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Introduksjon

1

Introduksjon
ICS Impulse®-systemet er et system for påvisning av vestibulær-relaterte lidelser.
Den elektroniske utgaven av brukerveiledningen er tilgjengelig i Otosuite® Vestibular-programvaren.
Vi håper du synes systemet er enkelt å bruke, og at informasjonen gir mer nøyaktig datainnsamling under vurdering av
vestibulær-relaterte lidelser, testresultater, rapportering og innhenting av pasientinformasjon.
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Tiltenkt bruk, tiltenkte brukere og tiltenkt
pasientmålgruppe

2.1

Tiltenkte brukere og pasientmålgruppe
Forsiktig • ICS Impulse-systemet er kun beregnet for bruk av kvalifisert medisinsk personell.
Tiltenkte brukere:
Nevrologer og øre-, nese- og halsspesialister (ØNH-leger), audiologer, fysioterapeuter og teknikere. Fagpersoner med
kunnskap om diagnostisering av balanseforstyrrelser.
Tiltenkt bruk:
ICS Impulse brukes til å vurdere den vestibulo-okulære refleks (VOR) og nystagmus ved måling, innspilling, visning og
analyse av øye- og hodebevegelser.
Medisinsk formål:
Det medisinske formålet med ICS Impulse type 1085 er vurdering av pasienter med problemer av vestibulær natur,
som svimmelhet, ubalanse og vertigo. ICS Impulse type 1085 behandler eller diagnostiserer ikke pasienten.
Diagnosen stilles av behandlende lege.
Tiltenkt pasientpopulasjon:
Pasientpopulasjonen er barn og voksne i alderen 10 til 99 år.

2.2

Kliniske fordeler
ICS Impulse-systemet er en balanseløsning som kan tilpasses og som gjør det mulig å undersøke balansetilstander og
diagnostisere og behandle pasienter på riktig måte. Funksjonen for å vurdere seks halvsirkelformede kanaler sikrer at
patologier identifisert i de fremre og bakre kanalene håndteres, fordi disse ofte blir oversett. Den raske, noninvasive
teknikken sørger for at pasienten er komfortabel samtidig som den optimaliserer datainnsamling, noe som kan gjøre
prosessen kortere. Reduksjonen i testtid kan gi kortere diagnosetid, som igjen fører til klinisk og tjenestemessig effektivitet.

2.3

Kontraindikasjoner og bivirkninger
Følgende pasienter er kontraindisert: blinde, personer med brukket nese eller andre ansikts-/hodetraumer, problemer
med cervicalcolumna, f.eks, nakketraumer, akutt cervical skiveprolaps eller nylig øyekirurgi er kontraindisert for
prosedyrer utført med 1085 ICS Impulse. Det er ingen bivirkninger ved bruk av 1085 ICS Impulse.
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2.4

Systembeskrivelse
ICS Impulse-systemet er en kombinasjon av maskinvare og programvare.
Pasienten har på seg et par lette, tettsittende briller som er montert på et lite, lett og raskt internt kamera og et delvis
sølvbelagt speil. Dette gjennomsiktige speilet reflekterer bildet av pasientens øye inn i kameraet. Øyet lyses opp av et
infrarødt LED-lys med lav effekt som ikke er synlig for pasientene. En liten sensor på brillene måler hodebevegelsen.
Hele brillesystemet er lett, men må festes godt til hodet for å unngå at det glir.

Hodeimpulstestprosess
Den grunnleggende hodeimpulstesten starter med at testeren står bak pasienten som bruker brillene:
•

Mens pasienten bes om å se på fikseringspunktet på en overflate foran dem, roterer testeren pasientens
hode horisontalt for en lateral hodeimpulstest gjennom en liten vinkel (ca. 10–20 grader) på en kort, brå og
uberegnelig måte, slik at retningen og hastigheten varieres.

•

Brillene samler inn hode- og øyedata.

•

Gyroskopet måler hodebevegelsens hastighet (stimuli).

•

Høyhastighetskameraet fanger opp bildet av øyet.

•

Otosuite Vestibular-programvaren behandler hodehastighetsdataene og hastighetsdataene for
øyebevegelse (responsen).

•

Samtidige visninger av dataene for hodebevegelse og for øyebevegelse gir klinikeren mulighet til å avgjøre
om responsen ligger innenfor normale grenser.

Posisjonelle og okulomotoriske tester
•

En Positional (Posisjonell)-test utføres ved å flytte pasienten fra én posisjon til en annen. Ved bruk av DixHallpike (Dix-Hallpike) sitter pasienten og pasientens hode dreies 45 grader til en side, og deretter flyttes
pasienten fra sittende posisjon til liggende på ryggen.

•

En Oculomotor (Okulomotorisk)-test utføres ved å la pasienten se i ulike retninger eller i ulike miljøer.

•

I Gaze (Blikk)-testen sitter pasienten, og pasienten blir bedt om å stirre til venstre, høyre, opp, ned eller senter.
Gaze (Blikk)-testen kan utføres med syn eller med syn nektet.

Posisjonell og okulomotorisk testprosess
Otosuite Vestibular-programvaren registrerer og viser informasjon som innhentes under testene Positional
(Posisjonell) og Oculomotor (Okulomotorisk).
For testene Positional (Posisjonell) og Oculomotor (Okulomotorisk) samler brillene inn hode- og øyedata:
•

Akselerometeret inne i brillene måler den relative posisjonen til pasientens hode sammenlignet med
utgangspunktet. Denne informasjonen lagres og vises i programvaren.

•

Høyhastighetskameraet fanger opp bildet av øyet.

•

Otosuite Vestibular-programvaren behandler øyehastighetsdataene (responsen).

•

Øyebevegelsen analyseres for å fastslå langsomme fasehastigheter (SPV (LFH)).

•

Hodedataene brukes bare under innsamling for å vise om pasientens hode beveger seg, og for å hjelpe testeren
med å plassere pasientens hode i riktig posisjon for testen.
Denne informasjonen kalles hodeposisjonstilbakemelding. Otosuite Vestibular-programvaren måler og viser
øyeposisjonsregistreringen og LFH-punkter i en graf.
Merk • Hodeposisjonstilbakemelding sikrer at hodet er riktig posisjonert gjennom hvert trinn i manøvrene.
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Oculomotor (Okulomotorisk)-modulen har tre tester som ikke er SPV (LFH)-tester:
–

Vestibular-Ocular Reflex (VOR)
Vestibulo-okulær refleks (VOR)-testen gir mulighet for visuell vestibulo-okulær refleks VVOR og vestibulookulær refleks-undertrykkelse (VORS). Disse testene er svært like hodeimpulstesten, men hodebevegelsen er
langsom (0,5 Hz) og liten (10 grader).
I VVOR sitter pasienten, og undersøkeren beveger hodet fra side til side (som en sinuslinje) mens pasienten
fokuserer på et mål.
I VORS sitter pasienten, og undersøkeren beveger hodet fra side til side (som en sinuslinje) mens pasienten ser
på et bevegelig punkt som projiseres fra brillene med en av laserne.

Analysen ligner hodeimpuls, der samtidig visning av data for hodebevegelse og øyebevegelse gir klinikeren
mulighet til å fastslå om responsen er innenfor normale grenser eller ikke.
–

Skew Deviation (Skjelingsavvik)
I Skew Deviation (Skjelingsavvik)-testen (også kalt tildekket test eller alternativ tildekkingstest) sitter eller
ligger pasienten, og testeren dekker og fjerner tildekking på et øye.

–

I testen 3-Laser Saccade (3-lasers sakkade) viser brillene et lasermål i tilfeldige posisjoner i det horisontale planet,
og pasienten, som sitter, holder hodet stille og følger målet kun med øynene. Otosuite Vestibular-programvaren
måler øyeposisjonens topphastighet, nøyaktighet og latens sammenlignet med disse verdiene for målet.
Merk • Hvis sakkader ikke godtas, kalibrerer du på nytt og starter testen på nytt. For personer som ikke

klarer å holde hodet stille, kan det være nødvendig å holde hodet stille under kalibrering og datainnsamling.

Kalorisk testing
Caloric (Kalorisk)-testen gjør det mulig å vurdere den laterale halvsirkelformede kanalen.
Testen kan utføres:
•

Monotermisk: venstre øre og høyre øre varmt eller venstre øre og høyre kaldt.

•

Bitermisk: venstre øre varmt, høyre øre varmt, venstre øre kaldt og høyre øre kaldt.

•

Kalorisk bruk av isvann utføres ved å smelte en isbit og bruke en sprøyte til å irrigere øret. Dette gjøres typisk
bare hvis det ikke er noen respons på bitermisk irrigering.

Bruke spontan testing med kalorisk analyse
Det må tas hensyn til tilstedeværelse av spontan nystagmus for at den kaloriske analysen skal være nøyaktig. Om
spontan nystagmus forekommer kan fastslås ved å utføre en spontan test eller ved å bruke de første fem sekundene av
den kaloriske responsen. Testen vil bli utført ved hjelp av innstillingene i Options (Alternativer). Hvis en spontan test
utføres, bør den samles inn før den kaloriske testen utføres. Spontan nystagmus kan samles inn i Spontaneous Test –
Supine or Sitting (Spontan test – ryggleie eller sittende) eller Caloric (Kalorisk) test.
Denne testtypen vurderer pasientens øyebevegelse når øynene er i primærposisjonen og ser rett frem uten visuelle
stimuli. Ifølge ANSI S3.45 bør øynene tas opp i minst 20 sekunder.

Testelementer
I Caloric (Kalorisk) testing:
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•

Brillene samler inn horisontale og vertikale øyeposisjonsdata, mens venstre eller høyre ørekanal irrigeres
uavhengig med luft eller vann.

•

Kameraet fanger inn bildet av øyet.
ICS Impulse

Om denne håndboken

3

•

Otosuite Vestibular behandler øyeposisjonsdataene.

•

Caloric (Kalorisk)-testen utføres med syn nektet.

•

Pasienten ligger på ryggen med hodet i 30° vinkel og med syn nektet.

•

Peak (°/s) (Topp (°/s)) bestemmes for hver test som utføres (for eksempel Left Cool (Venstre kald)).

•

Peak (°/s) (Topp (°/s)) fra hver test (Total Right (Total høyre)-respons og Total Left (Total venstre)-respons),
Unilateral Weakness (Unilateral svakhet), Gain Asymmetry (Forsterkningsasymmetri) og Directional
Preponderance (Retningsbestemt overvekt) beregnes.

•

Unilateral Weakness (Unilateral svakhet) (%) måler om responsen fra det ene øret er svakere enn responsen fra
det andre øret.

•

Gain Asymmetry (Forsterkningsasymmetri) (%) måler om responsene pulserer mer i én retning enn den andre,
og kan ikke forklares med spontan nystagmus.

•

Directional Preponderance (Retningsbestemt overvekt) (%) måler om responsene pulserer mer i én retning enn
den andre, noe som typisk er forårsaket av eksisterende spontan nystagmus.

Om denne håndboken
Denne håndboken beskriver bruk av ICS Impulse-videobriller med Otosuite Vestibular-programvaren for å teste
vestibulærsystemet til pasienter. Håndboken beskriver hovedfunksjonene til brillene, arbeidsflyten i Otosuite
Vestibular og håndtering av pasienter, pasientdata, brukere og testenheter.
Merk • Tester og funksjoner som er beskrevet i denne håndboken gjenspeiler kanskje ikke konfigurasjonen til
systemet ditt.
Merk • Se nettstedet til Natus for en elektronisk kopi av dette dokumentet.

Gjør deg kjent med funksjonene i Otosuite Vestibular-programvaren og testenheten før du tester en pasient.
Et eksemplar av bruksanvisningen i PDF-format ligger i det tilhørende produktområdet:
https://hearing-balance.natus.com/manuals
Søk etter «ICS Impulse», klikk på +-ikonet for å åpne dokumentasjonsmenyen, og klikk deretter på håndboken på
ditt språk. Filene kan skrives ut, lagres eller søkes i ved hjelp av Adobe Reader. Adobe Reader kan lastes ned direkte fra
Adobe Systems (www.adobe.com).

3.1

Typografiske konvensjoner
Forstå advarsler, forsiktighetsregler og merknader
For å gjøre oppmerksom på informasjon vedrørende sikker og egnet bruk av enheten eller programvaren bruker
bruksanvisningen følgende varselsmeldinger
Advarsel • Indikerer at det er mulighet for personskade, dødsfall eller andre alvorlige bivirkninger knyttet til
bruk eller misbruk av enheten.

ICS Impulse
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Forsiktig • Indikerer at det er mulighet for et problem med enheten knyttet til bruk eller misbruk av den. Slike
problemer omfatter funksjonsfeil på enheten, enhetsfeil, skade på enheten eller skade på annen eiendom.

Merk • Indikerer at du må være spesielt oppmerksom.

3.2

Sikkerhet for ICS Impulse
Denne håndboken inneholder informasjon og forsiktighetsregler som må følges for å sikre trygg bruk av ICS Impulsesystemet.
Merk • Eventuelle lokale forskrifter og bestemmelser må alltid følges.

Merk • Feil håndtering av enheten påvirker ytelsen.

Sikkerhetsinformasjon er angitt der det er relevant.
For generell sikkerhet kan du se Generelle advarsler, forsiktighetsregler og merknader.
Enhver alvorlig hendelse som har skjedd i forbindelse med enheten, må rapporteres til produsenten og kompetent
myndighet i medlemsstaten hvor brukeren og/eller pasienten er bosatt.

3.3

Navigere i denne håndboken
Vindusfaner, ikoner og funksjoner som kan velges, er vist med fet skrift, som for eksempel i:
•

4

Klikk på Save (Lagre).

Utpakking
1. Pakk ut enheten forsiktig.
Ta vare på emballasjen når du pakker ut enheten og tilbehøret. Hvis du skulle trenge å sende inn enheten for
reparasjon, vil originalemballasjen beskytte mot skade under transport.
2. Undersøk enheten og tilbehøret visuelt for mulig skade.
Hvis det har oppstått skade, skal ikke enheten brukes. Kontakt distributøren for å få hjelp.
3. Kontroller at du har fått alle nødvendige deler og alt tilbehør som står på pakklisten. Kontakt distributøren hvis noe
mangler i pakken.
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Installasjon
For å fullføre ICS Impulse-installasjonen kan du se:
•

Installere Otosuite Vestibular-programvaren.

•

Tilpasse til ditt brukersted.

•

Koble brillene til datamaskinen.

•

Installere den synkroniserte romvideoen.

•

Sette opp teststeder.

•

Sette opp en ekstern monitor.

•

Importere prøvemateriale.

5.1

Installere Otosuite Vestibular-programvaren

5.1.1

Systemkrav
Operativsystem
CPU

64-biters Windows 10 Pro (frittstående, klient, server, begge)
Intel i7-prosessor (minimum 9. generasjon)

Minne

16 GB

Diskplass

500 GB

Kontakter

Opptil fire USB 3.0-kontakter
Valgfri VGA-port for å koble til en ekstern monitor

Grafikkort

Separat grafikkort med minst 2 GB minne

Monitor

1600 x 900 skjermoppløsning ved 100 % DPI
1920 x 1080 skjermoppløsning ved 100 % eller 125 % DPI

5.1.2

Komponenter

Mus, tastatur

Internett-tilgang

En internettforbindelse på datamaskinen anbefales under installasjonen,
for installasjon av synkronisert romkamera.

Starte installasjonen
1. Sett installasjonsplaten for Otosuite Vestibular inn i datamaskinen.
2. Hvis innholdet ikke vises automatisk, navigerer du til den aktuelle stasjonen i Windows Utforsker.
3. Lukk alle Windows-programmer for å unngå konflikter med installasjonsprogramvaren.
4. Ikke koble til noe tilbehør før installasjonen er fullført.
5. Dobbeltklikk på filen Setup (Oppsett) for å starte installasjonen.
Installasjon av Otosuite Vestibular-programvaren kan kreve at ekstraprogrammer installeres. En liste over
applikasjonen(e) vises i en dialogboks.
–

Klikk på Install (Installer).
Når programmet er installert, startes datamaskinen på nytt.

–

Logg deg på datamaskinen. Etter en omstart fortsetter installasjonen automatisk.

6. Klikk på Next (Neste) i velkomstskjermbildet.
7. Klikk for å godta lisensavtalene og deretter på Next (Neste).
ICS Impulse
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8. Skjermbildet med bruksstatistikk vises. Klikk på Next (Neste).
Verktøyet for bruksstatistikk gjør det mulig å dele anonym bruksstatistikk med Natus, slik at vi bedre kan forstå
brukernes behov og forbedre våre produkter og tjenester.
Verktøyet sender anonym bruksstatistikk til Natus når PC-en er koblet til internett.
Du kan når som helst deaktivere eller aktivere verktøyet for bruksstatistikk:
–

I Otosuite Vestibular-programmet klikker du på Options (Alternativer) nederst på Workflow Panel
(Arbeidsflytpanel).

–

Klikk på System Settings > Error Logs (Systeminnstillinger > Feillogger).

Kun anonym bruksstatistikk knyttet til bruken av Otosuite Vestibular-programvaren inkluderes, for eksempel hvor
ofte ulike funksjoner brukes og hvor ofte knapper og menyelementer klikkes. Verktøyet sender ikke noen
personlige opplysninger eller pasientopplysninger, og ingen informasjon som identifiserer PC-en eller annen type
bruk forbundet med PC-en, blir inkludert.
Under installasjonen av Otosuite Vestibular-programvaren installeres også andre tilknyttede programmer, for
eksempel SQL Server (Otosuite Vestibular-database), Access Database Engine (støtter Chartr-databasen).

Mulige feilmeldinger

5.1.3

Feilmeldinger

Tiltak hvis de vises

Brannmur-meldinger

Tillat tilgang.

User Account Control (UAC)-melding

Godta denne meldingen. Den tyder ikke på et problem.

Feilmeldinger for Microsoft Webcam eller
SQL Server

Vises hvis Microsoft har installert Windows-oppdateringer
og datamaskinen ikke er startet på nytt. Start PC-en på nytt,
og start programvareinstallasjonen på nytt.

Velge installasjonsoppsett
Når du installerer Otosuite Vestibular-programvaren, kan du velge mellom to typer oppsett:
•

nettverksoppsett

•

frittstående oppsett

Nettverksoppsett

Én enkel server er vert for databasen for én eller flere klientarbeidsstasjoner der
Otosuite Vestibular-programmet er installert.
Det anbefales at nettverksinstallasjoner konfigureres med nettverksdomener.
Det anbefales å ikke bruke arbeidsgrupper, fordi det krever at samme brukernavn og
passord brukes på hver datamaskin.

