arvon suhde horisontaaliselle, pystysuoralle tai kiertävälle
jäljityksille kaikissa tutkimusolosuhteissa, jotka on saatu näkö sallittuna ja estettynä

Gaze Graph (Katsekaavio) -välilehti
•

Eye Position Traces (Silmän sijainnin jäljet) -ikkuna
Tässä ikkunassa näkyy silmän sijainnin jäljitys valitussa tutkimuksessa.
Katso silmän jälkien kuvaus Analysis (Analyysi)-välilehdeltä.

•

Test List (Tutkimusluettelo)-ikkuna
Tämä ikkuna osoittaa suoritetut tutkimukset.

ICS Impulse
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•

Gaze Graph Analysis (Katsekaavion analyysi) -ikkuna
Kaavio näyttää automaattisen analyysin tulokset.

A

B

C

D

E

Silmän suhteellinen sijainti määritetään kullekin ehdolle. Kukin tutkimusehto esitetään ruutuna
kaaviossa:
A. Katse oikealle vasempaan laatikkoon (potilaan katsoessa tutkijaan)
B. Katse ylös yläruutuun
C. Katse keskelle keskiruutuun
D. Katse alas alaruutuun
E.

Katse vasemmalle oikeaan ruutuun

Kunkin tutkimusehdon nystagmus arvioidaan suunnan, nopeuden ja amplitudin suhteen.
Nuolen intensiteetit asetetaan kohdassa Options (Valinnat). Kaavion nuolet näyttävät
–

suunnan (pisteet suuntaan perustuvat potilaan tutkijaan katsomiseen)

–

amplitudin voimakkuuden (nuolen palkin paksuuden mukaan)

–

nystagmuksen nopeuden (nuolen pyrstön paksuuden mukaan)

–

ympyrä tarkoittaa, ettei nystagmusta ole havaittu

Seuraavat arvot annetaan kullekin valitulle Katse-tutkimusehdolle:

7.9.1

–

Direction (Suunta): suunta, johon nystagmus iskee

–

SPV x̄ (°/s) (SPV x̄ [°/s]): nystagmuksen hitaan vaiheen keskimääräinen nopeus asteina
sekunnissa

–

Amplitude (°) (Amplitudi [°]): nystagmuksen keskimääräinen amplitudi asteina

Potilastutkimusten tarkastelu
Voit tarkastella luetteloa kaikista tutkimuksista, jotka on kerätty potilaalta.
1.

Napsauta Workflow Panel (Työnkulun paneeli) -näkymän Patient Selection (Potilasvalinta) -lohkossa
Existing (Nykyinen) -painiketta.

2.

Hae potilas, jonka tutkimustuloksia haluat tarkastella.

3.

Valitse Workflow Panel (Työnkulun paneeli) -ikkunassa Review (Tarkasta) -kohdanWork (Työ) -lohkossa.
Ikkunassa näytetään kaikki potilaasta kerätyt tiedot.

4.

Näytä tutkimuksen tiedot napsauttamalla tutkimuksen nimeä.
Valintamerkki kyseisen tutkimussarakkeen kohdalla osoittaa, että yksi tai useampi tutkimus on
kerätty kyseiselle potilaalle.
Yksilöllinen tunnistesymboli osoittaa, että tutkija on merkinnyt yhden tai useampia tutkimuksia
tai videoita tiettyyn tarkoitukseen. Se voi esimerkiksi viitata epänormaaleihin tuloksiin tai
tutkimuksessa käytettäviin tuloksiin jne.
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Videos (Videot)
Oculomotor (Liikehermo)
Head Impulse (Pään impulssitutkimus)
Positional (Positionaalinen)
Caloric (Kalorinen)
Special Nystagmus (Erikois-nystagmus)

7.9.2

Tietojenkeräyksen toistaminen
Silmän sijainnin jäljitys ja silmän video voidaan toistaa synkronoituna pään asennon palautteen tai tutkimuksen
aikana tallennetun huonevideon kanssa.
Videon toistopainikkeet ja valinnat

Play from Cursor (Toista
osoittimesta)

Valitse toiston käynnistämiseksi osoittimen paikasta. Jos ei valittuna,
toisto käynnistyy seurannan alusta.

Speed (Nopeus)

•

Normal (Normaali)
Silmän video tallennettuna nopeudella 30 ruutua sekunnissa
voidaan toistaa normaalilla nopeudella.

•

Slow (Hidas)
Silmän video tallennettuna nopeudella 60 ruutua sekunnissa
voidaan toistaa normaalilla tai hitaalla nopeudella.

•

Slower (Hitaampi)
Silmän video tallennettuna nopeudella > 60 ruutua sekunnissa
voidaan toistaa normaalilla, hitaalla tai hitaammalla nopeudella.

7.10

ICS Impulse

Play (Toista)

Aloittaa synkronoidun toiston.

Pause (Tauko)

Pysäyttää synkronoidun toiston.

Stop (Pysäytä)

Lopettaa synkronoidun toiston.

Tietojen raportointi
•

Kun olet valinnut potilastietueen, valitse Work (Työ) -lohkosta Report (Raportti).

•

Report (Raportti) -ikkuna näyttää oletusraportin. Raportti sisältää viimeisimmän tältä potilaalta kerätyn tiedon.
Oletusraportti tallennetaan automaattisesti.

•

Muutosten tekeminen nykyiseen raporttiin, katso Raporttien muokkaaminen.

•

Muutosten tekeminen kaikkien raporttien oletusasetuksiin, katso Valinnat – Reports (Raportit).
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Vakioraportin asettaminen
Katso Raporttien muokkaaminen.
Raportin asettamiseksi on Report Options
(Raportin vaihtoehdot) -välilehdellä valittava
valintaruudut niistä vaihtoehdoista, jotka haluat
mukaan raporttiin.
Valitse Symptoms (Oireet)-, Impressions
(Vaikutukset)- ja Macros (Makrot) -välilehdet ja
napsauta valitaksesi muita vaihtoehtoja.

•

Select All (Valitse kaikki)
Valitse kaikki valinnat napsauttamalla.

•

Deselect All (Poista kaikkien valinnat)
Poista kaikki valinnat napsauttamalla.

7.10.1

Raportin valinnat
Jos kyseessä on uusi potilas, tässä ikkunassa oleva raportti on automaattisesti luotu oletusraportti.
Jos potilaalla on yksi tai useampi raportti, raportit näkyvät yksittäisten välilehtien alla mukaan lukien raportin päiväys
ja aika.
Valintamerkki kyseisen tutkimusryhmän sarakkeen kohdalla osoittaa, että raportti sisältää tiedot kyseiselle
testiryhmälle. Voit esikatsella kaikkia tämän potilaan raportteja.

Istuntojen tai tutkimustyyppien yhdistäminen yhdeksi raportiksi
Voit laatia uuden raportin, jossa yhdistetään useita tutkimusistuntoja ja/tai useita tutkimustyyppejä samaan raporttiin.
Luo uusi raportti napsauttamalla
New (Uusi).
Tutkimus lisätään raporttiin napsauttamalla
tutkimusryhmän välilehteä ja
napsauttamalla valintaruutua Include
Results From (Ota mukaan tulokset
kohteesta) -luettelosta.

Include Results From (Ota mukaan tulokset kohteesta) -luettelo on jaettu tutkimusryhmittäin.
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Tutkimukset luetellaan tutkimuspäivän, -ajan ja -nimen perusteella. Nimi on tutkimustyyppi ja tutkimuksen suunta.
Tutkimuksesta sekä sen luetteloon lisätyistä asetuksista ja huomautuksista riippuen saatetaan antaa myös seuraavat
tiedot:
Vision Denied (Näkö estetty) -tiedot
Vision and Vision Denied (Näkö sallittuna ja estettynä) -tiedot
Gaze Graph (Katsekaavio) -tiedot
Head Impulse (Pään impulssi) -tiedot
Positional (Positionaalinen) data
Caloric (Kalorinen) -tiedot
Sisältyy Head Shake (Pään pudistelu) -vertailuun
Epänormaalit tiedot
Remarks (Huomautuksia)

Tutkijan lisäämät huomautukset

Tietoelementtien valitseminen
Jokaiselle tutkimusryhmälle valitaan tietoelementit, jotka sisällytetään mukaan raporttiin:
Valitse Select Report Options (Valitset raportin valinnat) -luettelosta valintaruutu jokaiselle mukaan
otettavalle raporttivalinnalle.
Napsauta tarvittaessa kohtaa Select All (Valitse kaikki), jos haluat sisällyttää kaikki
valinnat, tai kohtaa Deselect All (Poista kaikkien valinnat), jos et haluat sisällyttää mitään
valintoja.

