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Bevezetés

1

Bevezetés
Az ICS Impulse® rendszer a vestibularis rendszerhez kapcsolódó rendellenességek felmérésére szolgál.
A felhasználói útmutató elektronikus verziója megtalálható az Otosuite® Vestibular szoftverben.
Reméljük, hogy használatát könnyűnek találja majd, és az abban foglalt információk nagyobb adatgyűjtési pontosságot
eredményeznek, mivel azok összefüggenek az Ön vestibularis rendszerhez kapcsolódó rendellenességekre irányuló
vizsgálataival, a vizsgálati eredményekkel, a jelentésekkel és a páciensadatok visszakeresésével.
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Tervezett felhasználás, illetve a felhasználók és a
páciensek célcsoportja

2.1

Rendeltetés szerinti felhasználók és a páciensek célcsoportja
Figyelem! • Az ICS Impulse rendszert csak szakképzett orvosi személyzet használhatja.
Célfelhasználók:
Neurológusok és fül-orr-gégész specialisták, audiológusok, fizikoterapeuták és technikusok. Az egyensúlyzavar
diagnosztizálásában jártas szakemberek.
Rendeltetés:
Az ICS Impulse a vestibularis-ocularis reflex (VOR) és a nystagmus értékelését végzi a szem és a fej mozgásainak
mérésével, felvételével, megjelenítésével és analizálásával.
Gyógyászati rendeltetés:
Az 1085-ös típusú ICS Impulse gyógyászati célja a vestibularis jellegű panaszokkal, például szédüléssel, egyensúlyzavarral
és vertigóval küzdő páciensek tüneteinek felmérése. Az 1085-ös típusú ICS Impulse nem alkalmas a páciensek
kezelésére vagy diagnosztizálására; a diagnózist az erre felhatalmazott orvos állapítja meg.
Tervezett betegpopuláció:
A betegpopulációba 10 és 99 év közötti gyermekek és felnőttek tartoznak.

2.2

Klinikai előnyök
Az ICS Impulse rendszer egy testreszabható egyensúlyvizsgáló megoldás, amely lehetővé teszi a páciens
egyensúlyérzetének eredményes vizsgálatát és diagnosztizálását. A hat félkör alakú ívjárat értékelésére való képesség
lehetővé teszi az elülső és hátsó hallójáratokban azonosított patológiás elváltozások kezelését, mivel ezekre egyébként
gyakran nem derül fény. A gyors, nem invazív technika biztosítja a páciens kényelmét, miközben optimalizálja az
adatgyűjtést, lerövidítve ezzel a betegutat. A rövidebb vizsgálati idő révén csökken a diagnózis felállításához szükséges
idő, ami javítja a klinikai és szolgáltatási hatékonyságot.

2.3

Ellenjavallatok és mellékhatások
A következő állapotok és problémák esetén ellenjavallt az 1085-ös típusú ICS Impulse rendszerrel végzett beavatkozás:
vakság, orrtörés vagy egyéb arcot/fejet érintő trauma, nyaki gerincproblémák (pl. nyaki trauma, akut nyaki porckorongsérv)
vagy nemrégiben végzett szemműtét. Az 1085-ös ICS Impulse rendszer használatának nincsenek mellékhatásai.
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2.4

A rendszer leírása
Az ICS Impulse rendszer hardverelemek és egy szoftver kombinációja.
A páciens egy könnyű, szorosan illeszkedő szemüveget visel, amelyre egy apró, könnyű, gyors belső kamerát és egy
félig ezüstfoncsorozott tükröt erősítettek. Ez az átlátszó tükör a kamerába tükrözi a páciens szemének a képét.
A szemet egy alacsony szintű, infravörös LED-del világítja meg, amely a páciens számára nem látható. A szemüvegen
lévő apró érzékelők mérik a fej mozgását. A teljes szemüvegrendszer igen könnyű, de ennek ellenére biztosan rögzíteni
kell a fejhez, hogy elkerülje a szemüveg lecsúszását.

A fejimpulzus-vizsgálat menete
Az alapvető fejimpulzus-vizsgálat úgy kezdődik, hogy a vizsgáló a szemüveget viselő páciens mögött áll:
•

Amíg a pácienst megkérik, hogy nézzen mereven az előtte lévő felületre helyezett fixációs pontra, a vizsgáló kis
szögben (körülbelül 10–20 fokban) vízszintesen elfordítja a páciens fejét röviden, gyorsan és váratlanul,
változtatva az irányt és a sebességet.

•

A szemüveg a fejről és a szemről is gyűjt adatokat.

•

A giroszkóp a fejmozgás sebességét méri (stimulus).

•

A nagy sebességű kamera rögzíti a szem képét.

•

Az Otosuite Vestibular szoftver feldolgozza a fejmozgás és a szemmozgás (válasz) sebességadatait.

•

A fejmozgás és a szemmozgás adatainak szimultán megjelenítése lehetővé teszi az orvos számára annak
meghatározását, hogy a válasz a normál határértéken belül van-e.

Dinamikus és szemmozgatás vizsgálatok
•

A Positional (Pozicionális) vizsgálat során a pácienst egyik pozícióból a másikba mozgatják. A Dix-Hallpike (Dix–
Hallpike) manőver esetén a páciens ülő helyzetben van, a fejét 45 fokos szögben elfordítják az egyik irányba,
majd ülő pozícióból hanyatt fekvő pozícióba kell helyezkednie.

•

Az Oculomotor (Szemmozgatás) teszt során a páciensnek egy fix célpontot kell néznie különböző irányokban vagy
különböző környezetekben.

•

A Gaze (Bámulás) teszt esetében a páciens ülő helyzetben van, és így kell szemei mozgatásával balra, jobbra, fel,
le és középre néznie. A Gaze (Bámulás) vizsgálat látással és látásgátlóval is elvégezhető.

A Dinamikus és a Szemmozgatás vizsgálat menete
Az Otosuite Vestibular szoftver rögzíti és megjeleníti a Positional (Dinamikus) és Oculomotor (Szemmozgatás)
vizsgálatok adatait.
Mind a Positional (Dinamikus), mind az Oculomotor (Szemmozgatás) vizsgálat esetében a szemüveg a fejről és
a szemről egyaránt gyűjt adatokat:

ICS Impulse

•

A szemüvegben lévő gyorsulásmérő méri a páciens fejének a kiindulási ponthoz viszonyított helyzetét. Ezt az
adatot a szoftver elmenti és megjeleníti.

•

A nagy sebességű kamera rögzíti a szem képét.

•

Az Otosuite Vestibular szoftver feldolgozza a szem sebességadatait (válasz).

•

A rendszer kielemzi a szemmozgást, hogy megállapítsa a lassú fázissebességeket (SPV (LFS)).

•

A begyűjtött fejadatokat a rendszer csak arra használja, hogy megjelenítse a páciens fejmozgását (ha van),
valamint irányítsa a vizsgálót, hogy a páciens feje a vizsgálat szempontjából a megfelelő helyen legyen.
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Ezen információ neve a Fejpozíció visszajelzése. Az Otosuite Vestibular szoftver megméri a szempozíció görbét és
LFS-pontokat, majd megjeleníti őket egy grafikonon.
Megjegyzés • A Head Position Feedback (Fejpozíció visszajelzése) biztosítja, hogy a fej a manőver minden
lépése alatt megfelelő pozícióban legyen.
Az Oculomotor (Szemmozgatás) modul három olyan vizsgálatot tartalmaz, amelyek nem SPV (LFS) vizsgálatok:
–

Vestibularis-ocularis reflex (VOR (VOR))
A vestibularis-ocularis reflex (VOR) vizsgálat lehetővé teszi a vizuális vestibularis-ocularis reflex (VVOR) és a
vestibularis-ocularis reflex szuppresszió (VORS) vizsgálatát. Ezek a vizsgálatok nagy mértékben hasonlítanak a
fejimpulzus vizsgálathoz, de a fejmozgás lassabb (0,5 Hz) és kisebb fokban (10 fok) történik.
A VVOR vizsgálat esetében a páciens ül, miközben a vizsgáló a páciens fejét az egyik irányból a másikba
mozgatja (mint egy szinuszgörbe), miközben a páciens fixen egy pontot néz.
A VORS vizsgálat esetében a páciens ül, a vizsgáló a páciens fejét az egyik irányból a másikba mozgatja (mint
egy szinuszgörbe), miközben a páciens az egyik lézer segítségével a szemüvegből kivetített mozgó pontra fixálja
tekintetét.

Az elemzés hasonló a fejimpulzus elemzéséhez, ahol a fejmozgás és a szemmozgás adatainak szimultán megjelenítése
lehetővé teszi az orvos számára annak meghatározását, hogy a válasz a normál határértéken belül van-e.
–

Skew Deviation (Aszimmetrikus eltérés)
A Skew Deviation (Aszimmetrikus eltérés) vizsgálatban (más néven takart vagy váltakozó takarású vizsgálat) a
páciens ül vagy fekszik, a vizsgáló pedig letakarja, majd felfedi a szemét. Az Otosuite Vestibular szoftver méri
a letakart és felfedett szempozíció-görbét, és megjeleníti az átlagos szempozíció-változást.

–

A 3-Laser Saccade (3 lézeres szemmozgás) vizsgálatban a szemüveg a vízszintes sík mentén véletlenszerűen
lézercélpontokat mutat, az ülő páciens pedig a fej mozgatása nélkül, kizárólag a szemével követi ezeket.
Az Otosuite Vestibular szoftver megméri a szempozíció csúcssebességét, pontosságát és késlekedését
a célpont értékeivel összevetve.
Megjegyzés • Ha a rendszer nem fogadja el a szemmozgásokat, kalibrálja újra a készüléket, és indítsa el
újra a vizsgálatot. Azon páciensek esetében, akik maguktól nem képesek a fejüket mozdulatlanul tartani,
szükséges lehet, hogy a kalibráció és adatgyűjtés során mozdulatlanul tartsa a fejüket.

Kalorikus vizsgálat
A Caloric (Kalorikus) vizsgálat lehetővé teszi a laterális félkör alakú ívjárat kiértékelését.
A vizsgálat a következő módokon végezhető el:
•

Monotermálisan: a bal és a jobb fül is meleg vagy hideg.

•

Bitermálisan: a bal fül meleg és a jobb fül hideg, vagy a bal fül hideg és a jobb fül meleg.

•

Jeges vizes kalorikus vizsgálatot oly módon végeznek, hogy felolvasztanak egy jégkockát, majd egy fecskendővel a
fülbe irrigálják. Ezt a módszert csak akkor szokták alkalmazni, ha a bitermális irrigációra nincs válasz.

Spontán vizsgálat alkalmazása kalorikus elemzéssel
Hogy a kalorikus elemzés pontos legyen, a spontán nystagmus jelenlétét figyelembe kell venni. Annak megállapításához,
hogy megfigyelhető-e spontán nystagmus, végezzen el egy spontán vizsgálatot, vagy használja fel a kalorikus válasz első
öt másodpercét. A vizsgálatot az Options (Opciók) menüpont segítségével lehet elvégezni. Ha spontán vizsgálatot végez,
akkor az adatokat a kalorikus vizsgálat előtt kell begyűjtenie. A spontán nystagmus vizsgálatát a Spontaneous Test - Supine
or Sitting (Spontán vizsgálat – hanyatt fekvő vagy ülő helyzetben) vagy a Caloric (Kalorikus) vizsgálatokkal lehet végezni.
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Az útmutató ismertetése
Ez a vizsgálati típus értékeli a páciens szemmozgását, amikor a szem elsődleges pozícióban egyenesen néz vizuális
stimulus nélkül. Az ANSI S3.45 szabvány értelmében a szemeket minimum 20 másodpercig fel kell venni.

A vizsgálat elemei
Caloric (Kalorikus) vizsgálat esetén:

3

•

A szemüveg begyűjti a vízszintes és függőleges szempozíció-adatokat, mialatt a bal vagy a jobb hallójáratot
levegővel vagy vízzel, egymástól függetlenül irrigálják.

•

A kamera rögzíti a szem képét.

•

Az Otosuite Vestibular feldolgozza a szempozíció-adatokat.

•

A Caloric (Kalorikus) vizsgálat látásgátlóval végzendő.

•

A páciens hanyatt fekszik, úgy, hogy a fej 30°-os szögben legyen, szemét pedig letakarják.

•

A Peak (°/s) (Csúcs [°/mp]) értéke minden elvégzett vizsgálat esetén meghatározásra kerül (például: Left Cool [Bal
hideg]).

•

Kiszámításra kerülnek az egyes tesztekből (Total Right [Teljes jobb] válasz és Total Left [Teljes bal] válasz) a Peak
(°/s) (Csúcs [°/mp]), illetve a Unilateral Weakness (Egyoldali gyengeség), a Gain Asymmetry (Erősítési aszimmetria)
és a Directional Preponderance (Irányfüggő túlsúly) értékei.

•

A Unilateral Weakness (Egyoldali gyengeség) (%) azt méri, hogy vajon az egyik fül válasza gyengébb-e a másikénál.

•

A Gain Asymmetry (Erősítési aszimmetria) (%) azt méri, hogy a válaszok az egyik irányban jobban ütnek-e, mint a
másikban, ahol ez nem magyarázható a spontán nystagmusszal.

•

A Directional Preponderance (Irányfüggő túlsúly) (%) azt méri, hogy a válaszok az egyik irányban jobban ütnek-e,
mint a másikban, amit jellemzően a már kialakult spontán nystagmus okoz.

Az útmutató ismertetése
Ez az útmutató leírja az ICS Impulse videoszemüveg és az Otosuite Vestibular szoftver használatát a páciensek
vestibularis rendszerének vizsgálatához. Az útmutató bemutatja a szemüveg főbb funkcióit, az Otosuite Vestibular
munkamenetet, valamint a páciensek, a páciensadatok, a felhasználók és a vizsgálati eszközök kezelésének módját.
Megjegyzés • A jelen útmutatóban található vizsgálatok és funkciók nem feltétlenül egyeznek meg az Ön
rendszerének konfigurációjával.
Megjegyzés • A jelen dokumentum elektronikus példányát a Natus webhelyén találja.
Páciensen történő használata előtt ismerkedjen meg az Otosuite Vestibular szoftver funkcióival és a vizsgálati
eszközzel.
A használati útmutató PDF formátumú példánya megtalálható az alábbi oldalon:
https://hearing-balance.natus.com/manuals
Keressen rá az „ICS Impulse” kifejezésre, kattintson a + ikonra a dokumentáció menü megnyitásához, majd válassza ki
az Ön nyelvén írt kézikönyvet.
Ezek a fájlok az Adobe Reader segítségével nyomtathatók és menthetők, illetve kereshető a tartalmuk.
Az Adobe Reader közvetlenül az Adobe Systems webhelyéről (www.adobe.com) tölthető le.

ICS Impulse
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Az útmutató ismertetése

3.1

Tipográfiai konvenciók
A Vigyázat!, Figyelem! és Megjegyzések jelzőszavak jelentése
A szoftver és a készülék biztonságos és helyes használatára vonatkozó figyelemfelhívás érdekében a kézikönyvben a
következő figyelmeztető kijelentések szerepelnek:
Vigyázat! • Azt jelzi, hogy fennáll az eszköz használatával vagy nem megfelelő használatával
összefüggésbe hozható sérülések, halál és egyéb súlyos mellékhatások kockázata.

Figyelem! • Azt jelzi, hogy fennáll annak lehetősége, hogy az eszköz használatával vagy nem megfelelő
használatával kapcsolatban probléma merül fel. Ilyen probléma lehet az eszköz hibás működése, az eszköz
meghibásodása, vagy az eszköz vagy más vagyontárgyak megrongálódása.
Megjegyzés • Azt jelzi, hogy különös figyelmet kell tanúsítani.

3.2

Az ICS Impulse biztonságossága
Az útmutató olyan információkat és figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyek betartásával biztosítható az ICS Impulse
rendszer biztonságos működése.
Megjegyzés • Minden esetben be kell tartani a vonatkozó kormányzati előírásokat és rendelkezéseket.
Megjegyzés • Az eszköz nem megfelelő használata befolyásolja annak teljesítményét.
A biztonsági információkat a szükséges helyeken tüntetjük fel.
Az általános biztonsági kérdésekkel kapcsolatban lásd: Általános riasztások, figyelmeztetések és megjegyzések.
Az eszközzel kapcsolatban felmerülő minden rendkívüli eseményt jelenteni kell a gyártónak, valamint a felhasználó
és/vagy beteg szerinti tagállam illetékes hatóságának.

3.3

Az útmutató használata
A kiválasztható fülek, ikonok és funkciók félkövéren vannak feltüntetve, ahogy az alábbi példában is látható:
•
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Kattintson a Save (Mentés) gombra.

ICS Impulse

Kicsomagolás
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Kicsomagolás
1.

Óvatosan csomagolja ki a berendezést.
Az eszköz és a tartozékok kicsomagolása után a csomagolóanyagot őrizze meg. Amennyiben a készüléket javítás
céljából el kell küldeni, az eredeti csomagolóanyag megvédi azt a szállítási sérülésektől.

2.

Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy az eszköz és a tartozékok nem sérültek-e.
Amennyiben megsérült, ne használja az eszközt. Segítségért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

3.

A rakjegyzék alapján ellenőrizze, hogy minden szükséges komponenst és tartozékot megkapott-e. Ha a csomagja
hiányos, forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Telepítés
Az ICS Impulse telepítésének befejezésével kapcsolatban lásd:
•

Az Otosuite Vestibular szoftver telepítése.

•

Testreszabás az intézményére.

•

A szemüveg csatlakoztatása a számítógéphez.

•

A szinkronizált helyszíni videofelvétel telepítése.

•

A vizsgálati hely kialakítása.

•

Külső monitor beállítása.

•

Mintaanyagok importálása.

5.1

Az Otosuite Vestibular szoftver telepítése

5.1.1

Rendszerkövetelmények
Operációs rendszer

64 bites Windows 10 Pro (önállóan működő, kliens, szerver vagy
mindkettő)

CPU

Intel i7 processzor (minimum 9. generációs)

Memória

16 GB

Lemezterület

500 GB

Csatlakozók

Akár négy db USB 3.0 csatlakozó
Opcionális VGA port külső monitor csatlakozásához

Videokártya

Külön videokártya minimum 2 GB memóriával

Monitor

1600 x 900-as képernyőfelbontás, 100%-os DPI mellett
1920 x 1080-as képernyőfelbontás, 100 vagy 125%-os DPI mellett

ICS Impulse

Komponensek

Egér, billentyűzet

Internet hozzáférés

A számítógép esetében ajánlott internetkapcsolatot biztosítani
a telepítés során a szinkronizált beltéri kamera telepítéséhez.
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5.1.2

A telepítés elindítása
1.

Helyezze az Otosuite Vestibular telepítőlemezt a számítógépbe.

2.

Ha az adathordozó tartalma nem jelenik meg automatikusan, nyissa meg a megfelelő meghajtót
a Windows Explorer segítségével.

3.

A telepítő szoftverrel való ütközések elkerülése érdekében zárja be a Windows programokat.

4.

A telepítés befejezése előtt ne csatlakoztasson semmilyen tartozékot.

5.

Kattintson duplán a Setup fájlra a telepítés elindításához.
Az Otosuite Vestibular szoftver telepítéséhez egyéb alkalmazások telepítésére is szükség lehet. Ezen alkalmazások
listáját egy párbeszédpanelben lehet megtekinteni.
–

Kattintson a Install (Telepítés) gombra.
Az alkalmazás telepítése után a számítógép újraindul.

–

Jelentkezzen be a számítógépre. Az újraindulás után a telepítés automatikusan folytatódik.

6.

A megjelenő üdvözlőképernyőn kattintson a Next (Tovább) gombra.

7.

Jelölje be a megfelelő négyzetet a licencszerződés elfogadásához, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.

8.

Megjelenik a Felhasználási statisztikák képernyő. Kattintson a Next (Tovább) gombra.
A Felhasználási statisztikák egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi anonim használati statisztikák megosztását
a Natus vállalattal; ezen statisztikák segítségével jobban megismerhetjük ügyfeleink igényeit, továbbá
fejleszthetjük termékeinket és szolgáltatásainkat.
Az eszköz anonim használati statisztikát küld a Natus számára, ha a számítógép kapcsolódik az internethez.
A Felhasználási statisztikák eszköz működését bármikor letilthatja, illetve engedélyezheti:
–

Az Otosuite Vestibular szoftverben kattintson a Workflow Panel (Munkafolyamat panel) alján található
Options (Beállítások) lehetőségre.

–

Kattintson a System Settings > Error Logs (Rendszerbeállítások > Hibanaplók) lehetőségre.

Kizárólag névtelen, az Otosuite Vestibular szoftver használatával kapcsolatos statisztikai adatok kerülnek
továbbításra, például az, hogy a különböző funkciók milyen gyakran futnak, illetve a felhasználók milyen gyakran
kattintanak egyes gombokra, menüelemekre. Az eszköz semmiféle személyes vagy páciensadatot, sem a számítógép
azonosítására, illetve a számítógépen zajló egyéb tevékenységek azonosítására alkalmas adatot nem továbbít.
Az Otosuite Vestibular szoftver telepítése közben más, kapcsolódó programok is települhetnek, mint például az SQL
Server (Otosuite Vestibular adatbázis) vagy az Access Database Engine (a Chartr adatbázis támogatásához).

Lehetséges hibaüzenetek
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Hibaüzenetek

Teendők a megjelenésük esetén

Tűzfal üzenetek

Engedélyezzen hozzáférést.

Felhasználói fiók kezelése (UAC) üzenet

Fogadja el az üzenetet, mivel az nem hibát jelez.

Microsoft webkamera vagy SQL szerver
hibaüzenetek

Akkor jelenik meg, ha a Microsoft Windows frissítéseket telepített,
és még nem indította újra a számítógépet. Indítsa újra
a számítógépet és kezdje újra a szoftver telepítését.

ICS Impulse
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5.1.3

A telepítési típusának kiválasztása
Az Otosuite Vestibular szoftver telepítésekor az alábbi két telepítési típus közül választhat:
•

hálózati telepítés

•

önálló telepítés

Hálózati telepítés

A kliens/szerver konfigurációban egyetlen szerveren van az adatbázis, amelyet az
Otosuite Vestibular alkalmazást futtató kliens-munkaállomás(ok) tud(nak) elérni.
Hálózati telepítés esetén hálózati tartományok alkalmazása javasolt.
Munkacsoportok alkalmazását nem javasoljuk, mivel ebben az esetben ugyanazt
a felhasználónevet és jelszót kell használni minden egyes számítógépen.