Frittstående oppsett
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Velge installasjonsoppsett
Standalone installation (Frittstående installasjon)
SQL-database og Otosuite Vestibular-programvaren
1. Velg Standalone (Frittstående).
2. Klikk på Next (Neste).
3. Fortsett installasjonen ved å se Fullføre installasjonen.

Network installation – Server (Nettverksinstallasjon – Server)
SQL-databasen og en begrenset versjon av Otosuite Vestibular-programvaren (pasientadministrasjon, endring
av systeminnstillinger og databaseadministrasjon)
Fortsett installasjon på serveren ved å se Nettverksinstallasjon – Server eller Both (Begge).

Network installation – Client (Nettverksinstallasjon – Klient)
Otosuite Vestibular-programvare
1. Velg Client (Klient) og klikk på Next (Neste).
2. Angi portnummeret og serverens navn fra serverinstallasjonen.
3. Klikk på Next (Neste).
4. Fortsett installasjonen ved å se Fullføre installasjonen.

Network installation – Both (Client and Server) (Nettverksinstallasjon – Begge (klient og server))
SQL-databasen og Otosuite Vestibular-programvaren kan støtte installasjon av ytterligere klienter.
1. Fortsett installasjon av klienten og serveren ved å se Nettverksinstallasjon – Server eller Both (Begge).

5.1.4

Nettverksinstallasjon – Server eller Both (Begge)
Hvis du foretar en server/klient-installasjon, må serveren installeres først.
Avgjør installasjonstypen før installasjonen startes. Se Velge installasjonsoppsett.
1. Velg Server eller Both (Begge).
2. Klikk på Next (Neste).
Selv om det er mulig å endre portnummeret som brukes av SQL-serveren, anbefaler vi at du bruker det som angis
på skjermen.
3. Merk deg Port Number (Portnummer) og Server Computer Name (Serverdatamaskinnavn) da denne
informasjonen er nødvendig for alle klientdatamaskiner. For datamaskiner som er koblet til en skriver, kan du
skrive ut informasjonen.
4. Fortsett med instruksjonene for å fullføre installasjonen. Se Fullføre installasjonen.

ICS Impulse
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5.1.5

Fullføre installasjonen
1. Klikk på Install (Installer).
2. Et statusvindu for installasjonsfremdrift vises.
3. Klikk på Finish (Fullfør).
4. Åpne funksjonen Display (Skjerm) i Windows Control Panel (Kontrollpanel) og angi skjermens DPI-innstilling
til 100 %.
5. Importer demonstrasjonsdata ved å se Importere demonstrasjonsdata.

5.1.6

Tilpasse til ditt brukersted
•

Frittstående installasjoner
Du må angi brukerstedsspesifikk informasjon på hver enkel arbeidsstasjon der programvaren er installert.

•

Nettverksinstallasjoner
Hvis du angir brukerstedsspesifikk informasjon på én klientstasjon, endres informasjonen på alle klientstasjoner.

Første gang du logger på, angir Otosuite Vestibular-programmet et standard brukernavn og passord. Når du har lagt til
én bruker med administratorrettigheter, er standard brukernavn og passord ikke lenger tilgjengelige (feltene er
tomme). Bruk det nye brukernavnet og passordet til senere pålogginger.

Språkvalg
1. I Otosuite Vestibular-programmet klikker du på Options (Alternativer) nederst på Workflow Panel
(Arbeidsflytpanel).
2. Klikk på System Settings (Systeminnstillinger).
3. Klikk på fanen Workstation Settings (Innstillinger for arbeidsstasjon).
4. Klikk for å velge ønsket språk i listen Select Program Language (Velg programspråk).
5. Klikk på Yes (Ja) for å starte på nytt.

Info om brukersted
1. I Otosuite Vestibular-programmet klikker du på Options (Alternativer) nederst på Workflow Panel
(Arbeidsflytpanel).
2. Klikk på fanen Facility Info (Info om brukersted).
3. Legg til informasjon om brukersted. Se Alternativer – Facility Info (Info om brukersted).

Testprotokoller
1. I Otosuite Vestibular-programmet klikker du på Options (Alternativer) nederst på Workflow Panel
(Arbeidsflytpanel).
2. Klikk på fanen Protocols (Protokoller).
Opprett eller endre testprotokoller ved å se Alternativer – Protocol (Protokoll).

Rapportalternativer
1. I Otosuite Vestibular-programmet klikker du på Options (Alternativer) nederst på Workflow Panel
(Arbeidsflytpanel).
2. Klikk på fanen Report (Rapport).
Endre innstillinger som postnummerets plassering eller papirformat. Se Alternativer – Reports (Rapporter).
14

ICS Impulse

Installasjon

5.1.7

Oppdatere Otosuite Vestibular-programvaren
Når Otosuite Vestibular-programvaren oppgraderes, er det ikke mulig å endre den tidligere valgte installasjonstypen.
Kontakt den lokale representanten hvis du må foreta endringer i installasjonstypen.
Når en server/klient-installasjon oppgraderes, må serveren oppgraderes først.
Det anbefales å eksportere alle pasientdata som ikke er blitt arkivert, før programvaren oppgraderes.
Hvis brannmurmeldinger vises, må du gi tilgang.
Se instruksjoner i Installere Otosuite Vestibular-programvaren.

5.1.8

Avinstallere Otosuite Vestibular-programvaren
Hvis Otosuite Vestibular-programvaren avinstalleres, fjernes programmet, men ingen andre programmer som er del av
en tidligere Otosuite Vestibular-installasjon (for eksempel SQL Server, National Instruments osv.).
1. Hvis Otosuite Vestibular-programvaren er aktiv, avslutter du programmet.
2. Bruke Windows-funksjonalitet til å avinstallere programmer.

5.1.9

Avanserte systeminnstillinger
Noen vinduer for System Settings (Systeminnstillinger) er bare tilgjengelig for brukere med en brukerprofil der ett av
eller begge disse valgene er aktivert:
•

Add User as Administrator (Legg til bruker som administrator)

•

Allow User to Change System Settings (Tillat at bruker endrer systeminnstillinger)

Se Administratorfanen.

5.1.9.1

Administratorfane
Brukerdata vises i dette vinduet.
Kun brukere med rettighetene Add User as Administrator (Legg til bruker som administrator) har tilgang til dette vinduet.
1. I Otosuite Vestibular-programmet klikker du på Options (Alternativer) nederst på Workflow Panel
(Arbeidsflytpanel).
2. Klikk på fanen System Settings (Systeminnstillinger).
3. Klikk på fanen Administrator.

Legge til en ny bruker
Første gang du logger på, angir Otosuite Vestibular-programmet et standard brukernavn og passord. Når du har lagt til
én bruker med administratorrettigheter, er standard brukernavn og passord ikke lenger tilgjengelige (feltene er
tomme). Bruk det nye brukernavnet og passordet til senere pålogginger.
Merk • Konfigurer minst én bruker med administratorrettigheter.

ICS Impulse
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1. Klikk på knappen New (Ny) for å legge til nye brukere.
Felt merket med en asterisk (*) må fylles ut.
Passordet skiller mellom stor og liten bokstav.
2. Gi tilgangsrettigheter ved å klikke for å velge:
•

Add User as Administrator (Legg til bruker som administrator)
Dette gir brukeren alle rettigheter i systemet.
eller

•

Allow User to Change System Settings (Tillat at bruker endrer systeminnstillinger)
Dette gir brukeren alle rettigheter i systemet, unntatt:
–

Legge til, redigere eller slette brukere

–

Spesifisere nettverksplasseringer for delte filer (video, rapporter (PDF),
import og eksport)

–

Oppdatere programlisenser og fastvare

Redigere brukerdata
1. Velg en bruker fra listen.
2. Klikk på knappen Edit (Rediger).
3. Foreta de ønskede endringene. Felt merket med en asterisk (*) må fylles ut.

Slette en bruker
1. Velg en bruker fra listen.
2. Klikk på knappen Delete (Slett).
3. Klikk på OK.

5.1.9.2

Innstillinger for arbeidsstasjon
Kun brukere med Allow User to Change System Settings (Tillat at bruker endrer systeminnstillinger) valgt i sin
profil, har tilgang til bestemte felter for endring av innstillinger for arbeidsstasjon.
1. I Otosuite Vestibular-programmet klikker du på Options (Alternativer) nederst på Workflow Panel
(Arbeidsflytpanel).
2. Klikk på fanen System Settings (Systeminnstillinger).
3. Fyll ut feltene med informasjon fra systemadministratoren.
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Innstillinger

Workstation Computer
Name (Navn på
arbeidsstasjondatamaskin)

•

Dette skrivebeskyttede feltet viser datamaskinnavnet som er
tilordnet i kontrollpanelet i Windows.

Workstation Location
(Arbeidsstasjonplassering)

•

Dette brukerdefinerte navnet beskriver denne PC-ens plassering.

ICS Impulse
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Installation Profile
(Installasjonsprofil)

•

Dette skrivebeskyttede feltet viser installasjonstypen som ble valgt
under installasjon av programvaren – frittstående, server, klient
eller begge.

Client/Server Database
Port (Klient/serverdatabaseport)
E-Mail Configuration
(E-postkonfigurasjon)

•

Dette skrivebeskyttede feltet viser portnummeret som brukes av
klienten for å få tilgang til databasen på nettverket.

•

E-mail Server (E-postserver)
Denne datamaskinen i nettverket har ansvaret for mottak, ruting og
levering av e-postmeldinger.

•

From E-mail (Fra e-post)
Denne e-postadressen sender e-poster.

•

To E-mail (Til e-post)
Denne standard e-postadressen er adressen som e-postene sendes
til. (Brukeren kan endre eller legge til denne e-postadressen.)

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

•

Dette feltet definerer den enkle overføringsprotokollporten. (25 blir
vanligvis brukt.)

This server requires a
secure connection (SSL)
(Denne serveren krever en
sikker tilkobling (SSL))

•

Når denne innstillingen er valgt, brukes sikkerhetsprotokollen
SSL (Secure Sockets Layer) ved sending av e-post.

Outgoing Email Account
(Konto for utgående e-post)

•

Use default network credentials (Bruk standard
nettverksopplysninger)
Bruker standard nettverksopplysninger til å logge på
e-postserveren.

•

Log in with user name and password (Logg på med brukernavn
og passord)
Bruker det spesifiserte brukernavnet og passordet i feltene under
dette alternativet til å logge på e-postserveren.

5.1.9.3

Tele-Vestibular
(Tele-vestibulær)

•

Klikk for å velge Collection (Innsamling) og/eller Analysis (Analyse).

•

Klikk om nødvendig for å velge Transmit to Specific IP (Send til
spesifikk IP).

Select Program Language
(Velg programspråk)

•

Klikk på foretrukket språk. Det uthevede språket brukes etter at
programmet blir startet på nytt.

Endre lagringssteder for eksport, import, video og PDF-rapportfiler
Når Otosuite Vestibular-programvaren er installert som en nettverksinstallasjon, settes standard lagringssteder
for video- og rapportfiler opp på servermaskinen slik at det kan deles av alle klientstasjonene.
Standardplasseringer for eksport- og importfiler må settes opp på hver enkel klientstasjon. Kontroller at tilgangsnivået
for mappen er innstilt på deling før du fortsetter.

ICS Impulse
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5.1.9.4

Endre lagringssted
Brukere med Add User as Administrator (Legg til bruker som administrator) aktivert i sin profil, kan bruke denne
prosedyren til å endre lagringsstedet til filene.
1. I Otosuite Vestibular-programmet klikker
du på Options (Alternativer) nederst på
Workflow Panel (Arbeidsflytpanel).
2. Select System Settings >
(Systeminnstillinger >) fanen
Administrator.
3. I vinduet Otosuite Vestibular Storage
Locations (Lagringssteder for Otosuite
Vestibular) klikker du på Browse (Bla
gjennom) ved siden av det aktuelle feltet.
Hvis du velger en mappe på nettverket, må du passe på at mappen er konfigurert for deling.
4. I vinduet Otosuite Vestibular Storage Locations (Lagringssteder for Otosuite Vestibular) klikker du på Browse
(Bla gjennom) ved siden av det aktuelle feltet.
5. Velg mappen og klikk på OK.
Den nye plasseringen til mappen vises i vinduet Otosuite Vestibular Storage Locations (Lagringssteder i
Otosuite Vestibular).
6. Flytt om nødvendig eksisterende filer fra forrige plassering til den nye plasseringen for hvert nye lagringssted
du har satt opp.

Angi delte egenskaper for nytt lagringssted
Hvis det nye lagringsstedet er en mappe som ikke er konfigurert for deling, følger du disse trinnene:
1. Gå til den ønskede mappen.
2. Høyreklikk mappen som er valgt som nytt lagringssted.
3. Klikk på Share with (Del med). Velg Specific people... (Spesifikke mennesker …).
4. Velg navn.
5. Klikk i feltet ved siden av knappen Add (Legg til).
6. Skriv inn navnet og klikk på Add (Legg til).
7. Klikk brukernavnet slik at det blir merket for å endre tillatelsene.
8. Klikk på rullegardinpilen til høyre og deretter på Read/Write (Les/skriv).
9. Gjenta trinn 7 og 8 til Read/Write (Les/skriv) er angitt for alle brukere som er lagt til i listen.
10. Klikk på Share (Del).
11. Klikk på Done (Ferdig).

5.1.9.5

Om programvaren
Se informasjon om Otosuite Vestibular-programvaren og komponenter ved å utføre disse trinnene:
1. I Otosuite Vestibular-programmet klikker du på Options (Alternativer) nederst på Workflow Panel
(Arbeidsflytpanel).
2. Velg System Settings > About (Systeminnstillinger > Om).
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I dette skjermbildet kan du oppdatere Otosuite Vestibular-lisensen og fastvaren for brillene.

5.1.9.6

•

Oppdatere programvarelisensen

•

Oppdatere fastvaren for brillene

Oppdatere programvarelisensen
1. I Otosuite Vestibular-programmet klikker du på Options (Alternativer) nederst på Workflow Panel
(Arbeidsflytpanel).
2. Velg System Settings > About (Systeminnstillinger > Om).
Bare brukere med administratortilgang kan oppdatere programvarelisensen.
3. Klikk på Update License (Oppdater lisens).
4. Bla gjennom for å finne den nye lisensfilen (.otolic) og klikk på Open (Åpne).

5.1.9.7

Oppdatere fastvaren for brillene
Bare brukere med administratortilgang kan oppdatere fastvaren i brillene.
Når brillene er koblet til datamaskinen, viser Firmware version (Fastvareversjon) den gjeldende versjonen av
fastvarevare. For å koble til brillene se Koble brillene til datamaskinen.
1. I Otosuite Vestibular-programmet klikker du på Options (Alternativer) nederst på Workflow Panel
(Arbeidsflytpanel).
2. Velg System Settings > About (Systeminnstillinger > Om).
3. Klikk på Update Firmware (Oppdater fastvare).
4. Bla gjennom for å finne fastvarefilen til brillene, *.otofw.
5. Åpne filen. En serie meldinger rapporterer status for oppgraderingsprosessen.
6. Følg instruksjonene på skjermen.

5.1.9.8

Feillogger
Merk • Feilretting og feilregistrering skal kun brukes etter anvisning fra Natus-representanter eller
støttepersonell.
1. I Otosuite Vestibular-programmet klikker du på Options (Alternativer) nederst på Workflow Panel
(Arbeidsflytpanel).
2. Klikk på System Settings > Error Logs (Systeminnstillinger > Feillogger).

ICS Impulse
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Workstation
(Arbeidsstasjon)

System Logging
(Systemlogging)

Debug Tracing
(Feilrettingsregistrering)

Workstation Computer
Name (Navn på
arbeidsstasjondatamaskin)

Dette skrivebeskyttede feltet viser
datamaskinnavnet som er tilordnet
i kontrollpanelet i Windows.

Workstation Location
(Arbeidsstasjonplassering)

Dette brukerdefinerte navnet beskriver denne
PC-ens plassering.

Plassering der feilloggfiler for systemet lagres.
Allow Anonymous Usage
Statistics (Tillat anonym
bruksstatistikk)

Klikk for å aktivere/deaktivere anonym
statistikkregistrering. Se Starte installasjonen.

Copy Logs (Kopier logger)

Klikk for å lage en kopi av alle loggfiler og plassere
dem på det angitte stedet.

Enable Debug Tracing
(Aktiver
feilrettingsregistrering)

Hvis det er merket av, slås feilrettingsnivået for
feilrettingsregistrering på.

Overwrite Existing Debug
Files (Overskriv eksisterende
feilrettingsfiler)

Merk av for å overskrive registreringsfilen hver
gang programmet startes. Hvis det ikke er merket
av, legges registreringsdata til i den aktuelle filen.

Trace Categories (comma
separated):
(Registreringskategorier
(kommaseparert):)

Disse feltene fylles ut med informasjon fra Natus
brukerstøtte.

Other Options: (Andre
alternativer:)

Reservert for bruk av Natus.

Plasseringen der feilrettingsfilene lagres.
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5.2

Koble brillene til datamaskinen
Brillene har én enkelt USB-kabel som kobles direkte til datamaskinen.
1. Fjern dekselet fra brillelinsene.
Ta vare på dekselet. Når brillene ikke er i bruk, setter du dekselet på igjen for å hindre at det samler seg støv
på linsen.
2. Koble USB-kabelen fra brillene til den spesifiserte USB-porten. Se Tekniske spesifikasjoner. Det tar noen minutter å
installere driveren for brillene.
Merk • Bruk den samme USB-kontakten hver gang brillene kobles til.

Merk • Bruk en USB 3.0-port.

5.2.1

Slå brillene på og av
Slå på brillene
1. Start datamaskinen.
2. Koble USB-kabelen fra brillene til én av USB-portene på datamaskinen.
Brillene slås på.
3. Start Otosuite Vestibular-programvaren.
Brillene kobles automatisk til Otosuite Vestibular-programvaren.

Slå av brillene
Advarsel • Slå av brillene ved å koble USB-kabelen fra datamaskinen eller slå av datamaskinen.

5.2.2

F
Astslå lisensene som er installert i brillene
1. I Otosuite Vestibular-programmet klikker du på Options (Alternativer) nederst på Workflow Panel
(Arbeidsflytpanel).
2. Velg System Settings > About (Systeminnstillinger > Om).
Aktuelle lisenser er listet opp i boksen Features (Egenskaper).

5.2.3

Installere ekstra lisenser i brillene
Update License (Oppdater lisens) er deaktivert for alle brukere, bortsett fra brukere med administratorrettigheter.
For å installere én eller flere ekstra lisenser for Otosuite Vestibular-programvaren må du installere dem i brillene.
Se Om programvaren.