7.10.2

Report (Raportti) -työkalurivi
Työkalupalkki - Raporttiluettelo
New (Uusi)

Delete (Poista)

View PDF (Näytä PDF)

ICS Impulse
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Otosuite Vestibular -työnkulku:
Työkalupalkki - Valittu raportti
Print (Tulosta)

Save PDF (Tallenna PDF)

E-Mail (Sähköposti)

Työkalupalkki - Valitun raportin skaalaus
Napsauta tarvittaessa Refresh (Päivitä) viimeisten muutosten näyttämiseksi.
Loitonna, lähennä tai käytä liukuskaalausta
Sovita asiakirja leveyteen, korkeuteen tai 100 %

7.10.3

Raporttien muokkaaminen
Voit lisätä raporttiasetuksia ja muokata raporttia sisältämään oireita, vaikutuksia ja makroja:
1.

Valitse Workflow Panel (Työnkulun paneeli) -ikkunassa Report (Raportti) -lohko ja napsauta muokattavaa
raporttia.

2.

Valitse Report Options (Raportin valinnat) -ikkuna Report (Raportti) -näytössä.

Nimikkeiden valinta raporttiluetteloista
Jos joku raporttiluetteloista ei näy, tuo puuttuvat luettelot uudelleen. Katso Näyteraporttiluetteloiden tuonti.
•

Add Symptom (Lisää oire)
Valitse valintaruudusta oire(et), joista potilas on ilmoittanut tapaushistoriassa. Valitut nimikkeet lisätään raportin
osioon, jonka otsikko on Symptoms (Oireet).

•

Add Impression (Lisää vaikutelma)
Valitse valintaruudusta yleiset lääketieteelliset vaikutelmat tutkimustuloksiin perustuen. Valitut nimikkeet lisätään
raportin osioon, jonka otsikko on Impressions (Vaikutukset).

•

Add Macros (Lisää makrot) ja kirjoita uuden nimikkeen teksti.
Valitse jokaista suoritettua tutkimusta kohden yleiset löydökset Macros (Makrot) -luettelosta tekstikenttään
lisättäviksi. Napsauta makron nimeä ja napsauta kohtaa Insert (Lisää).
Tekstikentässä näkyvä teksti lisätään raportin osioon, jonka otsikko on Findings (Löydökset).
Jos et halua liittää makroa, kirjaa löydökset suoraan tekstikenttään.
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Raporttiluetteloiden mukauttaminen
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1.

Voit mukautta raporttiluetteloita valitsemalla Symptoms (Oireet), Impressions (Vaikutukset) tai Macros (Makrot).

2.

Jos haluat nimetä ryhmän uudelleen tai muuttaa tekstiä, napsauta kohtaa ja tee haluamasi muutos.

3.

Jos haluat lisätä ryhmän, napsauta kohtaa Add Group (Lisää ryhmä) ja kirjoita uuden ryhmän nimi.

4.

Jos haluat lisätä kohdan, napsauta ryhmän nimeä:
–

Add Symptom (Lisää oire)

–

Add Impression (Lisää vaikutelma)

–

Add Macros (Lisää makrot)
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Add Symptom (Lisää oire)
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Add Impression (Lisää vaikutelma)
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Otosuite Vestibular -työnkulku:
Add Macros (Lisää makrot)

5.

Kirjoita uuden nimikkeen teksti.

6.

Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, napsauta Save (Tallenna).
Jos tekstikentässä ei ole tekstiä, uutta kohtaa ei voi tallentaa. Uuden kohdan lisäämiseksi on syötettävä tekstiä.

Ryhmien nimeäminen uudelleen
Jos haluat nimetä ryhmän uudelleen tai muuttaa tekstiä, napsauta kohtaa ja tee haluamasi muutos.

Nimikkeiden valinta raporttiluetteloista
1.

2.

Voit mukautta raporttiluetteloita valitsemalla Symptoms (Oireet), Impressions (Vaikutukset) tai Macros (Makrot).
–

Symptoms (Oireet)

–

Impressions (Vaikutelmat)

–

Macros (Makrot)

Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, napsauta Save (Tallenna).

Jos on tapahtunut virhe, voit tuoda valmistajan toimittaman luettelon uudelleen. Katso Näyteraporttiluetteloiden
tuonti.

Ryhmän kohtien ja ryhmien uudelleen järjestely
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1.

Jos haluat järjestää ryhmän kohtia uudelleen ja muuttaa ryhmien järjestystä luettelossa, napsauta kohtaa tai
ryhmän nimeä.

2.

Siirrä kohdetta tai ryhmää valitsemalla Up (Ylös) tai Down (Alas).
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Kohdan tai ryhmän poistaminen
1.

Jos haluat poistaa kohdan tai ryhmän, napsauta kohtaa tai ryhmää ja valitse sitten Delete (Poista).

2.

Napsauta kohtaa OK (OK) poistaaksesi kohdan tai ryhmän pysyvästi.

Raporttiluetteloiden vienti
1.

Voit viedä raporttiluettelon napsauttamalla kohtaa Export (Vie).

2.

Muuta tiedoston nimeä ja sijaintia tarpeen mukaan.

3.

Valitse Save (Tallenna).

Raporttiluetteloiden tuonti
•

Valitse Remove Existing List (Poista tämä luettelo) korvataksesi nykyisen luettelon tuotavalla luettelolla.

•

Valitse Keep Existing List (Säilytä tämä luettelo) lisätäksesi tuotavan luettelon nykyiseen luetteloon.

Jos on tapahtunut virhe, voit tuoda valmistajan toimittaman luettelon uudelleen. Katso Näyteraporttiluetteloiden
tuonti.
Raporttiluettelo voidaan tuoda yhteen järjestelmään, mukauttaa ja viedä toisiin erillisiin työasemajärjestelmiin.,
mikä on hyödyllistä, kun klinikalla on useita itsenäisiä työasemia.

7.11

Valinnat
Napsauta Workflow Panel (Työkulun paneeli) -ikkunan alaosassa olevaa Options (Valinnat)
-painiketta.

7.11.1

•

Valinnat – General (Yleiset)

•

Valinnat – Protocol (Protokolla)

•

Valinnat – Colors (Värit)

•

Tutkimusvalinnat

•

Valinnat – Facility Info (Klinikan tiedot)

•

Valinnat – Reports (Raportit)

•

Valinnat – System Settings (Järjestelmän asetukset)

Valinnat – General (Yleiset)
Napsauta Workflow Panel (Työkulun paneeli) -ikkunan alaosassa olevaa Options (Valinnat)
-painiketta.
Napsauta General (Yleiset) -välilehteä.
General (Yleiset) -ikkunassa pääset näkemään esim. videon ja äänen tallentamiseen liittyvät
valinnat sekä laajentamaan näyttöä toiseen monitoriin.

7.11.2

Valinnat – Protocol (Protokolla)
Napsauta Workflow Panel (Työkulun paneeli) -ikkunan alaosassa olevaa Options (Valinnat)
-painiketta.
Napsauta Protocols (Protokollat) -välilehteä.
Protocols (Protokollat)-ikkunassa voit luoda, poistaa tai laatia protokollia.
Jos haluat palauttaa oletusasetukset, katso kohtaa ”Protokollien ja oletusasetusten tuonti”
Protokollien käsittely -osiossa.
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Protokollat ja tutkimukset
Protocols (Protokollat)

•

Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse protokolla, jota haluat muokata.

Default (Oletus)

•

Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse protokolla, jota haluat käyttää oletuksena.

•

Napsauta käyttöönottoa varten Default (Oletus) -valintaruutua.

•

Sovellus käynnistyy valitussa protokollassa ensimmäisenä olevalla tutkimuksella.

Add New Protocol (Lisää uusi protokolla)
•

Lisää uusi protokolla napsauttamalla. Katso Protokollien käsittely.

Copy As New (Kopioi uutena)
•

Napsauta ja valitse protokolla, jonka haluat kopioida.

•

Napsauta Copy As New (Kopioi uutena) -painiketta kopioidaksesi protokollan ja
syöttääksesi uuden nimen Protocols (Protokollat) -kenttään.

•

Uudessa protokollassa voi nyt lisätä tai poistaa tutkimuksia tai muuttaa asetuksia
omien mieltymysten mukaan.

Delete (Poista)
•

Poista valittu protokolla napsauttamalla.

Saatavilla olevat tutkimukset

Tutkimusten lisääminen automaattiseen protokollaan
•

Valitse tutkimus Available Tests (Saatavilla olevat tutkimukset) -listaa.

•

Siirrä tutkimus protokollaan nuolipainiketta napsauttamalla.

Tutkimusten poistaminen automaattisesta protokollasta
•

Napsauttamalla Selected Tests (Valitut tutkimukset) -luetteloa voit valita
poistettavan tutkimuksen.

•

Siirrä tutkimus protokollaan napsauttamalla Delete (Poista) -painiketta.

Usean tutkimuksen valitseminen
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•

Voit valita kaikki tutkimusryhmän tutkimukset napsauttamalla ryhmän nimeä.