Önálló telepítés

Önálló konfigurációban ugyanazon a számítógépen található az adatbázis és az
Otosuite Vestibular alkalmazás is.

A telepítési típusának kiválasztása
Standalone installation (Önálló telepítés)
SQL adatbázis és Otosuite Vestibular szoftver
Válassza a Standalone (Önálló) lehetőséget.
Kattintson a Next (Tovább) gombra.
A telepítés folytatásával kapcsolatban lásd: A telepítés befejezése.

Network installation – Server (Hálózati telepítés – Szerver)
SQL adatbázis és az Otosuite Vestibular alkalmazás korlátozott verziója (pácienskezelés, rendszerbeállítások
módosítása és adatbázis-kezelés)
A szerverre történő telepítés folytatásával kapcsolatban lásd: Hálózati telepítés – Server (Szerver) vagy Both
(Mindkettő).

Network installation – Client (Hálózati telepítés – Kliens)
Otosuite Vestibular szoftver
Válassza a Client (Kliens) opciót, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
Írja be a szerver telepítésekor kapott portszámot és a számítógép nevét.
Kattintson a Next (Tovább) gombra.
A telepítés folytatásával kapcsolatban lásd: A telepítés befejezése.

Network installation - Both (Client and Server) (Hálózati telepítés – Mindkettő (Kliens és Szerver))
Az SQL adatbázis és az Otosuite Vestibular szoftver támogatja a további kliensek telepítését.
A kliens és a szerver telepítésének folytatásával kapcsolatban lásd: Hálózati telepítés – Server (Szerver) vagy
Both (Mindkettő).

ICS Impulse
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5.1.4

Hálózati telepítés – Server (Szerver) vagy Both (Mindkettő)
Szerver/kliens telepítésekor először a szervert kell telepíteni.
A telepítés elindítása előtt határozza meg a telepítés típusát. Lásd: A telepítés típusának kiválasztása.
1.

Válassza a Server (Szerver) vagy Both (Mindkettő) lehetőséget.

2.

Kattintson a Next (Tovább) gombra.
Jóllehet az SQL szerver által használt portszámot módosítani lehet, javasoljuk a képernyőn megadott szám
használatát.

5.1.5

5.1.6

3.

Jegyezze fel a Port Number (Port száma) és Server Computer Name (Szerverszámítógép neve) adatokat, mert ezek
minden kliensszámítógép számára szükségesek. Nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépek esetén az adatok
kinyomtathatók.

4.

Kövesse az utasításokat a telepítés befejezéséhez. Lásd: A telepítés befejezése.

A telepítés befejezése
1.

Kattintson a Install (Telepítés) gombra.

2.

A megjelenő állapotablak tudósít a telepítés folyamatáról.

3.

Kattintson a Finish (Befejezés) gombra.

4.

Nyissa meg a Windows Control Panel menüjében a Display (Megjelenítés) menüpontot, és állítsa a megjelenítési
DPI-t 100%-ra.

5.

A demóadatok importálását illetően lásd: Demóadatok importálása.

Testreszabás az intézményére
•

Önálló telepítések
Minden egyes munkaállomásnál, amelyre telepítették a szoftvert, írja be a létesítményadatokat.

•

Hálózati telepítések
Ha az intézményadatokat beírja az egyik kliensállomáson, az adatok mindegyik kliensállomáson megváltoznak.

Az első bejelentkezésnél az Otosuite Vestibular szoftver egy alapértelmezett felhasználónevet és jelszót ajánl fel. Miután
hozzáadott egy rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználót, az alapértelmezett felhasználónév és jelszó
többé már nem elérhető (a mezők üresek). A további bejelentkezéseknél használja az új felhasználónevet és jelszót.

Nyelv kiválasztása
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1.

Az Otosuite Vestibular szoftverben kattintson a Workflow Panel (Munkafolyamat panel) alján található
Options (Beállítások) lehetőségre.

2.

Kattintson a System Settings (Rendszerbeállítások) lehetőségre.

3.

Kattintson a Workstation Settings (Munkaállomás beállításai) fülre.

4.

A Select Program Language (Program nyelvének kiválasztása) listából válassza ki a kívánt nyelvet.

5.

Kattintson az Yes (Igen) gombra az újraindításához.

ICS Impulse
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Intézményadatok
1.

Az Otosuite Vestibular szoftverben kattintson a Workflow Panel (Munkafolyamat panel) alján található
Options (Beállítások) lehetőségre.

2.

Kattintson a Facility Info (Intézményadatok) fülre.

3.

Írja be az intézményre vonatkozó adatokat. Lásd: Beállítások – Facility Info (Intézményadatok).

Vizsgálati protokollok
1.

Az Otosuite Vestibular szoftverben kattintson a Workflow Panel (Munkafolyamat panel) alján található
Options (Beállítások) lehetőségre.

2.

Kattintson a Protocols (Protokollok) fülre.
Vizsgálati protokollok létrehozásával és módosításával kapcsolatban lásd: Beállítások – Protocol (Protokoll).

Jelentésopciók
1.

Az Otosuite Vestibular szoftverben kattintson a Workflow Panel (Munkafolyamat panel) alján található
Options (Beállítások) lehetőségre.

2.

Kattintson a Report (Jelentés) fülre.

A beállítások – mint például az irányítószám helye vagy a papírméret – módosítása. Lásd: Beállítások – Reports
(Jelentések).

5.1.7

Az Otosuite Vestibular szoftver frissítése
Az Otosuite Vestibular szoftver frissítésekor nem lehet megváltoztatni a korábban kiválasztott telepítés típusát.
Forduljon a helyi képviselőjéhez, ha a telepítés típusát módosítania kell.
A szerver/kliens telepítésének frissítésekor először a szervert kell frissíteni.
Ajánlott az összes olyan páciensadatot exportálni, amelyet a szoftver frissítése előtt még nem archiváltak.
Ha megjelenik a tűzfal üzenete, engedélyezze a hozzáférést.
Az utasításokat illetően lásd: Az Otosuite Vestibular szoftver telepítése.

5.1.8

Az Otosuite Vestibular szoftver eltávolítása
Az Otosuite Vestibular szoftver eltávolítása törli az alkalmazást, de az Otosuite Vestibular korábban telepített
példányának részét képező egyéb programokat nem (például az SQL Servert, a National Instruments programot stb.).

ICS Impulse

1.

Ha az Otosuite Vestibular szoftver fut, lépjen ki a szoftverből.

2.

Használja a Windows saját programeltávolítási funkcióját.
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5.1.9

Speciális rendszerbeállítások
A System Settings (Rendszerbeállítások) ablak csak azoknak a felhasználóknak érhető el, akik felhasználói profiljában
legalább az alábbiak egyike engedélyezve van:
•

Add User as Administrator (Felhasználó hozzáadása rendszergazdaként)

•

Allow User to Change System Settings (Felhasználó módosíthatja a rendszerbeállításokat)

Lásd: Rendszergazda fül.

5.1.9.1

Rendszergazda fül
Ebben az ablakban láthatók a felhasználók adatai.
Ezt az ablakot csak az Add User as Administrator (Felhasználó hozzáadása rendszergazdaként) jogosultsággal
rendelkező felhasználók tudják elérni.
1.

Az Otosuite Vestibular szoftverben kattintson a Workflow Panel (Munkafolyamat panel) alján található
Options (Beállítások) lehetőségre.

2.

Kattintson a System Settings (Rendszerbeállítások) fülre.

3.

Kattintson az Administrator (Rendszergazda) fülre.

Új felhasználó hozzáadása
Az első bejelentkezésnél az Otosuite Vestibular szoftver egy alapértelmezett felhasználónevet és jelszót ajánl fel.
Miután hozzáadott egy rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználót, az alapértelmezett felhasználónév
és jelszó többé már nem elérhető (a mezők üresek). A további bejelentkezéseknél használja az új felhasználónevet
és jelszót.
Megjegyzés • Állítson be legalább egy felhasználót rendszergazdai jogosultságokkal.

Kattintson a New (Új) gombra új felhasználók hozzáadásához.
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező.
A jelszó megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.
A hozzáférési jogok engedélyezéséhez válassza ki az alábbi lehetőséget:
•

Add User as Administrator (Felhasználó hozzáadása rendszergazdaként)
Ekkor a felhasználó mindenhez hozzáférést kap a rendszerben.
vagy

•

Allow User to Change System Settings (Felhasználó módosíthatja
a rendszerbeállításokat)
Ekkor a felhasználó mindenhez hozzáférést kap a rendszerben, kivéve az
alábbiakat:
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–

Felhasználók hozzáadása, szerkesztés és törlése

–

Megosztott fájlok (videó, PDF formátumú jelentések, importálás és
exportálás) hálózati helyének megadása

–

Az alkalmazáslicencek és a firmware frissítése.

ICS Impulse
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Felhasználói adatok szerkesztése
Válassza ki a listáról a felhasználót.
Kattintson az Edit (Szerkesztés) gombra.
Végezze el a szükséges változtatásokat. A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező.

Felhasználó törlése
Válassza ki a listáról a felhasználót.
Kattintson a Delete (Törlés) gombra.
Kattintson az OK (OK) gombra.

5.1.9.2

Munkaállomás beállításai
Csak az Allow User to Change System Settings (Felhasználó módosíthatja a rendszerbeállításokat) jogosultsággal
rendelkező felhasználók férhetnek hozzá a munkaállomás beállításainak módosítására szolgáló mezőkhöz.

ICS Impulse

1.

Az Otosuite Vestibular szoftverben kattintson a Workflow Panel (Munkafolyamat panel) alján található
Options (Beállítások) lehetőségre.

2.

Kattintson a System Settings (Rendszerbeállítások) fülre.

3.

Töltse ki a mezőket a rendszergazdától kapott adatokkal.
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Elem

Beállítások

Workstation Computer
Name (Munkaállomásszámítógép neve)

•

Ebben a nem módosítható mezőben megjelenik a Windows
Vezérlőpultjában beállított számítógépnév.

Workstation Location
(Munkaállomás helye)

•

Felhasználó által meghatározott név, amely leírja a számítógép
helyét.

Installation Profile
(Telepítési profil)

•

Ebben a nem módosítható mezőben látható a telepítés típusa,
amelyet a szoftver telepítése folyamán választott – önállóan
működő, szerver, kliens vagy mindkettő.

Client/Server Database
Port (Kliens/szerver
adatbázisport)

•

Ebben a nem módosítható mezőben látható a kliens által használt
port száma, amelyen keresztül eléri a hálózaton lévő adatbázist.

•

E-mail Server (E-mail-szerver)
Az a hálózatban lévő számítógép, amely az e-mail-üzenetek
fogadásáért, útválasztásáért és kézbesítéséért felelős.

E-Mail Configuration
(E-mail konfigurálása)

•

From E-mail (Küldő e-mail-címe)
Az e-mailt küldő e-mail-címe.

•

To E-mail (Címzett e-mail címe)
Az alapértelmezett e-mail cím, amelyre az e-mailek elküldésre
kerülnek. (A felhasználó módosíthatja vagy kiegészítheti ezt az
e-mail-címet.)

SMTP Port (Default = 25)
(SMTP Port
(alapértelmezett = 25))
This server requires
a secure connection (SSL)
(Ez a szerver biztonságos
csatlakozást (SSL) igényel)

Outgoing Email Account
(Kimenő e-mail-fiók)

•

Ez a mező adja meg az egyszerű levéltovábbítási protokoll portját.
(Általában a 25-ös port.)

•

Kiválasztása esetén a rendszer az e-mailek elküldéséhez SSL (Secure
Sockets Layer) biztonsági protokollt fog használni.

•

Use default network credentials (Alapértelmezett hálózati hitelesítő
adatok használata)
A rendszer az alapértelmezett hálózati hitelesítő adatokat használja
az e-mail-szerverre történő bejelentkezéshez.

•

Log in with user name and password (Bejelentkezés
felhasználónévvel és jelszóval)
A rendszer a lentebbi mezőkben megadott felhasználónevet és
jelszót felhasználva jelentkezteti be az e-mail-szerverbe.

Tele-Vestibular (Televestibularis)
Select Program Language
(Program nyelvének
kiválasztása)
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•

Válasszon a Collection (Adatgyűjtés) és/vagy Analysis (Elemzés)
lehetőségek közül.

•

Szükség esetén kattintson a Transmit to Specific IP (Küldés
meghatározott IP-címre) lehetőségre.

•

Kattintson a kívánt nyelvre. A kijelölt nyelvet a rendszer az
alkalmazás újraindítását követően lépteti életbe.

ICS Impulse
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5.1.9.3

Az exportálásra, importálásra, illetve a videók és a PDF-jelentések elmentésére szolgáló hely
módosítása
Amikor az Otosuite Vestibular szoftvert hálózati rendszerként telepítik, a videó- és jelentésfájlok alapértelmezett
tárolási helye az összes kliens által elérhető szerverszámítógépen található.
A fájlok alapértelmezett exportálási és importálási helyét az egyes kliens állomásokon kell megadni. A folytatás előtt
győződjön meg róla, hogy a mappa megosztása engedélyezve van.

5.1.9.4

A tárolási hely módosítása
Az Add User as Administrator (Felhasználó hozzáadása rendszergazdaként) profilbeállítással rendelkező felhasználók
ezzel az eljárással módosíthatják a fájlok tárolási helyét.
Az Otosuite Vestibular szoftverben
kattintson a Workflow Panel
(Munkafolyamat panel) alján található
Options (Beállítások) lehetőségre.
Select System Settings > Administrator
(Válassza a Rendszerbeállítások >
Rendszergazda fület.)
Az Otosuite Vestibular Storage Locations
(Otosuite Vestibular tárolási helyei)
ablakban kattintson a Browse
(Böngészés) lehetőségre a kívánt mező
mellett.
Ügyeljen rá, hogy ha a hálózaton választ ki egy mappát, akkor az megosztott mappa legyen.
Az Otosuite Vestibular Storage Locations (Otosuite Vestibular tárolási helyei) ablakban kattintson a Browse
(Böngészés) lehetőségre a kívánt mező mellett.
Válassza ki a mappát, és kattintson az OK (OK) gombra.
A mappa új helye megjelenik az Otosuite Vestibular Storage Locations (Otosuite Vestibular tárolási helyek)
ablakban.
Szükség esetén helyezze át a meglévő fájlokat a korábbi helyről az újonnan megadott helyre.

Állítsa be az új tárolási hely megosztási tulajdonságait
Ha olyan mappát állított be új tárolási helynek, amelyen nincs beállítva a megosztás funkció, kövesse az alábbi
lépéseket:

ICS Impulse

1.

Navigáljon a kívánt mappához.

2.

Jobb gombbal kattintson az új tárolási helyként kiválasztott mappára.

3.

Kattintson a Share with (Megosztás ezzel) lehetőségre. Válassza a Specific people... (Adott személyek...)
lehetőséget.

4.

Válassza ki a neveket.

5.

Kattintson az Add (Hozzáadás) gomb melletti mezőre.

6.

Írja be a nevet, majd kattintson az Add (Hozzáadás) gombra.

7.

Az engedély módosításához kattintson a felhasználó névre a kiemeléshez.

8.

Kattintson a jobb oldalon található legördülő nyílra, majd a Read/Write (Olvasás/Írás) elemre.
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9.

Addig ismételje a 7. és 8. lépést, amíg a Read/Write (Olvasás/Írás) funkciót az listán szereplő összes felhasználóhoz
beállította.

10. Kattintson a Share (Megosztás) lehetőségre.
11. Kattintson a Done (Kész) lehetőségre.

5.1.9.5

A szoftver névjegye
Az Otosuite Vestibular szoftverrel és komponenseivel kapcsolatos információk megtekintéséhez kövesse az alábbi
lépéseket:
1.

Az Otosuite Vestibular szoftverben kattintson a Workflow Panel (Munkafolyamat panel) alján található
Options (Beállítások) lehetőségre.

2.

Válassza a System Settings > About (Rendszerbeállítások > Névjegy) lehetőséget.

Erről a képernyőről lehet frissíteni az Otosuite Vestibular licencét és a szemüveg firmware-jét.

5.1.9.6

•

A szoftverlicenc frissítése.

•

A szemüveg firmware-jének frissítése.

A szoftverlicenc frissítése
1.

Az Otosuite Vestibular szoftverben kattintson a Workflow Panel (Munkafolyamat panel) alján található
Options (Beállítások) lehetőségre.

2.

Válassza a System Settings > About (Rendszerbeállítások > Névjegy) lehetőséget.
A szoftverlicencet csak rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználók frissíthetik.

5.1.9.7

3.

Kattintson az Update License (Licenc frissítése) lehetőségre.

4.

Tallózva keresse meg az új licencfájlt (.otolic), majd kattintson az Open (Megnyitás) gombra.

A szemüveg firmware-jének frissítése
A szemüveg firmware-jét csak rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználók frissíthetik.
Mikor a szemüveg csatlakoztatva van a számítógéphez, a Firmware version (Firmware verzió) mutatja meg a firmware
aktuális verzióját. A szemüveg csatlakoztatását illetően lásd: A szemüveg csatlakoztatása a számítógéphez.

5.1.9.8

1.

Az Otosuite Vestibular szoftverben kattintson a Workflow Panel (Munkafolyamat panel) alján található
Options (Beállítások) lehetőségre.

2.

Válassza a System Settings > About (Rendszerbeállítások > Névjegy) lehetőséget.

3.

Kattintson az Update Firmware (Firmware frissítése) elemre.

4.

Tallózva keresse meg az új szemüvegfirmware-fájlt, *.otofw (*.otofw).

5.

Nyissa meg a fájlt. A frissítés menetéről üzenetek sorozatából tájékozódhat.

6.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hibanaplók
Megjegyzés • A hibakeresést és a hibakövetést nem szabad használni, kivéve, ha a Natus képviselője vagy az
ügyfélszolgálat munkatársa erre fel nem szólítja.
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1.

Az Otosuite Vestibular szoftverben kattintson a Workflow Panel (Munkafolyamat panel) alján található
Options (Beállítások) lehetőségre.

2.

Kattintson a System Settings > Error Logs (Rendszerbeállítások > Hibanaplók) lehetőségre.
ICS Impulse
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Workstation
(Munkaállomás)

System Logging
(Rendszernaplózás)

Debug Tracing (Görbe
hibakeresése)

Workstation Computer Name
(Munkaállomás-számítógép
neve)

Ebben a nem módosítható mezőben megjelenik
a Windows Vezérlőpultjában beállított
számítógépnév.

Workstation Location
(Munkaállomás helye)

Felhasználó által meghatározott név, amely leírja
a számítógép helyét.

A hely, ahol a rendszer-hibanaplók tárolásra kerülnek.
Allow Anonymous Usage
Statistics (Névtelen használati
statisztikák engedélyezése)

Kattintson ide az anonim statisztikai adatok
nyomon követésének
engedélyezéséhez/letiltásához. Lásd: A telepítés
elindítása.

Copy Logs (Naplók másolása)

Az összes napló fájl másolása és elhelyezése egy
megadott helyre.

Enable Debug Tracing (Görbe
hibakeresésének
engedélyezése)

Kijelölésével engedélyezi a görbe hibakeresését
a hibakeresési szinten.

Overwrite Existing Debug
Files (Meglévő hibakeresési
fájlok felülírása)

Kijelölésével az alkalmazás minden egyes
indításakor a rendszer felülírja a görbefájlokat.
Ha nem jelöli be, a görbeadatokat a rendszer
az aktuális fájlhoz csatolja.

Trace Categories (comma
separated): (Görbekategóriák
(vesszővel elválasztva):)

A rendszer a mezőket a Natus ügyfélszolgálata
által biztosított adatokkal tölti ki.

Other Options: (Egyéb
lehetőségek:)

Natus-használatra fenntartva.

A hibakeresési fájlok tárolásának a helye.

5.2

A szemüveg csatlakoztatása a számítógéphez
A szemüveget egyetlen USB-kábel kapcsolja közvetlenül a számítógéphez.
1.

Vegye le a szemüveglencséről a fedelet.
Őrizze meg a fedelet. Használaton kívül tegye vissza a szemüvegre a fedelet, hogy a lencsék nem porosodjanak be.

2.

Csatlakoztassa a szemüveg USB-kábelét a meghatározott USB-porthoz. Lásd: Műszaki adatok. A szemüveg
illesztőprogramjának telepítése néhány percet vesz igénybe.
Megjegyzés • A szemüveg csatlakozásához ajánlott mindig ugyanazt az USB-csatlakozót használni.

Megjegyzés • 3.0-s USB-csatlakozót használjon.

ICS Impulse
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5.2.1

A szemüveg be- és kikapcsolása
A szemüveg bekapcsolása
1.

Kapcsolja be a számítógépet.

2.

Csatlakoztassa a szemüveg USB-kábelét a számítógép egyik USB-portjához.
A szemüveg bekapcsol.

3.

Indítsa el az Otosuite Vestibular alkalmazást.
A szemüveg automatikusan csatlakozik az Otosuite Vestibular alkalmazáshoz.

A szemüveg kikapcsolása
Vigyázat! • A szemüveg kikapcsolásához áramtalanítsa az eszközt az USB-kábel eltávolítása, vagy a
számítógép kikapcsolása által.

5.2.2

A szemüvegre telepített licencek megállapítása
1.

Az Otosuite Vestibular szoftverben kattintson a Workflow Panel (Munkafolyamat panel) alján található
Options (Beállítások) lehetőségre.

2.

Válassza a System Settings > About (Rendszerbeállítások > Névjegy) lehetőséget.
Az aktuális licencek a Features (Funkciók) mezőben vannak felsorolva.

5.2.3

Extra licencek telepítése a szemüvegre
Update License Az Update License (Licenc frissítése) opciót csak rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező
felhasználók használhatják.
Ha szeretne egy vagy több extra licencet az Otosuite Vestibular szoftverhez, akkor azokat a szemüvegre kell telepítenie.
Lásd: A szoftver névjegye.

5.3

A szinkronizált helyszíni videofelvétel telepítése
Szinkronizált helyszíni video- és audiofelvétel.
Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógép USB csatlakozójához.
A telepítés automatikusan elindul. Ha egy illesztőprogrammal kapcsolatos üzenet jelenik meg, kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.

