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Wprowadzenie

1

Wprowadzenie
System ICS Impulse® jest systemem służącym do diagnostyki zaburzeń układu przedsionkowego.
W oprogramowaniu Otosuite® Vestibular jest dostępna elektroniczna wersja podręcznika użytkownika.
Mamy nadzieję, że dokumentacja będzie łatwa w użyciu, a zawarte w niej informacje pozwolą zwiększyć dokładność
danych gromadzonych w diagnostyce zaburzeń układu przedsionkowego, w wynikach badań, przy tworzeniu raportów
oraz pozyskiwaniu informacji o pacjencie.
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Przeznaczenie, użytkownicy wyrobu i grupy docelowe
pacjentów
ICS Impulse służy do oceny odruchu przedsionkowo-ocznego (VOR, vestibular-ocular reflex) i oczopląsu przez pomiar,
rejestrowanie i analizowanie ruchów gałki ocznej oraz głowy.

2.1

Docelowi użytkownicy i docelowa grupa pacjentów
Przestroga• System ICS Impulse jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel
medyczny.
Użytkownicy docelowi:
Neurolodzy i laryngolodzy, audiolodzy, fizykoterapeuci i technicy. Specjaliści mający wiedzę na temat diagnozowania
zaburzeń równowagi.
Przeznaczenie:
ICS Impulse służy do oceny odruchu przedsionkowo-ocznego (VOR, vestibular-ocular reflex) i oczopląsu wykonywanej
przez pomiar, rejestrowanie i analizowanie ruchów gałki ocznej oraz głowy.
Przeznaczenie medyczne:
Przeznaczeniem medycznym systemu ICS Impulse typ 1085 jest ocena pacjentów z dolegliwościami natury
przedsionkowej, takimi jak zawroty głowy, zaburzenia równowagi i widzenia. System ICS Impulse typ 1085 nie leczy
ani nie diagnozuje pacjenta; diagnozę ustala uprawniony lekarz.
Docelowa populacja pacjentów:
Pacjentami są dzieci i dorośli w wieku od 10 do 99 lat.

2.2

Korzyści kliniczne
System ICS Impulse to konfigurowalne rozwiązanie do badania równowagi umożliwiające badanie warunków
równowagi, diagnostykę i skuteczne leczenie pacjentów. Możliwość oceny sześciu kanałów półkolistych zapewnia, że
patologie zidentyfikowane w kanałach przednich i tylnych mogą być leczone, ponieważ są one często pomijane. Szybka,
nieinwazyjna technika zapewnia komfort pacjenta, jednocześnie optymalizując zbieranie danych, co może skrócić
ścieżkę terapeutyczną pacjenta. Skrócenie czasu badania może zapewnić skrócenie czasu do postawienia diagnozy, co
prowadzi do zwiększenia efektywności klinicznej i usługowej.
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2.3

Przeciwwskazania i zdarzenia niepożądane
Przeciwwskazania zdrowotne: ślepota, złamany nos lub inny uraz twarzy/głowy, problemy z kręgosłupem szyjnym,
np. uraz szyi, ostra przepuklina dysku szyjnego lub niedawna operacja oka to przeciwwskazania do zabiegów
wykonywanych przy użyciu systemu 1085 ICS Impulse. Nie ma żadnych skutków ubocznych stosowania urządzenia
1085 ICS Impulse.

2.4

Opis systemu
System ICS Impulse jest połączeniem sprzętu i oprogramowania.
Pacjent zakłada parę lekkich, szczelnie przylegających okularów, na których jest zamontowana mała, lekka i szybka
kamera wewnętrzna oraz półposrebrzane zwierciadło. To przejrzyste lustro odbija obraz gałki ocznej pacjenta w stronę
kamery. Oko jest oświetlone przez diodę emitującą światło podczerwone o małej mocy, która nie jest widoczna dla
pacjenta. Mały czujnik na okularach mierzy ruch głowy. Cały system okularów jest lekki, ale musi być szczelnie
zamocowany do głowy, aby się nie zsuwał.

Proces badania ruchów impulsowych głowy
Na początku podstawowego badania ruchów impulsowych głowy wykonujący badanie stoi za pacjentem, który ma
założone okulary:
•

Pacjent jest proszony o patrzenie na punkt fiksacji umieszczony na powierzchni projekcji przed nim, a wykonujący
badanie obraca głowę pacjenta w poziomie w niewielkim zakresie (około 10–20 stopni) w sposób krótki, nagły
i nieprzewidywalny, różnicując kierunek i prędkość.

•

Okulary zbierają dane dotyczące głowy i oczu.

•

Żyroskop mierzy prędkość ruchów głowy (bodziec).

•

Szybka kamera rejestruje obraz gałki ocznej.

•

Oprogramowanie Otosuite Vestibular przetwarza dane dotyczące prędkości ruchów głowy i dane dotyczące
prędkości ruchów gałki ocznej (reakcja).

•

Jednoczesne wyświetlanie danych dotyczących ruchów głowy i danych dotyczących ruchów gałki ocznej
umożliwia lekarzowi ustalenie, czy reakcja mieści się w granicach normy czy nie.

Badania położeniowe i okoruchowe
•

Badanie Positional (Położeniowe) jest wykonywane przez przełożenie pacjenta z jednej pozycji do drugiej.
W przykładzie badania Dix-Hallpike (Dix-Hallpike) pacjent jest w pozycji siedzącej. Głowa pacjenta jest obracana
o 45 stopni w jedną stronę, a następnie pacjent jest przekładany z pozycji siedzącej do pozycji leżącej na wznak.

•

Badanie Oculomotor (Okoruchowe) polega na skupianiu wzroku przez pacjenta na celu w różnych kierunkach lub
w różnych środowiskach.

•

W badaniu Gaze (Spojrzeniowym) pacjent jest w pozycji siedzącej i jest proszony o popatrzenie w lewo, w prawo,
w górę, w dół oraz na wprost. Badanie Gaze (Spojrzeniowe) można przeprowadzić z widzeniem lub brakiem
widzenia.

Przebieg badań położeniowych i okoruchowych
Oprogramowanie Otosuite Vestibular rejestruje i wyświetla informacje, jakich dostarczają badania Positional
(położeniowe) i Oculomotor (okoruchowe).
Podczas badań Positional (położeniowe) i Oculomotor (okoruchowe) okulary zbierają dane dotyczące głowy i oczu:

ICS Impulse

•

Akcelerometr wewnątrz okularów mierzy względne położenie głowy pacjenta w stosunku do punktu
początkowego. Informacje te są zapisywane i wyświetlane w oprogramowaniu.

•

Szybka kamera rejestruje obraz gałki ocznej.
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•

Oprogramowanie Otosuite Vestibular przetwarza dane dotyczące prędkość ruchów gałki ocznej (reakcja).

•

Ruch gałki ocznej jest analizowany w celu określenia prędkości fazy wolnej (SPV (SPV, slow phase velocities)).

•

Dane dotyczące głowy są używane jedynie podczas zbierania informacji do wyświetlenia, czy głowa pacjenta porusza
się, i do kierowania wykonującego badanie w celu ustawienia głowy pacjenta w odpowiedniej pozycji do badania.
Informacje te nazwane są Head Position Feedback (Informacje zwrotne o położeniu głowy). Oprogramowanie
Otosuite Vestibular mierzy i wyświetla na wykresie położenie gałki ocznej i punkty SPV.
Uwaga • Funkcja Head Position Feedback (Informacje zwrotne o położeniu głowy) zapewnia poprawne
ułożenie głowy na poszczególnych etapach manewrów.
W module badania Oculomotor (Okoruchowego) dostępne trzy badania, które nie są badaniami SPV (SPV):
–

Vestibular-Ocular Reflex (VOR (Odruch przedsionkowo-oczny))
Badanie odruchu przedsionkowo-ocznego (VOR) pozwala na wykrycie odruchu przedsionkowo-ocznego ze
wzmocnieniem wzrokowym VVOR (VVOR) oraz odruchu przedsionkowo-ocznego bez wzmocnienia
wzrokowego (VORS (VORS)). Te badania są bardzo podobne do badania ruchów impulsowych głowy, z tym że
ruch głowy jest wolny (0,5 Hz) i mały (10 stopni).
W badaniu VVOR (VVOR) pacjent jest w pozycji siedzącej, a osoba przeprowadzająca badanie wykonuje ruchy
jego głową na boki (jak w sinusoidzie), podczas gdy pacjent skupia wzrok na celu.
W badaniu VORS (VORS) pacjent jest w pozycji siedzącej, a osoba przeprowadzająca badanie wykonuje ruchy
jego głową na boki (jak w sinusoidzie), podczas gdy pacjent skupia wzrok na poruszającym się punkcie
rzutowanym z okularów przez jeden z laserów.

Ta analiza przypomina badanie ruchów impulsowych głowy, gdzie jednoczesne wyświetlanie danych dotyczących
ruchów głowy i danych dotyczących ruchów gałki ocznej umożliwia lekarzowi ustalenie, czy reakcja mieści się
w granicach normy czy nie.
–

Skew Deviation (skośne odchylenie)
W badaniu Skew Deviation (Odchylenie skośne) (znanym też pod nazwą badania zasłaniania oczu lub badania
naprzemiennego zasłaniania oczu) pacjent jest w pozycji siedzącej lub leżącej, a wykonujący badanie zasłania
i odsłania jego oko. Oprogramowanie Otosuite Vestibular mierzy zapis położenia gałki ocznej w warunkach
zasłonięcia oraz odsłonięcia i wyświetla średnie przesunięcie położenia gałki ocznej.

–

W badaniu 3-Laser Saccade (sakada trójlaserowa) okulary pokazują cel laserowy w losowych położeniach
w płaszczyźnie poziomej, a pacjent, który siedzi, trzyma głowę nieruchomo i podąża za celem samymi oczami.
Oprogramowanie Otosuite Vestibular mierzy prędkość szczytową, dokładność i latencję położenia gałki
ocznej w porównaniu z tymi wartościami dla celu.
Uwaga • Jeśli sakady nie są akceptowane, należy wykonać ponowną kalibrację i rozpocząć badanie
ponownie. W przypadku osób, które nie są w stanie utrzymać głowy nieruchomo, konieczne może być
trzymanie głowy podczas kalibracji i podczas zbierania danych.

Próba kaloryczna
Caloric (Próba kaloryczna) pozwala na ocenę kanału półkolistego bocznego.
Próba może zostać przeprowadzona:
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•

Monotermicznie: lewe ucho i prawe ucho ciepłym bodźcem lub lewe ucho i prawe ucho zimnym bodźcem.

•

Bitermicznie: lewe ucho ciepłym bodźcem, prawe ucho ciepłym bodźcem, lewe ucho zimnym bodźcem i prawe
ucho zimnym bodźcem.

•

Próba kaloryczna lodowatą wodą jest wykonywana przez stopienie kostki lodu i przepłukanie ucha za pomocą
strzykawki; to badanie jest zwykle wykonywane, gdy nie ma odpowiedzi na płukanie bitermiczne.
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Wykorzystanie spontanicznych badań z analizą danych próby kalorycznej
Aby analiza danych próby kalorycznej była trafna, należy wziąć pod uwagę obecność oczopląsu spontanicznego. W celu
stwierdzenia, czy występuje oczopląs spontaniczny, należy wykonać badanie spontaniczne lub użyć pierwszych pięciu
sekund z odpowiedzi w próbie kalorycznej. Badanie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem ustawień w Options
(Opcje). Jeśli wykonywane jest badanie spontaniczne, należy je przeprowadzić przed wykonaniem próby kalorycznej.
Dane oczopląsu spontanicznego można zebrać w ramach badania Spontaneous Test — Supine or Sitting (Badanie
oczopląsu spontanicznego — w pozycji leżącej lub siedzącej) lub Caloric (próba kaloryczna).
Ten typ badania ocenia ruch gałki ocznej pacjenta, gdy oczy pacjenta znajdują się w położeniu podstawowym, ze
wzrokiem skierowanym prosto do przodu bez żadnych bodźców wzrokowych. Zgodnie z normą ANSI S3.45 należy
rejestrować ruch gałek ocznych przez co najmniej 20 sekund.

Elementy badań
W badaniu Caloric (Próba kaloryczna):
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•

Okulary zbierają dane położenia gałki ocznej w poziomie i w pionie przewody słuchowe — lewy i prawy — są
niezależnie płukane przy użyciu powietrza lub wody.

•

Kamera rejestruje obraz gałki ocznej.

•

Otosuite Vestibular przetwarza dane położenia gałki ocznej.

•

Badanie Caloric (Próba kaloryczna) jest przeprowadzane z brakiem widzenia.

•

Pacjent leży w pozycji na wznak z głową wygiętą do przodu pod kątem 30° i z brakiem widzenia.

•

Wartość Peak (°/s) (Wartość szczytowa (°/s)) jest określana dla każdego wykonanego badania (na przykład
Left Cool (Lewe zimnym)).

•

Obliczane są wartości Peak (°/s) (Wartość szczytowa (°/s)) z każdego badania (odpowiedź Total Right (Łącznie
prawe) i odpowiedź Total Left (Łącznie lewe), Unilateral Weakness (Wada jednostronna), Gain Asymmetry
(Asymetria wzmocnienia) i Directional Preponderance (Przewaga kierunkowa)).

•

Unilateral Weakness (Wada jednostronna) (%) mierzy, czy odpowiedzi z jednego ucha są słabsze niż odpowiedzi
z drugiego ucha.

•

Gain Asymmetry (Asymetria wzmocnienia) (%) mierzy, czy odpowiedzi uderzają bardziej w jednym kierunku niż
w drugim, gdzie nie można tego wytłumaczyć oczopląsem spontanicznym.

•

Directional Preponderance (Przewaga kierunkowa) (%) mierzy, czy odpowiedzi uderzają bardziej w jednym
kierunku niż w drugim, co zwykle jest spowodowane istniejącym wcześniej oczopląsem spontanicznym.

Informacje o tym podręczniku
Niniejszy podręcznik opisuje zastosowanie okularów wideo ICS Impulse z oprogramowaniem Otosuite Vestibular
Software do badania układu przedsionkowego pacjentów. W podręczniku opisano najważniejsze funkcje okularów,
przebieg pracy w oprogramowaniu Otosuite Vestibular oraz sposób zarządzania pacjentami, danymi pacjentów,
użytkownikami i urządzeniami testowymi.
Uwaga • Badania i funkcje opisane w tym podręczniku mogą nie odpowiadać konfiguracji danego systemu.

Uwaga • Elektroniczną kopię tego dokumentu można znaleźć na stronie internetowej firmy Natus.
Przed przystąpieniem do badania pacjenta należy zapoznać się z funkcjami oprogramowania Otosuite Vestibular oraz
urządzenia testowego.

ICS Impulse
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Informacje o tym podręczniku
Kopia instrukcji obsługi w formacie PDF znajduje się w obszarze strony odpowiadającym danemu produktowi:
https://hearing-balance.natus.com/manuals
Wyszukaj pozycję „ICS Impulse”, kliknij ikonę +, aby otworzyć menu dokumentacji, a następnie kliknij podręcznik
w swoim języku. Pliki można drukować, zapisywać i przeszukiwać za pomocą programu Adobe Reader. Program
Adobe Reader można pobrać bezpośrednio ze strony firmy Adobe Systems (www.adobe.com).

3.1

Konwencje typograficzne
Definicja ostrzeżeń, przestróg i uwag
W podręczniku są używane następujące symbole ostrzegawcze w celu zwrócenia uwagi na informacje dotyczące
bezpiecznego i prawidłowego używania urządzenia lub oprogramowania:
Ostrzeżenie • Wskazuje, że istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń, śmierci lub innych poważnych
reakcji niepożądanych w związku z użyciem lub niewłaściwym zastosowaniem urządzenia.

Przestroga • Wskazuje, że istnieje prawdopodobieństwo problemu z urządzeniem w związku z jego użyciem
lub niewłaściwym zastosowaniem. Takie problemy obejmują nieprawidłowe działanie urządzenia, awarię
urządzenia, uszkodzenie urządzenia lub uszkodzenie innego przedmiotu.
Uwaga • Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę.

3.2

Bezpieczeństwo systemu ICS Impulse
Niniejszy podręcznik zawiera informacje oraz przestrogi, do których należy się stosować, aby zapewnić bezpieczne
użytkowanie systemu ICS Impulse.
Uwaga • W każdym przypadku należy stosować się do obowiązujących przepisów lokalnych.
Uwaga • Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem wpływa na jego sprawność.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa podano tam, gdzie jest to istotne.
Ogólne aspekty dotyczące bezpieczeństwa – patrz Ogólne ostrzeżenia, przestrogi i uwagi.
Wszelkie poważne incydenty, które miały miejsce w związku z urządzeniem, należy zgłaszać producentowi
i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę.

3.3

Nawigacja w obrębie podręcznika
Karty okien, ikony i funkcje do wybrania są wyświetlane pogrubioną czcionką, na przykład:
•

10

Kliknij przycisk Save (Zapisz).

ICS Impulse

Rozpakowanie
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Rozpakowanie
1.

Ostrożnie rozpakuj urządzenie.
Po rozpakowaniu urządzenia i akcesoriów należy zachować opakowanie. W przypadku konieczności
transportowania urządzenia w celu naprawy oryginalne opakowanie będzie stanowić ochronę przed
uszkodzeniami.

2.

Obejrzyj urządzenie i akcesoria, sprawdzając, czy nie doszło do żadnych uszkodzeń.
Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

3.

Korzystając z listy kontrolnej, sprawdź kompletność dostawy, upewniając się, czy dostarczone zostały wszystkie
niezbędne części i akcesoria. Jeśli się okaże, że zestaw jest niekompletny, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

Instalacja
Aby zakończyć instalację systemu ICS Impulse, patrz:
•

Instalacja oprogramowania Otosuite Vestibular.

•

Dostosowywanie urządzenia.

•

Podłączanie okularów do komputera.

•

Instalowanie zsynchronizowanego wideo pomieszczenia.

•

Ustawienia lokalizacji badania.

•

Konfigurowanie monitora zewnętrznego.

•

Importowanie przykładowego materiału.

5.1

Instalacja oprogramowania Otosuite Vestibular

5.1.1

Wymagania systemowe
System operacyjny

64-bitowy system Windows 10 Pro (autonomiczny, klient, serwer, oba)

Procesor

Procesor Intel i7 (co najmniej 9. generacji)

Pamięć

16 GB

Miejsce na dysku

500 GB

Złącza

Do czterech złączy USB 3.0
Opcjonalny port VGA do podłączenia monitora zewnętrznego

Karta graficzna

Oddzielna karta graficzna z co najmniej 2 GB pamięci

Monitor

Rozdzielczość ekranu 1600 × 900 przy 100% DPI
Rozdzielczość ekranu 1920 × 1080 przy 100% lub 125% DPI

ICS Impulse

Komponenty

Mysz, klawiatura

Dostęp do internetu

Zaleca się, aby podczas instalacji komputer był połączony z Internetem,
aby umożliwić instalację zsynchronizowanej kamery pomieszczenia.
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5.1.2

Uruchamianie instalacji
1.

Włóż do komputera dysk instalacyjny Otosuite Vestibular.

2.

Jeśli zawartość nośnika nie zostanie wyświetlona automatycznie, przejdź do odpowiedniego napędu
w Eksploratorze Windows.

3.

Zamknij wszystkie programy systemu Windows, aby uniknąć konfliktu z oprogramowaniem instalatora.

4.

Nie podłączaj żadnych akcesoriów, zanim instalacja nie dobiegnie końca.

5.

Kliknij dwukrotnie plik Setup, aby uruchomić instalację.
Instalacja oprogramowania Otosuite Vestibular może wymagać zainstalowania dodatkowych aplikacji. Ich lista jest
wyświetlana w oknie dialogowym.
–

Kliknij Install (instaluj).
Po zainstalowaniu aplikacji nastąpi ponowne uruchomienie komputera.

–

Zaloguj się na komputerze. Po ponownym uruchomieniu instalacja będzie automatycznie kontynuowana.

6.

Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Next (dalej).

7.

Kliknij opcję akceptacji umów licencyjnych, a następnie kliknij Next (dalej).

8.

Zostanie wyświetlony ekran Usage Statistics (statystyki dotyczące użycia). Kliknij Next (dalej).
Narzędzie Usage Statistics (statystyki dotyczące użycia) umożliwia przekazywanie firmie Natus anonimowych
statystyk dotyczących użycia, aby pomóc nam lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów oraz ulepszyć nasze
produkty i usługi.
Narzędzie wysyła anonimowe statystyki dotyczące użycia do firmy Natus, gdy komputer jest połączony
z internetem.
Narzędzie Usage Statistics (statystyki dotyczące użycia) można w każdej chwili wyłączyć lub włączyć:
–

W aplikacji Otosuite Vestibular kliknij Options (opcje) na dole strony Workflow Panel (panel procedury).

–

Kliknij System Settings > Error Logs (ustawienia systemowe > dzienniki błędów).

Statystyki obejmują jedynie anonimowe dane dotyczące korzystania z oprogramowania Otosuite Vestibular, na
przykład statystyki częstotliwości korzystania z poszczególnych funkcji oraz klikania przycisków i elementów menu.
Narzędzie nie wysyła żadnych danych osobowych lub danych pacjentów ani żadnych informacji umożliwiających
identyfikację komputera lub innego typu danych o sposobie użycia komputera.
Podczas instalacji oprogramowania Otosuite Vestibular instalowane są powiązane programy, takie jak SQL Server
(baza danych Otosuite Vestibular), Access Database Engine (obsługuje bazę danych Chartr).

Możliwe komunikaty o błędach
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Komunikaty o błędach

Zalecane postępowanie w przypadku ich wystąpienia

Komunikaty zapory

Zezwól na dostęp.