ICS Impulse
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5.3

Installere den synkroniserte romvideoen
Synkronisert romvideo foretar video- og lydopptak.
Koble USB-kabelen til en USB-kontakt på datamaskinen.
Installasjonen starter automatisk. Følg instruksjonene på skjermen hvis en melding om driver vises.

5.4

Sette opp teststeder
Kravene til testmiljøet kan variere avhengig av testtypen som skal utføres:

5.4.1

•

Tester og kalibrering som bruker et fikseringspunkt, krever en vegg eller en annen fast overflate som kan brukes
som projiseringsflate. Se Sette opp for testing med et fikseringspunkt.

•

Noen tester krever at pasienten bruker en stol. Se Sette opp for testing med en stol.

•

Tester som krever bruk av et undersøkelsesbord, kan kreve ekstra plass til bordet. Se Sette opp for testing med et
undersøkelsesbord.

•

Tester som bruker romvideoopptak, skal ha plass til installasjon av et videokameraoppsett. Se Sette opp for
testing med en synkronisert romvideo.

Sette opp for testing med et fikseringspunkt
Et fikseringspunkt er et selvklebende punkt som plasseres på en vegg eller en annen fast overflate, slik at det kan
brukes som projiseringsflate både for kalibrering av testutstyret og for testing.

Plassering av fikseringspunktet
1. Velg en egnet vegg eller fast overflate.
2. Fest ett av fikseringspunktene som følger med systemet til veggen i pasientens øyehøyde.
Merk • Når en enhet ikke kan kalibreres, klikker du på Default (Standard) for å bruke kalibreringens standardverdi
(Δ = 21). Sørg for at pasienten ser rett frem på fikseringspunktet før du klikker på Default (Standard).

5.4.2

Sette opp for testing med en stol
Pasienten kan plasseres komfortabelt i en stol i de fleste testene.
Merk • Hvis du setter pasienten i en stol, må stolen være stasjonær og må ikke snurre.
Stolen må plasseres minst én meter fra projiseringsoverflaten. Denne posisjonen brukes til kalibrering. Se Sette opp for
testing med et fikseringspunkt.

5.4.3

Sette opp for testing med et undersøkelsesbord
I noen tester, for eksempel posisjonelle og kaloriske tester, må pasienten plasseres komfortabelt på et
undersøkelsesbord hvor pasienten kan flytte seg mellom sittende stilling og liggende på ryggen.
Undersøkelsesbordet må plasseres minst én meter fra projiseringsoverflaten. Denne posisjonen brukes til kalibrering.
Se Sette opp for testing med et fikseringspunkt.
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5.4.4

Sette opp for testing med en synkronisert romvideo
Merk • Hvis du bruker Synchronized Room Video (Synkronisert romvideo), kan det være nødvendig å justere
kameraposisjonen slik at hele pasientens hode er synlig i videoen under datainnsamling. Hvis du spiller inn lyd,
må kameraet plasseres slik at støy fra omgivelsene reduseres til et minimum.

5.5

Sette opp en ekstern monitor
1. Koble den eksterne monitoren til datamaskinen.
2. Åpne funksjonen Display (Skjerm) i Windows Control Panel (Kontrollpanel).
3. Kontroller at monitoren på datamaskinen er identifisert som hovedmonitor (1), og utvid visningen til en andre
monitor.
4. Start Otosuite Vestibular-programvaren.
5. I Otosuite Vestibular-programmet klikker du på Options (Alternativer) nederst på Workflow Panel
(Arbeidsflytpanel).
6. Klikk på General (Generelt).
7. I delen External Monitor (Ekstern monitor) klikker du for å aktivere avkrysningsruten Display (Skjerm).
8. Klikk på tittellinjen til det nye vinduet, og dra vinduet til den eksterne monitoren.
9. Klikk på den lille boksen i øvre høyre hjørne for å vise vinduet i størst mulig størrelse.
10. Innstillingene beholdes når programmet lukkes og startes på nytt.

5.6

Sette opp strømalternativer
Merk • Datamaskinen må alltid være koblet til strøm under innsamling av hodeimpulsdata. Ikke bruk
datamaskinen med batteridrift.
Hvis strømalternativene stilles inn på optimal ytelse, reduseres muligheten for at rammefrekvensen faller under
219 rammer/sekund. (Hodeimpulser blir avvist hvis bildefrekvensen faller under 219 rammer/sekund.)
1. Åpne Windows Control Panel (Kontrollpanel) og klikk på Power Options (Strømalternativer).
2. Klikk om nødvendig på Hide additional plans (Skjul flere planer) for å se alternativet High performance (Høy ytelse).
3. Aktiver alternativet High performance (Høy ytelse).
4. Klikk på Change plan settings (Endre planinnstillinger).
5. Velg Never (Aldri) for alle alternativer (både alternativet On battery (På batteri) og alternativet Plugged in (Koblet til)).
6. Klikk på Save changes (Lagre endringer).

5.7

Presentere med fjernkontroll
En separat kjøpt presentasjonsfjernkontroll kan brukes med Otosuite Vestibular-programmet for forskjellige funksjoner.
Disse presentasjonsfjernkontrollene er testet og er kompatible med programmet:

ICS Impulse

•

Logitech Wireless Presenter R400

•

Kensington Wireless Expert Presenter
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Installasjon
•

5.8

Targus Laser Presentation Remote

Importere prøvemateriale
Importert prøvemateriale kan brukes til en rekke formål:

5.8.1

•

For å hjelpe brukerne å bli kjent med bruken av Otosuite Vestibular-programvaren og sammenligning
av resultatene.

•

Makroene i rapporteringen hjelper brukerne å definere symboler, testfunn og resultater.

Importere demodata
Gjør deg kjent med Otosuite Vestibular-programvaren ved å bruke demodataene til å vise pasientdata og analyse for
ulike diagnoser.
1. I delen Patient Selection (Pasientvalg) klikker du på Existing (Eksisterende).
2. Klikk på Import (Importer).
3. Klikk på knappen Browse (Bla gjennom).
4. Naviger til importmappen:
C:\ProgramData\Otometrics\OTOsuiteV\Imports\DemoData
5. Klikk på mappen DemoData og deretter på OK.
6. Velg alle pasientfiler i vinduet Patient Import (Pasientimport).
7. Klikk på Import (Importer).
8. Klikk på OK.
Hvis du oppdaterer programvaren eller legger til lisenser, anbefales det å importere eventuelle nye demodatafiler.

5.8.2

Importere prøverapportlister
Ved import av lister velger du Remove Existing List (Fjern eksisterende liste) for å erstatte den eksisterende listen med
listen som skal importeres. Velg Keep Existing List (Behold eksisterende liste) for å legge den importerte listen til den
eksisterende listen.
Hvis du oppdaterer programvaren eller legger til lisenser, anbefales det å importere Impressions (Inntrykk) og
Macros (Makroer) på nytt. Alle tilpasninger til tidligere importerte inntrykk og makroer beholdes.
1. I Workflow Panel (Arbeidsflytpanel) velger du delen Work (Arbeid) og deretter Report (Rapport).
2. Klikk typen rapportelementer du vil importere. Disse prøverapportlistene kan importeres:
–

Symptoms (Symptomer)

–

Impressions (Inntrykk)

–

Macros (Makroer)

3. Klikk på ønsket rapportlistefil på språket du ønsker å importere.
4. Klikk på Open (Åpne).
5. Klikk på Save (Lagre).
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6

ICS Impulse-briller
ICS Impulse-brillene er et par lette, tettsittende monokulære briller.

Brillene er utstyrt med:
A. En laserprosjektør
B. Et videokamera som tar opp pasientens øyebevegelser
C. En infrarød LED-lampe som lyser opp pasientens øye. LED-lampen er ikke synlig for pasienten
D. Et gjennomsiktig speil som reflekterer bildet av pasientens øye inn i kameraet
E. En bevegelsessensor (ikke vist) som registrerer pasientens hodebevegelser
F. En hoderem (ikke vist) som fester brillene til pasientens hode

6.1

Bytte ansiktsputen
Forsiktig • Ansiktsputen til engangsbruk må byttes ut for hver nye pasient og skal ikke rengjøres eller brukes
på nytt. Kast i henhold til lokale bestemmelser.
1. Bøy brillene litt ut til siden på motsatt side av kamerasiden og vipp ut puten for å fjerne ansiktsputen.
Løsne ansiktsputen fra den andre siden.
2. Sett tappen på ansiktsputen over hullet på kamerasiden på brillene.
3. Påse at ansiktsputen ligger inni nesestykket.
4. Bøy brillene litt på motsatt side, og sett tappen på ansiktsputen over hullet på siden av brillene.
5. Dobbeltsjekk at begge sider er satt helt inn ved å skyve inn på hver side.

Kasting av brukte ansiktsputer
Det er ingen spesielle krav til kassering av ansiktsputer.

ICS Impulse
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7

Arbeidsflyt i Otosuite Vestibular
Otosuite Vestibular-programvaren integrerer en rekke tester som brukes til evaluering av vestibulo-okulær refleks og
nystagmus, med mulighet for gjennomgang og rapportering i ett enkelt, kraftig PC-program.
Otosuite Vestibular-programvaren er utviklet for bruk av videobriller som er produsert av Natus. Denne delen beskriver
de viktigste egenskapene og funksjonene til Otosuite Vestibular-programvaren.

Workflow Panel (Arbeidsflytpanel)
Workflow Panel (Arbeidsflytpanel) viser elementene i en typisk arbeidsflyt
i Otosuite Vestibular, der én eller flere funksjoner vanligvis utføres i løpet av
en økt med en pasient.
•

Patient Selection (Pasientvalg)
Opprett en pasientoppføring eller velg en eksisterende pasientoppføring.

•

Current Patient (Aktuell pasient)
Dataene for den valgte pasienten vises. De kan redigeres ved behov.

•

•

Work (Arbeid) – Collect (Samle inn)
–

Kalibrer før testing.

–

Velg testen. Lisensen i brillene avgjør hvilke testgrupper som
er tilgjengelige.

–

Utfør testen.

Work (Arbeid) – Review (Gjennomgang)
Gjennomgå innsamlede data.

•

Work (Arbeid) – Report (Rapport)
Generer innsamlede data i en rapport.

•

Options (Alternativer)
Endre innstillinger om nødvendig.

7.1

Instruksjoner for pasienten før testing
Forsiktig • En hodeimpulstest må ikke utføres på pasienter med nakkeskade eller på pasienter som har fått
beskjed av legen om å begrense eller unngå nakkebevegelser.

Merk • Før en pasient ankommer for testing ber du pasienten om å følge disse generelle anbefalingene:
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•

Alkohol skal ikke inntas de 48 siste timene før testen.

•

Ikke bruk sminke rundt øynene.

•

Ikke bruk kontaktlinser.

•

Bruk behagelige klær.

ICS Impulse
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7.2

Starte Otosuite Vestibular-programvaren
1. Slå på datamaskinen.
2. Dobbeltklikk på Otosuite Vestibular-ikonet.

Pålogging
En ny installasjon av Otosuite Vestibular-programvaren leveres sammen med et brukernavn og passord for
Administrator.
Ikke slett det første brukernavnet og passordet fra påloggingsskjermbildet før minst ett nytt brukernavn med
passord er lagt til. Kontroller at minst én bruker har administratorrettigheter.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger til nye brukere, kan du se oppgaven «Legge til en ny bruker» i
Administrator-fanen.
1. Angi brukernavnet ditt i dialogboksen for pålogging.
2. Angi passordet.
3. Klikk på Login (Pålogging).

Avlogging
Klikk på knappen Logout (Logg av) nederst på skjermen.

7.3

Hovedskjermbildet til Otosuite Vestibular-programvaren
A. Workflow Panel
(Arbeidsflytpanel)

A

B. Arbeidsområde
C. Knapper for generelle
funksjoner
B

C

A. Workflow Panel (Arbeidsflytpanel)
Workflow Panel (Arbeidsflytpanel) viser elementene i en typisk arbeidsflyt i Otosuite Vestibular, der én eller
flere funksjoner vanligvis utføres i løpet av en økt med en pasient.

ICS Impulse
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B. Arbeidsområde
Når du velger en funksjon eller testtype, vises den i dette området Det kan inneholde et grafområde, strømmet
øyevideo og ulike vinduer, for eksempel vinduer for kalibrering før testing, for å starte testen, samt for
innsamling, gjennomgang og sammenligning av data.
Den uthevede testfanen over arbeidsområdet viser den valgte funksjonen.

C. Knapper for generelle funksjoner

7.4

•

Knappen User Guide (Brukerveiledning) for å vise brukerveiledningen.

•

Knappen Options (Alternativer) for tilpasning av testalternativer. Se Alternativer.

•

Knappen Logout (Logg av) for å logge av Otosuite Vestibular-programvaren.

•

Knappene Hide Workflow Panel (Skjul arbeidsflytpanel) og Display Workflow Panel
(Vis arbeidsflytpanel) for å skjule eller vise Workflow Panel (Arbeidsflytpanel).

Delen Patient Selection (Pasientvalg)
Blokken Patient Selection (Pasientvalg) i Workflow Panel (Arbeidsflytpanel) brukes til å opprette pasientoppføringer
og søke etter eksisterende pasientoppføringer.

Opprette en ny pasientoppføring
1. I Workflow Panel (Arbeidsflytpanel) i delen Patient Selection (Pasientvalg) klikker du på knappen New (Ny).
Skjermbildet for oppretting av en ny pasientoppføring vises.
Du kan sette opp pasientoppføringen på forhånd.
2. Angi informasjon om den nye pasienten.
•

Felt merket med en asterisk (*) må fylles ut.

Merk • Pasientens fødselsdato og kjønn er nødvendig for å fastslå de aldersbestemte standarddataene som skal brukes
for hodeimpulsforsterkninger for den aktuelle pasienten.

3. Klikk på knappen Save (Lagre).

Åpne en eksisterende pasientoppføring
1. I Workflow Panel (Arbeidsflytpanel) i delen Patient Selection (Pasientvalg) klikker du på knappen Existing
(Eksisterende).
Skjermbildet for søk etter eksisterende pasientoppføringer vises
I listen over pasienter kan du se en oversikt over tester for hver pasient, redigere pasientoppføringer og slå
sammen pasientoppføringer.
Dette merket i en relevant testkolonne indikerer at én eller flere tester er innsamlet for den
valgte pasienten.
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Det unike identifiseringssymbolet indikerer at testeren har merket én eller flere tester eller
videoer for et spesifikt formål. Det kan for eksempel henvise til unormale resultater, resultater
som skal brukes i en undersøkelse osv.
2. Hvis du vil søke etter en bestemt pasient, klikk i det øvre, tomme feltet og skriv inn noen tegn i den identifiserende
informasjonen, for eksempel pasientens etternavn.

3. Dobbeltklikk på pasientens navn eller klikk på knappen Open (Åpne) for å åpne
pasientoppføringen.
Se:

7.5

•

Current PatientDelen (Aktuell pasient)

•

Slå sammen to pasientoppføringer

Delen Current Patient (Aktuell pasient)
Når du åpner en pasientoppføring, viser delen Current Patient (Aktuell pasient) nødvendige data for den valgte
pasienten.
Se:
•

7.6

Redigere pasientdata

Delen Work (Arbeid)
I delen Work (Arbeid) har du tilgang til de tre hovedfunksjonene for å arbeide
med testdata i Otosuite Vestibular-programvaren:
•

Collect (Samle inn)
Når du har opprettet en ny pasientoppføring eller valgt en eksisterende
pasientoppføring, klikker du på Collect (Samle inn) for å starte arbeidsflyten
for datainnsamling. Se Samle inn data.

•

Review (Gjennomgang)
Når du har samlet inn data for en ny pasient eller valgt en eksisterende
pasientoppføring, klikker du på Review (Gjennomgang) for å gå gjennom
dataene. Se Gjennomgå data.

•

Report (Rapport)
Når du har samlet inn data for en ny pasient eller valgt en eksisterende
pasientoppføring, klikker du på Report (Rapport) for å generere en rapport.
Se Rapportere data.

De valgte funksjonene er uthevet for å understreke arbeidsflyten.

7.7

Klargjøre for testing
Avhengig av testene i protokollen du skal bruke til testing, kan det være at du må utføre noen av eller alle de følgende
trinnene:

ICS Impulse

•

Arbeide med protokoller

•

Sette brillene på pasienten

•

Bruke Syn nektet

•

Angi ROI og terskel
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•

Sette opp for innsamling av vridningsdata
Innsamling av vridningsdata krever en lisensnøkkel for Torsional (Vridning).

7.7.1

•

Kalibrering

•

Ta opp øyebevegelsesvideoer

Arbeide med protokoller
Otosuite Vestibular-programvaren leveres med flere forhåndsdefinerte protokoller. Én av disse protokollene er på
forhånd angitt som standardprotokoll.
En protokoll består av én eller flere tester.
Du kan
•

bruke standardprotokollen som vises

•

velge en annen protokoll

•

justere innstillingene for testene i protokollen

•

opprette en ny protokoll

Bruke standardprotokollen som vises
1. Protokollen som er angitt som standard, vises i rullegardinlisten
Select Protocol (Velg protokoll) i delen Collect (Samle inn).
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2. Testene som er inkludert i protokollen, vises, og den første testen
som skal utføres, blir uthevet når brillene er koblet til.

Velge en annen protokoll
•

Klikk om nødvendig for å velge protokollen du vil bruke i rullegardinlisten Select Protocol (Velg protokoll).

Justere innstillingene for testene i protokollen
Det er best å justere innstillingene for testene i protokollen før testøkten. Se Alternativer – Protocol (Protokoll).

Legge til eller fjerne tester i standardprotokollen
Se Alternativer – Protocol (Protokoll).

Importere protokoller og standardalternativer
Du kan importere standardprotokoller til ICS Impulse.
Hvis du har gjort endringer i innstillingene og ønsker å gå tilbake til standardinnstillingene, kan du bruke filen Default
Options (Standardalternativer).
1. Klikk på knappen Options (Alternativer) nederst på Workflow Panel (Arbeidsflytpanel).
2. Klikk på fanen General (Generelt).
3. I delen Import/Export Test and Report Options (Importer/eksporter test og rapportalternativer) klikker du på
knappen Import (Importer).
4. Gå til mappen C:\ProgramData\Otometrics\OTOsuiteV.
5. Klikk på mappen Options (Alternativer) og deretter på OK.
6. Velg Protocols (Protokoller) eller Default Options (Standardalternativer).
7. Velg alternativene du vil importere.
8. Klikk på Import (Importer).
9. Klikk på OK.
ICS Impulse
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7.7.2

Posisjonere pasienten
Se referansehåndboken for ICS Impulse for detaljerte beskrivelser for posisjonering av pasienten.