•

Voit valita ei-peräkkäisiä tutkimuksia pitämällä Ctrl (Ctrl) -näppäintä alhaalla ja
napsauttamalla yksittäistä tutkimusta.
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Otosuite Vestibular -työnkulku:
Saatavilla olevat tutkimukset

Tutkimusten järjestyksen muuttaminen

7.11.3

•

Valitse Selected Tests (Valitut tutkimukset) -luettelosta tutkimus, jonka haluat
siirtää ylös tai alas luettelossa.

•

Napsauta toistuvasti nuolinäppäintä, kunnes tutkimus on haluamassasi paikassa.

Valinnat – Colors (Värit)
Jälkien värin vaihtaminen
Napsauta Workflow Panel (Työkulun paneeli) -ikkunan alaosassa olevaa Options (Valinnat)
-painiketta.
Napsauta Colors (Värit) -välilehteä.
Vaihda värejä tarvittaessa.

Jälkien värin palauttaminen oletusasetuksiin
Napsauta Workflow Panel (Työkulun paneeli) -ikkunan alaosassa olevaa Options (Valinnat)
-painiketta.
Napsauta Colors (Värit) -välilehteä.
Napsauta Restore (Aloita) -painiketta.

7.11.4

Tutkimusvalinnat
Ks. -käyttöopas.

7.11.5

Valinnat – Facility Info (Klinikan tiedot)
Napsauta Workflow Panel (Työkulun paneeli) -ikkunan alaosassa olevaa Options (Valinnat)
-painiketta.
Napsauta Facility Info (Klinikan tiedot) -välilehteä.
Vain käyttäjät, jotka ovat valinneet profiilissaan kohdan Allow User to Change System Settings
(Salli käyttäjän muuttaa järjestelmän asetuksia), voivat käyttää tiettyjä kenttiä tässä ikkunassa.
Tässä syötettäviä tietoja käytetään Report (Raportti) -ikkunassa määritetyissä raporteissa.
Katso Valinnat – Reports (Raportit).

Klinikan tietojen syöttäminen
Syötä tekstiä klinikan tietojen kenttiin.

Logon lisääminen
1.

Valitse Browse (Selaa).

2.

Navigoi logoa varten käytettävän tiedoston sijaintiin.

3.

Valitse tiedosto ja napsauta kohtaa Open (Avaa).
Logon koko muuttuu.

Logon poistaminen
Voit poistaa logon napsauttamalla kohtaa Clear (Tyhjennä).
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7.11.6

Valinnat– Reports (Raportti)
Napsauta Workflow Panel (Työkulun paneeli) -ikkunan alaosassa olevaa Options (Valinnat)
-painiketta.
Napsauta Report (Raportti) -välilehteä.
Vain käyttäjät, joilla on pääkäyttäjäoikeudet järjestelmän asetusten muuttamiseen, voivat
käyttää tiettyjä asetuksia tässä ikkunassa.
Oletusraporttiasetuksiin tehdyt muutokset vaikuttavat vain muutosten jälkeen tehtäviin
raportteihin. Jos haluat tehdä muutoksia vain nykyiseen raporttiin.

7.11.7

Valinnat – System Settings (Järjestelmän asetukset)
Napsauta Workflow Panel (Työkulun paneeli) -ikkunan alaosassa olevaa Options (Valinnat)
-painiketta.
Napsauta System Settings (Järjestelmän asetukset) -välilehteä.
Katso Tallennuspaikan muuttaminen viennille, tuonnille, videoille ja PDF-tiedostojen
raportointiin.

8

Tietojen hallinta
Voit tarkastella luetteloa kaikista tutkimuksista, jotka on kerätty valituilta potilailta.
Avaa olemassa oleva potilastiedosto, katso Patient Selection (Potilasvalinta) -lohko.
Katso myös:

8.1

•

Potilastietojen muokkaaminen

•

Potilasluettelon hallinta

•

Potilastietojen vieminen

•

Potilastietojen tuominen

•

Kahden potilastiedoston yhdistäminen

•

Otosuite Vestibular -tietokannan arkistointi ja varmuuskopiointi

Potilastietojen muokkaaminen
Olemassa olevat potilaat (aiemmin tutkitut)
Valitse Workflow Panel (Työkulun paneeli) -ikkunassa Patient Selection (Potilasvalinta) -lohkoa.
Napsauta Existing (Nykyinen)-painiketta ja hae se potilas, jonka tietoja haluat muokata.
Napsauta Edit (Muokkaa) -painiketta.

Muokkaa potilastietoja ja valitse Save (Tallenna).
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Aktiiviset potilaat (tutkittavat, tarkasteltavat tai raportin luontia odottavat)
Valitse Workflow Panel (Työkulun paneeli) -ikkunassa Current Patient (Nykyinen potilas)
-lohkoa.
Napsauta Edit (Muokkaa) -painiketta.
Muokkaa potilastietoja ja valitse Save (Tallenna).

8.2

Potilasluettelon hallinta
Potilasikkuna
1.

Valitse Workflow Panel (Työkulun paneeli) -ikkunassa Patient Selection (Potilasvalinta) -lohkoa.

2.

Napsauta Existing (Nykyinen) -painiketta.
Näkyviin tulee Patients (Potilaat) -ikkuna.
Patients (Potilaat) -ikkunassa luetellaan Otosuite Vestibular -potilastiedot ja potilastiedot Merge (Yhdistä)-,
Patient Export (Potilaan vienti)- ja Patient Import (Potilaan tuonti) -ikkunoissa.
–

Potilastietojen yhdistäminen
Merge (Yhdistä) -ikkunassa voit yhdistää potilastietoja. Katso Patient Selection (Potilaan valinta) -lohko.

–

Patients (Potilaat) -ikkunassa on ICS Chartr (ICS Chartr) -ikkuna, kun ICS Chartr (ICS Chartr) -tiedot ovat
käytettävissä.

–

Potilastietojen vieminen
Patient Export (Potilaan vienti) -ikkunassa voit viedä tietoja Otosuite Vestibular -tietokannasta.
Katso Potilastietojen vieminen.

–

Potilastietojen tuominen
Patient Import (Potilaan tuonti) -ikkunassa voit tuoda tietoja Otosuite Vestibular -tietokantaan.
Katso Potilastietojen tuominen.

Potilasluetteloiden symbolit
Potilasluettelossa käytetään näitä symboleita:
Valintamerkki kyseisen tutkimussarakkeen kohdalla osoittaa, että yksi tai useampi tutkimus on kerätty
kyseiselle potilaalle.
Yksilöllinen tunnistesymboli osoittaa, että tutkija on merkinnyt yhden tai useampia tutkimuksia tai
videoita tiettyyn tarkoitukseen. Se voi esimerkiksi viitata epänormaaleihin tuloksiin tai tutkimuksessa
käytettäviin tuloksiin jne.
Videos (Videot)
Oculomotor (Liikehermo)
Head Impulse (Pään impulssitutkimus)
Positional (Positionaalinen)
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Caloric (Kalorinen)
Special Nystagmus (Erikois-nystagmus)

Tiettyjen potilastietojen etsiminen
Etsi kirjoittamalla vähintään yksi kirjain tai numero tietylle potilastiedolle.

Usean potilastiedon valitseminen
•

Valitse kaikki potilastiedostot napsauttamalla Select All (Valitse kaikki).
Voit poistaa kaikkien potilastiedostojen valinnan napsauttamalla Deselect All (Poista
kaikkien valinta).

•

Valitse potilastiedostoryhmä napsauttamalla ryhmän ensimmäistä nimeä, pidä Shiftnäppäintä alhaalla ja napsauta ryhmän viimeistä nimeä.

•

Voit valita yksittäiset potilastiedostot painamalla ja pitämällä Ctrl-painiketta painettuna,
kun napsautat kutakin potilastietostoa.

Potilastiedostojen lisääminen
•

Voit lisätä uuden potilastiedoston napsauttamalla New (Uusi). Katso ohjeet kohdasta Patient
Selection (Potilasvalinta) lohko.

Potilastiedostojen poistaminen
•

Voit poistaa potilastiedoston valitsemalla sen ja napsauttamalla Delete (Poista).

Huomautus • Sinua pyydetään vahvistamaan potilastiedoston poistaminen. Jos valitset Kyllä, tiedot poistetaan
pysyvästi. Potilastiedostoja ei voi tämän jälkeen enää palauttaa.

Näytettyjen luetteloiden järjestyksen muuttaminen
•

8.2.1

Vaihda näytettyjen tietojen järjestystä napsauttamalla sarakkeen otsikkoa.

Potilastietojen vieminen
Voit viedä yhden tai useamman potilastietueen useissa eri muodoissa.
1.

Valitse Workflow Panel (Työkulun paneeli) -ikkunassa Patient Selection (Potilasvalinta) -lohkoa.

2.

Napsauta Existing (Nykyinen) -painiketta.

3.