Komunikat dotyczący kontroli konta
użytkownika (UAC)

Zaakceptuj komunikat, gdyż nie oznacza żadnego problemu.

Komunikaty o błędach kamery
internetowej Microsoft Webcam
lub serwera SQL

Pojawiają się, gdy firma Microsoft zainstalowała aktualizacje systemu
Windows, a komputer nie został ponownie uruchomiony. Ponownie
uruchom komputer i wznów instalację oprogramowania.

ICS Impulse
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5.1.3

Wybieranie konfiguracji instalacji
Instalując oprogramowanie Otosuite Vestibular Software, można wybrać pomiędzy dwoma rodzajami ustawień:
•

konfiguracja sieciowa

•

instalacja niezależna

Konfiguracja sieciowa

Pojedynczy serwer obsługuje bazę danych dla jednej lub większej liczby stacji
roboczych klienta z zainstalowaną aplikacją Otosuite Vestibular.
Zaleca się konfigurowanie instalacji sieciowych przy użyciu domen sieciowych.
Nie zaleca się korzystania z grup roboczych, ponieważ wymaga to używania tej samej
nazwy użytkownika i hasła na każdym komputerze.

Instalacja niezależna

Pojedynczy komputer obsługuje zarówno bazę danych, jak i aplikację
Otosuite Vestibular.

Wybieranie konfiguracji instalacji
Standalone installation (instalacja niezależna)
Baza danych SQL i oprogramowanie Otosuite Vestibular
Wybierz opcję Standalone (instalacja niezależna).
Kliknij Next (dalej).
Aby kontynuować instalację, patrz Wykonywanie instalacji.

Network installation – Server (instalacja sieciowa – serwer)
Baza danych SQL i ograniczona wersja oprogramowania Otosuite Vestibular (zarządzanie pacjentami, zmiany
ustawień systemowych i zarządzanie bazą danych)
Aby kontynuować instalację na serwerze, patrz Instalacja sieciowa – Server (serwer) lub Both (obie).

Network installation – Client (instalacja sieciowa – klient)
Oprogramowanie Otosuite Vestibular
Wybierz opcję Client (klient) i kliknij Next (dalej).
Wprowadź numer portu oraz nazwę komputera-serwera uzyskaną podczas instalacji serwera.
Kliknij Next (dalej).
Aby kontynuować instalację, patrz Wykonywanie instalacji.

Network installation - Both (Client and Server) (Instalacja sieciowa – obie (klient i serwer))
Baza danych SQL i oprogramowanie Otosuite Vestibular mogą obsługiwać instalację dodatkowych klientów.
Aby kontynuować instalację klienta i serwera, patrz Instalacja sieciowa – Server (serwer) lub Both (obie).

ICS Impulse
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5.1.4

Instalacja sieciowa – Server (serwer) lub Both (obie)
W przypadku wykonywania instalacji serwer/klient w pierwszej kolejności należy zainstalować serwer.
Przed rozpoczęciem instalacji należy określić typ instalacji. Patrz Wybór ustawień instalacji.
1.

Wybierz opcję Server (serwer) lub Both (obie).

2.

Kliknij Next (dalej).
Istnieje wprawdzie możliwość zmiany numeru portu używanego przez serwer SQL, zalecane jest jednak użycie
portu podanego na ekranie.

5.1.5

5.1.6

3.

Zanotuj dane Port Number (numer portu) i Server Computer Name (nazwa komputera-serwera), ponieważ są to
informacje wymagane dla wszystkich komputerów klienckich. W przypadku komputerów podłączonych do drukarki
te informacje można wydrukować.

4.

Wykonaj instrukcje dotyczące wykonywania instalacji. Patrz Wykonywanie instalacji.

Wykonywanie instalacji
1.

Kliknij Install (instaluj).

2.

Zostanie wyświetlone okno stanu przedstawiające postęp instalacji.

3.

Kliknij Finish (zakończ).

4.

Otwórz funkcję Display (wyświetlanie) w oknieControl Panel(panel sterowania) systemu Windows i ustaw DPI
ekranu na 100%.

5.

Aby zaimportować dane demonstracyjne, patrz Importowanie danych demonstracyjnych.

Dostosowywanie urządzenia
•

Instalacje niezależne
Należy wprowadzić informacje dotyczące obiektu na każdej stacji roboczej, na której jest zainstalowane
oprogramowanie.

•

Instalacje sieciowe
Informacje dotyczące obiektu wprowadzone na jednej stacji klienckiej zmieniają informacje na wszystkich stacjach
klienckich.

Podczas pierwszego logowania oprogramowanie Otosuite Vestibular udostępnia domyślną nazwę użytkownika i hasło.
Po dodaniu jednego użytkownika z uprawnieniami administratora domyślna nazwa użytkownika i hasło nie są już
dostępne (pola są puste). Przy kolejnych logowaniach należy używać nowej nazwy użytkownika i hasła.

Wybór języka
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1.

W aplikacji Otosuite Vestibular kliknij Options (opcje) na dole strony Workflow Panel (panel procedury).

2.

Kliknij opcję System Settings (ustawienia systemowe).

3.

Kliknij kartę Workstation Settings (ustawienia stacji roboczej).

4.

Na liście Select Program Language (wybór języka programu) kliknij, aby wybrać żądany język.

5.

Kliknij Yes (tak), aby uruchomić ponownie.

ICS Impulse
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Informacje o obiekcie
1.

W aplikacji Otosuite Vestibular kliknij Options (opcje) na dole strony Workflow Panel (panel procedury).

2.

Kliknij kartę Facility Info (informacje o obiekcie).

3.

Dodaj informacje o obiekcie. Patrz Opcje – Facility Info (informacje o obiekcie).

Protokoły badania
1.

W aplikacji Otosuite Vestibular kliknij Options (opcje) na dole strony Workflow Panel (panel procedury).

2.

Kliknij kartę Protocols (protokoły).
Aby utworzyć lub zmienić protokoły testowe, patrz Opcje – Protocol (protokół).

Opcje raportu
1.

W aplikacji Otosuite Vestibular kliknij Options (opcje) na dole strony Workflow Panel (panel procedury).

2.

Kliknij kartę Report (raport).

Zmień ustawienia, takie jak położenie kodu pocztowego lub rozmiar papieru. Patrz Opcje – Reports (raporty).

5.1.7

Aktualizacja oprogramowania Otosuite Vestibular
Podczas uaktualniania oprogramowania Otosuite Vestibular nie ma możliwości zmiany wybranego wcześniej typu
instalacji. Aby wprowadzić zmianę typu instalacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem producenta.
Podczas uaktualniania instalacji serwer/klient jako pierwszy należy uaktualnić serwer.
Przed uaktualnieniem oprogramowania zaleca się wyeksportowanie wszystkich danych pacjenta, które nie zostały
zarchiwizowane.
W przypadku wyświetlenia komunikatów zapory internetowej należy zezwolić na dostęp.
Aby uzyskać wskazówki, patrz Instalacja oprogramowania Otosuite Vestibular.

5.1.8

Odinstalowanie oprogramowania Otosuite Vestibular
Odinstalowanie oprogramowania Otosuite Vestibular spowoduje usunięcie aplikacji, ale nie zostaną usunięte inne
programy będące częścią poprzedniej instalacji oprogramowania Otosuite Vestibular (np. serwer SQL, National
Instruments itp.).

ICS Impulse

1.

Jeśli oprogramowanie Otosuite Vestibular jest aktywne, zamknij aplikację.

2.

Użyj funkcji odinstalowywania programów w systemie Windows.
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5.1.9

Zaawansowane ustawienia systemu
Niektóre okna System Settings (ustawienia systemowe) są dostępne tylko dla użytkowników, którzy mają w profilu
zaznaczoną co najmniej jedną z dwóch następujących opcji:
•

Add User as Administrator (dodaj użytkownika jako administratora)

•

Allow User to Change System Settings (zezwalaj użytkownikowi na zmianę ustawień systemowych)

Patrz karta Administrator.

5.1.9.1

Karta Administrator
W tym oknie są wyświetlane dane użytkownika.
Tylko użytkownicy z uprawnieniami Add User as Administrator (dodaj użytkownika jako administratora) mają dostęp
do tego okna.
1.

W aplikacji Otosuite Vestibular kliknij Options (opcje) na dole strony Workflow Panel (panel procedury).

2.

Kliknij kartę System Settings (ustawienia systemowe).

3.

Kliknij kartę Administrator (administrator).

Dodawanie nowego użytkownika
Podczas pierwszego logowania oprogramowanie Otosuite Vestibular udostępnia domyślną nazwę użytkownika i hasło.
Po dodaniu jednego użytkownika z uprawnieniami administratora domyślna nazwa użytkownika i hasło nie są już
dostępne (pola są puste). Przy kolejnych logowaniach należy używać nowej nazwy użytkownika i hasła.
Uwaga • Należy skonfigurować co najmniej jednego użytkownika z uprawnieniami administratora.

Kliknij przycisk New (nowy), aby dodać nowego użytkownika.
Pola oznaczone gwiazdką (*) muszą zostać wypełnione.
W haśle jest uwzględniana wielkość liter.
Aby przyznać prawa dostępu, kliknięciem wybierz opcję:
•

Add User as Administrator (dodaj użytkownika jako administratora)
Ta opcja powoduje przyznanie użytkownikowi wszystkich praw w systemie.
lub

•

Allow User to Change System Settings (zezwalaj użytkownikowi na zmianę
ustawień systemowych)
Ta opcja powoduje przyznanie użytkownikowi wszystkich praw w systemie,
poza następującymi:
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–

dodawanie, edycja i usuwanie użytkowników;

–

określanie lokalizacji sieciowych dla plików współdzielonych
(pliki wideo, raporty (PDF) oraz pliki importu i eksportu);

–

aktualizowanie licencji aplikacji i oprogramowania sprzętowego.

ICS Impulse
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Edytowanie danych użytkowników
Wybierz użytkownika z listy.
Kliknij przycisk Edit (edytuj).
Wprowadź żądane zmiany. Pola oznaczone gwiazdką (*) muszą zostać wypełnione.

Usuwanie użytkownika
Wybierz użytkownika z listy.
Kliknij przycisk Delete (usuń).
Kliknij przycisk OK (OK).

5.1.9.2

Ustawienia stacji roboczej
Tylko użytkownicy, którzy w swoim profilu mają zaznaczoną opcję Allow User to Change System Settings
(zezwalaj użytkownikowi na zmianę ustawień systemowych) mają dostęp do pewnych pól umożliwiających
zmianę ustawień stacji roboczej.

ICS Impulse

1.

W aplikacji Otosuite Vestibular kliknij Options (opcje) na dole strony Workflow Panel (panel procedury).

2.

Kliknij kartę System Settings (ustawienia systemowe).

3.

Wypełnij pola informacjami podanymi przez administratora systemu.
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Element

Ustawienia

Workstation Computer
Name (nazwa komputera
stacji roboczej)

•

To pole tylko do odczytu zawiera nazwę komputera przypisaną
w panelu sterowania systemu Windows.

Workstation Location
(lokalizacja stacji roboczej)

•

Zdefiniowana przez użytkownika nazwa opisuje lokalizację tego
komputera.

Installation Profile
(profil instalacji)

•

To pole tylko do odczytu przedstawia typ instalacji wybrany podczas
procesu instalacji oprogramowania – niezależna, serwer, klient lub
obie.

Client/Server Database
Port (port klienta/serwera
bazy danych)

•

To pole tylko do odczytu przedstawia numer portu używany przez
klienta do uzyskiwania dostępu do bazy danych w sieci.

•

E-mail Server (serwer poczty e-mail)
Ten komputer w sieci jest odpowiedzialny za odbieranie, rozsyłanie
i dostarczanie wiadomości e-mail.

E-Mail Configuration
(konfiguracja poczty e-mail)

•

From E-mail (adres e-mail nadawcy)
Ten adres e-mail wysyła wiadomości e-mail.

•

To E-mail (adres e-mail odbiorcy)
Ten domyślny adres e-mail jest adresem, na który wysyłane są
e-maile. (Użytkownik może zmienić ten adres lub dodać do niego
inne adresy e-mail).

SMTP Port (Default = 25)
(port SMTP (domyślny = 25))

•

To pole definiuje port prostego protokołu przesyłania poczty.
(Najczęściej używany jest port 25).

This server requires a
secure connection (SSL)
(ten serwer wymaga
bezpiecznego połączenia
(SSL))

•

Gdy ta opcja jest zaznaczona, do wysyłania wiadomości e-mail jest
używany protokół zabezpieczeń SSL (Secure Sockets Layer).

•

Use default network credentials (użyj domyślnych poświadczeń
sieciowych)

Outgoing Email Account
(konto wychodzącej poczty
e-mail)

Powoduje użycie domyślnych poświadczeń sieciowych do
logowania się na serwerze poczty e-mail.
•

Log in with user name and password (zaloguj się przy użyciu nazwy
użytkownika i hasła)
Powoduje użycie nazwy użytkownika i hasła określonych w polach
poniżej tej opcji do logowania się na serwerze poczty e-mail.

Tele-Vestibular
(tele-przedsionkowe)
Select Program Language
(wybierz język programu)

18

•

Kliknij, aby wybrać Collection (zbieranie) i/lub Analysis (analiza).

•

W razie potrzeby kliknij, aby wybrać Transmit to Specific IP
(przenieś do określonego adresu IP).

•

Kliknij preferowany język. Podświetlony język będzie używany po
ponownym uruchomieniu aplikacji.

ICS Impulse
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5.1.9.3

Zmiana lokalizacji przechowywania plików eksportu, importu, wideo i raportów PDF
Gdy oprogramowanie Otosuite Vestibular jest zainstalowane jako instalacja sieciowa, domyślne lokalizacje
przechowywania dla plików wideo i plików raportów są konfigurowane na serwerze do współdzielenia przez
wszystkie stacje klienckie.
Domyślne lokalizacje dla plików eksportu i importu należy skonfigurować indywidualnie na każdej stacji klienckiej.
Przed kontynuacją należy się upewnić, że poziom uprawnień dla folderu jest ustawiony na współdzielenie.

5.1.9.4

Zmiana lokalizacji przechowywania
Użytkownicy, którzy mają w profilu zaznaczoną opcję Add User as Administrator (dodaj użytkownika jako
administratora) mogą korzystać z tej procedury do zmieniania miejsca przechowywania plików.
W aplikacji Otosuite Vestibular kliknij
Options (opcje) na dole strony Workflow
Panel (panel procedury).
Select System Settings > (ustawienia
systemowe) > karta Administrator
(administrator).
W oknie Otosuite Vestibular Storage
Locations (Lokalizacje przechowywania
Otosuite Vestibular) kliknij przycisk Browse
(Przeglądaj) obok odpowiedniego pola.
W przypadku wybrania folderu sieciowego należy się upewnić, że folder ten jest skonfigurowany do
współdzielenia.
W oknie Otosuite Vestibular Storage Locations (Lokalizacje przechowywania Otosuite Vestibular) kliknij przycisk
Browse (Przeglądaj) obok odpowiedniego pola.
Wybierz folder i kliknij przycisk OK (OK).
Nowa lokalizacja folderu jest wyświetlana w oknie Otosuite Vestibular Storage Locations (lokalizacje
przechowywania Otosuite Vestibular).
W razie potrzeby przenieś istniejące pliki ze starej lokalizacji do nowej – dotyczy to każdej nowo skonfigurowanej
lokalizacji.

Ustawianie właściwości współdzielenia dla nowej lokalizacji przechowywania.
Jeśli jako nowa lokalizacja przechowywania został ustawiony folder, którego nie skonfigurowano do współdzielenia,
wykonaj następującą procedurę:

ICS Impulse

1.

Przejdź do odpowiedniego folderu.

2.

Kliknij prawym przyciskiem myszy folder wybrany dla nowej lokalizacji przechowywania.

3.

Kliknij opcję Share with (współdzielone z). Wybierz Specific people... (określone osoby...).

4.

Wybierz nazwy.

5.

Kliknij pole obok przycisku Add (dodaj)

6.

Wpisz nazwę i kliknij przycisk Add (dodaj).

7.

Aby zmienić uprawnienie, kliknij nazwę użytkownika w celu podświetlenia.

8.

Kliknij strzałkę po prawej stronie listy rozwijanej, a następnie kliknij opcję Read/Write (odczyt/zapis).
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9.

Powtarzaj czynności 7 i 8 aż dla wszystkich użytkowników dodanych do listy zostanie ustanowione uprawnienie
Read/Write (odczyt/zapis).

10. Kliknij Share (udostępnij).
11. Kliknij Done (gotowe).

5.1.9.5

O oprogramowaniu
Aby wyświetlić informacje o oprogramowaniu Otosuite Vestibular i jego komponentach, wykonaj następujące
czynności:
1.

W aplikacji Otosuite Vestibular kliknij Options (opcje) na dole strony Workflow Panel (panel procedury).

2.

Wybierz System Settings > About (ustawienia systemowe > o aplikacji).

Na tym ekranie można uaktualnić licencję oprogramowania Otosuite Vestibular i oprogramowanie sprzętowe
okularów.

5.1.9.6

•

Aktualizowanie licencji na oprogramowanie

•

Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego okularów

Aktualizowanie licencji na oprogramowanie
1.

W aplikacji Otosuite Vestibular kliknij Options (opcje) na dole strony Workflow Panel (panel procedury).

2.

Wybierz System Settings > About (ustawienia systemowe > o aplikacji).
Licencję na oprogramowanie mogą aktualizować tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora.

5.1.9.7

3.

Kliknij przycisk Update License (aktualizuj licencję).

4.

Odszukaj plik nowej licencji (.otolic) i kliknij przycisk Open (otwórz).

Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego okularów
Oprogramowanie sprzętowe okularów mogą aktualizować tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora.
Kiedy okulary są podłączone do komputera, w oknie Firmware version (Wersja oprogramowania sprzętowego)
pokazywana jest aktualna wersja oprogramowania sprzętowego. Aby podłączyć okulary, patrz Podłączanie okularów
do komputera.

5.1.9.8

1.

W aplikacji Otosuite Vestibular kliknij Options (opcje) na dole strony Workflow Panel (panel procedury).

2.

Wybierz System Settings > About (ustawienia systemowe > o aplikacji).

3.

Kliknij przycisk Update Firmware (aktualizuj oprogramowanie sprzętowe).

4.

Przejdź do oprogramowania sprzętowego okularów *.otofw (*.otofw).

5.

Otwórz plik. O stanie procesu uaktualniania informuje seria komunikatów.

6.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dzienniki błędów
Uwaga • Śledzenie debugowania i błędów można wykonywać tylko po otrzymaniu wskazówek od
przedstawicieli lub personelu technicznego firmy Natus.
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1.

W aplikacji Otosuite Vestibular kliknij Options (opcje) na dole strony Workflow Panel (panel procedury).

2.

Kliknij System Settings > Error Logs (ustawienia systemowe > dzienniki błędów).
ICS Impulse
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Workstation (stacja
robocza)

System Logging
(dzienniki systemowe)

Debug Tracing
(śledzenie
debugowania)

Workstation Computer Name
(nazwa komputera stacji
roboczej)

To pole tylko do odczytu zawiera nazwę
komputera przypisaną w panelu sterowania
systemu Windows.

Workstation Location
(lokalizacja stacji roboczej)

Zdefiniowana przez użytkownika nazwa opisuje
lokalizację tego komputera.

Lokalizacja przechowywania plików dzienników błędów systemu.
Allow Anonymous Usage
Statistics (zezwalaj na
anonimowe statystyki
użytkowania)

Kliknij, aby włączyć/wyłączyć śledzenie
anonimowych statystyk. Patrz Rozpoczęcie
instalacji.

Copy Logs (kopiuj dzienniki)

Kliknij, aby utworzyć kopię wszystkich plików
dzienników i umieścić je w podanej lokalizacji.

Enable Debug Tracing (włącz
śledzenie debugowania)

Po zaznaczeniu zostanie włączone śledzenie
debugowania na poziomie debugowania.

Overwrite Existing Debug Files
(zastąp istniejące pliki
debugowania)

Zaznacz, aby zastępować plik śledzenia przy
każdym uruchomieniu aplikacji. Jeśli ta opcja nie
jest zaznaczona, dane śledzenia są dołączane do
bieżącego pliku.

Trace Categories (comma
separated): (kategorie śledzenia
(rozdzielane przecinkami):)

Te pola są wypełniane informacjami podanymi
przez pomoc techniczną firmy.

Other Options: (inne opcje:)

Zarezerwowane do wykorzystania przez firmę
Natus.

Lokalizacja przechowywania plików debugowania.

5.2

Podłączanie okularów do komputera
Okulary są wyposażone w jeden przewód USB podłączany bezpośrednio do komputera.
1.

Zdejmij osłonę z soczewek okularów.
Zachowaj osłonę. Gdy okulary nie są używane, załóż z powrotem osłonę, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu
na soczewkach.

2.

Podłącz kabel USB okularów do określonego portu USB. Patrz Dane techniczne. Instalacja sterownika okularów
zajmuje kilka minut.
Uwaga • Zaleca się podłączanie okularów za każdym razem przy użyciu tego samego złącza USB.

Uwaga • Należy używać portu USB 3.0.

ICS Impulse
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5.2.1

Włączanie i wyłączanie zasilania okularów
Włączanie zasilania okularów
1.

Uruchom komputer.

2.

Podłącz kabel USB okularów do jednego z portów USB komputera.
Okulary zostaną włączone.

3.

Uruchom oprogramowanie Otosuite Vestibular.
Okulary łączą się automatycznie z oprogramowaniem Otosuite Vestibular.

Wyłączanie zasilania okularów
Ostrzeżenie • Aby wyłączyć zasilanie okularów, odłącz urządzenie od sieci elektrycznej poprzez odłączenie
kabla USB lub wyłącz komputer.