Kalibrering
Plasser pasienten minst en meter fra en vegg eller en annen jevn overflate som kan brukes som projiseringsflate.
Denne posisjonen brukes til kalibrering.
Merk • Hvis du setter pasienten i en stol, må stolen være stasjonær og må ikke snurre.
Når pasienten er posisjonert, må du kalibrere utstyret for testing av pasienten. Se Kalibrering.

7.7.3

Sette brillene på pasienten
Kontroller følgende før brillene settes på pasienten:
•

brillene har en ny, ubrukt ansiktspute

•

speilet er rent og uten riper

Se
•

Bytte ut ansiktsputen.

•

Vedlikehold.

•

«Bytte remmen» i Vedlikehold.

Når brillene er riktig plassert, sitter de bekvemt over neseryggen og skal ikke gli under testen.
Merk • Det er viktig at brillene sitter godt. Dårlig brilletilpasning kan medføre unøyaktig datainnsamling.
Briller som glir, gir ofte unøyaktige forsterkningsverdier (for høye).
Merk • Kontroller at alle glassoverflater er rene og uten riper før testing.

Merk Mer informasjon finnes i opplæringsvideoen eller på
https://hearing-balance.natus.com/products-services/ics-impulse

Ansiktsputetyper
Ansiktspute nr. 1

Ansiktspute nr. 2

Forsiktig • Ansiktsputen til engangsbruk må erstattes for hver ny pasient og må ikke rengjøres eller brukes på
nytt. Skal kastes i henhold til lokale forskrifter.
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1. Plasser brillene med ansiktspute nr. 1 på pasienten, og stram remmen.
2. Stram remmen godt nok til at brillene ikke beveger seg under testingen.
3. La det være litt fleksibilitet i kabelen, slik at hodet kan bevege seg under testingen, og fest kabelklemmen
i pasientens klær øverst på pasientens høyre skulder.
4. Påse at øynene er helt åpne med øyelokkene i en slik posisjon at de ikke forstyrrer registrering av pupillene.
Juster om nødvendig huden rundt pasientens øye:
–

Vipp bunnen av brillene ut og bort fra ansiktet. Trekk huden under øyet ned, og flytt brillene slik at huden
holdes på plass.

–

Vipp toppen av brillene ut og bort fra ansiktet. Trekk huden over øyet opp, og flytt brillene slik at huden
holdes på plass.

5. Kontroller at brillene sitter som de skal. Vurder å bruke ansiktspute nr. 2 hvis det er mellomrom mellom brillene og
pasientens ansikt.
Mellomrom oppstår ofte hvis ansiktspute nr. 1 brukes på en pasient med flat neserygg.
Bruk av feil ansiktspute eller gjenbruk av ansiktsputer kan føre til dårlig datakvalitet.
Merk • Bekreft av remmen er hel og ikke har skader før du bruker den på pasienten.

Uriktig brilletilpasning

ICS Impulse

Riktig brilletilpasning
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Eksempel 1 – Data innsamlet fra pasient som ikke har en flat neserygg
Med ansiktspute nr. 1
Med ansiktspute nr. 2

Forsterkningsverdiene er spredte, og øyeregistreringen
er større en hoderegistreringen. Disse dataene er et
resultat av at brillene har glidd.

Forsterkningsverdiene er samlet, og øyeregistreringenes
amplitude reduseres. Disse dataene indikerer at brillene
sitter som de skal.

Eksempel 2 – Data innsamlet fra pasient med flat neserygg
Med ansiktspute nr. 1
Med ansiktspute nr. 2

Forsterkningsverdiene er samlet, og øyeregistreringene
er under hoderegistreringen. Disse dataene indikerer at
brillene sitter som de skal.

7.7.4

Forsterkningsverdiene er spredt, og det er støy
i øyeregistreringene. Ansiktspute nr. 2 var ukomfortabel,
fikk pasienten til å blunke mye og hindret pasienten
i å fiksere på fikseringspunktet under
hodeimpulsmanøveren.

Ta opp video av øyebevegelse
Du kan ta et videoopptak av pasientens øyebevegelser uten noen analyse eller måling for eksisterende og nye
pasienter. Et opptak av romvideoen kan tas samtidig.

Ta opp en synkronisert romvideo
Hvis du bruker Synchronized Room Video (Synkronisert romvideo), kan det være nødvendig å justere
kameraposisjonen slik at hele pasientens hode er synlig i videoen under datainnsamling.
Hvis du spiller inn lyd, må kameraet plasseres slik at støy fra omgivelsene reduseres til et minimum.
Du kan aktivere eller deaktivere med Synchronized Room Video during Collection (Synkronisert romvideo under
innsamling) nederst på Workflow Panel (Arbeidsflytpanel).
Dobbeltklikk på pasientens navn eller klikk på knappen Open (Åpne) for å åpne
pasientoppføringen.
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Ta opp en øyevideo
1. Når du har opprettet en ny pasientoppføring eller valgt en eksisterende
pasientoppføring, klikker du på Collect (Samle inn) i delen Work (Arbeid).
2. Velg en test for opptak eller avspilling av en video fra rullegardinlisten.
3. Klikk på knappen Start.

4. Klikk på knappen Stop (Stopp) for å stoppe opptaket.

5. Angi om nødvendig kommentarer i vinduet nede til høyre.
Det er ingen grense for hvor langt videoopptaket kan være, men lengre videoopptak skaper større filer på harddisken.
Se også Videofilstørrelser.

7.7.4.1

Alternativer for videoopptak
Vinduet Video viser bildet av øyet.
Record (Opptak) er merket av som standard. Videoopptaket av øyet og
datainnsamlingen starter samtidig.
Merk av i avkrysningsruten Record (Opptak) for å kunne spille av
innsamlede data.
Dette er alternativene for bildevisning når du tar opp en øyevideo:
•

Eye Image (Øyebilde)

•

Pupil Image (Pupillbilde)

Knapper og alternativer for videoopptak
Knappen Start
•

Starte videoopptaket.

Knappen Stop (Stopp)
•

ICS Impulse

Stoppe videoopptaket.
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Videoavspilling
•

Velg testen for å spille av en video.
Listen over videoer som er tatt opp for den valgte pasienten, vises med informasjon om hver videofil.
Innspillingsinformasjon er angitt med videoen.
Beskrivelse
Date & Time (Dato og
klokkeslett)

•

Dato og klokkeslett for opptak av video.

•

Vision (Syn) eller Vision Denied (Syn nektet) ble valgt for opptaket.

•

Hvis du vil merke en fil for et spesifikt formål (for eksempel for å indikere
unormale resultater), setter du et merke i boksen under kolonneoverskriften
med dette symbolet.

Knapper og valg for Playback (Avspilling)
•

Play (Spill av)
Spiller av videoen.

•

Pause
Setter videoen på pause.

•

Stop (Stopp)
Stopper videoen.

•

Delete Right Video (Slett høyre video)
Sletter videoen(e) for den valgte testen.

Speed (Hastighet)
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•

Normal

•

Slow (Langsom)

•

Slower (Langsommere)
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7.7.4.2

Videofilstørrelser
Videofilstørrelsen avhenger av alternativene som er valgt for protokollen, om en romvideo er tatt opp,
om komprimering av øyevideo er aktivert, samt lengden på videoen som er tatt opp.

7.8

Samle inn data
1. Klikk på Collect (Samle inn) i delen Work (Arbeid) for å samle inn
data for en ny eller eksisterende pasient.
Protokollen som er angitt som standard, vises. Se Alternativer –
Protocol (Protokoll) for å endre standardprotokollen.
2. Klikk om nødvendig for å velge den protokollen du vil bruke
fra rullegardinlisten Select Protocol (Velg protokoll) i delen
Collect (Samle inn).
Testene som er inkludert i protokollen, vises, og den første testen
som skal utføres, blir uthevet når brillene er koblet til.
Hvis den valgte protokollen samsvarer med de tilkoblede brillene,
starter oppsettsekvensen.
Hvis oppsettsekvensen ikke starter, kontroller at protokollen
samsvarer med brillene som brukes.

7.8.1

Angi ROI og terskel
Du må angi ROI (interesseområde) før du kan utføre noen tester.
1. Velg protokollen og testen i Workflow Panel (Arbeidsflytpanel).
Vinduet for innstilling av ROI (interesseområde) og
pupillregistrering vises øverst i arbeidsområdet.
Verktøylinjen mellom øvre og nedre vindu viser hvilket trinn
du utfører.
2. Posisjoner pasienten. Se Posisjonere pasienten.
–

Få instruksjoner om riktig plassering av kun brillene ved å se Sette brillene på pasienten.
Merk • For instruksjoner om bruk av løsningen for Syn nektet se Bruke Syn nektet.

3. Plasser ROI rundt pupillen i det øvre vinduet:
–

Klikk midt på pupillen for å sentrere den grønne boksen
på pupillen.

4. Du kan velge bildetypen som vises, for å hjelpe deg å angi
pupillregistrering. Klikk på ønsket knapp på verktøylinjen mellom
det øvre og det nedre vinduet:
–

Display Grayscale Image (Vis gråtonebilde)
>
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–

Display Pupil Location (Vis pupillplassering)

Valget brukes bare til å angi pupillregistrering. Øyevideo tas alltid
opp i gråtoner.
>
5. Klikk på knappen Disable Manual Thresholding (Deaktiver manuell
justering) hvis pupillen ikke registreres automatisk.
Systemet sentrerer trådkorset på pupillen.
Pupillregistrering sikrer at pupillen registreres på riktig måte under
kalibrering og datainnsamling.
6. Be pasienten se på fikseringspunktet.
7. Observer trådkorset for å vurdere pupillregistrering. Hvis trådkorset
ikke registrerer pupillen, og for eksempel hopper rundt og ikke
holder seg sentrert på pupillen, justerer du med knappene på
terskelglideknappen.
Foreta ytterligere justeringer for å fjerne eventuelle hvite felter
utenfor det hvite, sirkelformede bildet av pupillen.
8. Nå kan du foreta kalibrering om nødvendig. Klikk på knappen
Next (Neste). Utfør kalibrering ved å se Kalibrering.

7.8.2

Kalibrering
Advarsel • Laserne slås på under denne prosedyren. Se ikke direkte på laserne. Bruk av andre
reguleringer eller justeringer, eller utførelse av andre prosedyrer enn angitt her i håndboken,
kan gi eksponering for skadelig stråling.
Under kalibreringen bes pasienten om å flytte blikket mellom de to prikkene som vises når laserne er slått på.
Systemet registrerer pupillens bevegelse når pasientens blikk flytter seg.
Kalibreringsverdiene lagres automatisk. Den lagrede kalibreringsverdien kan brukes til alle testene. Det er ikke
nødvendig å rekalibrere mellom testene, med mindre brillene har beveget seg. Hvis du lukker pasientoppføringen og
åpner den igjen, må kalibreringen foretas på nytt.
Merk • Etter at kalibrering er utført, skal ikke brillene flyttes på pasientens hode.

Kalibrere systemet
1. Klikk om nødvendig på knappen Help video (Hjelpevideo).
2. Sett pasienten foran en vegg uten visuelle distraksjoner.
3. Be pasienten holde hodet stille og følge laserpunktet kun med øynene.
4. Start kalibreringssekvensen: klikk på knappen Run (Kjør) kalibrering.
5. Angi om nødvendig kommentarer i vinduet nede til høyre.
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Bruke standard kalibreringsprosedyre
1. Be pasienten se rett frem. Plasser om nødvendig et fikseringspunkt på veggen.
2. Slå på den midtre laseren.
3. Be pasienten se på laserpunktet.
4. Klikk på knappen Default (Standard) kalibrering.

Utføre en hodekontroll
Det anbefales å utføre en hodekontroll før du starter testingen.
Klikk om nødvendig på knappen Skip Head Check (Hopp over hodekontroll) for å hoppe
over hodekontrollen.
1. Be pasienten se på fikseringspunktet.
2. Klikk på knappen Start Head Check (Start hodekontroll).
3. Flytt pasientens hode fra side til side med liten vinkel (omtrent 10 grader) i 10 sekunder. Dette skjermbildet viser
et nedtellingsur.
4. Kontroller at øye- og hodehastigheten stemmer overens.
5. Hvis øye- og hodehastigheten ikke stemmer overens, må pasienten kalibreres på nytt eller pasientens anamnese
må granskes.
6. Vinduet Collection (Innsamling) åpnes, og programvaren er klar til å begynne å samle
inn data.
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Eksempel på god kalibrering
I dette eksempelet stemmer øye- og hodehastigheten overens.

Eksempel på dårlig kalibrering
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7.8.3

Bruke Syn nektet
Deltester brukes vanligvis med eller uten syn.

Klargjøre Syn nektet-oppsett
Hvis det er valgt en test som krever Syn nektet-oppsett, ber programvaren brukeren om å klargjøre for testing med
Syn nektet.
1. Ikke test i et helt mørklagt rom. Det virker kanskje IKKE intuitivt, men for optimale resultater er omgivelseslys
gunstig for å oppnå et helt lystett testmiljø for pasienten.
2. For pasienter med lange øyevipper anbefales det å fjerne eventuell maskara. Maskara på innsiden av det svarte
vinduet i høyre øyekopp (som pupillen spores og øynet tas opp gjennom) påvirker pupill- og øyeregistrering.
3. Åpne settet for Syn nektet. Det inneholder en kopp til høyre øye og en lapp til venstre øye.
Forsiktig • Ikke rør det svarte vinduet.
Berør bare plastrammen til øyekoppen når du håndterer den høyre øyekoppen. Oljer i huden begrenser
virkningen av det tåkereduserende belegget på vinduet. Fingeravtrykk gjør det vanskelig å registrere
pupillen.
Forsiktig • Settet for Syn nektet til engangsbruk skal byttes ut for hver nye pasient og skal ikke rengjøres
eller brukes på nytt. Skal kastes i henhold til lokale forskrifter.

Kopp for høyre øye

Lapp for venstre øye

4. Feste koppen på høyre øye. Se Feste kopp for høyre øye.
5. Feste lappen på venstre øye. Se Feste lapp for venstre øye.
6. Informer pasienten om at rommet vil bli helt mørklagt en kort stund. Forsikre pasienten om at selv om han/hun
ikke kan se ut, kan kameraet i brillene fortsatt ta opp pasientens øyebevegelser.

Feste kopp for høyre øye
1. Fjern plastdekselet fra baksiden av koppen.
2. Be pasienten åpne øynene helt opp.
Merk • Det er enklest å plassere koppen hvis du sitter på samme nivå som pasienten, i stedet for å stå over
pasienten.
3. Be pasienten se rett frem. Pupillen skal være midt i det svarte vinduet.
4. Hvis pasientens øyelokk faller, holder du det oppe mens du plasserer koppen. Det bidrar til å holde pasientens øye
helt oppe under testingen.
5. Brett den innvendige kanten av koppen bakover og plasser kanten mot høyre side av nesen.
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A. Kant

B. Brett den innvendige kanten bakover

6. Påse at koppen er sentrert over øyet (ikke vinklet opp eller ned).
Forsiktig • Ikke rør det svarte vinduet.
Berør bare plastrammen til øyekoppen når du håndterer den høyre øyekoppen. Oljer i huden begrenser
virkningen av det tåkereduserende belegget på vinduet. Fingeravtrykk gjør det vanskelig å registrere
pupillen.
7. Trykk forsiktig rundt kantene for å påse at et segl er dannet hele veien rundt. Påse at koppen er lystett.

Feste lappen på venstre øye
1. Fjern plastdekselet fra baksiden av lappen.
2. Be pasienten lukke øyet.
3. Plasser lappen med den bredere siden mot nesen. Påse at lappen er sentrert over øyet (ikke vinklet opp eller ned).
4. Trykk forsiktig rundt kantene for å påse at det er tett hele veien rundt. Påse at lappen er lystett.

Verifisere lystetthet
1. Gi pasienten litt tid slik at øynene tilpasser seg.
2. Spør om pasienten kan se noe lys. Pass på at pasienten ikke ser direkte mot en lyskilde.
3. Når den synsnektede koppen og lappen er godt festet og pasienten ikke kan oppdage lys, fortsetter du med
å plassere brillene på pasienten.

Plassere briller med løsningen for syn nektet
Før brillene plasseres over løsningen for syn nektet, må du påse at brillene har en ny, ubrukt ansiktspute.
1. I Otosuite Vestibular-applikasjonen åpner du en test fra testgruppen Oculomotor (Okulomotorisk), Positional
(Posisjonell) eller Caloric (Kalorisk). Fra testgruppen Videos (Videoer) kan du også åpne Video Record/Playback
(Videoopptak/-avspilling). I testen må innstillingen Vision Denied (Syn nektet) være aktivert.
2. Plasser brillene på pasienten med koppen sentrert inne i brillene.
3. Stram remmen slik at brillene holder seg på pasienten under testingen, men brillene må IKKE være like stramme
som under hodeimpulstesting.
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Merk • Remmen behøver bare å være stram nok til at brillene sitter på under testing (spontan nystagmus, blikk,
posisjonell og kalorisk). En rem som er for stram, skyver løsningen for syn nektet inn i ansiktet og gir ubehag,
noe som gjør registrering av øyebevegelse vanskeligere.

4. Kontroller at øyet er sentrert inne i koppens vindu.
Riktig plassering

Feil plassering

A. Ikke sentrert loddrett: Mer av øyelokket skal være synlig over øyet.
B. Ikke sentrert loddrett: Mindre av området under øyet skal være
synlig.
C. Ikke sentrert vannrett: Innerkanten på koppen er ikke tilstrekkelig
nær nesen. Merk øyekroken i kanten av koppen.

Fjerne koppen og lappen for syn nektet
Forsiktig • Det er mye mer behagelig for pasienten når koppen og lappen for syn nektet fjernes sakte og
ikke raskt.
1. Be pasienten lukke øynene.
2. Dra koppen og lappen langsomt av pasientens ansikt.

7.8.4

Sette opp for innsamling av vridningsdata
Vridningsoppsett må utføres én gang for Vision (Syn) og én gang for Vision Denied (Syn nektet).

