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Introductie

1

Introductie
Het ICS Impulse®-systeem is een systeem voor de beoordeling van vestibulaire aandoeningen.
U hebt toegang tot de elektronische versie van de gebruiksaanwijzing in de Otosuite® Vestibular-software.
We hopen dat u de handleiding gebruiksvriendelijk vindt en dat u dankzij de informatie nauwkeuriger gegevens kunt
verzamelen voor uw beoordeling van vestibulaire aandoeningen, testresultaten en rapporten, en patiëntinformatie
gemakkelijker kunt ophalen.
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Beoogd(e) gebruik, gebruikers en patiëntendoelgroep

2.1

Beoogde gebruikers en doelgroep
Let op • Het ICS Impulse-systeem is uitsluitend bedoeld voor gebruik door bevoegd medisch personeel.
Beoogde gebruikers:
Neurologen en keel-neus-oorartsen (kno-artsen), audiologen, fysiotherapeuten en technici. Professionals met
verstand van het diagnosticeren van evenwichtsstoornissen.
Beoogd gebruik:
ICS Impulse wordt gebruikt bij het beoordelen van de vestibulo-oculaire reflex (VOR) door het meten, opnemen,
weergeven en analyseren van oog- en hoofdbewegingen.
Medisch doel:
Het medische doel van de ICS Impulse, type 1085 is de beoordeling van patiënten met klachten van vestibulaire aard,
zoals duizeligheid, evenwichtsstoornissen en vertigo. De ICS Impulse, type 1085 is niet bedoeld voor het behandelen
of diagnosticeren van de patiënt; de diagnose wordt gesteld door een gediplomeerd arts.
Beoogde patiëntenpopulatie:
De patiëntenpopulatie bestaat uit kinderen en volwassenen binnen het leeftijdsbereik van 10 tot 99 jaar.

2.2

Klinische voordelen
Het ICS Impulse-systeem is een aanpasbare balansoplossing waarmee u kunt screenen op aandoeningen van de balans
en patiënten succesvol kunt diagnosticeren en beheren. Het vermogen om zes halfcirkelvormige kanalen te beoordelen,
zorgt ervoor dat pathologieën in de voorste en achterste kanalen worden behandeld, aangezien deze vaak worden
gemist. De snelle, niet-invasieve techniek garandeert het comfort van de patiënt en optimaliseert de
gegevensverzameling, waardoor het patiëntentraject kan worden verkort. De verkorting van de testtijd kan ervoor
zorgen dat de tijd tot diagnose wordt verkort, wat leidt tot een grotere klinische en service-efficiëntie.
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2.3

Contra-indicaties en bijwerkingen
De volgende patiënten zijn gecontra-indiceerd: patiënten met blindheid, een gebroken neus of ander gezichts-/hoofdtrauma,
problemen met de halswervelkolom, zoals een nektrauma, acute hernia van de halswervel of recente oogoperaties zijn
gecontra-indiceerd voor procedures die worden uitgevoerd met 1085 ICS Impulse. Er zijn geen bijwerkingen bij het gebruik
van de 1085 ICS Impulse.

2.4

Systeembeschrijving
Het ICS Impulse-systeem is een combinatie van hardware en software.
De patiënt draagt een lichte, nauwsluitende bril waarop een kleine, lichte en snelle interne camera en een
halfverzilverde spiegel zijn aangebracht. Deze transparante spiegel reflecteert het beeld van het oog van de patiënt in
de camera. Het oog wordt verlicht door een zwakke infrarode led die door de patiënt niet kan worden waargenomen.
Een kleine sensor op de bril meet de hoofdbeweging. Het gehele brilsysteem is licht, maar moet stevig op het hoofd
worden bevestigd zodat de bril zo weinig mogelijk verschuift.

Het head impulse test-proces
De basis head impulse test begint terwijl de tester achter de patiënt met de bril staat.
•

Terwijl de patiënt wordt gevraagd naar het fixatiepunt op een projectievlak voor hem te staren, draait de tester
het hoofd van de patiënt horizontaal over een kleine hoek (ongeveer 10-20 graden) op een korte, abrupte en
onvoorspelbare manier, waarbij de richting en de snelheid variëren.

•

De bril verzamelt zowel hoofd- als ooggegevens.

•

De gyroscoop meet de snelheid van de hoofdbeweging (de stimulus).

•

De hogesnelheidscamera neemt het oogbeeld op.

•

De Otosuite Vestibular-software verwerkt de hoofdsnelheidsgegevens en de snelheidsgegevens van de
oogbewegingen (de respons).

•

Door gelijktijdige weergave van de hoofd- en oogbewegingsgegevens kan de arts vaststellen of de respons
binnen de normale grenzen valt.

Positieafhankelijke en oculomotortests
•

De test Positional (Positieafhankelijk) wordt uitgevoerd door de patiënt van positie te veranderen. In het
voorbeeld van Dix-Hallpike zit de patiënt en wordt zijn/haar hoofd 45 graden naar één zijde gedraaid. Vervolgens
wordt de patiënt van de zittende naar de liggende positie gebracht.

•

De test Oculomotor wordt uitgevoerd door de patiënt naar een doel in verschillende richtingen of onder
verschillende omstandigheden te laten staren.

•

In de test Gaze (Blikrichting) zit de patiënt en wordt hem/haar gevraagd naar links, rechts, omhoog, omlaag of
naar het midden te kijken. De test Gaze (Blikrichting) kan met afgedekte of open ogen worden uitgevoerd.

Het proces van de positieafhankelijke en oculomotortest
De Otosuite Vestibular-software registreert en toont de informatie die is verkregen tijdens de tests Positional
(Positieafhankelijk) en Oculomotor.
Tijdens zowel de test Positional (Positieafhankelijk) als Oculomotor verzamelt de bril hoofd- en ooggegevens:

ICS Impulse

•

De versnellingsmeter in de bril meet de relatieve positie van het hoofd van de patiënt ten opzichte van het
beginpunt. Deze informatie wordt in de software opgeslagen en weergegeven.

•

De hogesnelheidscamera neemt het oogbeeld op.

•

De Otosuite Vestibular-software verwerkt de oogsnelheidsgegevens (de respons).

•

De oogbeweging wordt geanalyseerd om de snelheden in de langzame fase te bepalen (SPV).
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•

De hoofdgegevens worden tijdens de verzameling alleen gebruikt om weer te geven of het hoofd van de patiënt
beweegt en om de tester te helpen het hoofd van de patiënt in de juiste positie voor de test te brengen.
Deze informatie wordt “Feedback hoofdpositie” genoemd. De Otosuite Vestibular-software meet en toont de
oogpositiecurve en de SPV-punten in een grafiek.
Opmerking • Dankzij de Feedback hoofdpositie is de operator zeker dat het hoofd tijdens elke stap van de
manoeuvres correct ligt.
De module Oculomotor beschikt over drie tests die geen SPV-tests zijn:
–

Vestibular-Ocular Reflex (VOR (Vestibulo-oculaire reflex, VOR))
Met de test Vestibular-Ocular Reflex (VOR) (Vestibulo-oculaire reflex (VOR)) kunnen de visuele vestibulooculaire reflex (VVOR) en de vestibulo-oculaire-reflexonderdrukking (VORS) worden vastgesteld. Deze testen
lijken sterk op de head impulse test, maar de hoofdbeweging is langzaam (0,5 Hz) en klein (10 graden).
In VVOR zit de patiënt en beweegt de onderzoeker het hoofd van de ene zijde naar de andere (zoals een
sinusoïde), terwijl de patiënt naar een doel staart.
In VORS zit de patiënt en beweegt de onderzoeker het hoofd van de ene zijde naar de andere (zoals een sinusoïde),
terwijl de patiënt naar een bewegend punt staart dat door een van de lasers van de bril wordt geprojecteerd.

De analyse lijkt op die van de hoofdimpuls waarbij door gelijktijdige weergave van de hoofd- en
oogbewegingsgegevens de arts kan vaststellen of de respons binnen de normale grenzen valt.
–

Skew Deviation (Monoculaire volgbeweging)
Bij de Skew Deviation (Monoculaire volgbeweging) (ook wel de afdektest of afwisselende afdektest genoemd)
zit de patiënt of ligt de patiënt op zijn/haar rug en bedekt en ontbloot de tester een oog.
De Otosuite Vestibular-software meet de oogpositiecurve met en zonder afdekking en geeft een gemiddelde
verschuiving van de oogpositie weer.

–

In de test 3-Laser Saccade (3-lasersaccade) toont de bril een laserdoel in gerandomiseerde posities in het
horizontale vlak. De patiënt, die zit, houdt het hoofd stil en volgt het doel met alleen de ogen. De
Otosuite Vestibular-software meet de pieksnelheid, nauwkeurigheid en latentie van de oogpositie in
vergelijking met die waarden voor het doel.
Opmerking • Als er geen saccades worden geaccepteerd, kalibreert u opnieuw en voert u de test opnieuw
uit. In het geval van patiënten die hun hoofd niet kunnen stilhouden, kan het nodig zijn dat u hun hoofd
stilhoudt tijdens de kalibratie en de gegevensverzameling.

Calorische test
Met de test Caloric (Calorisch) kan het laterale halfcirkelvormige kanaal worden beoordeeld.
De test kan op de volgende manieren worden uitgevoerd:
•

Monothermisch: linkeroor en rechteroor warm of linkeroor en rechteroor koud.

•

Bithermisch: linkeroor warm en rechteroor warm, linkeroor koud en rechteroor koud.

•

Een calorische test met ijswater wordt uitgevoerd door een ijsblokje te smelten en met een naald in het oor in te
brengen; dit wordt doorgaans alleen toegepast als er geen respons is op bithermische irrigatie.

Spontane tests met calorische analyse gebruiken
Houd rekening met de aanwezigheid van spontane nystagmus om een nauwkeurige calorische analyse te kunnen
uitvoeren. Om te bepalen of spontane nystagmus optreedt, voert u een spontane test uit of gebruikt u de eerste vijf
seconden van de calorische respons. De test wordt uitgevoerd met de instellingen in Options (Opties). Indien een
spontane test wordt uitgevoerd, moet deze worden afgenomen voordat de calorische test wordt uitgevoerd. Spontane
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nystagmus kan worden uitgevoerd aan de hand van de Spontaneous Test – Supine or Sitting (Spontane test –
rugligging of zittend) of de test Caloric (Calorisch).
Dit testtype beoordeelt de oogbeweging van de patiënt wanneer de ogen zich in de primaire positie bevinden en recht
vooruit kijken zonder enige visuele stimulus. Volgens de ANSI S3.45 moeten de oogbewegingen gedurende minstens
20 seconden worden opgenomen.

Testelementen
Bij de test Caloric (Calorisch) vindt het volgende plaats:

3

•

De bril verzamelt gegevens over de horizontale en verticale oogpositie terwijl het linker of rechter gehoorgang
onafhankelijk wordt geïrrigeerd met water of lucht.

•

De camera neemt het oogbeeld op.

•

Otosuite Vestibular verwerkt de oogpositiegegevens.

•

De test Caloric (Calorisch) kan met afgedekte ogen worden uitgevoerd.

•

Patiënten liggen op hun rug, met hun hoofd in een flexie van 30° en hun ogen afgedekt.

•

De Peak (°/s) (Piek (°/s)) wordt voor elke uitgevoerde test bepaald (bijvoorbeeld Left Cool (Links koud)).

•

De Peak (°/s) (Piek (°/s)) van elke test (de respons Total Right (Totaal rechts) en Total Left (Totaal links)),
Unilateral Weakness (Unilaterale Zwakte), Gain Asymmetry (Gain-asymmetrie) en Directional Preponderance
(Richtingsvoorkeur) worden berekend.

•

Unilateral Weakness (Unilaterale zwakte) (%) meet of de responsen van het ene oor zwakker zijn dan de
responsen van het andere oor.

•

Gain Asymmetry (Gain-asymmetrie) (%) meet of de responsen meer in de ene richting slaan dan in de andere
richting en of dit niet kan worden verklaard door spontane nystagmus.

•

Directional Preponderance (Richtingsvoorkeur) (%) meet of de responsen meer in de ene richting slaan dan de
andere richting, wat doorgaans wordt veroorzaakt door een reeds aanwezige spontane nystagmus.

Over deze handleiding
Zoek naar “ICS Impulse” en klik op het +-icoon om het documentatiemenu te openen. Klik vervolgens op de
gebruiksaanwijzing in uw taal. In deze handleiding worden de belangrijkste functies van de bril, de Otosuite Vestibularwerkstroom en hoe u patiënten, patiëntgegevens, gebruikers en testapparaten moet beheren, beschreven.
Opmerking • De in deze handleiding beschreven tests en functies zijn mogelijk geen exacte weergave voor de
configuratie van uw systeem.
Opmerking • Raadpleeg de Natus-website voor een digitaal exemplaar van dit document.
Maak uzelf vertrouwd met de functies van de Otosuite Vestibular-software en het testapparaat alvorens een patiënt
te testen.
U kunt een exemplaar van de gebruiksaanwijzing in PDF-indeling in het betreffende productgebied raadplegen:
https://hearing-balance.natus.com/manuals
Zoek naar “ICS Impulse” en klik op het +-icoon om het documentatiemenu te openen. Klik vervolgens op de
gebruiksaanwijzing in uw taal. Deze bestanden kunt u afdrukken, opslaan of doorzoeken met Adobe Reader. U kunt
een exemplaar van Adobe Reader rechtstreeks downloaden via Adobe Systems (www.adobe.com).

ICS Impulse
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3.1

Typografische conventies
Waarschuwingen, aandachtspunten en opmerkingen begrijpen
Om uw aandacht te vestigen op informatie over een veilig en correct gebruik van het apparaat en/of de software,
worden in de handleiding de volgende veiligheidsaanbevelingen gebruikt:
Waarschuwing • Geeft aan dat het gebruik of misbruik van het apparaat kan leiden tot letsel, de dood of
andere ernstige negatieve reacties.

Let op • Geeft aan dat het gebruik of misbruik van het apparaat mogelijk problemen geeft. Dergelijke
problemen bestaan onder meer uit storing in het apparaat, falen van het apparaat, schade aan het
apparaat of schade aan andere objecten.
Opmerking • Geeft aan dat speciale aandacht is vereist.

3.2

Veiligheid van de ICS Impulse
Deze handleiding bevat informatie en aandachtspunten die moeten worden opgevolgd om de veilige werking van het
ICS Impulse-systeem te garanderen.

Opmerking • Regels en voorschriften van lokale overheden moeten, indien van toepassing, altijd worden
opgevolgd.
Opmerking • Onjuiste hantering van het apparaat is van invloed op de prestaties.
Veiligheidsinformatie wordt vermeld waar dit relevant is.
Raadpleeg voor algemene veiligheidsaspecten Algemene waarschuwingen, aandachtspunten en opmerkingen.
Alle ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan in verband met dit apparaat moeten worden gemeld aan de
fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

3.3

Door deze handleiding navigeren
Selecteerbare venstertabbladen, pictogrammen en functies worden vetgedrukt weergegeven, zoals bijvoorbeeld in:
•

10

Klik op Save (Opslaan).
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5

Uitpakken
1.

Pak het apparaat voorzichtig uit.
Bewaar het verpakkingsmateriaal nadat u het apparaat en de accessoires heeft uitgepakt. Als u het apparaat
moet terugsturen voor reparaties, beschermt het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal het apparaat tegen
vervoersschade.

2.

Controleer het apparaat en de accessoires ervan op mogelijke schade.
Als u schade vaststelt, mag u het apparaat niet gebruiken. Neem contact op met de plaatselijke distributeur
voor hulp.

3.

Controleer aan de hand van de paklijst of u alle benodigde onderdelen en accessoires hebt ontvangen.
Neem contact op met de plaatselijke distributeur als er onderdelen ontbreken.

Installatie
Om de installatie van de ICS Impulse te voltooien, zie:
•

De Otosuite Vestibular-software installeren.

•

Aanpassen aan uw faciliteit.

•

De bril op de computer aansluiten.

•

De gesynchroniseerde kamerbeelden installeren.

•

Testlocaties opstellen.

•

Externe monitor instellen.

•

Monstermateriaal importeren.

5.1

De Otosuite Vestibular-software installeren

5.1.1

Systeemvereisten
Besturingssysteem

64-bit Windows 10 Pro (zelfstandig, cliënt, server, beide)

CPU

Intel i7-processor (minimaal 9e generatie)

Geheugen

16 GB

Schijfruimte

500 GB

Aansluitingen

Tot vier USB 3.0-aansluitingen
Optionele VGA-poort om een externe monitor aan te sluiten

Grafische kaart

Discrete grafische kaart met minimaal 2 GB geheugen

Monitor

1600 x 900 beeldschermresolutie bij 100% DPI
1920 x 1080 beeldschermresolutie bij 100% of 125% DPI

ICS Impulse

Onderdelen

Muis, toetsenbord

Internettoegang

Het wordt aanbevolen om tijdens de installatie een internetverbinding
op de computer te hebben, om de camera voor gesynchroniseerde
kamerbeelden te kunnen installeren.
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5.1.2

De installatie starten
1.

Plaats de Otosuite Vestibular-installatieschijf in de pc.

2.

Navigeer naar het betreffende station in Windows Verkenner als de inhoud niet automatisch wordt weergegeven.

3.

Sluit alle Windows-programma’s om conflicten met de installatiesoftware te vermijden.

4.

Sluit geen accessoires aan voordat de installatie is voltooid.

5.

Dubbelklik op Setup (Instellen) van het bestand om de installatie te starten.
Voor de installatie van de Otosuite Vestibular-software moeten er mogelijk extra toepassingen worden
geïnstalleerd. In een dialoogvenster worden een of meerdere toepassingen vermeld.
–

Klik op Install (Installeren).
Nadat de toepassing is geïnstalleerd, kan de computer opnieuw opstarten.

–

Meld u aan bij de computer. De installatie wordt automatisch voortgezet na een herstart.

6.

Klik in het welkomscherm op Next (Volgende).

7.

Klik op Next (Volgende) om de licentieovereenkomsten te accepteren.

8.

Het scherm Usage Statistics (Gebruiksstatistieken) wordt weergegeven. Klik op Next (Volgende).
Dankzij de gebruiksgegevenstool kunt u anonieme gebruiksstatistieken met Natus delen, zodat wij meer inzicht
krijgen in de behoeften van onze klanten, en onze producten en diensten kunnen verbeteren.
De tool verstuurt anonieme gebruiksgegevens naar Natus op het moment dat de pc verbinding heeft met het
internet.
U kunt de gebruiksgegevenstool op elk gewenst moment in- of uitschakelen:
–

Klik in de Otosuite Vestibular-toepassing op Options (Opties) onderaan het Workflow Panel (Workflowpaneel).

–

Klik op System Settings > Error Logs (Systeeminstellingen > Foutenlogboeken).

Uitsluitend anonieme gebruiksstatistieken over het gebruik van de Otosuite Vestibular-software zijn opgenomen,
bijvoorbeeld hoe vaak verschillende functies worden gebruikt en hoe vaak er op bepaalde knoppen en menu-items
wordt geklikt. De tool verzendt geen persoons- of patiëntengegevens en geen aan de pc gekoppelde
gebruiksgegevens of informatie op basis waarvan de pc kan worden geïdentificeerd.
Tijdens de installatie van de Otosuite Vestibular-software worden andere verwante programma’s geïnstalleerd,
zoals SQL-server (Otosuite Vestibular-database) en Access Database Engine (ondersteunt de Chartr-database).

Mogelijke foutmeldingen

12

Foutmeldingen

Wat te doen wanneer deze verschijnen

Firewall-meldingen

Sta toegang toe.

User Account Control (UAC)-melding

Accepteer de melding; deze duidt namelijk niet op een
probleem.

Foutmeldingen van Microsoft-webcam of
SQL-server

Verschijnt wanneer Microsoft Window-updates heeft
geïnstalleerd en de computer niet opnieuw werd opgestart.
Start uw pc en de software-installatie opnieuw op.

ICS Impulse
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5.1.3

De installatieconfiguratie selecteren
Wanneer u de Otosuite Vestibular-software installeert, kunt u kiezen tussen twee soorten configuraties:
•

netwerkconfiguratie

•

zelfstandige configuratie

Netwerkconfiguratie

Eén server host de database voor een of meer cliëntwerkstations waarop de
Otosuite Vestibular-toepassing is geïnstalleerd.
Het wordt aanbevolen om netwerkinstallaties te configureren met netwerkdomeinen.
Het wordt afgeraden om werkgroepen te gebruiken omdat hiervoor op iedere
computer dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord moeten worden
gebruikt.

Zelfstandige configuratie

Eén computer host zowel de database als de Otosuite Vestibular-toepassing.

De installatieconfiguratie selecteren
Standalone installation (Zelfstandige installatie)
SQL-database en de Otosuite Vestibular-software
Selecteer Standalone (Zelfstandig).
Klik op Next (Volgende).
Raadpleeg De installatie voltooien om verder te gaan met de installatie.