5.2.2

Sprawdzanie licencji zainstalowanych w okularach
1.

W aplikacji Otosuite Vestibular kliknij Options (opcje) na dole strony Workflow Panel (panel procedury).

2.

Wybierz System Settings > About (ustawienia systemowe > o aplikacji).
Bieżące licencje są wyświetlane w polu Features (funkcje).

5.2.3

Instalowanie dodatkowych licencji w okularach
Update License Przycisk (aktualizuj licencję) jest aktywny tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora –
pozostali użytkownicy nie mogą go używać.
Aby zainstalować dodatkowe licencje oprogramowania Otosuite Vestibular, należy zainstalować je w okularach.
Patrz O oprogramowaniu.

5.3

Instalowanie zsynchronizowanego wideo pomieszczenia
Zsynchronizowane wideo pomieszczenia wykonuje nagranie obrazu i dźwięku.
Podłącz przewód USB do złącza USB komputera.
Instalacja rozpocznie się automatycznie. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o sterowniku, postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

5.4

Urządzanie lokalizacji badania
Wymagania dotyczące środowiska badania mogą się różnić w zależności od typu badania, które ma zostać wykonane:
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•

Badania i kalibracja, przy których używa się punktu fiksacji wymagają ściany lub innej twardej powierzchni, która
może służyć jako powierzchnia projekcyjna. Patrz Ustawienia do testowania z punktem fiksacji.

•

Niektóre badania wymagają użycia krzesła dla pacjenta. Patrz Ustawienia do testowania z krzesłem.

•

Badania z użyciem stołu diagnostycznego mogą wymagać dodatkowej przestrzeni dla stołu. Patrz Ustawienia do
testowania przy użyciu stołu diagnostycznego.

•

Badania wykorzystujące nagrania wideo pomieszczenia powinny być przystosowane do instalacji kamery wideo.
Patrz Ustawienia do testowania z zsynchronizowanym wideo pomieszczenia.

ICS Impulse
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5.4.1

Ustawienia do testowania z punktem fiksacji
Punkt fiksacji to samoprzylepna kropka, którą umieszcza się na ścianie lub innej twardej powierzchni używanej jako
powierzchnia projekcyjna w celu skalibrowania sprzętu i w wykonania badania.

Umieszczanie punktu fiksacji
1.

Wybierz odpowiednią ścianę lub twardą powierzchnię.

2.

Przyklej jeden z punktów fiksacji dostarczonych wraz z systemem do ściany na wysokości oczu pacjenta.
Uwaga • Jeśli nie można skalibrować urządzenia, kliknij przycisk Default (Domyślne), aby użyć domyślnej wartości
kalibracji (Δ = 21). Przed kliknięciem przycisku Default (Domyślne) należy się upewnić, że pacjent patrzy prosto do
przodu na punkt fiksacji.

5.4.2

Ustawienia do testowania z krzesłem
W większości badań pacjent może siedzieć wygodnie na krześle.
Uwaga • Jeśli pacjent siedzi na krześle, krzesło musi być nieruchome i nie może się obracać.
Krzesło musi się znajdować co najmniej jeden metr od powierzchni projekcyjnej. Ta pozycja jest używana podczas
kalibracji. Patrz Ustawienia do testowania z punktem fiksacji.

5.4.3

Ustawienia do testowania przy użyciu stołu diagnostycznego
W niektórych badaniach, takich jak badanie położeniowe i próba kaloryczna, pacjent musi leżeć wygodnie na stole
diagnostycznym, na którym będzie mógł zmieniać pozycję między siedzącą i leżącą na wznak.
Stół diagnostyczny musi się znajdować co najmniej jeden metr od powierzchni projekcyjnej. Ta pozycja jest używana
podczas kalibracji. Patrz Ustawienia do testowania z punktem fiksacji.

5.4.4

Ustawienia do testowania z zsynchronizowanym wideo pomieszczenia
Uwaga • W przypadku korzystania z opcji Synchronized Room Video (zsynchronizowane wideo pomieszczenia),
konieczne może być wyregulowanie ustawienia kamery, aby zapewnić widoczność całej głowy pacjenta na
nagraniu wideo podczas zbierania danych. W przypadku nagrywania dźwięku należy koniecznie ustawić kamerę
w sposób minimalizujący hałas z otoczenia.

5.5
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Konfigurowanie monitora zewnętrznego
1.

Podłącz monitor zewnętrzny do komputera.

2.

Otwórz opcję Display (wyświetlanie) w oknie Control Panel (panel sterowania) systemu Windows.

3.

Upewnij się, że monitor komputera jest ustawiony jako monitor główny (1) i rozszerz wyświetlanie na drugi
monitor.

4.

Uruchom oprogramowanie Otosuite Vestibular.

5.

W aplikacji Otosuite Vestibular kliknij Options (opcje) na dole strony Workflow Panel (panel procedury).
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6.

Kliknij General (ogólne).

7.

W sekcji External Monitor (monitor zewnętrzny) kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Display (wyświetlanie).

8.

Kliknij pasek tytułu nowego okna i przeciągnij okno do monitora zewnętrznego.

9.

Kliknij mały kwadracik w prawym górnym rogu, aby wyświetlić okno w jak największym rozmiarze.

10. Ustawienia są zachowywane po zamknięciu i ponownym uruchomieniu aplikacji.

5.6

Ustawianie opcji zasilania
Uwaga • Podczas zbierania danych dotyczących ruchów impulsowych głowy komputer powinien być cały czas
podłączony do zasilania. Nie należy zasilać komputera za pomocą akumulatora.

Ustawienie optymalnych opcji zasilania zmniejsza ryzyko, że szybkość klatek spadnie poniżej 219 klatek/sekundę.
(Jeśli szybkość klatek spadnie poniżej 219 klatek/sekundę, ruchy impulsowe głowy będą odrzucane).

5.7

1.

Otwórz stronę Control Panel (panel sterowania) w systemie Windows i kliknij Power Options (opcje zasilania).

2.

W razie potrzeby kliknij przycisk Hide additional plans (ukryj dodatkowe plany), aby wyświetlić opcję
High performance (wysoka wydajność).

3.

Wybierz opcję High performance (wysoka wydajność).

4.

Kliknij Change plan settings (zmień ustawienia planu).

5.

Wybierz Never (nigdy) dla wszystkich opcji (zarówno dla On battery (Używa baterii), jak i Plugged in (Jest
podłączony)).

6.

Kliknij Save changes (zapisz zmiany).

Prezentowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania
Z aplikacją Otosuite Vestibular można używać zakupionego osobno pilota do prezentacji, który umożliwia obsługę
różnych funkcji.
Następujące piloty do prezentacji zostały przetestowane pod kątem zgodności z aplikacją:
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•

Logitech Wireless Presenter R400

•

Kensington Wireless Expert Presenter

•

Targus Laser Presentation Remote
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5.8

Importowanie przykładowego materiału
Zaimportowany przykładowy materiał może służyć do wielu celów:

5.8.1

•

Pomoc użytkownikom oprogramowania Otosuite Vestibular w zapoznaniu się z oprogramowaniem
i porównywaniem wyników.

•

Makra w raportowaniu pomagają użytkownikom w definiowaniu objawów, odkryć i wyników badań.

Importowanie przykładowych danych
W celu zapoznania się z oprogramowaniem Otosuite Vestibular należy użyć przykładowych danych, aby przeglądać
dane i analizy dotyczące pacjentów dla różnych rozpoznań.
W bloku Patient Selection (wybór pacjenta) kliknąć Existing (istniejący).
Kliknij Import (import).
Kliknij przycisk Browse (przeglądaj).
Przejdź do odpowiedniego folderu importu:
C:\ProgramData\Otometrics\OTOsuiteV\Imports\DemoData
Wybierz folder DemoData (dane demonstracyjne) i kliknij OK (OK).
Zaznacz wszystkie pliki pacjentów w oknie Patient Import (import pacjentów).
Kliknij Import (import).
Kliknij przycisk OK (OK).
W przypadku aktualizowania oprogramowania lub dodawania licencji zaleca się zaimportowanie wszystkich nowych
plików przykładowych danych.

5.8.2

Importowanie przykładowych list raportów
Podczas importowania listy wybierz opcję Remove Existing List (usuń istniejącą listę), aby zastąpić istniejącą listę listą
do zaimportowania. Wybierz opcję Keep Existing List (zachowaj istniejącą listę), aby dodać listę przeznaczoną do
zaimportowania do istniejącej listy.
W przypadku aktualizowania oprogramowania lub dodawania licencji zaleca się ponowne zaimportowanie list
Impressions (wrażenia) i Macros (makra). Wszystkie zmiany wprowadzone do wcześniej zaimportowanych raportów
wrażeń i makr są zachowywane.

ICS Impulse

1.

Na stronie Workflow Panel (panel procedury) zaznacz blok Work (praca), a następnie Report (raport).

2.

Kliknij typ elementów raportu, które chcesz zaimportować. Oprogramowanie umożliwia importowanie
następujących przykładowych list raportów:
–

Symptoms (objawy)

–

Impressions (wrażenia)

–

Macros (makra)

3.

Kliknij żądany plik listy raportów w języku, który chcesz zaimportować.

4.

Kliknij przycisk Open (otwórz).

5.

Kliknij przycisk Save (zapisz).
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Okulary ICS Impulse
ICS Impulse to para lekkich, szczelnie przylegających okularów jednoocznych.

Okulary są wyposażone w następujące elementy:
A. Projektor laserowy
B. Kamera wideo, rejestrująca ruchy gałki ocznej
C. Dioda LED na podczerwień, która oświetla oko pacjenta; dioda nie jest widoczna dla pacjenta
D. Przejrzyste lustro, które odbija obraz gałki ocznej pacjenta w stronę kamery
E. Czujnik ruchu (nie pokazano), rejestrujący ruchy głowy pacjenta
F. Opaska na głowę (nie pokazano), utrzymująca okulary na głowie pacjenta

6.1

Wymiana gąbki amortyzującej
Przestroga - Jednorazowa gąbka amortyzująca musi być wymieniana dla każdego nowego pacjenta i nie
powinna być czyszczona ani ponownie używana. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
1.

Aby zdjąć gąbkę amortyzującą, delikatnie odegnij okulary po stronie przeciwnej do kamery, a następnie odblokuj
gąbkę. Zwolnij gąbkę od drugiej strony.

2.

Wyrównaj wypustkę gąbki amortyzującej z otworem w okularach po stronie kamery.

3.

Upewnij się, że gąbka amortyzująca znalazła się we wnętrzu części nosowej.

4.

Lekko odegnij okulary w przeciwną stronę, wyrównaj wypustkę gąbki amortyzującej z otworem po tej stronie
okularów.

5.

Ponownie sprawdź, czy obie strony zostały całkowicie wsunięte na miejsce, naciskając każdą z nich.

Utylizacja zużytych gąbek amortyzujących
Nie ma specjalnych wymagań dotyczących utylizacji gąbek amortyzujących.
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Procedura w oprogramowaniu Otosuite Vestibular
Oprogramowanie Otosuite Vestibular integruje szereg badań używanych w ocenie odruchu przedsionkowo-ocznego
i oczopląsu z widokiem wyników i możliwościami raportowania w jednej zaawansowanej aplikacji komputerowej.
Oprogramowanie Otosuite Vestibular jest przeznaczone do współpracy z okularami wideo firmy Natus. W tej części
opisano główne cechy i funkcje oprogramowania Otosuite Vestibular.

Workflow Panel (panel procedury)
Workflow Panel (panel procedury) reprezentuje elementy w typowej
procedurze w oprogramowaniu, gdzie podczas sesji z pacjentem jest zwykle
wykonywana co najmniej jedna funkcja.
•

Patient Selection (wybór pacjenta)
Utwórz rekord pacjenta lub wybierz istniejący rekord pacjenta.

•

Current Patient (bieżący pacjent)
Wyświetlane są dane wybranego pacjenta. Można je w razie potrzeby
edytować.

•

•

Work (praca) – Collect (zbieranie)
–

Wykonaj kalibrację przed badaniem.

–

Wybierz badanie. Dostępne grupy badań zależą do licencji
w okularach.

–

Wykonaj badanie.

Work (praca) – Review (przegląd)
Przejrzyj zebrane dane.

•

Work (praca) – Report (raport)
Wygeneruj zebrane dane w raporcie.

•

Options (opcje)
W razie potrzeby zmień ustawienia.

7.1

Instrukcje dla pacjenta przed badaniem
Przestroga • Badań ruchów impulsowych głowy nie należy wykonywać u pacjentów z urazami szyi ani
pacjentów, którym lekarz zalecił unikanie wykonywania ruchów szyją.

Uwaga • Przed przybyciem pacjenta na badanie należy poinstruować go o konieczności przestrzegania poniższych
ogólnych zaleceń:

ICS Impulse

•

Na 48 godzin przed badaniem nie należy spożywać alkoholu.

•

Należy zrezygnować z makijażu oczu.

•

Nie należy nosić kolorowych soczewek kontaktowych.

•

Należy ubrać się wygodnie.
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7.2

Uruchomienie oprogramowania Otosuite Vestibular
Włącz komputer.
Kliknij dwukrotnie ikonę Otosuite Vestibular.

Logowanie
Nowa instalacja oprogramowania Otosuite Vestibular jest dostarczana wraz z nazwą użytkownika i hasłem
Administrator (Administrator).
Nie należy usuwać nazwy użytkownika ani hasła z ekranu logowania, dopóki nie zostanie dodana co najmniej jedna
nowa nazwa użytkownika i hasło. Upewnij się, że co najmniej jeden użytkownik ma uprawnienia administratora.
Aby dowiedzieć się, jak dodawać nowych użytkowników, zobacz zadanie „Dodawanie nowego użytkownika”
w zakładce Administrator.
W oknie dialogowym logowania wprowadź swoją nazwę użytkownika.
Wprowadź swoje hasło.
Kliknij Login (zaloguj).

Wylogowywanie
Aby się wylogować, kliknij przycisk Logout (wyloguj) u dołu ekranu.

7.3

Ekran główny oprogramowania Otosuite Vestibular
A

A. Workflow Panel
(panel procedury)
B. Obszar roboczy
C. Przyciski funkcji
ogólnych

B

C

A. Workflow Panel (panel procedury)
Workflow Panel (panel procedury) reprezentuje elementy w typowej procedurze oprogramowania
Otosuite Vestibular, gdzie podczas sesji z pacjentem jest zwykle wykonywana co najmniej jedna funkcja.
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B. Obszar roboczy
Po wybraniu funkcji lub typu badania wyświetlają się one w tym obszarze. Może to obejmować obszar wykresu,
strumieniowane wideo oka oraz różne okna, takie jak okna do kalibracji przed badaniem, uruchomienia badania
oraz gromadzenia, przeglądania i porównywania danych.
Wyróżniona karta badania nad obszarem roboczym przedstawia aktualnie wybraną funkcję.

C. Przyciski funkcji ogólnych

7.4

•

Przycisk podręcznika użytkownika umożliwiający wyświetlenie podręcznika użytkownika.

•

Przycisk Options (opcje) umożliwiający dostosowywanie opcji badania. Patrz Opcje.

•

Przycisk Logout (wyloguj) umożliwiający wylogowanie z oprogramowania
Otosuite Vestibular.

•

Przyciski Hide Workflow Panel (ukryj panel procedury) i Display Workflow Panel (wyświetl
panel procedury) służą do ukrywania lub pokazywania panelu Workflow Panel (panel
procedury).

Blok Patient Selection (wybór pacjenta)
Blok Patient Selection (Wybór pacjenta) w Workflow Panel (Panelu przebiegu pracy) jest miejscem, w którym można
tworzyć rekordy pacjentów i wyszukiwać istniejące rekordy pacjentów.

Tworzenie nowego rekordu pacjenta
1.

Na stronie Workflow Panel (panel procedury), w bloku Patient Selection (wybór pacjenta) kliknij przycisk
New (nowy).
Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający utworzenie nowego rekordu pacjenta.
Rekord pacjenta można skonfigurować z wyprzedzeniem.

2.

Wprowadź informacje o nowym pacjencie.
•

Pola oznaczone gwiazdką (*) muszą zostać wypełnione.

Uwaga • Wprowadzenie daty urodzenia i płci pacjenta jest konieczne do określenia danych normatywnych zależnych
od wieku, które wykorzystuje się do obliczania wzmocnień ruchów impulsowych głowy dla konkretnego pacjenta.

3.

ICS Impulse

Kliknij przycisk Save (zapisz).

29

Procedura w oprogramowaniu Otosuite Vestibular

Otwieranie istniejącego rekordu pacjenta
1.

Na stronie Workflow Panel (panel procedury), w bloku Patient Selection (wybór pacjenta), kliknij przycisk
Existing (istniejący).
Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wyszukanie istniejących rekordów pacjentów.
Na liście pacjentów można zobaczyć przegląd badań każdego pacjenta, edytować i scalać rekordy pacjentów.
Ten znacznik wyboru w odpowiednich kolumnach badania oznacza, że dla wybranego pacjenta
zebrano co najmniej jedno badanie.
Symbol unikalnego identyfikatora wskazuje, że użytkownik oznaczył co najmniej jedno badanie
lub nagranie wideo jako przeznaczone do określonego celu. Może to na przykład odnosić się do
nietypowych wyników lub wyników przeznaczonych do wykorzystania w badaniu naukowym itp.

2.

Aby wyszukać konkretnego pacjenta, kliknij górne puste pole i wprowadź kilka znaków informacji identyfikujących,
na przykład nazwisko pacjenta:

3.

Aby otworzyć rekord pacjenta, kliknij dwukrotnie nazwisko pacjenta lub kliknij przycisk
Open (Otwórz).

Patrz:

7.5

•

Blok Current Patient (bieżący pacjent)

•

Scalanie dwóch rekordów pacjenta

Blok Current Patient (bieżący pacjent)
Po otwarciu rekordu pacjenta blok Current Patient (bieżący pacjent) pokazuje wymagane dane wybranego pacjenta.
Patrz:
•

7.6

Edytowanie danych pacjenta

Blok Work (praca)
W bloku Work (praca) można uzyskać dostęp do trzech głównych funkcji
dotyczących pracy z danymi badań w oprogramowaniu Otosuite Vestibular:
•

Collect (zbieranie)
Po utworzeniu nowego rekordu pacjenta lub wybraniu istniejącego rekordu
kliknij przycisk Collect (zbieranie), aby uruchomić procedurę zbierania
danych. Patrz Zbieranie danych.

•

Review (przegląd)
Po zebraniu danych dla nowego pacjenta lub wybraniu istniejącego rekordu
pacjenta kliknij przycisk Review (przegląd), aby przejrzeć dane. Patrz
Przeglądanie danych.

•

Report (raport)
Po zebraniu danych dla nowego pacjenta lub wybraniu istniejącego rekordu
pacjenta kliknij przycisk Report (raport), aby wygenerować raport.
Patrz Raportowanie danych.

Aktualnie wybrane funkcje są wyróżnione, aby podkreślić procedurę.
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7.7

Przygotowywanie do badania
W zależności od badań w protokole, który będzie używany do badania, konieczne może być wykonanie niektórych lub
wszystkich z poniższych czynności:
•

Praca z protokołami

•

Zakładanie okularów pacjentowi

•

Używanie braku widzenia

•

Ustawianie ROI (obszar zainteresowania) i progu

•

Konfiguracja zbierania danych w badaniu ruchów skrętnych
Zbieranie danych ruchów skrętnych wymaga klucza licencji Torsional (skrętne).

7.7.1

•

Kalibracja

•

Wykonywanie nagrań wideo ruchów gałki ocznej

Praca z protokołami
Oprogramowanie Otosuite Vestibular jest dostarczane z kilkoma wstępnie zdefiniowanymi protokołami. Jeden z tych
protokołów został wyznaczony jako protokół domyślny.
Protokół składa się z co najmniej jednego badania.
Można:
•

użyć wyświetlonego protokołu domyślnego,

•

wybrać inny protokół,

•

dostosować ustawienia badań w protokole,

•

utworzyć nowy protokół.

Używanie wyświetlonego protokołu domyślnego
Protokół ustawiony jako domyślny jest wyświetlany na liście
rozwijanej Select Protocol (wybierz protokół) w bloku
Collect (zbieranie).

ICS Impulse
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Po podłączeniu okularów zostają wyświetlone badania zawarte
w protokole i wyróżnione pierwsze badanie do wykonania.

Wybór innego protokołu
•

W razie potrzeby kliknięciem wybierz protokół, którego chcesz użyć, na liście rozwijanej Select Protocol
(wybierz protokół).

Dostosowywanie ustawień badań w protokole
Najlepszą praktyką jest dostosowanie ustawień badań w protokole przed sesją testową. Patrz Opcje – Protocol
(protokół).

Dodawanie lub usuwanie badań w protokole domyślnym
Patrz Opcje – Protocol (protokół).

Importowanie protokołów i opcje domyślne
Istnieje możliwość zaimportowania protokołów domyślnych dla ICS Impulse.

Jeśli wprowadzono zmiany w ustawieniach i mają zostać przywrócone ustawienia domyślne, można użyć pliku
Default Options (opcje domyślne).
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1.

Kliknij przycisk Options (opcje) na dole strony Workflow Panel (panel procedury).

2.

Kliknij kartę General (Ogólne).

3.

W części Import/Export Test and Report Options (import/eksport opcji testów i raportów) kliknij przycisk
Import (import).

4.

Przejdź do folderu C:\ProgramData\Otometrics\OTOsuiteV.

5.

Kliknij Options folder, a następnie OK (OK).

6.

Wybierz Protocols (protokoły) lub Default Options (opcje domyślne).

7.

Wybierz opcje, które chcesz zaimportować.

8.

Kliknij Import (import).

9.

Kliknij OK (OK).