5.4

A vizsgálati hely kialakítása
A vizsgálati hellyel kapcsolatos követelmények az elvégzendő vizsgálat típusától függnek:
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•

Olyan vizsgálatok és kalibrációk, amelyeknél egy fixációs pontra van szükség; ekkor biztosítani kell egy falat vagy
más tömör felületet, amely projekciós felületként használható. Lásd: Előkészületek fixációs pontot igénylő
vizsgálathoz.

•

Olyan vizsgálatok, amelyek során a páciensnek egy széken kell ülnie. Lásd: Előkészületek széket igénylő
vizsgálathoz.

ICS Impulse
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5.4.1

•

Olyan vizsgálatok, amelyek során vizsgálati asztalra van szükség; ekkor extra helyre lehet szükség az asztal
számára. Lásd: Előkészületek vizsgálóasztalt igénylő vizsgálathoz.

•

Olyan vizsgálatok, amelyek során helyszíni videók készülnek; ekkor helyet kell biztosítani a videokamera-rendszer
számára. Lásd: Előkészületek szinkronizált helyszíni videofelvétel igénylő vizsgálathoz.

Előkészületek fixációs pontot igénylő vizsgálathoz
A fixációs pont egy öntapadó pont, amelyet projekciós felületként használható falon vagy más tömör felületen kell
elhelyezni a vizsgálati berendezés kalibrálásához és a vizsgálat lebonyolításához.

A fixációs pont elhelyezése
1.

Válasszon egy, a célnak megfelelő falat vagy tömör felületet.

2.

Ragassza fel a rendszerhez mellékelt egyik fixációs pontot a falra úgy, hogy az a páciens szemvonalában legyen.
Megjegyzés • Amikor az eszköz nem kalibrálható, kattintson a Default (Alapértelmezett) lehetőségre az
alapértelmezett kalibrációs érték (Δ = 21) alkalmazásához. Mielőtt a Default (Alapértelmezett) gombra kattint,
győződjön meg arról, hogy a páciens egyenesen a fixációs pontra néz-e.

5.4.2

Előkészületek széket igénylő vizsgálathoz
A vizsgálatok többségében a páciensnek kényelmesen, széken kell ülnie.
Megjegyzés • Ha a pácienst székre ülteti, a széknek stabilnak kell lennie (ne forgószék legyen).
A széket legalább egy méterre kell elhelyezni a projekciós felülettől. Ezt a pozíciót kell használni a kalibráláshoz.
Lásd: Előkészületek fixációs pontot igénylő vizsgálathoz.

5.4.3

Előkészületek vizsgálóasztalt igénylő vizsgálathoz
Egyes vizsgálatoknál, így például a dinamikus és kalorikus vizsgálatoknál, a pácienst olyan vizsgálati asztalra kell
fektetni, ahol ülő és háton fekvő pozícióra egyaránt lehetőség van.
A vizsgálati asztalt legalább egy méterre kell elhelyezni a projekciós felülettől. Ezt a pozíciót kell használni
a kalibráláshoz. Lásd: Előkészületek fixációs pontot igénylő vizsgálathoz.

5.4.4

Előkészületek szinkronizált helyszíni videofelvétel igénylő vizsgálathoz
Megjegyzés • A Synchronized Room Video (Szinkronizált helyszíni videofelvétel) használata esetén előfordulhat,
hogy módosítani kell a kamera pozícióját, hogy a páciens egész feje látszódjon a videóban az adatgyűjtés közben.
Ha hangot is rögzít, ügyeljen rá, hogy úgy helyezze el a kamerát, hogy a környezeti zaj szintje minimális legyen.

ICS Impulse
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5.5

Egy külső monitor beállítása
1.

Csatlakoztassa a külső monitort a számítógéphez.

2.

Nyissa meg a Windows Control Panel (Vezérlőpult) menüjét, és válassza a Display (Megjelenítés) lehetőséget.

3.

Gondoskodjon róla, hogy a számítógép monitora legyen a fő monitor (1), majd terjessze ki a képernyőt a második
monitorra.

4.

Indítsa el az Otosuite Vestibular alkalmazást.

5.

Az Otosuite Vestibular szoftverben kattintson a Workflow Panel (Munkafolyamat panel) alján található
Options (Beállítások) lehetőségre.

6.

Kattintson a General (Általános) lehetőségre.

7.

Az External Monitor (Külső monitor) részen jelölje be a Display (Megjelenítés) jelölőnégyzetet.

8.

Kattintson az új ablak címsávjára, és húzza az ablakot a külső monitorra.

9.

Kattintson a jobb felső sarokban található apró dobozra, hogy az ablakot a lehető legnagyobb méretben
jelenítse meg.

10. A beállítások az alkalmazás bezárásakor és újraindításakor megmaradnak.

5.6

Energiagazdálkodási lehetőségek beállítása
Megjegyzés • Fejimpulzus-adatok gyűjtésekor a számítógép mindig legyen bekapcsolva. A számítógépet ne
akkumulátorról használja.

Az áramellátási beállítások optimális teljesítményre állításával csökken annak a lehetősége, hogy a képkocka-sebesség
219 képkocka/másodperc sebesség alá csökkenne. (A rendszer elutasítja a fejimpulzusokat, ha a képkockasebesség
219 képkocka/másodperc sebesség alá csökken.)

5.7

1.

Nyissa meg a Windows Control Panel (Vezérlőpult) menüjét, és kattintson a Power Options (Energiagazdálkodási
lehetőségek) lehetőségre.

2.

Szükség esetén kattintson a Hide additional plans (További tervek elrejtése) lehetőségre, hogy láthassa
a High performance (Teljesítménycentrikus) opciót.

3.

Válassza a High performance (Teljesítménycentrikus) opciót.

4.

Kattintson a Change plan settings (Terv beállításainak módosítása) lehetőségre.

5.

Válassza a Never (Soha) lehetőséget az összes opciónál (az On battery (Működés telepről) és a Plugged in
(Áramforráshoz csatlakoztatva) opcióhoz is).

6.

Kattintson a Save changes (Módosítások mentése) gombra.

Használat távvezérlővel
A külön vásárolt prezentációs távvezérlő az Otosuite Vestibular alkalmazással számos funkcióra használható.
A távvezérlőket megvizsgálták, és ezek kompatibilisek az alkalmazással:
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•

Logitech vezeték nélküli bemutató R400

•

Kensington Expert vezeték nélküli távvezérlő

•

Targus lézeres prezentációs távvezérlő
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5.8

Mintaanyagok importálása
A beimportált mintaanyagok számos különböző célra felhasználhatók:

5.8.1

•

Az Otosuite Vestibular szoftver megismerésének elősegítésére és az eredmények összehasonlítására.

•

A jelentéseknél használt makrók segítenek a felhasználóknak a tünetek, leletek és eredmények
meghatározásában.

Demóadatok importálása
Annak érdekében, hogy jobban megismerje az Otosuite Vestibular szoftvert, a demóadatok használatával tekintse meg
a páciensadatokat és a különböző diagnózisok elemzéseit.
A Patient Selection (Pácienskiválasztás) mezőben kattintson az Existing (Meglévő)
lehetőségre.
Kattintson az Import (Importálás) lehetőségre.
Kattintson a Browse (Tallózás) gombra.
Keresse meg az Importálás mappát:
C:\ProgramData\Otometrics\OTOsuiteV\Imports\DemoData
Kattintson a DemoData mappára, majd kattintson az OK (OK) lehetőségre.
Válassza ki az összes páciensfájlt a Patient Import (Páciens importálása) ablakban.
Kattintson az Import (Importálás) lehetőségre.
Kattintson az OK (OK) gombra.
Ha frissíti a szoftvert vagy licenceket ad hozzá, akkor célszerű az új demóadatfájlokat is importálni.

5.8.2

Minta jelentéslisták importálása
Listák importálásakor, válassza a Remove Existing List (Meglévő lista eltávolítása) lehetőséget, ha a meglévő listát ki
szeretné cserélni az importálni kívánt listával. Válassza a Keep Existing List (Meglévő lista megtartása) lehetőséget,
ha az importálni kívánt listát hozzá szeretné adni a meglévő listához.
Ha frissíti a szoftvert vagy licenceket ad hozzá, akkor célszerű újra beimportálni a következőket: Impressions
(Benyomások) és Macros (Makrók). A korábban importált benyomások és makrók testre szabott értékei megmaradnak.

ICS Impulse

1.

A Workflow Panel (Munkafolyamat panel) panelen válassza a Work (Munka) mezőt, majd a Report (Jelentés)
lehetőséget.

2.

Kattintással jelölje ki az importálni kívánt jelentéselemek típusát. A következő minta jelentéslisták importálhatók:
–

Symptoms (Tünetek)

–

Impressions (Benyomások)

–

Macros (Makrók)

3.

Kattintással jelölje ki az importálni kívánt jelentéslistafájlt a kívánt nyelven.

4.

Kattintson az Open (Megnyitás) gombra.

5.

Kattintson a Save (Mentés) lehetőségre.
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ICS Impulse szemüveg
Az ICS Impulse egy könnyű, szorosan illeszkedő, monokuláris szemüveg.

A szemüveg az alábbiakkal van felszerelve:
A. Egy lézerprojektor
B. Egy USB-s videokamera, amely rögzíti a páciens szemmozgását
C. Infravörös LED, amely megvilágítja a páciens szemét; a LED a páciens számára nem látható
D. Egy átlátszó tükör, amely a páciens szemének képét a kamerába tükrözi
E. Egy mozgásérzékelő (az ábrán nem látható), amely a páciens fejmozgását rögzíti
F. Egy fejpánt (az ábrán nem látható), amely a szemüveget a páciens fejéhez rögzíti

6.1

Az arcpárna cseréje
Figyelem! • Az egyszer használatos, eldobható arcpárnát minden egyes új páciens esetében le kell cserélni.
Tisztítani és újra felhasználni tilos. A helyi előírások szerint selejtezze le.
1.

Az arcpárna kivételéhez kissé hajlítsa ki a szemüveget a kamerával ellentétes oldalon, és pattintsa ki az arcpárnát.
Engedje ki az arcpárnát a másik oldalról.

2.

Az arcpárnán lévő címkét illessze a szemüveg kamera oldalán lévő lyukhoz.

3.

Az arcpárna az orrillesztéken belül legyen.

4.

Kissé hajlítsa meg a szemüveget az ellenkező oldalon és igazítsa az arcpárna címkéjét a lyukhoz a szemüvegnek
ezen az oldalán is.

5.

Megnyomással gondosan ellenőrizze, hogy a beillesztés mindkét oldalon teljesen megtörtént.

A használt arcpárna leselejtezése
Az arcpárna leselejtezésére vonatkozóan nincsenek speciális előírások.
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7

Otosuite Vestibular munkafolyamat
Az Otosuite Vestibular egy olyan szoftver, amely a vestibularis-okuláris reflex és a nystagmus felmérésére tartalmaz
különféle vizsgálatokat. Ez a sokoldalú számítógépes alkalmazás ezenkívül lehetővé teszi az eredmények áttekintését és
jelentések készítését.
Az Otosuite Vestibular szoftver a Natus által kínált videoszemüvegekkel való használatra készült. Ez a rész az
Otosuite Vestibular szoftver főbb funkcióit mutatja be.

Workflow Panel (Munkafolyamat panel)
A Workflow Panel (Munkafolyamat panel) elemei egy tipikus Otosuite
Vestibular munkafolyamatot mutatnak, ahol az egyes funkciókat jellemzően
egy munkamenet során hajtják végre a páciensen.
•

Patient Selection (Pácienskiválasztás)
Páciensfelvétel létrehozása vagy egy meglévő páciensfelvétel kiválasztása.

•

Current Patient (Aktuális páciens)
A kiválasztott páciens adatait mutatja. Szükség esetén az adatok
szerkeszthetők.

•

•

Work (Munka) – Collect (Adatgyűjtés)
–

Vizsgálat előtt végezzen kalibrációt.

–

Válassza ki a vizsgálatot. A szemüveg licence határozza meg, hogy
mely vizsgálati csoportok érhetők el.

–

Végezze el a vizsgálatot.

Work (Munka) – Review (Áttekintés)
Tekintse át a begyűjtött adatokat.

•

Work (Munka) – Report (Jelentés)
Hozzon létre egy jelentést a begyűjtött adatokból.

•

Options (Beállítások)
Szükség esetén módosítsa a beállításokat.

7.1

Utasítások a páciens számára egy vizsgálat előtt
Figyelem! • Nyaksérülés esetén vagy olyan páciensnél, akinek az orvosa a nyak mozgatásának korlátozását
javasolta, nem végezhető fejimpulzus-vizsgálat.

Megjegyzés • Mielőtt a páciens megjelenne a vizsgálaton, fontos, hogy tájékoztassa őt az alábbiakról:

ICS Impulse

•

48 órával a vizsgálat előtt ne fogyasszon alkoholt.

•

A szemek körül ne alkalmazzon sminket.

•

Ne viseljen kontaktlencsét.

•

Viseljen kényelmes ruházatot.
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7.2

Az Otosuite Vestibular szoftver elindítása
Kapcsolja be a számítógépet.
Kattintson duplán az Otosuite Vestibular ikonra.

Bejelentkezés
A frissen telepített Otosuite Vestibular szoftverhez tartozik egy Administrator (Rendszergazda) felhasználónév
és jelszó.
Addig ne törölje az első felhasználónevet vagy jelszót a bejelentkezési képernyőről, amíg legalább egy plusz
felhasználót és jelszót meg nem adott. Legalább egy felhasználónak legyen rendszergazdai jogosultsága.
Az új felhasználók hozzáadásával kapcsolatos információkért lásd a Rendszergazda fül „Új felhasználó
hozzáadása” nevű feladatát.
A bejelentkezési párbeszédpanelen adja meg felhasználónevét.
Adja meg jelszavát.
Kattintson a Login (Bejelentkezés) gombra.

Kijelentkezés
A kijelentkezéshez kattintson a képernyő alján található Logout (Kijelentkezés) gombra.

7.3

Az Otosuite Vestibular szoftver kezdőképernyője
A

A. Workflow Panel
(Munkafolyamat
panel)
B. Munkaterület

B

C. Általános funkciók
gombjai

C

A. Workflow Panel (Munkafolyamat panel)
A Workflow Panel (Munkafolyamat panel) elemei egy tipikus Otosuite Vestibular munkafolyamatot
mutatnak, ahol az egyes funkciókat jellemzően egy munkamenet során hajtják végre a páciensen.
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B. Munkaterület
Ezen a területen jelenik meg a kiválasztott funkció vagy vizsgálati típus. Tartalmazhat grafikont, streamelt
szemvideót és különböző ablakokat, például a vizsgálat előtti kalibráláshoz, a vizsgálat megkezdéséhez vagy az
adatok begyűjtéséhez, áttekintéséhez és összehasonlításához szükséges ablakot.
A munkaterület fölött kiemelt vizsgálati fül mutatja, hogy melyik funkció van jelenleg kiválasztva.

C. Az általános funkciók gombjai

7.4

•

A Felhasználói útmutató gomb a felhasználói útmutató megjelenítésére szolgál.

•

Az Options (Beállítások) gomb a vizsgálati beállítások testreszabására szolgál.
Lásd: Beállítások.

•

A Logout (Kijelentkezés) gomb az Otosuite Vestibular szoftverből történő kijelentkezésre
szolgál.

•

A Hide Workflow Panel (Munkafolyamat panel elrejtése) és a Display Workflow Panel
(Munkafolyamat panel megjelenítése) gombokkal rejtheti el és jelenítheti meg a Workflow
Panel (Munkafolyamat panel) ablakot.

Patient Selection (Pácienskiválasztás) mező
A Workflow Panel (Munkafolyamat panel) részen található Patient Selection (Páciens kiválasztása) blokkon lehet
páciensfelvételeket létrehozni, valamint rákeresni a meglévő páciensfelvételekre.

Új páciensfelvétel létrehozása
1.

A Workflow Panel (Munkafolyamat panel) Patient Selection (Pácienskiválasztás) részén kattintson a New (Új)
gombra.
Megjelenik a képernyő, ahol új páciensfelvételeket lehet létrehozni.
Előre beállíthatja a páciensfelvételt.

2.

Adja meg az új páciens adatait.
•

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező.

Megjegyzés • A páciens születési dátuma és neme szükséges az adott páciens fejimpulzus-erősítéséhez használt
koralapú normatív adatok meghatározásához.

3.

ICS Impulse

Kattintson a Save (Mentés) gombra.
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Meglévő páciensfelvétel megnyitása
1.

A Workflow Panel (Munkafolyamat panel) Patient Selection (Pácienskiválasztás) részén kattintson az
Existing (Meglévő) gombra.
Megjelenik a képernyő, ahol a meglévő páciensfelvételekre lehet rákeresni.
A pácienslistán láthatja az egyes páciensek vizsgálatainak áttekintését, valamint szerkesztheti és egyesítheti
a páciensfelvételeket.
Ez a pipa a megfelelő vizsgálati oszlopban azt jelzi, hogy a kiválasztott páciensnél legalább egy
vizsgálat már be lett gyűjtve.
Ez az egyedi azonosítószimbólum azt jelzi, hogy a vizsgáló megjelölt egy vagy több vizsgálatot
vagy videót egy adott célra. Ez jelezhet például rendellenes eredményt, egy vizsgálathoz
felhasználandó eredményt stb.

2.

Ha szeretne rákeresni egy adott páciensre, kattintson a felső üres mezőre és írja be az azonosítóadat – például a
páciens vezetéknevének – első pár karakterét.

3.

A páciensfelvétel megnyitásához kattintson duplán a páciens nevére vagy kattintson
az Open (Megnyitás) gombra.

Lásd:

7.5

•

Current Patient (Aktuális páciens) rész

•

Két páciensfelvétel egyesítése

Current Patient (Aktuális páciens) rész
Amikor megnyitott egy páciensfelvételt, akkor a Current Patient (Aktuális páciens) részen láthatók a kiválasztott
páciens kötelező adatai.
Lásd:
•

7.6

Páciensadatok szerkesztése

Work (Munka) rész
A Work (Munka) részen lehet elérni azt a három fő funkciót, amelyekkel
az Otosuite Vestibular szoftver vizsgálati adataival lehet dolgozni:
•

Collect (Adatgyűjtés)
Miután létrehozott egy új páciensfelvételt vagy kiválasztott egy meglévőt,
kattintson a Collect (Adatgyűjtés) lehetőségre az adatgyűjtési
munkafolyamat megkezdéséhez. Lásd: Adatgyűjtés.

•

Review (Áttekintés)
Miután adatokat gyűjtött egy új pácienshez vagy kiválasztott egy meglévő
páciensfelvételt, kattintson a Review (Áttekintés) lehetőségre az adatok
áttekintéséhez. Lásd: Adatok áttekintése.

•

Report (Jelentés)
Miután létrehozott egy új páciensfelvételt vagy kiválasztott egy meglévőt,
kattintson a Report (Jelentés) lehetőségre a jelentés létrehozásához. Lásd:
Adatok jelentése.

Az aktuálisan kiválasztott funkciók a jobb áttekinthetőség érdekében kiemelve
jelennek meg.
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7.7

Vizsgálati előkészületek
A vizsgálathoz használni kívánt protokollban foglalt vizsgálatoktól függően az alábbi lépések elvégzése lehet szükséges:
•

Munka a protokollokkal

•

A szemüveg felhelyezése a páciensre

•

Látásgátló alkalmazása

•

ROI (ROI) beállítása és küszöbérték

•

Előkészületek forgatásos adatgyűjtéshez
Forgatásos adatgyűjtéshez Torsional (Forgatásos) licenckulcs szükséges.

7.7.1

•

Kalibrálás

•

Szemmozgás-videók rögzítése

Munka a protokollokkal
Az Otosuite Vestibular szoftver számos előre beállított protokollal rendelkezik. Az egyik ilyen protokoll alapértelmezett
protokollként funkcionál.
A protokollok egy vagy több vizsgálatot tartalmaznak.
Az alábbi lehetőségek közül választhat:
•

a megjelenített alapértelmezett protokoll használata

•

másik protokoll választása

•

a protokoll által tartalmazott vizsgálatok beállításainak módosítása

•

új protokoll létrehozása.

A megjelenített alapértelmezett protokoll használata
Az alapértelmezettként beállított protokoll a Collect (Adatgyűjtés)
rész Select Protocol (Protokoll kiválasztása) legördülő listájában
látható.

ICS Impulse
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Itt láthatók a protokollban foglalt vizsgálatok. Az elsőként
elvégzendő vizsgálat ki van emelve, amikor a szemüveg
csatlakoztatva van.

Másik protokoll választása
•

Szükség esetén a Select Protocol (Protokoll kiválasztása) legördülő listából válassza ki a használni kívánt
protokollt.

A protokoll által tartalmazott vizsgálatok beállításainak módosítása
A bevált gyakorlat szerint a vizsgálatok beállításait a protokollban kell beállítani a vizsgálat előtt. Lásd: Beállítások –
Protocol (Protokoll).

Vizsgálatok hozzáadása vagy eltávolítása az alapértelmezett protokoll esetén
Lásd: Beállítások – Protocol (Protokoll).

Protokollok és alapértelmezett opciók importálása
Lehetőség van alapértelmezett protokollok ICS Impulse rendszerbe importálására.

Ha változtatott a rendszer beállításain, és szeretné a beállításokat visszaállítani az alapértelmezettekre, akkor
használja a Default Options fájlt.
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1.

Kattintson a Workflow Panel (Munkafolyamat panel) alsó részén lévő Options (Beállítások) gombra.

2.

Kattintson a General (Általános) fülre.

3.

Az Import/Export Test and Report Options (Vizsgálati és jelentésbeállítások importálása/exportálása) részen
kattintson az Import (Importálás) gombra.

4.

Navigáljon a következő mappához: C:\ProgramData\Otometrics\OTOsuiteV.

5.

Kattintson az Options mappára, majd kattintson az OK (OK) lehetőségre.

6.

Válassza a Protocols vagy a Default Options lehetőséget.

7.

Válassza ki az importálni kívánt beállításokat.

8.

Kattintson az Import (Importálás) lehetőségre.

9.

Kattintson az OK (OK) gombra.
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7.7.2

A páciens pozicionálása
A páciens pozicionálásával kapcsolatos részletes leírást illetően tekintse meg az ICS Impulse referencia-kézikönyvét.

Kalibrálás
Úgy pozicionálja a pácienst, hogy legalább egy méterre legyen egy olyan faltól vagy más sima felülettől, amely
projekciós felületként használható. Ez a pozíció lesz használva a kalibráláshoz.
Megjegyzés • Ha a pácienst székre ülteti, a széknek stabilnak kell lennie (ne forgószék legyen).
A páciens pozicionálása után kalibrálni kell a berendezést a vizsgálathoz. Lásd: Kalibrálás.