Napsauta Export (Vie) -välilehteä.
Esiin tulevan ikkunan kautta pääsee kaikkiin Otosuite Vestibular -sovelluksen potilastietoihin.

4.

Valitse se potilastiedosto, jonka haluat viedä.

5.

Valitse päivämäärämuoto. Katso ICS Impulse -viiteopasta.
XML Files & ASCII Raw Data (XML-tiedostot & ASCII-raakatiedot)
•

Valitse sellaisten potilastietojen vienti, jotka jaetaan toisen ICS Impulse -järjestelmän kanssa tai joita
käytetään sähköisissä terveystiedoissa.
Jokaisen potilastiedoston kohdalla vienti sisältää sekä XML-tiedoston että ASCII .txt -tiedoston.
*.txt-tiedoston raakatietoja tarvitaan potilastietojen toistamiseen Otosuite Vestibular -sovelluksessa.
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PDF Reports (PDF-raportit)
•

Valitse vientiä varten potilasraportit käytettäviksi sähköisissä terveystiedoissa.

ASCII Test Results (ASCII-tutkimustulokset)
•

Valitse tutkimustulosten vienti CSV-tiedostona (pilkuilla erotetut arvot) käytettäviksi
tutkimustarkoituksiin esimerkiksi Microsoft Excel- tai MATLAB-ohjelmalla.

Anonymize Patient (Tee anonyymi potilas)
•

Valitse tietojen vienti jaettavaksi pitäen henkilötiedot salattuina.

aVOR (aVOR)
•

6.

Valitse silmän ja pään asentotietojen vieminen aVOR (aVOR) -sovellukseen.

Napsauta Export (Vie) -painiketta.
–

Export (Vie) vie tiedoston Options > System Settings (Valinnat > Järjestelmän asetukset) -ikkunassa
määritettyyn sijaintiin.

–

Browse (Selaa) vie tiedoston selaustoiminnossa valitsemaasi sijaintiin.

Viesti Exported (Viety) näytetään sarakkeessa Status (Tila) sen merkiksi, että prosessi on valmis. Viedyt potilastiedostot
tyhjennetään, kun sovellus suljetaan.

8.2.2

Potilastietojen tuominen
Voit tuoda tiedostoja aiemmin Otosuite Vestibular -sovelluksesta arkistoiduista, tuoduista tai viedyistä
tiedostoista.
1.

Valitse Workflow Panel (Työkulun paneeli) -ikkunassa Patient Selection (Potilasvalinta) -lohkoa.

2.

Napsauta Existing (Nykyinen) -painiketta.

3.

Napsauta Import (Tuo) -välilehteä.

4.

Napsauta kohtaa Browse (Selaa) ja siirry tuotavien tiedostojen sijaintiin.
Jotta potilastiedostoja voidaan toistaa, pitää tuoda sekä *.xml- että *.txt-tiedostot. Ainoa poikkeus ovat
Pään impulssitutkimuksen tiedot, jotka voidaan katsoa pelkän *.xml-tiedoston kanssa.

5.

Valitse OK (OK).

6.

Valitse potilastiedosto(t), jonka haluat tuoda.

7.

Valitse Import (Tuo).
Viesti Imported (Tuotu) näytetään sarakkeessa Status (Tila) sen merkiksi, että prosessi on valmis.
Tuotujen tiedostojen tietue tyhjennetään, kun sovellus suljetaan.

8.
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Päivitä Import (Tuo) -kansion potilastiedostojen luettelo valitsemalla Refresh List (Päivitä luettelo).
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8.3

Kahden potilastiedoston yhdistäminen
Voit yhdistää kaksi potilastiedostoa yhdeksi:
1.

Napsauta Workflow Panel (Työnkulun paneeli) -näkymän Patient Selection (Potilasvalinta) -lohkossa
Existing (Nykyinen) -painiketta.

2.

Napsauta Merge (Yhdistä) -ikkunan välilehteä.

3.

Älä avaa potilastiedostoja, jotka haluat yhdistää.
Et voi yhdistää avoinna olevaa potilastiedostoa.
Voit yhdistää vain kaksi valittua potilastiedostoa.

4.

Napsauta niiden kahden potilastiedoston valintaruutuja, jotka haluat yhdistää.

5.

Napsauta Merge (Yhdistä) -painiketta.

6.

Valitse joko Patient One (Potilas 1) -luettelo tai Patient Two (Potilas 2) -luettelo ja napsauta niiden kenttien
painiketta, jotka haluat yhdistää uudeksi tiedostoksi, joka on luotu yhdistetyistä tiedostoista.
Jokaisen kentän kohdalle pitää tehdä valinta, vaikka kummassakaan potilasluettelossa ei olisi mitään syötteitä.
Tiedot yhdistetään ensin luotuun potilastiedostoon.

7.

8.4

Napsauta OK (OK) valintasi vahvistamiseksi.

Otosuite Vestibular -tietokannan arkistointi ja varmuuskopiointi
Jos tietokanta sijaitsee palvelimella, kaikkien käyttäjien pitää kirjautua ulos asiakastyöasemista ennen tietojen
arkistoimista tai varmuuskopiointia. Tietokannan hallintaa ei voi suorittaa asiakastyöasemasta.
1.

Napsauta Otosuite Vestibular -sovelluksen Workflow Panel (Työnkulun paneeli) -ikkunan alareunassa olevaa
Options (Valinnat) -kohtaa.

2.

Napsauta System Settings (Järjestelmän asetukset).

3.

Napsauta Database (Tietokanta) -välilehteä.
Vain käyttäjät, jotka ovat valinneet profiilissaan kohdan Allow User to Change System Settings (Salli käyttäjän
muuttaa järjestelmän asetuksia), voivat käyttää tietokannan toimintoja.
Ilmoitettujen megatavujen (Mt) määrä on seuraavien summa:
–

olemassa olevien potilastietojen vaatima tila
ja

–

tila, joka vapautuu joka kerta, kun potilastietoja arkistoidaan.

Tämä luku ei ehkä muutu, ennen kuin kaikki arkistoinnin vapauttama tila on käytetty.
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Potilastietojen arkistoiminen
Suorituskyvyn optimoimiseksi suosittelemme enintään 500 potilaan tietojen pitämistä tietokannassa. Arkistoidut
potilastiedostot voidaan tarvittaessa tuoda takaisin päätietokantaan.
Arkistointi poistaa potilaan tiedot, tutkimustiedot, videoihin liittyvät tiedot ja AVI-videoleikkeet Otosuite Vestibular
-tietokannasta.
1.

2.

Valitse:
–

All Patients (Kaikki potilaat) tietokannan kaikkien potilastiedostojen arkistointiin

–

Patients with Last Tested Date between (Potilaat, joiden viimeisin tutkimuspäivä on välillä), jotta voidaan
arkistoida vain potilastietueet, joiden viimeinen tutkimuspäivä on valitulla aikavälillä

Valitse Archive Now (Arkistoi nyt). Tämä toimi:
–

luo varmuuskopion koko tietokannasta

–

vie valitut tiedostot arkistokansioon (c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Archives)

–

poistaa tietokannasta kaikki arkistoidut tiedostot.

Arkistoidun potilastiedoston voi tuoda uudelleen. Katso Potilastietojen tuominen.

Automaattinen varmuuskopiointi
Oletuksena järjestelmä varmuuskopioi tiedot automaattisesti seitsemän päivän välein. Suosittelemme, että määrität
säännöllisen automaattisen varmuuskopioinnin. Kun varmuuskopiointi on tehty, potilaan tiedot, tutkimustiedot ja
videoihin liittyvät tiedot jäävät Otosuite Vestibular -tietokantaan. Suosittelemme arkistointia tietokannan koon
pienentämiseksi ja potilastietojen varmistamiseksi päätietokannan ulkopuolella.
Jos haluat tehdä potilastiedoista kopion, joka sisältää AVI-videoleikkeet, vie potilastiedostot erilliseen sijaintiin.
Katso Potilastietojen vieminen.
Automaattinen varmuuskopiointi tehdään asetetun aikavälin mukaan vain, kun Enable Auto-Backup (Ota käyttöön
automaattinen varmuuskopiointi) on valittu. Oletuksena koko tietokannan automaattinen varmuuskopiointi tehdään
seitsemän päivän välein.
Varmuuskopiot tallennetaan kansioon c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Backup.
1.

Varmista, että Enable Auto-Backup (Ota automaattinen varmuuskopiointi käyttöön) on valittuna.

2.

Haluttaessa voidaan varmuuskopiointien välistä aikaa muuttaa syöttämällä päivien määrä kohtaan Auto-Backup
Every Days (Automaattinen varmuuskopiointi).

3.

Varmuuskopiointi käynnistyy, kun sovellus suljetaan.