ICS Impulse
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7.7.2

Ustawianie pacjenta
Szczegółowe opisy dotyczące pozycjonowania pacjenta zawiera poszerzona instrukcja użytkowania ICS Impulse.

Kalibracja
Ustaw pacjenta w odległości co najmniej jednego metra od ściany lub innej gładkiej powierzchni, która może służyć
jako powierzchnia projekcyjna. Ta pozycja jest używana podczas kalibracji.
Uwaga • Jeśli pacjent siedzi na krześle, krzesło musi być nieruchome i nie może się obracać.
Po ustawieniu pacjenta należy skalibrować urządzenie do badania tego pacjenta. Patrz Kalibracja.

7.7.3

Zakładanie okularów pacjentowi
Przed założeniem okularów na głowie pacjenta upewnij się, że:
•

okulary mają nieużywaną gąbkę amortyzującą,

•

lustro jest czyste i niezarysowane,

Patrz
•

Wymiana gąbki amortyzującej.

•

Konserwacja.

•

„Wymiana opaski” w zakładce Konserwacja

Poprawnie założone okulary opierają się wygodnie na grzbiecie nosa i nie zsuwają się podczas badania.
Uwaga • Dopasowanie okularów jest bardzo ważne. Niewłaściwe dopasowanie może prowadzić do zbierania
niedokładnych danych. Zsuwanie się okularów często prowadzi do uzyskania nieprecyzyjnych (zbyt wysokich)
wartości wzmocnienia.
Uwaga • przed rozpoczęciem testów należy się upewnić, że wszystkie powierzchnie szklane są czyste i wolne od
zarysowań.
Uwaga • Więcej informacji można znaleźć w filmie instruktażowym dotyczącym systemu lub pod adresem
https://hearing-balance.natus.com/products-services/ics-impulse

Typy gąbki twarzowej
Gąbka amortyzująca nr 1

Gąbka amortyzująca nr 2

Przestroga • Jednorazowa gąbka twarzowa musi być wymieniana dla każdego nowego pacjenta i nie powinna
być czyszczona ani ponownie używana. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

ICS Impulse
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1.

Załóż okulary z gąbką amortyzującą nr 1 na głowę pacjenta i zaciśnij opaskę.

2.

Zaciśnij opaskę na tyle mocno, aby okulary nie przesuwały się podczas badania.

3.

Nie naprężając zbytnio kabla, tak aby można było ruszać głową podczas badania, przypnij zacisk kabla do ubrania
na prawym ramieniu pacjenta.

4.

Upewnij się, że oczy pacjenta są szeroko otwarte, a położenie powiek nie przeszkadza w wykrywaniu źrenicy.
W razie potrzeby popraw ułożenie skóry wokół oczu:

5.

–

Odchyl dolną część okularów od twarzy. Naciągnij skórę pod oczami w dół, a następnie nałóż okulary
ponownie, tak aby przytrzymały naciągniętą skórę na miejscu.

–

Odchyl górną część okularów od twarzy. Naciągnij skórę nad oczami w górę, a następnie nałóż okulary
ponownie, tak aby przytrzymały naciągniętą skórę na miejscu.

Upewnij się, że okulary są dobrze dopasowane. Jeśli między okularami a twarzą pacjenta występują szczeliny,
rozważ użycie gąbki twarzowej nr 2.

Szczeliny są często widoczne w przypadku użycia gąbki twarzowej nr 1 u pacjenta z płaskim grzbietem nosa.
Użycie niewłaściwej gąbki twarzowej lub ponowne użycie wcześniej używanej gąbki może spowodować pogorszenie
jakości danych.
Uwaga • Przed założeniem opaski pacjentowi należy się upewnić, że jest ona cała i nieuszkodzona.

Niewłaściwe dopasowanie okularów
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Właściwe dopasowanie okularów

ICS Impulse

Procedura w oprogramowaniu Otosuite Vestibular
Przykład 1 — Dane zebrane u pacjenta, który nie ma płaskiego grzbietu nosa
Z gąbką amortyzującą nr 1
Z gąbką amortyzującą nr 2

Wartości wzmocnienia są rozsiane, a wykresy ruchów
gałki ocznej są większe niż wykres ruchów głowy.
Te dane są wynikiem zsunięcia się okularów.

Wartości wzmocnienia są zebrane razem, a wykresy
ruchów gałki ocznej mają zmniejszoną amplitudę.
Te dane wskazują na właściwe dopasowanie okularów.

Przykład 2 — Dane zebrane u pacjenta z płaskim grzbietem nosa
Z gąbką amortyzującą nr 1
Z gąbką amortyzującą nr 2

Wartości wzmocnienia są zebrane razem, a wykresy
ruchów gałki ocznej są poniżej wykresu ruchów głowy.
Te dane wskazują na właściwe dopasowanie okularów.

7.7.4

Wartości wzmocnienia są rozsiane, a wykresy ruchów
gałki ocznej są hałaśliwe. Gąbka amortyzującą nr 2 była
niewygodna, powodując nadmierne mruganie u
pacjenta i uniemożliwiając pacjentowi skupienie się na
punkcie fiksacji podczas wykonywania manewru ruchu
impulsowego głowy.

Wykonywanie nagrań wideo ruchu gałki ocznej
Dla istniejących i nowych pacjentów można wykonać nagranie wideo ruchów gałek ocznych pacjenta bez analizy
i pomiarów. W tym samym czasie można wykonać nagranie wideo pomieszczenia.

Wykonywanie zsynchronizowanego nagrania wideo pomieszczenia
W przypadku korzystania z opcji Synchronized Room Video (zsynchronizowane wideo pomieszczenia) konieczne może
być wyregulowanie położenia kamery w celu zapewnienia widoczności całej głowy pacjenta na obrazie wideo podczas
zbierania danych.
W przypadku nagrywania dźwięku należy koniecznie ustawić kamerę w sposób minimalizujący hałas z otoczenia.
Do włączania i wyłączania służy opcja Synchronized Room Video during Collection (zsynchronizowane wideo
pomieszczenia podczas zbierania danych) na dole strony Workflow Panel (panel procedury).
Aby otworzyć rekord pacjenta, kliknij dwukrotnie nazwisko pacjenta lub kliknij przycisk
Open (otwórz).

ICS Impulse
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Nagrywanie wideo oka
Po utworzeniu nowego rekordu pacjenta lub wybraniu istniejącego rekordu pacjenta
kliknij przycisk Collect (zbieranie) w bloku Work (praca).
Z listy rozwijanej wybierz badanie do zarejestrowania lub odtworzenia wideo.
Kliknij przycisk Start (start).

Kliknij przycisk Stop (stop), aby zatrzymać nagrywanie.

W razie potrzeby wprowadź uwagi w prawym dolnym oknie.
Nie ma ograniczeń co do długości nagrania wideo; jednak dłuższe nagrania wideo tworzą większe pliki na dysku twardym.
Patrz również Rozmiary plików wideo.

7.7.4.1

Opcje nagrywania wideo
W oknie Video (wideo) jest wyświetlany obraz gałki ocznej.
Opcja Record (nagraj) jest zaznaczona domyślnie. Nagrywanie wideo
oka i zbieranie danych rozpoczynają się w tym samym momencie.
Aby można było odtwarzać zebrane dane, zaznacz pole wyboru
Record (nagraj).
Podczas nagrywania wideo oka dostępne są następujące opcje prezentacji obrazu:
•

Eye Image (obraz oka)

•

Pupil Image (obraz źrenicy)

Przyciski i opcje w oknie nagrywania wideo
Przycisk Start (start)
•

Rozpoczyna nagrywanie wideo.

Przycisk Stop (stop)
•

36

Zatrzymuje nagrywanie wideo.
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Odtwarzanie wideo
•

Wybierz badanie do odtworzenia wideo.
Lista nagrań wideo dla wybranego pacjenta jest wyświetlana wraz z informacjami na temat każdego pliku wideo.
Wraz z wideo są wyświetlane informacje dotyczące nagrania.
Opis
Date & Time (data i godzina)

•

Data i godzina utworzenia pliku wideo.

•

Vision Określa, czy do nagrania wybrano opcję (widzenie) czy
Vision Denied (brak widzenia).

•

Aby oznaczyć plik jako przeznaczony do określonego celu (np. w celu
wskazania nietypowych wyników badań), zaznacz pole wyboru pod
nagłówkiem kolumny oznaczonym tym symbolem.

Playback (odtwarzanie) – przyciski i opcje
•

Play (odtwórz)
Odtwarza nagranie wideo.

•

Pause (wstrzymaj)
Wstrzymuje odtwarzanie nagrania wideo.

•

Stop (zatrzymaj)
Zatrzymuje odtwarzanie nagrania wideo.

•

Delete Right Video (usuń wybrane wideo)
Usuwa nagrania wideo dla wybranego badania.

Speed (prędkość)

7.7.4.2

•

Normal (normalna)

•

Slow (wolno)

•

Slower (wolniej)

Rozmiary plików wideo
Rozmiar pliku wideo zależy od opcji wybranych dla protokołu, od tego, czy jest nagrywane wideo pomieszczenia, czy
jest włączona kompresja wideo oka oraz od długości nagrania wideo.

ICS Impulse
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7.8

Zbieranie danych
Aby zebrać dane dla nowego lub istniejącego pacjenta, kliknij opcję
Collect (zbieranie) w bloku Work (praca).
Zostanie wyświetlony protokół ustawiony jako domyślny. Aby zmienić
domyślny protokół, patrz Opcje – Protocol (protokół).
W razie potrzeby kliknięciem wybierz protokół, którego chcesz użyć, z listy
rozwijanej Select Protocol (wybierz protokół) w bloku Collect (zbieranie).
Po podłączeniu okularów zostają wyświetlone badania zawarte
w protokole i wyróżnione pierwsze badanie do wykonania.
Jeśli wybrany protokół odpowiada podłączonym okularom, rozpoczyna się
sekwencja konfiguracji.
Jeśli sekwencja konfiguracji nie rozpocznie się, sprawdź, czy protokół
odpowiada używanym okularom.

7.8.1

Ustawianie ROI (obszar zainteresowania) i progu
Przed wykonaniem jakiegokolwiek badania należy ustawić ROI (obszar zainteresowania).
Wybierz protokół i badanie w oknie Workflow Panel (panel procedury).
W górnej części obszaru roboczego zostanie wyświetlone okno umożliwiające
ustawienie opcji ROI (ROI) (obszar zainteresowania) i wykrywania źrenicy.
Pasek narzędzi między górnym a dolnym oknem przedstawia wykonywaną
czynność.
Ustaw pacjenta. Patrz Pozycjonowanie pacjenta.
–

Instrukcje dotyczące prawidłowego zakładania samych okularów, patrz Zakładanie okularów pacjentowi.
Uwaga • Aby uzyskać instrukcje dotyczące korzystania z rozwiązania Vision Denied (brak widzenia), patrz
Korzystanie zrozwiązania Vision Denied (brak widzenia).

W górnym oknie ustaw ROI (obszar zainteresowania) wokół źrenicy:
–

Kliknij środek źrenicy, aby wyśrodkować na niej zieloną ramkę.

Aby ułatwić ustawienie wykrywania źrenicy, możesz wybrać typ wyświetlanego
obrazu. Kliknij żądany przycisk na pasku narzędzi między górnym i dolnym
oknem:
–

Display Grayscale Image (wyświetl obraz w skali ocieni szarości)
>

–

Display Pupil Location (wyświetl położenie źrenicy)

Wybór służy tylko do ustawienia wykrywania źrenicy. Wideo oka jest zawsze
nagrywane w skali odcieni szarości.
>
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Jeśli źrenica nie została wykryta automatycznie, wybierz przycisk Disable
Manual Thresholding (wyłącz ręczne ustawianie progu).
System wyśrodkuje kursor na źrenicy.
Wykrycie źrenicy świadczy o poprawnym śledzeniu źrenicy przez system
zarówno podczas kalibracji, jak i zbierania danych.
Poproś pacjenta, aby patrzył na punkt fiksacji.
Aby ocenić śledzenie źrenicy, obserwuj kursor. Jeśli kursor nie śledzi źrenicy,
na przykład jeśli skacze dookoła i nie pozostaje wyśrodkowany na źrenicy,
użyj przycisków suwaka progu w celu dopasowania go.
Wprowadź dodatkowe korekty, aby usunąć białe obszary poza białym
okrągłym obrazem źrenicy.
W razie potrzeby możesz wykonać kalibrację. Kliknij przycisk Next (dalej).
Aby przeprowadzić kalibrację, patrz Kalibracja.

7.8.2

Kalibracja
Ostrzeżenie• Podczas tej procedury włączą się lasery. Nie należy patrzeć bezpośrednio w
wiązki laserów. Dokonywanie modyfikacji i korekt oraz wykonywanie procedur innych niż
określone w niniejszym dokumencie może spowodować narażenie na niebezpieczne
promieniowanie.
W trakcie procedury kalibracji pacjent jest proszony o przenoszenie wzroku między dwoma punktami wyświetlanymi
po włączeniu laserów. Gdy pacjent przenosi wzrok, system śledzi ruch źrenicy.
Wartości kalibracji są zapisywane automatycznie. Zapisana wartość kalibracji może zostać użyta podczas wszystkich
badań. Nie ma potrzeby wykonywania ponownej kalibracji między badaniami, chyba że doszło do przesunięcia
okularów. Ponowne otwarcie rekordu pacjenta po zamknięciu go wymaga powtórzenia kalibracji.
Uwaga • Po przeprowadzeniu kalibracji nie należy zmieniać położenia okularów na głowie pacjenta.

Kalibracja systemu
W razie potrzeby kliknij przycisk Help video (pomoc wideo)
Umieść pacjenta przed ścianą wolną od rozpraszających elementów wizualnych.
Poinstruuj pacjenta, aby trzymał głowę nieruchomo i podążał za punktem lasera samymi
oczami.
Uruchom sekwencję kalibracji: kliknij przycisk kalibracji Run (uruchom).
W razie potrzeby wprowadź uwagi w prawym dolnym oknie.

ICS Impulse
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Użycie domyślnej procedury kalibracji
Poproś pacjenta, aby patrzył prosto do przodu. W razie potrzeby umieść punkt fiksacji
na ścianie.
Włącz środkowy laser.
Poinstruuj pacjenta, aby patrzył na punkt lasera.
Kliknij przycisk kalibracji Default (domyślna).

Wykonywanie sprawdzianu głowy
Przed rozpoczęciem badania zaleca się wykonanie kontroli głowy.
W razie potrzeby można jednak kliknąć przycisk Skip Head Check (pomiń kontrolę głowy),
aby pominąć kontrolę głowy.
Poproś pacjenta, aby patrzył na punkt fiksacji.
Kliknij przycisk Start Head Check (kontrola głowy).
Przez 10 sekund ruszaj głową pacjenta na boki pod niewielkim kątem (ok. 10 stopni). Na ekranie jest widoczny
zegar odliczający.
Upewnij się, że wykres prędkości ruchów gałki ocznej i wykres prędkości głowy są ze sobą zrównane.
Jeśli wykres prędkości ruchów gałki ocznej i wykres prędkości głowy nie są zrównane, należy wykonać ponowną
kalibrację lub przejrzeć historię pacjenta.
Zostanie otwarte okno Collection (zbieranie) i oprogramowanie będzie gotowe do
rozpoczęcia zbierania danych.
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Przykład dobrej kalibracji
W tym przykładzie wykres prędkości ruchów gałki ocznej i wykres prędkości głowy są ze sobą zrównane.

Przykład złej kalibracji

ICS Impulse
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7.8.3

Używanie opcji Vision Denied (brak widzenia)
Badania podrzędne są zazwyczaj wykonywane z widzeniem lub bez widzenia.

Przygotowywanie konfiguracji Vision Denied (brak widzenia)
Jeśli wybrano badanie, w którym wymagana jest konfiguracja Vision Denied (brak widzenia), oprogramowanie poprosi
użytkownika o przygotowanie się do badania z ustawieniem Vision Denied (brak widzenia).
1.

Badania nie należy przeprowadzać w całkowicie zaciemnionych pomieszczeniach. Choć intuicyjnie może się
wydawać inaczej, niewielka ilość w światła w pomieszczeniu jest korzystna i pozwala uzyskać całkowicie
światłoszczelne środowisko dla pacjenta oraz optymalne wyniki.

2.

W przypadku pacjentów o długich rzęsach zaleca się usunięcie makijażu. Makijaż odkładający się po wewnętrznej
stronie czarnego okienka osłony prawego oka (przez którą śledzona jest źrenica i nagrywane są ruchy gałki ocznej)
wpływa negatywnie na śledzenie źrenicy i nagrywanie ruchu gałki ocznej.

3.

Otwórz zestaw do badania z opcją Vision Denied (brak widzenia). Obejmuje on osłonkę na prawe oko i nakładkę na
lewe oko.
Przestroga • Nie wolno dotykać czarnego okienka.
Manipulując osłonką prawego oka, można dotykać tylko plastikowej ramki osłony. Tłuszcz na skórze
zmniejsza efektywność powłoki przeciwmgielnej okienka. Odciski palców utrudniają śledzenie źrenicy.
Przestroga • Jednorazowy zestaw do badania z opcją Vision Denied (brak widzenia) musi być wymieniany
dla każdego nowego pacjenta, nie wolno go myć i używać ponownie. Utylizować zgodnie z lokalnymi
przepisami.

Osłonka na prawe oko

Nakładka na lewe oko

4.

Nałóż osłonkę na prawe oko. Patrz Nakładanie osłonki na prawe oko.

5.

Nałóż nakładkę na lewe oko. Patrz Nakładanie nakładki na lewe oko.

6.

Poinformuj pacjenta, że przez chwilę będzie zupełnie ciemno. Zapewnij go, że chociaż nic nie widzi, kamery
w okularach nadal są w stanie nagrywać ruchy jego gałki ocznej.

Nakładanie osłonki na prawe oko
1.

Zdejmij plastikową warstewkę z tylnej części osłonki.

2.

Poproś pacjenta o szerokie otwarcie oczu.
Uwaga • Najłatwiej ułożyć osłonkę, siedząc na tym samym poziomie co pacjent, a nie stojąc nad nim.

3.
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Poproś pacjenta, aby patrzył prosto do przodu. Źrenica powinna znajdować się w centrum czarnego okna.
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4.

Jeśli powieka pacjenta opada, przytrzymaj ją w górze podczas zakładania osłonki. Pomoże to w utrzymaniu
otwartego oka pacjenta w trakcie badania.

5.

Odchyl wewnętrzną krawędź osłonki i umieść obrzeże po prawej stronie nosa.

A. Obrzeże
6.

B. Odchyl wewnętrzną krawędź

Upewnij się, że osłonka jest wyśrodkowana na oku (nie jest przesunięta w górę ani w dół).
Przestroga • Nie wolno dotykać czarnego okienka.
Manipulując osłonką prawego oka, można dotykać tylko plastikowej ramki osłony. Tłuszcz na skórze
zmniejsza efektywność powłoki przeciwmgielnej okienka. Odciski palców utrudniają śledzenie źrenicy.

7.

Dociśnij delikatnie wokół krawędzi, aby się upewnić, że została zapewniona pełna szczelność. Upewnij się,
że osłonka nie przepuszcza światła.

Zakładanie nakładki na lewe oko
1.

Zdejmij plastikową warstewkę z tylnej strony nakładki.

2.

Poproś pacjenta o zamknięcie oka.

3.

Umieść nakładkę szerszą stroną w kierunku nosa. Upewnij się, że nakładka jest wyśrodkowana na oku (nie jest
przesunięta w górę ani w dół).

4.

Dociśnij delikatnie wokół krawędzi, aby mieć pewność, że została zapewniona pełna szczelność. Upewnij się,
że nakładka nie przepuszcza światła.

Sprawdzanie szczelności zakrycia przed światłem
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1.

Daj pacjentowi czas na przystosowanie się oczu.

2.

Zapytaj pacjenta, czy widzi jakiekolwiek światło. Upewnij się, że pacjent nie patrzy bezpośrednio na źródło światła.

3.

Po odpowiednim zamocowaniu osłonki braku widzenia i nakładki, jeśli pacjent nie jest w stanie wykryć światła,
przystąp do zakładania okularów.
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Zakładanie okularów z rozwiązaniem Vision Denied (brak widzenia)
Przed umieszczeniem okularów na zestawie do badania z opcją Vision Denied (brak widzenia) należy się upewnić,
że okulary wyposażono w nową, nieużywaną gąbkę amortyzującą.
1.

W aplikacji Otosuite Vestibular otwórz badanie z grupy badań Oculomotor (Okoruchowe), Positional
(Położeniowe) lub Caloric (Próba kaloryczna) albo z grupy badań Videos (Wideo) otwórz Video Record/Playback
(Nagrywanie / odtwarzanie nagrania wideo). W badaniu musi być włączone ustawienie Vision Denied (Brak
widzenia).

2.

Umieść okulary na twarzy pacjenta z osłonką wyśrodkowaną wewnątrz okularów.

3.

Zaciśnij opaskę na tyle mocno, aby okulary pozostawały na głowie pacjenta podczas badania. Okulary NIE muszą
być dopasowane tak ciasno, jak w przypadku badań ruchów impulsowych głowy.
Uwaga • Opaska musi być jedynie dopasowana na tyle, aby okulary nie zsuwały się z głowy pacjenta podczas
badania (oczopląs spontaniczny, spojrzeniowe, położeniowe i próba kaloryczna). Opaski nie należy zaciskać tak
mocno, jak w przypadku badań ruchów impulsowych głowy. Zbyt mocno dopasowana opaska dociska do twarzy
zestaw do badania z opcją Vision Denied (brak widzenia), co powoduje dyskomfort i utrudnia rejestrację ruchu
gałek ocznych.

4.