Merk • Uten en lisens for Torsional (Vridning) er det ikke mulig å fastslå om Torsional (Vridning) nystagmus
er til stede under testing. Med lisens for Torsional (Vridning) er øyeposisjonsregistrering og graf for
SPV (LFH) tilgjengelig. Med lisensen må innsamling av vridningsdata være aktivert i Options (Alternativer) >
[testtype].
1. Velg Options (Alternativer) > [testtype].
2. Aktiver Torsional (Vridning) ved å klikke i avkrysningsruten i vridningskolonnen.
Merk • Hvis du velger enten Vision Denied (Syn nektet) eller Torsional (Vriding), endres innsamlet
bildefrekvens til 60 fps (rammer per sekund). Denne frekvensen gjør at kameralukkeren er åpen lenger
(øker lyseksponeringen), noe som gir bedre bildekvalitet.
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Første gang systemet registrerer at du utfører en test som krever innsamling av vridningsdata i testøkten, ber
programvaren deg utføre vridningsoppsettet. Det kan skje selv om du har utført noen av testene i protokollen.
Dette må innhentes én gang for Vision (Syn) og én gang for Vision Denied (Syn nektet).

Innhenting av en vridningsreferanseramme
Innenfor en gitt testøkt skal innhenting av vridningsreferanseramme utføres:
•

én gang for tester med syn
og

•

én gang for eventuelle tester med syn nektet

Når Otosuite Vestibular-programvaren registrerer at du ønsker å samle inn en referanseramme for
Torsional (Vridning), vises et skjermbilde der bildet blir tatt.
1. Be pasienten om å se rett frem og holde øynene helt åpne.
2. Klikk på knappen Capture Eye Frame (Ta opp øyeramme).
Referansebildene for Torsional (Vridning) vises i den øvre delen av arbeidsområdet.
Referanserammene sammenlignes med de innsamlede dataene for å fastslå om vridende øyebevegelse er til stede.
Referansebildene kan brukes for alle etterfølgende SPV (LFH)-tester.
3. Hvis kvaliteten er dårlig, instruerer du pasienten på nytt og klikker på Capture Eye Frame (Ta opp øyeramme) på
nytt.
God kvalitet

Dårlig kvalitet

Hvis økten ble avbrutt eller bildet var dårlig, klikker du på knappen Setup (Oppsett), som nå inkluderer knappen
Capture Eye Frame (Ta opp øyeramme), og tar bildeopptaket på nytt.

7.8.5

Presentasjon med fjernkontroll
Presentasjon med fjernkontroll er en alternativ metode for noen testfunksjoner:
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•

Ved bruk av Head Position Feedback
(Hodeposisjonstilbakemelding)

I stedet for å klikke på Center (Midten) før datainnsamling
starter, trykker du og holder inne den venstre knappen i minst
2 sekunder. (Skjermbildet oppdateres så snart du slipper knappen.)

•

Hvis du vil starte en test

Trykk på venstre knapp.

•

Forlenge testens varighet

Når datainnsamlingen har startet, trykker du og holder inne den
venstre knappen til en tone bekrefter at testen er forlenget.
(Skjermbildet oppdateres så snart du slipper knappen.)

•

Hvis du vil stoppe en test

Trykk på høyre knapp.

•

Angi en hendelsesmarkør på
registreringen for en LFH-test

Trykk på venstre knapp når datainnsamlingen har startet.
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•

Merke registreringen for testen
Skew Deviation (Skjelingsavvik)

Trykk på venstre knapp for å angi at øyet er dekket.
Trykk på venstre knapp for å angi at øyet ikke er dekket.

Se Presentere med fjernkontroll for mer informasjon om presentasjonsfjernkontrollen.

7.8.6

Verktøylinjen Collect (Samle inn)
Knappene som vises på verktøylinjen, avhenger av de valgte testene. De kan angis i Options (Alternativer).
Knappene på verktøylinjen vises i den rekkefølgen du kan få bruk for dem, og de er delt inn i funksjonsgrupper.
Elementet i sekvensen som utføres for øyeblikket, er uthevet med grønt.

Elementer som er utført vises med et grønt merke.

Klargjøre for datainnsamling – ROI og kalibrering
Se Angi ROI og terskel og Kalibrering.
Knapp

Funksjon
Statusknapp som viser at kalibrering er utført.

Disable Manual Thresholding (Deaktiver manuell justering) / Enable Manual
Thresholding (Aktiver manuell justering)
•

Klikk for å deaktivere eller aktivere automatisk pupillregistrering.

Display Grayscale Image (Vis gråtonebilde) / Display Pupil Location
(Vis pupillplassering)
•

Klikk for å vise bildet av øyet i gråtoner eller i svart-hvitt.

Statusknapp som viser at en vridningsreferanseramme er innhentet.

Turn Center Laser On (Slå midtre laser på) / Turn Center Laser Off (Slå midtre
laser av)
•

Klikk for slå laserfunksjonen på eller av.

Turn Stimulus Laser On (Slå stimulilaser på)
•

Klikk for å slå på stimulilaser uten å måle pasientrespons for å gjøre
pasienten kjent med testen.

Turn Stimulus Laser Off (Slå stimulilaser av)
•

ICS Impulse

Klikk for å slå av stimulilaser slik at testingen er fullført.
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Run Calibration (Kjør kalibrering)
•

Klikk for å foreta kalibrering.

Default Calibration (Standard kalibrering)
•

Klikk for å bruke standardkalibrering for denne pasienten.

Start Head Check (Start hodekontroll)
•

Klikk for å starte hodekontrollen.

Skip Head Check (Hopp over hodekontroll)
•

Klikk for å hoppe over hodekontrollen.

Accept (Godta)
•

Klikk for å godta oppsettverdiene for kalibrering og hodekontroll.

Utføre datainnsamling

Record On (Opptak på) / Record Off (Opptak av)
•

Klikk for å velge videoopptak av øyebevegelse og/eller synkronisert
romvideo.

Disable Manual Thresholding (Deaktiver manuell justering) / Enable Manual
Thresholding (Aktiver manuell justering)
•

Klikk for å deaktivere eller aktivere automatisk pupillregistrering.

Display Grayscale Image (Vis gråtonebilde) / Display Pupil Location
(Vis pupillplassering)
•

Klikk for å vise bildet av øyet i gråtoner eller i svart-hvitt.

Turn Center Laser On (Slå midtre laser på) / Turn Center Laser Off (Slå midtre
laser av)
•

Klikk for slå laserfunksjonen på eller av.

Sentrere pasienten
Knapp

Funksjon
Center (Midten)
•
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Klikk for å vise pasientens hodeposisjon når testingen begynner. En simulert
visning av pasientens hode i rommet vises.
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Samle inn data
Knapp

Funksjon
Start
•

Klikk for å starte datainnsamlingen.

Stop (Stopp)
•

Klikk for å stoppe datainnsamlingen. Systemet stopper opptaket og lagrer
dataene.

Cancel (Avbryt)
•

Klikk for å avbryte datainnsamlingen. Ingen data blir lagret.

Event (Hendelse)
•

Klikk for å legge til et lite stjernemerke på grafen for å indikere at en
hendelse har inntruffet.

Extend (Utvid)
•

Klikk for å utvide den maksimale varigheten for datainnsamling ut over
varigheten som er definert som standard. Maksimal varighet kan justeres.
Se Alternativer.

Help Video (Hjelpevideo)
•

7.8.7

Klikk for å se en demovideo av den valgte deltesten.

Oversikt over skjermbildet Collect (Samle inn)
A

A. Testens navn

B

B. Registreringsforklaring

C

C. Registreringsvindu
D. Verktøylinje
E. Øyevideovisning
F. Hodeposisjonsvisning eller
romvideovisning

D
E
F

Dette skjermbildet gjelder de fleste tester.
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Beskrivelse

A. Testens navn

Tittelen på skjermbildet viser den valgte testen.

B. Registreringsforklaring

Registreringsforklaringen viser fargene som er forbundet med de viste
registreringene, som angitt i Options (Alternativer) for den spesifikke testen.

C. Registreringsvindu

Registreringsvinduet viser registreringene for den spesifikke testen.

D. Verktøylinje

Se Collect (Samle inn)-verktøylinjen.
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Funksjon

Beskrivelse

E. Øyevideovisning

Øyevideovisningen viser øyets handling i forhold til registreringen.
Denne informasjonen lagres ikke hvis ikke den er angitt til å gjøre det
i Options (Alternativer).

F. Hodeposisjonsvisning
eller romvideovisning

•

Hodeposisjonsvisning
Denne visningen angis i Options (Alternativer) når hodeposisjonstilbakemelding
er valgt. En omtrentlig gjengivelse av pasientens hode i rommet vises på
skjermen.
Hodeposisjontilbakemelding kan alltid spilles av.

•

Romvideovisning
Når romvideo er valgt, vises en sanntidsstrøm fra rommet under testingen.
Romvideo kan bare spilles av hvis dette alternativet er aktivert og videoen
er lagret.

Oversikt for skjermbildet Head Impulse (Hodeimpuls)
Dette skjermbildet gjelder for skjermbildet Head Impulse (Hodeimpuls).
A. Testens navn

A

B. Sanntidsregistreringvindu

B
C

C. Opplæringskurver-vindu

D
E

D. Hodeimpulser og
avvisninger

F

E. System- og
operatørtilbakemelding

G

F. Verktøylinje
G. Øyevideovisning

H
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H. Øyeposisjonsvisning
eller romvideovisning

Funksjon

Beskrivelse

Testens navn

Tittelen på skjermbildet viser den valgte testen.

Sanntidsregistrering-vindu

I dette vinduet kan du overvåke hode- og øyebevegelser mens du utfører
hodeimpulstesten. Den valgte testen (Lateral, LARP eller RALP) avgjør hvilken
hoderegistrering som er fet. Den fete hoderegistreringen skal være den som
beveger seg når hodeimpulsen avgis. De to andre hoderegistreringene skal være
forholdsvis flate. Det sikrer at den stimulerte kanalen er den du planla å teste.

Opplæringskurver-vindu

I dette vinduet representerer de grå opplæringskurvene formen på gode
hodeimpulser ved en rekke hastigheter: 100, 150, 200 og 250°/s.
De faktiske hode- og øyeregistreringene legges oppå de grå opplæringskurvene.
Øyeregistreringen er angitt i grønt. Hvite prikker langs Y-aksen angir hastigheten
på de innsamlede hodeimpulsene.

Godtatte impulser

Under testing vises godtatte hodeimpulser for både venstre og høyre impulser.

ICS Impulse

Arbeidsflyt i Otosuite Vestibular
Funksjon

Beskrivelse

Forkastet

De venstre og høyre hodeimpulsene som ikke er skikkelig utført, kombineres til
det forkastede antallet.

Operatør- og
systemtilbakemelding

Operatør- og systemtilbakemelding gir testeren veiledning ved mistenkte feil
i avviste hodeimpulser.
Se også Collect (Samle inn)-verktøylinjen.
• Hide real time trace graph (Skjul graf for sanntidsregistrering) / Display real
time trace graph (Vis graf for sanntidsregistrering)
Skjuler/viser sanntidsregistreringen og forstørrer opplæringskurven.
•

Spontaneous Nystagmus (Spontan nystagmus)
Merk av i denne avkrysningsruten hvis spontan nystagmus eller blikkutløst
nystagmus er til stede, for å hindre at gode hodeimpulser blir forkastet utilsiktet.

Øyevideovisning-vindu

Dette vinduet brukes til å overvåke aktiviteten i øynene som strømmes.

Øyeposisjonsvisning eller
romvideovisning

Vinduet viser et bilde av hodet og registrerer posisjonen til pasientens hode
i rommet. Den kan spilles av igjen sammen med datainnsamlingsregistrering
og øyevideo.

Hvis du planlegger å fullføre testing utover laterale hodeimpulser, vil programvaren veilede deg gjennom konfigurering
for LARP og RALP. Disse skjermbildene følger oppsettet til skjermbildet Head Impulse (Hodeimpuls).

7.9

Gjennomgå data
Fanen Analysis (Analyse)
Dette skjermbildet gjelder de fleste tester.
•

Eye Position Traces (Øyeposisjonsregistrering)-vindu

Øyeregistreringene sentreres rundt markøren. Rapporten skriver ut den delen av registreringen som er
sentrert rundt markøren.
Merk av i boksene i registreringsforklaringen for å vise
øyeposisjonsregistreringen:
–

HR – horisontal

–

VR – vertikal

–

TR – vridning

Valgene dine vises i vinduet Slow Phase Velocity (Langsom fasehastighet).
Når du lukker pasientoppføringen eller velger en annen test fra testlisten for den aktuelle pasienten,
går visningen tilbake til valgene som er angitt i Options (Alternativer).
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•

Vinduet Slow Phase Velocity (Langsom fasehastighet)

Denne grafen viser styrken til nystagmus som individuelle nystagmuspunkter identifisert av algoritmen SPV (LFH)
for registreringer for horisontal høyre (HR (HH)) og vertikal høyre (VR (VH)).
SPV Peak (°/s) (LFH-topp (°/s)) er angitt i grafen med en firkant.

•

–

For å velge et bestemt punkt klikker du på det eller bruker
venstre og høyre piltaster til å bevege deg mellom punkter
(dvs. mellom pulser).

–

Hvis algoritmen ikke velger en topp, angir du toppen for den
aktuelle registreringen manuelt.

Analysis Details (Analysedetaljer)-vindu

Test Type (Testtype)

Navn på testen som det er samlet inn data for

Operator (Operatør)

Personen som var logget på Otosuite Vestibular-programmet da dataene
ble samlet inn

Calibration (Kalibrering)

Informasjon om hvordan kalibrering er utført

Test Time (Testtid)

Dato og klokkeslett for start av datainnsamling

Elapsed Time (Medgått tid)

Testens varighet

Analysis Begin Time
(Starttidspunkt for analyse)

Tidspunktet da analysen startet

Verdier for SPV (LFH)
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Point (°/s) (Punkt (°/s))

Langsom fasehastighet for det valgte punktet (valgt puls)

Peak (°/s) (Topp (°/s))

Angitt toppunkt for langsom fasehastighet

Avg (°/s) (Gj.sn. (°/s))

Gjennomsnittshastighet for alle analyserte data

Min (°/s) (Min. (°/s))

Minste hastighet for alle analyserte data

Max (°/s) (Maks. (°/s))

Maksimal hastighet for alle analyserte data
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•

Video-vindu

I vinduet Video kan du spille av en video av pasientens øyebevegelser og pasientens hodeposisjon under
testing.
Spill av en video igjen ved å se Spille av datainnsamlingen igjen.

Fanen Vision and Vision Denied (Syn og Syn nektet)
•

Eye Position Traces (Øyeposisjonsregistrering)-vindu
Øyeregistreringene vises med syn og med syn nektet. Se fanen Analysis (Analyse) for en beskrivelse av
øyeregistreringene.

•

Test List (Testliste)-vindu
Dette vinduet viser de utførte testene.

•

Vinduet Vision and Vision Denied Analysis (Analyser for Syn og Syn nektet)
Denne grafen gir brukeren en umiddelbar sammenligning av gjennomsnittlige LFH-verdier med Syn og Syn nektet
for testvilkårene Blikk senter, Blikk høyre, Blikk venstre, Blikk opp og Blikk ned for horisontal (HR), vertikal (VR) og
vridning (TR)-verdiene for hver registrering.
Øynene øverst på kolonnene angir hvilke data som vises:

Viser gjennomsnittlig LFH-verdi for horisontal, vertikal eller vridning for registreringene
for alle disse testvilkårene som er innhentet med syn
Viser gjennomsnittlig LFH-verdi for horisontal, vertikal eller vridning for registreringene
for alle disse testvilkårene som er innhentet med Syn nektet
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HR

Horisontal (HR): viser til de horisontale registreringsverdiene for gjennomsnittlig LFHverdi

VR

Vertikal (VR): viser til de vertikale registreringsverdiene for gjennomsnittlig LFH-verdi

TR

Vridning (TR): viser til registreringsverdiene for vridning for gjennomsnittlig LFH-verdi
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x̄ SPV (°/s)
(x̄ LFH (°/s))

Gjennomsnittlig LFH-verdi for testvilkårene for syn og syn nektet som angitt av
programvaren (eller oppdatert av brukeren)
Et forhold for gjennomsnittlig LFH-verdi for horisontal, vertikal eller vridning for
registreringene for alle disse testvilkårene som er innhentet med Syn eller Syn nektet

Fanen Gaze Graph (Blikkgraf)
•

Eye Position Traces (Øyeposisjonsregistrering)-vindu
Dette vinduet viser øyeposisjonsregistreringer for den valgte testen. Se fanen
Analysis (Analyse) for en beskrivelse av øyeregistreringene.

•

Test List (Testliste)-vindu
Dette vinduet viser testene som er utført.

•

Gaze Graph Analysis (Analyse av blikkgraf)-vindu
Denne grafen viser resultatene av den automatiske analysen.

A

B

C

D

E

Øyets relative posisjon fastsettes for hver testbetingelse. Hver testbetingelse er representert ved en
boks i grafen:
A. Blikk mot høyre i venstre boks (basert på at pasienten ser på testeren)
B. Blikk oppover i øvre boks
C. Sentrert blikk i midtre boks
D. Blikk nedover i nedre boks
E.

Blikk mot venstre i høyre boks

Nystagmus for hver testbetingelse evalueres for retning, hastighet og amplitude.
Intensitetsgrenseverdier for pilen angis i Options (Alternativer). Pilene i diagrammet viser:
–

retningen (peker i retningen basert på at pasienten ser på testeren)

–

amplitudeintensitet (basert på tykkelsen på pilstreken)

–

hastighetsintensitet (basert på tykkelsen til pilhalen) for nystagmus

–

en sirkel som indikerer at ingen nystagmus er påvist

Følgende verdier oppgis for hver av de valgte Blikk-testbetingelsene:
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–

Direction (Retning): retningen som nystagmus pulserer i

–

SPV x̄ (°/s) (LHF x̄ (°/s)): gjennomsnittlig langsom fasehastighet for nystagmus i grader per sekund

–

Amplitude (°) (Amplitude (°)): gjennomsnittlig amplitude for nystagmus i grader
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7.9.1

Gjennomgå pasienttester
Du kan vise en liste over alle innsamlede tester for en pasient.
1. I Workflow Panel (Arbeidsflytpanel) velger du delen Patient Selection (Pasientvalg), og klikker på fanen
Existing (Eksisterende).
2. Søk etter pasienten du vil gjennomgå testene for.
3. I Workflow Panel (Arbeidsflytpanel) klikker du på Review (Gjennomgang) i delen Work (Arbeid). Vinduet viser alle
data som er innsamlet for den aktuelle pasienten.
4. Klikk på et testnavn for å vise de tilhørende testdataene.
Dette merket i en relevant testkolonne indikerer at én eller flere tester er innsamlet for pasienten.
Det unike identifiseringssymbolet indikerer at testeren har merket én eller flere tester eller
videoer for et spesifikt formål. Det kan for eksempel henvise til unormale resultater eller
resultater som skal brukes i en undersøkelse osv.
Videos (Videoer)
Oculomotor (Okulomotorisk)
Head Impulse (Hodeimpuls)
Positional (Posisjonell)
Caloric (Kalorisk)
Special Nystagmus (Spesiell nystagmus)

7.9.2

Spille av datainnsamling
Øyeposisjonsregistreringene og øyevideoen kan spilles av synkront med hodeposisjonstilbakemeldingen eller
romvideoen som ble tatt opp under testing.
Knapper og alternativer for videoavspilling

Play from Cursor (Spill av fra
markør)

ICS Impulse

Velg å starte avspilling der markøren befinner seg. Hvis avspilling ikke er
valgt, starter det ved begynnelsen av registreringen.
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Speed (Hastighet)

•

Normal
En øyevideo som tas opp ved 30 bilder per sekund, kan bare spilles
av i normal hastighet.