Edellinen varmuuskopio nimetään uudelleen ja tallennetaan yhdessä uuden varmuuskopion kanssa:

ICS Impulse

•

Edellisen varmuuskopion nimeksi tulee old_AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak

•

Uusi varmuuskopio nimeltä AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak luodaan
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Tietojen menetyksen estäminen - erilliset asennukset
Tietokannan säännöllinen vienti estää tietojen katoamisen. Tutustu paikallisiin käytäntöihin sen suhteen, kuinka usein
tämän viennin pitäisi tapahtua.
1.

Avaa Otosuite Vestibular -ohjelmisto.

2.

Tee varmuuskopio. Katso kohtaa ”Automaattinen varmuuskopiointi” Otosuite Vestibular -tietokannan arkistointi ja
varmuuskopiointi -osiossa.

3.

Vie kaikki potilastiedostot. Katso Potilastietojen vieminen.

4.

Kaksoisnapsauta työpöydän pikakuvaketta OTOsuiteV Files (OTOsuiteV-tiedostot).

5.

Navigoi Backups (Varmuuskopiot) -kansioon ja kopioi viimeisin varmuuskopio erilliseen sijaintiin.

6.

Navigoi Exports (Viennit) -kansioon ja kopioi kaikki tiedostot erilliseen sijaintiin.
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9.1

Puhdistus
Jos olet käyttänyt käsien desinfiointiainetta, varmista, että kädet ovat täysin kuivat, jotta ainetta ei pääse laitteeseen.
Käsien desifiointiaine voi vaurioittaa laitetta.

Lasien puhdistaminen
•

Puhdista lasien kotelo kostealla liinalla, joka on kastettu miedosta pesuaineesta ja vedestä tehtyyn liuokseen.
Varoitus • Laseja tai niiden osia ei saa upottaa puhdistusliuokseen, eikä sitä saa suihkuttaa niiden päälle.
Puhdistusliuokset voivat saastuttaa elektroniikan ja optiikan.

Peilin ja kameran puhdistaminen
•

Puhdista peili ja kameran linssi mukana toimitetulla puhdistusliinalla. Lika peilin pinnalla voivat aiheuttaa
epätarkkaa pupillin tunnistusta. Jos kamera tai peili eivät ole puhtaita, tietojenkeräyksen aikana näkyy
artefakteja.
Huomautus • Peilin tai kameran linssin virheellinen puhdistus voi naarmuttaa pintoja.

9.2

Kunnossapito
Varoitus • Noudata aina puhdistukseen ja ylläpitoon liittyviä ohjeita.
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•

Pidä linssisuojus kamerassa, kun lasit eivät ole käytössä.

•

Pidä lasit puhtaina ja mahdollisimman pölyttöminä. Pyyhi pölyt pehmeällä liinalla.

•

Kalibroi ICS Impulse -järjestelmä ennen kunkin potilaan tutkimista, katso Kalibrointi.
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Hihnan vaihtaminen
Irrota kasvotyyny.
Työnnä muovikiinnike kynällä alas ja vedä laseihin
kiinnitetty hihna ulos.
Toista sama toisella puolella.
Irrota kaapeli hihnan molemmista kiinnikkeistä.

Hanki uusi hihna
Kiinnitä hihnan kiinnikkeet lasien kumpaankin
reunaan.
Kiinnitä kaapeli hihnan molempiin kiinnikkeisiin.

ICS Impulse
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10

Tekniset tiedot
ICS Impulsen monokulaariset videolasit (tyyppi 1085) ovat Natus Medical Denmark ApS:ltä.

Liitäntä
USB 3.0 tietokoneeseen

Virtalähde
Laite saa virtansa USB:n kautta (5 V DC, 900 mA)

Suorituskykyominaisuudet
Tulot

Monokulaari (oikea silmä)

Näytetaajuus

250 fps – Head Impulse (Pääimpulssi), VOR (VOR), Video Record/Playback
(Videon tallennus/toisto)
173 fps – Gaze (Katse), Skew Deviation (Sivupoikkeama), Saccade (Sakkadi),
Dynamic (Dynaaminen), Repositioning (Uudelleensijoittaminen), Caloric
(Lämpö), Special Nystagmus (Erikoisnystagmus)
60 fps – kun Torsional (Kierto) tai Vision Denied (Näkö estetty) on valittu

Videon tallentaminen

30 Hz, 60 Hz tai 120 Hz

Silmän seuranta

100 x 100 pikseliä Pupil Image (Pupillin kuva) – Head Impulse (Pään impulssi),
VOR (VOR), Monocular Video Frenzel
160 x 120 pikseliä Eye Image (Silmän kuva) – Gaze (Katse), Skew Deviation
(Sivupoikkeama), Saccade (Sakkadi), Dynamic (Dynaaminen), Repositioning
(Uudelleensijoittaminen), Caloric (Kalorinen), Monocular Video Frenzel
(Monocular Video Frenzel), Special Nystagmus (Erikoisnystagmus)
320 x 240 pikseliä (kun Torsional [Kierto] on valittu)
Alue: Vaaka ± 30°, pysty ± 25°

3-laser sakkadistimulus

Alue ± 7,5° (maks. 15°)

Otosuite Vestibular -ohjelmisto:

Windowsin graafinen käyttöliittymä, Erittäin tehokas analyysiohjelmisto,
Tutkimustietojen tietokantatallennus, Potilaiden ja tutkimustietojen edistynyt
hallinta, Näkö estetty -toiminto täydellisessä pimeydessä tehtävää tutkimusta
varten

Laserin tekniset tiedot
Aallonpituus

650 nm +/– 20 nm

Lähtöteho

< 0,95 mW

Käyttötila
Jatkuva käyttö
Älä käytä laitetta syttyvien anestesiakaasujen läheisyydessä.
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Mitat
Lasit

Pituus

18,4 cm (7,25")

Leveys

1,3 cm – 4,4 cm (0,5" – 1,75")

Pituus

4,4 cm (1,75")

Paino

60 g (2,1 oz)

Käyttöympäristö
Lämpötila

+15 – +29°C (+59 – +84,2°F).

Suhteellinen ilmankosteus

30 % - 90 %, kondensoitumaton

Ilmanpaine

700–1060 hPa

Käyttö alle -20 asteessa (-4 °F) tai yli +60 asteessa (140 °F) voi aiheuttaa pysyviä vaurioita laitteelle.

Varastointi ja käsittely
Lämpötila

-20 – +60 °C (-4 – +140 °F).

Suhteellinen ilmankosteus

< 90 %, kondensoimaton

Ilmanpaine

500–1060 hPa

Olennainen suorituskyky
ICS Impulsen monokulaarisilla videolaseilla ei ole olennaista suorituskykyä.

Standardit
Turvallisuus

IEC 60601-1:2005+AMD1:2012, tyyppi B, luokka II, IPX0
IEC 60825-1:2014, Luokka 2
IEC 62471:2006 Vapautettu riskiryhmä
EN 62471:2008 Vapautettu riskiryhmä

Sähkömagneettinen
yhteensopivuus (EMC)

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

Esityskaukosäädin
Suositeltu

ICS Impulse

Logitech Wireless Presenter R400, Kensington Wireless Expert Presenter tai
Targus Laser Presentation Remote
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10.1

Lisävarusteet
Huomautus • Yksityiskohtaisia tietoja laitteesta ja ohjelmistomoduuleista on tässä taulukossa luetellussa
viiteoppaassa.

Huomautus • Käytä laitteen kanssa oikeita irrotettavia osia.

Lisävarusteet
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Käyttöopas

ICS Impulse

7-50-21400-xx

Viiteopas

ICS Impulse

7-50-21700-EN

Ohjelmisto

Otosuite Vestibular -ohjelmisto:

8-49-92600

Lasit

Kasvotyyny 1, 120/pkt

8-62-50200

Kasvotyyny 2, 100/pkt

8-62-62300

Hihnat

8-35-34200

Optinen puhdistusliina

7590527

Fiksaatiopiste (2 arkkia/pkt)

1-26-44000

Näkö estetty -ratkaisu (200 sarjaa/pkt)

8-62-50700

Kaukosäätimen liitin

8-36-00600

Synchronized Room Video
(synkronoitu huonevideo)

Microsoft Life Cam -USB-kamera

2-25-08805

Kaapelit

Kaapelikiinnike

8-35-36900

Kotelo ja kiinnike

Kantolaukku

8-35-36700

Seinäkiinnitys

8-62-45600
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10.2

Huomautuksia sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC)
•

ICS Impulse -laite on osa sähköistä lääkelaitejärjestelmää, joten sitä koskevat erityiset turvamääräykset.
Tästä syystä tässä asiakirjassa annettuja asennus- ja käyttöohjeita on noudatettava huolellisesti.

•

Kannettavat ja liikuteltavat korkeataajuuksiset tiedonsiirtolaitteet, kuten matkapuhelimet, voivat aiheuttaa
häiriötä ICS Impulse -järjestelmän toimintaan.