Upewnij się, że oko jest wyśrodkowane wewnątrz okienka osłonki.
Złe położenie

Dobre położenie

A. Niewyśrodkowane w pionie: powinna być widoczna większa część
powieki górnej.
B. Niewyśrodkowane w pionie: powinna być widoczna mniejsza część
obszaru pod okiem.
C. Niewyśrodkowane w poziomie: wewnętrzna krawędź osłonki nie
znajduje się wystarczająco blisko nosa. Zwróć uwagę na róg oka na
krawędzi osłonki.

Zdejmowanie osłonki i nakładki po badaniu z opcją Vision Denied (brak widzenia)
Przestroga • Powolne zdejmowanie osłonki i nakładki do badania z opcją Vision Denied (brak widzenia) jest
o wiele bardziej komfortowe niż ich szybkie usuwanie.
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1.

Poproś pacjenta o zamknięcie oczu.

2.

Powoli zdejmij osłonkę i nakładkę z twarzy pacjenta.
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7.8.4

Konfiguracja zbierania danych w badaniu ruchów skrętnych
Zbieranie danych ruchów skrętnych wymaga klucza licencji Torsional (skrętne).

Uwaga • Bez licencji Torsional (skrętne) nie ma możliwości ustalenia, czy podczas badania występuje
oczopląs Torsional (skrętny). Z licencją Torsional (skrętne) dostępny jest wykres położenia gałki ocznej oraz
wykres SPV (prędkość fazy wolnej). Z licencją musi być włączone zbieranie danych ruchów skrętnych w oknie
Options (opcje) > [typ badania].
1.

Wybierz Options (opcje) > [typ badania].

2.

Włącz Torsional (skrętne), klikając pole wyboru w kolumnie ruchów skrętnych.
Uwaga • Wybranie opcji Vision Denied (brak widzenia) lub Torsional (skrętne) zmienia szybkość zbierania klatek
na 60 klatek na sekundę. Taka szybkość pozwala na dłuższe otwarcie migawki aparatu (zwiększenie ekspozycji
na światło), czego efektem jest obraz lepszej jakości.

Gdy system po raz pierwszy zarejestruje, że jest wykonywane badanie wymagające zebrania danych ruchów skrętnych
podczas sesji badań, program wyświetli monit o wykonanie konfiguracji dla ruchów skrętnych. Może się tak stać nawet
po wykonaniu niektórych badań z protokołu. Konfiguracja dla ruchów skrętnych musi być wykonana raz dla opcji
Vision (Widzenie) i raz dla opcji Vision Denied (Brak widzenia).

Pobranie klatki referencyjnej ruchu skrętnego
W ramach danej sesji badań należy pobrać klatkę referencyjną ruchów skrętnych:
•

jeden raz dla wszelkich badań z widzeniem
i

•

Jeden raz dla wszelkich badań z brakiem widzenia

Kiedy oprogramowanie Otosuite Vestibular wykryje, że chcesz pobrać klatkę referencyjną dla opcji Torsional (skrętne),
wyświetli się ekran, na którym zostanie przechwycony obraz.
1.

Poinstruuj pacjenta, aby patrzył prosto przed siebie i miał oczy szeroko otwarte.

2.

Kliknij przycisk Capture Eye Frame (Przechwyć ramkę oka).

Klatki referencyjne dla opcji Torsional (skrętne) wyświetlą się w górnej części obszaru roboczego.
Klatki referencyjne są porównywane z zebranymi danymi w celu ustalenia, czy występuje skrętny ruch gałki ocznej.
Klatek referencyjnych można użyć we wszystkich kolejnych badaniach SPV (prędkości fazy wolnej).
3.

Jeśli jakość jest niska, należy ponownie przeprowadzić instruktaż pacjenta i ponownie kliknąć przycisk Capture Eye
Frame (Przechwyć ramkę oka).
Dobra jakość

Słaba jakość

Jeśli sesja została przerwana lub obraz był słaby, kliknij przycisk Setup (Konfiguracja), który teraz zawiera przycisk
Capture Eye Frame (Przechwyć ramkę oka), i ponownie wykonaj przechwytywanie obrazu.

ICS Impulse

45

Procedura w oprogramowaniu Otosuite Vestibular

7.8.5

Prezentacja z użyciem pilota
Prezentacja z użyciem pilota zapewnia alternatywną metodę wykonywania niektórych funkcji badań:
•

Gdy używa się funkcji Head Position
Feedback (informacje zwrotne
o położeniu głowy)

Przed rozpoczęciem zbierania danych zamiast klikać przycisk Center
(środek), naciśnij lewy przycisk i przytrzymaj go przez co najmniej
2 sekundy. (Ekran zostanie zaktualizowany po zwolnieniu przycisku).

•

Aby rozpocząć badanie

Naciśnij lewy przycisk.

•

Aby przedłużyć bieżące badanie

Po rozpoczęciu zbierania danych naciśnij lewy przycisk i przytrzymaj
go, aż rozlegnie się dźwięk potwierdzający przedłużenie badania.
(Ekran zostanie zaktualizowany po zwolnieniu przycisku).

•

Aby zatrzymać badanie

Naciśnij prawy przycisk.

•

Aby ustawić znacznik zdarzenia na
wykresie dla dowolnego badania SPV

Po rozpoczęciu zbierania danych naciśnij lewy przycisk.

•

Aby oznaczyć wykres badania Skew
Deviation (skośne odchylenie)

Naciśnij lewy przycisk, aby wskazać, że oko jest zasłonięte.
Naciśnij lewy przycisk, aby wskazać, że oko nie jest zasłonięte.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pilota do prezentacji, patrz Prezentowanie za pomocą pilota.

7.8.6

Pasek narzędzi Collect (zbieranie)
Przyciski wyświetlane na pasku narzędzi zależą od wybranych badań. Można je ustawiać w oknie Options (opcje).
Przyciski na pasku narzędzi są wyświetlane w kolejności, w jakiej mogą być potrzebne, i są podzielone na grupy
funkcyjne. Element w obecnie wykonywanej sekwencji jest wyróżniony na zielono.

Elementy, które zostały wykonane, są oznaczone zielonym znacznikiem wyboru.

Przygotowywanie do zbierania danych – obszar zainteresowania (ROI) i kalibracja
Patrz Ustawianie ROI (obszar zainteresowania) i progu oraz Kalibracja.
Przycisk

Funkcja
Przycisk stanu informujący, że wykonano kalibrację.

Disable Manual Thresholding (wyłącz ręczne ustawianie progu)/Enable Manual
Thresholding (włącz ręczne ustawianie progu)
•

Kliknij, aby wyłączyć lub włączyć automatyczne wykrywanie źrenicy.

Display Grayscale Image (wyświetlanie obrazu w skali szarości)/Display Pupil
Location (wyświetlanie położenia źrenic)
•
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Kliknij, aby wyświetlić obraz oka w skali odcieni szarości
(tryb monochromatyczny).
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Przycisk

Funkcja
Przycisk stanu informujący, że zebrano klatkę referencyjną dla ruchu skrętnego.

Turn Center Laser On (włącz laser centralny)/Turn Center Laser Off (wyłącz laser
centralny)
•

Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję lasera.

Turn Stimulus Laser On(włącz laser bodźca)
•

Kliknij, aby włączyć laser bodźca bez mierzenia odpowiedzi pacjenta w celu
zapoznania pacjenta z badaniem.

Turn Stimulus Laser Off(wyłącz laser bodźca)
•

Kliknij, aby wyłączyć laser bodźca i ukończyć badanie.

Run Calibration (uruchom kalibrację)
•

Kliknij, aby wykonać kalibrację.

Default Calibration (kalibracja domyślna)
•

Kliknij, aby użyć kalibracji domyślnej dla tego pacjenta.

Start Head Check (rozpocznij kontrolę głowy)
•

Kliknij, aby rozpocząć kontrolę głowy.

Skip Head Check (pomiń kontrolę głowy)
•

Kliknij, aby pominąć kontrolę głowy.

Accept (akceptuj)
•

Kliknij, aby zaakceptować wartości konfiguracji dla kalibracji i kontroli głowy.

Przeprowadzanie zbierania danych

Record On (nagrywanie włączone)/Record Off (nagrywanie wyłączone)
•

Kliknij, aby wybrać nagrywanie wideo ruchu oka i/lub zsynchronizowanego
wideo pomieszczenia.

Disable Manual Thresholding (wyłącz ręczne ustawianie progu)/Enable Manual
Thresholding (włącz ręczne ustawianie progu)
•

Kliknij, aby wyłączyć lub włączyć automatyczne wykrywanie źrenicy.

Display Grayscale Image (wyświetlanie obrazu w skali odcieni szarości)/Display
Pupil Location (wyświetlanie położenia źrenic)
•

Kliknij, aby wyświetlić obraz oka w skali odcieni szarości (tryb
monochromatyczny).

Turn Center Laser On (włącz laser centralny)/Turn Center Laser Off (wyłącz laser
centralny)
•

ICS Impulse

Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję lasera.
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Wyśrodkowywanie pacjenta
Przycisk

Funkcja
Center (wyśrodkowanie)
•

Kliknij, aby wyświetlić położenie głowy pacjenta na początku badania.
Wyświetlany jest symulowany widok głowy pacjenta w przestrzeni.

Zbieranie danych
Przycisk

Funkcja
Start (start)
•

Kliknij, aby rozpocząć zbieranie danych.

Stop (zatrzymaj)
•

Kliknij, aby zatrzymać zbieranie danych. System zatrzyma rejestrowanie
i zapisze dane.

Cancel (anuluj)
•

Kliknij, aby anulować zbieranie danych. Żadne dane nie zostaną zapisane.

Event (zdarzenie)
•

Kliknij, aby dodać mały znacznik gwiazdki na wykresie w celu wskazania,
że wystąpiło zdarzenie.

Extend (przedłuż)
•

Kliknij, aby wydłużyć maksymalny czas zbierania danych poza czas określony
jako domyślny. Maksymalny czas trwania można dostosowywać.
Patrz Opcje.

Help Video (wideo pomocy)
•
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Kliknij, aby wyświetlić film demonstracyjny obecnie wybranego badania
podrzędnego.

ICS Impulse

Procedura w oprogramowaniu Otosuite Vestibular

7.8.7

Przegląd ekranu Collect (zbieranie)
A

A. Nazwa badania

B

B. Legenda wykresów

C

C. Okno wykresów
D. Pasek narzędzi
E. Pokaz wideo oka
F. Pokaz położenia głowy lub
pokaz wideo pomieszczenia

D
E
F

Ten ekran dotyczy większości badań.
Funkcja

Opis

A. Nazwa badania

Tytuł ekranu przedstawia aktualnie wybrane badanie.

B. Legenda wykresów

Legenda wykresów pokazuje kolory związane wyświetlanymi wykresami, jak
ustawiono w oknie Options (opcje) dla określonego badania.

C. Okno wykresów

Okno wykresów przedstawia wykresy zarejestrowane dla określonego badania.

D. Pasek narzędzi

Patrz Collect Pasek narzędzi (zbieranie).

E. Pokaz wideo oka

Pokaz wideo oka przedstawia działanie oczu związane z wykresem. Ta informacja
nie jest zapisywana, chyba że ustawiono to w oknie Options (opcje).

F. Pokaz położenia głowy
lub pokaz wideo
pomieszczenia

•

Pokaz położenia głowy
Ten pokaz jest określany w oknie Options (opcje) po wybraniu informacji
zwrotnych o położeniu głowy. Na ekranie jest wyświetlane przybliżone
położenie głowy pacjenta w przestrzeni.
Informacje zwrotne o położeniu głowy można zawsze odtwarzać.

•

Pokaz wideo pomieszczenia
Gdy wybrane jest wideo pomieszczenia, podczas badania przesyłany jest
w czasie rzeczywistym obraz pomieszczenia.
Wideo pomieszczenia można odtwarzać tylko po włączeniu tej opcji
i zapisaniu nagrania wideo.

ICS Impulse
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Przegląd ekranu Head Impulse (ruchy impulsowe głowy)
Ten ekran ma zastosowanie do ekranu Head Impulse (ruchy impulsowe głowy)
A. Nazwa badania

A

B. Okno wykresu w czasie
rzeczywistym

B
C

C. Okno krzywych
próbnych

D
E

D. Ruchy impulsowe głowy
i odrzucone

F

E. Informacje zwrotne
z systemu i od operatora

G

F. Pasek narzędzi
G. Pokaz wideo oka

H

H. Pokaz położenia oka
lub pokaz wideo
pomieszczenia

Funkcja

Opis

Nazwa badania

Tytuł ekranu przedstawia aktualnie wybrane badanie.

Okno wykresu w czasie
rzeczywistym

W tym oknie można monitorować zarówno ruchy głowy, jak i gałki ocznej
podczas wykonywania badania ruchów impulsowych głowy. Typ wybranego
badania (kanał boczny, LARP lub RALP) określa, który wykres głowy jest
pogrubiony. Pogrubiony wykres głowy powinien być tym, w którym występuje
ruch po zastosowaniu ruchu impulsowego głowy. Pozostałe dwa wykresy
dotyczące głowy powinny być względnie płaskie. W ten sposób zyskuje się
pewność, że stymulowany kanał jest tym, który ma zostać zbadany.

Okno krzywych próbnych

W tym oknie szare krzywe próbne reprezentują kształt poprawnych ruchów
impulsowych głowy przy różnych prędkościach: 100, 150, 200, i 250°/s.
Rzeczywiste wykresy ruchów głowy i gałki ocznej są nakładane na szare krzywe
próbne. Wykres gałki ocznej jest przedstawiony w kolorze zielonym. Białe punkty
wyświetlane wzdłuż osi Y oznaczają prędkości zebranych ruchów impulsowych
głowy.
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Zaakceptowane ruchy
impulsowe

Podczas badania zaakceptowane ruchy impulsowe głowy są wyświetlane dla
ruchów impulsowych w lewo i w prawo.

Odrzucone

Ruchy impulsowe głowy w lewo i w prawo, które nie zostały poprawnie
wykonane, są zaliczane do odrzuconych.

Informacje zwrotne od
operatora i z systemu

Informacje zwrotne operatora i systemu zapewniają wykonującemu badanie
wskazówki dotyczące podejrzewanych błędów w odrzuconych ruchach
impulsowych głowy.
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Funkcja

Opis
Patrz też Pasek narzędzi Collect (zbieranie).
•

Hide real time trace graph (ukryj wykres śledzenia w czasie
rzeczywistym)/Display real time trace graph (wyświetl wykres śledzenia
w czasie rzeczywistym)
Ukrywa/wyświetla wykres w czasie rzeczywistym i powiększa rozmiar krzywej
próbnej.

•

Spontaneous Nystagmus (oczopląs spontaniczny)
Zaznacz to pole wyboru w przypadku występowania oczopląsu
spontanicznego lub oczopląsu spojrzeniowego, aby zapobiec odrzucaniu
poprawnych ruchów impulsowych głowy.

Okno pokazu wideo oka

To okno pozwala monitorować aktywność strumieniowanych oczu.

Pokaz położenia oka lub
pokaz wideo pomieszczenia

Okno wyświetla obraz głowy i rejestruje położenie głowy pacjenta w przestrzeni.
Nagranie można odtwarzać wraz z wykresem zbierania danych i wideo oka.

Jeśli planujesz ukończenie badania poza ruchami impulsowymi głowy kanału bocznego, oprogramowanie poprowadzi
Cię przez konfigurację LARP i RALP. Te ekrany są zgodne z układem ekranu Head Impulse (ruchy impulsowe głowy).

7.9

Przeglądanie danych
Karta Analysis (analiza)
Ten ekran dotyczy większości badań.
•

Eye Position Traces Okno (wykresy położenia gałki ocznej)

Wykresy oka są wyśrodkowywane na kursorze. W raporcie drukowana jest część wykresu wyśrodkowana
na kursorze.
Aby wyświetlać wykresy położenia gałki ocznej, kliknij pola
wyboru na legendzie wykresów:
–

HR — poziomo

–

VR — pionowo

–

TR — skrętny

Wybory są odzwierciedlone w oknie Slow Phase Velocity (prędkość fazy wolnej).
Po zamknięciu rekordu pacjenta lub wybraniu innego badania z listy badań dla tego pacjenta ekran
powraca do opcji ustawionych w oknie Options (opcje).

ICS Impulse
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•

Okno Slow Phase Velocity (prędkość fazy wolnej)

Ten wykres przedstawia natężenie oczopląsu w postaci pojedynczych punktów oczopląsu określonych przez
algorytm SPV (prędkość fazy wolnej) dla wykresu poziomego prawego (HR (HR, horizontal right)) i pionowego
prawego (VR(VR, vertical right)).
SPV Peak (°/s) (wartość szczytowa (°/s)) jest oznaczona na
wykresie kwadratem.

•

–

Aby wybrać konkretny punkt, kliknij go lub użyj klawiszy
strzałek w prawo – w lewo, aby poruszać się między
punktami (uderzeniami).

–

Jeśli algorytm nie wybrał szczytu, ustaw ręcznie szczyt
danego wykresu.

Analysis Details Okno (szczegóły analizy)

Test Type (typ badania)

Nazwa badania, dla którego zebrano dane

Operator (operator)

Osoba zalogowana w aplikacji Otosuite Vestibular podczas zbierania
danych

Calibration (kalibracja)

Informacje na temat sposobu wykonania kalibracji

Test Time (czas badania)

Data i godzina rozpoczęcia zbierania danych

Elapsed Time (upływ czasu)

Czas trwania badania

Analysis Begin Time (godzina
rozpoczęcia analizy)

Godzina, o której rozpoczęła się analiza

Wartości SPV (SPV)
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Point (°/s) (punkt (°/s))

Prędkość fazy wolnej dla wybranego punktu (wybranego uderzenia)

Peak (°/s) (szczyt (°/s))

Ustawiona lokalizacja szczytu prędkości fazy wolnej

Avg (°/s) (średnia (°/s))

Średnia prędkość wszystkich analizowanych danych

Min (°/s) (min. (°/s))

Minimalna prędkość wszystkich analizowanych danych

Max (°/s) (maks. (°/s))

Maksymalna prędkość wszystkich analizowanych danych
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•

Video Okno (wideo)

W oknie Video (wideo) można odtworzyć nagranie wideo ruchów gałki ocznej pacjenta i położenia głowy
pacjenta podczas badania.
Aby odtworzyć wideo, patrz Odtwarzanie zbioru danych.

Karta Vision and Vision Denied (widzenie i brak widzenia)
•

Eye Position Traces Okno (wykresy położenia gałki ocznej)
Wykresy gałki ocznej są wyświetlane z widzeniem lub brakiem widzenia. Aby uzyskać opis wykresów gałki ocznej,
zobacz kartę Analysis (analiza).

•

Test List Okno (lista badań)
To okno pokazuje wykonane badania.

•

Okno Vision and Vision Denied Analysis (analiza widzenia i braku widzenia)
Celem tego wykresu jest umożliwienie użytkownikowi natychmiastowego porównania średnich wartości SPV
z widzeniem i brakiem widzenia dla warunków badania Gaze Center (Spojrzenie na wprost), Gaze Right (Spojrzenie
w prawo), Gaze Left (Spojrzenie w lewo), Gaze Up (Spojrzenie w górę) i Gaze Down (Spojrzenie w dół) dla wartości
Horizontal (Poziomo) (HR), Vertical (Pionowo) (VR) i Torsional (Skrętny) (TR) każdego wykresu.
Ikony oczu u góry kolumn pokazują, które dane są wyświetlane:

Przedstawia średnią wartość SPV dla wartości poziomo, pionowo i skrętnie
wykresów dla dowolnych warunków badania uzyskanych z widzeniem.
Przedstawia średnią wartość SPV dla wartości poziomo, pionowo i skrętnie
wykresów dla dowolnych warunków badania uzyskanych z brakiem widzenia.

ICS Impulse

HR

Horizontal (Poziomo) (HR): odnosi się do wartości wykresów poziomych dla
średniej wartości SPV

VR

Vertical (Pionowo) (VR): odnosi się do wartości wykresów pionowych dla średniej
wartości SPV
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TR

Torsional (Skrętny) (TR): odnosi się do wartości wykresów skrętnych dla średniej
wartości SPV

x̄ SPV (°/s) (x̄ SPV (°/s))

Średnia wartość SPV dla warunku badania z widzeniem i brakiem widzenia, tak jak
zostało ustawione przez oprogramowanie (lub zaktualizowane przez użytkownika)
Stosunek średniej wartości SPV dla wartości Horizontal (Poziomo), Vertical
(Pionowo) i Torsional (Skrętny) wykresów dla dowolnych z tych warunków badania
uzyskanych z widzeniem w porównaniu z brakiem widzenia

Karta Gaze Graph (wykres spojrzeniowy)
•

Eye Position Traces Okno (wykresy położenia gałki ocznej)
To okno pokazuje wykresy pozycji oka dla wybranego testu. Aby uzyskać opis
wykresów gałki ocznej, patrz karta Analysis (analiza)

•

Test List Okno (lista badań)
To okno przedstawia wykonane badania.

•

Gaze Graph Analysis Okno (analiza wykresu spojrzeniowego)
Ten wykres wyświetla wyniki analizy automatycznej.

A

B

C

D

E

Dla każdego warunku badania ustalane jest względne położenie gałki ocznej. Każdy warunek
badania jest reprezentowany przez pole na wykresie:
A. Spojrzenie w górę w lewym polu (w odniesieniu do pacjenta patrzącego na osobę
wykonującą badanie)
B. Spojrzenie w górę w górnym polu
C. Spojrzenie na wprost w środkowym polu
D. Spojrzenie w dół w dolnym polu
E.

Spojrzenie w lewo w prawym polu.