Network installation – Server (Netwerkinstallatie – server)
SQL-database en een beperkte versie van de Otosuite Vestibular-software (patiëntenbeheer, veranderingen in
de systeeminstellingen en databasebeheer).
Raadpleeg Netwerkinstallatie – Server of Both (Beide) om verder te gaan met de installatie op de server.

Network installation – Client (Netwerkinstallatie- cliënt)
Otosuite Vestibular-software
Selecteer Client (Cliënt) en klik op Next (Volgende).
Voer het poortnummer en de naam van de servercomputer in die u bij de serverinstallatie hebt verkregen.
Klik op Next (Volgende).
Raadpleeg De installatie voltooien om verder te gaan met de installatie.

Network installation – Both (Client and Server) (Netwerkinstallatie – beide [cliënt en server])
De SQL-database en Otosuite Vestibular-software kunnen de installatie van extra cliënten ondersteunen.
Raadpleeg Netwerkinstallatie – Server of Both (Beide) om verder te gaan met de installatie van de cliënt en
de server.

ICS Impulse
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5.1.4

Netwerkinstallatie – Server of Both (Beide)
Wanneer u een server/cliënt-installatie uitvoert, moet de server eerst worden geïnstalleerd.
Voordat u aan de installatie begint, moet u het type installatie bepalen. Raadpleeg De installatieconfiguratie
selecteren.
1.

Selecteer Server of Both (Beide).

2.

Klik op Next (Volgende).
Hoewel het poortnummer dat door de SQL-server moet worden gebruikt, kan worden gewijzigd, raden we u aan
het nummer op het scherm te gebruiken.

5.1.5

5.1.6

3.

Noteer het Port Number (Poortnummer) en de Server Computer Name (Computernaam server) aangezien u deze
informatie nodig hebt voor alle cliëntcomputers. Voor computers die op een printer zijn aangesloten, kunt u de
informatie afdrukken.

4.

Ga verder met de instructies voor het voltooien van de installatie. Raadpleeg De installatie voltooien.

De installatie voltooien
1.

Klik op Install (Installeren).

2.

Er wordt een statusvenster weergegeven met de voortgang van de installatie.

3.

Klik op Finish (Voltooien).

4.

Open de functie Display (Weergave) in het Control Panel (Configuratiescherm) van Windows en stel de DPI van de
display op 100% in.

5.

Raadpleeg Demogegevens importeren om demogegevens te importeren.

Aanpassen aan uw faciliteit
•

Zelfstandige installaties
U moet de faciliteitspecifieke gegevens invoeren op elk werkstation waarop de software is geïnstalleerd.

•

Netwerkinstallaties
Als u faciliteitspecifieke gegevens op één cliëntstation invoert, veranderen de gegevens op alle cliëntstations.

Voor de eerste keer aanmelden krijgt u van de Otosuite Vestibular-toepassing een standaardgebruikersnaam
en -wachtwoord. Zodra u een gebruiker met beheerdersrechten hebt toegevoegd, zijn de standaardgebruikersnaam en
het standaardwachtwoord niet langer beschikbaar (de velden zijn leeg). Gebruik de nieuwe gebruikersnaam en het
wachtwoord voor verdere aanmeldingen.

Taalselectie
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1.

Klik in de Otosuite Vestibular-toepassing op Options (Opties) onderaan het Workflow Panel (Workflow-paneel).

2.

Klik op System Settings (Systeeminstellingen).

3.

Klik op het tabblad Workstation Settings (Instellingen werkstation).

4.

Klik in de lijst Select Program Language (Programmataal selecteren) op de gewenste taal.

5.

Klik op Yes (Ja) om opnieuw te starten.
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Faciliteitgegevens
1.

Klik in de Otosuite Vestibular-toepassing op Options (Opties) onderaan het Workflow Panel (Workflow-paneel).

2.

Klik op het tabblad Facility Info (Faciliteitgegevens).

3.

Voeg de faciliteitgegevens toe. Raadpleeg Opties – Facility Info (Faciliteitgegevens).

Testprotocollen
1.

Klik in de Otosuite Vestibular-toepassing op Options (Opties) onderaan het Workflow Panel (Workflow-paneel).

2.

Klik op het tabblad Protocols (Protocollen).
Raadpleeg Opties – Protocol om testprotocollen te maken of te wijzigen.

Rapportopties
1.

Klik in de Otosuite Vestibular-toepassing op Options (Opties) onderaan het Workflow Panel (Workflow-paneel).

2.

Klik op het tabblad Report (Rapport).

Wijzig de instellingen zoals de plaats van de postcode of het papierformaat. Raadpleeg Opties – Reports (Rapporten).

5.1.7

De Otosuite Vestibular-software bijwerken
Als de Otosuite Vestibular-software wordt bijgewerkt, kan het eerder gekozen installatietype niet worden gewijzigd.
Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger als u het installatietype wilt wijzigen.
Wanneer een server/cliënt-installatie wordt bijgewerkt, moet eerst de server worden bijgewerkt.
Het is raadzaam om alle patiëntengegevens die nog niet zijn gearchiveerd, te exporteren voordat de software wordt
bijgewerkt.
Als er Firewall-meldingen verschijnen, moet u toestemming voor toegang geven.
Raadpleeg De Otosuite Vestibular-software installeren voor instructies.

5.1.8

De installatie van de Otosuite Vestibular-software ongedaan maken
Door de installatie van de Otosuite Vestibular-software ongedaan te maken, verwijdert u de toepassing maar geen
andere programma’s die deel uitmaakten van een eerdere Otosuite Vestibular-installatie (zoals de SQL-server of
National Instruments).

ICS Impulse

1.

Als de Otosuite Vestibular-software actief is, sluit u de toepassing af.

2.

Gebruik de Windows-functionaliteit om de installatie van programma’s ongedaan te maken.
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5.1.9

Geavanceerde systeeminstellingen
Sommige vensters met System Settings (Systeeminstellingen) zijn alleen toegankelijk voor personen met een
gebruikersprofiel waarbij een van de volgende selecties of beide selecties zijn ingeschakeld:
•

Add User as Administrator (Gebruiker toevoegen als beheerder)

•

Allow User to Change System Settings (Gebruiker toestaan om systeeminstellingen te wijzigen)

Raadpleeg Het tabblad Beheerder.

5.1.9.1

Het tabblad Beheerder
In dit venster worden gebruikersgegevens weergegeven.
Alleen gebruikers met het recht Add User as Administrator (Gebruiker toevoegen als beheerder) hebben toegang tot
dit venster.
1.

Klik in de Otosuite Vestibular-toepassing op Options (Opties) onderaan het Workflow Panel (Workflow-paneel).

2.

Klik op het tabblad System Settings (Systeeminstellingen).

3.

Klik op het tabblad Administrator (Beheerder).

Een nieuwe gebruiker toevoegen
Voor de eerste keer aanmelden krijgt u van de Otosuite Vestibular-toepassing een standaardgebruikersnaam en –
wachtwoord. Zodra u een gebruiker met beheerdersrechten hebt toegevoegd, zijn de standaardgebruikersnaam en
het standaardwachtwoord niet langer beschikbaar (de velden zijn leeg). Gebruik de nieuwe gebruikersnaam en het
wachtwoord voor verdere aanmeldingen.
Opmerking • Stel ten minste één gebruiker in met beheerdersrechten.

Klik op de knop New (Nieuw) om nieuwe gebruikers toe te voegen.
Velden met een asterisk (*) moeten worden ingevuld.
Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.
Om toegangsrechten te verlenen, klikt u om te selecteren:
•

Add User as Administrator (Gebruiker toevoegen als beheerder)
Dit geeft de gebruiker alle rechten in het systeem.
of

•

Allow User to Change System Settings (Gebruiker toestaan om
systeeminstellingen te wijzigen)
Dit geeft de gebruiker alle rechten in het systeem, behalve:
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–

Gebruikers toevoegen, bewerken of verwijderen;

–

De netwerklocaties voor gedeelde bestanden (video, rapporten
[PDF], import en export) specificeren;

–

Toepassingslicenties en firmware bijwerken.
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Gebruikersgegevens bewerken
Selecteer de gebruiker in de lijst.
Klik op de knop Edit (Bewerken).
Voer de vereiste wijzigingen door. Velden met een asterisk (*) moeten worden
ingevuld.

Een gebruiker verwijderen
Selecteer de gebruiker in de lijst.
Klik op de knop Delete (Verwijderen).
Klik op OK.

5.1.9.2

Instellingen werkstation
Alleen gebruikers met Allow User to Change System Settings (Gebruiker toestaan om systeeminstellingen te wijzigen)
geselecteerd in hun profiel hebben toegang tot bepaalde velden voor het wijzigen van werkstationinstellingen.

ICS Impulse

1.

Klik in de Otosuite Vestibular-toepassing op Options (Opties) onderaan het Workflow Panel (Workflow-paneel).

2.

Klik op het tabblad System Settings (Systeeminstellingen).

3.

De velden moeten worden ingevuld met de gegevens die door de systeembeheerder zijn verstrekt.
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Onderdeel

Instellingen

Workstation Computer
Name (Computernaam
werkstation)

•

Dit alleen-lezenveld bevat de naam van de computer als
toegewezen in het bedieningspaneel van Windows.

Workstation Location
(Locatie werkstation)

•

Door de gebruiker gedefinieerde naam ter beschrijving van de
locatie van deze pc.

Installation Profile
(Installatieprofiel)

•

Dit alleen-lezenveld toont het type installatie dat werd gekozen
tijdens de installatie van de software – zelfstandig, server, cliënt
of beide.

Client/Server Database
Port (Cliënt-/
serverdatabasepoort)

•

Dit alleen-lezenveld toont het poortnummer dat door de cliënt
wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de database op het
netwerk.

•

E-mail Server (E-mailserver)

E-Mail Configuration
(E-mailconfiguratie)

Deze netwerkcomputer is verantwoordelijk voor de ontvangst,
routing en bezorging van e-mailberichten.
•

From E-mail From E-mail (E-mail van)
Dit e-mailadres verstuurt e-mails.

•

To E-mail (E-mail aan)
Dit standaard e-mailadres is het adres waarnaar de e-mails
worden gestuurd. (De gebruiker kan dit e-mailadres wijzigen
of aanvullen.)

SMTP Port (Default = 25)
(SMTP-poort [standaard = 25])

•

Dit veld definieert de poort van het Simple Mail Transfer Protocol.
(25 wordt het meest gebruikt.)

This server requires a secure
connection (SSL) (Deze
server vereist een beveiligde
verbinding [SSL])

•

Indien deze instelling is geselecteerd, wordt het
beveiligingsprotocol SSL (Secure Sockets Layer) gebruikt voor het
versturen van een e-mail.

Outgoing Email Account
(Uitgaande e-mailaccount)

•

Use default network credentials (Standaardnetwerkreferenties
gebruiken)
Gebruikt de standaardnetwerkreferenties om aan te melden bij de
e-mailserver.

•

Log in with user name and password Log in with user name and
pass word (Aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord)
Gebruikt de gebruikersnaam en het wachtwoord in de velden die
onder deze keuze zijn gespecificeerd om aan te melden bij de
e-mailserver.

Tele-Vestibular
(Televestibulair)

Select Program Language
Select Program Language
(Programmataal selecteren)
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•

Klik om Collection (Verzameling) en/of Analysis (Analyse) te
selecteren.

•

Klik indien nodig om Transmit to Specific IP (Naar specifiek
IP-adres verzenden) te selecteren.

•

Klik op de gewenste taal. De gemarkeerde taal wordt gebruikt
nadat de toepassing opnieuw is opgestart.
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5.1.9.3

De opslaglocaties voor exporteren, importeren, video’s en PDF-rapportbestanden wijzigen
Wanneer de Otosuite Vestibular-software is geïnstalleerd als een netwerkinstallatie, worden de standaardopslaglocaties
voor video- en rapportbestanden ingesteld op de servercomputer om te worden gedeeld door alle cliëntstations.
Standaardlocaties voor export- en importbestanden moeten worden ingesteld op alle afzonderlijke cliëntstations.
Zorg ervoor dat het toestemmingsniveau voor de map is ingesteld voor delen voordat u doorgaat.

5.1.9.4

De opslaglocatie wijzigen
Gebruikers voor wie de functie Add User as Administrator (Gebruiker toevoegen als beheerder) in hun profiel is
ingeschakeld, kunnen deze procedure gebruiken om de locatie voor het opslaan van bestanden te wijzigen.
Klik in de Otosuite Vestibular-toepassing op
Options (Opties) onderaan het Workflow
Panel (Workflow-paneel).
Selecteer Select System Settings >
(Systeeminstellingen >) het tabblad
Administrator (Beheerder).
Klik in het venster Otosuite Vestibular Storage
Locations (Opslaglocaties Otosuite Vestibular)
op Browse (Bladeren) naast het relevante veld.
Als u een map op het netwerk selecteert, moet u ervoor zorgen dat de map is geconfigureerd om te worden
gedeeld.
Klik in het venster Otosuite Vestibular Storage Locations (Opslaglocaties Otosuite Vestibular) op Browse (Bladeren)
naast het relevante veld.
Selecteer de map en klik op OK.
Die nieuwe locatie voor de map wordt in het venster Otosuite Vestibular Storage Locations (Opslaglocaties
Otosuite Vestibular) weergegeven.
Zo nodig moet u voor elke nieuwe locatie die u hebt ingesteld, bestaande bestanden van de eerdere locatie naar de
nieuwe locatie verplaatsen.

Deeleigenschappen instellen voor nieuwe opslaglocatie
Als een map die niet is geconfigureerd voor delen wordt ingesteld als de nieuwe opslaglocatie, volgt u deze stappen:
1.

Navigeer naar de gewenste map.

2.

Klik met de rechtermuisknop op de map die u gekozen hebt als nieuwe opslaglocatie.

3.

Klik op Share with (Delen met). Kies Specific people... (Specifieke personen...).

4.

Selecteer de namen.

5.

Klik in het veld naast de knop Add (Toevoegen).

6.

Voer de naam in en klik op Add (Toevoegen).

7.

Om de toestemming te veranderen, klikt u op de gebruikersnaam om deze te markeren.

8.

Klik aan de rechterkant op het pijltje naar beneden en klik op Read/Write (Lezen/schrijven).

9.

Herhaal stappen 7 en 8 tot Read/Write (Lezen/schrijven) is ingesteld voor alle gebruikers die aan de lijst zijn
toegevoegd.

10. Klik op Share (Delen).
11. Klik op Done (Klaar).

ICS Impulse
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5.1.9.5

Over de software
Voer de volgende stappen uit om informatie over de Otosuite Vestibular-software en onderdelen te bekijken:
1.

Klik in de Otosuite Vestibular-toepassing op Options (Opties) onderaan het Workflow Panel (Workflow-paneel).

2.

Selecteer System Settings > About (Systeeminstellingen > Over).

Via dit scherm kunt u de Otosuite Vestibular-licentie en brilfirmware bijwerken.

5.1.9.6

•

De softwarelicentie bijwerken

•

De brilfirmware bijwerken

De softwarelicentie bijwerken
1.

Klik in de Otosuite Vestibular-toepassing op Options (Opties) onderaan het Workflow Panel (Workflow-paneel).

2.

Selecteer System Settings > About (Systeeminstellingen > Over).
Enkel gebruikers met beheerdersrechten kunnen de softwarelicentie bijwerken.

5.1.9.7

3.

Klik op Update License Update License (Licentie bijwerken).

4.

Ga naar de locatie waar het nieuwe licentiebestand (.otolic) is opgeslagen en klik op Open (Openen).

De brilfirmware bijwerken
Enkel gebruikers met beheerdersrechten kunnen de firmware van de bril bijwerken.
Wanneer de bril op de computer is aangesloten, geeft Firmware version (Firmwareversie) de huidige versie van de
firmware aan. Raadpleeg De bril aansluiten op de computer om de bril aan te sluiten.

5.1.9.8

1.

Klik in de Otosuite Vestibular-toepassing op Options (Opties) onderaan het Workflow Panel (Workflow-paneel).

2.

Selecteer System Settings > About (Systeeminstellingen > Over).

3.

Klik op Update Firmware (Firmware bijwerken).

4.

Ga naar de locatie waar het firmwarebestand voor de bril is opgeslagen, *.otofw.

5.

Open het bestand. Aan de hand van verschillende berichten wordt de voortgang van het upgradeproces
weergegeven.

6.

Volg de instructies op het scherm.

Foutenlogboeken
Opmerking • Foutopsporingstracering mag alleen worden gebruikt als vertegenwoordigers of ondersteunend
personeel van Natus daartoe opdracht heeft gegeven.
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1.

Klik in de Otosuite Vestibular-toepassing op Options (Opties) onderaan het Workflow Panel (Workflow-paneel).

2.

Klik op System Settings > Error Logs (Systeeminstellingen > Foutenlogboeken).
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Workstation
(Werkstation)

System Logging
(Systeemregistratie)

Debug Tracing
(Foutopsporing)

Workstation Computer Name
(Computernaam werkstation)

Dit alleen-lezenveld bevat de naam van de
computer als toegewezen in het bedieningspaneel
van Windows.

Workstation Location (Locatie
werkstation)

Door de gebruiker gedefinieerde naam ter
beschrijving van de locatie van deze pc.

Locatie waar logboekbestanden met systeemfouten worden opgeslagen.
Allow Anonymous Usage
Statistics (Anonieme
gebruiksstatistieken toestaan)

Klik om tracering van anonieme statistische
gegevens in/uit te schakelen. Raadpleeg
De installatie starten.

Copy Logs (Logboeken
kopiëren)

Klik om alle logboekbestanden naar de genoemde
locatie te kopiëren.

Enable Debug Tracing
(Foutopsporing inschakelen)

Indien aangevinkt, is het foutopsporingsniveau
voor foutopsporing ingeschakeld.

Overwrite Existing Debug
Files (Bestaande
foutopsporingsbestanden
overschrijven)

Vink het vakje aan om de opsporingsbestanden
telkens wanneer de toepassing wordt opgestart,
te overschrijven. Als het vakje niet is aangevinkt,
zullen de opsporingsgegevens aan het huidige
bestand worden toegevoegd.

Trace Categories (comma
separated): (Categorieën
traceren [gescheiden door
komma’s]:)

Deze velden zijn ingevuld met informatie die
afkomstig is van Natus-ondersteuning.

Other Options: (Overige
opties:)

Gereserveerd voor gebruik door Natus.

Locatie waar foutopsporingsbestanden worden opgeslagen.

5.2

De bril op de computer aansluiten
De bril heeft één USB-kabel die rechtstreeks op de computer wordt aangesloten.
1.

Verwijder het beschermkapje van de lens in de bril.
Gooi het beschermkapje niet weg. Plaats het beschermkapje terug wanneer de bril niet wordt gebruikt, om te
voorkomen dat er zich stof op de lens verzamelt.

2.

Sluit de USB-kabel van de bril op de gespecificeerde USB-poort aan. Raadpleeg Technische specificaties. Het duurt
enkele minuten om de driver voor de bril te installeren.
Opmerking • Gebruik altijd dezelfde USB-connector om de bril aan te sluiten.

Opmerking • Gebruik een USB 3.0-poort.

ICS Impulse
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5.2.1

De bril aan- en uitschakelen
De bril inschakelen
1.

Zet de computer aan.

2.

Sluit de USB-kabel van de bril aan op een van de USB-poorten van de computer.
De bril wordt ingeschakeld.

3.

Start de Otosuite Vestibular-software.
De bril maakt automatisch verbinding met de Otosuite Vestibular-software.

De bril uitschakelen
Waarschuwing • Om de bril uit te schakelen, koppelt u het apparaat los van de netvoeding door de
USB-kabel te verwijderen, of schakelt u de computer uit.

5.2.2

De in de bril geïnstalleerde licenties bepalen
1.

Klik in de Otosuite Vestibular-toepassing op Options (Opties) onderaan het Workflow Panel (Workflow-paneel).

2.

Selecteer System Settings > About (Systeeminstellingen > Over).
De huidige licenties zijn in het vak Features (Functies) vermeld.

5.2.3

Extra licenties in de bril installeren
Update License (Licentie bijwerken) is uitgeschakeld voor alle gebruikers, behalve voor gebruikers met
beheerdersrechten.
Om een of meerdere extra licenties voor de Otosuite Vestibular-software te installeren, moet u ze in de bril installeren.
Raadpleeg Over de software.

5.3

De gesynchroniseerde kamerbeelden installeren
Synchronized Room Video (Gesynchroniseerde kamerbeelden) neemt beelden en geluid op.
Sluit de USB-kabel aan op een USB-aansluiting op de computer.
De installatie start automatisch. Als er een bericht over de driver verschijnt, moet u de instructies op het scherm
volgen.