7.7.3

A szemüveg felhelyezése a páciensre
Mielőtt felhelyezné a szemüveget a páciensre, ellenőrizze az alábbiakat:
•

a szemüvegen használatlan arcpárna van

•

a tükör tiszta és karcmentes

Lásd:
•

Az arcpárna cseréje.

•

Karbantartás.

•

„A szíj cseréje” a Karbantartás lapon.

A megfelelően felhelyezett szemüveg kényelmesen ül az orrnyergen, és a vizsgálat alatt nem csúszik le.
Megjegyzés • A szemüveg felhelyezése egy igen fontos lépés. Ha az illeszkedése nem megfelelő, lehetséges,
hogy a gyűjtött adatok nem lesznek pontosak. Egy lecsúszott szemüveg gyakran okoz pontatlan (túl magas)
erősítési értékeket.
Megjegyzés • Vizsgálat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a szemüveg üveg felületei tiszták és karcmentesek.

Megjegyzés • További információkat az oktatóvideóban, vagy a következő helyen találhat:
https://hearing-balance.natus.com/products-services/ics-impulse

Arcpárnatípusok
1-es számú arcpárna

2-es számú arcpárna

Figyelem! • Az egyszer használatos, eldobható arcpárnákat minden egyes új páciens esetében le kell cserélni,
azokat tisztítani és újra felhasználni nem szabad. Az ártalmatlanítást a helyi szabályozásoknak megfelelően
végezze.

ICS Impulse
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1.

Helyezze fel az 1-es számú arcpárnával ellátott szemüveget a páciensre, majd húzza meg a fejpántot szorosan.

2.

A szíj legyen elég szoros, hogy a szemüveg a tesztelés alatt ne csússzon le.

3.

Csíptesse a kábelkapcsot a páciens ruhájára a jobb váll fölött oly módon, hogy vizsgálat közben a kábelek
rugalmasan követhessék a fejmozgásokat.

4.

Ellenőrizze, hogy a szemek teljesen nyitva vannak, és a szemhéjak nem zavarják a pupilla észlelését. Szükség esetén
a páciens szeme körül igazítsa meg a bőrt:

5.

–

Döntse meg kifelé a szemüveg alsó részét. Húzza le a szem alatti bőrrészt és igazítsa meg a szemüveget úgy,
hogy a bőr így maradjon.

–

Döntse meg kifelé a szemüveg felső részét. Húzza fel a szem feletti bőrrészt és igazítsa meg a szemüveget
úgy, hogy a bőr így maradjon.

Ellenőrizze, hogy a szemüveg megfelelően illeszkedik. Ha a szemüveg és a páciens arca között hézagok vannak,
próbálja meg használni a 2-es számú arcpárnát.

Hézagok a legtöbbször akkor jelentkeznek, amikor az 1-es számú arcpárnát használják olyan páciensen, akinek az
orrnyerge lapos.
A nem megfelelő arcpárna használata, valamint az arcpárnák többszöri felhasználása gyenge minőségű adatokat
eredményezhet.
Megjegyzés • Használat előtt ellenőrizze a szíj épségét.

Helytelenül illeszkedő szemüveg
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Helyesen illeszkedő szemüveg
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1. példa – Nem lapos orrnyergű pácienstől származó adatok
1-es számú arcpárnával
2-es számú arcpárnával

Az erősítési értékek szétszórtak, a szemgörbe pedig
nagyobb, mint a fejgörbe. Ezek az adatok a félrecsúszott
szemüveg eredményei.

Az erősítési értékek nem szóródtak szét, és a szemgörbe
amplitúdója is csökkent. Ezek az adatok a megfelelően
elhelyezett szemüveg eredményei.

2. példa – Lapos orrnyergű pácienstől származó adatok
1-es számú arcpárnával

2-es számú arcpárnával

Az erősítési értékek nem szóródtak szét, és a szemgörbe
a fejgörbe alatt van. Ezek az adatok a megfelelően
elhelyezett szemüveg eredményei.

7.7.4

Az erősítési értékek szétszórtak, a szemgörbe pedig
zajos. A 2-es számú arcpárna kényelmetlen volt, ezért
a páciens rendkívül sokat pislogott, és nem tudott
a fejimpulzus-manőver alatt a fixációs pontra meredni.

Szemmozgás-videók rögzítése
Lehetőség van a páciens szemmozgásának videón történő rögzítésére, anélkül, hogy ehhez elemzést vagy mérést
kellene végezni. Videórögzítésre új és meglévő páciensek esetében egyaránt mód van. Ezzel egy időben a helyiségről is
lehet videófelvételt készíteni.

Szinkronizált helyszíni videofelvétel rögzítése
Ha a Synchronized Room Video (Szinkronizált helyszíni videofelvétel) lehetőséget használja, lehet, hogy módosítania
kell a kamera pozícióját, hogy a páciens egész feje látszódjon a videóban az adatgyűjtés közben.
Ha hangot is rögzít, ügyeljen rá, hogy úgy helyezze el a kamerát, hogy a környezeti zaj szintje minimális legyen.
A funkciót a Workflow Panel (Munkafolyamat panel) alján lévő Synchronized Room Video during Collection
(Szinkronizált helyszíni videofelvételadat gyűjtés során) gombbal engedélyezheti és tilthatja le.
A páciensfelvétel megnyitásához kattintson duplán a páciens nevére vagy kattintson az
Open (Megnyitás) gombra.
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Szemvideó rögzítése
Miután létrehozott egy új páciensfelvételt vagy kiválasztott egy meglévőt, kattintson
a Work (Munka) részen lévő Collect (Adatgyűjtés) lehetőségre.
Válasszon ki a legördülő listáról egy vizsgálatot a videórögzítéshez vagy lejátszáshoz.
Kattintson a Start (Start) gombra.

Kattintson a Stop (Stop) gombra a rögzítés leállításához.

Szükség esetén a jobb alsó ablakban tud megjegyzéseket megadni.
A videofelvétel hosszúsága nincs korlátozva, azonban egy hosszabb videofelvétel nagyobb fájlt eredményez.
Lásd még: A videófájl mérete.

7.7.4.1

Videórögzítési opciók
A Video (Videó) ablakban megjelenik a szem képe.
Alapértelmezés szerint a Record (Adatgyűjtés) jelölőnégyzet be van
jelölve. A szem videofelvétele és az adatgyűjtés ugyanakkor indul.
Ahhoz, hogy az összegyűjtött adatokat vissza lehessen játszani, be kell
jelölni a Record (Rögzítés) jelölőnégyzetet.
Szemvideó rögzítésekor az alábbi képmódok közül lehet választani:
•

Eye Image (Szem képe)

•

Pupil Image (Pupilla képe)

Videofelvétel gombjai és választásai
Start (Start) gomb
•

Videórögzítés indítása.

Stop (Stop) gomb
•
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Videórögzítés leállítása.
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Videólejátszás
•

Válassza ki a videó lejátszásához használni kívánt vizsgálatot.
A szoftver megjeleníti a kiválasztott páciensnél elkészített videók listáját, valamint az egyes videófájlok adatait.
A felvétellel kapcsolatos információk a videóval vannak felsorolva.
Leírás
Date & Time (Dátum és idő)

•

A videó készítésének dátuma és időpontja.

•

Vision Azt jelzi, hogy a vizsgálatra vonatkozóan aktív a Vision (Látásgátló
nélkül) vagy a Vision Denied (Látásgátló) beállítás.

•

Ha egy fájlt adott célból szeretne megjelölni (például rendellenes
eredmények jelzésére), jelölje be az ezzel a szimbólummal jelölt
oszlopfejléc alatti négyzetet.

Playback (Lejátszás) gombok és kiválasztások
•

Play (Lejátszás)
A videó lejátszása.

•

Pause (Szünet)
A videólejátszás szüneteltetése.

•

Stop (Stop)
A videó leállítása.

•

Delete Right Video (Jobb videó törlése)
Kitörli a kiválasztott vizsgálat videóját/videóit.

Speed (Sebesség)

7.7.4.2

•

Normal (Normál)

•

Slow (Lassú)

•

Slower (Lassabb)

A videófájlok mérete
A videófájl mérete a következőktől függ: a protokollnál kiválasztott opciók, készül-e helyiségvideó, engedélyezve van-e
a szemvideó tömörítése, a rögzített videó hossza.
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7.8

Adatgyűjtés
Ha adatokat szeretne gyűjteni egy új vagy már meglévő pácienshez, kattintson
a Work (Munka) részen lévő Collect (Adatgyűjtés) lehetőségre.
Megjelenik az alapértelmezettként beállított protokoll. Az alapértelmezett
protokoll módosításával kapcsolatban lásd: Beállítások – Protocol (Protokoll).
Szükség esetén a Collect (Adatgyűjtés) részen lévő Select Protocol (Protokoll
kiválasztása) legördülő listából válassza ki a használni kívánt protokollt.
Itt láthatók a protokollban foglalt vizsgálatok. Az elsőként elvégzendő vizsgálat
ki van emelve, amikor a szemüveg csatlakoztatva van.
Ha a kiválasztott protokoll megfelelő a csatlakoztatott szemüveghez, akkor
kezdetét veszi a beállítási folyamat.
Ha a beállítási folyamat nem indul el, akkor ellenőrizze, hogy a protokoll
megegyezik-e a használt szemüveggel.

7.8.1

ROI (ROI) és küszöbérték beállítása
A vizsgálatok elvégzése előtt be kell állítani a ROI (ROI) (Vizsgált terület) menüpontot.
Válassza ki a protokollt és a vizsgálatot a Workflow Panel (Munkafolyamat
panel) részen.
A munkaterület tetején az az ablak látható, ahol a ROI (ROI) (Vizsgált
terület) és a pupilladetektálás beállítását lehet elvégezni.
A felső és az alsó ablak közötti eszköztár azt mutatja, hogy melyik lépés
végrehajtásánál tart.
Állítsa be a pácienst. Lásd: A páciens pozicionálása.
–

A szemüveg megfelelő felhelyezésével kapcsolatban lásd: A szemüveg felhelyezése a páciensre.
Megjegyzés • A látásgátló használatával kapcsolatos utasításokat lásd: Látásgátló használata.

A felső ablakban helyezze el a ROI (ROI) területet a pupilla körül:
–

kattintson a pupilla közepére a zöld négyzet pupillára helyezéséhez.

A pupilladetektálás beállításának elősegítése érdekében kiválaszthatja
a megjelenített kép típusát. Kattintson a felső és az alsó ablak közötti
eszköztár kívánt gombjára:
–

Display Grayscale Image (Szürkeárnyalatos kép megjelenítése)
>

–

Display Pupil Location (Pupilla-elhelyezkedés megjelenítése)

A kiválasztott opció csak a pupilladetektálás beállítására szolgál.
A szemvideó felvétele mindig szürkeárnyalatos.
>
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Ha a rendszer nem ismerte fel automatikusan a pupillát, kattintson a Disable
Manual Thresholding (Manuális küszöbérték-beállítás letiltása) gombra.
A rendszer a pupillára középpontozza a szálkeresztet.
A pupilla észlelés biztosítja, hogy a rendszer kalibrálás és adatgyűjtés közben
megfelelően követi a pupillát.
Kérje meg a pácienst, hogy nézzen mereven a fixációs pontra.
A pupillagörbe kiértékeléséhez figyelje meg a szálkereszteket.
Ha a szálkeresztek nem tudják követni a pupillát (például össze-vissza
ugrálnak és nem maradnak középen a pupillán), ezekkel a gombokkal
módosíthatja a küszöbérték csúszkáját.
További módosításokkal távolítsa el a pupilla fehér kör alakú területén kívüli
esetleges fehér területeket.
Szükség esetén most elvégezheti a kalibrálást. Kattintson a Next (Tovább)
gombra. A kalibrálás elvégzésével kapcsolatban lásd: Kalibrálás.

7.8.2

Kalibrálás
Vigyázat! • Ezen eljárás alatt a lézerek bekapcsolt állapotban vannak. Ne nézzen közvetlenül
a lézersugárba. Ha nem a jelen leírásban megadott kontroll értékeket vagy beállításokat,
illetve eljárási lépéseket használják, az veszélyes sugárzást eredményezhet.
A kalibrációs eljárás során a pácienst megkérik, hogy váltakozva nézzen két, a lézerek bekapcsolásakor megjelenő pont
irányába. A páciens pillantásának irányváltásakor a rendszer nyomon követi a pupilla mozgását.
A rendszer automatikusan menti a kalibrációs értékeket. A tárolt kalibrációs érték használható mindegyik teszthez.
A vizsgálatok között nincs szükség újrakalibrálásra, ha a szemüveget nem mozgatták. Ha a páciens felvételét bezárja,
majd újból megnyitja, akkor a kalibrálást ismét el kell végezni.
Megjegyzés • A kalibrálás elvégzése után már nem ajánlott a páciens fején lévő szemüveg helyzetét módosítani.

A rendszer kalibrálása
Szükség esetén kattintson a Help video (Súgóvideó) gombra.
Ültesse le a pácienst egy olyan fal elé, amelyen semmilyen figyelemelterelő dolog nem
látható.
Kérje meg a pácienst, hogy ne mozgassa a fejét, és csak a szemével kövesse
a lézerpontot.
Indítsa el a kalibrálási folyamatot: kattintson a Run (Futtatás) gombra.
Szükség esetén a jobb alsó ablakban tud megjegyzéseket megadni.

Az alapértelmezett kalibrálási eljárás alkalmazása
Kérje meg a pácienst, hogy nézzen mereven előre. Ha kell, helyezzen el egy fixációs
pontot a falon.
Kapcsolja be a középponti lézert.
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Kérje meg a pácienst, hogy nézze a lézerpontot.
Kattintson a Default (Alapértelmezett) gombra.

A fej ellenőrzése
A vizsgálat megkezdése előtt célszerű elvégezni a fej ellenőrzését.
Ez azonban akár ki is hagyható – ehhez kattintson a Skip Head Check (Fejellenőrzés
kihagyása) gombra.
Kérje meg a pácienst, hogy nézzen mereven a fixációs pontra.
Kattintson a Start Head Check (Fejellenőrzés megkezdése) gombra.
10 másodpercen keresztül mozgassa a páciens fejét kis szögben jobbra-balra (kb. 10 fokos szögben). A képernyőn
megjelenik egy visszaszámláló.
Ellenőrizze, hogy a szem és a fej sebességei megfelelnek egymásnak.
Ha a szem és a fej sebessége nem felel meg egymásnak, a kalibrálást újra el kell végezni, illetve át kell tekintenie
a páciens korábbi vizsgálatait.
Megnyílik a Collection (Adatgyűjtés) ablak, és a szoftver ezzel készen áll az
adatgyűjtésre.

Példa egy megfelelő kalibrálásra
Ebben a példában a szem és a fej sebességei megfelelnek egymásnak.
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Példa egy nem megfelelő kalibrálásra
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7.8.3

Látásgátló alkalmazása
Az alvizsgálatokat jellemzően látásgátlóval vagy anélkül végzik.

A látásgátló konfiguráció előkészítése
Ha olyan vizsgálatot választottak ki, amelyhez látásgátló konfiguráció szükséges, a szoftver tájékoztatja a felhasználót
a látásgátló előkészítésének szükségességéről.
1.

A vizsgálatot ne teljesen sötét szobában végezze. Bár NEM tűnik logikusnak, az optimális eredmény érdekében
szükséges némi környező fény a helyiségben, hogy a páciensnek teljesen fénymentes vizsgálati környezetet
lehessen biztosítani.

2.

A hosszú szempillájú pácienseknek tanácsos eltávolítani a szempillafestéket. A jobb szemcsésze (amelyen keresztül
a pupilla nyomon követése és a szem felvétele történik) fekete ablakának belsején lerakódó szempillafesték
negatívan befolyásolhatja a pupilla nyomon követését és a szem felvételét.

3.

Nyissa ki a látásgátló készletet. A készlet egy jobb szemre való csészét és egy bal szemre való tapaszt tartalmaz.
Figyelem! • Ne érintse meg a fekete ablakot.
A jobb szemre való csésze kezelésekor csak a szemcsésze műanyag keretét érintse meg. A bőr zsírossága
csökkenti az ablak párásodásgátló borításának hatékonyságát. Az ujjlenyomatok megnehezítik a pupilla
nyomon követését.

Figyelem! • Az egyszer használatos, eldobható látásgátló készleteket minden egyes új páciens esetében le
kell cserélni. Azokat tisztítani és újra felhasználni tilos. Az ártalmatlanítást a helyi szabályozásoknak
megfelelően végezze.

Jobb szem csészéje

Bal szem tapasza

4.

Helyezze fel a jobb szemre való csészét. Lásd: Jobb szem csészéjének felhelyezése.

5.

Helyezze fel a bal szemre való tapaszt. Lásd: Bal szem tapaszának felhelyezése.

6.

Tájékoztassa a pácienst, hogy rövid időre teljes sötétségben lesz. Biztosítsa arról, hogy bár nem fog kilátni,
a szemüvegben lévő kamerák rögzíteni tudják a szemmozgást.

Jobb szem csészéjének felhelyezése
1.

Vegye le a műanyag hátsó részt a csésze hátoldaláról.

2.

Kérje meg a pácienst, hogy nyissa tágra a szemét.
Megjegyzés • Könnyebb elhelyezni a csészét, ha nem a páciens fölé hajol, hanem Ön is ugyanazon a szinten ül.

3.
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Kérje meg a pácienst, hogy nézzen mereven előre. A pupillának a fekete ablak közepén kell elhelyezkednie.
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4.

Ha a páciens leereszti a szemhéját, a csésze elhelyezésekor tartsa fel a szemhéjat. Ez segíteni fog abban, hogy
a vizsgálat közben a páciens szeme nyitva maradjon.

5.

Hajtsa vissza a csésze belső szélét, és helyezze annak élét az orr jobb oldalához.

A. Él
6.

B. Hajtsa vissza a belső szélét

Győződjön meg róla, hogy a csésze a szem közepénél helyezkedik el (nem áll felfelé vagy lefelé).
Figyelem! • Ne érintse meg a fekete ablakot.
A jobb szemre való csésze kezelésekor csak a szemcsésze műanyag keretét érintse meg. A bőr zsírossága
csökkenti az ablak párásodásgátló borításának hatékonyságát. Az ujjlenyomatok megnehezítik a pupilla
nyomon követését.

7.

A szélét óvatosan nyomkodja le, hogy körben tömítés képződjön. Győződjön meg arról, hogy a csészén nem hatol
át a fény.

Bal szem tapaszának felhelyezése
1.

Vegye le a műanyag hátsó részt a tapasz hátoldaláról.

2.

Kérje meg a pácienst, hogy csukja be a szemét.

3.

Helyezze el a tapaszt a szélesebb oldalával az orr felé. Győződjön meg róla, hogy a tapasz a szem közepénél
helyezkedik el (nem áll felfelé vagy lefelé).

4.

A szélét óvatosan nyomkodja le, hogy körben tömítés képződjön. Ellenőrizze, hogy a tapaszon nem hatol át a fény.

Fénymentesség ellenőrzése
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1.

Hagyjon egy kis időt a páciens számára, hogy a szeme hozzászokjon a körülményekhez.

2.

Kérdezze meg a pácienst, hogy lát-e bármilyen fényt. Győződjön meg róla, hogy a páciens nem néz közvetlenül egy
fényforrás felé.

3.

Ha a látásgátló csésze és a tapasz megfelelően fel van erősítve, és a páciens nem észlel fényt, tegye a szemüveget
a páciensre.
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Szemüveg felhelyezése látásgátló megoldással
Mielőtt a szemüveget a látásgátló megoldás elé helyezi, győződjön meg róla, hogy a szemüveg új, még nem használt
arcpárnával rendelkezik.
1.

Az Otosuite Vestibular alkalmazásban nyisson meg egy vizsgálatot az Oculomotor (Szemmozgatás), a Positional
(Pozicionális) vagy a Caloric (Kalorikus) vizsgálati csoportból. Vagy nyissa meg a Videos (Videók) vizsgálati
csoportból a Video Record/Playback (Videófelvétel/-lejátszás) lehetőséget. A vizsgálatban engedélyezni kell a
Vision Denied (Látásgátló) beállítást.

2.

Tegye a szemüveget a páciensre úgy, hogy a csésze a szemüveg belsejének közepén helyezkedjen el.

3.

A szíj legyen elég szoros, hogy a vizsgálat során a szemüveg a páciens fején maradjon, de a szemüveg NE legyen
olyan szoros, mint a fejimpulzus-vizsgálat esetén.
Megjegyzés • A szíjnak csak annyira kell szorosnak lennie, hogy a szemüveg a vizsgálat közben a helyén
maradjon (spontán nystagmus, szemmozgás, pozicionális, kalorikus). A szíjat nem kell annyira megszorítani,
mint a fejimpulzus-vizsgálat esetében. A túl szoros szíj a látásgátló megoldást az archoz nyomja, így az
kényelmetlen lesz, ami nehezebbé teszi a szemmozgás rögzítését.

4.

Ellenőrizze, hogy a szem a csésze ablakának közepén helyezkedjen el.
Helyes pozíció

Helytelen pozíció

A. Függőlegesen nincs a középpontban: A szem fölött több szemhéjnak
kell látszódnia.
B. Függőlegesen nincs a középpontban: A szem alatt kevesebb
szemhéjnak kell látszódnia.
C. Vízszintesen nincs a középpontban: A csésze belső széle nincs elég
közel az orrhoz. Figyeljen a szem sarkára a csésze szélén.

A látásgátló csésze és tapasz eltávolítása
Figyelem! • A látásgátló csészét és a tapaszt lassan eltávolítani sokkal kényelmesebb, mint gyorsan
levenni azokat.
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1.

Kérje meg a pácienst, hogy csukja be a szemét.

2.

Lassan húzza le a csészét és a tapaszt a páciens arcáról.

ICS Impulse

Otosuite Vestibular munkafolyamat

7.8.4

Előkészületek forgatásos adatgyűjtéshez
Forgatásos adatgyűjtéshez Torsional (Forgatásos) licenckulcs szükséges.

Megjegyzés • Torsional (Forgatásos) licenc nélkül a vizsgálat során nem tudja megállapítani a Torsional
(Forgatásos) nystagmus jelenlétét. Torsional (Forgatásos) licenc birtokában a szempozíció-görbe és az SPV
(LFS) diagram is elérhető. A licenc birtokában a forgatásos adatgyűjtést az Options (Beállítások) > [vizsgálat
típusa] menüpont alatt lehet engedélyezni.
1.