IEC 60601-1-2:2014 ja EN 60601-1-2:2015
Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettiset päästöt kaikille laitteille ja järjestelmille
ICS Impulse -yksikkö on tarkoitettu käytettäväksi alla kuvatussa sähkömagneettisessa ympäristössä. ICS Impulse -laitteen käyttäjän on varmistettava,
että laitetta käytetään sellaisessa ympäristössä.
Päästötesti

Yhdenmukaisuus

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet

Radiotaajuiset päästöt

Ryhmä 1

ICS Impulse -laite käyttää radiotaajuista energiaa vain sisäiseen toimintaansa. Siksi sen
radiotaajuiset päästöt ovat hyvin alhaisia eikä niiden pitäisi aiheuttaa häiriöitä niiden
lähettyvillä oleville elektronisille laitteille.

Luokka A

ICS Impulse -laite sopii käytettäväksi kaikissa muissa ympäristöissä kuin kotona ja
ympäristöissä, jotka on kytketty julkiseen pienjänniteverkkoon, josta asuinrakennukset
saavat sähkövirtansa.

Harmoniset päästöt
IEC 61000-3-2

Ei sovellettavissa

Jännitteen
vaihtelut/välkyntä
IEC 61000-3-3

Ei sovellettavissa

Tämän laitteen säteilyominaisuudet tekevät siitä sopivan käytettäväksi teollisuusalueilla ja
sairaaloissa (CISPR 11 luokka A). Jos sitä käytetään asuinympäristössä (jossa yleensä
vaaditaan CISPR 11 luokka B), tämä laite ei välttämättä tarjoa riittävää suojausta
radiotaajuutta käyttäville viestintäpalveluille. Häiriötilanteita voidaan joutua korjaamaan
esim. siirtämällä laitteisto toiseen paikkaan tai suuntaamalla se uudelleen.

CISPR11
Radiotaajuiset päästöt
CISPR11

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto kaikille laitteille ja järjestelmille
ICS Impulse -yksikkö on tarkoitettu käytettäväksi alla kuvatussa sähkömagneettisessa ympäristössä. ICS Impulse -laitteen käyttäjän on varmistettava,
että laitetta käytetään sellaisessa ympäristössä.
Sietotesti

IEC 60601 -testitaso

Yhdenmukaisuustaso

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet

Sähköstaattinen purkaus
(ESD) IEC 61000-4-2

+/- 8 kV liitin

+/- 8 kV liitin

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

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

+/- 8 kV, +/- 15 kV ilma

+/- 8 kV, +/- 15 kV ilma

Lattioiden tulisi olla puuta, betonia tai keramiikkalaattaa.
Jos lattioissa käytetään synteettisiä materiaaleja, ilman
suhteellisen kosteuden pitää olla vähintään 30 %.

Nopeat transienttipurskeet
IEC 61000-4-4

+/- 2 kV virtalähteen johdoille

Ei vastaavia portteja

Verkkovirran tulee olla normaalia sähköyhtiön
toimittamaa tai sairaalavirtaa.

Ylijänniteaalto
IEC 61000-4-5

+/- 1 kV johdo(i)sta
johtoon/johtoihin

Ei vastaavia portteja

Verkkovirran tulee olla normaalia sähköyhtiön
toimittamaa tai sairaalavirtaa.

+/- 1 kV otto-/antojohdoille

Huomautus: ICS Impulse -laitetta pitää käyttää tai
säilyttää määritetyllä käyttö- tai säilytysalueella, jotta
täytetään vaatimukset epäsuorien (ilman kautta)
sähköstaattisten purkausten tasojen suhteen. Katso
määritelty suhteellinen kosteus ja lämpötila kohdasta
Tekniset tiedot, Käyttöympäristö.

+/- 2 kV johdo(i)sta
maadoitukseen
+/- 2 kV DC ottojohdo(i)sta
maadoitukseen
+/- 1 kV DC ottojohdo(i)sta
johtoon/johtoihin
+/- 2 kV I/O-johto/johdot
maadoitukseen

ICS Impulse

75

Tekniset tiedot
Jännitekuopat, lyhyet
katkokset ja jännitteen
vaihtelut ottojohdoilla
IEC 61000-4-11

0 % UT 0,5 kierrokselle

Ei vastaavia portteja

0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° ja 315° kulmassa
0 % UT 1 kierrokselle ja
70 % UT; 25/30 kierrosta,
yksivaiheinen: 0°:ssa

Jännitekatkokset
ottojohdoilla
IEC 61000-4-11

0 % UT 250/300 kierrokselle

Ei vastaavia portteja

Verkkotaajuus

30 A/m

Ei vastaavia portteja,
joihin tämä voisi vaikuttaa

50/60 Hz, magneettikenttä
IEC 61000-4-8

Verkkovirran tulee olla normaalia sähköyhtiön
toimittamaa tai sairaalavirtaa. Jos ICS Proxy -yksikön
käyttäjä tarvitsee verkkovirtakatkojen aikana laitteen
jatkuvaa käyttöä, suositetaan ICS Proxy -yksikön
tehonsyöttöön kytkettäväksi keskeytymätön
virransyöttölaite tai akku.

Käyttötaajuuden magneettikenttien tulee olla normaalin
kaupallisen tai sairaalaympäristön normaalia tasoa.
Jos havaitaan negatiivisia vaikutuksia mittauksiin, vaihda
ICS Impulse -laitteen sijaintia

UT on AC-verkkojännite ennen testitason käyttöä.

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto – laitteille ja järjestelmille ammattimaisen terveydenhuollon
käyttöympäristössä
ICS Impulse -yksikkö on tarkoitettu käytettäväksi alla kuvatussa sähkömagneettisessa ympäristössä. ICS Impulse -laitteen käyttäjän on varmistettava,
että laitetta käytetään sellaisessa ympäristössä.
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Päästötesti

IEC 60601 -testitaso

Yhdenmukaisuustaso

Johdettu radiotaajuus

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz – 80 MHz

150 kHz – 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM-taajuusalueet

ISM-taajuusalueet

Säteilevä radiotaajuus

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz – 2,7 GHz

80 MHz – 2,7 GHz

Läheisyyskentät
radiotaajuisesta
langattomasta
viestinnästä

27 V/m

27 V/m

385 MHz

385 MHz

IEC 61000-4-3

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz,
1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz,
1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz,
5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz,
5785 MHz

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet

Erotusetäisyyden ICS Impulse -laitteen elektronisten
osien ja langattoman radiotaajuuslaitteen välillä on
oltava vähintään 30 cm (11,8 tuumaa).
Tämän laitteen säteilyominaisuudet tekevät siitä
sopivan käytettäväksi teollisuusalueilla ja
sairaaloissa (CISPR 11 luokka A). Jos sitä käytetään
asuinympäristössä (jossa yleensä vaaditaan
CISPR 11 luokka B), tämä laite ei välttämättä tarjoa
riittävää suojausta radiotaajuutta käyttäville
viestintäpalveluille. Häiriötilanteita voidaan joutua
korjaamaan esim. siirtämällä laitteisto toiseen
paikkaan tai suuntaamalla se uudelleen.
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11.1

Symbolien selitykset

Symboli

ICS Impulse

Merkin
ilmoitetun
standardin
mukainen
nimi

Standardiviittaus

Standardin nimi
standardissa

ISO 15223-1
Symboli 5.7.7

Lääkinnälliset laitteet –
symbolit, joita käytetään
valmistajan toimittamien
tietojen kanssa

Lääkinnällinen
laite

Tämä tuote on
lääkinnällinen laite.

Direktiivi
93/42/EEC

Lääketieteellisten
laitteiden direktiivi

CE-merkintä

Osoittaa teknisen
vaatimustenmukaisuuden
Euroopassa.

Selite

(Ilmoitetun klinikan
numero näkyy symbolin
alla.)

MDR 2017/745

EU:n lääkinnällisten
laitteiden asetus

21 CFR
801.109(b)(1)

Merkinnät –
tyyppihyväksyttävät
laitteet

Vain lääkärin
määräyksestä

Osoittaa, että laitteen saa
myydä ainoastaan lääkäri
tai lääkärin määräyksestä.

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Määrä

Pakkauksen sisältämien
osien lukumäärä.

2012/19/EU

Sähkö- ja
elektroniikkalaiteromu
(Waste Eletrical and
Electronic Equipment,
WEEE)

Käyttöiän
päätteeksi
hävittämisen
ohjeet

Osoittaa, ettei sähkö- ja
elektroniikkaromua saa
hävittää talousjätteenä,
vaan ne on kerättävä
erikseen.

ISO 15223-1
symboli 5.1.1

Lääkinnälliset laitteet –
Lääketieteellisten
laitteiden etiketeissä,
merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa
käytettävät symbolit

Valmistaja

Osoittaa lääkinnällisen
laitteen valmistajan.

ISO 15223-1
symboli 5.1.3

Lääkinnälliset laitteet Lääketieteellisten
laitteiden etiketeissä,
merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa
käytettävät symbolit –
Osa 1: Yleiset vaatimukset.