5.4

Testlocaties opstellen
Vereisten voor de testomgeving kunnen variëren naargelang het uit te voeren testtype:
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•

Bij tests en kalibraties met behulp van een fixatiepunt is een muur of ander vast oppervlak nodig om als
projectievlak te worden gebruikt. Raadpleeg Configuratie voor tests met fixatiepunt.

•

Bij een aantal tests is een stoel nodig voor de patiënt. Raadpleeg Configuratie voor tests met een stoel.

•

Tests waarbij een onderzoekstafel nodig is, vergen meer ruimte om de tafel te plaatsen. Raadpleeg Configuratie
voor tests met een onderzoekstafel.

•

Bij tests met behulp van kamerbeeldopnames is er ruimte nodig om videocamera’s te installeren. Raadpleeg
Configuratie voor tests met gesynchroniseerde kamerbeelden.

ICS Impulse
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5.4.1

Configuratie voor tests met fixatiepunt
Een fixatiepunt is een zelfklevend punt dat kan worden bevestigd op een muur of ander vast oppervlak dat als
projectievlak wordt gebruikt voor zowel het kalibreren van de testapparatuur als de eigenlijke tests.

Het fixatiepunt plaatsen
1.

Kies een geschikte muur of geschikt vast oppervlak.

2.

Kleef een van de bij het systeem meegeleverde fixatiepunten op de muur op ooghoogte van de patiënt.
Opmerking • Wanneer een apparaat niet kan worden gekalibreerd, klikt u op Default (Standaard) om de
standaardkalibratiewaarde te gebruiken (Δ = 21). Zorg ervoor dat de patiënt recht vooruit naar het fixatiepunt
kijkt voordat u op Default (Standaard) klikt.

5.4.2

Configuratie voor tests met een stoel
Bij de meeste tests kan de patiënt comfortabel op een stoel plaatsnemen.
Opmerking • Als u de patiënt op een stoel laat plaatsnemen, mag deze stoel geen wielen hebben zodat hij/zij niet
kan ronddraaien.
De stoel moet op ten minste één meter van het projectievlak worden geplaatst. Deze positie wordt gebruikt voor de
kalibratie. Raadpleeg Configuratie voor tests met fixatiepunt.

5.4.3

Configuratie voor tests met een onderzoekstafel
Bij sommige tests, zoals positieafhankelijke en calorische tests, moet de patiënt in een comfortabele houding op een
onderzoekstafel plaatsnemen zodat hij/zij afwisselend kan zitten en op de rug liggen.
De onderzoekstafel moet op minstens één meter van het projectievlak worden geplaatst. Deze positie wordt gebruikt
voor de kalibratie. Raadpleeg Configuratie voor tests met fixatiepunt.

5.4.4

Configuratie voor tests met gesynchroniseerde kamerbeelden
Opmerking • Als u Synchronized Room Video (Gesynchroniseerde kamerbeelden) gebruikt, moet u mogelijk de
camerapositie aanpassen zodat tijdens het verzamelen van gegevens het gehele hoofd van de patiënt in de
opname te zien is. Als u geluid opneemt, moet u ervoor zorgen dat de camera zo staat dat omgevingsgeluid zo
veel mogelijk wordt beperkt.

5.5
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Externe monitor instellen
1.

Sluit de externe monitor op de computer aan.

2.

Open de functie Display (Weergave) in het Control Panel (Configuratiescherm) van Windows.

3.

Zorg ervoor dat de computermonitor is geïdentificeerd als de hoofdmonitor (1) en breid de weergave naar een
tweede monitor uit.

4.

Start de Otosuite Vestibular-software.

5.

Klik in de Otosuite Vestibular-toepassing op Options (Opties) onderaan het Workflow Panel (Workflow-paneel).

6.

Klik op General (Algemeen).

7.

Klik in het onderdeel External Monitor (Externe monitor) om het selectievakje Display (Weergave) in te schakelen.

8.

Klik op de titelbalk van het nieuwe venster en sleep het venster naar de externe monitor.
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9.

Klik op het kleine vakje rechtsboven om het venster in zijn maximale grootte weer te geven.

10. De instellingen blijven bewaard wanneer de toepassing wordt afgesloten en opnieuw wordt opgestart.

5.6

De vermogensinstellingen instellen
Opmerking • Zorg ervoor dat de computer altijd op het elektriciteitsnet is aangesloten wanneer
u hoofdimpulsgegevens verzamelt. Gebruik de batterij niet als voedingsbron voor uw computer.

Door de vermogensinstellingen op optimale prestaties in te stellen, verkleint u de kans dat de framesnelheid zal dalen
tot onder 219 frames/seconde. (Hoofdimpulsen worden afgewezen wanneer de framesnelheid daalt tot onder
219 frames/seconde.)

5.7

1.

Open het Control Panel (Configuratiescherm) van Windows en klik op Power Options (Vermogensinstellingen).

2.

Klik zo nodig op Hide additional plans (Extra plannen verbergen) om de optie High performance (Hoge prestaties)
weer te geven.

3.

Selecteer de optie High performance (Hoge prestaties).

4.

Klik op Change plan settings (Planinstellingen wijzigen).

5.

Selecteer Never (Nooit) voor alle opties (zowel de opties On battery [Op batterij] als Plugged in [Aangesloten]).

6.

Klik op Save changes (Wijzigingen opslaan).

Presenteren met een afstandsbediening
Een afzonderlijk aangeschafte presentatieafstandsbediening kan voor verschillende functies samen met de
Otosuite Vestibular-toepassing worden gebruikt.
Deze presentatieafstandsbedieningen zijn getest en zijn compatibel met de toepassing:

5.8

•

Logitech Wireless Presenter R400

•

Kensington Wireless Expert Presenter

•

Targus Laser Presentation Remote

Monstermateriaal importeren
Geïmporteerd monstermateriaal kan voor uiteenlopende doeleinden worden gebruikt:

5.8.1

•

Om gebruikers vertrouwd te maken met het gebruiken van de Otosuite Vestibular-software en het vergelijken
van resultaten

•

De macro’s in de rapporten helpen gebruikers om symptomen, testbevindingen en resultaten te definiëren

Demonstratiegegevens importeren
Om vertrouwd te raken met de Otosuite Vestibular-software, kunt u de demonstratiegegevens gebruiken om de
patiëntgegevens en analyses voor diverse diagnoses weer te geven.
Klik in het blok Patient Selection (Patiëntselectie) op Existing (Bestaand).
Klik op Import (Importeren).
Klik op de knop Browse (Bladeren).
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Navigeer naar de map Imports:
C:\ProgramData\Otometrics\OTOsuiteV\Imports\DemoData
Klik op de map DemoData (Demogegevens) en klik op OK.
Selecteer alle patiëntenbestanden in het venster Patient Import (Patiëntimport).
Klik op Import (Importeren).
Klik op OK.
Als u de software bijwerkt of licenties toevoegt, kunt u het best nieuwe bestanden met demonstratiegegevens
importeren.

5.8.2

Lijst met voorbeeldrapporten importeren
Selecteer, bij het importeren van lijsten, Remove Existing List (Bestaande lijst verwijderen) om de bestaande lijst te
vervangen door de te importeren lijst. Selecteer Keep Existing List (Bestaande lijst behouden) om de te importeren lijst
toe te voegen aan de bestaande lijst.
Als u de software bijwerkt of licenties toevoegt, kunt u het best Impressions (Indrukken) en Macros (Macro’s) opnieuw
importeren. Alle aanpassingen aan de eerder geïmporteerde indrukken en macro’s worden behouden.

ICS Impulse

1.

In het Workflow Panel (Workflow-paneel) selecteert u het blok Work (Werk) en vervolgens Report (Rapport).

2.

Klik op het type rapportelementen dat u wilt importeren. De volgende lijsten met voorbeeldrapporten kunnen
worden geïmporteerd:
–

Symptoms (Symptomen)

–

Impressions Impressions (Indrukken)

–

Macros Macros (Macro’s)

3.

Klik op het gewenste bestand uit de rapportlijst in de taal die u wilt importeren.

4.

Klik op Open (Openen).

5.

Klik op Save (Opslaan).
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ICS Impulse-bril
De ICS Impulse-bril is een lichte, nauwsluitende, monoculaire bril.

De bril is uitgerust met:
A. Een laserprojector
B. Een videocamera die de oogbewegingen van de patiënt opneemt
C. Infrarode led die het oog van de patiënt verlicht; de led is niet zichtbaar voor de patiënt
D. Een transparante spiegel die het beeld van het oog van de patiënt in de camera reflecteert
E. Een bewegingssensor (niet getoond) die de hoofdbewegingen van de patiënt registreert
F. Een hoofdband (niet getoond) die de bril op het hoofd van de patiënt vastzet

6.1

Het gezichtskussen vervangen
Let op • Het wegwerpgezichtskussen voor eenmalig gebruik moet voor iedere nieuwe patiënt worden
vervangen en mag niet worden gereinigd of hergebruikt. Gooi het weg volgens de plaatselijke voorschriften.
1.

Om het gezichtskussen te verwijderen, buigt u de bril aan de tegenovergestelde zijde van de camera enigszins naar
buiten en klikt u het gezichtskussen eruit. Maak het gezichtskussen aan de andere kant los.

2.

Plaats het lipje van het gezichtskussen ter hoogte van de opening aan de camerakant van de bril.

3.

Zorg ervoor dat het gezichtskussen zich in het neusstuk bevindt.

4.

Buig de bril enigszins aan de andere kant en plaats het lipje van het gezichtskussen ter hoogte van de opening aan
deze kant van de bril.

5.

Controleer nogmaals of beide kanten goed vastzitten door erop te duwen.

Gebruikte gezichtskussens weggooien
Er gelden geen speciale regels voor het weggooien van gezichtskussens.
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Otosuite Vestibular-workflow
De Otosuite Vestibular-software bundelt een reeks tests, die worden gebruikt voor het beoordelen van de vestibulooculaire reflex en nystagmus, en geeft de resultaten en rapportage-opties in één krachtige pc-toepassing weer.
De Otosuite Vestibular-software is ontworpen voor gebruik met de videobril die door Natus is ontwikkeld. In dit
gedeelte worden de belangrijkste kenmerken en functies van de Otosuite Vestibular-software beschreven.

Workflow Panel (Workflow-paneel)
Het Workflow Panel (Workflow-paneel) toont de elementen in een typische
Otosuite Vestibular-workflow waarbij tijdens een sessie met een patiënt
doorgaans een of meer functies worden uitgevoerd.
•

Patient Selection (Patiëntselectie)
Maak een patiëntendossier aan of selecteer een bestaand
patiëntendossier.

•

Current Patient (Huidige patiënt)
De gegevens van de geselecteerde patiënt worden getoond. Indien nodig
kunnen deze worden bewerkt.

•

•

Work (Werk) – Collect (Verzamelen)
–

Kalibeer alvorens te testen.

–

Selecteer de test. De licentie in de bril bepaalt welke testgroepen er
beschikbaar zijn.

–

Voer de test uit.

Work (Werk) – Review (Beoordelen)
Bekijk de verzamelde gegevens.

•

Work (Werk) – Report (Rapport)
Genereer de verzamelde gegevens in een rapport.

•

Options (Opties)
Wijzig instellingen, indien nodig.

7.1

Instructies aan de patiënt vóór de test
Let op • Een head impulse test mag niet worden uitgevoerd bij patiënten met nekletsel of bij patiënten die op
advies van hun arts nekbewegingen of nekactiviteit moeten beperken of vermijden.

Opmerking • Voordat de patiënt voor tests langskomt, moet u de patiënt opdragen deze algemene adviezen op
te volgen:

ICS Impulse

•

Gebruik gedurende 48 uur vóór de test geen alcohol.

•

Draag geen make-up rond de ogen.

•

Draag geen gekleurde contactlenzen.

•

Draag comfortabele kleding.
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7.2

De Otosuite Vestibular-software opstarten
Schakel de computer in.
Dubbelklik op het Otosuite Vestibulair-pictogram.

Aanmelden
Een nieuwe installatie van de Otosuite Vestibular-software wordt samen met een gebruikersnaam en
wachtwoord voor de Administrator (Beheerder) geleverd.
Wis de eerste gebruikersnaam en het wachtwoord in het aanmeldscherm niet totdat ten minste één nieuwe
gebruikersnaam met wachtwoord is toegevoegd. Zorg ervoor dat ten minste één gebruiker beheerdersrechten heeft.
Zie voor informatie over het toevoegen van nieuwe gebruikers de taak “Een nieuwe gebruiker toevoegen” op het
5.1.9.1Het tabblad Beheerder.
Voer uw gebruikersnaam in het aanmelddialoogvenster in.
Voer uw wachtwoord in.
Klik op Login (Aanmelden).

Afmelden
Klik op de knop Logout (Afmelden) onderaan het scherm om af te melden.

7.3

Hoofdscherm van de Otosuite Vestibular-software
A

A. Workflow Panel
(Workflow-paneel)
B. Werkveld
C. Knoppen voor
algemene functies

B

C

A. Workflow Panel (Workflow-paneel)
Het Workflow Panel (Workflow-paneel) toont de elementen in een typische Otosuite Vestibular-workflow
waarbij tijdens een sessie met een patiënt doorgaans een of meer functies worden uitgevoerd.
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B. Werkveld
Wanneer u een functie of testtype hebt geselecteerd, wordt die functie of dat testtype in dit veld weergegeven.
Het kan gaan om een grafiekgebied, gestreamde oogbeelden en diverse vensters, zoals vensters om te kalibreren
vóór het testen, om de test te starten en om gegevens te verzamelen, te bekijken en te vergelijken.
Het gemarkeerde testtabblad boven het werkveld toont de momenteel geselecteerde functie.

C. Knoppen voor algemene functies

7.4

•

De knop User Guide (Gebruiksaanwijzing) om de gebruiksaanwijzing weer te geven.

•

De knop Options (Opties) om testopties aan te passen. Raadpleeg Opties.

•

De knop Logout (Afmelden) om af te melden bij de Otosuite Vestibular-software.

•

De knoppen Hide Workflow Panel (Workflow-paneel verbergen) en Display Workflow
Panel (Workflow-paneel weergeven) om het Workflow Panel (Workflow-paneel) te
verbergen of te tonen.

Het blok Patient Selection (Patiëntselectie)
In het blok Patient Selection (Patiëntselectie) in het Workflow Panel (Workflow-paneel) kunt u patiëntendossiers
aanmaken en naar bestaande patiëntendossiers zoeken.

Een nieuw patiëntendossier maken
1.

Klik in het Workflow Panel (Workflow-paneel) binnen het blok Patient Selection (Patiëntselectie) op de knop
New (Nieuw).
Het scherm om een nieuw patiëntendossier aan te maken wordt weergegeven.
U kunt het patiëntendossier van tevoren instellen.

2.

Voer informatie over de nieuwe patiënt in.
•

Velden met een asterisk (*) moeten worden ingevuld.

Opmerking • De geboortedatum en het geslacht van de patiënt zijn nodig om de leeftijdsgebonden normatieve
gegevens te bepalen die worden gebruikt voor hoofdimpulsgains voor die patiënt.

3.

ICS Impulse

Klik op de knop Save (Opslaan).
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Een bestaand patiëntendossier openen
1.

Klik in het Workflow Panel (Workflow-paneel) binnen het blok Patient Selection (Patiëntselectie) op de knop
Existing (Bestaand).
Het scherm om bestaande patiëntendossiers te zoeken, wordt weergegeven.
In de lijst van patiënten kunt u een overzicht van de tests van elke patiënt zien en kunt u patiëntendossiers
bewerken of samenvoegen.
Het vinkje in de betreffende testkolommen geeft aan dat er voor de patiënt een of meerdere
tests zijn verzameld.
Het symbool voor unieke identificatiecode geeft aan dat de tester een of meerdere tests of
video’s voor een bepaald doel heeft gemarkeerd. Zoals bij abnormale resultaten of resultaten
die in een studie zullen worden gebruikt.

2.

Om een bepaalde patiënt te zoeken, klikt u in het bovenste lege veld en voert u er een paar tekens van de
identificerende informatie in, bv. van de achternaam van de patiënt.

3.

Om het patiëntendossier te openen, dubbelklikt u op de naam van de patiënt of klikt
u op de knop Open (Openen).

Raadpleeg:

7.5

•

Het blok Current Patient (Huidige patiënt)

•

Twee patiëntendossiers samenvoegen

Het blok Current Patient (Huidige patiënt)
Wanneer u een patiëntendossier opent, geeft het blok Current Patient (Huidige patiënt) de vereiste gegevens van de
geselecteerde patiënt weer.
Raadpleeg:
•

7.6

Patiëntgegevens bewerken

Het blok Work (Werk)
In het blok Work (Werk) hebt u toegang tot de drie hoofdfuncties om in de
Otosuite Vestibular-software met testgegevens te werken:
•

Collect (Verzamelen)
Klik op Collect (Verzamelen) zodra u een nieuw patiëntendossier hebt
aangemaakt of een bestaand patiëntendossier hebt geselecteerd om de
workflow voor gegevensverzameling te starten. Raadpleeg Gegevens
verzamelen.

•

Review (Beoordelen)
Klik op Review (Beoordelen) zodra u gegevens voor een nieuwe patiënt hebt
verzameld of een bestaand patiëntendossier hebt geselecteerd om de
gegevens te bekijken. Raadpleeg Gegevens beoordelen.

•

Report (Rapport)
Klik op Report (Rapport) zodra u gegevens voor een nieuwe patiënt hebt
verzameld of een bestaand patiëntendossier hebt geselecteerd om een
rapport te genereren. Raadpleeg Gegevens rapporteren.

De momenteel geselecteerde functies zijn gemarkeerd om de werkstroom te
benadrukken.
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7.7

Het testen voorbereiden
Afhankelijk van de tests in het door u gebruikte protocol moet u wellicht enkele van of al deze stappen uitvoeren:
•

Werken met protocollen

•

De bril bij de patiënt opzetten

•

Met Vision Denied (Ogen gesloten/afgedekt)

•

ROI en drempel instellen

•

Instellen voor rotatoire gegevensverzameling
Voor rotatoire gegevensverzameling is de licentiecode Torsional (Rotatoir) nodig.

7.7.1

•

Kalibratie

•

Oogbewegingsbeelden opnemen

Werken met protocollen
De Otosuite Vestibular-software wordt geleverd met verschillende vooraf gedefinieerde protocollen. Een van deze
protocollen is vooraf als standaardprotocol ingesteld.
Een protocol bestaat uit een of meerdere tests.
U kunt:
•

het weergegeven standaardprotocol gebruiken;

•

een ander protocol selecteren;

•

de instellingen van de tests in het protocol aanpassen;

•

een nieuw protocol aanmaken.

Het weergegeven standaardprotocol gebruiken
Het als standaard ingestelde protocol wordt in de vervolgkeuzelijst
Select Protocol (Protocol selecteren) in het blok Collect
(Verzamelen) weergegeven.

ICS Impulse
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De in het protocol opgenomen tests worden weergegeven en de
eerste uit te voeren test wordt gemarkeerd wanneer de bril wordt
aangesloten.

Een ander protocol selecteren
•

Klik indien nodig in de vervolgkeuzelijst Select Protocol (Protocol selecteren) op het protocol dat u wilt
gebruiken.

De instellingen van de tests in het protocol aanpassen
De instellingen van de tests in het protocol kunnen het beste vóór de testsessie worden aangepast. Raadpleeg
Opties – Protocol.

Tests in het standaardprotocol toevoegen of verwijderen
Raadpleeg Opties – Protocol.

Protocollen en standaardopties importeren
U kunt standaardprotocollen voor ICS Impulse importeren.
Als u wijzigingen in instellingen hebt aangebracht en wilt terugkeren naar de standaardinstellingen, gebruikt u het
bestand Default Options (Standaardopties).
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1.

Klik op de knop Options (Opties) onderaan het Workflow Panel (Workflow-paneel).

2.

Klik op het tabblad General (Algemeen).

3.

Klik in de sectie Import/Export Test and Report Options (Test- en rapportopties importeren/exporteren) op de
knop Import (Importeren).

4.

Navigeer naar de map C:\ProgramData\Otometrics\OTOsuiteV.

5.

Klik op de map Options (Opties) en klik op OK.

6.

Selecteer Protocols (Protocollen) of Default Options (Standaardopties).

7.

Selecteer de opties die u wilt importeren.

8.

Klik op Import (Importeren).

9.

Klik op OK.
ICS Impulse
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7.7.2

De patiënt positioneren
Raadpleeg de referentiehandleiding bij ICS Impulse voor gedetailleerde beschrijvingen voor het positioneren van
de patiënt.

Kalibratie
Laat de patiënt plaatsnemen op ten minste één meter van een muur of ander glad oppervlak dat als een projectievlak
kan worden gebruikt. Deze positie wordt gebruikt voor de kalibratie.
Opmerking • Als u de patiënt op een stoel laat plaatsnemen, mag deze stoel geen wielen hebben zodat hij/zij niet
kan ronddraaien.
Wanneer de patiënt heeft plaatsgenomen, moet u de apparatuur voor het testen van de patiënt kalibreren. Raadpleeg
Kalibratie.