Oczopląs dla każdego warunku badania jest szacowany pod względem kierunku, prędkości
i amplitudy. Przedziały natężenia dla strzałki ustawia się w oknie Options (opcje). Strzałki na
wykresie przedstawiają:
–

kierunek (wskazuje kierunek od strony pacjenta patrzącego na wykonującego badanie),

–

natężenie amplitudy (na podstawie grubości linii strzałki),

–

natężenie prędkości (na podstawie grubości ogona strzałki) oczopląsu,

–

kółko oznaczające, że nie wykryto oczopląsu.

Dla każdego wybranego warunku badania spojrzeniowe podane są następujące wartości:
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–

Direction (kierunek): kierunek, w którym pulsuje oczopląs

–

SPV x̄ (°/s) (SPV x̄ (°/s)): średnia prędkość fazy wolnej oczopląsu w stopniach na sekundę

–

Amplitude (°) (amplituda (°)): średnia amplituda oczopląsu w stopniach
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7.9.1

Przeglądanie badań pacjenta
Istnieje możliwość wyświetlenia wszystkich badań zebranych dla pacjenta.
1.

Na stronie Workflow Panel (panel procedury), zaznacz blok Patient Selection (wybór pacjenta) i kliknij kartę
Existing (istniejący).

2.

Wyszukaj pacjenta, którego badania chcesz przejrzeć.

3.

Na stronie Workflow Panel (panel procedury), kliknij Review (przegląd) w bloku Work (praca). W oknie są
wyświetlone wszystkie dane zebrane dla danego pacjenta.

4.

Kliknij nazwę badania, aby wyświetlić dane tego badania.
Ten znacznik wyboru w odpowiedniej kolumnie badania oznacza, że dla wybranego pacjenta
zebrano dane z co najmniej jednego badania.
Symbol unikalnego identyfikatora wskazuje, że użytkownik oznaczył co najmniej jedno badanie lub
nagranie wideo jako przeznaczone do określonego celu. Może to na przykład odnosić się do
nietypowych wyników lub wyników przeznaczonych do wykorzystania w badaniu naukowym itp.
Videos (wideo)
Oculomotor (okoruchowe)
Head Impulse (ruchy impulsowe głowy)
Positional (położeniowe)
Caloric (próba kaloryczna)
Special Nystagmus (Oczopląs specjalny)

ICS Impulse
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7.9.2

Odtwarzanie zebranych danych
Wykresy położenia gałki ocznej i nagrania wideo oka można odtwarzać synchronicznie z informacjami zwrotnymi
o położeniu głowy lub wideo pomieszczenia nagranym podczas badania.
Przyciski i opcje w oknie odtwarzania nagrania wideo

Play from Cursor (odtwarzaj
od kursora)

Wybierz, aby rozpocząć odtwarzanie od pozycji kursora. Jeśli ta opcja
nie jest wybrana, odtwarzanie rozpoczyna się od początku wykresu.

Speed (prędkość)

•

Normal (normalna)
Wideo oka nagrane z prędkością 30 kl./s można odtwarzać jedynie
przy normalnej prędkości.

•

Slow (wolno)
Wideo oka nagrane z prędkością 60 kl./s można odtwarzać przy
prędkości normalne lub wolnej.

•

Slower (wolniej)
Wideo oka nagrane z prędkością ponad 60 kl./s można odtwarzać
przy prędkości normalnej, wolnej i zwolnionej.

7.10

Play (odtwórz)

Rozpoczyna zsynchronizowane odtwarzanie.

Pause (wstrzymaj)

Wstrzymuje zsynchronizowane odtwarzanie.

Stop (zatrzymaj)

Zatrzymuje zsynchronizowane odtwarzanie.

Raportowanie danych
•

Po wybraniu rekordu pacjenta kliknij przycisk Report (Raport) w bloku Work (Praca).

•

Okno Report (Raport) wyświetla raport domyślny. Raport obejmuje ostatni zestaw danych zebranych dla danego
pacjenta. Raport domyślny jest zapisywany automatycznie.

•

Aby wprowadzić zmiany w bieżącym raporcie, patrz Edycja raportów.

•

Aby wprowadzić zmiany w ustawieniach domyślnych wszystkich raportów, patrz Opcje – Reports (raporty).

Konfigurowanie raportu standardowego
Patrz Edycja raportów.
Aby skonfigurować raport, na karcie Report
Options (opcje raportu) zaznacz pola wyboru dla
opcji, które chcesz uwzględnić w raporcie.
Kliknij karty Symptoms (objawy), Impressions
(wrażenia) i Macros (makra), a następnie kliknij,
aby wybrać inne opcje.
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•

Select All (zaznacz wszystko)
Kliknij, aby zaznaczyć wszystkie opcje.

•

Deselect All (odznacz wszystko)
Kliknij, aby odznaczyć wszystkie opcje.

7.10.1

Opcje raportu
W przypadku nowych pacjentów raport zamieszczony w tym oknie to raport domyślny utworzony automatycznie.
W przypadku pacjentów z jednym lub wieloma raportami raporty są wyświetlane na poszczególnych kartach na liście
raportów, wraz z datą i godziną wygenerowania każdego raportu.
Znacznik wyboru w kolumnie grupy badań wskazuje, że raport zawiera dane dla tej grupy badań. Istnieje możliwość
wyświetlenia podglądu wszystkich raportów dla danego pacjenta.

Łączenie sesji lub typów badań w jednym raporcie
Istnieje możliwość utworzenia nowego raportu łączącego kilka sesji badań i/lub typów badań w jednym raporcie.
Aby utworzyć nowy raport, kliknij przycisk
New (nowy).
Aby dodać badanie do raportu, kliknij kartę
grupy badań i pole wyboru, aby dołączyć
badanie do listy Include Results From
(dołącz wyniki z).

Lista Include Results From (dołącz wyniki z) jest podzielona na grupy badań.
Badania są wyświetlane z datą i godziną oraz nazwą. Nazwę stanowi typ badania i kierunek badania. W zależności od
badania oraz ustawień i uwag dodanych do badania wyświetlane mogą być także następujące informacje:
Dane Vision Denied (brak widzenia)
Dane Vision and Vision Denied (widzenie i brak widzenia)
Dane Gaze Graph (wykres spojrzeniowy)
Dane Head Impulse (ruchy impulsowe głowy)
Positional Dane (test położeniowy)
Caloric Dane (próba kaloryczna)
Dołączono do porównania z badaniem Head Shake (test potrząsania głową)
Dane odbiegające od normy
Remarks (uwagi)
ICS Impulse

Uwagi wprowadzone przez osobę wykonującą badanie
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Wybieranie elementów danych
Dla każdej grupy badań wybierz elementy danych, które mają zostać uwzględnione w raporcie:
Na liście Select Report Options (wybierz opcje raportu) zaznacz pole wyboru dla każdej opcji raportu, która
ma być uwzględniona.
W razie potrzeby kliknij opcję Select All (zaznacz wszystko), aby uwzględnić wszystkie
opcje, lub opcję Deselect All (odznacz wszystko), aby nie uwzględniać żadnych opcji.

7.10.2

Pasek narzędzi Report (raport)
Pasek narzędzi – lista raportów
New (nowy)

Delete (usuń)

View PDF (wyświetl PDF)

Pasek narzędzi – wybrany raport
Print (drukuj)

Save PDF (zapisz PDF)

E-Mail (E-mail)

Pasek narzędzi – skalowanie wybranego raportu
W razie potrzeby kliknij opcję Refresh (odśwież), aby wyświetlić ostatnie
zmiany.
Pomniejszanie, powiększanie lub użycie suwaka skalowania
Dopasowanie dokumentu do szerokości, do wysokości lub do 100%
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7.10.3

Edycja raportów
Można dodawać opcje raportu i dostosowywać raport tak, aby zawierał objawy, wrażenia i makra:
1.

Na stronie Workflow Panel (panel procedury) zaznacz blok Report (raport) i kliknij raport, który chcesz edytować.

2.

Wybierz z okna Report Options (opcje raportu) na ekranie Report (raport).

Wybieranie elementów z list raportów
Jeśli nie jest wyświetlana żadna z list raportów, należy ponownie zaimportować brakujące listy. Patrz Importowanie
przykładowych list raportów.
•

Add Symptom (dodaj objaw)
Kliknij odpowiednie pole wyboru, aby wybrać objawy zgłaszane przez pacjenta w wywiadzie. Wybrane elementy
zostaną dodane do sekcji raportu zatytułowanej Symptoms (objawy).

•

Add Impression (Dodaj wrażenie)
Kliknij odpowiednie pole wyboru, aby wybrać ogólne wrażenia medyczne na podstawie wyników badania.
Wybrane elementy zostaną dodane do sekcji raportu zatytułowanej Impressions (wrażenia).

•

Add Macros (dodaj makra) i wpisz tekst dla nowego elementu.
Dla każdego przeprowadzonego badania zaznacz ogólne wyniki z listy Macros (makra) do wstawienia w polu
tekstowym. Kliknij nazwę makra, a następnie przycisk Insert (wstaw).
Tekst wyświetlony w polu tekstowym jest dodawany do sekcji raportu zatytułowanej Findings (wyniki badań).
Jeśli wolisz nie wstawiać makra, wpisz wyniki bezpośrednio w polu tekstowym.

Dostosowywanie listy raportów

ICS Impulse

1.

Aby dostosować listy raportów, kliknij Symptoms (objawy), Impressions (wrażenia) lub Macros (makra).

2.

Aby zmienić nazwę grupy lub zmienić tekst elementu, kliknij element i wprowadź żądaną zmianę.
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3.

Aby dodać grupę, kliknij przycisk Add Group (dodaj grupę) i wpisz nazwę nowej grupy,

4.

Aby dodać element, kliknij nazwę grupy:
–

Add Symptom (dodaj objaw)

–

Add Impression (dodaj wrażenie)

–

Add Macros (dodaj makra)

Add Symptom (dodaj objaw)
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Add Impression (dodaj wrażenie)
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Add Macros (dodaj makra)

5.

Wpisz tekst dla nowego elementu.

6.

Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Save (zapisz).
Jeśli pole tekstowe nie zawiera żadnego tekstu, nie można zapisać nowego elementu. Aby dodać nowy element,
trzeba wprowadzić tekst.

Zmiana nazw grup
Aby zmienić nazwę grupy lub zmienić tekst elementu, kliknij element i wprowadź żądaną zmianę.

Wybieranie elementów z list raportów
1.

2.

Aby dostosować listy raportów kliknij Symptoms (objawy), Impressions (wrażenia) lub Macros (makra).
–

Symptoms (objawy)

–

Impressions (wrażenia)

–

Macros (makra)

Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Save (zapisz).

W razie pomyłki możesz zaimportować ponownie listę dostarczoną przez producenta. Patrz Importowanie
przykładowych list raportów.

Zmienianie kolejności elementów w grupie i kolejności grup
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1.

Aby zmienić kolejność elementów w grupie lub kolejność grup na liście, kliknij element lub nazwę grupy.

2.

Kliknij Up (w górę) lub Down (w dół), aby przenieść element lub grupę.
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Usuwanie elementu lub grupy
1.

Aby usunąć element lub grupę, kliknij element lub grupę, a następnie kliknij przycisk Delete (usuń).

2.

Kliknij przycisk OK (OK), aby trwale usunąć element lub grupę.

Eksportowanie listy raportów
1.

Aby wyeksportować listę raportów, kliknij przycisk Export (eksport).

2.

Zmień nazwę pliku i lokalizację zgodnie z potrzebą.

3.

Kliknij przycisk Save (zapisz).

Importowanie listy raportów
•

Aby zastąpić istniejącą listę listą importowaną, wybierz opcję Remove Existing List (usuń istniejącą listę).

•

Aby dodać listę importowaną do istniejącej listy, wybierz opcję Keep Existing List (zachowaj istniejącą listę).

W razie pomyłki możesz zaimportować ponownie listę dostarczoną przez producenta. Patrz Importowanie
przykładowych list raportów.
Listy raportów mogą być importowane do jednego systemu, dostosowywane i eksportowane do innych systemów
samodzielnych stacji roboczych, co jest przydatne, gdy w obiekcie znajduje się wiele samodzielnych stacji roboczych.

7.11

Opcje
W dolnej części strony Workflow Panel (panel procedury) kliknij przycisk Options (opcje).

7.11.1

•

Opcje – General (ogólne)

•

Opcje – Protocol (protokół)

•

Opcje – Colors (kolory)

•

Opcje badania

•

Opcje – Facility Info (informacja o obiekcie)

•

Opcje – Reports (raporty)

•

Opcje – System Settings (ustawienia systemowe)

Opcje – General (ogólne)
W dolnej części strony Workflow Panel (panel procedury) kliknij przycisk Options (opcje).
Kliknij kartę General (ogólne).
W oknie General (ogólne) można ustawić opcje związane z nagrywaniem wideo i dźwięku oraz
z rozszerzaniem wyświetlania na kolejny monitor.

7.11.2

Opcje – Protocol (protokół)
W dolnej części strony Workflow Panel (panel procedury) kliknij przycisk Options (opcje).
Kliknij kartę Protocols (protokoły).
W oknie Protocols (protokoły) można tworzyć protokoły, usuwać je i pracować z nimi.
Jeśli chcesz powrócić do ustawień domyślnych, zobacz „Importowanie protokołów i opcje
domyślne” w rozdziale Praca z protokołami.

ICS Impulse
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Protokoły i badania
Protocols (protokoły)

•

Kliknij listę rozwijaną, aby wybrać protokół, który chcesz edytować.

Default (domyślny)

•

Kliknij listę rozwijaną, aby wybrać protokół, którego chcesz używać jako
domyślnego.

•

Kliknij, aby włączyć pole wyboru Default (domyślny).

•

Aplikacja zostanie uruchomiona z pierwszym badaniem w wybranym
protokole.

Add New Protocol (dodaj nowy protokół)
•

Kliknij, aby dodać nowy protokół. Patrz Praca z protokołami.

Copy As New (kopiuj jako nowy)
•

Kliknij, aby wybrać protokół, który chcesz skopiować.

•

Kliknij przycisk Copy As New (kopiuj jako nowy), aby skopiować protokół,
i wprowadź nową nazwę w polu Protocols (protokoły).

•

W nowym protokole możesz teraz dodawać lub usuwać badania lub zmieniać
ustawienia zgodnie z preferencjami.

Delete (usuń)
•

Kliknij, aby usunąć wybrany protokół.

Dostępne badania

Dodawanie badań do protokołu automatycznego
•

Na liście Available Tests (dostępne badania) kliknij w celu wybrania badania.

•

Kliknij przycisk strzałki, aby przenieść badanie do protokołu.

Usuwanie badań z protokołu automatycznego
•

Na liście Selected Tests (wybrane badania) kliknij w celu wybrania badania,
które chcesz usunąć.

•

Kliknij przycisk Delete (usuń), aby przenieść badanie do protokołu.

Wybieranie więcej niż jednego badania
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•

Aby wybrać wszystkie badania w grupie badań, kliknij nazwę grupy.

•

Aby wybrać kilka niekolejnych badań, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl (Ctrl),
zaznaczając kliknięciem poszczególne badania.
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Zmienianie kolejności badań

7.11.3

•

Na liście Selected Tests (wybrane badania) kliknij badanie, które chcesz
przenieść w górę lub w dół listy.

•

Kliknij kilkakrotnie odpowiedni przycisk strzałki, aż badanie znajdzie się
w nowym miejscu.

Opcje – Colors (kolory)
Zmienianie kolorów wykresu
W dolnej części strony Workflow Panel (panel procedury), kliknij przycisk Options (opcje).
Kliknij kartę Colors (kolory).
W razie potrzeby zmień kolory.

Przywracanie domyślnych ustawień kolorów wykresu
W dolnej części strony Workflow Panel (panel procedury) kliknij przycisk Options (opcje).
Kliknij kartę Colors (kolory).
Kliknij przycisk Restore (przywróć).

7.11.4

Opcje badania
Patrz: poszerzona instrukcja.

7.11.5

Opcje – Facility Info (informacja o obiekcie)
W dolnej części strony Workflow Panel (panel procedury) kliknij przycisk Options (opcje).
Kliknij kartę Facility Info (informacje o obiekcie).
Dostęp do niektórych pól w tym oknie mają tylko użytkownicy, którzy w swoim profilu mają
zaznaczoną opcję Allow User to Change System Settings (zezwalaj użytkownikowi na zmianę
ustawień systemowych).
Wprowadzone tu informacje są używane w raportach, tak jak określono w oknie
Report (raport). Patrz Opcje – Reports (raporty).

Wprowadzanie informacji o obiekcie
Wprowadź tekst w polach dotyczących obiektu.

Dodawanie logo
1.

Kliknij przycisk Browse (przeglądaj).

2.

Przejdź do lokalizacji pliku, który ma zostać użyty jako logo.

3.

Wybierz plik i kliknij Open (otwórz).
Rozmiar logo zostanie zmieniony.

Usuwanie logo
Aby usunąć logo, kliknij Clear (wyczyść).
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7.11.6

Opcje – Reports (Raporty)
W dolnej części strony Workflow Panel (panel procedury) kliknij przycisk Options (opcje).
Kliknij kartę Report (raport).
Dostęp do niektórych ustawień w tym oknie mają wyłącznie użytkownicy z uprawnieniami
administratora do zmiany ustawień systemowych.
Zmiany wprowadzone do domyślnych ustawień raportu mają wpływ tylko na raporty, które
zostały utworzone po wprowadzeniu zmian. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany tylko w bieżącym
raporcie.

7.11.7

Opcje – System Settings (ustawienia systemowe)
W dolnej części strony Workflow Panel (panel procedury) kliknij przycisk Options (opcje).
Kliknij kartę System Settings (ustawienia systemowe).
Patrz Zmiana miejsca przechowywania plików eksportu, importu, wideo i raportów PDF.

8

Zarządzanie danymi
Istnieje możliwość wyświetlenia wszystkich badań zebranych dla wybranego pacjenta.
Aby otworzyć istniejący rekord pacjenta, patrz blok Patient Selection (wybór pacjenta).
Zobacz też:

8.1

•

Edytowanie danych pacjenta

•

Zarządzanie listą pacjentów

•

Eksportowanie danych pacjentów

•

Importowanie danych pacjentów

•

Scalanie dwóch rekordów pacjenta

•

Archiwizowanie i tworzenie kopii zapasowych bazy danych Otosuite Vestibular

Edytowanie danych pacjentów
Istniejący pacjenci (wcześniej badani)
Na stronie Workflow Panel (panel procedury) zaznacz blok Patient Selection (wybór pacjenta).
Kliknij przycisk Existing (istniejący) i wyszukaj pacjenta, którego dane chcesz edytować.
Kliknij przycisk Edit (edytuj).

Wyedytuj informacje o pacjencie i kliknij przycisk Save (zapisz).
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Aktywni pacjenci (w trakcie badania, przeglądu lub generowania raportu)
Na stronie Workflow Panel (panel procedury) zaznacz blok Current Patient (bieżący pacjent).
Kliknij przycisk Edit (edytuj).
Wyedytuj informacje o pacjencie i kliknij przycisk Save (zapisz).

8.2

Zarządzanie listą pacjentów
Okno pacjentów
1.

Na stronie Workflow Panel (panel procedury) zaznacz blok Patient Selection (wybór pacjenta).

2.

Kliknij przycisk Existing (istniejący).
Zostanie wyświetlone okno Patients (pacjenci).
Okno Patients (pacjenci) zawiera zestawienie danych pacjentów Otosuite Vestibular oraz informacje o pacjentach
w oknach Merge (scalanie), Patient Export (eksport pacjentów) i Patient Import (import pacjentów).
–

Scalanie danych pacjentów
W oknie Merge (scal) można scalać dane pacjentów. Patrz blok Patient Selection (Wybór pacjenta).

–

Okno Patients (pacjenci) zawiera okno ICS Chartr (ICS Chartr), jeżeli dane ICS Chartr (ICS Chartr) są dostępne.

–

Eksportowanie danych pacjentów
W oknie Patient Export (eksport pacjenta) można wyeksportować dane z bazy danych Otosuite Vestibular.
Patrz Eksportowanie danych pacjenta.

–

Importowanie danych pacjentów
W oknie Patient Import (import pacjenta) można importować dane do bazy danych Otosuite Vestibular.
Patrz Importowanie danych pacjenta.

Symbole na liście pacjentów
Na liście pacjentów są używane następujące symbole:
Ten znacznik wyboru w odpowiedniej kolumnie badania oznacza, że dla wybranego pacjenta zebrano
dane z co najmniej jednego badania.
Symbol unikalnego identyfikatora wskazuje, że użytkownik oznaczył co najmniej jedno badanie lub
nagranie wideo jako przeznaczone do określonego celu. Może to na przykład odnosić się do
nietypowych wyników lub wyników przeznaczonych do wykorzystania w badaniu naukowym itp.
Videos (wideo)
Oculomotor (okoruchowe)
Head Impulse (ruchy impulsowe głowy)
Positional (położeniowe)
Caloric (próba kaloryczna)
Special Nystagmus (oczopląs specjalny)

ICS Impulse
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Wyszukiwanie określonego rekordu pacjenta
Wpisz co najmniej jedną literę lub cyfrę w celu wyszukania określonego rekordu pacjenta.

Wybieranie więcej niż jednego rekordu pacjenta
•

Aby wybrać wszystkie rekordy pacjentów, kliknij przycisk Select All (zaznacz wszystko).
Aby usunąć wybór wszystkich wybranych rekordów pacjentów, kliknij przycisk Deselect All
(odznacz wszystko).

•

Aby wybrać grupę rekordów pacjentów, kliknij pierwsze nazwisko w grupie, naciśnij
i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij ostatnie nazwisko w grupie.

•

Aby wybrać pojedyncze rekordy pacjentów, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, klikając
poszczególne rekordy pacjentów.

Dodawanie rekordów pacjentów
•

Aby dodać nowy rekord pacjenta, kliknij przycisk New (nowy). Patrz blok Patient Selection
(wybór pacjenta) w celu uzyskania instrukcji.