Válassza az Options (Beállítások) > [vizsgálat típusa] lehetőséget.

2.

A forgatásos oszlopban lévő jelölőnégyzetet bejelölve engedélyezze a Torsional (Forgatásos) funkciót.
Megjegyzés • A Vision Denied (Látásgátló) vagy a Torsional (Forgatásos) opció kiválasztása esetében
a rendszer a gyűjtési képkockasebességet 60 fps-re (képkocka/másodperc) módosítja. Ennél a sebességnél
a kamera blendéje tovább marad nyitva (több fény jut a készülékbe), ami jobb képminőséget eredményez.

Amikor a rendszer először azt érzékeli, hogy olyan vizsgálatot kíván végezni, amelynél forgatásos adatgyűjtés
szükséges, a szoftver a forgatásos vizsgálat beállítására kéri. Ez akkor is előfordulhat, ha a protokoll egyes vizsgálatait
már elvégezte. A forgatásos beállítást egyszer a Vision (Látás) és egyszer a Vision Denied (Látásgátló) esetén is el kell
végezni.

Forgatásos referenciakeret begyűjtése
Egy adott vizsgálaton belül a következő esetekben kell forgatásos referenciakeretet begyűjteni:
•

minden, látásgátló nélkül végzett vizsgálat esetében egyszer
és

•

minden, látásgátlóval végzett vizsgálat esetében egyszer

Amikor az Otosuite Vestibular szoftver azt érzékeli, hogy Torsional (Forgatásos) referenciakeretet szeretne begyűjteni,
megjelenik egy képernyő, ahol a kép rögzítése történik.
1.

Utasítsa a pácienst, hogy nézzen mereven előre, és nyissa nagyra a szemét.

2.

Kattintson a Capture Eye Frame (Szem képének rögzítése) gombra.

A Torsional (Forgatásos) referenciakeretek a munkaterület felső részén jelennek meg.
A referenciakereteket az összegyűjtött adatokkal összehasonlítva meghatározható, hogy a páciensnek van-e forgatásos
szemmozgása. A referenciakeretek minden további SPV (LFS) vizsgálathoz használhatók.
3.

Ha a minősége gyenge, utasítsa újra a pácienst, majd kattintson újra a Capture Eye Frame (Szem képének
rögzítése) gombra.
Jó minőség

Gyenge minőség

Ha a munkamenet megszakadt vagy a kép minősége gyenge, kattintson a Setup (Beállítás) gombra, amely alatt immár
megtalálható a Capture Eye Frame (Szem képének rögzítése) gomb is, és ismételje meg a felvételkészítést.
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7.8.5

Bemutatás távvezérlő használatával
A távvezérlő alternatív módszert jelent néhány vizsgálati funkció használatához:
•

Head Position Feedback Head
Position Feedback (Fejpozíció
visszajelzése) használatakor

Az adatgyűjtés megkezdése előtt ahelyett, hogy a Center
(Központosítás) elemre kattintana, nyomja meg és legalább
2 másodpercig tartsa lenyomva a bal gombot. (A képernyő
a gomb felengedésekor frissül.)

•

Vizsgálat indításához

Nyomja meg a bal gombot.

•

A vizsgálati időtartam
meghosszabbításához

Az adatgyűjtés megkezdését követően nyomja meg és tartsa
lenyomva a bal gombot, amíg a rendszer egy hangjelzéssel nem
jelzi, hogy a vizsgálatot meghosszabbította. (A képernyő a gomb
felengedésekor frissül.)

•

A vizsgálat leállításához

Nyomja meg a jobb gombot.

•

Bármilyen LFS vizsgálat görbéjén egy
eseményjelző elhelyezéséhez

Az adatgyűjtés megkezdését követően nyomja meg a bal
gombot.

•

A Skew Deviation (Aszimmetrikus
eltérés) vizsgálat görbéjének
megjelölése

Nyomja meg a bal gombot, hogy jelezze, a szem le van takarva.
Nyomja meg a bal gombot, hogy jelezze, a szem nincs letakarva.

Az eszköz prezentációs távvezérlővel történő használatával kapcsolatban további információkért lásd: Használat
távvezérlővel.

7.8.6

Collect (Adatgyűjtés) eszköztár
Az, hogy milyen gombok láthatók az eszköztáron, a kiválasztott vizsgálatoktól függ. Ezeket az Options (Beállítások)
menüpont alatt lehet beállítani.
Az eszköztár gombjai olyan sorrendben jelennek meg, ahogyan szüksége lehet rájuk, és funkcionális csoportokra
vannak osztva. A szekvencia aktuális eleme zölddel van kiemelve.

A már elvégzett elemek zöld pipával vannak jelölve.
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Az adatgyűjtés előkészületei – ROI és kalibrálás
Lásd: A ROI (ROI) és a küszöbérték beállítása és Kalibrálás.
Gomb

Funkció
Állapotjelző gomb, amely azt jelzi, hogy a kalibrálás el lett végezve.

Disable Manual Thresholding (Manuális küszöbérték-beállítás letiltása)/Enable
Manual Thresholding (Manuális küszöbérték-beállítás engedélyezése)
•

Itt engedélyezheti és tilthatja le az automatikus pupilladetektálást.

Display Grayscale Image (Szürkeárnyalatos kép megjelenítése)/Display Pupil
Location (Pupilla-elhelyezkedés megjelenítése)
•

Gomb

Kattintson ide a szem képének szürkeskála vagy fekete-fehér módban való
megjelenítéséhez.

Funkció
Állapotjelző gomb, amely azt jelzi, hogy a forgatásos referenciakeret be lett
gyűjtve.

Turn Center Laser On (Középponti lézer bekapcsolása)/Turn Center Laser Off
(Középponti lézer kikapcsolása)
•

Kattintson ide a lézerfunkció be- és kikapcsolásához.

Turn Stimulus Laser On (Stimuluslézer bekapcsolása)
•

Kattintson a stimuluslézer bekapcsolásához a páciens válaszának mérése
nélkül, hogy a páciens megismerkedhessen a vizsgálattal.

Turn Stimulus Laser Off (Stimuluslézer kikapcsolása)
•

Ezzel kapcsolhatja ki a stimuluslézert, miután végzett a vizsgálattal.

Run Calibration (Kalibráció futtatása)
•

Kattintson ide a kalibrálás elvégzéséhez.

Default Calibration (Alapértelmezett kalibrálás)
•

Kattintson ide, ha az adott páciensnél az alapértelmezett kalibrálást szeretné
használni.

Start Head Check (Fejellenőrzés megkezdése)
•

Kattintson ide a fejellenőrzés megkezdéséhez.

Skip Head Check (Fejellenőrzés kihagyása)
•

Kattintson ide a fejellenőrzés kihagyásához.

Accept (Elfogadás)
•

ICS Impulse

Kattintson ide a kalibrálás és a fejellenőrzés beállítási értékeinek
elfogadásához.
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Adatgyűjtés végrehajtása

Record On (Rögzítés elindítása)/Record Off (Rögzítés leállítása)
•

Kattintson ide a szemmozgás, illetve a szinkronizált helyszíni videofelvétel
rögzítésének kiválasztásához.

Disable Manual Thresholding (Manuális küszöbérték-beállítás letiltása)/Enable
Manual Thresholding (Manuális küszöbérték-beállítás engedélyezése)
•

Itt engedélyezheti és tilthatja le az automatikus pupilladetektálást.

Display Grayscale Image (Szürkeárnyalatos kép megjelenítése)/Display Pupil
Location (Pupilla-elhelyezkedés megjelenítése)
•

Kattintson ide a szem képének szürkeskála vagy fekete-fehér módban való
megjelenítéséhez.

Turn Center Laser On (Középponti lézer bekapcsolása)/Turn Center Laser Off
(Középponti lézer kikapcsolása)
•

Kattintson ide a lézerfunkció be- és kikapcsolásához.

A páciens beállítása középre
Gomb

Funkció
Center (Középre)
•
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Kattintson ide a páciens fejpozíciójának mutatásához a vizsgálat közben.
A rendszer a páciens fejét szimulált nézetben helyezi el a térben.
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Adatgyűjtés
Gomb

Funkció
Start (Start)
•

Kattintson ide az adatgyűjtés megkezdéséhez.

Stop (Stop)
•

Kattintson ide az adatgyűjtés leállításához. A rendszer leállítja a rögzítést és
elmenti az adatokat.

Cancel (Mégse)
•

Kattintson ide az adatgyűjtés megszakításához. A rendszer nem menti el
az adatokat.

Event (Esemény)
•

Kattintson ide egy csillag elhelyezéséhez a diagramon, ezzel jelezve, hogy
esemény történt.

Extend (Bővítés)
•

Kattintson ide az adatgyűjtés maximális időtartamának
meghosszabbításához. Az alapértelmezett maximális időtartam módosítható.
Lásd: Beállítások.

Help Video (Súgóvideó)
•
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Kattintson ide a jelenleg kiválasztott alvizsgálat demóvideójának
megtekintéséhez.
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7.8.7

A Collect (Adatgyűjtés) képernyő áttekintése
A

A. Vizsgálat neve

B

B. Görbék jelmagyarázata

C

C. Görbéket tartalmazó ablak
D. Eszköztár
E. Szemvideó megjelenítése
F. Fejpozíció vagy helyszíni
videó megjelenítése

D
E
F

Ez a képernyő a legtöbb vizsgálat esetén érvényes.
Funkció

Leírás

A. Vizsgálat neve

A képernyő címében látható a jelenleg kiválasztott vizsgálat neve.

B. Görbék jelmagyarázata

A görbék jelmagyarázatánál a megjelenített görbék színei láthatók, ahogy azok
beállításra kerültek az Options (Beállítások) menüpontban az adott vizsgálathoz.

C. Görbéket tartalmazó
ablak

A görbéket tartalmazó ablak az adott vizsgálatnál rögzített görbéket mutatja.

D. Eszköztár

Lásd: Collect (Adatgyűjtés) eszköztár.

E. Szemvideó megjelenítése

A szemvideó megjelenítésénél a szemek mozgása látható a görbék
viszonylatában. Ezt az adatot csak akkor menti el a rendszer, ha ezt beállította az
Options (Beállítások) menüpontban.

F. Fejpozíció vagy helyszíni
videó megjelenítése

•

Fejpozíció megjelenítése
Ennek a megjelenítéséhez az Options (Beállítások) menüpontban
engedélyezni kell a fejpozíció-visszajelzést. A képernyőn a páciens fejének
hozzávetőleges helye látható a térben.
A fejpozíció visszajelzése bármikor visszajátszható.

•

Helyszíni videó megjelenítése
A helyszíni videó opció kiválasztásakor a rendszer megjeleníti a vizsgálat
során a helyiségben készített élő videóképet.
A helyszíni videót csak akkor lehet visszajátszani, ha ez az opció engedélyezve
van és a videó el lett mentve.
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A Head Impulse (Fejimpulzus) képernyő áttekintése
Ezen a képen a Head Impulse (Fejimpulzus) képernyő látható.
A. Vizsgálat neve

A
B

B. Valós idejű görbe ablak

C

C. Oktatógörbék ablak

D

D. Fejimpulzusok és
elutasítások

E

E. Rendszer- és operátori
visszajelzés

F

F. Eszköztár
G

G. Szemvideó
megjelenítése

H

H. Szempozíció vagy
helyszíni videó
megjelenítése

Funkció

Leírás

Vizsgálat neve

A képernyő címében látható a jelenleg kiválasztott vizsgálat neve.

Valós idejű görbe ablak

Ebben az ablakban monitorozhatók a fej és a szem mozgásai a fejimpulzusvizsgálat végrehajtása közben. A kiválasztott vizsgálat típusa (laterális, LARP vagy
RALP) határozza meg, hogy melyik fejgörbe félkövér. A félkövér fejgörbe az,
amelyik a fejimpulzus kiadásakor elmozdul. A másik két fejgörbének eléggé
laposnak kell lennie. Ily módon ellenőrizhető, hogy az impulzust a vizsgálni kívánt
csatornára adta ki.

Oktatógörbék ablak

Ebben az ablakban a szürke oktatógörbék képviselik a megfelelő fejimpulzus
alakját különféle sebességeknél: 100, 150, 200 és 250°/mp.
A tényleges fej- és szemgörbék a szürke oktatógörbék fölött egymásra helyezve
jelennek meg. A szemgörbe zöld színű. Az Y tengely mentén fehér pontok jelzik
a gyűjtött impulzusok sebességét.

Elfogadott impulzusok

Itt jelennek meg a vizsgálat során elfogadott bal és jobb oldali impulzusok.

Elvetve

A nem megfelelően elvégzett bal és jobb oldali impulzusok együttesen az
elutasított impulzusszámot növelik.

Operátori és
rendszervisszajelzés

Az operátori és rendszervisszajelzés segítséget nyújt a vizsgálónak az elvetett
fejimpulzusok gyanított hibáihoz.
Lásd még: Collect (Adatgyűjtés) eszköztár.
•

Hide real time trace graph (Valós idejű görbe diagram elrejtése)/Display real
time trace graph (Valós idejű görbe diagram megjelenítése)
Elrejti/megjeleníti a valós idejű görbét, és felnagyítja az oktatógörbe
méretét.

•

Spontaneous Nystagmus (Spontán nystagmus)
Spontán vagy szemmozgás által kiváltott nystagmust mutató páciensnél
jelölje be ezt a négyzetet, hogy megakadályozza a jó fejimpulzusok rendszer
általi elvetését.

Szemvideó megjelenítése
ablak
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Funkció

Leírás

Szempozíció vagy helyszíni
videó megjelenítése

Az ablakban megjelenik egy kép a fejről, és rögzíti a páciens fejének térbeli
elhelyezkedését. Lehetőség van lejátszani az adatgyűjtési követés és szemmozgás
videójával együtt.

Ha a laterális impulzusokon túl egyéb vizsgálatok elvégzését is tervezi, a szoftver végigvezeti Önt a LARP és a RALP
beállításán. Ezen képernyők elrendezése megegyezik a Head Impulse (Fejimpulzus) képernyő elrendezésével.

7.9

Adatok áttekintése
Analysis (Elemzés) fül
Ez a képernyő a legtöbb vizsgálat esetén érvényes.
•

Eye Position Traces (Szempozíció-görbék) ablak

A szemgörbék a kurzor körül kerülnek megjelenítésre. A jelentés a görbének azt a részét nyomtatja ki,
amely a kurzor körül központosul.
A szempozíció-görbék megjelenítéséhez kattintson
a jelölőnégyzetekbe a görbe-jelmagyarázatoknál:
–

HR – vízszintes

–

VR – függőleges

–

TR – forgatásos

A kiválasztott opciók eredménye a Slow Phase Velocity (Lassú fázissebesség) ablakban látható.
Amikor bezárja a páciensfelvételt, vagy kiválaszt egy másik vizsgálatot az adott páciens vizsgálati listájáról,
akkor a képernyő visszatér az Options (Beállítások) menüben megadott beállítások szerinti megjelenítésre.

•

Slow Phase Velocity (Lassú fázissebesség) ablak

Ezen a diagramon a nystagmus ereje látható az SPV (LFS) algoritmus által meghatározott különálló nystagmuspontok formájában, a vízszintes jobb (HR (HR)) és a függőleges jobb (VR (VR)) görbék esetében.
Az SPV Peak (°/s) (LFS csúcs (°/mp)) csúcsot a diagramon egy
négyzet jelzi.
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–

Egy adott pont kiválasztásához kattintson a pontra, vagy
a pontok (vagyis az ütések) között navigáljon a bal és jobb
nyílgombok segítségével.

–

Ha az algoritmus nem választott ki csúcsot, az adott görbéhez
manuálisan állítsa be a csúcsot.
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•

Analysis Details (Elemzés részletei) ablak

Test Type (Vizsgálat típusa)

A vizsgálat neve, amelynek az adatait begyűjtötte a rendszer

Operator (Operátor)

Az a személy, aki az adatgyűjtéskor be volt jelentkezve az Otosuite
Vestibular szoftverbe

Calibration (Kalibrálás)

A kalibrálás elvégzésére vonatkozó adatok

Test Time (Vizsgálat időpontja)

Az adatgyűjtés kezdetének dátuma és időpontja

Elapsed Time (Eltelt idő)

A vizsgálat időtartama

Analysis Begin Time (Elemzés
kezdési időpontja)

Az elemzés megkezdésének időpontja

SPV (LFS) értékek

•

Point (°/s) (Pont (°/mp))

A kiválasztott pont (ütés) lassú fázissebessége

Peak (°/s) (Csúcs(°/mp))

Az a pont, ahol a lassú fázissebesség csúcsa be van állítva

Avg (°/s) (Átlag (°/mp))

Az összes elemzett adat átlagos sebessége

Min (°/s) (Min. (°/mp))

Az összes elemzett adat legalacsonyabb sebessége

Max (°/s) (Max. (°/mp))

Az összes elemzett adat legnagyobb sebessége

Video (Videó) ablak

A Video (Videó) ablakban lejátszhatja a páciens vizsgálat alatti szemmozgását és fejpozícióját bemutató
videót.
A videó lejátszásával kapcsolatban lásd: Begyűjtött adatok lejátszása.
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Vision and Vision Denied (Látásgátlóval és anélkül végzett vizsgálatok) fül
•

Eye Position Traces (Szempozíció-görbék) ablak
A rendszer a látásgátlóval és anélkül készült szemgörbéket is megjeleníti. A szemgörbék leírását illetően
lásd: Analysis (Elemzés) fül.

•

Test List (Vizsgálati lista) ablak
Ebben az ablakban az elvégzett vizsgálatok láthatók.

•

Vision and Vision Denied Analysis (Látásgátlóval és anélkül végzett vizsgálatok elemzése) ablak
Ezen diagram által a felhasználó azonnal össze tudja hasonlítani a látásgátlóval és anélkül mért átlagos SPVértékeket a bámulás középre, bámulás jobbra, bámulás balra, bámulás fel és bámulás le vizsgálati feltételek mellett
a vízszintes (HR), a függőleges (VR) és a forgatásos (TR) értékek esetében, minden egyes görbénél.
Az oszlopok tetején látható szemek a mutatott adatokat jelzik:

Az átlagos LFS-értéket mutatja a vízszintes, a függőleges vagy a forgatásos,
látásgátló nélkül végzett vizsgálatoknál, a fenti vizsgálati feltételek bármelyikénél
Az átlagos LFS-értéket mutatja a vízszintes, a függőleges vagy a forgatásos,
látásgátlóval végzett vizsgálatoknál, a fenti vizsgálati feltételek bármelyikénél
H (H)

Vízszintes (HR): az átlagos SPV-érték vízszintes görbeértékét jelzi

V (V)

Függőleges (VR): az átlagos SPV-érték függőleges görbeértékét jelzi

T (T)

Forgatásos (TR): az átlagos SPV-érték forgatásos görbeértékét jelzi

x̄ SPV (°/s) (x̄ LFS (°/mp))

A szoftver által beállított (vagy a felhasználó által módosított), látásgátlóval vagy
anélkül végzett vizsgálat átlagos LFS-értéke
Az átlagos SPV-érték aránya a vízszintes, a függőleges vagy a forgatásos,
látásgátlóval vagy anélkül végzett vizsgálatoknál

Gaze Graph (Bámulás diagram) fül
•

Eye Position Traces (Szempozíció-görbék) ablak
Ebben az ablakban a kiválasztott vizsgálat szempozíció-görbéi jelennek meg.
A szemgörbék leírását illetően lásd: Analysis (Elemzés) fül.

•

Test List (Vizsgálati lista) ablak
Ebben az ablakban az elvégzett vizsgálatok láthatók.
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•

Gaze Graph Analysis (Bámulás diagram elemzése) ablak
Ez az ábra az automata elemzés eredményeit mutatja be.

A

B

C

D

E

A rendszer a szem relatív helyzetét minden egyes vizsgálati állapotra megállapítja. Minden egyes
vizsgálati állapotot egy doboz jelképez az ábrán:
A. Bámulás jobbra a bal oldali dobozban (az irány a páciens szemszögéből nézve)
B. Bámulás felfelé a felső dobozban
C. Bámulás középre a középső dobozban
D. Bámulás lefelé az alsó dobozban
E.

Bámulás balra a jobb oldali dobozban

Az egyes vizsgálati állapotok nystagmusait a rendszer irány, sebesség és amplitúdó alapján értékeli.
A nyíl küszöbvonalainak intenzitását az Options (Beállítások) menüben tudja beállítani. Az ábrán
látható nyilak a következőket jelzik:
–

az irányt (az irány a páciens szemszögéből nézve)

–

az amplitúdó intenzitását (a nyíl szárának vastagsága alapján)

–

a nystagmus sebességének mértékét (a nyíl végének vastagsága alapján)

–

a kör azt jelzi, hogy nem érzékelhető nystagmus.

A rendszer a következő értékeket minden egyes kiválasztott Bámulás vizsgálati állapothoz biztosítja:

7.9.1

–

Direction (Irány): a nystagmus ütésének irányát

–

SPV x̄ (°/s) (LFS x̄ (°/mp)): a nystagmus átlagos lassú fázissebességét, fok/másodpercben

–

Amplitude (°) (Amplitúdó (°)):a nystagmus átlagos amplitúdóját fokban

Páciens vizsgálatainak áttekintése
Lehetőség van egy adott páciens összes vizsgálatát tartalmazó lista megtekintésére.
1.

A Workflow Panel (Munkafolyamat panel) Patient Selection (Pácienskiválasztás) részén kattintson az
Existing (Meglévő) fülre.

2.

Keresse meg azt a pácienst, akinek a vizsgálatát át szeretné tekinteni.

3.

A Workflow Panel (Munkafolyamat panel) Work (Munka) részén kattintson a Review (Áttekintés) lehetőségre.
Az ablakban a páciens összes összegyűjtött adata megjelenik.

4.