7.7.3

De bril bij de patiënt opzetten
Voordat u de bril bij de patiënt opzet, moet u ervoor zorgen dat
•

de bril is uitgerust met een ongebruikt gezichtskussen;

•

de spiegel schoon en krasvrij is.

Raadpleeg
•

Het gezichtskussen vervangen.

•

Onderhoud.

•

“De hoofdband vervangen” in Onderhoud.

Wanneer de bril op de juiste manier is opgezet, zit deze comfortabel op de neusbrug en glijdt deze niet weg tijdens de test.
Opmerking • Het is belangrijk dat de bril goed op de neus zit. Als de bril niet goed zit, kan dit tot onnauwkeurige
gegevens leiden. Als de bril wegglijdt, leidt dit vaak tot onnauwkeurige gainwaarden (te hoog).
Opmerking • Controleer of alle glasoppervlakken schoon en krasvrij zijn alvorens de test te starten.

Opmerking • U kunt meer informatie vinden in de trainingsvideo of op
https://hearing-balance.natus.com/products-services/ics-impulse

Typen gezichtskussens
Gezichtskussen nr. 1

Gezichtskussen nr. 2

Let op • Het wegwerpgezichtskussen moet voor iedere nieuwe patiënt worden vervangen en mag niet worden
gereinigd of opnieuw worden gebruikt. Werp het weg volgens de plaatselijke voorschriften.

ICS Impulse
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1.

Plaats de bril met gezichtskussen nr. 1 op de patiënt en trek de band strak.

2.

Trek de band strak genoeg aan, zodat de bril tijdens de test niet kan verschuiven.

3.

Zorg voor enige speling in de kabel zodat de patiënt tijdens de test zijn of haar hoofd kan bewegen en klem de
kabelklem op de rechterschouder aan de kleding van de patiënt vast.

4.

Controleer of de ogen wijd open zijn en of de oogleden de pupildetectie niet belemmeren. Trek de huid rond de
ogen zo nodig op de goede plaats:

5.

–

Kantel de onderkant van de bril naar buiten en weg van het gezicht. Trek de huid onder het oog naar onderen
en zet de bril weer zo op het gezicht dat de huid op zijn plaats wordt gehouden.

–

Kantel de bovenkant van de bril naar buiten en weg van het gezicht. Trek de huid boven het oog omhoog en
zet de bril weer zo op het gezicht dat de huid op zijn plaats wordt gehouden.

Controleer of de bril goed past. Als er openingen zijn tussen de bril en het gezicht van de patiënt, moet
u overwegen om gezichtskussen nr. 2 te gebruiken.

Er ontstaan vooral openingen wanneer gezichtskussen nr. 1 wordt gebruikt bij patiënten met een platte neusbrug.
Het verkeerde gezichtskussen gebruiken, en gezichtskussens hergebruiken, kan tot een slechte gegevenskwaliteit
leiden.
Opmerking • Controleer of de band intact en vrij van beschadigingen is alvorens deze bij de patiënt aan
te brengen.

De bril past slecht
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De bril past goed
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Voorbeeld 1 – Gegevens verzameld bij patiënt zonder platte neusbrug
Met gezichtskussen nr. 1
Met gezichtskussen nr. 2

Gainwaarden zijn verspreid en oogcurves zijn groter dan
de hoofdcurve. Deze gegevens zijn het gevolg van een
wegglijdende bril.

Gainwaarden liggen bij elkaar en oogcurves hebben een
lagere amplitude. Deze gegevens wijzen op een goed
passende bril.

Voorbeeld 2 – Gegevens verzameld bij patiënt met platte neusbrug
Met gezichtskussen nr. 1
Met gezichtskussen nr. 2

Gainwaarden liggen bij elkaar en de oogcurves liggen
onder de hoofdcurve. Deze gegevens wijzen op een goed
passende bril.

7.7.4

Gainwaarden zijn verspreid en de oogcurves bevatten
ruis. Het gezichtskussen nr. 2 was oncomfortabel,
waardoor de patiënt veelvuldig moest knipperen en zich
tijdens het hoofdimpulsmanoeuvre niet op het
fixatiepunt kon fixeren.

Oogbewegingsbeelden opnemen
U kunt voor zowel bestaande als nieuwe patiënten een video-opname van de oogbewegingen van de patiënt zonder
analyse of metingen maken. Tegelijkertijd kunt u kamerbeelden opnemen.

Gesynchroniseerde kamerbeelden opnemen
Bij het gebruik van Synchronized Room Video (Gesynchroniseerde kamerbeelden) kan het nodig zijn om de
camerapositie aan te passen zodat tijdens het verzamelen van gegevens het hele hoofd van de patiënt in de opname
te zien is.
Als u geluid opneemt, moet u ervoor zorgen dat de camera zo staat dat omgevingsgeluid zo veel mogelijk wordt
beperkt.
U kunt deze in- of uitschakelen met Synchronized Room Video during Collection (Gesynchroniseerde kamerbeelden
tijdens verzameling) onderaan op het Workflow Panel (Workflow-paneel).
Om het patiëntendossier te openen, dubbelklikt u op de naam van de patiënt of klikt u op
de knop Open (Openen).

ICS Impulse
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Oogbeelden opnemen
Klik op Collect (Verzamelen) in het blok Work (Werk) zodra u een nieuw
patiëntendossier hebt aangemaakt of een bestaand patiëntendossier hebt geselecteerd.
Selecteer een test voor het opnemen of afspelen van een video uit de vervolgkeuzelijst.
Klik op de knop Start.

Klik op de knop Stop om de opname te stoppen.

Voer indien nodig opmerkingen in het venster rechtsonder in.
De duur van de video is onbeperkt. Langere video-opnamen creëren echter grotere bestanden op de harde schijf.
Raadpleeg ook Bestandsgroottes van opnamebeelden.

7.7.4.1

Opties voor video-opnamen
In het venster Video wordt het beeld van het oog weergegeven.
Het veld Record (Opnemen) is standaard aangevinkt. De video-opname
van het oog start tegelijk met het verzamelen van de gegevens.
Vink het vakje Record (Opnemen) aan om de verzamelde gegevens te
kunnen afspelen.
Dit zijn de opties voor de presentatie van opgenomen oogbeelden:
•

Eye Image (Oogbeeld)

•

Pupil Image (Pupilbeeld)

Knoppen en selecties om video’s op te nemen
De knop Start
•

Video-opname starten.

De knop Stop
•
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Video-opname stoppen.
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Afspelen van video’s
•

Selecteer de test voor het afspelen van een video.
De lijst met video’s die voor de geselecteerde patiënt zijn verzameld, wordt samen met de informatie over elk
videobestand weergegeven.
Opname-informatie wordt bij de video vermeld.
Beschrijving
Date & Time (Datum en tijd)

•

Datum en tijdstip waarop de video werd opgenomen.

•

Vision (Ogen open) of Vision Denied (Ogen gesloten/afgedekt) werd
geselecteerd voor de opname.

•

Om een bestand voor een bepaald doel te markeren (bijvoorbeeld om
abnormale resultaten aan te geven), schakelt u het vakje onder de met
dit symbool gemarkeerde kolomkop in.

Knoppen en selecties voor Playback
•

Play (Afspelen)
Hiermee speelt u de video af.

•

Pause (Pauzeren)
Hiermee onderbreekt u de video.

•

Stop
Hiermee stopt u de video.

•

Delete Right Video (Video rechts verwijderen)
Hiermee verwijdert u de video(’s) voor de geselecteerde test.

Speed (Snelheid)

7.7.4.2

•

Normal (Normaal)

•

Slow (Langzaam)

•

Slower (Langzamer)

Bestandsgroottes van opnamebeelden
De bestandsgrootte van de opnamebeelden hangt af van welke opties er voor het protocol zijn geselecteerd, of er
kamerbeelden zijn opgenomen, of compressie van oogbeelden is ingeschakeld en wat de lengte van de videoopname is.
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7.8

Gegevens verzamelen
Klik op Collect (Verzamelen) in het blok Work (Werk) om gegevens te
verzamelen voor een nieuwe of bestaande patiënt.
Het als standaard ingestelde protocol wordt weergegeven. Raadpleeg
Opties – Protocol om het standaardprotocol te wijzigen.
Klik indien nodig in de vervolgkeuzelijst Select Protocol (Protocol selecteren)
in het blok Collect (Verzamelen) op het protocol dat u wilt gebruiken.
De in het protocol opgenomen tests worden weergegeven en de eerste uit
te voeren test wordt gemarkeerd wanneer de bril wordt aangesloten.
Als het geselecteerde protocol overeenstemt met de aangesloten bril zal
de configuratievolgorde beginnen.
Als de configuratievolgorde niet begint, moet u controleren of het protocol
overeenstemt met de gebruikte bril.

7.8.1

ROI en drempel instellen
U moet de ROI (Region Of Interest) instellen voordat u enige tests kunt uitvoeren.
Selecteer het protocol en de test in het Workflow Panel (Workflowpaneel).
Bovenaan het werkgebied wordt het venster weergegeven om de
ROI (Region of Interest) en pupildetectie in te stellen.
De werkbalk tussen het bovenste en onderste venster toont u aan
welke stap u bezig bent.
Positioneer de patiënt. Raadpleeg De patiënt positioneren.
–

Raadpleeg De bril bij de patiënt opzetten voor uitsluitend instructies over de juiste plaatsing van de bril.
Opmerking • Raadpleeg Met Vision Denied (Ogen gesloten/afgedekt) voor instructies over het gebruik
van het afdekkapje en ooglapje.

Plaats in het bovenste venster de ROI rond de pupil:
–

klik op het midden van de pupil om het groene vak op de pupil
te centreren.

U kunt de instelling van de pupildetectie vergemakkelijken door het
beeldtype dat u wilt laten weergeven te selecteren. Klik op de gewenste
knop in de werkbalk tussen het bovenste en onderste venster:
–

Display Grayscale Image (Weergave in grijswaarden)
>

–

Display Pupil Location (Pupillocatie weergeven)

De selectie wordt enkel gebruikt om de pupildetectie in te stellen.
Oogbeelden worden altijd in zwart-wit opgenomen.
>
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Klik op de knop Disable Manual Thresholding (Handmatige thresholding
uitschakelen) als de pupil niet automatisch wordt gedetecteerd.
Het systeem centreert de lijnenkruizen op de pupil.
Dankzij pupildetectie kan het systeem de pupil goed traceren tijdens de
kalibratie en de meting.
Vraag de patiënt naar het fixatiepunt te staren.
Bekijk de lijnenkruizen om de pupiltracering te evalueren. Als de
lijnenkruizen de pupil niet traceren, omdat ze bijvoorbeeld heen en
weer springen en niet gecentreerd op de pupil blijven, gebruikt u de
knoppen van de drempelinstelling om deze handmatig naar de juiste
plek te verschuiven.
Maak verdere aanpassingen om eventuele witte gebieden buiten het
witte ronde beeld van de pupil te verwijderen.
Nu kunt u indien nodig een kalibratie uitvoeren. Klik op de knop
Next (Volgende). Raadpleeg Kalibratie om de kalibratie uit te voeren.

7.8.2

Kalibratie
Waarschuwing • Tijdens deze procedure worden de laserstralen ingeschakeld. Kijk niet
rechtstreeks in de laser. Het gebruik van andere middelen om het apparaat te bedienen of aan
te passen of de uitvoering van andere dan in deze handleiding beschreven procedures kan tot
blootstelling aan gevaarlijke straling leiden.
Tijdens de kalibratieprocedure wordt de patiënt gevraagd zijn of haar blik van het ene naar het andere punt te
verplaatsen wanneer de lasers zijn ingeschakeld. Terwijl de patiënt zijn/haar blik verplaatst, volgt het systeem de
pupilbeweging.
De kalibratiewaarden worden automatisch opgeslagen. De opgeslagen kalibratiewaarde kan worden gebruikt voor alle
tests: Tussen tests door hoeft er niet opnieuw te worden gekalibreerd tenzij de bril is verschoven. Wanneer u het
patiëntendossier sluit en weer opent, moet er wel opnieuw worden gekalibreerd.
Opmerking • Nadat de kalibratie is uitgevoerd, mag de bril niet op het hoofd van de patiënt worden verplaatst.

Het systeem kalibreren
Klik zo nodig op de knop Help video (Help-video).
Plaats de patiënt voor een muur die vrij is van visuele afleidingen.
Instrueer de patiënt om zijn/haar hoofd stil te houden en de laserstip met alleen de
ogen te volgen.
Start de kalibratieprocedure; klik op de kalibratieknop Run (Uitvoeren).
Voer indien nodig opmerkingen in het venster rechtsonder in.
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De standaardkalibratieprocedure gebruiken
Vraag de patiënt om recht voor zich uit te staren. Plaats zo nodig een fixatiepunt op
de muur.
Schakel de centreerlaser in.
Instrueer de patiënt om naar de laserstip te kijken.
Klik op de kalibratieknop Default (Standaard).

Een hoofdcontrole uitvoeren
Er wordt aanbevolen om een hoofdcontrole uit te voeren voordat u begint te testen.
Klik echter zo nodig op de knop Skip Head Check (Hoofdcontrole overslaan) om de
hoofdcontrole over te slaan.
Vraag de patiënt naar het fixatiepunt te staren.
Klik op de knop Start Head Check (Hoofdcontrole starten).
Beweeg het hoofd van de patiënt gedurende 10 seconden in een kleine hoek (ongeveer 10 graden) van de ene
naar de andere kant. Op het scherm verschijnt een afteltimer.
Controleer of de oog- en hoofdsnelheden overeenkomen.
Als de oog- en hoofdsnelheden niet overeenkomen, moet u de patiënt opnieuw kalibreren of
de patiëntgeschiedenis opnieuw bekijken.
Het venster Collection (Verzameling) wordt geopend en de software is klaar om
gegevens te verzamelen.
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Voorbeeld van een goede kalibratie
In dit voorbeeld komen de oog- en hoofdsnelheden overeen.

Voorbeeld van een slechte kalibratie

ICS Impulse
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7.8.3

Met Vision denied (Ogen gesloten/afgedekt)
Subtests worden gewoonlijk met of zonder zicht uitgevoerd.

De instelling Vision denied (Ogen gesloten/afgedekt) voorbereiden
Als er een test wordt geselecteerd waarvoor de instelling Vision denied (Ogen gesloten/afgedekt) is vereist, vraagt de
software de gebruiker om dit voor te bereiden.
1.

Niet testen in een volledig donkere ruimte. Intuïtief lijkt het misschien NIET zo, maar voor optimale resultaten is er
een beetje omgevingslicht nodig om een volledig lichtdichte testomgeving voor de patiënt te realiseren.

2.

Bij patiënten met lange wimpers is het raadzaam om mascara te verwijderen. Mascara op de binnenkant van het
zwarte venster van het rechteroogkapje (waardoor de pupil wordt getraceerd en de oogbeweging wordt
opgenomen) kan het traceren van de pupil en het opnemen van de oogbeweging hinderen.

3.

Open de afdekkit. Deze bevat een kapje voor het rechteroog en een lapje voor het linkeroog.
Let op • Raak het zwarte venster niet aan.
Raak bij het hanteren van het rechteroogkapje alleen het plastic frame van het oogkapje aan. Oliën in de
huid verminderen de doeltreffendheid van de anticondenslaag op het venster. Door vingerafdrukken kan de
pupil mogelijk moeilijk worden getraceerd.
Let op • De wegwerpbare afdekkit voor eenmalig gebruik dient voor iedere nieuwe patiënt te worden
vervangen en mag niet worden gereinigd en opnieuw worden gebruikt. Werp het weg volgens de
plaatselijke voorschriften.

Kapje rechteroog

Lapje linkeroog

4.

Breng het rechteroogkapje aan. Raadpleeg Het rechteroogkapje aanbrengen.

5.

Breng het linkerooglapje aan. Raadpleeg Het linkeroogkapje aanbrengen.

6.

Vertel de patiënt dat het even volledig donker zal zijn. Verzeker de patiënt ervan dat de camera in de bril zijn/haar
oogbewegingen nog altijd kan opnemen ook al kan hij/zij zelf niets zien.

Het rechteroogkapje aanbrengen
1.

Verwijder het plastic folie van de achterkant van het kapje.

2.

Vraag de patiënt om zijn/haar ogen wijd open te doen.
Opmerking • U kunt het kapje het gemakkelijkst bevestigen als u op dezelfde hoogte als de patiënt zit in plaats
van over hem/haar heen te buigen.

3.
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Vraag de patiënt om recht voor zich uit te kijken. De pupil moet zich in het midden van het zwarte venster
bevinden.
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4.

Houd het ooglid van de patiënt omhoog als dit hangt om het kapje te kunnen plaatsen. Hierdoor blijft het oog van
de patiënt wijd open tijdens de tests.

5.

Vouw de binnenrand van het kapje en plaats de rand tegen de rechterzijde van de neus.

A. Rand
6.

B. Binnenrand omvouwen

Zorg ervoor dat het kapje gecentreerd over het oog wordt geplaatst (niet schuin omhoog of omlaag).
Let op • Raak het zwarte venster niet aan.
Raak bij het hanteren van het rechteroogkapje alleen het plastic frame van het oogkapje aan. Oliën in de
huid verminderen de doeltreffendheid van de anticondenslaag op het venster. Door vingerafdrukken kan de
pupil mogelijk moeilijk worden getraceerd.

7.

Druk zachtjes op de randen zodat het kapje rondom overal goed aansluit. Zorg ervoor dat de kapje geen licht
doorlaat.

Het linkerooglapje aanbrengen
1.

Verwijder het plastic folie van de achterkant van het ooglapje.

2.

Vraag de patiënt om zijn/haar oog te sluiten.

3.

Plaats het ooglapje met de bredere zijde naar de neus. Zorg ervoor dat het ooglapje gecentreerd over het oog
wordt bevestigd (niet schuin omhoog of omlaag).

4.

Druk zachtjes op de randen zodat het kapje rondom overal goed aansluit. Zorg ervoor dat het ooglapje geen licht
doorlaat.

Lichtdichtheid controleren

ICS Impulse

1.

Gun de patiënt wat tijd om zijn/haar ogen te laten wennen.

2.

Vraag de patiënt of hij/zij licht kan zien. Zorg ervoor dat de patiënt niet rechtstreeks naar een lichtbron kijkt.

3.

Plaats de bril op de patiënt zodra het afdekkapje en het ooglapje goed zijn bevestigd en de patiënt geen licht meer
kan zien.
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De bril met het afdekkapje en ooglapje plaatsen
Zorg ervoor dat de bril een nieuw ongebruikt gezichtskussen heeft, voordat u hem over het afdekkapje en ooglapje
plaatst.
1.

Open in de Otosuite Vestibular-toepassing een test uit de testgroep Oculomotor, Positional (Positieafhankelijk)
of Caloric (Calorisch). Of open vanuit de testgroep Videos (Video’s) Video Record/Playback (Video
opnemen/afspelen). In de test moet de instelling Vision Denied (Ogen afgedekt) zijn ingeschakeld.

2.

Plaats de bril op de patiënt met het kapje centraal in de bril.

3.

Trek de band aan zodat de bril tijdens de test op de patiënt blijft zitten, maar de bril hoeft NIET zo strak te zitten
als bij de head impulse test.
Opmerking • De band moet slechts voldoende strak zitten zodat de bril tijdens de test (spontane nystagmus,
blikrichting, positieafhankelijk en calorisch) blijft zitten. De band hoeft niet zo strak te worden aangetrokken als
bij een head impulse test. Bij een te strak aangetrokken band worden het afdekkapje en ooglapje in het gezicht
gedrukt, wat onprettig aanvoelt en de opname van de oogbeweging bemoeilijkt.

4.

Controleer of het oog centraal in de opening van het kapje komt.
Goed geplaatst

Slecht geplaatst

A. Niet verticaal gecentreerd: er moet meer van het ooglid boven het
oog te zien zijn.
B. Niet verticaal gecentreerd: er moet minder van het gebied onder het
oog te zien zijn.
C. Niet horizontaal gecentreerd: de binnenrand van het kapje bevindt
zich niet dicht genoeg bij de neus. De ooghoek moet aan de rand van
het kapje te zien zijn.

Het afdekkapje en ooglapje verwijderen
Let op • Het is prettiger als het afdekkapje en ooglapje langzaam worden verwijderd, dan wanneer dit snel
gebeurt.
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1.

Vraag de patiënt om zijn/haar ogen te sluiten.

2.

Trek het afdekkapje en ooglapje langzaam van het gezicht van de patiënt.
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7.8.4

Instellen voor rotatoire gegevensverzameling
Een rotatoire configuratie moet eenmaal worden uitgevoerd voor Vision (Ogen open) en eenmaal voor Vision Denied
(Ogen afgedekt).