•

Slow (Langsom)
En øyevideo som tas opp ved 60 bilder per sekund, kan spilles av
i normal eller langsom hastighet.

•

Slower (Langsommere)
En øyevideo som tas opp ved > 60 bilder per sekund, kan spilles av
i normal, langsom eller langsommere hastighet.

7.10

Play (Spill av)

Starter synkronisert avspilling.

Pause

Setter synkronisert avspilling på pause.

Stop (Stopp)

Stopper synkronisert avspilling.

Rapportere data
•

Når du har valgt en pasientoppføring, klikker du på Report (Rapport) i blokken Work (Arbeid).

•

Vinduet Report (Rapport) viser standardrapporten. Rapporten inkluderer siste sett av data samlet inn for den
aktuelle pasienten. Standardrapporten lagres automatisk.

•

Se Redigere rapporter for å gjøre endringer i den aktuelle rapporten.

•

Se Alternativer – Reports (Rapporter) for å gjøre endringer i standardinnstillingene for alle rapporter.

Sette opp en standardrapport
Se Redigere rapporter.
Sett opp en rapport ved å gå til fanen Report
Options (Rapportalternativer) og merke av i
avkrysningsrutene for de alternativene du vil
inkludere i rapporten.
Klikk på fanene Symptoms (Symptomer),
Impressions (Inntrykk) og Macros (Makroer) og
klikk for å velge andre alternativer.

•

Select All (Velg alle)
Klikk for å velge alle alternativer.

•

Deselect All (Opphev valg av alle)
Klikk for å oppheve valget av alle alternativer.

54

ICS Impulse

Arbeidsflyt i Otosuite Vestibular

7.10.1

Rapportalternativer
Hvis dette er en ny pasient, er rapporten i dette vinduet standardrapporten som opprettes automatisk.
For en pasient med én eller flere rapporter vises rapportene under de enkelte fanene i rapportlisten, inkludert dato og
klokkeslett for generering av hver rapport.
Et merke i en testgruppekolonne indikerer at rapporten inkluderer data for denne testgruppen. Du kan forhåndsvise
alle rapportene for denne pasienten.

Kombinere økter eller testtyper i én rapport
Du kan utarbeide en ny rapport som kombinerer flere testøkter og/eller flere testtyper i én rapport.
1. Klikk på New (Ny) for å opprette en
ny rapport.
2. Hvis du vil legge til en test i rapporten,
klikker du på testgruppefanen og merker av
avkrysningsruten for testen som skal tas
med i listen Include Results From (Inkluder
resultater fra).

Listen Include Results From (Inkluder resultater fra) er delt inn etter testgrupper.
Tester angis med testdato og -klokkeslett og testnavn. Navnet er testtypen og testretningen. Avhengig av testen og
hvilke innstillinger og kommentarer som ble lagt til i testen, kan denne informasjonen også vises:
Data for Vision Denied (Syn nektet)
Data for Vision and Vision Denied (Syn og Syn nektet)
Data for Gaze Graph (Blikkgraf)
Data for Head Impulse (Hodeimpuls)
Positional (Posisjonell)-data
Data for Caloric (Kalorisk)
Inkludert i sammenligningen Head Shake (Hoderisting)
Unormale data
Remarks
(Kommentarer)

ICS Impulse
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Velge dataelementer
For hver testgruppe velger du de dataelementene som skal inkluderes i rapporten:
1. Fra listen Select Report Options (Velg rapportalternativer) merker du av i avkrysningsruten for hvert
rapportalternativ som skal inkluderes.
2. Klikk om nødvendig på Select All (Velg alle) for å inkludere alle alternativer eller på
Deselect All (Opphev valg av alle) for å ikke inkludere noen av alternativene.

7.10.2

Verktøylinjen Report (Rapport)
Verktøylinje – Rapportliste
New (Ny)

Delete (Slett)

View PDF (Vis PDF)

Verktøylinje – Valgt rapport
Print (Skriv ut)

Save PDF (Lagre PDF)

E-Mail (E-post)

Verktøylinje – Skalere den valgte rapporten
Klikk om nødvendig på Refresh (Oppdater) for å vise nylige endringer.
Zoom ut, zoom inn eller bruk glideskalaen.
Tilpass dokumentet til bredden, til høyden eller til 100 %.
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7.10.3

Redigere rapporter
Du kan legge til rapportalternativer og tilpasse en rapport slik at den inkluderer symptomer, inntrykk og makroer:
1.

I Workflow Panel (Arbeidsflytpanel) velger du delen Report (Rapport) og klikker på den rapporten du ønsker
å redigere.

2.

Velg fra vinduet Report Options (Rapportalternativer) i skjermbildet Report (Rapport).

Velge elementer fra rapportlister
Hvis noen av rapportlistene ikke vises, kan du importere de manglende listene på nytt. Se Importere
prøverapportlister.
•

Add Symptom (Legg til symptom)
Merk av i de aktuelle avkrysningsrutene for å velge symptom(er) som pasienten rapporterer i anamnesen.
Valgte elementer legges til rapportdelen med tittelen Symptoms (Symptomer).

•

Add Impression (Legg til inntrykk)
Merk av i de aktuelle avkrysningsrutene for å velge generelle medisinske inntrykk basert på testresultatene.
Valgte elementer blir lagt til rapportdelen med tittelen Impressions (Inntrykk).

•

Add Macros (Legg til makroer) og skriv inn teksten for det nye elementet.
Velg generelle funn fra listen Macros (Makroer) for å skrive i tekstfeltet for hver utførte test. Klikk på navnet til
makroen og deretter på Insert (Sett inn).
Tekst som vises i tekstfeltet, blir lagt til rapportdelen med tittelen Findings (Funn).
Hvis du ikke ønsker å sette inn en makro, skriver du funnene rett inn i tekstfeltet.

Lage tilpassede rapportlister
1. Klikk på Symptoms (Symptomer), Impressions (Inntrykk) eller Macros (Makroer) for å tilpasse rapportlister.
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2. Hvis du vil gi nytt navn til en gruppe eller endre elementteksten, klikker du elementet og foretar den ønskede
endringen.
3. Legg til en gruppe ved å klikke på Add Group (Legg til gruppe) og skriv inn navnet på den nye gruppen.
4. Klikk på et gruppenavn for å legge til et element:
–

Add Symptom (Legg til symptom)

–

Add Impression (Legg til inntrykk)

–

Add Macros (Legg til makroer)

Add Symptom (Legg til symptom)
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Add Impression (Legg til inntrykk)
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Add Macros (Legg til makroer)

5. Skriv inn teksten for det nye elementet.
6. Klikk på Save (Lagre) når du har gjort ønskede endringer.
Du kan ikke lagre det nye elementet hvis tekstfeltet ikke inneholder tekst. Du må legge til tekst i det nye elementet.

Gi nytt navn til grupper
Hvis du vil gi nytt navn til en gruppe eller endre elementteksten, klikker du elementet og foretar den ønskede endringen.

Velge elementer fra rapportlister
1. Klikk på Symptoms (Symptomer), Impressions (Inntrykk) eller Macros (Makroer) for å tilpasse rapportlister.
–

Symptoms (Symptomer)

–

Impressions (Inntrykk)

–

Macros (Makroer)

2. Klikk på Save (Lagre) når du har gjort ønskede endringer.
Hvis noe går galt, kan du importere listen fra produsenten på nytt. Se Importere prøverapportlister.

Omorganisere gruppeelementer og grupper
1. Hvis du vil endre rekkefølge på elementer i en gruppe eller rekkefølgen til gruppene i en liste, merker du av for
elementet eller gruppenavnet.
2. Klikk på Up (Opp) eller Down (Ned) for å flytte elementet eller gruppen.
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Slette et element eller en gruppe
1. Slett et element eller en gruppe ved å klikke på elementet eller gruppen og klikk deretter på Delete (Slett).
2. Klikk på OK for slette elementet eller gruppen permanent.

Eksportere rapportlister
1. Klikk på Export (Eksporter) for å eksportere en rapportliste.
2. Endre filnavn og plassering etter ønske.
3. Klikk på Save (Lagre).

Importere rapportlister
•

Velg Remove Existing List (Fjern eksisterende liste) for å erstatte den eksisterende listen med listen som skal
importeres.

•

Velg Keep Existing List (Behold eksisterende liste) for å legge til listen som skal importeres til den eksisterende
listen.

Hvis noe går galt, kan du importere listen fra produsenten på nytt. Se Importere prøverapportlister.
Rapportlisten kan importeres til ett system, tilpasses og eksporteres til andre frittstående arbeidsstasjonsystemer,
noe som er nyttig når et brukersted har flere frittstående arbeidsstasjoner.

7.11

Alternativer
Klikk på knappen Options (Alternativer) nederst på Workflow Panel (Arbeidsflytpanel).

7.11.1

•

Alternativer – General (Generelt)

•

Alternativer – Protocol (Protokoll)

•

Alternativer – Colors (Farger)

•

Testalternativer

•

Alternativer – Facility Info (Info om brukersted)

•

Alternativer – Reports (Rapporter)

•

Alternativer – System Settings (Systeminnstillinger)

Alternativer – General (Generelt)
1. Klikk på knappen Options (Alternativer) nederst på Workflow Panel (Arbeidsflytpanel).
2. Klikk på fanen General (Generelt).
I vinduet General (Generelt) kan du angi alternativer knyttet til video- og lydopptak, og utvide
visningen til en annen monitor.

7.11.2

Alternativer – Protocol (Protokoll)
1. Klikk på knappen Options (Alternativer) nederst på Workflow Panel (Arbeidsflytpanel).
2. Klikk på fanen Protocols (Protokoller).
I vinduet Protocols (Protokoller) kan du opprette, slette og arbeide med protokoller.
Hvis du vil gå tilbake til standardinnstillinger, se «Importere protokoller og standardalternativer» i
Arbeide med protokoller.
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Protokoller og tester
Protocols (Protokoller)

•

Klikk på rullegardinlisten for å velge protokollen du vil redigere.

Default (Standard)

•

Klikk på rullegardinlisten for å velge protokollen du vil bruke som standard.

•

Klikk for å aktivere avkrysningsruten Default (Standard).

•

Programmet starter med den første testen i den valgte protokollen.

Add New Protocol (Legg til ny protokoll)
•

Klikk for å legge til en ny protokoll. Se Arbeide med protokoller.

Copy As New (Kopier som ny)
•

Klikk for å velge protokollen du vil kopiere.

•

Klikk på knappen Copy As New (Kopier som ny) for å kopiere protokollen og
angi det nye navnet i feltet Protocols (Protokoller).

•

Du kan nå legge til eller slette tester i den nye protokollen, eller endre
innstillingene etter ønske.

Delete (Slett)
•

Klikk for å slette en valgt protokoll.

Tilgjengelige tester

Legge til tester i den automatiske protokollen
•

Klikk for å velge en test i listen Available Tests (Tilgjengelige tester).

•

Klikk på pilknappen for å flytte testen til protokollen.

Slette tester fra den automatiske protokollen
•

Klikk i listen Selected Tests (Valgte tester) for å velge testen du vil fjerne.

•

Klikk på knappen Delete (Slett) for å flytte testen til protokollen.

Velge mer enn én test
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•

Klikk på gruppenavnet for å velge alle tester i en testgruppe.

•

Hvis du vil velge tester som ikke er etter hverandre, klikker og holder du inne
tasten Ctrl og klikker deretter på hver enkelt test.
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Endre testrekkefølgen

7.11.3

•

Klikk i listen Selected Tests (Valgte tester) for å velge den testen du vil flytte
opp eller ned i listen.

•

Klikk på den aktuelle pilknappen flere ganger til testen er i den nye
posisjonen.

Alternativer – Colors (Farger)
Endre registreringsfargene
1. Klikk på knappen Options (Alternativer) nederst på Workflow Panel (Arbeidsflytpanel).
2. Klikk på fanen Colors (Farger).
3. Endre fargene ved behov.

Gjenopprette registreringsfarger til standardinnstillinger
1. Klikk på knappen Options (Alternativer) nederst på Workflow Panel (Arbeidsflytpanel).
2. Klikk på fanen Colors (Farger).
3. Klikk på knappen Restore (Gjenopprett).

7.11.4

Testalternativer
Se referansemanualen.

7.11.5

Alternativer – Facility Info (Info om brukersted)
1. Klikk på knappen Options (Alternativer) nederst på Workflow Panel (Arbeidsflytpanel).
2. Klikk på fanen Facility Info (Info om brukersted).
Bare brukere med Allow User to Change System Settings (Tillat at bruker endrer
systeminnstillinger) valgt i profilen, har tilgang til bestemte felter i dette vinduet.
Informasjonen som angis her, brukes i rapportene som spesifisert i vinduet Report (Rapport).
Se Alternativer – Reports (Rapporter).

Angi info om brukersted
Angi tekst i feltene for brukerstedet.

Legge til en logo
1. Klikk på Browse (Bla gjennom).
2. Naviger til stedet der filen som skal brukes til logo, er plassert.
3. Velg filen og klikk på Open (Åpne).
Logoens størrelse endres.
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Fjerne logoen
Klikk på Clear (Fjern) for å fjerne logoen.

7.11.6

Alternativer – Reports (Rapporter)
1. Klikk på knappen Options (Alternativer) nederst på Workflow Panel (Arbeidsflytpanel).
2. Klikk på fanen Report (Rapport).
3. Enkelte innstillinger i dette vinduet er bare tilgjengelige for brukere som har
administratortilgang til å endre systeminnstillinger.
Endringer i standardinnstillingene for rapporter påvirker bare rapporter som er opprettet etter
at endringene er utført. Hvis du vil gjøre endringer bare i den gjeldende rapporten.

7.11.7

Alternativer – System Settings (Systeminnstillinger)
1. Klikk på knappen Options (Alternativer) nederst på Workflow Panel (Arbeidsflytpanel).
2. Klikk på fanen System Settings (Systeminnstillinger).
3. Se Endre lagringssteder for eksport-, import-, video- og rapportfiler i PDF-format.
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8

Håndtering av data
Du kan vise en liste over alle innsamlede tester for en valgt pasient.
Åpne en eksisterende pasientoppføring ved å se delen Patient Selection (Pasientvalg).
Se også:

8.1

•

Redigere pasientdata

•

Administrasjon av pasientlister

•

Eksportere pasientdata

•

Importere pasientdata

•

Slå sammen to pasientoppføringer

•

Arkivere og sikkerhetskopiere Otosuite Vestibular-databasen

Redigere pasientdata
Eksisterende pasienter (tidligere testet)
1. I Workflow Panel (Arbeidsflytpanel) velger du delen Patient Selection (Pasientvalg).
2. Klikk på knappen Existing (Eksisterende) og søk etter pasienter du vil redigere data for.
3. Klikk på knappen Edit (Rediger).

4. Rediger pasientinformasjonen og klikk på Save (Lagre).

Aktive pasienter (som er under testing, gjennomgang eller for rapportgenerering)
1. I Workflow Panel (Arbeidsflytpanel) velger du delen Current Patient (Aktuell pasient).
2. Klikk på knappen Edit (Rediger).
3. Rediger pasientinformasjonen og klikk på Save (Lagre).

8.2

Administrasjon av pasientlister
Pasientvindu
1. I Workflow Panel (Arbeidsflytpanel) velger du delen Patient Selection (Pasientvalg).
2. Klikk på knappen Existing (Eksisterende).
Vinduet Patients (Pasienter) vises.
Vinduet Patients (Pasienter) lister opp Otosuite Vestibular-pasientdataene og omfatter pasientinformasjon i
vinduene Merge (Slå sammen), Patient Export (Pasienteksport) og Patient Import (Pasientimport).

ICS Impulse

65

Håndtering av data
–

Slå sammen pasientdata
I vinduet Merge (Slå sammen) kan du slå sammen pasientdata. Se Blokken Patient Selection (Pasientvalg).

–

Vinduet Patients (Pasienter) omfatter vinduet ICS Chartr når data for ICS Chartr er tilgjengelig.

–

Eksportere pasientdata
I vinduet Patient Export (Pasienteksport) kan du eksportere data fra Otosuite Vestibular-databasen.
Se Eksportere pasientdata.

–

Importere pasientdata
I vinduet Patient Import (Pasientimport) kan du importere data til Otosuite Vestibular-databasen.
Se Importere pasientdata.

Symboler i pasientlistene
Disse symbolene brukes i pasientlistene:
Dette merket i en relevant testkolonne indikerer at én eller flere tester er samlet inn for pasienten.
Det unike identifiseringssymbolet indikerer at testeren har merket én eller flere tester eller videoer for
et spesifikt formål. Det kan for eksempel henvise til unormale resultater, resultater som skal brukes i en
undersøkelse osv.
Videos (Videoer)
Oculomotor (Okulomotorisk)
Head Impulse (Hodeimpuls)
Positional (Posisjonell)
Caloric (Kalorisk)
Special Nystagmus (Spesiell nystagmus)

Søke etter en spesifikk pasientoppføring
Skriv inn én eller flere bokstaver for å søke etter en bestemt pasientoppføring.

Velge mer enn én pasientoppføring
•

Klikk på Select All (Velg alle) for å velge alle pasientoppføringer.
Klikk på Deselect All (Opphev alle) for å oppheve valget av alle pasientoppføringer.

66

•

Hvis du vil velge en gruppe pasientoppføringer, klikker du på det første navnet i gruppen,
holder inne tasten Shift og klikker på det siste navnet i gruppen.

•

Hvis du vil velge individuelle pasientoppføringer, trykker og holder du inne tasten Ctrl mens
du klikker på hver pasientoppføring.
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Legge til pasientoppføringer
Klikk på New (Ny) for å legge til en ny pasientoppføring. Se delen Patient Selection
(Pasientvalg) for instruksjoner.