Valmistuspäivä

Osoittaa lääkinnällisen
laitteen
valmistuspäivämäärän.

ISO 15223-1
symboli 5.1.5

Lääkinnälliset laitteet —
Lääkinnällisten laitteiden
tarroissa, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa
käytettävät symbolit.

Eräkoodi

Osoittaa valmistajan
eräkoodin, jonka
perusteella tuote- tai
valmistuserä voidaan
yksilöidä.
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Symboli

Standardiviittaus

Standardin nimi
standardissa

ISO 15223-1
symboli 6.1.6

Lääkinnälliset laitteet —
Lääkinnällisten laitteiden
tarroissa, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa
käytettävät symbolit.

Luettelonumero

Osoittaa valmistajan
luettelonumeron, jonka
perusteella lääkinnällinen
laite voidaan tunnistaa.

ISO 15223-1
Symboli 5.1.7

Lääkinnälliset laitteet –
Lääkinnällisten laitteiden
etiketeissä, merkinnöissä
ja toimitettavissa tiedoissa
käytettävät symbolit.

Sarjanumero

Ilmoittaa valmistajan
sarjanumeron, jolla tietty
lääkinnällinen laite voidaan
tunnistaa.

UL-listaus

Ei ole

Ei ole

NRTL (National Recognized
Testing Laboratories) sertifioinnit

IEC 60601-1
taulukko D.1 #19

Lääkinnälliset
sähkölaitteet – osa 1:
Yleiset turvallisuutta ja
toimintaa koskevat
vaatimukset.

Tyypin B
potilasliityntäosa

Ilmoittaa, että kyseessä on
tyypin B potilasliityntäosa,
joka on standardin
IEC 60601-1 mukainen.

Lääkinnälliset laitteet –
Lääketieteellisten
laitteiden etiketeissä,
merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa
käytettävät symbolit

Katso neuvoa
käyttöohjeista.

Ilmoittaa, että käyttäjän on
tutustuttava
käyttöohjeisiin.

Lääkinnälliset
sähkölaitteet – osa 1:
Yleiset turvallisuutta ja
toimintaa koskevat
vaatimukset.

Noudata
käyttöohjeita.

Katso
käyttöopas/vihkonen.

Lääkinnälliset laitteet —
Lääkinnällisten laitteiden
tarroissa, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa
käytettävät symbolit.

Tärkeä
huomautus

Ilmoittaa, että käyttäjän on
syytä tutustua
käyttöohjeisiin tärkeiden
varovaisuuteen liittyvien
tietojen, kuten varoitusten
ja varotoimien, vuoksi.
Näitä ei eri syistä voida
esittää itse lääkinnällisessä
laitteessa.

Yleinen
varoitusmerkki

Osoittaa potentiaalisen
henkilövamman vaaran
potilaalle tai käyttäjälle.

IEC 60417
Symboli 5480
ISO 15223-1
symboli 5.4.3
IEC 60601-1
taulukko D.1 #11

IEC 60601-1,
taulukko D.2 #10

ISO 15223-1,
symboli 5.4.4

IEC 60601-1
taulukko D.1 #10

IEC 60601-1
taulukko D.2 #2
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Merkin
ilmoitetun
standardin
mukainen
nimi

Huomautus ME-LAITTEISTA
Noudata käyttöohjeita.

Lääkinnälliset
sähkölaitteet – osa 1:
Yleiset turvallisuutta ja
toimintaa koskevat
vaatimukset.
Lääkinnälliset
sähkölaitteet – osa 1:
Yleiset turvallisuutta ja
toimintaa koskevat
vaatimukset.

Selite
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Symboli

Merkin
ilmoitetun
standardin
mukainen
nimi

Standardiviittaus

Standardin nimi
standardissa

ISO 15223-1
symboli 5.2.8

Lääkinnälliset laitteet –
Lääketieteellisten
laitteiden etiketeissä,
merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa
käytettävät symbolit

Ei saa käyttää,
jos pakkaus on
vioittunut

Ilmoittaa, että lääkinnällistä
laitetta ei saa käyttää,
mikäli sen pakkaus on
vaurioitunut tai avattu.

ISO 15223-1
symboli 5.3.7

Lääkinnälliset laitteet —
Lääkinnällisten laitteiden
tarroissa, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa
käytettävät symbolit.

Lämpötilaraja

Osoittaa (säilytyksen)
lämpötilarajat, joille
lääkinnällinen laite on
turvallista altistaa.

ISO 15223-1
symboli 5.3.8

Lääkinnälliset laitteet —
Lääkinnällisten laitteiden
tarroissa, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa
käytettävät symbolit.

Ilmankosteusraja

Osoittaa (säilytyksen)
ilmankosteusvälin, joille
lääkinnällinen laite on
turvallista altistaa.

ISO 15223-1
symboli 5.3.9

Lääkinnälliset laitteet —
Lääkinnällisten laitteiden
tarroissa, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa
käytettävät symbolit.

Ilmanpainerajoitus

Ilmoittaa lääkinnälliselle
laitteelle turvallisen
ilmanpaineen ylä- ja
alarajan.

IEC 60825-1:2014

Lasertuotteiden
turvallisuus – Osa 1:
Laitteiden luokittelu ja
vaatimukset

Varoitus: optista
säteilyä, älä
katso suoraan
valonlähteeseen.

Ilmoittaa, että
valonlähteeseen ei saa
katsoa suoraan.

ISO 15223-1
symboli 5.4.2

Lääkinnälliset laitteet –
Lääketieteellisten
laitteiden etiketeissä,
merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa
käytettävät symbolit

Älä käytä
uudelleen.

Osoittaa, että
lääkinnällinen laita on
tarkoitettu käytettäväksi
vain kerran tai vain yhdelle
potilaalle yhden
toimenpiteen aikana.

Selite

HUOMAUTUS: Älä käytä
uudelleen -lauseen
synonyymit ovat
kertakäyttöinen ja käytä
vain kerran.
ISO 7000 /
IEC 60417
symboli 0621

ICS Impulse

Laitteistossa käytettävät
graafiset symbolit

Särkyvää,
käsiteltävä
varoen

Ilmoittaa, että
kuljetuspakkauksen sisältö
on särkyvää ja että
pakkausta on käsiteltävä
varoen.
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11.2

Yleiset varoitukset, muistutukset ja huomautukset
Tässä käyttöohjeessa on tietoja, joita on noudatettava oppaassa kuvattavien laitteiden ja ohjelmistojen turvallisen
toiminnan varmistamiseksi. Paikallisia viranomaismääräyksiä on myös aina noudatettava.
Natus ICS -tuotteita ei ole suunniteltu käytettäväksi minkään sellaisen laitteen kanssa, jota ei ole hyväksynyt.
Hyväksymättömien tuotteiden yhdistelmä voi mitätöidä ICS Impulsen turvallisuuden. Kaikki Impulse-järjestelmän
osat sopivat käytettäviksi potilasympäristössä.
Kun ICS Impulse -järjestelmää käytetään yhdessä testauslaitteen kanssa, varmista, että kaikkia tutkimuslaitteen
käyttöoppaan tietoja, muistutuksia ja varoituksia noudatetaan.
Lisätietoja ICS Aircal -tutkimuslaitteista ja muista vastaavista tutkimuslaitteista on niiden käyttöoppaissa.

Varoitukset
Varoitus • Seuraavat olosuhteet tai käytännöt voivat aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman vaaran
käyttäjälle tai potilaalle:
•

ICS Impulse -laseissa ei ole osia, jotka käyttäjä voi huoltaa. Turvallisuussyistä ja jotta takuu pysyy
voimassa, lääkinnällisen sähkölaitteen huolto ja korjaus on annettava ainoastaan laitteen valmistajan tai
valtuutetun korjaamon huoltohenkilökunnan tehtäväksi. Jos laitteeseen ilmaantuu vika, laadi
yksityiskohtainen kuvaus viasta/vioista ja ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

•

Pidä laite poissa nesteiden lähettyviltä. Älä päästä laitteen sisälle kosteutta. Kosteus laitteen sisällä voi
vahingoittaa instrumenttia tai aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle tai potilaalle.

•

Älä käytä laitetta syttyvien aineiden (kaasujen) läheisyydessä tai happirikkaassa ympäristössä.

•

Luokan 2 lasertuotetta käytetään kalibrointiin. Lasersäde heijastuu laseista kiinteälle pinnalle.
Älä katso suoraan lasersäteeseen. Ohjainten
käyttö tai säätöjen teko tai muiden kuin tässä
määriteltyjen toimenpiteiden tekeminen voi johtaa
altistumiseen vaaralliselle säteilylle.

•

Älä kosketa muita kuin lääketieteellisiä osia, kuten pöytäkonetta tai tulostinta ja potilasta samaan aikaan.