Opmerking • Zonder de licentie Torsional (Rotatoir) is het niet mogelijk om te bepalen of de nystagmus
Torsional (Rotatoir) tijdens de test aanwezig is. Met de licentie Torsional (Rotatoir) zijn een oogpositiecurve
en SPV-grafiek beschikbaar. Met de licentie moet rotatoire gegevensverzameling in Options (Opties) >
[testtype] ingeschakeld zijn.
1.

Selecteer Options (Opties) > [testtype].

2.

Activeer Torsional (Rotatoir) door het vakje in de rotatoire kolom aan te vinken.
Opmerking • Door het selecteren van Vision Denied (Ogen gesloten/afgedekt) of Torsional (Rotatoir) wordt de
framesnelheid gewijzigd naar 60 fps (frames per seconde). Door deze snelheid kan de camerasluiter langer
openblijven (met als gevolg een betere belichting) waardoor de beeldkwaliteit toeneemt.

De eerste keer dat het systeem registreert dat u een test uitvoert waarbij er binnen uw testsessie rotatoire gegevens
moeten worden verzameld, zal de software u vragen om een rotatoire configuratie uit te voeren. Dit kan zelfs
gebeuren wanneer u enkele van de tests in het protocol hebt uitgevoerd. Een rotatoire configuratie moet eenmaal
worden uitgevoerd voor Vision (Ogen open) en eenmaal voor Vision Denied (Ogen afgedekt).

Een rotatoir referentieframe verzamelen
Binnen een bepaalde testsessie dient een rotatoir referentieframe te worden gemaakt:
•

één voor alle tests met zicht,
en

•

één voor alle tests met gesloten/afgedekte ogen.

Wanneer de Otosuite Vestibular-software detecteert dat u het referentieframe Torsional (Rotatoir) wilt verzamelen,
wordt een scherm getoond waar het beeld zal worden vastgelegd.
1.

Vraag de patiënt om recht vooruit te staren en zijn/haar ogen wijd open te houden.

2.

Klik op de knop Capture Eye Frame (Oogframe vastleggen).

De referentieframes Torsional (Rotatoir) worden in het bovenste deel van het werkgebied weergegeven.
De referentieframes worden vergeleken met de verzamelde gegevens om te bepalen of er sprake is van een rotatoire
oogbeweging. De referentieframes kunnen voor alle latere SPV-tests worden gebruikt.
3.

Als de kwaliteit slecht is, neemt u de procedure nogmaals door met de patiënt en klikt u opnieuw op Capture Eye
Frame (Oogframe vastleggen).
Goede kwaliteit

Slechte kwaliteit

Als de sessie werd onderbroken of het beeld slecht was, klikt u op de knop Setup (Instelling), die nu ook de knop
Capture Eye Frame (Oogframe vastleggen) bevat, en legt u het beeld opnieuw vast.
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7.8.5

Presentatie met behulp van afstandsbediening
Presentatie met behulp van een afstandsbediening is een alternatieve methode voor bepaalde testfuncties:
•

Bij gebruik van Head Position
Feedback (Feedback hoofdpositie)

Houd, vóór aanvang van de gegevensverzameling, de linkerknop
gedurende ten minste 2 seconden ingedrukt in plaats van te klikken
op Center (Centreren). (Het scherm wordt bijgewerkt wanneer u de
knop loslaat.)

•

Een test starten

Druk op de linkerknop.

•

De testduur verlengen

Houd, na aanvang van de gegevensverzameling, de linkerknop
ingedrukt totdat een toon bevestigt dat de test is verlengd.
(Het scherm wordt bijgewerkt wanneer u de knop loslaat.)

•

Een test stoppen

Druk op de rechterknop.

•

Een foutenmarkering op de curve
aanbrengen voor elke SPV-test

Houd, na aanvang van de gegevensverzameling, de linkerknop
ingedrukt.

•

De curve voor de test Skew
Deviation (Monoculaire
volgbeweging) markeren

Druk op de linkerknop om aan te geven dat het oog is afgedekt.
Druk op de linkerknop om aan te geven dat het oog niet is afgedekt.

Raadpleeg Presenteren met een afstandsbediening voor meer informatie over de presentatieafstandsbediening.

7.8.6

De werkbalk Collect (Verzamelen)
Welke knoppen er in de werkbalk worden weergegeven, hangt van de geselecteerde tests af. Deze kunnen in de
Options (Opties) worden ingesteld.
De knoppen in de werkbalk worden getoond in de volgorde dat u ze nodig hebt en zijn onderverdeeld in functionele
groepen Het element in de volgorde dat momenteel wordt uitgevoerd, wordt groen gemarkeerd.

Elementen die al zijn uitgevoerd, krijgen een groen vinkje.

Gegevensverzameling voorbereiden – ROI en kalibratie
Raadpleeg ROI en drempel instellen en Kalibratie.
Knop

Functie
Statusknop die weergeeft dat de kalibratie is uitgevoerd.

Disable Manual Thresholding (Handmatige thresholding uitschakelen) /
Enable Manual Thresholding (Handmatige thresholding inschakelen)
•

Klik om automatische pupildetectie uit of in te schakelen.

Display Grayscale Image (Weergave in grijswaarden) / Display Pupil Location
(Pupillocatie weergeven)
•
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Klik om het beeld van het oog in grijswaarden of in zwart-wit weer te geven.
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Knop

Functie
Statusknop die weergeeft dat het rotatoire referentieframe is verzameld.

Turn Center Laser On (Laser centreren aanzetten) / Turn Center Laser Off (Laser
centreren uitzetten)
•

Klik om de laserfunctie aan of uit te zetten.

Turn Stimulus Laser On (Stimuluslaser inschakelen)
•

Klik om de stimuluslaser in te schakelen zonder de reactie van de patiënt te
meten om de patiënt aan de test te laten wennen.

Turn Stimulus Laser Off (Stimuluslaser uitschakelen)
•

Klik om de stimuluslaser uit te schakelen, zodat het testen is voltooid.

Run Calibration (Kalibratie uitvoeren)
•

Klik om de kalibratie uit te voeren.

Default Calibration (Standaardkalibratie)
•

Klik om voor deze patiënt een standaardkalibratie te gebruiken.

Start Head Check (Hoofdcontrole starten)
•

Klik om de hoofdcontrole te starten.

Skip Head Check (Hoofdcontrole overslaan)
•

Klik om de hoofdcontrole over te slaan.

Accept (Accepteren)
•

Klik om de instelwaarden voor kalibratie en hoofdcontrole te aanvaarden.

Gegevensverzameling uitvoeren

Record On (Opnemen aan) / Record Off (Opnemen uit)
•

Klik om video-opname van oogbeweging en/of gesynchroniseerde
kamerbeelden te selecteren.

Disable Manual Thresholding (Handmatige thresholding uitschakelen) /
Enable Manual Thresholding (Handmatige thresholding inschakelen)
•

Klik om automatische pupildetectie uit of in te schakelen.

Display Grayscale Image (Weergave in grijswaarden) / Display Pupil Location
(Pupillocatie weergeven)
•

Klik om het beeld van het oog in grijswaarden of in zwart-wit weer te geven.

Turn Center Laser On (Laser centreren aanzetten) / Turn Center Laser Off (Laser
centreren uitzetten)
•

ICS Impulse

Klik om de laserfunctie aan of uit te zetten.
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De patiënt centreren
Knop

Functie
Center (Centreren)
•

Klik om de positie van het hoofd van de patiënt bij het begin van het testen
weer te geven. Er wordt een gesimuleerd beeld van het hoofd van de patiënt
in de ruimte weergegeven.

Gegevens verzamelen
Knop

Functie
Start
•

Klik om de gegevensverzameling te starten.

Stop
•

Klik om de gegevensverzameling te stoppen. Het systeem stopt met
opnemen en slaat de gegevens op.

Cancel (Annuleren)
•

Klik om de gegevensverzameling te annuleren. Er worden geen gegevens
opgeslagen.

Event (Gebeurtenis)
•

Klik om een kleine stervormige markering op de grafiek te zetten om aan te
geven dat er een gebeurtenis plaatsvond.

Extend (Verlengen)
•

Klik om de maximale tijdsduur voor de gegevensverzameling te verlengen tot
voorbij de standaard ingestelde tijdsduur. De maximale tijdsduur kan worden
aangepast. Raadpleeg Opties.

Help Video (Helpvideo)
•
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Klik om een demovideo te bekijken van de momenteel geselecteerde
subtest.
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7.8.7

Overzicht van het scherm Collect (Verzamelen)
A

A. Testnaam

B

B. Curvelegenda

C

C. Curvevenster
D. Werkbalk
E. Weergave oogbeelden
F. Weergave hoofdpositie of
weergave kamerbeelden

D
E
F

Dit scherm is van toepassing op de meeste tests.
Functie

Beschrijving

A. Testnaam

De schermtitel vermeldt de momenteel geselecteerde test.

B. Curvelegenda

De curvelegenda toont de kleuren voor de weergegeven curves zoals ingesteld in
Options (Opties) voor de specifieke test.

C. Curvevenster

Het curvevenster toont de curves die voor de specifieke test zijn geregistreerd.

D. Werkbalk

Raadpleeg De werkbalk Collect (Verzamelen).

E. Weergave oogbeelden

De weergave van de oogbeelden toont de actie van de ogen ten opzichte van de
curve. Deze informatie wordt niet opgeslagen tenzij dit zo is ingesteld in
Options (Opties).

F. Weergave hoofdpositie
of weergave kamerbeelden

•

Weergave hoofdpositie
Deze weergave wordt vastgelegd in Options (Opties) wanneer Head Position
Feedback (Feedback hoofdpositie) wordt geselecteerd. Op het scherm wordt
het hoofd van de patiënt in de ruimte bij benadering weergegeven.
De feedback van de hoofdpositie kunnen altijd terug worden afgespeeld.

•

Weergave kamerbeelden
Wanneer kamerbeelden zijn geselecteerd, worden er tijdens de tests in real
time beelden van de kamer weergegeven.
Kamerbeelden kunnen enkel terug worden afgespeeld als deze optie is
ingeschakeld en de beelden zijn opgeslagen.

ICS Impulse
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Overzicht van het scherm Head Impulse (Hoofdimpuls)
Dit scherm is van toepassing op het scherm Head Impulse (Hoofdimpuls).
A. Testnaam

A

B. Venster realtimecurve

B

C. Venster
referentiecurves

C
D
E

D. Hoofdimpulsen en
afwijzingen

F

E. Feedback van het
systeem en de operator

G

F. Werkbalk
G. Weergave oogbeelden

H

H. Weergave oogpositie of
weergave
kamerbeelden

Functie

Beschrijving

Testnaam

De schermtitel vermeldt de momenteel geselecteerde test.

Venster realtimecurve

In dit venster kunt u de hoofd- en oogbewegingen volgen terwijl u de head
impulse test uitvoert. Het gekozen testtype (lateraal, LARP of RALP) bepaalt
welke hoofdcurve vetgedrukt wordt weergegeven. De vetgedrukte hoofdcurve is
de curve die beweegt wanneer de hoofdimpuls wordt afgegeven. De andere
twee hoofdcurves zouden vrij vlak moeten zijn. Zo weet u dat het gestimuleerde
kanaal wel degelijk het kanaal is dat u wilde testen.

Venster referentiecurves

In dit venster geven de grijze curves het verloop van goede hoofdimpulsen bij
verschillende snelheden: 100, 150, 200 en 250 °/s.
De werkelijke hoofd- en oogcurves worden boven op de grijze curves geplaatst.
De oogcurve wordt in het groen weergegeven. Witte punten langs de Y-as geven
de snelheden aan van de verzamelde hoofdimpulsen.

Geaccepteerde impulsen

Tijdens de test worden geaccepteerde hoofdimpulsen weergegeven voor linkeren rechterimpulsen.

Afgekeurd

De linker- en rechterhoofdimpulsen die niet correct zijn uitgevoerd, worden
samengevoegd tot het aantal afgewezen impulsen.

Terugkoppeling naar de
operator en het systeem

Operator- en systeemfeedback begeleidt de tester bij het opsporen van
vermoedelijke fouten in de afgekeurde hoofdimpulsen.
Raadpleeg ook De werkbalk Collect (Verzamelen).
•

Hide real time trace graph (Grafiek van realtimecurve verbergen)/Display
real time trace graph (Grafiek van realtimecurve weergeven)
Verbergt/toont de realtimecurve en vergroot de referentiecurve.

•

Spontaneous Nystagmus Spontaneous Nystagmus (Spontane nystagmus)
Vink dit vakje aan wanneer er spontane nystagmus of bliknystagmus
aanwezig is zodat correcte hoofdimpulsen niet onterecht worden afgekeurd.

Venster voor weergave van
oogbeelden
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In dit venster kunt u de activiteit van de gestreamde ogen bekijken.
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Functie

Beschrijving

Weergave oogpositie of
weergave kamerbeelden

Het venster geeft een beeld van het hoofd weer en registreert de positie van het
hoofd van de patiënt in de ruimte. Dit kan samen met de gegevenscurve en
oogbeelden worden afgespeeld.

Als u van plan bent meer tests uit te voeren voorbij de laterale hoofdimpulsen, begeleidt de software u bij het instellen
voor LARP en RALP. Deze schermen hebben dezelfde lay-out als het scherm Head Impulse (Hoofdimpuls).

7.9

Gegevens bekijken
Het tabblad Analysis (Analyse)
Dit scherm is van toepassing op de meeste tests.
•

Het venster Eye Position Traces (Oogpositiecurves)

De oogcurves zijn gecentreerd rond de cursor. Het rapport bevat het gedeelte van de curve dat rond de
cursor gecentreerd ligt.
Klik op de vakjes in de curvelegenda om de oogpositiecurves
weer te geven:
–

HR – horizontaal

–

VR – verticaal

–

TR – rotatoir

Uw selecties worden weergegeven in het venster Slow Phase Velocity (Snelheid langzame fase).
Wanneer u het patiëntendossier sluit of een andere test uit de testlijst voor die patiënt selecteert, keert
de weergave terug naar de selecties die in Options (Opties) werden ingesteld.
•

Het venster Slow Phase Velocity (Snelheid langzame fase)

Deze grafiek toont de intensiteit van de nystagmus als afzonderlijke nystagmuspunten die door het SPV-algoritme
voor de curves voor horizontaal rechts (HR) en verticaal rechts (VR) zijn vastgesteld.
De SPV Peak (°/s) (SPV-piek [°/s]) wordt in de grafiek met een
vierkantje aangeduid.

ICS Impulse

–

Klik op een specifiek punt om dit te selecteren of gebruik de
linker- en rechterpijltoetsen om tussen de punten
(d.w.z. tussen slagen) te bewegen.

–

Stel handmatig de piek voor de curve in als het algoritme
deze niet heeft vastgesteld.
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•

Het venster Analysis Details (Analysedetails)

Test Type (Testtype)

De naam van de test waarvoor gegevens werden verzameld

Operator (Gebruiker)

De persoon die bij de Otosuite Vestibular-toepassing was aangemeld
toen er gegevens werden verzameld

Calibration (Kalibratie)

Informatie over hoe de kalibratie werd uitgevoerd

Test Time (Testtijd)

Datum en tijdstip waarop het verzamelen van gegevens begon

Elapsed Time (Verstreken tijd)

Testduur

Analysis Begin Time
(Begintijd analyse)

Tijdstip waarop de analyse begon

SPV-waarden

•

Point (°/s) (Punt [°/s])

De snelheid in de langzame fase van het geselecteerde punt
(geselecteerde slag)

Peak (°/s) (Piek [°/s])

Het punt waar de snelheidspiek van de langzame fase is ingesteld

Avg (°/s) (Gem [°/s])

Gemiddelde snelheid van alle geanalyseerde gegevens

Min (°/s)

Minimumsnelheid van alle geanalyseerde gegevens

Max (°/s)

Maximumsnelheid van alle geanalyseerde gegevens

Het venster Video

In het venster Video kunt u de beelden van de oogbewegingen van de patiënt terug afspelen en kunt u de
positie van het hoofd van de patiënt tijdens de tests bekijken.
Raadpleeg De verzamelde gegevens afspelen om een video af te spelen.

52

t

ICS Impulse

Otosuite Vestibular-workflow

Het tabblad Vision and Vision Denied (Ogen open en Ogen gesloten/afgedekt)
•

Het venster Eye Position Traces (Oogpositiecurves)
De oogcurves worden zowel met afgedekte als niet-afgedekte ogen getoond. Raadpleeg het tabblad
Analysis (Analyse) voor een beschrijving van de oogcurves.

•

Het venster Test List (Testlijst)
Dit venster toont de uitgevoerde tests.

•

Het venster Vision and Vision Denied Analysis (Analyse met ogen open en ogen gesloten/afgedekt)
Deze grafiek is bedoeld om de gebruiker een onmiddellijke vergelijking te bieden van de gemiddelde SPV-waarden
bij afgedekte en open ogen voor de testcondities Gaze Center, Gaze Right, Gaze Left, Gaze Up en Gaze Down voor
de horizontale (HR), verticale (VR) en rotatoire (TR) waarden van elke curve.
De ogen bovenaan de kolommen duiden aan welke gegevens er worden weergegeven:

Toont de gemiddelde SPV-waarde voor de horizontale, verticale of rotatoire curve
voor elk van deze testcondities met niet-afgedekte ogen
Toont de gemiddelde SPV-waarde voor de horizontale, verticale of rotatoire curve
voor elk van deze testcondities met afgedekte ogen
HR

Horizontaal (HR): verwijst naar de horizontale waarden voor de gemiddelde
SPV-waarde

VR

Verticaal (VR): verwijst naar de verticale waarden voor de gemiddelde SPV-waarde

TR

Rotatoir (TR): verwijst naar de rotatoire waarden voor de gemiddelde SPV-waarde

x̄ SPV (°/s) (x̄ SPV [°/s])

De gemiddelde SPV-waarde voor de testconditie voor afgedekte en niet-afgedekte
ogen zoals ingesteld door de software (of zoals bijgewerkt door de gebruiker)
Een verhouding tussen de gemiddelde SPV-waarde voor de horizontale, verticale
of rotatoire curve voor elk van deze testcondities met afgedekte ogen en dezelfde
waarde met open ogen

Het tabblad Gaze Graph (Blikrichtinggrafiek)
•

Het venster Eye Position Traces (Oogpositiecurves)
Dit venster toont oogpositiecurves voor de geselecteerde test. Raadpleeg het
tabblad Analysis (Analyse) voor een beschrijving van de oogcurves.

ICS Impulse
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•

Het venster Test List (Testlijst)
Dit venster toont de uitgevoerde tests.

•

Het venster Gaze Graph Analysis (Analyse blikrichtingsgrafiek)
Deze grafiek geeft de resultaten van de automatische analyse weer.

A

B

C

D

E

De relatieve positie van het oog wordt voor elke testvoorwaarde bepaald. Elke testvoorwaarde
wordt in de grafiek voorgesteld door een vak:
A. Blikrichting naar rechts in het linkervak (afhankelijk van hoe de patiënt naar de tester kijkt)
B. Blikrichting naar boven in het bovenste vak
C. Blikrichting centraal in het middelste vak
D. Blikrichting naar onder in het onderste vak
E.

Blikrichting naar links in het rechtervak

De nystagmus voor elke testvoorwaarde wordt beoordeeld voor richting, snelheid en amplitude.
De intensiteitsgrenswaarden voor de pijl worden ingesteld in Options (Opties). De pijlen in het
diagram tonen:
–

de richting (wijst in de richting afhankelijk van hoe de patiënt naar de tester kijkt);

–

de amplitude-intensiteit (aangegeven door de dikte van het vlakke stuk van de pijl);

–

de snelheid-intensiteit (aangegeven door de dikte van pijlstaart) van de nystagmus;

–

een cirkel die aangeeft dat er geen nystagmus is gedetecteerd;

De volgende waarden worden verstrekt voor elke geselecteerde testconditie Gaze (Blikrichting):

7.9.1

–

Direction (Richting): de richting van de nystagmusslagen;

–

SPV x̄ (°/s) (SPV x̄ [°/s]): de gemiddelde snelheid in de langzame fase van de nystagmus,
uitgedrukt in graden per seconde;

–

Amplitude (°): de gemiddelde amplitude van de nystagmus in graden.

Tests van een patiënt bekijken
U kunt een lijst bekijken met alle tests die voor een patiënt zijn verzameld.
1.

Selecteer in het Workflow Panel (Workflow-paneel) het blok Patient Selection (Patiëntselectie) en klik op het
tabblad Existing (Bestaand).

2.

Zoek de patiënt van wie u de tests wilt bekijken.

3.

Klik in het Workflow Panel (Workflow-paneel) op Review (Beoordelen) in het blok Work (Werk). Het venster geeft
alle gegevens weer die voor die patiënt zijn verzameld.

4.