Usuwanie rekordów pacjentów
•

Aby usunąć rekord pacjenta, wybierz rekord i kliknij Delete (usuń).

Uwaga • Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie zamiaru usunięcia rekordu pacjenta. W przypadku
wybrania opcji Tak dane zostaną trwale usunięte. Odzyskanie rekordu pacjenta jest niemożliwe.

Zmienianie kolejności wyświetlania list
•

8.2.1

Kliknij nagłówek kolumny, aby odwrócić kolejność wyświetlanych danych.

Eksportowanie danych pacjentów
Możliwe jest eksportowanie jednego lub wielu rekordów pacjentów w kilku formatach.
1.

Na stronie Workflow Panel (panel procedury) zaznacz blok Patient Selection (wybór pacjenta).

2.

Kliknij przycisk Existing (istniejący).

3.

Kliknij kartę Export (eksport).
Otwarte okno zapewnia dostęp do wszystkich rekordów pacjentów w aplikacji Otosuite Vestibular.

4.

Wybierz rekordy pacjentów, które chcesz wyeksportować.

5.

Wybierz format daty. Patrz podręcznik referencyjny ICS Impulse.

XML Files & ASCII Raw Data (pliki XML i nieprzetworzone dane ASCII)
•

Wybierz tę opcję, aby wyeksportować dane pacjenta, które będą udostępniane innemu systemowi lub
używane w elektronicznych dokumentacjach medycznych.
Dla każdego rekordu pacjenta eksport obejmuje plik XML i plik tekstowy ASCII. Nieprzetworzone
dane w pliku z rozszerzeniem *.txt są niezbędne do odtwarzania danych pacjenta w aplikacji
Otosuite Vestibular.
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PDF Reports (raporty w formacie PDF)
•

Wybierz tę opcję, aby wyeksportować raporty pacjentów do wykorzystania w elektronicznych
dokumentacjach medycznych.

ASCII Test Results (wyniki badania w kodzie ASCII)
•

Wybierz tę opcję, aby wyeksportować wyniki badania w formacie pliku CSV (wartości rozdzielane
przecinkami), którego można użyć do celów badawczych w takich programach jak Microsoft Excel
lub MATLAB.

Anonymize Patient (anonimizuj pacjenta)
•

Wybierz tę opcję, aby wyeksportować dane do celów udostępniania, z zachowaniem prywatności
danych osobowych.

aVOR (aVOR)
•

6.

Wybierz tę opcję, aby wyeksportować dane położenia gałki ocznej i głowy do aVORaplikacji (aVOR).

Kliknij przycisk Export (eksport).
–

Export Funkcja (eksport) eksportuje plik do lokalizacji ustawionej w oknie Options > System Settings (opcje >
ustawienia systemowe).

–

Browse Przycisk (przeglądaj) powoduje wyeksportowanie pliku do lokalizacji wybranej za pomocą funkcji
przeglądania.

Komunikat Exported (wyeksportowano) wyświetla się w kolumnie Status (status), wskazując, że proces został
zakończony. Rekord wyeksportowanych rekordów pacjentów jest czyszczony po zamknięciu aplikacji.

8.2.2

Importowanie danych pacjentów
Rekordy pacjentów można importować z plików wcześniej zarchiwizowanych, zaimportowanych lub wyeksportowanych
z oprogramowania Otosuite Vestibular.
1.

Na stronie Workflow Panel (panel procedury) zaznacz blok Patient Selection (wybór pacjenta).

2.

Kliknij przycisk Existing (istniejące).

3.

Kliknij kartę Import (import).

4.

Kliknij przycisk Browse (przeglądaj) i przejdź do lokalizacji zawierającej pliki do zaimportowania.
Aby można było odtwarzać dane pacjenta, należy zaimportować plik *.xml i *.txt. Jedynym wyjątkiem są dane
dotyczące ruchów impulsowych głowy, które można wyświetlać, mając tylko plik *.xml.

5.

Kliknij przycisk OK (OK).

6.

Wybierz pliki pacjentów, które chcesz zaimportować.

7.

Kliknij Import (import).
Komunikat Imported (zaimportowano) wyświetla się w kolumnie Status (status), wskazując, że proces został
zakończony. Rejestr zaimportowanych plików jest czyszczony po zamknięciu aplikacji.

8.

ICS Impulse

Kliknij przycisk Refresh List (odśwież listę), aby zaktualizować listę pacjentów w folderze Import (import).
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8.3

Scalanie dwóch rekordów pacjentów
Dwa rekordy pacjentów można połączyć w jeden rekord:
1.

Na stronie Workflow Panel (panel procedury) zaznacz blok Patient Selection (wybór pacjenta) i kliknij przycisk
Existing (istniejący).

2.

Kliknij kartę okna Merge (scal).

3.

Nie otwieraj rekordów pacjentów, które chcesz scalić.
Nie można scalić rekordu pacjenta, który jest otwarty.
Można scalić tylko dwa wybrane rekordy pacjentów.

4.

Kliknij pola wyboru dwóch rekordów pacjentów, które chcesz scalić.

5.

Kliknij przycisk Merge (scal).

6.

Na liście Patient One (pacjent nr 1) lub Patient Two (pacjent nr 2) list, kliknij przełącznik opcji pól, które chcesz
scalić w nowym pliku utworzonym ze scalonych plików.
Dla każdego pola należy dokonać wyboru, nawet jeśli nie ma wpisu na żadnej z dwóch list pacjentów. Dane są
scalane w rekordzie pacjenta utworzonym jako pierwszy.

7.

8.4

Kliknij przycisk OK (OK), aby potwierdzić wybrane opcje.

Archiwizowanie i tworzenie kopii zapasowych bazy danych
Otosuite Vestibular
Jeśli baza danych znajduje się na serwerze, wszyscy użytkownicy muszą się wylogować na klienckich stacjach
roboczych, zanim będzie można wykonać archiwizację lub utworzyć kopię zapasową danych. Zarządzanie bazą danych
nie jest możliwe na klienckiej stacji roboczej.
1.

W aplikacji Otosuite Vestibular kliknij Options (opcje) na dole strony Workflow Panel (panel procedury).

2.

Kliknij opcję System Settings (ustawienia systemowe).

3.

Kliknij kartę Database (baza danych).
Dostęp do funkcji bazy danych mają tylko użytkownicy, którzy w swoim profilu mają zaznaczone Allow User to
Change System Settings (zezwalaj użytkownikowi na zmianę ustawień systemowych).
Podana liczba megabajtów (MB) jest sumą:
–

przestrzeni użytej przez istniejące dane pacjentów
i

–

przestrzeni udostępnionej przy każdej archiwizacji danych pacjenta

Dopóki przestrzeń udostępniona do archiwizacji jest używana, liczba ta nie może się zmieniać.
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Archiwizowanie danych pacjentów
W celu optymalizacji wydajności zalecamy utrzymywanie w bazie danych maksymalnie 500 pacjentów. Zarchiwizowane
pliki pacjentów można w razie potrzeby zaimportować z powrotem do głównej bazy danych.
Archiwizacja powoduje usunięcie informacji o pacjencie, danych badań, danych związanych z nagraniami wideo oraz
klipów wideo z bazy danych Otosuite Vestibular.
1.

2.

Wybierz opcję:
–

All Patients (wszyscy pacjenci), aby zarchiwizować wszystkie rekordy pacjentów w bazie danych.

–

Patients with Last Tested Date between (pacjenci z datą ostatniego badania między), aby zarchiwizować
tylko rekordy pacjentów z datą ostatniego badania mieszczącą się w wybranym przedziale dat.

Kliknij Archive Now (archiwizuj teraz). To działanie powoduje:
–

utworzenie kopii zapasowej całej bazy danych,

–

wyeksportowanie wybranych plików do folderu archiwum
(c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Archives),

–

usunięcie z bazy danych wszystkich zarchiwizowanych plików

Zarchiwizowany rekord pacjenta można z powrotem zaimportować. Patrz Importowanie danych pacjenta.

Automatyczne tworzenie kopii zapasowej
Domyślnie system automatycznie tworzy kopię zapasową danych co siedem dni. Zalecamy częstsze tworzenie
automatycznych kopii zapasowych. Po utworzeniu kopii zapasowej informacje o pacjencie, dane badań i dane związane
z nagraniami wideo pozostają w bazie danych Otosuite Vestibular. Aby zmniejszyć rozmiar bazy danych i zabezpieczyć
dane pacjentów poza główną bazą danych, zaleca się archiwizację.
Aby wykonać kopię danych pacjenta obejmujących klipy wideo w formacie AVI, wyeksportuj dane pacjenta do osobnej
lokalizacji. Patrz Eksportowanie danych pacjenta.
Automatyczne tworzenie kopii zapasowej jest wykonywane z ustaloną częstością tylko wtedy, gdy Enable Auto-Backup
została wybrana opcja (włącz automatyczne tworzenie kopii zapasowej). Domyślnie automatyczne tworzenie kopii
zapasowej całej bazy danych jest wykonywane co siedem dni.
Pliki kopii zapasowych są przechowywane w lokalizacji c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Backups.
1.

Upewnij się, że wybrana jest opcja Enable Auto-Backup (włącz automatyczne tworzenie kopii zapasowej).

2.

Czas między kolejnymi kopiami można w razie potrzeby zmienić, wprowadzając liczbę dni w polu Auto-Backup
Every Days (automatyczne tworzenie kopii zapasowej co ___dni).

3.

Tworzenie kopii zapasowej rozpoczyna się z chwilą zamknięcia aplikacji.

Poprzednia kopia zapasowa otrzymuje zmienioną nazwę i jest zapisywana razem z nową kopią zapasową:

ICS Impulse

•

Nazwa wcześniejszej kopii zapasowej zostaje zmieniona na old_AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak.

•

Tworzony jest nowy plik kopii zapasowej pod nazwą AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak.
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Zapobieganie utracie danych – instalacje niezależne
Okresowy eksport bazy danych zapobiega utracie danych. Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami określającymi, jak
często należy dokonywać eksportu.
1.

Otwórz oprogramowanie Otosuite Vestibular.

2.

Utwórz kopię zapasową. Patrz „Automatyczna kopia zapasowa” w Archiwizacja i tworzenie kopii zapasowych bazy
danych Otosuite Vestibular.

3.

Wyeksportuj wszystkie pliki pacjentów. Patrz Eksportowanie danych pacjenta.

4.

Kliknij dwukrotnie skrót na pulpicie OTOsuiteV Files (pliki OTOsuiteV).

5.

Przejdź do folderu Backups (kopie zapasowe) i skopiuj najnowszą kopię zapasową do osobnej lokalizacji.

6.

Przejdź do folderu Exports (eksporty) i skopiuj wszystkie pliki do osobnej lokalizacji.

9
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9.1

Czyszczenie
Po użyciu środka do dezynfekcji rąk upewnij się, że ręce są całkowicie suche, aby nie pozostawiać śladów środka
dezynfekującego na urządzeniu. Środek do dezynfekcji rąk może uszkodzić urządzenie.

Czyszczenie okularów
•

Aby oczyścić obudowę okularów, użyj ściereczki zwilżonej wodą z łagodnym detergentem.
Ostrzeżenie • Nigdy nie spryskuj okularów środkami czyszczącymi ani nie zanurzaj okularów w środkach
czyszczących. Środki czyszczące mogą uszkodzić elementy elektroniczne i optyczne.

Czyszczenie lustra i kamery
•

Aby oczyścić lustro i/lub obiektyw kamery, użyj dołączonej ściereczki. Smugi na powierzchniach lustra mogą
spowodować niedokładne wykrywanie źrenicy. Jeśli obiektyw lub lustro nie są czyste, podczas zbierania danych
będą widoczne artefakty.
Uwaga • Niewłaściwe czyszczenie lustra lub obiektywu aparatu może spowodować zarysowanie ich
powierzchni.
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9.2

Konserwacja
Przestroga • Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi czyszczenia i konserwacji.
•

Załóż pokrywę obiektywu na kamerę, gdy okulary nie są używane.

•

Dbaj o czystość i możliwie najstaranniejsze czyszczenie okularów. Usuwaj kurz za pomocą miękkiej ściereczki.

•

Kalibracja systemu ICS Impulse przed testowaniem każdego pacjenta, patrz Kalibracja.

Wymiana opaski
Wyjmij gąbkę amortyzującą.
Za pomocą długopisu wepchnij plastikowy zaczep do
środka i wyciągnij zaczep opaski przymocowany do
okularów.
Powtórz tę czynność po drugiej stronie.
Wyjmij przewód z obu zaczepów opaski.

Weź nowy zestaw opaski.
Przymocuj zaczepy opaski po obu stronach okularów.
Przymocuj przewód do obu zaczepów opaski.

ICS Impulse
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Dane techniczne
Wideookulary jednooczne ICS Impulse (Type 1085) pochodzą z firmy Natus Medical Denmark ApS.

Interfejs
USB 3.0 do komputera PC

Zasilanie
Urządzenie jest zasilane przez przewód USB (5 V DC, 900 mA)

Parametry użytkowe
Wejścia

Jednooczne (prawe oko)

Częstotliwość próbkowania

250 kl//s – Head Impulse (ruchy impulsowe głowy), VOR (odruch
przedsionkowo-oczny), Video Record/Playback (nagrywanie/odtwarzanie
nagrania wideo)
173 kl./s — Gaze (Spojrzeniowe), Skew Deviation (Odchylenie skośne),
Saccade (Sakada), Dynamic (Dynamiczne), Repositioning (Zmiana położenia),
Caloric (Próba kaloryczna), Special Nystagmus (Oczopląs specjalny)
60 kl./s – gdy wybrano Torsional (skrętny) lub Vision Denied (brak widzenia)

Nagrywanie wideo

30 Hz, 60 Hz lub 120 Hz

Śledzenie ruchu gałki ocznej

100 × 100 pikseli Pupil Image (obraz źrenicy) – Head Impulse (ruchy impulsowe
głowy), VOR (odruch przedsionkowo-oczny), Monocular Video Frenzel
160 × 120 pikseli Eye Image (obraz gałki ocznej) – Gaze (badanie spojrzeniowe),
Skew Deviation (skośne odchylenie), Saccade (ruchy sakadowe),
Dynamic (dynamika), Repositioning (repozycja), Caloric (próba kaloryczna),
Monocular Video Frenzel, Special Nystagmus (Oczopląs specjalny)
320 × 240 pikseli (gdy wybrano Torsional (skrętny))
Zakres: Poziomo ±30°, pionowo ±25°

Trójlaserowy bodziec sakadowy

Zakres ±7,5° (maks. 15°)

Oprogramowanie
Otosuite Vestibular

Graficzny interfejs użytkownika systemu Windows; wysokowydajne
oprogramowanie do analizy danych; przechowywanie danych z badań w bazie
danych; zaawansowane zarządzanie danymi pacjentów i danymi z badań; brak
widzenia dla badań w całkowitej ciemności

Specyfikacja lasera
Długość fali

650 nm +/– 20 nm

Moc wyjściowa

<0,95 mW

Tryb pracy
Praca ciągła
Nie używać urządzenia w obecności łatwopalnych środków znieczulających (gazów).
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Wymiary
Okulary

Długość

18,4 cm (7,25 in)

Szerokość

Od 1,3 cm do 4,4 cm (od 0,5 in do 1,75 in)

Wysokość

4,4 cm (1,75 in)

Ciężar

60 g (2,1 oz)

Środowisko pracy
Temperatura

od +15 do +29°C (od 59 do +84,2°F)

Wilgotność względna

30% do 90%, bez kondensacji

Ciśnienie powietrza

od 700 hPa do 1060 hPa

Praca w temperaturze poniżej –20°C (–4°F) i powyżej +60°C (140°F) trwale uszkodzić urządzenie.

Przechowywanie i obsługa
Temperatura

od –20°C do +60°C (od –4°F do +140°F)

Wilgotność względna

<90 %, bez kondensacji

Ciśnienie powietrza

od 500 hPa do 1060 hPa

Zasadnicze parametry funkcjonalne
Jednooczne okulary ICS Impulse nie mają zasadniczych parametrów funkcjonalnych.

Normy
Bezpieczeństwo

IEC 60601-1:2005+AMD1:2012, typ B, klasa II, IPX0
IEC 60825-1:2014, klasa 2
IEC 62471:2006, grupa wolna od ryzyka
EN 62471:2008, grupa wolna od ryzyka

EMC

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

Pilot do prezentacji
Zalecane

ICS Impulse

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

Akcesoria
Uwaga • Szczegółowe informacje na temat urządzenia i modułów oprogramowania można znaleźć
w podręcznikach referencyjnych wymienionych w tej tabeli.
Uwaga • Z urządzeniem należy stosować odpowiednie części odłączane.

Akcesoria
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Podręcznik użytkownika

ICS Impulse

7-50-21400-xx

Poszerzona instrukcja

ICS Impulse

7-50-21700-PL

Oprogramowanie

Oprogramowanie Otosuite Vestibular

8-49-92600

Okulary

Gąbka amortyzująca nr 1, w opakowaniach po 120 szt.

8-62-50200

Gąbka amortyzująca nr 2, w opakowaniach po 100 szt.

8-62-62300

Zestaw opaski

8-35-34200

Ściereczka do sprzętu optycznego

7590527

Punkt fiksacji (opakowania po 2 arkusze)

1-26-44000

Zestaw do badania z widzeniem (opakowania po
200 zestawów)

8-62-50700

Uchwyt pilota zdalnego sterowania

8-36-00600

Zsynchronizowane wideo
pomieszczenia

Kamera USB Microsoft Life Cam

2-25-08805

Przewody

Zacisk kabla

8-35-36900

Obudowa i mocowanie

Walizka transportowa

8-35-36700

Uchwyt ścienny

8-62-45600

ICS Impulse
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10.2

Uwagi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
•

Urządzenie ICS Impulse jest częścią systemu elektrycznego do zastosowań medycznych i w związku z tym wymaga
stosowania szczególnych środków ostrożności. Z tego względu należy stosować się ściśle do instrukcji
dotyczących instalacji i eksploatacji zawartych w tym dokumencie.

•

Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne o wysokiej częstotliwości, takie jak telefony komórkowe, mogą
zakłócać pracę systemu ICS Impulse.

IEC 60601-1-2:2014 i EN 60601-1-2:2015
Wytyczne i deklaracja producenta – emisje elektromagnetyczne dla wszystkich urządzeń i systemów
Urządzenie ICS Impulse jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Użytkownik urządzenia ICS Impulse
powinien zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Test emisji

Zgodność

Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne

Emisje fal radiowych

Grupa 1

Urządzenie ICS Impulse wykorzystuje energię częstotliwości radiowej wyłącznie na potrzeby
funkcji wewnętrznych. Dlatego też poziom emisji fal o częstotliwości radiowej jest bardzo
niski i nie powinien zakłócać pracy znajdujących się w pobliżu urządzeń elektronicznych.

Klasa A

Urządzenie ICS Impulse może być wykorzystywane we wszystkich obiektach innych niż
budynki mieszkalne i budynki bezpośrednio podłączone do publicznej sieci energetycznej
niskiego napięcia, zasilającej budynki przeznaczone do celów mieszkalnych.

CISPR11
Emisje fal radiowych
CISPR11
Emisje harmoniczne
IEC 61000-3-2

Nie dotyczy

Wahania napięcia/emisje
migotania IEC 61000-3-3

Nie dotyczy

Charakterystyka EMISJI tego urządzenia umożliwia jego użytkowanie w obszarach
przemysłowych i szpitalach (klasa A według CISPR 11). Jeśli sprzęt będzie używany
w budynkach mieszkalnych (co z reguły wymaga oznaczenia klasy B według CISPR 11), może
nie zapewniać stosownej ochrony usług łączności radiowej. Użytkownik może być zmuszony
do zastosowania środków ograniczających zakłócenia, na przykład do przemieszczenia
sprzętu lub skierowania go w inną stronę.

Wytyczne i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna dla wszystkich urządzeń i systemów
Urządzenie ICS Impulse jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Użytkownik urządzenia ICS Impulse
powinien zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Badanie odporności

Poziom testowy według normy IEC
60601

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne

Wyładowania
elektrostatyczne (ESD)
IEC 61000-4-2

±8 kV kontakt

±8 kV kontakt

±2 kV, ±4 kV,

±2 kV, ±4 kV,

±8 kV, ±15 kV powietrze

±8 kV, ±15 kV powietrze

Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub
pokryte płytkami ceramicznymi. Jeżeli podłogi
pokryte są materiałem syntetycznym, wilgotność
względna powinna wynosić co najmniej 30%.
Uwaga: Urządzenie ICS Impulse musi działać lub być
przechowywane w określonym zakresie warunków
działania lub przechowywania, aby zapewnić
zgodność z poziomami wyładowania pośredniego
(powietrznego) elektryczności statycznej. Określona
wilgotność względna i temperatura – patrz Dane
techniczne, Środowisko działania

Szybkozmienne zakłócenia
przejściowe IEC 61000-4-4

±2 kV dla przewodów zasilania

Zaburzenia udarowe
IEC 61000-4-5

±1 kV między przewodami

±1 kV dla przewodów
wejścia/wyjścia
±2 kV między przewodami a ziemią
±2 kV DC między przewodami
wejściowymi a ziemią

Brak odpowiednich
portów

Jakość głównej sieci zasilającej powinna odpowiadać
poziomowi dla typowego środowiska komercyjnego
lub szpitalnego.

Brak odpowiednich
portów

Jakość głównej sieci zasilającej powinna odpowiadać
poziomowi dla typowego środowiska komercyjnego
lub szpitalnego.