A kapcsolódó vizsgálati adatok megjelenítéséhez kattintson a vizsgálat nevére.
Ez a pipa a megfelelő vizsgálati oszlopban azt jelzi, hogy a kiválasztott páciensnél legalább egy
vizsgálat már be lett gyűjtve.
Ez az egyedi azonosítószimbólum azt jelzi, hogy a vizsgáló megjelölt egy vagy több vizsgálatot
vagy videót egy adott célra. Ez jelezhet például rendellenes eredményt, vagy egy vizsgálathoz
felhasználandó eredményt stb.
Videos (Videók)
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Oculomotor (Szemmozgatás)
Head Impulse (Fejimpulzus)
Positional (Dinamikus)
Caloric (Kalorikus)
Special Nystagmus (Speciális nystagmus)

7.9.2

Begyűjtött adat lejátszása
A szempozíció görbéi és a szemvideó egyidejűleg lejátszhatók a fejpozíció visszajelzésével vagy a vizsgálat közben
felvett helyszíni videóval.
Videólejátszási gombok és kiválasztások

Play from Cursor (Lejátszás
a kurzortól)

Kiválasztásával a lejátszás a kurzor pozíciójától indul. Ha nem választja
ki, a lejátszás a görbe elejétől indul.

Speed (Sebesség)

•

Normal (Normál)
A 30 képkocka/másodperccel felvett szemvideó csak normál
sebességgel játszható le.

•

Slow (Lassú)
A 60 képkocka/másodperccel felvett szemvideó normál sebességgel
vagy lassan játszható le.

•

Slower (Lassabb)
A 60 képkocka/másodpercnél nagyobb sebességgel felvett
szemvideó normál sebességgel, lassan vagy még lassabban
játszható le.

7.10
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Play (Lejátszás)

Indítsa el a szinkronizált lejátszást.

Pause (Szünet)

Szüneteltesse a szinkronizált lejátszást.

Stop (Stop)

Állítsa le a szinkronizált lejátszást.

Adatok jelentése
•

Miután kiválasztott egy páciensfelvételt, kattintson a Report (Jelentés) lehetőségre a Work (Munka) blokkban.

•

Megnyílik a Report (Jelentés) ablak, benne pedig az alapértelmezett jelentés. A jelentés tartalmazza az adott
páciensnél utoljára gyűjtött adatmennyiséget. Az alapértelmezett jelentést a rendszer automatikusan elmenti.

•

Az aktuális jelentés módosításával kapcsolatban lásd: Jelentések szerkesztése.

•

Az összes jelentés alapértelmezett beállításának módosításával kapcsolatban lásd: Beállítások – Reports
(Jelentések).
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A szabványos jelentés beállítása
Lásd: Jelentések szerkesztése.
Jelentés beállításához a Report Options
(Jelentésopciók) fülön jelölje be azoknak az
elemeknek a jelölőnégyzeteit, amelyeket meg
szeretne jeleníteni a jelentésben.
Kattintson a Symptoms (Tünetek), Impressions
(Benyomások) és Macros (Makrók) fülekre, majd
válassza ki a kívánt egyéb elemeket.

•

Select All (Összes kijelölése)
Kattintson ide az összes opció kijelöléséhez.

•

Deselect All (Összes kijelölés törlése)
Kattintson ide az összes opciókijelölés
megszüntetéséhez.

7.10.1

Jelentésopciók
Ha ez egy új páciens, az ebben az ablakban lévő jelentés az automatikusan létrehozott alapértelmezett jelentés.
Ha a páciens egy vagy több jelentéssel rendelkezik, akkor a jelentések a jelentéslista egyes fülei alatt jelennek meg,
ahol a létrehozás dátuma és ideje is látható.
A vizsgálati csoport oszlopban lévő pipa azt jelzi, hogy a jelentés vizsgálaticsoport-adatokat is tartalmaz. A beteg összes
jelentését megtekintheti.

Szekciók vagy vizsgálattípusok egyesítése egyetlen jelentésbe
Új jelentést készíthet, amely több vizsgálatszekciót és/vagy több vizsgálattípust egyesít egy jelentésben.
Új jelentés létrehozásához kattintson
a New (Új) lehetőségre.
Ha a jelentéshez egy vizsgálatot kíván
hozzáadni, kattintson a vizsgálatcsoport
fülre, majd kattintson az Include Results
From (Eredmények beemelése a következő
helyről) listán a beemelni kívánt vizsgálat
előtt található jelölőnégyzetre.

Az Include Results From (Eredmények beemelése a következő helyről) lista vizsgálatcsoportokra osztható.

ICS Impulse

57

Otosuite Vestibular munkafolyamat

A vizsgálatok a dátummal, idővel és a nevükkel együtt vannak felsorolva. A név a vizsgálat típusa és iránya.
A vizsgálattól, illetve a vizsgálathoz adott beállításoktól és megjegyzésektől függően az alábbi információkat is
megadhatják:
Vision Denied (Látásgátlóval végzett vizsgálat) adatok
Vision and Vision Denied (Látásgátlóval és anélkül végzett vizsgálat) adatok
Gaze Graph (Bámulás diagram) adatok
Head Impulse (Fejimpulzus) adatok
Positional (Dinamikus) adatok
Caloric (Kalorikus) adatok
Head Shake (Fejrázás) összehasonlítással
Rendellenes adatok
Remarks (Megjegyzések)

A vizsgáló által megadott megjegyzések

Adatelemek kiválasztása
Mindegyik vizsgálatcsoporthoz válassza ki a jelentésben feltüntetendő adatelemeket:
A Select Report Options (Jelentésopciók kiválasztása) listából válassza ki a megjeleníteni kívánt
jelentésopciók jelölőnégyzeteit.
Szükség esetén az összes opció megjelenítéséhez kattintson a Select All (Összes
kijelölése) elemre, vagy az összes opció kihagyásához a Deselect All (Összes kijelölés
törlése) elemre.

7.10.2

A Report (Jelentés) eszköztár
Eszköztár – Jelentéslista
New (Új)

Delete (Törlés)

View PDF (PDF megtekintése)
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Eszköztár – Kiválasztott jelentés
Print (Nyomtatás)

Save PDF (Mentés PDF-fájlba)

E-Mail (E-mail)

Eszköztár – Kiválasztott jelentés méretezése
Szükség esetén kattintson a Refresh (Frissítés) lehetőségre a legutóbbi
változtatások megjelenítéséhez.
Kicsinyítés, nagyítás, vagy használja a csúszkát
Dokumentum igazítása szélesség vagy magasság szerint, vagy a dokumentum
100%-os nagyításra állítása

7.10.3

Jelentések szerkesztése
Lehetőség van jelentésopciók hozzáadására és a jelentések testreszabására, hogy azok a tüneteket és
a benyomásokat is tartalmazzák, valamint lehetőség van makrók alkalmazására:
1.

A Workflow Panel (Munkafolyamat panel) panelen válassza a Report (Jelentés) részt, majd kattintson
a szerkeszteni kívánt jelentésre.

2.

A Report (Jelentés) képernyőn válasszon a Report Options (Jelentésopciók) ablakból.

Tételek kiválasztása a jelentéslistákról
Ha valamelyik jelentéslista nem jelenik meg, importálja újra a hiányzó listá(ka)t. Lásd: Minta jelentéslisták importálása.
•

Add Symptom (Tünet hozzáadása)
Jelölje be azon tünetek négyzetét, amelyeket a páciensnek a kórtörténet felvétele során jelentenie kell.
A kiválasztott elemeket a rendszer hozzáadja a Symptoms (Tünetek) című jelentésrészhez.

•

Add Impression (Benyomás hozzáadása)
Jelölje be a kívánt vizsgálati eredményeken alapuló általános orvosi benyomások négyzeteit. A kiválasztott
elemeket a rendszer hozzáadja az Impressions (Benyomások) című jelentésrészhez.

•

Add Macros (Makrók hozzáadása) Írja a kívánt szöveget az új elemhez.
Minden elvégzett vizsgálatnál válassza ki a Macros (Makrók) listáról az általános leleteket a szöveges mezőbe való
beszúráshoz. Kattintson a makró nevére, majd kattintson az Insert (Beszúrás) lehetőségre.
A szöveges mezőben látható szöveg hozzáadásra kerül a Findings (Leletek) című jelentésrészhez.
Ha nem szeretne makrót beilleszteni, írja be a leleteket közvetlenül a szöveges mezőbe.
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Jelentéslisták testreszabása
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1.

A jelentéslisták testre szabásához kattintson a Symptoms (Tünetek), Impressions (Benyomások) vagy
a Macros (Makrók) lehetőségre.

2.

Egy csoport átnevezéséhez vagy egy elem szövegének módosításához kattintson az elemre, és végezze el a kívánt
módosításokat.

3.

Egy csoport hozzáadásához kattintson a Add Group (Csoport hozzáadása) elemre, és írja be az új csoport nevét.

4.

Egy tétel hozzáadásához kattintson a csoport nevére:
–

Add Symptom (Tünet hozzáadása)

–

Add Impression (Benyomás hozzáadása)

–

Add Macros (Makrók hozzáadása)
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Add Symptom (Tünet hozzáadása)
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Add Impression (Benyomás hozzáadása)
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Add Macros (Makrók hozzáadása)

5.

Írja be az új tétel szövegét.

6.

Ha elvégezte a kívánt módosításokat, kattintson a Save (Mentés) gombra.
Ha szövegmező nem tartalmaz szöveget, nem mentheti az új elemet. Az új elem hozzáadásához szöveget
kell beírnia.

Csoportok átnevezése
Egy csoport átnevezéséhez vagy egy elem szövegének módosításához kattintson az elemre, és végezze el a kívánt
módosításokat.

Tételek kiválasztása a jelentéslistákról
1.

2.

A jelentéslisták testre szabásához kattintson a Symptoms (Tünetek), Impressions (Benyomások) vagy
a Macros (Makrók) lehetőségre.
–

Symptoms (Tünetek)

–

Impressions (Benyomások)

–

Macros (Makrók)

Ha elvégezte a kívánt módosításokat, kattintson a Save (Mentés) gombra.

Ha hibázott, visszaimportálhatja a gyártó által biztosított listát. Lásd: Minta jelentéslisták importálása.
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Csoportelemek és csoportok átrendezése
1.

Egy csoporton belül az elemek sorrendjének módosításához, vagy egy listában a csoportok sorrendjének
módosításához kattintson az elem vagy a csoport nevére.

2.

Egy elem vagy egy csoport mozgatásához kattintson a Up (Fel) vagy a Down (Le) gombokra.

Egy elem vagy csoport törlése
1.

Egy elem vagy egy csoport törléséhez kattintson az elemre vagy csoportra, majd pedig a Delete (Törlés) gombra.

2.

Egy elem vagy egy csoport végleges törléséhez kattintson az OK (OK) gombra.

Jelentéslisták exportálása
1.

Egy jelentéslista exportálásához kattintson az Export (Exportálás) gombra.

2.

Szükség szerint módosítsa a fájl nevét és helyét.

3.

Kattintson a Save (Mentés) lehetőségre.

Jelentéslisták importálása
•

Ha a meglévő listát az importálandó listára szeretné cserélni, válassza a Remove Existing List (Meglévő lista
eltávolítása) lehetőséget.

•

Ha az importálandó listát hozzá szeretné adni a meglévő listához, válassza a Keep Existing List (Meglévő lista
megtartása) lehetőséget.

Ha hibázott, visszaimportálhatja a gyártó által biztosított listát. Lásd: Minta jelentéslisták importálása.
A jelentéslisták importálhatók egy rendszerbe, ott testreszabhatók, majd exportálhatók egy másik önállóan működő
munkaállomás-rendszerbe. Ez a funkció akkor hasznos, ha az intézmény több önálló munkaállomással rendelkezik.

7.11

Beállítások
A Workflow Panel (Munkafolyamat panel) alsó részén kattintson az Options (Beállítások) gombra.

7.11.1

•

Beállítások – General (Általános)

•

Beállítások – Protocol (Protokoll)

•

Beállítások – Colors (Színek)

•

Vizsgálati beállítások

•

Beállítások – Facility Info (Intézményadatok)

•

Beállítások – Reports (Jelentések)

•

Beállítások – System Settings (Rendszerbeállítások)

Beállítások – General (Általános)
A Workflow Panel (Munkafolyamat panel) alsó részén kattintson az Options (Beállítások)
gombra.
Kattintson a General (Általános) fülre.
A General (Általános) ablakban lehet beállítani a videó- és audiorögzítéssel kapcsolatos opciókat,
valamint kiterjeszteni a képernyőt egy másik monitorra.
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7.11.2

Beállítások – Protocol (Protokoll)
A Workflow Panel (Munkafolyamat panel) alsó részén kattintson az Options (Beállítások)
gombra.
Kattintson a Protocols (Protokollok) fülre.
A Protocols (Protokollok) ablakban lehet protokollt létrehozni, törölni, valamint dolgozni
a protokollokkal.
Ha vissza akar térni az alapértelmezett beállításokhoz, olvassa el a „Protokollok és alapértelmezett
opciók importálása” című részt a Munka a protokollokkal című fejezetben.

Protokollok és vizsgálatok
Protocols (Protokollok)

•

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a szerkeszteni kívánt protokollt.

Default
(Alapértelmezett)

•

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki az alapértelmezés szerint használni
kívánt protokollt.

•

Ide kattintva bejelölheti a Default (Alapértelmezett) jelölőnégyzetet.

•

Az alkalmazás elindításakor a kiválasztott protokoll első vizsgálata kerül
megjelenítésre.

Add New Protocol (Új protokoll hozzáadása)
•

Kattintson ide új protokoll hozzáadásához. Lásd: Munka a protokollokkal.

Copy As New (Másolás újként)
•

Kattintson ide a másolni kívánt protokoll kiválasztásához.

•

Kattintson a Copy As New (Másolás újként) gombra a protokoll másolásához,
majd adja meg az új nevet a Protocols (Protokollok) mezőben.

•

Az új protokollban lehetőség van vizsgálatok hozzáadására és törlésére,
valamint a beállítások tetszés szerinti módosítására.

Delete (Törlés)
•
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Elérhető vizsgálatok

Vizsgálatok hozzáadása az automatikus protokollhoz
•

Az Available Tests (Elérhető vizsgálatok) listán kattintson a kiválasztani kívánt
vizsgálatra.

•

Kattintson a nyíl gombra a vizsgálat protokollba helyezéséhez.

Vizsgálatok törlése az automatikus protokollból
•

A Selected Tests (Kiválasztott vizsgálatok) listán kattintson az eltávolítani kívánt
vizsgálatra.

•

Kattintson a Delete (Törlés) gombra a vizsgálat protokollba helyezéséhez.

Egynél több vizsgálat kiválasztása
•

Egy vizsgálati csoport összes vizsgálatának kiválasztásához kattintson a csoport
nevére.

•

Nem egymás után következő vizsgálatok kiválasztásához nyomja meg és tartsa
lenyomva a Ctrl (Ctrl) billentyűt, majd egyesével kattintson a kívánt
vizsgálatokra.

A vizsgálatok sorrendjének módosítása

7.11.3

•

A Selected Tests (Kiválasztott vizsgálatok) listán válassza ki a felfelé vagy lefelé
mozgatni kívánt vizsgálatot.

•

Addig kattintgasson a megfelelő nyíl gombra, amíg a vizsgálat a kívánt helyre
nem ér.

Beállítások – Colors (Színek)
A görbeszínek módosítása
A Workflow Panel (Munkafolyamat panel) alsó részén kattintson az Options (Beállítások)
gombra.
Kattintson a Colors (Színek) fülre.
Szükség esetén módosítsa a színeket.

Az alapértelmezett görbeszínek visszaállítása
A Workflow Panel (Munkafolyamat panel) alsó részén kattintson az Options (Beállítások)
gombra.
Kattintson a Colors (Színek) fülre.
Kattintson a Restore (Helyreállít) gombra.
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7.11.4

Vizsgálati lehetőségek
Lásd a referencia-kézikönyvet.

7.11.5

Beállítások – Facility Info (Intézményadatok)
A Workflow Panel (Munkafolyamat panel) alsó részén kattintson az Options (Beállítások)
gombra.
Kattintson a Facility Info (Intézményadatok) fülre.
Az ablak bizonyos mezőihez csak azok a felhasználók férhetnek hozzá, akik profiljában be van
állítva az Allow User to Change System Settings (Felhasználó módosíthatja
a rendszerbeállításokat) jogosultság.
Az itt megadott adatokat a rendszer a Report (Jelentés) ablakban beállított jelentéseknél fogja
használni. Lásd: Beállítások – Reports (Jelentések).

Intézményadatok megadása
Írja be a szöveget az egyes mezőkbe.

Logó hozzáadása
1.

Kattintson a Browse (Tallózás) lehetőségre.

2.

Keresse meg a használni kívánt logó fájlját.

3.

Válassza ki a fájlt, és kattintson az Open (Megnyitás) lehetőségre.
A logó átméretezése megtörténik.

A logó eltávolítása
A logó eltávolításához kattintson a Clear (Törlés) gombra.

7.11.6

Beállítások – Reports (Jelentések)
A Workflow Panel (Munkafolyamat panel) alsó részén kattintson az Options (Beállítások)
gombra.
Kattintson a Report (Jelentés) fülre.
Ebben az ablakban bizonyos rendszerbeállításokat csak azok a felhasználók tudnak módosítani,
akik rendszergazdai jogosultságokkal rendelkeznek.
Az alapértelmezett jelentésbeállításokban végrehajtott módosítások csak a módosítás után
készített jelentéseket érintik. Ha csak a jelenlegi jelentéssel kapcsolatban szeretne
módosításokat végrehajtani.

7.11.7

Beállítások – System Settings (Rendszerbeállítások)
A Workflow Panel (Munkafolyamat panel) alsó részén kattintson az Options (Beállítások)
gombra.
Kattintson a System Settings (Rendszerbeállítások) fülre.
Lásd: Az exportálásra, importálásra, illetve a videók és a PDF-jelentések elmentésére szolgáló
hely módosítása.
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8

Adatok kezelése
Lehetőség van a kiválasztott páciens összes vizsgálatát tartalmazó lista megtekintésére.
Egy meglévő páciensfelvétel megnyitásához lásd: Patient Selection (Pácienskiválasztás) rész.
Lásd még:

8.1

•

Páciensadatok szerkesztése

•

Pácienslista kezelése

•

Páciensadatok exportálása

•

Páciensadatok importálása

•

Két páciensfelvétel egyesítése

•

Az Otosuite Vestibular adatbázis archiválása és biztonsági mentése

Páciensadatok szerkesztése
Meglévő páciensek (korábban már megvizsgált)
A Workflow Panel (Munkafolyamat panel) panelen válassza a Patient Selection
(Pácienskiválasztás) részt.
Kattintson az Existing (Meglévő) gombra, és keresse meg azt a pácienst, amelyiknek az adatait
szerkeszteni szeretné.
Kattintson az Edit (Szerkesztés) gombra.
Módosítsa a páciensadatokat, majd kattintson a Save (Mentés) gombra.

Aktív páciensek (vizsgálat alatt, átnézés alatt vagy jelentés generálásához)
A Workflow Panel (Munkafolyamat panel) panelen válassza a Current Patient (Aktuális páciens)
részt.
Kattintson az Edit (Szerkesztés) gombra.
Módosítsa a páciensadatokat, majd kattintson a Save (Mentés) gombra.
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8.2

Pácienslista kezelése
Páciensek ablak
1.

A Workflow Panel (Munkafolyamat panel) panelen válassza a Patient Selection (Pácienskiválasztás) részt.

2.

Kattintson az Existing (Meglévő) gombra.
Megjelenik a Patients (Páciensek) ablak.
A Patients (Páciensek) ablakban láthatók az Otosuite Vestibular páciensadatok, a Merge (Egyesítés), a Patient
Export (Páciens exportálása) és a Patient Import (Páciens importálása) ablakokban lévő páciensadatokkal együtt.
–

Páciensadatok egyesítése
A Merge (Egyesítés) ablakban egyesítheti a páciensadatokat. Lásd Patient Selection (Pácienskiválasztás) rész.

–

A Patients (Páciensek) ablakban az ICS Chartr (ICS Chartr) ablak is látható, ha az ICS Chartr (ICS Chartr) adatok
elérhetők.

–

Páciensadatok exportálása
A Patient Export (Páciens exportálása) ablakban lehetőség van az Otosuite Vestibular adatbázis adatainak
exportálására. Lásd: Páciensadatok exportálása.

–

Páciensadatok importálása
A Patient Import (Páciens importálása) ablakban lehetőség van adatok Otosuite Vestibular adatbázisba történő
importálására. Lásd: Páciensadatok importálása.

Szimbólumok a pácienslistákban
A pácienslistákban az alábbi szimbólumok szerepelhetnek:
Ez a pipa a megfelelő vizsgálati oszlopban azt jelzi, hogy a kiválasztott páciensnél legalább egy vizsgálat
már be lett gyűjtve.
Ez az egyedi azonosítószimbólum azt jelzi, hogy a vizsgáló megjelölt egy vagy több vizsgálatot vagy
videót egy adott célra. Ez jelezhet például rendellenes eredményt, egy vizsgálathoz felhasználandó
eredményt stb.
Videos (Videók)
Oculomotor (Szemmozgatás)
Head Impulse (Fejimpulzus)
Positional (Dinamikus)
Caloric (Kalorikus)
Special Nystagmus (Speciális nystagmus)

Keresés egy adott páciensfelvételre
Egy adott páciensfelvételre való rákereséshez gépeljen be néhány betűt vagy számot.
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Egynél több páciensfelvétel kiválasztása
•

Az összes páciensfelvétel kiválasztásához kattintson a Select All (Összes kijelölése)
lehetőségre.
Az összes páciensfelvétel-kiválasztás megszüntetéséhez kattintson a Deselect All (Összes
kijelölés törlése) lehetőségre.

•

Egy páciensfelvétel-csoport kiválasztásához kattintson a csoport első nevére, majd a Shift
billentyű nyomva tartása mellett kattintson a csoport utolsó nevére.

•

Külön páciensfelvételek kiválasztásához a Ctrl billentyű nyomva tartása mellett kattintson az
egyes páciensfelvételekre.

Páciensfelvételek hozzáadása
•

Új páciensfelvétel hozzáadásához kattintson a New (Új) gombra. Az utasításokért lásd: Patient
Selection (Pácienskiválasztás) rész.

Páciensfelvételek törlése
•

Egy páciensfelvétel törléséhez válassza ki a páciensfelvételt, majd kattintson a Delete (Törlés)
gombra.
Megjegyzés • A rendszer a páciensfelvétel törlésének megerősítését fogja kérni. A Yes (Igen) lehetőség
kiválasztásával az adat véglegesen törlődik a rendszerből. Ezt követően már nem lehet visszanyerni
a páciensfelvételt.