Klik op een testnaam om de betreffende testgegevens weer te geven.
Het vinkje in de betreffende testkolom geeft aan dat er voor de patiënt een of meerdere tests
zijn verzameld.
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Het symbool voor unieke identificatiecode geeft aan dat de tester een of meerdere tests of
video’s voor een bepaald doel heeft gemarkeerd. Bijvoorbeeld bij abnormale resultaten of
resultaten die in een studie zullen worden gebruikt.
Videos (Video’s)
Oculomotor
Head Impulse (Hoofdimpuls)
Positional (Positieafhankelijk)
Caloric (Calorisch)
Special Nystagmus (Speciale nystagmus)

7.9.2

De verzamelde gegevens afspelen
De oogpositiecurves en de oogbeelden kunnen synchroon met de feedback hoofdpositie of de tijdens de test
opgenomen kamerbeelden worden afgespeeld.
Knoppen en selecties om video’s af te spelen

Play from Cursor
(Afspelen vanaf cursor)

Selecteren om het afspelen te beginnen bij de plaats van de cursor. Als dit niet
is geselecteerd, wordt er vanaf het begin van de curve afgespeeld.

Speed (Snelheid)

•

Normal (Normaal)
Oogbeelden die met 30 frames per seconde zijn opgenomen, kunnen alleen
op normale snelheid worden afgespeeld.

•

Slow (Langzaam)
Oogbeelden die met 60 frames per seconde zijn opgenomen, kunnen op
normale en langzame snelheid worden afgespeeld.

•

Slower (Langzamer)
Oogbeelden die met meer dan 60 frames per seconde zijn opgenomen,
kunnen op normale, langzame of langzamere snelheid worden afgespeeld.

7.10
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Play (Afspelen)

Start het synchroon afspelen.

Pause (Pauzeren)

Pauzeert het synchroon afspelen.

Stop

Stopt het synchroon afspelen.

Gegevens rapporteren
•

Nadat u een patiëntendossier hebt geselecteerd, klikt u op Report (Rapport) in het blok Work (Werk).

•

Het venster Report (Rapport) toont het standaardrapport. Het rapport bevat de laatste reeks gegevens die voor
die patiënt zijn verzameld. Het standaardrapport wordt automatisch opgeslagen.

•

Raadpleeg Rapporten bewerken om het huidige rapport te wijzigen.

•

Raadpleeg Opties – Reports (Rapporten) om de standaardinstellingen voor alle rapporten te wijzigen.
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Een standaardrapport opstellen
Raadpleeg Rapporten bewerken.
Om een rapport op te stellen, vinkt u op het
tabblad Report Options (Rapportopties) de vakjes
aan naast de opties die u in het rapport wilt
opnemen.
Klik op de tabbladen Symptoms (Symptomen),
Impressions (Indrukken) en Macros (Macro’s) en
klik om andere opties te kiezen.

•

Select All (Alles selecteren)
Klik om alle opties te selecteren.

•

Deselect All (Alles deselecteren)
Klik om alle opties uit te schakelen.

7.10.1

Rapportopties
Als dit een nieuwe patiënt is, verschijnt in dit venster het automatisch aangemaakte standaardrapport.
In geval van een patiënt met een of meerdere rapporten worden de rapporten vermeld onder de afzonderlijke
tabbladen in de rapportlijst met daarbij de datum en het tijdstip waarop elk rapport is aangemaakt.
Een vinkje in een testgroepkolom geeft aan dat het rapport gegevens voor die testgroep bevat. U kunt alle rapporten
voor deze patiënt bekijken.

Sessies of testtypes in één rapport combineren
U kunt een nieuw rapport aanmaken waarin verschillende testsessies en/of verschillende testtypes worden
gecombineerd.
Om een nieuw rapport aan te maken, klikt u op
New (Nieuw).
Om een test aan het rapport toe te voegen,
klikt u op het tabblad van de testgroep en vinkt
u het vakje van de test aan in de lijst Include
Results From (Resultaten opnemen van).

De lijst Include Results From (Resultaten opnemen van) is in testgroepen onderverdeeld.
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Tests worden in de lijst weergegeven met testdatum, testtijdstip en testnaam. De naam is het testtype en de
testrichting. Afhankelijk van de test en de aan de test toegevoegde instellingen en opmerkingen, wordt ook de
volgende informatie gegeven:
Gegevens over Vision Denied (Ogen gesloten/afgedekt)
Gegevens over Vision and Vision Denied (Ogen open en Ogen gesloten/afgedekt)
Gegevens over Gaze Graph (Blikrichtingsgrafiek)
Gegevens over Head Impulse (Hoofdimpuls)
Gegevens over Positional (Positieafhankelijk)
Gegevens over Caloric (Calorisch)
Opgenomen in vergelijken Head Shake (Hoofdschudden)
Abnormale gegevens
Remarks (Opmerkingen)

Ingevoerde opmerkingen door de tester

Gegevenselementen selecteren
Selecteer voor elke testgroep de gegevenselementen die in het rapport moeten worden opgenomen:
Vink in de lijst Select Report Options (Rapportopties selecteren) het vakje van alle rapportopties aan die
moeten worden opgenomen.
Klik indien nodig op Select All (Alle selecteren) om alle opties op te nemen of op Deselect
All (Alle deselecteren) om geen enkele optie op te nemen.

7.10.2

De werkbalk Report (Rapport)
Werkbalk – Rapportlijst
New (Nieuw)

Delete (Verwijderen)

View PDF (PDF bekijken)

ICS Impulse
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Werkbalk – Geselecteerd rapport
Print (Afdrukken)

Save PDF (PDF opslaan)

E-Mail (E-mail)

Werkbalk – het geselecteerde rapport schalen
Klik zo nodig op Refresh (Vernieuwen) om recente wijzigingen weer te geven.
Uitzoomen, inzoomen of de glijdende schaal gebruiken
Document aanpassen aan breedte, hoogte of 100%

7.10.3

Rapporten bewerken
U kunt rapportopties toevoegen en een rapport zo aanpassen dat het symptomen, indrukken en macro’s bevat:
1.

Selecteer in het Workflow Panel (Workflow-paneel) het blok Report (Rapport) en klik op het rapport dat u wilt
bewerken.

2.

Selecteer in het venster Report Options (Rapportopties) in het scherm Report (Rapport).

Items selecteren uit de rapportlijsten
Importeer rapportlijsten die niet worden weergegeven opnieuw. Raadpleeg Lijsten met voorbeeldrapporten
importeren.
•

Add Symptom (Symptoom toevoegen)
Klik op het betreffende vakje om een of meerdere symptomen te selecteren waarvan de patiënt in de anamnese
melding maakt. Geselecteerde items worden toegevoegd aan de rapportsectie met als titel Symptoms (Symptomen).

•

Add Impression (Indruk toevoegen)
Klik op het betreffende vakje om een of meerdere algemene medische indrukken te selecteren op grond van de
testresultaten. Geselecteerde items worden toegevoegd aan de rapportsectie met als titel Impressions (Indrukken).

•

Selecteer Add Macros (Macro’s toevoegen) en voer de tekst voor het nieuwe item in.
Selecteer uit de lijst Macros (Macro’s) voor elke uitgevoerde test een of meerdere algemene bevindingen om aan
het tekstveld toe te voegen. Klik op de naam van de macro en klik op Insert (Invoegen).
Tekst in het tekstveld wordt toegevoegd aan de rapportsectie met als titel Findings (Bevindingen).
Als u liever geen macro invoert, kunt u de bevindingen rechtstreeks in het tekstveld invoeren.
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Rapportlijsten aanpassen

ICS Impulse

1.

Om rapportlijsten aan te passen, klikt u op Symptoms (Symptomen), Impressions (Indrukken) of Macros (Macro’s).

2.

Om een groep een andere naam te geven of een item te wijzigen, klikt u op het item en voert u de gewenste
wijziging uit.

3.

Om een groep toe te voegen, klikt u op Add Group (Groep toevoegen) en voert u de naam van de nieuwe groep in.

4.

Om een item toe te voegen, klikt u op een groepsnaam:
–

Add Symptom (Symptoom toevoegen)

–

Add Impression (Indruk toevoegen)

–

Add Macros (Macro’s toevoegen)
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Add Symptom (Symptoom toevoegen)
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Add Impression (Indruk toevoegen)
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Add Macros (Macro’s toevoegen)

5.

Voer de tekst voor het nieuwe item in.

6.

Klik op Save (Opslaan) wanneer u de gewenste wijzigingen hebt doorgevoerd.
Nieuwe items kunnen niet worden opgeslagen indien het tekstveld geen tekst bevat. U moet tekst invoeren om
een nieuw item te kunnen toevoegen.

Groepen hernoemen
Om een groep een andere naam te geven of een item te wijzigen, klikt u op het item en voert u de gewenste wijziging uit.

Items selecteren uit de rapportlijsten
1.

2.

Om rapportlijsten aan te passen, klikt u op Symptoms (Symptomen), Impressions (Indrukken) of Macros (Macro’s).
–

Symptoms (Symptomen)

–

Impressions (Indrukken)

–

Macros (Macro’s)

Klik op Save (Opslaan) wanneer u de gewenste wijzigingen hebt doorgevoerd.

Als u een fout maakt, kunt u de lijst die door de fabrikant is geleverd, opnieuw importeren. Raadpleeg Lijsten met
voorbeeldrapporten importeren.
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Groepitems en groepen herschikken
1.

Om de volgorde van de items in een groep of de volgorde van de groepen in een lijst te veranderen, klikt u op het
item of de groepsnaam.

2.

Klik op Up (Omhoog) of Down (Omlaag) om het item of de groep te verplaatsen.

Een item of groep verwijderen
1.

Om een item of groep te verwijderen, klikt u op het item of de groep en daarna op Delete (Verwijderen).

2.

Klik op OK om het item of de groep definitief te verwijderen.

Rapportlijsten exporteren
1.

Klik op Export (Exporteren) om een rapportlijst te exporteren.

2.

Verander zo nodig de naam en locatie van het bestand.

3.

Klik op Save (Opslaan).

Rapportlijsten importeren
•

Als u de bestaande lijst wilt vervangen door de te importeren lijst, selecteert u Remove Existing List (Bestaande
lijst verwijderen).

•

Als u de te importeren lijst aan de bestaande lijst wilt toevoegen, selecteert u Keep Existing List (Bestaande lijst
behouden).

Als u een fout maakt, kunt u de lijst die door de fabrikant is geleverd, opnieuw importeren. Raadpleeg Lijsten met
voorbeeldrapporten importeren.
Rapportenlijsten kunnen in één systeem worden geïmporteerd, aangepast en geëxporteerd naar andere zelfstandige
werkstationsystemen. Dit is handig wanneer een faciliteit meerdere zelfstandige werkstations heeft.

7.11

Opties
Klik onderaan het Workflow Panel (Workflow-paneel) op de knop Options (Opties).

7.11.1

•

Opties – General (Algemeen)

•

Opties – Protocol

•

Opties – Colors (Kleuren)

•

Testopties

•

Opties – Facility Info (Faciliteitgegevens)

•

Opties – Reports (Rapporten)

•

Opties – System Settings (Systeeminstellingen)

Opties – General (Algemeen)
Klik onderaan het Workflow Panel (Workflow-paneel) op de knop Options (Opties).
Klik op het tabblad General (Algemeen).
In het venster General (Algemeen) kunt u opties in verband met video- en audio-opnames instellen
en de weergave naar een andere monitor uitbreiden.
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7.11.2

Opties – Protocol
Klik onderaan het Workflow Panel (Workflow-paneel) op de knop Options (Opties).
Klik op het tabblad Protocols (Protocollen).
In het venster Protocols (Protocollen) kunt u protocollen aanmaken, verwijderen en ermee werken.
Als u wilt terugkeren naar de standaardinstellingen, zie “Protocollen en standaardopties
importeren” in Werken met protocollen.

Protocollen en tests
Protocols (Protocollen)

•

Klik in de vervolgkeuzelijst op het protocol dat u wilt bewerken.

Default (Standaard)

•

Klik in de vervolgkeuzelijst op het protocol dat u standaard wilt gebruiken.

•

Klik om het vakje Default (Standaard) in te schakelen.

•

De toepassing start met de eerste test in het geselecteerde protocol.

Add New Protocol (Nieuw protocol toevoegen)
•

Klik om een nieuw protocol toe te voegen. Raadpleeg Werken met
protocollen.

Copy As New (Kopiëren als nieuw)
•

Klik om het protocol te selecteren dat u wilt kopiëren.

•

Klik de knop Copy As New (Kopiëren als nieuw) om het protocol te kopiëren
en voer de nieuwe naam in het veld Protocols (Protocollen) in.

•

U kunt nu in het nieuwe protocol tests toevoegen of verwijderen, of de
instellingen wijzigen naargelang uw voorkeuren.

Delete (Verwijderen)
•
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Klik om een geselecteerd protocol te verwijderen.
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Beschikbare tests

Tests aan het automatische protocol toevoegen
•

Klik in de lijst Available Tests (Beschikbare tests) om een test te selecteren.

•

Klik op de pijlknop om de test naar het protocol te verplaatsen.

Tests uit het automatische protocol verwijderen
•

Klik in de lijst Selected Tests (Geselecteerde tests) om de test te selecteren
die u wilt verwijderen.

•

Klik op de knop Delete (Verwijderen) om de test naar het protocol te
verplaatsen.

Meer dan één test selecteren
•

Om alle tests binnen een testgroep te selecteren, klikt u op de groepsnaam.

•

Om niet-opeenvolgende tests te selecteren, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt
en klikt u vervolgens op elke individuele test.

De volgorde van de tests wijzigen

7.11.3

•

Klik in de lijst Selected Tests (Geselecteerde tests) om de test te selecteren
die u hoger of lager in de lijst wilt zetten.

•

Klik herhaaldelijk op de pijlknop in kwestie totdat de test zich in de gewenste
nieuwe positie bevindt.

Opties – Colors (Kleuren)
Curvekleuren wijzigen
Klik onderaan het Workflow Panel (Workflow-paneel) op de knop Options (Opties).
Klik op het tabblad Colors (Kleuren).
Wijzig indien nodig de kleuren.
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Curvekleuren naar standaardinstellingen herstellen
Klik onderaan het Workflow Panel (Workflow-paneel) op de knop Options (Opties).
Klik op het tabblad Colors (Kleuren).
Klik op de knop Restore (Herstellen).

7.11.4

Testopties
Raadpleeg de referentiehandleiding.

7.11.5

Opties – Facility Info (Faciliteitgegevens)
Klik onderaan het Workflow Panel (Workflow-paneel) op de knop Options (Opties).
Klik op het tabblad Facility Info (Faciliteitgegevens).
Alleen gebruikers die in hun profiel Allow User to Change System Settings (Gebruiker toestaan
om systeeminstellingen te wijzigen) hebben geselecteerd, hebben toegang tot bepaalde
velden in dit venster.
De informatie die hier wordt ingevoerd, wordt gebruikt in de rapporten, zoals gespecificeerd in
Report (Rapport). Raadpleeg Opties – Reports (Rapporten).

Faciliteitgegevens invoeren
Voer de tekst in de velden voor de faciliteit in.

Een logo toevoegen
1.

Klik op Browse (Bladeren).

2.

Navigeer naar de locatie van het bestand dat voor het logo moet worden gebruikt.

3.

Selecteer het bestand en klik op Open (Openen).
Het formaat van het logo wordt gewijzigd.

Het logo verwijderen
Om het logo te verwijderen, klikt u op Clear (Wissen).

7.11.6

Opties – Reports (Rapporten)
Klik onderaan het Workflow Panel (Workflow-paneel) op de knop Options (Opties).
Klik op het tabblad Report (Rapport).
Alleen gebruikers met beheerdersrechten om systeeminstellingen te wijzigen, hebben toegang
tot bepaalde instellingen in dit venster.
Wijzigingen aan de standaardrapportinstellingen zijn alleen van toepassing op de rapporten die
zijn aangemaakt nadat de wijzigingen zijn aangebracht. Als u alleen het huidige rapport wilt
wijzigen.
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7.11.7

Opties – System Settings (Systeeminstellingen)
Klik onderaan het Workflow Panel (Workflow-paneel) op de knop Options (Opties).
Klik op het tabblad System Settings (Systeeminstellingen).
Raadpleeg De opslaglocaties voor exporteren, importeren, video’s en PDF-rapportbestanden
wijzigen.

8

Gegevens beheren
U kunt een lijst bekijken met alle tests die voor een geselecteerde patiënt zijn verzameld.
Raadpleeg Het blok Patient Selection (Patiëntselectie) om een bestaand patiëntendossier te openen.
Raadpleeg ook:

8.1

•

Patiëntgegevens bewerken

•

Patiëntenlijst administratie

•

Patiëntgegevens exporteren

•

Patiëntgegevens importeren

•

Twee patiëntendossiers samenvoegen

•

Archiveren en back-uppen van de Otosuite Vestibular-database

Patiëntgegevens bewerken
Bestaande patiënten (eerder getest)
Selecteer in het Workflow Panel (Workflow-paneel) het blok Patient Selection (Patiëntselectie).
Klik op de knop Existing (Bestaande) en zoek de patiënt van wie u de gegevens wilt bewerken.
Klik op de knop Edit (Bewerken).

Bewerk de patiëntgegevens en klik op Save (Opslaan).

Actieve patiënten (die nog worden getest, bekeken of voor wie een rapport wordt opgemaakt)
Selecteer in het Workflow Panel (Workflow-paneel) het blok Current Patient (Huidige patiënt).
Klik op de knop Edit (Bewerken).
Bewerk de patiëntgegevens en klik op Save (Opslaan).
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8.2

Patiëntenlijst administratie
Het venster Patients (Patiënten)
1.

Selecteer in het Workflow Panel (Workflow-paneel) het blok Patient Selection (Patiëntselectie).

2.

Klik op de knop Existing (Bestaand).
Het venster Patients (Patiënten) wordt weergegeven.
Het venster Patients (Patiënten) geeft een overzicht van de Otosuite Vestibular-patiëntgegevens en omvat
patiëntinformatie in de vensters Merge (Samenvoegen), Patient Export (Patiënt exporteren) en Patient Import
(Patiënt importeren).
–

Patiëntgegevens samenvoegen
In het venster Merge (Samenvoegen) kunt u patiëntgegevens samenvoegen. Zie het blok Patient Selection
(Patiëntselectie).

–

Het venster Patients (Patiënten) omvat het venster ICS Chartr wanneer ICS Chartr-gegevens beschikbaar zijn.

–

Patiëntgegevens exporteren
In het venster Patient Export (Patiënt exporteren) kunt u gegevens exporteren uit de Otosuite Vestibulardatabase. Raadpleeg Patiëntgegevens exporteren.

–

Patiëntgegevens importeren
In het venster Patient Import (Patiënt importeren) kunt u gegevens importeren in de Otosuite Vestibulardatabase. Raadpleeg Patiëntgegevens importeren.

Symbolen in patiëntenlijsten
De volgende symbolen worden gebruikt in patiëntenlijsten:
Het vinkje in de betreffende testkolom geeft aan dat er voor de geselecteerde patiënt een of meerdere
tests zijn verzameld.
Het symbool voor unieke identificatiecode geeft aan dat de tester een of meerdere tests of video’s voor
een bepaald doel heeft gemarkeerd. Zoals bij abnormale resultaten of resultaten die in een studie zullen
worden gebruikt.
Videos (Video’s)
Oculomotor
Head Impulse (Hoofdimpuls)
Positional (Positieafhankelijk)
Caloric (Calorisch)
Special Nystagmus (Speciale nystagmus)
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Zoeken naar een bepaald patiëntendossier
Typ een of meer letters of cijfers om naar een bepaald patiëntendossier te zoeken.

Meer dan één patiëntendossier selecteren
•

Klik op Select All (Alle selecteren) om alle patiëntendossiers te selecteren.
Klik op Deselect All (Alle deselecteren) om de selectie van alle patiëntendossiers te
annuleren.

•

Selecteer een groep van patiëntendossiers door op de eerste naam van de groep te klikken,
de Shift-toets ingedrukt te houden en daarna op de laatste naam van de groep te klikken.

•

Selecteer individuele patiëntendossiers door de Ctrl-toets ingedrukt te houden terwijl u op
elk patiëntendossier klikt.

Patiëntendossiers toevoegen
•

Klik op New (Nieuw) om een nieuw patiëntendossier toe te voegen. Raadpleeg Het blok
Patient Selection (Patiëntselectie) voor instructies.

Patiëntendossiers verwijderen
•

Om een patiëntendossier te verwijderen, selecteert u het patiëntendossier en klikt u op
Delete (Verwijderen).
Opmerking • U wordt gevraagd te bevestigen dat u het patiëntendossier wilt verwijderen. Indien u Yes (Ja)
kiest, worden de gegevens definitief verwijderd. Het is daarna niet meer mogelijk om het patiëntendossier op
te halen.