±1 kV DC między przewodami
wejściowymi
±2 kV między przewodami
we/wy a ziemią

ICS Impulse
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Spadki napięcia, krótkie
przerwy i wahania
napięcia na liniach
wejściowych zasilania
IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 cyklu
Dla 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° i 315°

Brak odpowiednich
portów

0 % UT; 1 cykl i
70 % UT; 25/30 cykli Faza
pojedyncza: dla 0°

Przerwy napięcia na
liniach wejściowych
zasilania IEC 61000-4-11

0 % UT; 250/300 cykli

Brak odpowiednich
portów

Pole magnetyczne
o częstotliwości sieci
zasilającej

30 A/m

Brak odpowiednich
portów, na które może
to wpływać

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

Jakość głównej sieci zasilającej powinna odpowiadać
poziomowi dla typowego środowiska komercyjnego
lub szpitalnego. Jeśli użytkownik urządzenia ICS
Impulse potrzebuje jego ciągłej pracy nawet podczas
przerw w zasilaniu sieciowym, zaleca się podłączenie
urządzenia do zasilacza awaryjnego lub akumulatora.

Natężenie pól magnetycznych o częstotliwości sieci
energetycznej powinno utrzymywać się na
poziomach właściwych dla typowej lokalizacji
w typowym środowisku komercyjnym lub szpitalnym.
W przypadku zaobserwowania negatywnego wpływu
na pomiary należy zmienić miejsce urządzenia
ICS Impulse.

UT to napięcie prądu przemiennego przed zastosowaniem poziomu testowego.

Wytyczne i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna dla urządzeń i systemów używanych w środowisku profesjonalnej opieki
zdrowotnej
Urządzenie ICS Impulse jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Użytkownik urządzenia ICS Impulse
powinien zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Test emisji

Poziom testowy według normy
IEC 60601

Poziom zgodności

Przewodzone zakłócenia
o częstotliwości radiowej

3 V rms

3 V rms

od 150 kHz do 80 MHz

od 150 kHz do 80 MHz

6 V rms

6 V rms

pasma ISM

pasma ISM

Emitowane fale radiowe

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

od 80 MHz do 2,7 GHz

od 80 MHz do 2,7 GHz

Pola zbliżeniowe
z komunikacji
bezprzewodowej
w częstotliwości radiowej

27 V/m

27 V/m

385 MHz

385 MHz

IEC 61000-4-3

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne

IEC 61000-4-6
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Odległość pomiędzy częściami elektronicznymi
urządzenia IC Impulse a sprzętem
komunikacyjnym wykorzystującym
częstotliwości radiowe musi być większa
niż 30 cm (11,8 in).
Charakterystyka EMISJI tego urządzenia
umożliwia jego użytkowanie w obszarach
przemysłowych i szpitalach (klasa A według
CISPR 11). Jeśli sprzęt będzie używany
w budynkach mieszkalnych (co z reguły
wymaga oznaczenia klasy B według CISPR 11),
może nie zapewniać stosownej ochrony usług
łączności radiowej. Użytkownik może być
zmuszony do zastosowania środków
ograniczających zakłócenia, na przykład do
przemieszczenia sprzętu lub skierowania go
w inną stronę.

ICS Impulse
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Normy i bezpieczeństwo

11.1

Słownik symboli

Symbol

ICS Impulse

Norma,
w której
symbol
występuje

Tytuł przytoczonej
normy

Nazwa
symbolu
zgodnie
z przytoczoną
normą

Objaśnienie

Symbol
ISO 15223-1
5.7.7

Wyroby medyczne —
Symbole do stosowania
w informacjach dostarczanych
przez producenta.

Urządzenie
medyczne

Ten produkt jest wyrobem
medycznym.

Dyrektywa
93/42/EWG

Dyrektywa dot. urządzeń
medycznych

Oznakowanie
CE

Oznacza zgodność
z europejskimi normami
technicznymi.
(Numer jednostki
notyfikowanej znajduje się
pod symbolem)

MDR 2017/745

Rozporządzenie UE
dotyczące wyrobów
medycznych

21 CFR
801.109(b)(1)

Etykieta – wyrób wydawany
na receptę

Tylko na
receptę

Wskazuje, że wyrób jest
dopuszczany do sprzedaży
przez uprawnionego
pracownika służby zdrowia
lub na jego zlecenie.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ilość

Liczba części
w opakowaniu.

2012/19/UE

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny (WEEE)

Instrukcje
utylizacji po
upłynięciu
okresu
trwałości
użytkowej

Wskazuje, że zużytego
sprzętu elektrycznego
i elektronicznego nie należy
wyrzucać razem z odpadami
niesegregowanymi, ale
zbierać oddzielnie.

Symbol
ISO 15223-1
5.1.1

Wyroby medyczne –
symbole do stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i w
dostarczanych z nimi
informacjach.

Producent

Wskazuje producenta
wyrobu medycznego.

Symbol
ISO 15223-1
5.1.3

Wyroby medyczne –
symbole do stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i w
dostarczanych w z nimi
informacjach – Część 1:
Wymagania ogólne

Data produkcji

Oznacza datę
wyprodukowania wyrobu
medycznego.
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Symbol

Norma,
w której
symbol
występuje

Objaśnienie

Symbol
ISO 15223-1
5.1.5

Wyroby medyczne –
symbole do stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i w
dostarczanych w nich
informacjach.

Kod partii

Wskazuje kod partii
producenta, który
umożliwia zidentyfikowanie
partii lub serii.

Symbol
ISO 15223-1
5.1.6

Wyroby medyczne –
symbole do stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i w
dostarczanych w nich
informacjach.

Numer
katalogowy

Wskazuje numer
katalogowy producenta,
który umożliwia
zidentyfikowanie wyrobu
medycznego.

Symbol
ISO 15223-1
5.1.7

Wyroby medyczne —
Symbole do stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu
i w dostarczanych z nimi
informacjach.

Numer seryjny

Wskazuje numer seryjny
producenta, aby można
było zidentyfikować
określone urządzenie
medyczne.

UL Listing

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certyfikaty Nationally
Recognized Testing
Laboratories (NRTL)

IEC 60601-1
Tabela D.1 #19

Medyczne urządzenia
elektryczne – Część 1:
Wymagania ogólne
dotyczące bezpieczeństwa
podstawowego oraz
funkcjonowania
zasadniczego.

Część
aplikacyjna
typu B

Do oznaczenia
zastosowanej części typu B
zgodnej z IEC 60601-1.

Wyroby medyczne –
symbole do stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i w
dostarczanych w z nimi
informacjach

Zapoznaj się
z instrukcją
użytkowania

Wskazuje użytkownikowi
konieczność odwołania się
do instrukcji użytkownika.

Medyczne urządzenia
elektryczne – Część 1:
Wymagania ogólne
dotyczące bezpieczeństwa
podstawowego oraz
funkcjonowania
zasadniczego.

Postępować
zgodnie
z instrukcją
obsługi

Zapoznaj się z instrukcją
obsługi/broszurą.

IEC 60417
Symbol 5480

Symbol
ISO 15223-1
5.4.3
IEC 60601-1
Tabela D.1 #11

IEC 60601-1,
Tabela D.2 #10
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Tytuł przytoczonej
normy

Nazwa
symbolu
zgodnie
z przytoczoną
normą

UWAGA dot. SPRZĘTU
MEDYCZNEGO
„Postępować zgodnie
z instrukcją obsługi”.

ICS Impulse
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Symbol

Norma,
w której
symbol
występuje
ISO 15223-1,
Symbol 5.4.4

IEC 60601-1
Tabela D.1 #10

Tytuł przytoczonej
normy

Wyroby medyczne –
symbole do stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i w
dostarczanych w nich
informacjach.

Nazwa
symbolu
zgodnie
z przytoczoną
normą
Przestroga

Wskazuje na potrzebę
zapoznania się z instrukcją
użytkowania w celu
uzyskania ważnych
informacji ostrzegawczych,
takich jak ostrzeżenia
i środki ostrożności, których
z różnych przyczyn nie
można przedstawić na
samym wyrobie
medycznym.

Medyczne urządzenia
elektryczne – Część 1:
Wymagania ogólne
dotyczące bezpieczeństwa
podstawowego oraz
funkcjonowania
zasadniczego.

ICS Impulse

Objaśnienie

IEC 60601-1
Tabela D.2 #2

Medyczne urządzenia
elektryczne – Część 1:
Wymagania ogólne
dotyczące bezpieczeństwa
podstawowego oraz
funkcjonowania
zasadniczego.

Ogólny znak
ostrzegawczy

Wskazuje na ryzyko
potencjalnego zranienia
pacjenta lub operatora.

Symbol
ISO 15223-1
5.2.8

Wyroby medyczne –
symbole do stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i w
dostarczanych w z nimi
informacjach

Nie używać,
jeśli
opakowanie
jest
uszkodzone

Wskazuje wyrób medyczny,
którego nie można używać,
jeśli opakowanie zostało
uszkodzone lub jest
otwarte.

Symbol
ISO 15223-1
5.3.7

Wyroby medyczne –
symbole do stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i w
dostarczanych w nich
informacjach.

Ograniczenie
temperatury

Określa granice temperatur
(przechowywania),
bezpiecznych dla wyrobu
medycznego.

Symbol
ISO 15223-1
5.3.8

Wyroby medyczne –
symbole do stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i w
dostarczanych w nich
informacjach.

Ograniczenie
wilgotności

Określa zakres wilgotności,
w której urządzenie
medyczne może być
bezpiecznie
przechowywane.
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Symbol

Norma,
w której
symbol
występuje

Objaśnienie

Symbol
ISO 15223-1
5.3.9

Wyroby medyczne –
symbole do stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i w
dostarczanych w nich
informacjach.

Ograniczenie
ciśnienia
atmosferycznego

Wskazuje zakres ciśnienia
atmosferycznego
bezpiecznego dla wyrobu
medycznego.

IEC 608251:2014

Bezpieczeństwo urządzeń
laserowych — Część 1:
Klasyfikacja sprzętu
i wymagania

Ostrzeżenie:
Promieniowanie optyczne,
nie patrz
bezpośrednio
w źródło
światła.

Wskazuje, aby nie patrzeć
bezpośrednio na źródło
światła.

Symbol
ISO 15223-1
5.4.2

Wyroby medyczne –
symbole do stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i w
dostarczanych w z nimi
informacjach

Nie używać
ponownie

Wskazuje, że wyrób
medyczny jest
przeznaczony do
jednorazowego użytku, czyli
użycia u jednego pacjenta
podczas jednego zabiegu.

Symbole graficzne do
stosowania na urządzeniu

Delikatne;
obchodzić się
ostrożnie

ISO 7000/
IEC 60417
Symbol 0621
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Tytuł przytoczonej
normy

Nazwa
symbolu
zgodnie
z przytoczoną
normą

UWAGA: Synonimami
sformułowania „Nie używać
ponownie” są:
„jednorazowy” i „do
jednorazowego użytku”.
Oznacza, że zawartość
opakowania jest delikatna
i z opakowaniem należy
obchodzić się ostrożnie.

ICS Impulse
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11.2

Ogólne ostrzeżenia, przestrogi i uwagi
Niniejszy podręcznik zawiera informacje, do których należy się stosować, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie
urządzeń i oprogramowania będących tematem tego podręcznika. W każdym przypadku należy się też stosować do
obowiązujących przepisów lokalnych.
Produkty ICS firmy Natus nie są przeznaczone do użytku z jakimikolwiek urządzeniami, które nie zostały zatwierdzone
przez firmę Natus. Łączenie niezatwierdzonych produktów może unieważnić bezpieczeństwo stosowania urządzenia
ICS Impulse. Wszystkie elementy ICS Impulse nadają się do stosowania w środowisku pacjenta.
Podczas używania systemu ICS Impulse w połączeniu z ICS Aircal lub innym podobnym urządzeniem testowym, należy
stosować się do wszystkich informacji, przestróg i ostrzeżeń podanych w instrukcji stosowania urządzenia testowego.
Informacje z zakresu specyfikacji bezpieczeństwa ICS Aircal lub innych podobnych urządzeń testowych zawierają
właściwe instrukcje.

Ostrzeżenia
Ostrzeżenie • Poniższe warunki i praktyki mogą wskazywać na ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała
użytkownika lub pacjenta:
•

W okularach ICS Impulse nie ma żadnych części nadających się do serwisowania przez użytkownika.
Ze względów bezpieczeństwa oraz zachowania gwarancji czynności serwisowe oraz naprawy sprzętu
elektromedycznego powinny być wykonywane tylko przez producenta urządzenia lub personel
w autoryzowanych punktach serwisowych. W przypadku stwierdzenia usterek w funkcjonowaniu
urządzenia należy dokonać szczegółowego opisu usterek i skontaktować się z dostawcą.

•

Trzymać urządzenie z dala od płynów. Nie dopuścić, aby do urządzenia dostała się wilgoć. Wilgoć
wewnątrz urządzenia może spowodować jego uszkodzenie, a także stwarzać ryzyko porażenia prądem
użytkownika lub pacjenta.

•

Nie można używać aparatu w obecności środków łatwopalnych (gazów) lub w środowisku bogatym w tlen.

•

Na potrzeby kalibracji stosowane jest urządzenie laserowe klasy 2. Wiązki laserów są wypuszczane
z przedniej części okularów i wyświetlane na twardej powierzchni.
Nie należy patrzeć bezpośrednio w wiązki laserów.
Dokonywanie modyfikacji i korekt oraz
wykonywanie procedur innych niż określone
w niniejszym dokumencie może spowodować
narażenie na niebezpieczne promieniowanie.

ICS Impulse

•

Nie należy dotykać jednocześnie pacjenta i części, które nie są sprzętem medycznym, takich jak komputer
lub drukarka.

•

Wystawienie na oddziaływanie pól elektromagnetycznych może powodować zakłócenia procesu
rejestrowania pomiarów. Kamery i żyroskopy systemu ICS Impulse są podatne na zakłócenia elektryczne.
Należy unikać wyładowań statycznych i pól elektromagnetycznych.
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•

Podczas podłączania sprzętu do złączy USB należy wziąć pod uwagę następujące zastrzeżenia:
–

Sprzęt IT musi mieć certyfikat zgodności ze stosownymi normami bezpieczeństwa EN/IEC, np. z normą
EN/IEC 60950 IEC 62368-1.

–

Podłączonego sprzętu należy używać w środowisku pacjenta Należy zapewnić, by system elektryczny
do zastosowań medycznych spełniał wymogi normy EN 60601-1.

System ICS Impulse jest częścią systemu elektrycznego do zastosowań medycznych. Osoba montująca
system elektryczny do zastosowań medycznych musi wziąć pod uwagę, że podłączenie innego sprzętu,
który nie spełnia tych samych norm bezpieczeństwa co system ICS Impulse, może doprowadzić do
obniżenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa systemu. System ICS Impulse ma zapewnioną zgodność
z wymogami normy EN 60601-1, gdy komputer, drukarka itp. są umieszczone poza zasięgiem rąk pacjenta,
tj. w odległości nie mniejszej niż około 1,5 m lub 5 stóp.
•

U pacjenta, który jest podłączony do urządzenia, nie należy nigdy stosować defibrylatorów ani narzędzi
chirurgicznych wysokiej częstotliwości.

Przestrogi
Przestroga • Poniższe warunki lub praktyki mogą wskazywać na ryzyko odniesienia obrażeń przez
użytkownika lub pacjenta bądź ryzyko uszkodzenia danych lub urządzenia:
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•

Zaleca się zainstalowanie urządzenia w otoczeniu o minimalnym wpływie elektryczności statycznej.
Na przykład można użyć antystatycznej wykładziny.

•

Nie wolno spożywać, wkładać do ognia ani wykorzystywać żadnych elementów w sposób inny niż opisany
w sekcji Przeznaczenie produktu w tym podręczniku.

•

Urządzenie można utylizować tak jak typowe odpady elektroniczne, zgodnie z lokalnymi przepisami.

•

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać korzystanie
ze sprzętu.

•

System ICS Impulse należy zainstalować i wprowadzić do eksploatacji zgodnie z informacjami dotyczącymi
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) podanymi w tym podręczniku. Przenośny sprzęt
komunikacyjny wykorzystujący częstotliwości radiowe może wpływać na działanie medycznych urządzeń
elektrycznych. System ICS Impulse jest narażony na zakłócenia przez inny sprzęt objęty wymaganiami
komitetu CISPR dotyczącymi emisji.

•

W obudowie okularów znajduje się mały wentylator. W mało prawdopodobnym przypadku zablokowania
wentylacji zapewnianej przez wentylator temperatura okularów w kontakcie z ciałem pacjenta może
wzrosnąć do 42,2°C.

•

Należy dbać, aby łopatki wentylatora nie były niczym zablokowane.

•

Badania ruchów impulsowych głowy nie należy wykonywać u pacjentów z urazami szyi ani pacjentów
którym lekarz polecił unikać wykonywania ruchów szyją.

•

Nie wolno używać urządzenia, które wykazuje usterki.

ICS Impulse
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Uwagi
Uwaga • Poniższe warunki lub praktyki wymagają ze strony użytkownika szczególnej uwagi:

ICS Impulse

•

Ze względów bezpieczeństwa i z powodu wpływu na kompatybilność elektromagnetyczną akcesoria
podłączane do gniazd sprzętu muszą być tego samego typu co akcesoria oryginalne.

•

Używanie akcesoriów i przewodów innych niż wskazane dla tego urządzenia może spowodować
podniesienie poziomów emisji lub obniżenie odporności systemu ICS Impulse. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz Akcesoria ► 76.

•

System ICS Impulse nie powinien być używany w sąsiedztwie innego sprzętu lub stawiany na innym
sprzęcie. Jeżeli zachodzi konieczność używania urządzenia w takich warunkach, należy je obserwować,
aby upewnić się, że działa prawidłowo.

•

Unikać jednoczesnego korzystania z wielu urządzeń USB.

•

Przywracanie kopii zapasowych może być wykonywane tylko pod nadzorem personelu serwisowego.
Wykonanie przywracania spowoduje trwałą utratę wszelkich danych zgromadzonych po wykonaniu kopii
zapasowej, a utraconych danych nie można odzyskać.

•

Dotknięcie okularów lub opaski podczas wykonywania ruchów głową pacjenta może spowodować
przesunięcie kamery, prowadząc do powstania artefaktów w zbieranych danych.

•

W przypadku zdecydowania się na usunięcie wideo dla wybranego badania i kliknięcia przycisku Tak po
wyświetleniu monitu, dane wideo są trwale usuwane. Danych wideo nie można odzyskać.

•

Po wybraniu badania do usunięcia i kliknięciu przycisku Tak w oknie monitu dane badania zostaną trwale
usunięte. Badania nie można odzyskać.

•

Zainstalowanie oprogramowania innych firm (aplikacji, programów lub narzędzi), które nie zostało
wskazane przez firmę Natus, może spowodować poważne naruszenie bezpieczeństwa i efektywności tego
systemu.

•

Właściwa lokalizacja wskaźnika położenia gałki ocznej gwarantuje dokładne ułożenie głowy na następnym
etapie. Przed kontynuowaniem należy się upewnić, że wskaźnik położenia gałki ocznej na obrazie
z informacją zwrotną znajduje się na wprost głowy.
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Producent
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup
Denmark
Tel.: +45 45 75 55 55
Faks: +45 45 75 55 59
E-mail: otoinfo@natus.com
Strona internetowa: hearing-balance.natus.com

Zakres odpowiedzialności producenta
Przyjmuje się, że producent ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowania, niezawodność i działanie
sprzętu tylko przy spełnieniu następujących warunków:
•

Wszelkie operacje dotyczące złożenia, rozbudowy, kalibracji, modyfikacji lub naprawy zostały wykonane przez
producenta sprzętu lub personel upoważniony przez producenta.

•

Instalacja elektryczna, do której podłączone jest urządzenie, jest zgodna z wymaganiami określonymi w rozdziale
Dane techniczne niniejszej instrukcji.

•

Sprzęt jest używany zgodnie z instrukcjami użytkowania.

Producent zastrzega sobie prawo do wyłączenia swojej wszelkiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowania,
niezawodność oraz działanie sprzętu w przypadku jego serwisowania lub napraw wykonywanych przez inne podmioty.
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Instrukcje dotyczące utylizacji
Firma Natus medical Incorporated zobowiązuje się przestrzegać wymogów Dyrektywy Unii Europejskiej 2012/19/UE
dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Przepisy te stanowią, że odpady elektryczne
i elektroniczne muszą być zbierane oddzielnie w celu prawidłowego przetwarzania i odzysku, aby zapewnić, że zostaną
ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi w sposób bezpieczny. Zgodnie z tym zobowiązaniem firma
Natus Medical Incorporated może przekazać obowiązek odbioru i recyklingu użytkownikowi końcowemu, chyba że
ustalono inaczej. Prosimy o kontakt pod adresem natus.com w celu uzyskanie szczegółowych informacji na temat
systemów zbiórki i odzysku dostępnych w danym regionie.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) zawiera materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne
i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, jeśli taki zużyty sprzęt (WEEE) nie zostanie właściwie
przetworzony. Dlatego użytkownicy końcowi mają również do odegrania ważną rolę w zapewnianiu bezpiecznego
ponownego wykorzystania i recyklingu WEEE. Użytkownicy sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie mogą usuwać
WEEE razem z innymi odpadami. Użytkownicy powinni korzystać z miejskich programów zbiórki odpadów lub
obowiązku przyjmowania odpadów przez producenta/importera, bądź korzystać z usług firm posiadających licencję na
transport odpadów, aby zmniejszyć niepożądany wpływ na środowisko w związku z utylizacją zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz aby zwiększyć możliwości ponownego użycia, recyklingu i odzyskiwania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Sprzęt oznaczony przekreślonym koszem na kółkach to sprzęt elektryczny i elektroniczny. Symbol przekreślonego kosza
na śmieci oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać razem z niesegregowanymi
odpadami, lecz musi on być odbierany osobno.
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