•

Altistuminen sähkömagneettiselle kentälle johtaa oikean mittausprosessin häiriintymiseen. ICS Impulse
-järjestelmän kamerat ja gyroskoopit ovat herkkiä sähköhäiriöille. Vältä staattisia purkauksia ja
sähkömagneettisia kenttiä.

•

Kytkettäessä laitetta USB-liittimiin on otettava huomioon seuraavat asiat:
–

IT-laitteiden pitää olla sertifioitu voimassa olevien EN/IEC-turvastandardien mukaan, esim.
EN/IEC 60950 tai EN/IEC 62368-1.

–

Kytkettyjen laitteiden käyttö potilasympäristössä Varmista, että lääkinnällinen sähkölaite vastaa
standardin EN 60601-1 vaatimuksia.

ICS Impulse -järjestelmä on osa sähköistä lääkinnällistä järjestelmää. Kun sähköistä lääkintälaitetta
kootaan, kokoamisesta vastaavan henkilön on huomattava, että sellaisten muiden laitteiden liittäminen,
jotka eivät täytä samoja turvallisuusvaatimuksia kuin ICS Impulse -järjestelmä, voi heikentää järjestelmän
yleistä turvallisuustasoa. ICS Impulse -järjestelmä on suunniteltu varmistamaan EN 60601-1 -standardin
vaatimusten täyttyminen, kun tietokone, tulostin jne. ovat poissa potilaan ulottuvilta eli vähintään noin
1,5 metrin (5 jalan) päässä.
•
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Potilaalla ei saa koskaan käyttää defibrillaattoreita tai korkean taajuuden kirurgisia laitteita hänen
ollessaan kytkettynä laitteeseen.
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Huomautukset
Varoitus • Seuraavat olosuhteet tai käytännöt voivat aiheuttaa vammautumisen vaaraa käyttäjälle tai
potilaalle tai vahingoittumisriskiä tiedoille tai laitteelle.
•

Asenna laite ympäristöön, jossa staattisen sähkön määrä on mahdollisimman pieni. Käytä esimerkiksi
antistaattista mattoa.

•

Mitään osia ei saa syödä, polttaa tai käyttää millään tavalla muihin kuin tämän oppaan kohdassa
Käyttötarkoitus kerrottuihin tarkoituksiin.

•

Laite voidaan hävittää normaalina elektroniikkaromuna paikallisten määräysten mukaan.

•

Lopeta laitteen käyttö välittömästi, jos ilmenee ihon ärsytystä tai epämukavuuden tuntua.

•

ICS Impulse -järjestelmä pitää asentaa ja ottaa käyttöön tässä käyttöoppaassa annettujen EMC-tietojen
mukaisesti. Kannettavat/liikuteltavat radiotaajuuslaitteet voivat vaikuttaa lääkinnällisiin sähkölaitteisiin.
ICS Impulse -järjestelmä saattaa ottaa häiriöitä muista laitteista, joihin liittyy CISPR-säteilyvaatimuksia.

•

Lasien kotelon sisällä on pieni puhallin. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että jäähdytystuulettimen
ilma-aukko on tukossa, lasien pinnan lämpötila voi kosketuksessa potilaaseen nousta 42,2 °C:een.

•

Pidä puhaltimen siivekkeet esteettöminä.

•

Pään impulssitutkimusta ei saa suorittaa potilaille, joilla on niskavamma, tai jos potilaan lääkäri on
määrännyt potilasta rajoittamaan tai välttämään niskaan kohdistuvaa liikettä tai toimintaa

•

Älä käytä viallista laitetta.

Huomautukset
Huomautus • Seuraavat ehdot tai käytännöt edellyttävät Käyttäjältä erityistä huomiota:

ICS Impulse

•

Turvallisuussyistä ja EMC-vaikutusten vuoksi laitteen liittimiin kiinnitettävien osien tulee olla tyypiltään
identtisiä järjestelmän mukana toimitettujen lisäosien kanssa.

•

Muiden kuin tämän laitteen lisävarusteluettelossa mainittujen lisävarusteiden tai kaapeleiden käyttö voi
aiheuttaa emissioiden lisääntymisen tai ICS Impulse -järjestelmän sietokyvyn heikentymisen Lue lisätietoja
kohdasta Lisävarusteet ► 74.

•

ICS Impulse -järjestelmää ei saa käyttää muiden laitteistojen vieressä tai pinottuna. Jos käyttö muiden
laitteistojen vieressä tai pinottuna on välttämätöntä, välineiden tai järjestelmän normaali toiminta
käytettävässä kokoonpanossa on varmistettava.

•

Vältä useiden USB-laitteiden samanaikaista käyttöä.

•

Varmuuskopiot voidaan palauttaa vain huoltohenkilöstön johdolla. Palautuksen suorittaminen johtaa
varmuuskopioinnin jälkeen kerättyjen tietojen pysyvään menetykseen, eikä menetettyjä tietoja voi
palauttaa.

•

Lasien tai lasien hihnan koskettaminen samalla, kun potilaan pää liikkuu, voi johtaa kameran liikkumiseen,
mikä puolestaan aiheuttaa artefakteja kerättyihin tietoihin.

•

Jos haluat poistaa valitun tutkimuksen videot ja valitset Kyllä, videotiedot poistetaan pysyvästi. Videota ei
voida palauttaa.

•

Jos haluat poistaa valitun tutkimuksen ja vastaat Kyllä, tutkimustiedot poistetaan pysyvästi. Tutkimusta ei
voida palauttaa.

•

Sellaisen kolmannen tahon ohjelmiston asentaminen (sovellukset, ohjelmat tai apuohjelmat), joita Natus
ei ole määritellyt, voivat vaarantaa tämän järjestelmän turvallisuuden ja tehokkuuden.

•

Silmän sijainnin ilmaisimen oikea sijainti varmistaa, että pää on oikeassa asennossa seuraavassa
vaiheessa. Varmista ennen jatkamista, että silmän sijainnin ilmaisin on suoraan pään edessä
palautegrafiikassa.
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Valmistaja
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup
Tanska
Puhelin: +45 457 555 55
Faksi: +45 457 555 59
Sähköposti: otoinfo@natus.com
Internet: hearing-balance.natus.com

Valmistajan vastuu
Valmistaja on vastuussa laitteen käyttöturvallisuudesta, luotettavuudesta ja toimivuudesta vain, jos:
•

Kaikki laitteen kokoamiset, laajennukset, uudelleensäädöt, muutokset tai korjaukset on tehnyt laitteen valmistaja
tai valmistajan valtuuttama henkilö.

•

Sähkölaitteisto, johon laite on liitetty, täyttää tämän oppaan Tekniset tiedot -osassa määritetyt vaatimukset.

•

laitetta käytetään käyttöohjeiden mukaan.

Valmistaja pidättää oikeuden irtisanoutua kaikesta vastuusta koskien muiden osapuolten huoltamien tai korjaamien
laitteiden käyttöturvallisuutta, luotettavuutta ja toimivuutta.
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Hävittämisohjeet
Natus Medical Incorporated on sitoutunut täyttämään Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
direktiivin 2012/19/EU vaatimukset. Näiden määräysten mukaan sähkö- ja elektroniikkajäte on kerättävä erikseen
asianmukaista käsittelyä ja hyödyntämistä varten, jotta voidaan varmistaa, että WEEE-romua (sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua) käytetään uudelleen tai sitä kierrätetään turvallisesti. Tämän sitoumuksensa mukaisesti
Natus Medical Incorporated saattaa siirtää loppukäyttäjälle velvollisuutensa vastaanottaa kierrätettäväksi, ellei asiasta
ole sovittu toisin. Lisätietoja alueellasi käytettävissä olevista keräys- ja palautusjärjestelmistä saat ottamalla yhteyttä
meihin osoitteen natus.com kautta.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) sisältävät mahdollisesti vaarallisia materiaaleja, osia ja aineita, jotka aiheuttavat
riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle, kun WEEE:tä ei käsitellä oikein. Siksi käyttäjillä on myös roolinsa WEEE:n
turvallisessa kierrättämisessä ja uusiokäytössä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjät eivät saa hävittää niiden
romua muun jätteen seassa. Käyttäjien on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämisestä ympäristölle aiheutuvien
haittavaikutusten vähentämiseksi ja romun keräämisen, kierrätyksen ja uusiokäytön mahdollisuuksien lisäämiseksi
vietävä romu kunnallisiin keräyspisteisiin tai tuottajien/maahantuojien vastaanottopisteisiin tai annettava se
valtuutetulle jätteenkeräysyhteisölle.
Laite, joka on merkitty yliviivatulla pyörillä varustetulla roskasäiliöllä, luetaan sähkö- ja elektroniikkalaitteeksi. Ristillä
merkityn siirrettävän roska-astian symboli tarkoittaa, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita saa hävittää talousjätteenä,
vaan ne on kerättävä erikseen.
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