De volgorde van getoonde lijsten wijzigen
•

8.2.1

Klik in de kolomtitel om de volgorde van de getoonde gegevens om te keren.

Patiëntgegevens exporteren
U kunt een of meerdere patiëntendossiers in verschillende formaten exporteren.
1.

Selecteer in het Workflow Panel (Workflow-paneel) het blok Patient Selection (Patiëntselectie).

2.

Klik op de knop Existing (Bestaand).

3.

Klik op het tabblad Export (Exporteren).
In het nieuwe venster hebt u toegang tot alle Otosuite Vestibular-patiëntendossiers.

4.

Selecteer de patiëntendossiers die u wilt exporteren.

5.

Selecteer het gegevensformaat. Zie de referentiehandleiding bij de ICS Impulse.

XML Files & ASCII Raw Data (XML-bestanden & onbewerkte gegevens in ASCII-formaat)
•

Selecteer om patiëntgegevens te exporteren die met een ander ICS Impulse-systeem zullen worden
gedeeld of voor elektronische medische dossiers zullen worden gebruikt.
De export omvat voor elk patiëntendossier zowel een XML-bestand als een ASCII.txt-bestand.
De onbewerkte gegevens in het *.txt-bestand zijn nodig om patiëntgegevens in de Otosuite Vestibulartoepassing af te spelen.
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PDF Reports (PDF-rapporten)
•

Selecteer om te exporteren de patiëntenrapporten die in elektronische medische dossiers zullen
worden gebruikt.

ASCII Test Results (ASCII-testresultaten)
•

Selecteer om te exporteren de testresultaten in CSV-formaat ("comma separated values" of
"kommagescheiden bestanden") die voor onderzoeksdoeleinden met programma’s zoals Microsoft
Excel of MATLAB zullen worden gebruikt.

Anonymize Patient Patiënt anonimiseren
•

Selecteer om gegevens te exporteren die u wilt delen zonder persoonsgegevens openbaar te maken.

aVOR
•

6.

Selecteer om gegevens over de oog- en hoofdpositie te exporteren naar een aVOR-toepassing.

Klik op de knop Export (Exporteren).
–

Met Export (Exporteren) exporteert u het bestand naar de locatie die is ingesteld in het venster Options >
System Settings (Opties > Systeeminstellingen).

–

Met Browse (Bladeren) exporteert u het bestand naar de locatie die u hebt geselecteerd in de bladerfunctie.

Het bericht Exported (Geëxporteerd) wordt weergegeven in de kolom Status om aan te geven dat het proces is
voltooid. Het overzicht van geëxporteerde patiëntendossiers verdwijnt wanneer u de toepassing afsluit.

8.2.2

Patiëntgegevens importeren
U kunt patiëntendossiers importeren uit bestanden die al zijn gearchiveerd, geïmporteerd of geëxporteerd uit de
Otosuite Vestibular-software.
1.

Selecteer in het Workflow Panel (Workflow-paneel) het blok Patient Selection (Patiëntselectie).

2.

Klik op de knop Existing (Bestaand).

3.

Klik op het tabblad Import (Importeren).

4.

Klik op Browse (Bladeren) en navigeer naar de locatie waar de bestanden moeten worden geïmporteerd.
Om de patiëntgegevens af te spelen, moeten zowel *.xml- als *.txt-bestanden worden geïmporteerd. Dit is niet
van toepassing op de testgegevens van Head Impulse (Hoofdimpuls); deze gegevens kunnen uitsluitend met het
*.xml-bestand worden weergegeven.

5.

Klik op OK.

6.

Selecteer het/de te importeren patiëntenbestand(en).

7.

Klik op Import (Importeren).
Het bericht Imported (Geïmporteerd) wordt weergegeven in de kolom Status om aan te geven dat het proces is
voltooid. Het overzicht van geïmporteerde bestanden verdwijnt wanneer de toepassing wordt afgesloten.

8.
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Klik Refresh List (Lijst vernieuwen) om de lijst van patiëntenbestanden in de map Import (Importeren) bij te
werken.
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8.3

Twee patiëntendossiers samenvoegen
U kunt twee patiëntendossiers in één dossier samenvoegen:
1.

Selecteer in het Workflow Panel (Workflow-paneel) het blok Patient Selection (Patiëntselectie) en klik op de knop
Existing (Bestaand).

2.

Klik op het venstertabblad Merge (Samenvoegen).

3.

Open de patiëntendossiers die u wilt samenvoegen niet.
U kunt geen patiëntendossier samenvoegen dat openstaat.
U kunt enkel twee geselecteerde patiëntendossiers samenvoegen.

4.

Klik op de vakjes van de twee patiëntendossiers die u wilt samenvoegen.

5.

Klik op de knop Merge (Samenvoegen).

6.

Klik in de lijst Patient One (Patiënt één) of de lijst Patient Two (Patiënt twee) op de radioknop van de velden die
u wilt samenvoegen in het nieuwe bestand dat uit de samengevoegde bestanden ontstaat.
Er moet voor elk veld een keuze worden gemaakt, ook als er geen gegevens in de twee patiëntlijsten staan.
De gegevens worden samengevoegd in het patiëntendossier dat als eerste is aangemaakt.

7.

8.4

Klik op OK om uw selecties te bevestigen.

Archiveren en back-uppen van de Otosuite Vestibular-database
Als de database zich op een server bevindt, moeten alle gebruikers afgemeld zijn bij de cliëntwerkstations voordat er
gegevens kunnen worden gearchiveerd of er een back-up van de gegevens kan worden gemaakt. De database kan niet
vanaf een cliëntwerkstation worden beheerd.
1.

Klik in de Otosuite Vestibular-toepassing op Options (Opties) onderaan het Workflow Panel (Workflow-paneel).

2.

Klik op System Settings (Systeeminstellingen).

3.

Klik op het tabblad Database.
Alleen gebruikers die in hun profiel Allow User to Change System Settings (Gebruiker toestaan om
systeeminstellingen te wijzigen) hebben geselecteerd, hebben toegang tot gegevensbankfuncties.
Het vermelde aantal megabytes (MB) is de som van:
–

de ruimte die de bestaande patiëntgegevens innemen,
en

–

de vrijgekomen ruimte telkens wanneer patiëntgegevens zijn gearchiveerd.

Dit cijfer kan niet worden gewijzigd zolang niet alle door archivering vrijgekomen ruimte is gebruikt.
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Patiëntgegevens archiveren
Met het oog op de optimale werking van het systeem, bevelen we u aan niet meer dan 500 patiënten in de database
beschikbaar te houden. Gearchiveerde patiëntenbestanden kunnen, waar nodig, opnieuw in de database worden
geïmporteerd.
Door het archiveringsproces worden alle patiëntinformatie, testgegevens, videogegevens en AVI-videobeelden uit de
Otosuite Vestibular-database verwijderd.
1.

2.

Selecteren:
–

All Patients (Alle patiënten) om alle patiëntendossiers in de database te archiveren

–

Patients with Last Tested Date between (Patiënten met laatst testdatum tussen) om alleen
patiëntendossiers te archiveren met een laatst testdatum binnen het geselecteerde datumbereik

Klik op Archive Now (Nu archiveren). Met deze actie:
–

wordt een back-up van de volledige database gecreëerd;

–

worden de geselecteerde bestanden geëxporteerd naar de archiefmap
(c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Archives);

–

worden alle gearchiveerde bestanden uit de database verwijderd.

U kunt een gearchiveerd patiëntendossier opnieuw importeren. Raadpleeg Patiëntgegevens importeren.

Automatische back-up
Het systeem maakt standaard elke zeven dagen automatisch een back-up van uw gegevens. Wij raden u aan een
frequentere automatische back-up in te stellen. Nadat de back-upkopie is aangemaakt, blijven de patiëntgegevens,
testgegevens en videogegevens in de Otosuite Vestibular-database. We bevelen aan om te archiveren zodat de
database niet te groot wordt en de patiëntgegevens buiten de hoofddatabase worden bewaard.
Om patiëntgegevens, met inbegrip van AVI-videobeelden, te kopiëren, dient u de patiëntgegevens te exporteren naar
een afzonderlijke locatie. Raadpleeg Patiëntgegevens exporteren.
Er wordt uitsluitend een automatische back-up volgens het ingestelde tijdsinterval gemaakt als Enable Auto-Backup
(Automatische back-up inschakelen) is geselecteerd. Er wordt standaard om de zeven dagen een automatische back-up
van de volledige database gemaakt.
Back-upbestanden worden opgeslagen in c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Backups.
1.

Zorg ervoor dat Enable Auto-Backup (Automatische back-up inschakelen) is geselecteerd.

2.

U kunt, indien gewenst, de tijd tussen twee back-ups wijzigen door het aantal dagen in te voeren in Auto-Backup
Every Days (Automatische back-up elke__dagen).

3.

De back-up start wanneer de toepassing wordt gesloten.

De vorige back-up krijgt een nieuwe naam en wordt samen met de nieuwe back-up opgeslagen:
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•

Het vorige back-upbestand krijgt als nieuwe naam old_AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak.

•

Er wordt een nieuw back-upbestand met als naam AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak aangemaakt.
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Gegevensverlies voorkomen – zelfstandige installaties
Periodieke export van de database voorkomt verlies van gegevens. Raadpleeg het lokale beleid voor de frequentie
waarmee deze export moet plaatsvinden.
1.

Open de Otosuite Vestibular-software.

2.

Maak een back-up aan. Zie “Automatische back-up” in De Otosuite Vestibular-database archiveren en back-uppen.

3.

Exporteer alle patiëntenbestanden. Raadpleeg Patiëntgegevens exporteren.

4.

Dubbelklik op de snelkoppeling op het bureaublad OTOsuiteV Files (OTOsuiteV-bestanden).

5.

Navigeer naar de map Backups (Back-ups) en kopieer de meest recente back-up naar de afzonderlijke locatie.

6.

Navigeer naar de map Exports en kopieer alle bestanden naar de afzonderlijke locatie.

9

Reiniging en onderhoud

9.1

Reiniging
Na gebruik van een handreiniger moet u ervoor zorgen dat uw handen volledig droog zijn zodat er geen product op het
apparaat achterblijft. Handzeep kan het apparaat beschadigen.

De bril reinigen
•

Om het montuur van de bril te reinigen, gebruikt u een doek die licht bevochtigd is met een oplossing van een
mild reinigingsmiddel en water.
Waarschuwing • Brilonderdelen nooit met reinigingsoplossingen besproeien of hierin onderdompelen.
Reinigingsoplossingen kunnen de elektronica en optische elementen verontreinigen.

De spiegel en camera reinigen
•

Reinig de spiegel en de cameralens met de meegeleverde reinigingsdoek. Vlekken op het spiegeloppervlak
kunnen tot onnauwkeurige pupildetectie leiden. Als de camera of spiegel niet schoon is, zullen tijdens de
gegevensverzameling artefacten zichtbaar zijn.
Opmerking • Onjuiste reiniging van de spiegel of cameralens kan krassen op het oppervlak veroorzaken.

9.2

Onderhoud
Let op • Volg altijd de instructies met betrekking tot reiniging en onderhoud.
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•

Laat het lenskapje op de camera wanneer de bril niet in gebruik is.

•

Houd de bril schoon en zo stofvrij mogelijk. Verwijder stof met een zachte doek.

•

Kalibreer het ICS Impulse-systeem alvorens patiënten te testen; raadpleeg Kalibratie39.
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De hoofdband vervangen
Verwijder het gezichtskussen.
Gebruik een pen om de plastic klem naar beneden te
duwen en de bandklem die aan de bril is bevestigd
naar buiten te trekken.
Herhaal dit aan de andere kant.
Verwijder de kabel van beide bandklemmen.

Pak een nieuwe hoofdband.
Klem de bandklemmen aan beide zijden van de
bril vast.
Bevestig de kabel aan beide bandklemmen.
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Technische specificaties
De ICS Impulse monoculaire videobril (type 1085) is van Natus Medical Denmark ApS.

Interface
USB 3.0 naar pc

Stroomtoevoer
Het apparaat wordt gevoed via USB (5 V DC, 900 mA)

Prestatiekenmerken
Ingangen

Monoculair (rechteroog)

Bemonsteringsfrequentie

250 fps – Head Impulse (Hoofdimpuls), VOR, Video Record/Playback (Video
opnemen/afspelen)
173 fps – Gaze (Blikrichting), Skew Deviation (Monoculaire volgbeweging),
Saccade, Dynamic (Dynamisch), Repositioning (Repositionering), Caloric
(Calorisch), Special Nystagmus (Speciale nystagmus)
60 fps – wanneer Torsional (Rotatoir) of Vision Denied (Ogen gesloten/afgedekt)
is geselecteerd

Video-opname

30 Hz, 60 Hz of 120 Hz

Volgen van oogbewegingen
en oogfixaties

100 x 100 pixels Pupil Image (Pupilbeeld) – Head Impulse (Hoofdimpuls), VOR,
Monocular Video Frenzel
160 x 120 pixels Eye Image (Oogbeeld) – Gaze (Blik), Skew Deviation
(Monoculaire volgbeweging), Saccade (Saccade), Dynamic (Dynamisch),
Repositioning (Repositionering), Caloric (Calorisch), Monocular Video Frenzel
(Monocular Video Frenzel), Special Nystagmus (Special Nystagmus)
320 x 240 pixels (wanneer Torsional [Rotatoir] is geselecteerd)
Bereik: Horizontaal ±30°, Verticaal ±25°

3-lasersaccadestimulus

Bereik ±7,5° (max 15°)

Otosuite Vestibular-software

Windows grafische gebruikersinterface; hoogwaardige analysesoftware;
database-opslag van testgegevens; geavanceerde patiënt- en
testgegevensbeheer; ogen gesloten/afgedekt voor testen in het donker

Laserspecificaties
Golflengte

650 nm ±20 nm

Uitgangsvermogen

<0,95 mW

Bedrijfsmodus
Voortdurend bedrijf
Gebruik de apparatuur niet in de aanwezigheid van ontvlambare anesthetica (gassen).
ICS Impulse
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Afmetingen
Bril

Lengte

18,4 cm (7,25 in)

Breedte

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

Hoogte

4,4 cm (1,75 in)

Gewicht

60 g (2,1 oz)

Bedrijfsomgeving
Temperatuur

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

Relatieve vochtigheid

30% tot 90%, niet-condenserend

Luchtdruk

700 tot 1060 hPa

Gebruik bij temperaturen lager dan –20 °C (–4 °F) of hoger dan +60 °C (140 °F) kan blijvende schade aan het
apparaat veroorzaken.

Opslag en hantering
Temperatuur

–20 °C tot +60 °C (–4 °F tot +140 °F)

Relatieve vochtigheid

<90%, niet-condenserend

Luchtdruk

500 tot 1060 hPa

Essentiële prestaties
De ICS Impulse monoculaire videobril heeft geen essentiële prestaties.

Normen
Veiligheid

IEC 60601-1:2005 + AMD1:2012, type B, klasse II, IPX0
IEC 60825-1:2014, klasse 2
IEC 62471:2006 met uitzondering van risicogroep
EN 62471:2008 met uitzondering van risicogroep

EMC

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

Presentatieafstandsbediening
Aanbevolen
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Logitech Wireless Presenter R400, Kensington Wireless Expert Presenter of
Targus Laser Presentation Remote
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10.1

Accessoires
Opmerking • Zie voor gedetailleerde informatie over het apparaat en de softwaremodules de
referentiehandleiding die in deze tabel is opgenomen.
Opmerking • Gebruik de juiste losse onderdelen bij het apparaat.

Accessoires

ICS Impulse

Gebruiksaanwijzing

ICS Impulse

7-50-21400-xx

Referentiehandleiding

ICS Impulse

7-50-21700-EN

Software

Otosuite Vestibular-software

8-49-92600

Bril

Gezichtskussen 1, 120/verpakking

8-62-50200

Gezichtskussen 2, 100/verpakking

8-62-62300

Bevestigingsband

8-35-34200

Optische reinigingsdoek

7590527

Fixatiepunt (2 vellen/verpakking)

1-26-44000

Vision Denied afdekkapje en ooglapje (200 sets/verpakking)

8-62-50700

Clip afstandsbediening

8-36-00600

Gesynchroniseerde
kamerbeelden

Microsoft Life Cam USB-camera

2-25-08805

Kabels

Kabelklem

8-35-36900

Etui en bevestiging

Draagetui

8-35-36700

Wandmontage

8-62-45600
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10.2

Opmerkingen inzake EMC (elektromagnetische compatibiliteit)
•

Het ICS Impulse-apparaat is een onderdeel van een elektromedisch systeem en bijgevolg onderworpen aan
speciale veiligheidsvoorschriften. De installatie- en gebruiksinstructies in dit document moeten dan ook
nauwgezet worden gevolgd.

•

Verplaatsbare en mobiele hoogfrequente communicatieapparatuur, zoals mobiele telefoons, kunnen storen bij
het functioneren van het ICS Impulse-systeem.

IEC 60601-1-2:2014 en EN 60601-1-2:2015
Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies voor alle apparaten en systemen
Het ICS Impulse-apparaat is bedoeld voor gebruik in de hierna vermelde elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van het ICS Impulseapparaat dient zich ervan te verzekeren dat het instrument in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissietest

Conformiteit

Elektromagnetische omgeving – richtlijnen

RF-emissies

Groep 1

Het ICS Impulse-apparaat gebruikt alleen RF-energie voor zijn interne functies. Daarom
zijn de RF-emissies zeer laag en veroorzaken deze waarschijnlijk geen interferentie in
andere elektronische apparatuur in de omgeving.

Klasse A

Het ICS Impulse-apparaat is geschikt voor gebruik in alle gebouwen, met uitzondering van
woningen en gebouwen die direct zijn aangesloten op het openbare laagspanningsnet dat
woningen voorziet van netstroom.

CISPR11
RF-emissies
CISPR11
Harmonische emissies
IEC 61000-3-2

Niet van toepassing

Spanningsschommelingen/
flikkering IEC 61000-3-3

Niet van toepassing

De emissiekenmerken van dit apparaat maken het geschikt voor gebruik in industriële
gebieden en ziekenhuizen (CISPR 11 klasse A). Als het wordt gebruikt in een
woonomgeving (waarvoor normaal gesproken CISPR 11 klasse B nodig is) biedt dit
apparaat mogelijk niet voldoende bescherming tegen radiofrequentie
communicatiediensten. Mogelijk moeten dan maatregelen worden genomen om dit
tegen te gaan, zoals het verplaatsen of anders richten van het apparaat.

Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit voor alle apparaten en systemen
Het ICS Impulse-apparaat is bedoeld voor gebruik in de hierna vermelde elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van het ICS Impulseapparaat dient zich ervan te verzekeren dat het instrument in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

IEC 60601 testniveau

Nalevingsniveau

Elektromagnetische omgeving – richtlijnen

Elektrostatische ontlading
(ESD) IEC 61000-4-2

±8 kV contact

±8 kV contact

±2 kV, ±4 kV,

±2 kV, ±4 kV,

±8 kV, ±15 kV lucht

±8 kV, ±15 kV lucht

Vloeren moeten van hout, beton of keramische
tegels zijn. Als de vloeren met synthetisch materiaal
zijn afgedekt, moet de relatieve luchtvochtigheid
minimaal 30% zijn.
Opmerking: Het ICS Impulse-apparaat moet binnen
het gespecificeerde bedrijfs- of opslagbereik worden
bediend en bewaard om aan de indirecte ESD
(lucht)ontladingsniveaus te voldoen. Raadpleeg
Technische specificaties, Bedrijfsomgeving, voor de
gespecificeerde relatieve vochtigheid en temperatuur.

Snelle elektrische
transiënten/lawines
IEC 61000-4-4

±2 kV voor voedingslijnen

Stroomstoot
IEC 61000-4-5

±1 kV leiding(en) naar
leiding(en)

Geen relevante poorten

De kwaliteit van de netspanning moet overeenkomen
met die van een typische commerciële of
ziekenhuisomgeving.

Geen relevante poorten

De kwaliteit van de netspanning moet overeenkomen
met die van een typische commerciële of
ziekenhuisomgeving.

±1 kV voor ingangs-/
uitgangsleidingen

±2 kV leiding(en) naar aarde
±2 kV DC ingangsleiding(en)
naar aarde
±1 kV DC ingangsleiding(en)
naar leiding(en)
±2 kV I/O leiding(en) naar
aarde
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Kortstondige
spanningsdalingen
en -onderbrekingen en
spanningsvariaties op de
voeding IEC 61000-4-11

0% UT; 0,5 cyclus

Geen relevante poorten

Bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° en 315°
0% UT; 1 cyclus en
70% UT; 25/30 cycli, enkele
fase: bij 0°

Spanningsonderbrekingen
op voeding IEC 61000-4-11

0% UT; 250/300 cycli

Geen relevante poorten

Stroomfrequentie

30 A/m

Geen relevante poorten
waarop dit invloed kan
hebben

(50/60 Hz) magnetisch
veld IEC 61000-4-8

De kwaliteit van de netspanning moet overeenkomen
met die van een typische commerciële of
ziekenhuisomgeving. Als het voor de gebruiker van
het ICS Impulse-apparaat van belang is dat de
monitor tijdens een stroomuitval blijft werken, wordt
aangeraden het ICS Impulse-apparaat met een
ononderbreekbare stroombron of een batterij van
voeding te voorzien.