A megjelenített listák sorrendjének megváltoztatása
•

8.2.1

Kattintson az oszlopfejlécre a megjelenített adatok sorrendjének megfordításához.

Páciensadatok exportálása
A páciensfelvételek számos különböző formátumban exportálhatók.
1.

A Workflow Panel (Munkafolyamat panel) panelen válassza a Patient Selection (Pácienskiválasztás) részt.

2.

Kattintson az Existing (Meglévő) gombra.

3.

Kattintson az Export (Exportálás) fülre.
A megjelenő ablak az összes Otosuite Vestibular páciensfelvételhez hozzáférést biztosít.

4.

Válassza ki az exportálni kívánt páciensfelvételeket.

5.

Válassza ki a dátumformátumot. Lásd az ICS Impulse referencia-kézikönyvét.

XML Files & ASCII Raw Data (XML-fájlok és ASCII nyers adatok)
•

Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha az exportált páciensadatokat egy másik ICS Impulse rendszerrel
kívánja megosztani, vagy elektronikus orvosi feljegyzésekhez szeretné használni őket.
Minden egyes páciens esetében a rendszer egy XML-fájlt és egy ASCII.txt-fájlt exportál. A *.txt-fájlban
található nyers adatok a páciensadatok Otosuite Vestibular alkalmazásban történő visszafejtéséhez
szükségesek.
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PDF Reports (PDF jelentések)
•

Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha az exportált páciensjelentéseket elektronikus orvosi
feljegyzésekhez szeretné használni.

ASCII Test Results (ASCII vizsgálateredmények)
•

Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a vizsgálati eredményeket CSV- (vesszővel elválasztott értékeket
tartalmazó) fájlként szeretné exportálni, amelyet aztán kutatási célokra használna olyan programokkal,
mint például a Microsoft Excel vagy a MATLAB.

Anonymize Patient (Páciens nevének titkosítása)
•

Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha az exportált adatokat a személyi adatok titkosságának megőrzése
mellett szeretné megosztani.

aVOR (aVOR)
•

6.

Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a szem- és fejpozíció-adatokat az aVOR (aVOR) alkalmazás számára
szeretné exportálni.

Kattintson az Export (Exportálás) gombra.
–

Export (Exportálás): az Options > System Settings (Beállítások > Rendszerbeállítások) ablakban beállított
helyre exportálja a fájlt.

–

Browse (Tallózás): arra a helyre exportálja a fájlt, amelyet kiválaszt a tallózás funkcióval.

A Status (Állapot) oszlopban megjelenő Exported (Exportálva) üzenet jelzi, hogy a művelet sikeresen befejeződött.
Az exportált páciensfelvételek rekordjai az alkalmazás bezárásakor törlődnek.

8.2.2

Páciensadatok importálása
Lehetőség van a páciensfelvételek importálására a korábban archivált, importált vagy az Otosuite Vestibular rendszerről
exportált fájlokból.
1.

A Workflow Panel (Munkafolyamat panel) panelen válassza a Patient Selection (Pácienskiválasztás) részt.

2.

Kattintson az Existing (Meglévő) gombra.

3.

Kattintson az Import (Importálás) fülre.

4.

Kattintson a Browse (Tallózás) elemre, és keresse meg az importálandó fájl helyét.
A páciensadat visszafejtéséhez az *.xml- és a *.txt-fájlokra is szükség van. Az egyetlen kivétel a fejimpulzus-adatok,
amelyek esetében az adatok csak az *.xml-fájlból is megtekinthetők.

5.

Kattintson az OK (OK) gombra.

6.

Válassza ki az importálni kívánt páciensfájl(oka)t.

7.

Kattintson az Import (Importálás) lehetőségre.
A Status (Állapot) oszlopban megjelenő Imported (Importálva) üzenet jelzi, hogy a művelet sikeresen befejeződött.
Az importált fájlok az alkalmazás bezárásával törlődnek.

8.

ICS Impulse

Kattintson a Refresh List (Lista frissítése) elemre az Import (Importálás) mappában található páciensfájlok
listájának frissítéséhez.
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8.3

Két páciensfelvétel egyesítése
Lehetőség van két páciensfelvételből egyet csinálni:
1.

A Workflow Panel (Munkafolyamat panel) Patient Selection (Pácienskiválasztás) részén kattintson az
Existing (Meglévő) gombra.

2.

Kattintson a Merge (Egyesítés) fülre.

3.

Az egyesíteni kívánt páciensfelvételeket ne nyissa meg.
Ha a páciensfelvétel meg van nyitva, az egyesítés nem végezhető el.
Egyszerre csak két páciensfelvételt lehet egyesíteni.

4.

Jelölje be az egyesíteni kívánt két páciensfelvétel jelölőnégyzetét.

5.

Kattintson a Merge (Egyesítés) gombra.

6.

A Patient One (Első páciens) vagy a Patient Two (Második páciens) listán válassza ki azoknak a mezőknek
a választógombját, amelyeket egyesíteni szeretne az új, egyesített fájlban.
Minden egyes mező esetében választania kell, akkor is, ha egyikben sincs bejegyzés. A rendszer a korábban
létrehozott páciensfelvételben egyesíti az adatokat.

7.

8.4

Kattintson az OK (OK) gombra a kiválasztás jóváhagyásához.

Az Otosuite Vestibular adatbázis archiválása és biztonsági mentése
Ha az adatbázis egy kiszolgálón található, az adatbázis archiválása vagy biztonsági mentése előtt az összes
felhasználónak ki kell jelentkeznie a kliens munkaállomásokról. Adatbázis-kezelő műveleteket nem lehet kliens
munkaállomásról végezni.
1.

Az Otosuite Vestibular szoftverben kattintson a Workflow Panel (Munkafolyamat panel) alján található
Options (Beállítások) lehetőségre.

2.

Kattintson a System Settings (Rendszerbeállítások) lehetőségre.

3.

Kattintson a Database (Adatbázis) fülre.
Az adatbázis funkciókhoz csak azok a felhasználók férhetnek hozzá, akik profiljában be van állítva az Allow User to
Change System Settings (Felhasználó módosíthatja a rendszerbeállításokat) jogosultság.
A feltüntetett megabájt (MB) méret a következők összessége:
–

a meglévő páciensadatok által foglalt hely
és

–

minden egyes páciensadat-archiváláskor felszabaduló hely

Amíg az archiválás révén felszabadult helyet használja, ez a szám nem változik.
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Páciensadatok archiválása
A teljesítmény optimalizálása érdekében azt ajánljuk, hogy adatbázisa maximum 500 pácienst tartalmazzon.
Szükség esetén az archivált páciensfájlok visszaimportálhatók a fő adatbázisba.
Az archiválás eltávolítja a páciensinformációkat, a vizsgálati adatokat, a videókhoz kapcsolódó adatokat és az AVI
videókat az Otosuite Vestibular adatbázisból.
1.

2.

Válassza ki:
–

All Patients (Összes páciens) lehetőséget az adatbázis összes páciensfelvételének archiválásához

–

Patients with Last Tested Date between (Adott dátumtartományban utoljára vizsgálat páciensek)
lehetőséget azoknak a páciensfelvételeknek az archiválásához, akik utolsó vizsgálati dátuma a megadott
dátumtartományon belül van

Kattintson az Archive Now (Archiválás most) lehetőségre. Ez a művelet:
–

létrehoz egy biztonsági másolatot a teljes adatbázisról

–

exportálja a kiválasztott fájlokat az archiválási mappába (c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Archives)

–

eltávolítja az összes archivált fájlt az adatbázisból

Az archivált páciensfelvételeket később vissza lehet importálni. Lásd: Páciensadatok importálása.

Automatikus biztonsági mentés
Alapértelmezett beállításként a rendszer hétnaponta készít egy biztonsági mentést az adatairól. Azt javasoljuk,
hogy állítson be ennél gyakoribb automatikus biztonsági mentést. Miután a rendszer elvégzi a biztonsági mentést,
a páciensinformációk, a vizsgálati adatok és a videókhoz kapcsolódó adatok az Otosuite Vestibular adatbázisban
maradnak. Az adatbázis méretének csökkentéséhez, valamint a páciensadatok fő adatbázison kívüli mentéséhez
ajánljuk az archiválás funkciót.
Ha egy olyan másolatot szeretne készíteni a páciensadatokról, amely tartalmazza az AVI videoklipeket is, exportálja
a páciensadatokat egy másik helyre. Lásd: Páciensadatok exportálása.
Ha az Enable Auto-Backup (Automatikus biztonsági mentés engedélyezése) funkció ki lett választva, a rendszer
beállított időközönként készít egy automatikus biztonsági másolatot. Alapértelmezett beállításként a rendszer hét
naponta készít egy biztonsági mentést a teljes adatbázisról.
A biztonságimentés-fájlok a c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Backup mappában kerülnek elmentésre.
1.

Győződjön meg róla, hogy az Enable Auto-Backup (Biztonsági mentés engedélyezése) funkció ki lett választva.

2.

Ha szeretné, az Auto-Backup Every Days (Automatikus biztonsági mentés __ naponta) menüben módosíthatja
a biztonsági mentések közötti időtartamot a napok számának megadásával.

3.

Az automatikus mentés az alkalmazás bezárásakor kezdődik meg.

Az előző biztonsági másolatot átnevezi a rendszer, és az új biztonsági másolattal együtt elmenti:

ICS Impulse

•

Az előző biztonsági másolat neve a következő lesz: old_AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak.

•

A rendszer AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak névvel létrehozza az új biztonsági másolatot.
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Adatvesztés megakadályozása – Önálló munkaállomások
Az adatbázis rendszeres exportálása segít megakadályozni az adatvesztést. Az adatexportálás gyakoriságának
tekintetében lásd a helyi irányelveket.
1.

Nyissa meg az Otosuite Vestibular alkalmazást.

2.

Készítsen egy biztonsági mentést. Lásd az „Automatikus biztonsági mentés” című részt az Az Otosuite Vestibular
adatbázis archiválása és biztonsági mentése fejezetben.

3.

Exportálja az összes páciensfájlt. Lásd: Páciensadatok exportálása.

4.

Kattintson duplán az OTOsuiteV Files (OTOsuiteV fájlok) parancsikonra.

5.

Keresse meg a Backups (Biztonsági mentések) mappát, és másolja át a legfrissebb biztonsági másolatot egy
másik helyre.

6.

Keresse meg az Exports (Exportálás) mappát, és másolja át az összes fájlt egy másik helyre.

9

Tisztítás és karbantartás

9.1

Tisztítás
Fertőtlenítőszer használata után ne felejtse el teljesen megszárítani a kezét, hogy a készülékre ne kerüljön a szerből.
A kézfertőtlenítő kárt tehet a készülékben.

A szemüveg tisztítása
•

A szemüveg burkolatát enyhe mosószeres vízzel megnedvesített ruhával tisztítsa.
Vigyázat! • A szemüveg részeit ne permetezze tisztítóoldattal, illetve ne merítse abba. Az kárt tehet az
elektronikában és/vagy az optikában.

A tükör és a kamera
•

A tükör és a kameraobjektív tisztításához használja a mellékelt tisztítókendőt. A tükör felületén lévő foltok
a pupilla pontatlan észlelését okozhatják. Ha a kamera vagy a tükör nem tiszta, adatgyűjtés közben műtermékek
láthatók.
Megjegyzés • A tükör és a kameraobjektív nem megfelelő tisztítása megkarcolhatja a felületeket.

9.2

Karbantartás
Figyelem! • Mindig kövesse a tisztításra és karbantartásra vonatkozó utasításokat.
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•

Ha nem használja a szemüveget, tartsa az objektívsapkát a kamerán.

•

Tartsa a szemüveget tisztán és lehetőség szerint pormentesen. A por eltávolításához puha ruhát használjon.

•

Minden vizsgálandó beteg előtt kalibrálja az ICS Impulse rendszert. Ehhez lásd: Kalibrálás.
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A szíj cseréje
Vegye ki az arcpárnát.
Toll segítségével nyomja le a műanyag kapcsot, és
húzza ki a szemüveghez kapcsolt szíjkapcsot.
Ismételje meg a műveletet a másik oldalon.
A szíjon lévő mindkét kapocsból vegye ki a vezetéket.

Vegyen elő új szíj egységet.
Kapcsolja be a szíj kapcsait a szemüveg mindkét
oldalán.
Csatlakoztassa a vezetéket a szíj mindkét oldalán.

ICS Impulse
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Műszaki adatok
Az ICS Impulse monokuláris videoszemüveget (1085-ös típus) a Natus Medical Denmark ApS gyártja.

Interfész
USB 3.0 a PC-hez

Tápellátás
A készülék áramellátása USB-n keresztül (5 V egyenáram, 900 mA)

Teljesítmény jellemzők
Bemenetek

Monokuláris (jobb szem)

Mintavételezési sebesség

250 képkocka/mp – Head Impulse (Fejimpulzus), VOR (VOR),
Video Record/Playback (Videórögzítés/-lejátszás)
173 fps – Gaze (Bámulás), Skew Deviation (Aszimmetrikus eltérés), Saccade
(Szemmozgás), Dynamic (Dinamikus), Repositioning (Repozicionálás), Caloric
(Kalorikus), Special Nystagmus (Speciális nystagmus)
60 képkocka/mp – ha a Torsional (Forgatásos) vagy a Vision Denied (Látásgátló)
opció ki van választva

Videórögzítés

30 Hz, 60 Hz vagy 120 Hz

Szem nyomon követése

100 x 100 képpont Pupil Image (Pupilla képe) – Head Impulse (Fejimpulzus), VOR
(VOR), Monocular Video Frenzel
160 x 120 képpont Eye Image (Szem képe) – Gaze (Bámulás), Skew Deviation
(Aszimmetrikus eltérés), Saccade (Szemmozgás), Dynamic (Dinamikus),
Repositioning (Repozíciós), Caloric (Kalorikus), Monocular Video Frenzel,
Special Nystagmus (Speciális nystagmus)
320 x 240 képpont (ha a Torsional (Forgatásos) opció ki van választva)
Tartomány: Vízszintes ± 30°, függőleges ± 25°

3 lézeres szemmozgás-stimulus

Tartomány: ± 7,5° (max. 15°)

Otosuite Vestibular szoftver

Windows grafikus felhasználói interfész; Nagyteljesítményű analízis szoftver;
Vizsgálati adatok tárolása adatbázisban; Páciensadatok és vizsgálati adatok fejlett
kezelése; Látásgátló teljes sötétségben végzett vizsgálathoz

Lézerspecifikációk
Hullámhossz

650 nm +/- 20 nm

Kimenő teljesítmény

< 0,95 mW

Működési mód
Folyamatos működés
Tilos a berendezés használata gyúlékony anesztetikumok (gázok) jelenlétében.
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Méretek
Szemüveg

Hosszúság

18,4 cm (7,25")

Szélesség

1,3 – 4,4 cm (0,5 – 1,75")

Magasság

4,4 cm (1,75")

Tömeg

60 g (2,1 lb)

Működési környezet
Hőmérséklet

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

Relatív páratartalom

30–90%, nem kondenzáló

Légnyomás

700 hPa – 1060 hPa

A –20 °C (–4 °F) alatti, illetve a +60 °C (+140 °F) feletti hőmérsékleten történő használat kárt tehet a készülékben.

Tárolás és kezelés
Hőmérséklet

-20°C és +60°C (-4°F és +140°F) között

Relatív páratartalom

<90 %, nem kondenzáló

Légnyomás

500 hPa – 1060 hPa

Alapvető teljesítmény
Az ICS Impulse monokuláris videoszemüvegnek nincs alapvető teljesítménye.

Szabványok
Biztonság

IEC 60601-1:2005+AMD1:2012, B típus, II. osztály, IPX0
IEC 60825-1:2014, 2. osztály
IEC 62471:2006, kockázati csoporttól mentes
EN 62471:2008, kockázati csoporttól mentes

EMC (elektromágneses
kompatibilitás)

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

Prezentációs távvezérlő
Ajánlott

ICS Impulse

Logitech R400 vezeték nélküli prezentációs távvezérlő, Kensington Expert vezeték
nélküli prezentációs távvezérlő vagy Targus Laser prezentációs távvezérlő
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Műszaki adatok

10.1

Tartozékok
Megjegyzés • A készülékkel és a szoftvermodulokkal kapcsolatos részletes információkat lásd a táblázatban
említett referencia-kézikönyvben.
Megjegyzés • A megfelelő eltávolítható tartozékokat használja az eszközhöz.

Tartozékok
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Felhasználói útmutató

ICS Impulse

7-50-21400-xx

Referencia kézikönyv

ICS Impulse

7-50-21700-EN

Szoftver

Otosuite Vestibular szoftver

8-49-92600

Szemüveg

1-es számú arcpárna, 120 db/csomag

8-62-50200

2-es számú arcpárna, 100 db/csomag

8-62-62300

Szíjegység

8-35-34200

Optikai tisztítókendő

7590527

Fixációs pont(2 lap/csomag)

1-26-44000

Látásgátló megoldás (200 készlet/csomag)

8-62-50700

Távvezérlő csíptető

8-36-00600

Szinkronizált helyszíni
videofelvétel

Microsoft Life Cam USB kamera

2-25-08805

Kábelek

Kábelkapocs

8-35-36900

Hordtáska és rögzítő

Hordtáska

8-35-36700

Készlet falra szereléshez

8-62-45600

ICS Impulse

Műszaki adatok

10.2

EMC- (elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó) megjegyzések
•

Az ICS Impulse készülék egy orvosi elektromos rendszer része, ezért különleges biztonsági óvintézkedések
vonatkoznak rá. Gondosan be kell tartani a jelen dokumentumban ismertetett telepítési és működtetési
utasításokat.

•

Az ICS Impulse rendszer működését zavarhatják hordozható és mobil nagyfrekvenciás kommunikációs készülékek,
például mobiltelefonok.

IEC 60601-1-2:2014 és EN 60601-1-2:2015
Útmutatás és gyártói nyilatkozat – berendezések és rendszerek elektromágneses emissziói
Az ICS Impulse készülék az alább meghatározott elektromágneses környezetben történő felhasználásra készült. Az ICS Impulse felhasználójának meg
kell győződnie arról, hogy a készülék felhasználása a leírásnak megfelelő környezetben történik.
Emisszióteszt

Megfelelőség

Elektromágneses környezet – útmutatás

Rádiófrekvenciás
kibocsátások

1-es csoport

Az ICS Impulse készülék csak a belső működéséhez használ rádiófrekvenciás energiát.
Emiatt RF-kibocsátása igen alacsony, és csekély a valószínűsége, hogy a közeli elektronikus
berendezéseknél interferenciát okoz.

A osztály

Az ICS Impulse készülék használható minden nem háztartási létesítményben és olyan
intézményben, amely közvetlenül csatlakozik kisfeszültségű, háztartási célú épületeket
ellátó közüzemi táphálózathoz.

CISPR11
Rádiófrekvenciás
kibocsátások
CISPR11
Harmonikus kibocsátások,
IEC 61000-3-2

Nem alkalmazható

Feszültségingadozások/
vibráló emissziók:
IEC 61000-3-3

Nem alkalmazható

A berendezés emissziós tulajdonságai alapján alkalmas az ipari területeken, illetve kórházi
környezetben (CISPR 11, A osztály) való használatra. Ha lakossági környezetben használják
(amelyhez általában CISPR 11 B osztály szükséges), lehetséges, hogy a berendezés nem
nyújt megfelelő védelmet a rádiófrekvenciás kommunikációs szolgáltatások számára.
Előfordulhat, hogy a felhasználónak olyan enyhítő intézkedéseket kell tennie, mint például
a berendezés áthelyezése vagy újratájolása.

Útmutatás és gyártói nyilatkozat – berendezések és rendszerek elektromágneses zavartűrése
Az ICS Impulse készülék az alább meghatározott elektromágneses környezetben történő felhasználásra készült. Az ICS Impulse felhasználójának meg
kell győződnie arról, hogy a készülék felhasználása a leírásnak megfelelő környezetben történik.
Zavartűrési vizsgálat

IEC 60601 teszt szintje

Megfelelőségi szint

Elektromágneses környezet – útmutatás

Elektrosztatikus kisülés
(ESD), IEC 61000-4-2

±8 kV érintkező

±8 kV érintkező

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

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

+/-8 kV, +/-15 kV levegő

+/-8 kV, +/-15 kV levegő

A padlónak fának, betonnak vagy kerámialapnak
kell lennie. Ha a padló burkolata műanyag, a relatív
páratartalomnak legalább 30%-osnak kell lennie.

Elektromos gyors
tranziens/burst,
IEC 61000-4-4

+/–2 kV energiaforrásnak

Nincs lényeges port

A hálózati áramellátás minősége feleljen meg az
általános kereskedelmi vagy kórházi környezetnek.

Túlfeszültség,
IEC 61000-4-5

+/–1 kV áramforrástól
áramforrásig

Nincs lényeges port

A hálózati áramellátás minősége feleljen meg az
általános kereskedelmi vagy kórházi környezetnek.

+/–1 kV be-/kimeneti
forrásnak

Megjegyzés: Az ICS Impulse készüléket
a meghatározott üzemi vagy tárolási tartományon
belül kell használni vagy tárolni az indirekt ESD
(levegő) kisülési szinteknek való megfelelés
érdekében. A megadott relatívpáratartalomértékeket illetően tekintse meg a Műszaki adatok,
Működési környezetek című részt.

+/–2 kV áramforrástól földig
+/-2 kV DC vezeték(ek) és föld
között
+/-1 kV DC vezeték(ek) között
+/-2 kV I/O vezeték(ek) és föld
között

ICS Impulse
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Műszaki adatok
Feszültségesések, rövid
megszakítások és
feszültségingadozások
a tápegység bemenő
vezetékein,
IEC 61000-4-11

0% UT; 0,5 cikluson át

Nincs lényeges port

Feszültség-megszakítások
a tápegység bemenő
vezetékein:
IEC 61000-4-11

0% UT; 250/300 cikluson át

Nincs lényeges port

Hálózati frekvencia

30 A/m

Nincs olyan lényeges port, ami
érintett lehet

0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° és 315° fázisszögnél
0% UT; 1 cikluson át és
70% UT; 25/30 cikluson át,
Egy fázis: 0° fázisszögnél

(50/60 Hz) mágneses tér,
IEC 61000-4-8

A hálózati áramellátás minősége feleljen meg az
általános kereskedelmi vagy kórházi környezetnek.
Ha az ICS Impulse készülék felhasználója hálózati
kimaradások esetén folyamatos működést igényel,
ajánlatos szünetmentes tápegységgel vagy
akkumulátorral felszerelni az ICS Impulse rendszert.