•

Slette pasientoppføringer
Hvis du vil slette en pasientoppføring, velger du pasientoppføringen og klikker på
Delete (Slett).

•

Merk • Du blir bedt om å bekrefte sletting av pasientoppføringen. Hvis du velger Ja, blir dataene slettet
permanent. Det er ikke mulig å hente pasientoppføringen.

Endre rekkefølge for de viste listene
•

8.2.1

Klikk i kolonneoverskriften for å snu rekkefølgen på dataene som vises.

Eksportere pasientdata
Du kan eksportere én eller flere pasientoppføringer i flere formater.
1. I Workflow Panel (Arbeidsflytpanel) velger du delen Patient Selection (Pasientvalg).
2. Klikk på knappen Existing (Eksisterende).
3. Klikk på fanen Export (Eksporter).
Vinduet som åpnes, gir tilgang til alle Otosuite Vestibular-pasientoppføringer.
4. Velg de pasientoppføringene du vil eksportere.
5. Velg dataformatet. Se referansemanualen for ICS Impulse.

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

Velg for å eksportere pasientdata som skal deles med et annet ICS Impulse-system eller brukes til
elektroniske medisinske journaler.
Eksporten inkluderer en XML-fil og en ASCII .txt-fil for hver pasientoppføring. Rådataene i *.txt-filen er
nødvendige for å spille av pasientdata i Otosuite Vestibular-programmet.

PDF Reports (PDF-rapporter)
•

Velg for å eksportere pasientrapporter som skal brukes til elektroniske journaler.

ASCII Test Results (ASCII-testresultater)
•

Velg for å eksportere testresultatene til en CSV-fil (kommaseparerte verdier) som skal brukes til
forskningsformål i programmer som Microsoft Excel eller MATLAB.

Anonymize Patient (Anonymiser pasient)
•

ICS Impulse

Velg dette alternativet for å eksportere data for deling uten personopplysninger.
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aVOR
•

Velg for å eksportere øye- og hodeposisjonsdata til programmet aVOR.

6. Klikk på knappen Export (Eksporter).
–

Export (Eksporter) eksporterer filen til plasseringen som er angitt i vinduet Options > System Settings
(Alternativer > Systeminnstillinger).

–

Browse (Bla gjennom) eksporterer filen til plasseringen som du velger i nettleserfunksjonen.

Meldingen Exported (Eksportert) vises i kolonnen Status for å indikere at prosessen er fullført. Registreringen av
eksporterte pasientoppføringer fjernes når du lukker programmet.

8.2.2

Importere pasientdata
Du kan importere pasientoppføringer fra filer som er arkivert, importert eller eksportert fra Otosuite Vestibularprogramvaren tidligere.
1. I Workflow Panel (Arbeidsflytpanel) velger du delen Patient Selection (Pasientvalg).
2. Klikk på knappen Existing (Eksisterende).
3. Klikk på fanen Import (Importer).
4. Klikk på Browse (Bla gjennom) og naviger til plasseringen til filene som skal importeres.
*.xml- og *.txt-filer må importeres for å spille av pasientdataene. Det eneste unntaket er hodeimpulstestdata,
der dataene kan vises med bare *.xml-filen.
5. Klikk på OK.
6. Velg pasientfilen(e) du vil importere.
7. Klikk på Import (Importer).
Meldingen Imported (Importert) vises i kolonnen Status for å indikere at prosessen er fullført. Oppføringen av
importerte filer fjernes når programmet lukkes.
8. Klikk på Refresh List (Oppdater liste) for å oppdatere listen over pasientfiler i mappen Import (Importer).

8.3

Slå sammen to pasientoppføringer
Du kan kombinere to pasientoppføringer i én oppføring:
1. I Workflow Panel (Arbeidsflytpanel) velger du delen Patient Selection (Pasientvalg) og klikker på knappen
Existing (Eksisterende).
2. Klikk på vindusfanen Merge (Slå sammen).
3. Ikke åpne pasientoppføringene du vil slå sammen.
Du kan ikke slå sammen en pasientoppføring som er åpen.
Du kan bare slå sammen to valgte pasientoppføringer.
4. Klikk i avkrysningsrutene til de to pasientoppføringene du vil slå sammen.
5. Klikk på knappen Merge (Slå sammen).
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6. Klikk på radioknappen for feltene du vil slå sammen i den nye filen som opprettes for de sammenslåtte filene
enten fra listen Patient One (Pasient én) eller Patient Two (Pasient to).
Det må foretas et valg for hvert felt, selv om det ikke er noen oppføringer i noen av de to pasientlistene.
Dataene slås sammen i pasientoppføringen som ble opprettet først.
7. Klikk på OK for å bekrefte valgene.

8.4

Arkivere og sikkerhetskopiere Otosuite Vestibular-databasen
Hvis databasen ligger på en server, må alle brukere være logget av klientarbeidsstasjonene før data kan arkiveres eller
sikkerhetskopieres. Databaseadministrasjon kan ikke utføres fra en klientarbeidsstasjon.
1. I Otosuite Vestibular-programmet klikker du på Options (Alternativer) nederst på Workflow Panel
(Arbeidsflytpanel).
2. Klikk på System Settings (Systeminnstillinger).
3. Klikk på fanen Database.
Bare brukere med Allow User to Change System Settings (Tillat at bruker endrer systeminnstillinger) valgt
i profilen, har tilgang til databasefunksjoner.
Oppgitt antall megabyte (MB) er summen av:
–

plassen som brukes av eksisterende pasientdata
og

–

plassen som blir tilgjengelig hver gang pasientdata arkiveres

Det kan være at dette tallet ikke endres før all tilgjengelig plass for arkivering er brukt.

Arkivere pasientdata
Vi anbefaler å ha maksimalt 500 pasienter i databasen for å oppnå maksimal ytelse. Arkiverte pasientfiler kan
importeres tilbake til hoveddatabasen ved behov.
Arkivering fjerner pasientinformasjon, testdata, videorelaterte data og AVI-videoklipp fra Otosuite Vestibulardatabasen.
1. Velg:

ICS Impulse

–

All Patients (Alle pasienter) for å arkivere alle pasientoppføringer i databasen

–

Patients with Last Tested Date between (Pasienter med siste testdato mellom) for å bare arkivere
pasientoppføringer med siste testdato innenfor det valgte datoområdet
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2. Klikk på Archive Now (Arkiver nå). Denne handlingen:
–

oppretter en sikkerhetskopi av hele databasen

–

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

–

fjerner alle arkiverte filer fra databasen

Du kan importere en arkivert pasientoppføring på nytt. Se Importere pasientdata.

Automatisk sikkerhetskopiering
Som standard sikkerhetskopierer systemet automatisk dataene hver 7. dag. Vi anbefaler at du konfigurerer en
hyppigere automatisk sikkerhetskopiering. Pasientinformasjon, testdata og videorelaterte data forblir i Otosuite
Vestibular-databasen etter at sikkerhetskopieringen er utført. Vi anbefaler arkivering for å redusere databasens
størrelse og for å sikre pasientdata utenfor hoveddatabasen.
Hvis du vil lage en kopi av pasientdata som inneholder AVI-videoklippene, eksporterer du pasientdataene til en egen
plassering. Se Eksportere pasientdata.
En automatisk sikkerhetskopiering gjøres i henhold til tidsintervallet som er angitt bare hvis Enable Auto-Backup
(Aktiver automatisk sikkerhetskopiering) er valgt. Som standard tas en automatisk sikkerhetskopi av hele databasen
hver 7. dag.
Sikkerhetskopifilene lagres i c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Backups.
1. Sørg for at Enable Auto-Backup (Aktiver automatisk sikkerhetskopiering) er valgt.
2. Hvis du ønsker, kan du endre tidsrommet mellom sikkerhetskopieringer ved å angi antall dager i Auto-Backup
Every Days (Automatisk sikkerhetskopiering hver __ dag).
3. Sikkerhetskopieringen starter nå programmet lukkes.
Den forrige sikkerhetskopien får nytt navn og lagres med den nye sikkerhetskopien:
•

Den forrige sikkerhetskopifilen får endret navn til old_AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak.

•

En ny sikkerhetskopifil med navnet AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak blir opprettet.

Forebygge datatap – frittstående installasjoner
Regelmessig eksport av databasen forhindrer tap av data. Se lokale retningslinjer for hvor ofte denne eksporten bør
utføres.
1. Åpne Otosuite Vestibular-programvaren.
2. Ta en sikkerhetskopi. Se «Automatisk sikkerhetskopiering» i Arkivering og sikkerhetskopiering av Otosuite
Vestibular-databasen.
3. Eksporter alle pasientfiler. Se Eksportere pasientdata.
4. Dobbeltklikk på snarveien OTOsuiteV Files (OTOsuiteV-filer) på skrivebordet.
5. Naviger til mappen Backups (Sikkerhetskopier) og kopier den nyeste sikkerhetskopien til den egne plasseringen.
6. Naviger til mappen Exports (Eksport) og kopier alle filene til den egne plasseringen.
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Rengjøring og vedlikehold

9.1

Rengjøring
Hvis du har brukt håndsprit, må hendene dine være helt tørre slik at det ikke kommer håndsprit på enheten. Håndsprit
kan skade enheten.

Rengjøre brillene
•

Brillene kan rengjøres med en klut fuktet med en oppløsning av mildt rengjøringsmiddel og vann.
Advarsel • Brillekomponentene må aldri sprayes med eller nedsenkes i rengjøringsløsninger.
Rengjøringsløsninger kan ødelegge elektronikk og optikk.

Rengjøre speilet og kameraet
•

Bruk den medfølgende rengjøringskluten til å rengjøre speilet og kameralinsen. Flekker på speilflatene kan føre til
unøyaktig pupillregistrering. Hvis kameraet eller speilet ikke er rent, vil det vises artefakter under datainnsamling.
Merk • Uegnet rengjøring av speilet eller kameralinsen kan lage riper i overflatene.

9.2

Vedlikehold
Forsiktig • Følg alltid instruksjonene knyttet til rengjøring og vedlikehold.

ICS Impulse

•

La linsedekselet sitte på kameraet når brillene ikke er i bruk.

•

Hold brillene så rene og støvfrie som mulige. Fjern støv med en myk klut.

•

Kalibrer ICS Impulse-systemet før hver pasient testes, se Kalibrering.
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Bytte remmen
1. Fjern ansiktsputen.
2. Skyv plastklemmen ned med en penn, og dra ut
remklemmen festet til brillene.
3. Gjenta på den andre siden.
4. Fjern kabelen fra begge klemmene på remmen.

5. Ta en ny rem.
6. Hekt remklemmene på hver side av brillene.
7. Fest kabelen til begge klemmene på remmen.
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Tekniske spesifikasjoner
ICS Impulse monokulære videobriller (type 1085) er fra Natus Medical Denmark ApS.

Grensesnitt
USB 3.0 til PC

Strømforsyning
Enheten drives av USB (5 V DC, 900 mA).

Ytelsesegenskaper
Innganger

Monokulær (høyre øye)

Prøvetakingsfrekvens

250 fps – Head Impulse (Hodeimpuls), VOR, Video Record/Playback
(Videoopptak/-avspilling)
173 fps – Gaze (Blikk), Skew Deviation (Skjelingsavvik), Saccade (Sakkade),
Dynamic (Dynamisk), Repositioning (Reposisjonering), Caloric (Kalorisk), Special
Nystagmus (Spesiell nystagmus)
60 fps – når Torsional (Vridning) eller Vision Denied (Syn nektet) er valgt

Videoopptak

30 Hz, 60 Hz eller 120 Hz

Øyeregistrering

100 x 100 piksler Pupil Image (Pupillbilde) – Head Impulse (Hodeimpuls),
VOR (VOR), Monocular Video Frenzel
160 x 120 piksler Eye Image (Øyebilde) – Gaze (Blikk), Skew Deviation
(Skjelingsavvik), Saccade (Sakkade), Dynamic (Dynamisk), Repositioning
(Flytting), Caloric (Kalorisk), Monocular Video Frenzel, Special Nystagmus
320 x 240 piksler (når Torsional (Vridning) er valgt)
Område: Horisontal ± 30°, vertikal ± 25°

3-lasers sakkadestimuli

Rekkevidde ± 7,5° (maks. 15°)

Otosuite Vestibularprogramvare

Windows grafisk brukergrensesnitt; analyseprogramvare med høy ytelse;
databaselagring av testdata; avansert pasient- og testdataadministrasjon;
syn nektet for testing i fullstendig mørke

Laserspesifikasjoner
Bølgelengde

650 nm ± 20 nm

Utgangseffekt

< 0,95 mW

Driftsmodus
Kontinuerlig drift
Bruk ikke utstyret i nærheten av brennbare anestesimidler (gasser).

ICS Impulse
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Mål
Briller

Lengde

18,4 cm (7,25 tommer)

Bredde

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

Høyde

4,4 cm (1,75 tommer)

Vekt

60 g (2,1 oz)

Driftsmiljø
Temperatur

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

Relativ fuktighet

30 % til 90 %, ikke-kondenserende

Lufttrykk

700 hPa til 1060 hPa

Bruk i temperaturer under -20 °C (-4 °F) eller over +60 °C (140 °F) kan føre til permanent skade på enheten.

Lagring og håndtering
Temperatur

-20 °C til +60 °C (-4 °F til +140 °F)

Relativ fuktighet

< 90 %, ikke-kondenserende

Lufttrykk

500 hPa til 1060 hPa

Vesentlig ytelse
ICS Impulse monokulære videobriller har ingen vesentlig ytelse.

Standarder
Sikkerhet

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

EMC

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

Presentasjonsfjernkontroll
Anbefalt
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Logitech Wireless Presenter R400, Kensington Wireless Expert Presenter eller
Targus Laser Presentation Remote
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10.1

Tilbehør
Merk • For detaljert informasjon om enheten og programvaremoduler kan du se referansemanualen som er
oppført i denne tabellen.

Merk • Bruk riktige avtakbare deler med enheten.

Tilbehør

ICS Impulse

Brukerveiledning

ICS Impulse

7-50-21400-xx

Referansemanual

ICS Impulse

7-50-21700-EN

Programvare

Otosuite Vestibular-programvare

8-49-92600

Briller

Ansiktspute 1, 120/pk

8-62-50200

Ansiktspute 2, 100/pk

8-62-62300

Rem

8-35-34200

Optisk rengjøringsklut

7590527

Fikseringspunkt (2 ark/pk)

1-26-44000

Løsning for Syn nektet (200 sett/pk)

8-62-50700

Fjernkontrollklemme

8-36-00600

Synkronisert romvideo

Microsoft Life Cam USB-kamera

2-25-08805

Kabler

Kabelklemme

8-35-36900

Veske og feste

Bæreveske

8-35-36700

Veggstativ

8-62-45600
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10.2

Merknader om EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)
•

ICS Impulse-enheten er en del av et elektromedisinsk system, og er derfor underlagt spesielle sikkerhetsregler.
Derfor må instruksjonene for installasjon og bruk i dette dokumentet følges nøye.

•

Bærbart og mobilt høyfrekvent kommunikasjonsutstyr, for eksempel mobiltelefoner, kan påvirke funksjonaliteten
til ICS Impulse-systemet.

IEC 60601-1-2:2014 og EN 60601-1-2:2015
Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk stråling for alt utstyr og alle systemer
ICS Impulse-enheten er ment for bruk i de elektromagnetiske miljøene som er spesifisert nedenfor. Brukeren av ICS Impulse-enheten må forsikre seg
om at det brukes i et slikt miljø.
Strålingstest

Samsvar

Elektromagnetisk miljø – veiledning

RF-stråling

Gruppe 1

ICS Impulse-enheten bruker kun RF-energi til intern funksjon. Derfor er RF-strålingen
veldig lav, og vil sannsynligvis ikke forårsake interferens i elektronisk utstyr i nærheten.

Klasse A

ICS Impulse-enheten er egnet for bruk i alle miljøer, unntatt boliger og miljøer som er
direkte tilkoblet offentlig lavspent strømnett som forsyner bygninger brukt til boligformål.

CISPR11
RF-stråling
CISPR11
Harmoniske utslipp
IEC 61000-3-2

Ikke aktuelt

Spenningsvariasjoner/
flimmerutslipp
IEC 61000-3-3

Ikke aktuelt

Dette utstyret har strålingsegenskaper som gjør det egnet til bruk i industriområder og
sykehus (CISPR 11 klasse A). Hvis dette utstyret brukes i boligområder (der CISPR 11
klasse B normalt er nødvendig), kan det ikke gi tilstrekkelig beskyttelse for radiofrekvenskommunikasjonstjenester. Brukeren må kanskje iverksette tiltak, slik som å flytte eller
snu utstyret.

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet for alt utstyr og alle systemer
ICS Impulse-enheten er ment for bruk i de elektromagnetiske miljøene som er spesifisert nedenfor. Brukeren av ICS Impulse-enheten må forsikre seg
om at det brukes i et slikt miljø.
Immunitetstest

IEC 60601 testnivå

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

Elektrostatisk utlading
(ESD) IEC 61000-4-2

± 8 kV kontakt

± 8 kV kontakt

±2 kV, ± 4 kV,

± 2 kV, ± 4 kV,

± 8 kV, ± 15 kV luft

± 8 kV, ± 15 kV luft

Gulvene bør være av tre, betong eller
keramikkfliser. Hvis gulvet har gulvbelegg i syntetisk
materiale, skal den relative fuktigheten være
minst 30 %.
Merk: ICS Impulse-enheten skal betjenes eller
oppbevares innenfor det spesifiserte driftsområdet
for å oppfylle nivåene av indirekte utlading (luft) av
statisk elektrisitet. Se Tekniske spesifikasjoner,
driftsmiljø for den spesifiserte relative
luftfuktigheten og temperaturen.

Elektrisk rask
transient/burst
IEC 61000-4-4

± 2 kV for
strømforsyningslinjer

Overspenning
IEC 61000-4-5

± 1 kV linje(r) til linje(r)

Ingen relevante porter

Nettstrømkvalitet skal være som for et vanlig
kommersielt eller sykehusmiljø.

Ingen relevante porter

Nettstrømkvalitet skal være som for et vanlig
kommersielt eller sykehusmiljø.