Het niveau van de magnetische velden van de
stroomfrequentie moet gebruikelijk zijn voor een
typische locatie in een typische commerciële of
ziekenhuisomgeving.
Als er negatieve effecten op metingen worden
waargenomen, wijzig dan de locatie van het
ICS Impulse-apparaat.

UT is de netspanning voordat het testniveau wordt toegepast.

Richtlijn en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit – voor apparaten en systemen binnen een gebruiksomgeving in de
professionele gezondheidszorg
Het ICS Impulse-apparaat is bedoeld voor gebruik in de hierna vermelde elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van het ICS Impulseapparaat dient zich ervan te verzekeren dat het instrument in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissietest

IEC 60601 testniveau

Nalevingsniveau

Geleide RF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz tot 80 MHz

150 kHz tot 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM-golfbanden

ISM-golfbanden

Uitgestraalde RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz tot 2,7 GHz

80 MHz tot 2,7 GHz

Proximiteitsvelden
vanaf draadloze
RF-communicaties

27 V/m

27 V/m

385 MHz

385 MHz

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz,
1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz,
1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz,
5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz,
5785 MHz

IEC 61000-4-3

ICS Impulse

Elektromagnetische omgeving – richtlijnen

Scheidingsafstand tussen elektronische delen van
het ICS Impulse-apparaat en draadloze
RF-communicatieapparaten moet meer dan
30 cm (11,8 inch) bedragen.
De emissiekenmerken van dit apparaat maken het
geschikt voor gebruik in industriële gebieden en
ziekenhuizen (CISPR 11 klasse A). Als het wordt
gebruikt in een woonomgeving (waarvoor normaal
gesproken CISPR 11 klasse B nodig is) biedt dit
apparaat mogelijk niet voldoende bescherming
tegen radiofrequentie communicatiediensten.
Mogelijk moeten dan maatregelen worden
genomen om dit tegen te gaan, zoals het
verplaatsen of anders richten van het apparaat.
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11.1

Verklarende lijst van symbolen

Symbool

Symbooltitel
volgens
standaardreferentie

Standaardreferentie

Standaardtitel van
symbool

ISO 15223-1
Symbool 5.7.7

Medische hulpmiddelen –
Symbolen voor het gebruik
met informatievoorziening
door de fabrikant

Medisch
hulpmiddel

Dit is een medisch
hulpmiddel.

Richtlijn 93/42/EEG

Richtlijn Medische
Hulpmiddelen

CE-markering

Geeft Europese technische
conformiteit aan.
(Het nummer van de
aangemelde instantie staat
onder het symbool)

MDR 2017/745
EU-richtlijn inzake medische
hulpmiddelen
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Uitleg

21 CFR
801.109(b)(1)

Etiket voor hulpmiddelen op
voorschrift

Uitsluitend op
voorschrift

Geeft aan dat dit product
alleen door of op voorschrift
van een bevoegde arts mag
worden verkocht.

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Hoeveelheid

Aantal onderdelen in een
pakket.

2012/19/EU

Afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur
(AEEA)

Instructies voor
verwijdering na
de levensduur

Geeft aan dat elektrische en
elektronische apparatuur niet
samen met ongescheiden
afval mag worden
weggegooid, maar apart
moet worden ingezameld.

ISO 15223-1
Symbool 5.1.1

Medische hulpmiddelen:
symbolen voor gebruik op
etiketten van medische
hulpmiddelen, etikettering en
te verstrekken informatie.

Fabrikant

Geeft de fabrikant van het
medische hulpmiddel aan.

ISO 15223-1
Symbool 5.1.3

Medische hulpmiddelen:
symbolen voor gebruik op
labels en etikettering voor
medische apparatuur,
informatie die verstrekt moet
worden. Deel 1: Algemene
eisen.

Productiedatum

Geeft de datum aan waarop
het medische hulpmiddel
vervaardigd is.

ISO 15223-1
Symbool 5.1.5

Medische hulpmiddelen:
symbolen voor gebruik op
etiketten van medische
hulpmiddelen, etikettering en
te verstrekken informatie.

Partijnummer

Geeft de partijcode van de
fabrikant aan waarmee de
partij of het lot kan worden
gevonden.

ICS Impulse
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Symbool

Standaardtitel van
symbool

ISO 15223-1
Symbool 5.1.6

Medische hulpmiddelen:
symbolen voor gebruik op
etiketten van medische
hulpmiddelen, etikettering en
te verstrekken informatie.

Catalogusnummer

Geeft het catalogusnummer
van de fabrikant aan
waarmee het medische
hulpmiddel kan worden
geïdentificeerd.

ISO 15223-1
Symbool 5.1.7

Medische hulpmiddelen –
Symbolen voor het gebruik
met medische
hulpmiddeletiketten,
etikettering (labeling) en
informatievoorziening.

Serienummer

Het serienummer van de
fabrikant waarmee een
bepaald medisch hulpmiddel
kan worden geïdentificeerd.

UL-goedkeuring

N.v.t.

N.v.t.

NRTL-certificeringen
(Nationally Recognized
Testing Laboratories,
Nationaal erkende
testlaboratoria)

IEC 60601-1,
tabel D.1 nr. 19

Medische elektrische
apparatuur – Deel 1:
Algemene eisen voor
basisveiligheid en essentiële
prestaties.

Toegepast
onderdeel van
type B

Toegepast onderdeel van
type B dat voldoet aan
IEC 60601-1.

Medische hulpmiddelen:
symbolen voor gebruik op
etiketten van medische
apparatuur, etikettering en te
verstrekken informatie.

Raadpleeg de
gebruikshandleiding

Geeft aan dat de gebruiker
de gebruiksaanwijzing moet
raadplegen.

Medische elektrische
apparatuur – Deel 1:
Algemene eisen voor
basisveiligheid en essentiële
prestaties.

Volg de
gebruiksaanwijzingen

Raadpleeg de handleiding of
het boekje.

Medische hulpmiddelen:
symbolen voor gebruik op
etiketten van medische
hulpmiddelen, etikettering en
te verstrekken informatie.

Opgelet

Geeft aan dat de gebruiker
de gebruiksaanwijzing dient
te raadplegen voor
belangrijke waarschuwingen
en voorzorgsmaatregelen die
om diverse redenen niet op
het medische hulpmiddel zelf
kunnen worden vermeld.

Algemeen
waarschuwingsteken

Geeft aan dat er een gevaar
voor letsel bij de patiënt of
de gebruiker bestaat.

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

ISO 15223-1,
symbool 5.4.4

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

IEC 60601-1,
tabel D.2 nr. 2

ICS Impulse

Symbooltitel
volgens
standaardreferentie

Standaardreferentie

VERMELDING op
ME-APPARATUUR
“Volg de instructies voor
gebruik.”

Medische elektrische
apparatuur – Deel 1:
Algemene eisen voor
basisveiligheid en essentiële
prestaties.
Medische elektrische
apparatuur – Deel 1:
Algemene eisen voor
basisveiligheid en essentiële
prestaties.

Uitleg
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Symbool

Symbooltitel
volgens
standaardreferentie

Uitleg

Medische hulpmiddelen:
symbolen voor gebruik op
etiketten van medische
hulpmiddelen, etikettering en
te verstrekken informatie

Niet gebruiken
als de
verpakking is
beschadigd

Geeft aan dat het medische
hulpmiddel niet mag worden
gebruikt als de verpakking
beschadigd of geopend is.

ISO 15223-1,
symbool 5.3.7

Medische hulpmiddelen:
symbolen voor gebruik op
etiketten van medische
hulpmiddelen, etikettering en
te verstrekken informatie.

Temperatuurlimiet

Geeft de temperatuurlimiet
aan waar het medische
hulpmiddel veilig aan kan
worden blootgesteld.

ISO 15223-1
Symbool 5.3.8

Medische hulpmiddelen:
symbolen voor gebruik op
etiketten van medische
hulpmiddelen, etikettering en
te verstrekken informatie.

Vochtigheidslimiet

Geeft de vochtigheidslimiet
aan waaraan het medische
hulpmiddel veilig kan worden
blootgesteld.

ISO 15223-1,
symbool 5.3.9

Medische hulpmiddelen:
symbolen voor gebruik op
etiketten van medische
hulpmiddelen, etikettering en
te verstrekken informatie.

Atmosferische
druklimiet

Geeft de atmosferische druk
aan waar het medische
hulpmiddel veilig aan kan
worden blootgesteld.

IEC 60825-1:2014

Veiligheid van
laserproducten – Deel 1:
Apparatuurclassificatie en
eisen

Waarschuwing:
Optische
straling, niet
rechtstreeks in
de lichtbron
kijken.

Geeft aan niet rechtstreeks in
de lichtbron te kijken.

ISO 15223-1
Symbool 5.4.2

Medische hulpmiddelen:
symbolen voor gebruik op
etiketten van medische
hulpmiddelen, etikettering en
te verstrekken informatie

Niet
hergebruiken

Geeft een medisch
hulpmiddel aan dat bestemd
is voor eenmalig gebruik of
voor gebruik bij een enkele
patiënt tijdens een enkele
procedure.

Standaardreferentie

Standaardtitel van
symbool

ISO 15223-1
Symbool 5.2.8

OPMERKING: Synoniemen
voor “niet opnieuw
gebruiken” zijn “eenmalig
gebruik” en “slechts eenmaal
gebruiken”.
ISO 7000 /
IEC 60417
Symbool 0621
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Grafische symbolen voor
gebruik op apparatuur

Breekbaar;
voorzichtig
behandelen

Geeft aan dat de inhoud van
de transportverpakking
kwetsbaar is, en dat het
pakket met zorg moet
worden behandeld.

ICS Impulse
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11.2

Algemene waarschuwingen, aandachtspunten en opmerkingen
Deze handleiding bevat informatie die moet worden opgevolgd om de veilige werking van de in deze handleiding
besproken apparaten en software te waarborgen. Regels en voorschriften van lokale overheden moeten, waar van
toepassing, altijd worden opgevolgd.
ICS-producten van Natus zijn niet bedoeld voor gebruik met apparaten die niet door Natus zijn goedgekeurd.
Combinatie van niet-goedgekeurde producten kan de veiligheid van ICS Impulse aantasten. Alle onderdelen van het
Impulse-systeem zijn geschikt voor gebruik in een patiëntenomgeving.
Wanneer het ICS Impulse-systeem samen met een ICS Aircal- of soortgelijk testapparaat wordt gebruikt, moeten alle
informatie, aandachtspunten en waarschuwingen in de handleiding van dat testapparaat worden gevolgd.
Raadpleeg de specifieke handleidingen voor veiligheidsinstructies betreffende ICS Aircal- of soortgelijke testapparaten.

Waarschuwingen
Waarschuwing • De volgende omstandigheden of praktijken kunnen leiden tot de dood van of ernstig letsel
bij de gebruiker of de patiënt:
•

De ICS Impulse-bril bevat geen onderdelen waaraan de gebruiker onderhoud kan verrichten.
Om veiligheidsredenen en om de garantie niet te laten vervallen, mogen onderhoud en reparaties van
elektrische medische apparatuur uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant van de apparatuur of
door onderhoudspersoneel in erkende werkplaatsen. In geval van een defect dient u dit in detail te
beschrijven en contact op te nemen met uw leverancier.

•

Houd het apparaat uit de buurt van vloeistoffen. Laat geen vocht in het apparaat komen. Door vocht in de
eenheid kan het instrument beschadigd raken en kan er voor de gebruiker of patiënt een risico op een
elektrische schok ontstaan.

•

Gebruik het instrument niet in de aanwezigheid van ontvlambare stoffen (gassen) of in een zuurstofrijke
omgeving.

•

Een laserproduct van klasse 2 wordt gebruikt voor de kalibratie. De laserstraal wordt van de voorzijde van
de bril op een vast oppervlak geprojecteerd.
Kijk niet rechtstreeks in de laser. Het gebruik van
andere middelen om het apparaat te bedienen of
aan te passen of de uitvoering van andere dan in
deze handleiding beschreven procedures kan tot
blootstelling aan gevaarlijke straling leiden.

ICS Impulse

•

Raak niet-medische onderdelen, zoals de computer of printer, en de patiënt niet gelijktijdig aan.

•

Blootstelling aan elektromagnetische velden verstoort de registratie van correcte metingen. De camera’s
en gyroscopen van het ICS Impulse-systeem zijn gevoelig voor elektrische storingen. Vermijd statische
ontladingen en elektromagnetische velden.
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•

Bij het aansluiten van apparatuur op de USB-aansluitingen moet rekening worden gehouden met het
volgende:
–

IT-apparatuur moet zijn gecertificeerd overeenkomstig relevante EN/-IEC-veiligheidsnormen, zoals
EN-IEC 60950 of IEC 62368-1.

–

Gebruik van aangesloten apparatuur in een patiëntenomgeving. Zorg ervoor dat het elektromedische
systeem voldoet aan de eisen van EN 60601-1.

Het ICS Impulse-systeem maakt deel uit van een elektromedisch systeem. Bij het monteren van een
elektromedisch systeem moet de persoon die de montage uitvoert er rekening mee houden dat het
aansluiten van apparatuur die niet voldoet aan dezelfde veiligheidseisen als het ICS Impulse-systeem, het
algemene veiligheidsniveau van het systeem kan aantasten. Het ICS Impulse-systeem is ontworpen om te
voldoen aan de eisen van EN 60601-1 wanneer de computer, printer en dergelijke buiten het bereik van de
patiënt zijn geplaatst, d.w.z. niet binnen een afstand van circa 1,5 m of 5 feet.
•

Defibrillatoren of chirurgische hoogfrequentieapparatuur mag nooit op de patiënt worden gebruikt
wanneer deze op het apparaat is aangesloten.

Aandachtspunten
Let op • De volgende omstandigheden of praktijken kunnen een risico op letsel bij de gebruiker of patiënt,
of van schade aan gegevens of het apparaat met zich meebrengen.
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•

Installeer het apparaat in een omgeving waar de hoeveelheid statische elektriciteit tot een minimum
wordt beperkt. Gebruik bijvoorbeeld antistatische vloerbedekking.

•

Geen enkel onderdeel mag gegeten, verbrand of op een andere manier gebruikt worden dan voor de
toepassingen vermeld onder Beoogd gebruik in deze handleiding.

•

Het apparaat kan volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd als normaal elektronisch afval.

•

Stop het gebruik van het apparaat onmiddellijk wanneer huidirritatie of ongemak optreedt.

•

Het ICS Impulse-systeem moet worden geïnstalleerd en in bedrijf gesteld volgens de in deze handleiding
vermelde EMC-informatie. Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan de werking van
elektrische apparatuur voor medisch gebruik verstoren. Het ICS Impulse-systeem kan worden verstoord
door andere apparatuur met CISPR-emissievereisten.

•

In het montuur van de bril bevindt zich een kleine koelventilator. In het onwaarschijnlijke geval dat de
koelventilatoropening wordt geblokkeerd, kan de temperatuur van de bril op de plek waar deze de patiënt
raakt, oplopen tot 42,2 °C.

•

Blokkeer de ventilatorbladen op geen enkele wijze.

•

Een head impulse test mag niet worden uitgevoerd bij patiënten met nekletsel of bij patiënten die op
advies van hun arts nekbewegingen of nekactiviteit moeten beperken of vermijden.

•

Gebruik een defect apparaat niet.

ICS Impulse

Normen en veiligheid

Opmerkingen
Opmerking • De volgende omstandigheden of praktijken vereisen bijzondere aandacht van de gebruiker:

ICS Impulse

•

Om veiligheidsredenen en vanwege de invloed op EMC moeten op de uitgangscontacten van de
apparatuur aangesloten accessoires identiek zijn aan het bij het systeem geleverde type.

•

Het gebruik van andere accessoires en kabels dan die vermeld voor dit apparaat kan leiden tot grotere
emissies of lagere bestendigheid van het ICS Impulse-systeem. Raadpleeg Accessoires voor meer
informatie.

•

Het ICS Impulse-systeem mag niet naast of gestapeld op of onder andere apparatuur worden gebruikt.
Als het gebruik naast of opgestapeld op andere apparatuur nodig is, dient de apparatuur of het systeem in
de gaten te worden gehouden voor normaal gebruik in de configuratie waarin het gebruikt zal worden.

•

Vermijd gelijktijdig gebruik van meerdere USB-apparaten.

•

Back-ups kunnen alleen worden teruggezet onder toezicht van onderhoudspersoneel. Door een
terugzetprocedure te verrichten, gaan de gegevens die na de back-up zijn verzameld, definitief verloren,
en verloren gegevens kunnen niet worden hersteld.

•

Wanneer de bril of de brilband wordt aangeraakt terwijl het hoofd van de patiënt wordt bewogen, kan dit
tot verplaatsing van de camera leiden, waardoor artefacten ontstaan in de verzamelde gegevens.

•

Kiest u ervoor om de video(’s) voor de geselecteerde test te verwijderen en klikt u op Ja, dan worden de
videogegevens definitief verwijderd. De videogegevens kunnen niet worden opgehaald.

•

Kiest u ervoor om een geselecteerde test te verwijderen en klikt u op Ja, dan worden de testgegevens
definitief verwijderd. De test kan niet meer worden opgehaald.

•

Installatie van software (toepassingen, programma’s of voorzieningen) van derden die niet door Natus is
gespecificeerd, kan de veiligheid of efficiënte werking van dit systeem in het gedrang brengen.

•

De juiste locatie van de oogpositie-indicator zorgt ervoor dat het hoofd in de volgende stap nauwkeurig
kan worden gepositioneerd. Zorg ervoor dat de oogpositie-indicator zich recht voor het hoofd op de
feedbackgrafiek bevindt voordat u verdergaat.
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Fabrikant
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Fabrikant
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup
Denemarken
Telefoon: +45 45 75 55 55
Fax: +45 45 75 55 59
E-mail: otoinfo@natus.com
Website: hearing-balance.natus.com

Verantwoordelijkheid van de fabrikant
De fabrikant wordt uitsluitend verantwoordelijk geacht voor aspecten die de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties
van de apparatuur beïnvloeden, als:
•

alle montagewerkzaamheden, extensies, afstellingen, wijzigingen of reparaties uitgevoerd zijn door de fabrikant
van het apparaat of personeel dat door de fabrikant erkend is.

•

De elektrische installatie waarop de apparatuur wordt aangesloten, voldoet aan de eisen die in het hoofdstuk
Technische specificaties van deze handleiding staan vermeld.

•

De apparatuur wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies.

De fabrikant behoudt zich het recht voor iedere verantwoordelijkheid voor de bedrijfsveiligheid, betrouwbaarheid en
prestaties van apparatuur van de hand te wijzen als deze onderhouden of gerepareerd is door derden.
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Aanwijzingen voor afvoer
Natus Medical Incorporated streeft ernaar om te voldoen aan de vereisten van de Europese Unie omtrent de
AEEA-richtlijn (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) 2012/19/EU. Deze regeling schrijft voor dat
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur gescheiden moet worden ingezameld met het oog op een juiste
behandeling en terugwinning, zodat de AEEA op veilige wijze kan worden hergebruikt of gerecycled. Natus kan in lijn
met dat streven de verplichting tot terugname en recycling aan de eindgebruiker doorgeven, tenzij andere afspraken
zijn gemaakt. Neem via natus.com contact met ons op voor informatie over de inzamelings- en terugwinningssystemen
die in uw regio beschikbaar zijn
Elektrische en elektronische apparatuur (EEA) bevat materialen, componenten en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn en een
risico kunnen vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu als AEEA niet op de juiste wijze wordt behandeld.
Eindgebruikers zijn daarom tevens verantwoordelijk ervoor te zorgen dat AEEA op veilige wijze wordt hergebruikt en
gerecycled. Gebruikers van elektrische en elektronische apparatuur mogen AEEA niet samen met ander afval weggooien. Bij
het afvoeren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moeten de gemeentelijke inzamelingsregelingen of de
terugnameplicht van producenten, importeurs of gelicentieerde afvalverwerkers in acht worden genomen, om zo negatieve
milieueffecten te beperken en gebruik te maken van de mogelijkheden voor hergebruik, recycling en terugwinning.
Apparatuur die is gemarkeerd met een verrijdbare afvalbak en een kruis erdoor, is elektrische en elektronische apparatuur.
Het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer op wielen geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische
apparaten niet samen met ongesorteerd afval mag worden afgevoerd, maar gescheiden moet worden ingezameld.
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