A hálózati frekvenciás mágneses mezőket
a kereskedelmi vagy kórházi környezetben szokásos
szinten kell tartani.
Ha a mérések során negatív hatást tapasztal,
módosítsa az ICS Impulse készülék elhelyezését.

Az UT a váltakozó áramú hálózati feszültség a tesztszint alkalmazása előtt.

Útmutatás és gyártói nyilatkozat – elektromágneses zavartűrés – professzionális egészségügyi környezetben való használatra tervezett
berendezések és rendszerek esetében
Az ICS Impulse készülék az alább meghatározott elektromágneses környezetben történő felhasználásra készült. Az ICS Impulse felhasználójának meg
kell győződnie arról, hogy a készülék felhasználása a leírásnak megfelelő környezetben történik.
Emisszióteszt

IEC 60601 teszt szintje

Megfelelőségi szint

Vezetett RF

3 Vrms

3 Vrms

IEC 61000-4-6

150 kHz–80 MHz

150 kHz–80 MHz

6 Vrms

6 Vrms

ISM-sávban

ISM-sávban

Sugárzott RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz ‒ 2,7 GHz

80 MHz ‒ 2,7 GHz

A vezeték nélküli
RF-kommunikáció
közelségi mezői

27 V/m

27 V/m

385 MHz

385 MHz

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz, 1970
MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970
MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz, 5785
MHz

5240 MHz, 5500 MHz, 5785
MHz

IEC 61000-4-3
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Elektromágneses környezet – útmutatás

Az ICS Impulse készülék és a vezeték nélküli RF
kommunikációs készülékek közötti elválasztási
távolságnak meg kell haladnia a 30 cm-t
(11,8 hüvelyk).
A berendezés emissziós tulajdonságai alapján
alkalmas az ipari területeken, illetve kórházi
környezetben (CISPR 11, A osztály) való használatra.
Ha lakossági környezetben használják (amelyhez
általában CISPR 11 B osztály szükséges), lehetséges,
hogy a berendezés nem nyújt megfelelő védelmet
a rádiófrekvenciás kommunikációs szolgáltatások
számára. Előfordulhat, hogy a felhasználónak olyan
enyhítő intézkedéseket kell tennie, mint például
a berendezés áthelyezése vagy újratájolása.

ICS Impulse
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11.1

Szimbólumok jegyzéke

Szimbólum

Szimbólum szabványos
megnevezése

ISO 15223-1
5.7.7. szimbólum

Orvostechnikai eszközök –
A gyártó által szolgáltatandó
információkkal együtt
használandó szimbólumok

Orvostechnikai
eszköz

Ez a termék orvostechnikai
eszköz.

93/42/EGK
irányelv

Orvostechnikai eszközökre
vonatkozó irányelv

CE-jelölés

Az európai technikai
megfelelőséget jelzi.

Magyarázat

(A bejelentett szervezet
száma a szimbólum alatt
látható.)

MDR 2017/745

Az EU orvostechnikai
eszközökre vonatkozó
irányelve

21 CFR
801.109(b)(1)

Címkézés – vényre kapható
eszközök.

Kizárólag vényre

Azt jelzi, hogy az eszköz
értékesítése kizárólag
engedéllyel rendelkező
orvos számára vagy orvosi
rendelvényre
engedélyezett.

Nem
alkalmazandó

Nem alkalmazandó

Mennyiség

Alkatrészek száma
a csomagban.

2012/19/EU

Elektromos és elektronikus
berendezés hulladéka
(WEEE)

Az üzemelési
élettartam utáni
ártalmatlanításra
vonatkozó
utasítások

Azt jelzi, hogy az
elektromos és elektronikus
hulladékot nem szabad
a szétválasztatlan
hulladékkal együtt
elhelyezni, hanem
különválasztva kell gyűjteni.

ISO 15223-1

Orvostechnikai eszközök –
Orvostechnikai eszközök
címkéin használható
jelképek, címkézésének és
információszolgáltatásának
jelképei

Gyártó

Az orvostechnikai készülék
gyártóját jelöli.

Orvostechnikai eszközök –
Orvostechnikai eszközök
címkéin használható
jelképek, címkézésének és
információszolgáltatásának
jelképei – 1. rész: Általános
követelmények.

Gyártás dátuma

Az orvosi készülék gyártóját
jelöli.

5.1.1 szimbólum

ISO 15223-1
5.1.3. szimbólum

ICS Impulse

Szimbólum
megnevezése
a szabványhiva
tkozás alapján

Szabványhivatkozás
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Szimbólum

Szimbólum
megnevezése
a szabványhiva
tkozás alapján

Szabványhivatkozás

Szimbólum szabványos
megnevezése

ISO 15223-1
5.1.5 szimbólum

Orvostechnikai eszközök –
Orvostechnikai eszközök
címkéin használható
jelképek, címkézésének és
információszolgáltatásának
jelképei.

Tételszám

A gyártó sarzskódját jelzi,
amellyel a sarzs vagy
a gyártási tétel
beazonosítható.

ISO 15223-1
5.1.6 szimbólum

Orvostechnikai eszközök –
Orvostechnikai eszközök
címkéin használható
jelképek, címkézésének és
információszolgáltatásának
jelképei.

Katalógusszám

A gyártó katalógusszámát
jelzi, amellyel az
orvostechnikai eszköz
beazonosítható.

ISO 15223-1

Orvostechnikai eszközök –
Az orvostechnikai eszközök
címkéin, címkézésén és
tájékoztatóiban
használandó szimbólumok.

Sorozatszám

A gyártó sorozatszámát
jelöli, amely alapján az
adott orvosi készülék
beazonosítható.

UL-lista

N/A

N/A

Országosan elismert
vizsgálólaboratóriumok
(NRTL) tanúsítványai

IEC 60601-1, D.1
táblázat, 19.

Gyógyászati villamos
készülékek – 1. rész:
Az alapvető biztonságra és
a lényeges működésre
vonatkozó általános
követelmények.

B típusú
alkalmazott
alkatrész

Az IEC 60601-1-nek
megfelelő B típusú
alkalmazott részt azonosít.

Orvostechnikai eszközök –
Orvostechnikai eszközök
címkéin, címkézésén és
tájékoztatóiban
használandó
szimbólumok.

Lásd használati
útmutató

Azt jelzi, hogy
a felhasználónak utána kell
valaminek néznie
a használati útmutatóban.

Gyógyászati villamos
készülékek – 1. rész:
Az alapvető biztonságra és
a lényeges működésre
vonatkozó általános
követelmények.

Kövesse
a használati
útmutatót

További információkat
a használati
útmutatóban/utasításban
talál.

5.1.7. szimbólum

IEC 60417
5480. szimbólum

ISO 15223-1
5.4.3. szimbólum
IEC 60601-1
D.1 táblázat, 11.
IEC 60601-1, D.2
táblázat, 10.

Magyarázat

ORVOSTECHNIKAI
ELEKTROMOS
KÉSZÜLÉKEKEN található
MEGJEGYZÉS:
„Kövesse a használati
útmutatót.”

82

ICS Impulse

Szabványok és biztonság

Szimbólum

Szabványhivatkozás

Szimbólum szabványos
megnevezése

ISO 15223-1,
5.4.4. szimbólum

Orvostechnikai eszközök –
Orvostechnikai eszközök
címkéin használható
jelképek, címkézésének és
információszolgáltatásának
jelképei.

IEC 60601-1 D.1
táblázat, 10.

Gyógyászati villamos
készülékek – 1. rész:
Az alapvető biztonságra és
a lényeges működésre
vonatkozó általános
követelmények.

IEC 60601-1 D.2
táblázat, 2.

ISO 15223-1

Magyarázat

Figyelem!

Azt jelzi, hogy
a felhasználónak el kell
olvasnia a használati
utasításban azokat a fontos
figyelmeztető
információkat, mint például
figyelmeztetéseket és
óvintézkedéseket,
amelyeket különböző okok
miatt nem lehet elhelyezni
magán a készüléken.

Gyógyászati villamos
készülékek – 1. rész:
Az alapvető biztonságra és
a lényeges működésre
vonatkozó általános
követelmények.

Általános
figyelmeztető jel

Annak veszélyét jelzi, hogy
a beteg vagy a kezelő
személyi sérülése fordulhat
elő.

Orvostechnikai eszközök –
Orvostechnikai eszközök
címkéin használható
jelképek, címkézésének és
információszolgáltatásának
jelképei.

Ne használja, ha
a csomagolás
sérült!

Olyan orvostechnikai
eszközt jelöl, amelyet nem
szabad használni, ha
a csomag sérült vagy
felnyitották.

ISO 15223-1
5.3.7. szimbólum

Orvostechnikai eszközök –
Orvostechnikai eszközök
címkéin használható
jelképek, címkézésének és
információszolgáltatásának
jelképei.

Hőmérsékleti
korlát

Azokat a (tárolási)
hőmérsékleti
határértékeket jelöli meg,
amelyeken belüli
értékeknek
az orvostechnikai eszköz
biztonságosan kitehető.

ISO 15223-1

Orvostechnikai eszközök –
Orvostechnikai eszközök
címkéin használható
jelképek, címkézésének és
információszolgáltatásának
jelképei.

Páratartalom
korlátozása

Azt a (tárolási)
páratartalmat jelöli,
amelynek az orvosi készülék
biztonságosan kitehető.

ISO 15223-1
5.3.9. szimbólum

Orvostechnikai eszközök –
Orvostechnikai eszközök
címkéin használható
jelképek, címkézésének és
információszolgáltatásának
jelképei.

Légköri
nyomásra
vonatkozó
határérték

Azt a légkörinyomástartományt jelöli, amelynek
az orvostechnikai eszköz
biztonságosan kitehető.

IEC 60825-1:2014

Lézergyártmányok
biztonsága. 1. rész:
Készülékosztályozás és
követelmények

Figyelmeztetés:
Optikai sugárzás,
ne nézzen
közvetlenül
a fényforrásba.

Azt jelzi, hogy ne nézzen
közvetlenül a fényforrásba.

5.2.8. szimbólum

5.3.8. szimbólum

ICS Impulse

Szimbólum
megnevezése
a szabványhiva
tkozás alapján
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Szimbólum

Szabványhivatkozás

Szimbólum szabványos
megnevezése

ISO 15223-1

Orvostechnikai eszközök –
Orvostechnikai eszközök
címkéin használható
jelképek, címkézésének és
információszolgáltatásának
jelképei

5.4.2. szimbólum

Szimbólum
megnevezése
a szabványhiva
tkozás alapján
Ne használja
újra!

Magyarázat

Olyan orvostechnikai
eszközt jelez, amelyet
egyetlen használatra
szánnak, vagy egyetlen
beavatkozás során egyetlen
betegen történő
használatra.
MEGJEGYZÉS: a „Ne
használja fel újra”
szinonimái az „egyszer
használatos” és az „egyszeri
használat” is.

ISO 7000/
IEC 60417
0621. szimbólum

84

Berendezéseken használt
grafikai szimbólumok

Törékeny,
óvatosan
kezelendő

Azt jelzi, hogy a szállítási
csomag tartalma törékeny,
és a csomagot óvatosan kell
kezelni.
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Általános riasztások, figyelmeztetések és megjegyzések
Ez az útmutató olyan információkat tartalmaz, amelyek betartásával biztosítható a benne tárgyalt eszközök és szoftver
biztonságos teljesítménye. Minden esetben be kell tartani a vonatkozó önkormányzati szabályokat és rendelkezéseket.
A Natus ICS termékeket kizárólag a Natus által jóváhagyott eszközökkel történő használatra tervezték. A nem
jóváhagyott eszközök használata esetén nem garantálható az ICS Impulse biztonságossága. Az ICS Impulse rendszer
valamennyi eleme alkalmas a páciensek környezetében való használatra.
Ha az ICS Impulse rendszert ICS Aircal vagy más hasonló vizsgálati eszközzel használja, győződjön meg arról,
hogy a vizsgálati eszköz kézikönyvében szereplő valamennyi információt, valamint az óvintézkedéseket és
a figyelmeztetéseket betartja.
Az ICS Aircal és egyéb vizsgálati eszközök biztonsági specifikációi vonatkozásában lásd a megfelelő útmutatót.

Figyelmeztetések
Vigyázat! • A következő feltételek vagy gyakorlatok a páciens vagy a felhasználó számára halál vagy súlyos
sérülés kockázatát hordozzák:
•

Az ICS Impulse szemüveg nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető részeket. A biztonság érdekében
és a garancia megszűnésének elkerülése céljából az elektromos orvosi berendezések szervizelését és
javítását kizárólag a berendezés gyártója, illetve meghatalmazott szerviz személyzete végezheti.
Meghibásodás esetén részletesen írja le a hibát és forduljon a forgalmazóhoz.

•

Az egységet ne érjék folyadékok. Ne kerüljön az egységbe nedvesség. Az egységen belülre került nedvesség
károsíthatja a berendezést illetve a kezelő vagy a páciens elektromos áramütésének kockázatát
eredményezheti.

•

Ne használja az eszközt gyúlékony anyagok (gázok) jelenlétében, illetve oxigéndús környezetben.

•

A kalibráláshoz használt eszköz 2. osztályú lézer termék. A lézer fénysugár a szemüveg elejéről indul ki,
egy szilárd felületre.
Ne nézzen közvetlenül a lézersugárba. Ha nem
a jelen leírásban megadott kontroll értékeket vagy
beállításokat, illetve eljárási lépéseket használják,
az veszélyes sugárzást eredményezhet.

•

Soha ne érintse egyidejűleg a pácienst és a nem orvostechnikai berendezéseket, például számítógépet
vagy nyomtatót.

•

Elektromágneses terek jelenléte zavarhatja a mérések megfelelő felvételét. Az ICS Impulse rendszer
kamerái és giroszkópjai elektromos zavarokra érzékenyek. Kerülje a sztatikus elektromos kisüléseket és az
elektromágneses mezőket.

•

A berendezés USB csatlakozóhoz való csatlakoztatásánál a következőt kell figyelembe venni:
–

A berendezés legyen a vonatkozó EN/IEC biztonsági szabványok, pl. EN/IEC 60950 vagy IEC 62368-1
szerint tanúsított.

–

A páciens környezetében csatlakoztatott berendezés használata. Győződjön meg arról, hogy az
orvostechnikai elektromos rendszer megfelel az EN 60601-1 előírásainak.

Az ICS Impulse rendszer egy orvostechnikai elektromos rendszer része. Orvostechnikai elektromos rendszer
összeállításakor az összeállítást végző személy vegye figyelembe, hogy ha olyan berendezést csatlakoztat,
amely nem felel meg ugyanazon biztonsági követelményeknek, mint az ICS Impulse rendszer, a rendszer
általános biztonsági szintje csökkenhet. Az ICS Impulse rendszert úgy tervezték, hogy megfeleljen az EN
60601-1 előírásainak, amennyiben a számítógépet, a nyomtatót stb. a páciens környezetén kívül, vagyis
kb. 1,5 méternél (5 lábnál) távolabb helyezik el.
•

ICS Impulse

A rendszer használata közben a páciensnél nem alkalmazható defibrillátor vagy nagyfrekvenciás sebészeti
berendezés.
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Figyelmeztetések
Figyelem! • Azt jelzi, hogy fennáll a felhasználó vagy a páciens sérülésének veszélye, illetve az adatok vagy
a készülék károsodásának veszélye:
•

A rendszert olyan környezetbe telepítse, ahol a sztatikus elektromosság mennyisége minimális. Például
antisztatikus szőnyegre.

•

A berendezés egyik része sem ehető, nem égethető el, illetve nem használható a jelen útmutató
„Rendeltetés” című részében meghatározottól eltérő célokra.

•

A készülék normál elektronikus hulladékként ártalmatlanítható, a helyi szabályozás szerint.

•

Bőrirritáció vagy kényelmetlenség esetén haladéktalanul hagyja abba a berendezés használatát.

•

Az ICS Impulse rendszer telepítését és üzembe helyezését a jelen útmutatóban megadott EMC-információk
szerint kell végrehajtani. Hordozható és mobil RF kommunikációs berendezések hatással lehetnek
elektromos orvosi készülékekre. Az ICS Impulse rendszer és egyéb, a CISPR emissziós követelmények
szerinti berendezések között interferencia léphet fel.

•

A szemüveg burkolatának belsejében kis hűtőventilátor található. Abban a valószínűtlen esetben, ha a
hűtőventilátor elakadna, a szemüveg pácienssel érintkező felületének hőmérséklete 42,2 °C-ra emelkedhet.

•

A ventilátor lapátjait tartsa akadálymentesen.

•

Nyaksérülés esetén vagy olyan páciensnél, akinek az orvosa a nyak mozgatásának korlátozását javasolta,
nem végezhető fejimpulzus-vizsgálat.

•

Hibás berendezés használata tilos.

Megjegyzések
Megjegyzés • A következő feltételek vagy gyakorlatok a felhasználó külön figyelmét igénylik:
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•

A berendezés kimenő szerelvényeihez csatlakozó tartozékok biztonsági okokból, illetve az
EMC-megfelelőség érdekében legyenek azonosak a rendszerrel szállított tartozékok típusával.

•

Ha az erre a készülékre megadottól eltérő tartozékokat és kábeleket használ, az az ICS Impulse rendszer
fokozott emisszióját vagy csökkent zavartűrését okozhatja. Bővebb információkért lásd: Tartozékok ► 78.

•

Az ICS Impulse rendszert nem szabad közvetlenül más berendezések mellett vagy azokkal egymásra
helyezve használni. Ha más berendezések mellett vagy berendezéseken történő használat szükséges,
a rendszer normál működését ellenőrizni kell az ilyen konfigurációban.

•

Kerülje el több USB-eszköz egyidejű használatát.

•

A biztonsági másolatok helyreállítását csak a szervizszemélyzet irányítása alatt szabad elvégezni.
A helyreállítás a biztonsági mentés óta gyűjtött adatok elvesztését eredményezi, amelyek azután már
nem állíthatók vissza.

•

Ha a páciens fejének mozgása közben hozzáér a szemüveghez vagy annak szíjához, az a kamera
elmozdulását okozhatja, ami a gyűjtött adatokban műtermék keletkezését eredményezheti.

•

Ha egy kiválasztott vizsgálat videóját törölni kívánja, és a megjelenő kérdés(ek)re az Igen gombbal válaszol,
a rendszer véglegesen törli a videoadatokat. A videóadatokat ezt követően már nem lehet visszanyerni.

•

Ha egy kiválasztott tesztet törölni kíván és a megjelenő kérdésre az Igen gombbal válaszol, a rendszer
véglegesen törli a tesztadatokat. A vizsgálatot ezt követően már nem lehet visszanyerni.

•

A Natus által megadottakon kívül bármely harmadik féltől származó szoftver (alkalmazások, programok
vagy segédprogramok) telepítése kockáztatja a rendszer biztonságát vagy hatékonyságát.

•

A szempozíció-jelző megfelelő helyzete biztosítja, hogy a fej a következő lépésnek megfelelő pozícióban
legyen. A folytatás előtt ellenőrizze, hogy a szempozíció-jelző egyenes a fej előtt található-e a visszajelzési
ábrán.
ICS Impulse
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Gyártó
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup
Dánia
Tel.: +45 45 75 55 55
Fax: +45 45 75 55 59
E-mail: otoinfo@natus.com
Web: hearing-balance.natus.com

A gyártó felelőssége
A gyártó kizárólag a következő feltételekkel tekintendő felelősnek a berendezés biztonságát, megbízhatóságát és
teljesítményét érintő hatásokkal kapcsolatban:
•

Valamennyi szerelési műveletet, bővítést, helyreállítást, módosítást vagy javítást a berendezés gyártója vagy
a gyártó által meghatalmazott személy hajthat végre.

•

Az elektromos berendezésnek, amelyhez a készüléket csatlakoztatja, meg kell felelnie a jelen útmutató Műszaki
adatok című fejezetében meghatározott követelményeknek.

•

A berendezést a kezelési utasítás szerint használják.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy a berendezés üzembiztonsága, megbízhatósága és teljesítménye tekintetében minden
felelősséget elhárítson, amennyiben a berendezés szervizelését vagy javítását harmadik fél végzi.

ICS Impulse

87

Ártalmatlanításra vonatkozó utasítások

13

Ártalmatlanításra vonatkozó utasítások
A Natus Medical Incorporated kötelezettséget vállal az Európai Unió elektromos és elektronikus berendezések
hulladékaira vonatkozó 2012/19/EU irányelvének (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) betartására.
Az előírásnak megfelelően az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait külön kell gyűjteni a megfelelő
kezelés és hasznosítás céljából, biztosítva az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak biztonságos
újrafelhasználását vagy újrafeldolgozását. Ezzel a kötelezettséggel összhangban a Natus Medical Incorporated
átháríthatja a visszavételre és az újrahasznosításra vonatkozó kötelezettséget a végfelhasználóra, hacsak más
megegyezés nem történt. Kérjük, hogy az Ön országában elérhető gyűjtési és újrafeldolgozási rendszerekre vonatkozó
információkért lépjen velünk kapcsolatba a natus.com honlapon keresztül.
Az elektromos és elektronikai berendezések (EEE) olyan anyagokat, alkatrészeket és összetevőket tartalmaznak,
amelyek veszélyesek lehetnek és kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre és a környezetre, ha a hulladékaikat
nem kezelik megfelelően. Így a végfelhasználóknak is szerepük van abban, hogy az elektromos és elektronikus cikkek
hulladékainak újbóli felhasználása és újrahasznosítása biztonságosan történjen meg. Az elektromos és elektronikus
cikkek felhasználóinak nem szabad ezek hulladékát az egyéb hulladékok közé dobni. A felhasználóknak igénybe kell
venniük a városi gyűjtési rendszereket, a gyártó/importőr visszavételi kötelezettségét vagy az engedéllyel rendelkező
hulladékelszállítókat, hogy csökkentsék az elektromos és elektronikus cikkek hulladékával kapcsolatban fellépő
kedvezőtlen környezeti hatásokat, és növeljék az elektromos és elektronikus berendezések újbóli felhasználását,
újrahasznosítását és visszanyerését.
Az áthúzott szemétgyűjtő tartállyal megjelölt berendezés elektromos vagy elektronikus berendezés. Az áthúzott
kerekes szeméttároló jel azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus hulladékot nem szabad a szétválasztatlan
hulladékkal együtt elhelyezni, hanem különválasztva kell gyűjteni.
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