± 1 kV for inn-/utgangslinjer
± 2 kV linje(r) til jord
± 2 kV DC inngangslinje(r)
til jord
± 1 kV DC inngangslinje(r)
til linje(r)
± 2 kV I/U-linje(r) til jord
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Spenningsfall, korte
avbrudd og
spenningsvariasjoner på
strøminngangslinjer
IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 syklus

Ingen relevante porter

Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° og 315°
0 % UT; 1 syklus og
70 % UT; 25/30 sykluser
Enkeltfase: ved 0°

Spenningsbrudd på
strøminngangslinjer
IEC 61000-4-11

0 % UT; 250/300 sykluser

Ingen relevante porter

Strømfrekvens

30 A/m

Ingen relevante porter som
kan påvirkes

50/60 Hz magnetisk felt
IEC 61000-4-8

Nettstrømkvalitet skal være som for et vanlig
kommersielt eller sykehusmiljø. Hvis det kreves at
ICS Impulse-enheten skal kunne brukes under
strømbrudd, anbefales det å forsyne ICS Impulseenheten med strøm fra en avbruddsfri
strømforsyning (UPS) eller et batteri.

Magnetfelt for strømfrekvens skal ha nivåer som en
vanlig plassering i et vanlig kommersielt miljø eller
sykehusmiljø.
Endre plasseringen av ICS Impulse-enheten hvis det
observeres negativ innvirkning på målingene.

UT er strømnettets spenning før bruk av testnivået.

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet – for utstyr og systemer som brukes på helseinstitusjoner

ICS Impulse-enheten er ment for bruk i de elektromagnetiske miljøene som er spesifisert nedenfor. Brukeren av ICS Impulse-enheten må forsikre seg
om at det brukes i et slikt miljø.
Strålingstest

IEC 60601 testnivå

Samsvarsnivå

Ledet RF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz til 80 MHz

150 kHz til 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM-bånd

ISM-bånd

Utstrålt RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,7 GHz

80 MHz til 2,7 GHz

Nærhetsfelt fra trådløs
RF-kommunikasjon

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

Elektromagnetisk miljø – veiledning

Avstanden mellom ICS Impulse-enheten og trådløst
RF-kommunikasjonsutstyr må være mer enn
30 cm (11,8 tommer).
Dette utstyret har strålingsegenskaper som gjør det
egnet til bruk i industriområder og sykehus
(CISPR 11 klasse A). Hvis dette utstyret brukes
i boligområder (der CISPR 11 klasse B normalt er
nødvendig), kan det ikke gi tilstrekkelig beskyttelse
for radiofrekvens-kommunikasjonstjenester.
Brukeren må kanskje iverksette tiltak, slik som
å flytte eller snu utstyret.
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Symbolordliste

Symbol
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Standardreferanse

Standard symboltittel

Symboltittel
i henhold til
referert
standard

Forklaring

ISO 15223-1
Symbol 5.7.7

Medisinsk utstyr – Symboler
som skal brukes med
informasjon som skal leveres
av produsenten

Medisinsk
utstyrsenhet

Dette produktet er
medisinsk utstyr.

Direktiv
93/42/EØF

Direktiv for medisinsk utstyr

CE-merking

Betyr samsvar med
europeiske
sikkerhetsstandarder.
(Angitt nummer vises
under symbol.)

MDR
2017/745

EU-forordning for medisinsk
utstyr

21 CFR
801.109(b)(1)

Merking – Reseptbelagte
enheter

Kun resept

Indikerer at produktet er
autorisert for salg av eller
på bestilling av en lisensiert
helsepersonell.

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Mengde

Antall deler i en pakning.

2012/19/EU

Kassering av elektrisk og
elektronisk utstyr (WEEE)

Anvisninger
for kassering
etter endt
brukstid

Indikerer at elektrisk og
elektronisk avfall ikke skal
kastes sammen med
restavfallet, men leveres
som spesialavfall.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.1

Medisinsk utstyr – symboler
som skal brukes på etiketter,
merking og tilleggsinformasjon
for medisinsk utstyr

Produsent

Indikerer produsenten av
det medisinske utstyret.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.3

Medisinske enheter –
Symboler som skal brukes
med merker og etiketter på
medisinske enheter, og
informasjon som skal leveres –
Del 1: Generelle krav.

Produksjonsdato

Angir datoen for når det
medisinske utstyret ble
produsert.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.5

Medisinsk utstyr – symboler
som skal brukes på etiketter,
merking og tilleggsinformasjon
for medisinsk utstyr.

Partikode

Angir produsentens
partikode, slik at partiet
kan identifiseres.

ISO 15223-1
Symbol 6.1.5

Medisinsk utstyr – symboler
som skal brukes på etiketter,
merking og tilleggsinformasjon
for medisinsk utstyr.

Katalognummer

Angir produsentens
katalognummer, slik at det
medisinske utstyret kan
identifiseres.

ICS Impulse
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Symbol

Standardreferanse

Forklaring

ISO 15223-1
Symbol 5.1.7

Medisinsk utstyr – Symboler
for medisinsk utstyr til bruk på
etiketter, som merking og til
informasjon.

Serienummer

Angir produsentens
serienummer, slik at en
spesifikk medisinsk enhet
kan identifiseres.

UL-oppføring

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

NRTL-sertifiseringer
(Nationally Recognized
Testing Laboratories)

IEC 60601-1
Tabell D.1 nr. 19

Elektromedisinsk utstyr –
Del 1: Generelle krav til
grunnleggende sikkerhet og
vesentlig ytelse.

Anvendt del,
type B

For å identifisere en
anvendt del av type B som
er i samsvar med
IEC 60601-1.

Medisinsk utstyr – Symboler til
bruk på etiketter, merking og
tilleggsinformasjon for
medisinske utstyrsenheter.

Se bruksanvisningen
for bruk

Indikerer behovet for at
brukeren må konsultere
bruksanvisningen.

Elektromedisinsk utstyr –
Del 1: Generelle krav til
grunnleggende sikkerhet og
vesentlig ytelse.

Følg bruksanvisningen

Se bruksanvisningen.

Medisinsk utstyr – symboler
som skal brukes på etiketter,
merking og tilleggsinformasjon
for medisinsk utstyr.

Forsiktig

Angir behovet for at
brukeren konsulterer
bruksanvisningen for viktig
informasjon slik som
advarsler og forholdsregler
som av ulike grunner ikke
kan presenteres på den
medisinske utstyrsenheten.

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

ISO 15223-1,
symbol 5.4.4

IEC 60601-1
Tabell D.1 nr. 10

ICS Impulse

Standard symboltittel

Symboltittel
i henhold til
referert
standard

MERKNAD på ME-UTSTYR
«Følg bruksanvisningen».

Elektromedisinsk utstyr –
Del 1: Generelle krav til
grunnleggende sikkerhet og
vesentlig ytelse.

IEC 60601-1
Tabell D.2 nr. 2

Elektromedisinsk utstyr –
Del 1: Generelle krav til
grunnleggende sikkerhet og
vesentlig ytelse.

Generelle
varseltegn

Indikerer en potensiell fare
for personskade på pasient
eller bruker.

ISO 15223-1
Symbol 5.2.8

Medisinsk utstyr – symboler
som skal brukes på etiketter,
merking og tilleggsinformasjon
for medisinsk utstyr.

Må ikke brukes
hvis
emballasjen er
skadet

Indikerer at det medisinske
utstyret ikke må brukes
hvis emballasjen er skadet
eller åpnet.

ISO 15223-1
Symbol 5.3.7

Medisinsk utstyr – symboler
som skal brukes på etiketter,
merking og tilleggsinformasjon
for medisinsk utstyr.

Temperaturgrense

Angir temperaturgrensene
(for lagring) som det
medisinske utstyret trygt
kan utsettes for.

ISO 15223-1
Symbol 5.3.8

Medisinsk utstyr – symboler
som skal brukes på etiketter,
merking og tilleggsinformasjon
for medisinsk utstyr.

Luftfuktighetsgrense

Indikerer
fuktighetsområdet (for
lagring) som det
medisinske utstyret trygt
kan utsettes for.
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Symbol

Standardreferanse

Standard symboltittel

Symboltittel
i henhold til
referert
standard

Forklaring

ISO 15223-1
Symbol 5.3.9

Medisinsk utstyr – symboler
som skal brukes på etiketter,
merking og tilleggsinformasjon
for medisinsk utstyr.

Grense for
atmosfærisk
trykk

Indikerer området for
atmosfærisk trykk som det
medisinske utstyret trygt
kan utsettes for.

IEC 60825-1:2014

Sikkerhet for laserprodukter –
Del 1: Utstyrsklassifisering og
krav

Advarsel:
Optisk stråling,
ikke se direkte
inn i lyskilden.

Indikerer at man ikke skal
se direkte inn i lyskilden.

ISO 15223-1
Symbol 5.4.2

Medisinsk utstyr – symboler
som skal brukes på etiketter,
merking og tilleggsinformasjon
for medisinsk utstyr.

Må ikke brukes
på nytt

Indikerer medisinsk utstyr
som er tiltenkt for én gangs
bruk eller for bruk på én
enkelt pasient under én
prosedyre.
MERK: Synonymer for
«Må ikke brukes på nytt»
er «engangsbruk» og «skal
kun brukes én gang».

ISO 7000 /
IEC 60417
Symbol 0621
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Grafiske symboler som brukes
på utstyret

Kan knuses,
vær forsiktig

Indikerer at innholdet
i transportpakken kan
knuses, og at pakken må
behandles forsiktig.

ICS Impulse
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11.2

Generelle advarsler, forsiktighetsregler og merknader
Denne håndboken inneholder informasjon som må følges for å sikre trygg bruk av de enhetene og den programvaren
som er dekket i denne håndboken. Eventuelle lokale forskrifter og bestemmelser må også alltid følges.
Natus ICS-produkter er ikke konstruert for å bli brukt sammen med enheter som ikke er godkjent av Natus.
Kombinasjon av produkter som ikke er godkjent, kan gjøre ICS Impulse usikkert. Alle deler av Impulse-systemet egner
seg for bruk i pasientmiljøet.
Hvis ICS Impulse-systemet brukes sammen med ICS Arial eller annen lignende testenhet, må du kontrollere at alle
opplysninger, forsiktighetsregler og advarsler i bruksanvisningen for testenheten blir fulgt.
Se de enkelte håndbøkene for spesifikke sikkerhetsregler for ICS Arial og lignende testenheter.

Advarsler
Advarsel • Følgende betingelser eller praksiser kan utgjøre en risiko for dødsfall eller alvorlig skade for
brukeren eller pasienten:
•

ICS Impulse-brillene inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren. Av sikkerhetshensyn og for
at garantien skal være gyldig, skal service og reparasjon av elektromedisinsk utstyr bare utføres av
produsenten av utstyret eller av autoriserte verksteder. Hvis det oppstår feil, kontakter du leverandøren
med en detaljert beskrivelse av feilen(e).

•

Hold enheten unna væsker. La det ikke komme fuktighet inn i enheten. Fuktighet inne i enheten kan skade
instrumentet og kan føre til risiko for elektrisk støt for brukeren eller pasienten.

•

Bruk ikke instrumentet i nærheten av brennbare anestesimidler (gasser) eller i et oksygenrikt miljø.

•

Et laserprodukt i klasse 2 benyttes til kalibrering. Laserstrålen projiserer fra forsiden av brillene på en fast
overflate.
Se ikke direkte på laserne. Bruk av andre reguleringer
eller justeringer, eller utførelse av andre prosedyrer
enn angitt her i håndboken, kan gi eksponering for
skadelig stråling.

•

Ikke berør ikke-medisinske deler, slik som datamaskinen eller skriveren, og pasienten samtidig.

•

Eksponering for elektromagnetiske felter forstyrrer registreringen av riktige målinger. ICS Impulsesystemets kameraer og gyroskoper er følsomme for elektriske forstyrrelser. Unngå statiske utladninger og
elektromagnetiske felter.

•

Når du kobler utstyr til USB-kontaktene, må du ta hensyn til følgende:
–

IT-utstyr må være sertifisert i henhold til relevante EN/IEC-sikkerhetsstandarder, f.eks. EN/IEC 60950
eller IEC 62368-1.

–

Bruk av tilkoblet utstyr i pasientmiljø. Påse at det elektromedisinske systemet oppfyller kravene
i EN 60601-1.

ICS Impulse-systemet er del av et elektromedisinsk system. Ved montering av elektromedisinske systemer
må personen som utfører monteringen, ta hensyn til at tilkobling av annet utstyr som ikke samsvarer med
samme sikkerhetskrav som ICS Impulse-systemet, kan føre til at systemets totale sikkerhetsnivå reduseres.
ICS Impulse-systemet er utformet for å sikre oppfylling av kravene i EN 60601-1 når PC, skriver osv.
plasseres utenfor rekkevidde for pasienten, dvs. ikke nærmere enn ca. 1,5 meter eller 5 fot.
•

ICS Impulse

Defibrillatorer eller høyfrekvent operasjonsutstyr må aldri brukes på pasienten når vedkommende er
koblet til enheten.
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Forsiktighetsregler
Forsiktig • Følgende betingelser eller praksiser kan utgjøre en risiko for skade på brukeren eller pasienten,
eller for skade på data eller enheten:
•

Installer enheten i et miljø som minimerer mengden statisk elektrisitet. Bruk for eksempel antistatiske
gulvtepper.

•

Ingen deler må spises, brennes eller på annen måte brukes til andre formål enn de bruksområdene som er
angitt under «Tiltenkt bruk» i denne håndboken.

•

Enheten kan kasseres som vanlig elektronisk avfall i henhold til lokale forskrifter.

•

Avslutt bruken av utstyret umiddelbart hvis det forekommer hudirritasjon eller ubehag.

•

ICS Impulse-systemet må installeres og settes i drift i henhold til EMC-informasjonen i denne håndboken.
Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke elektromedisinsk utstyr. ICS Impulse-systemet
kan bli forstyrret av annet utstyr med CISPR-strålingskrav.

•

Det er en liten kjølevifte inne i brilleinnfatningen. Dersom kjøleviften mot formodning skulle være blokkert,
kan temperaturen på brilleoverflaten som er i kontakt med pasienten, stige til 42,2 °C.

•

Hold viftebladene fri fra hindringer.

•

En hodeimpulstest må ikke utføres på pasienter med nakkeskade eller på pasienter som har fått beskjed
av legen om å begrense eller unngå nakkebevegelser.

•

Bruk ikke enheten hvis det er feil på den.

Merknader
Merk • Følgende tilstander eller praksiser krever at brukeren er ekstra oppmerksom:
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•

Av sikkerhetsårsaker og grunnet virkningen på EMC må tilbehør som er koblet til kontaktene på utstyret
være identisk med utstyret som leveres med systemet.

•

Bruk av annet tilbehør og andre kabler enn det som er spesifisert for denne enheten, kan gi økt stråling
eller redusert immunitet for ICS Impulse-systemet. Se Tilbehør for mer informasjon.

•

ICS Impulse-systemet bør ikke brukes ved siden av eller stablet sammen med annet utstyr. Hvis det er
nødvendig med bruk ved siden av eller stablet sammen med annet utstyr, bør utstyret eller systemet
observeres for å bekrefte normal drift i konfigurasjonen det skal brukes i.

•

Unngå samtidig bruk av flere USB-enheter.

•

Gjenoppretting av sikkerhetskopier kan bare gjøres under veiledning fra servicepersonell. Å utføre en
gjenoppretting vil føre til et permanent tap av data som er samlet inn etter sikkerhetskopieringen, og
tapte data kan ikke gjenopprettes.

•

Hvis du berører brillene eller brilleremmen mens du beveger pasientens hode, kan det medføre at
kameraet beveger seg, noe som forårsaker artefakter i innsamlingsdataene.

•

Hvis du velger å slette videoene for den valgte testen og klikker på Ja når du blir bedt om det, slettes
videoen permanent. Videodataene kan ikke hentes.

•

Hvis du velger å slette en valgt test og klikke på Ja når du blir bedt om det, slettes testdataene permanent.
Testen kan ikke hentes.

•

Installasjon av annen tredjepartsprogramvare (applikasjoner eller programmer) enn spesifisert av Natus,
kan skade sikkerheten eller effektiviteten til dette systemet.

•

Riktig plassering av øyeposisjonsindikatoren sikrer at hodet blir nøyaktig plassert i neste trinn. Før du
fortsetter, kontrollerer du at øyeposisjonsindikatoren er rett foran hodet på tilbakemeldingsgrafikken.

ICS Impulse

Produsent
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Produsent
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup
Danmark
Tlf.: +45 45 75 55 55
Faks: +45 45 75 55 59
E-post: otoinfo@natus.com
Nettadresse: hearing-balance.natus.com

Produsentens ansvar
Produsenten er ansvarlig for virkningene på utstyrets sikkerhet, pålitelighet og ytelse utelukkende hvis:
•

All montering, utvidelse, justering, modifikasjon og reparasjon utføres av utstyrsprodusenten eller personer som
er autorisert av produsenten.

•

Den elektriske installasjonen som utstyret kobles til, samsvarer med kravene som er spesifisert i delen Tekniske
spesifikasjoner i denne håndboken.

•

Utstyret brukes i samsvar med bruksanvisningene.

Produsenten forbeholder seg retten til å fraskrive seg alt ansvar for driftssikkerhet, pålitelighet og ytelse til utstyr som
blir vedlikeholdt eller reparert av andre parter.

13

Instruksjoner for kassering
Natus Medical Incorporated forplikter seg til å oppfylle kravene i EUs WEEE-forskrifter (avfallsdirektivet for elektrisk og
elektronisk utstyr) 2012/19/EU. I disse forskriftene står det at elektrisk og elektronisk avfall må samles separat for
riktig behandling og gjenvinning for å sikre at det blir gjenbrukt eller resirkulert på en trygg måte. I tråd med den
forpliktelsen kan Natus Medical Incorporated gi videre forpliktelsen til å ta tilbake og resirkulere til sluttbrukeren,
med mindre annet er avtalt. Kontakt oss for mer informasjon om innsamlings- og resirkuleringssystemer som er
tilgjengelig for deg i ditt område på natus.com.
Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige og utgjøre en
fare for menneskers helse og miljø hvis utstyres ikke håndteres riktig. Sluttbrukerne har derfor også et ansvar for
å sikre at utstyret blir gjenbrukt og resirkulert på en trygg måte. Brukere av elektrisk og elektronisk utstyr må ikke kaste
det sammen med annet avfall. Brukere må benytte kommunale avfallsordninger eller produsentens/importørenes
forpliktelse til å ta tilbake produktet eller lisensierte avfallsbehandlere for å redusere negativ innvirkning på miljøet
i forbindelse med kassering av elektrisk og elektronisk avfall og for å øke mulighetene for gjenbruk og resirkulering av
avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr.
Utstyr merket med en overstrøket søppelkasse, er elektrisk og elektronisk utstyr. Symbolet med en overstrøket
søppelkasse med hjul angir at elektrisk og elektronisk avfall ikke må kastes sammen med usortert avfall, men skal
leveres som spesialavfall.

ICS Impulse
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