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Giriş

1

Giriş
ICS Impulse® Sistemi, vestibüler ile ilişkili rahatsızlıkları değerlendirmek için tasarlanmış bir sistemdir.
Kullanıcı Kılavuzunun elektronik sürümüne Otosuite® Vestibular yazılımından erişebilirsiniz.
Kılavuzun kullanımını kolay bulacağınızı ve içerisindeki bilgilerin, vestibüler ile ilişkili sorunları, test sonuçlarını, raporları
değerlendirirken ve hasta bilgilerini alırken, veri toplama doğruluğunun artmasını sağlayacağını umuyoruz.

2

Kullanım amacı, hedef kullanıcılar ve hedef hasta grubu

2.1

Hedef kullanıcılar ve hedef hasta grubu
Dikkat • ICS Impulse Sistemi, yalnızca vasıflı tıbbi personel tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Hedef kullanıcılar:
Nörologlar ve Kulak Burun Boğaz Uzmanları (KBB’ciler), Odyologlar, Fizik Tedavi Uzmanları ve Teknisyenler. Denge
bozukluklarını teşhis etme konusunda bilgi sahibi profesyoneller.
Kullanım amacı:
ICS Impulse, göz ve baş hareketlerini ölçmek, kaydetmek, görüntülemek ve analiz etmek suretiyle vestibüler oküler
refleks (VOR) ve göz seğirmesi değerlendirmesinde kullanılır.
Tıbbi amaç:
ICS Impulse tip 1085’in tıbbi amacı, baş dönmesi, denge kaybı ve kontrol kaybı gibi vestibüler şikayetleri olan
hastaların değerlendirilmesidir. ICS Impulse tip 1085, hastaya tedavi uygulamaz veya teşhis koymaz; teşhis, vasıflı
doktor tarafından koyulur.
Hedef hasta popülasyonu:
Hasta popülasyonu, 10 ile 99 yaş aralığındaki çocuklar ve yetişkinlerdir.

2.2

Klinik faydalar
ICS Impulse sistemi, denge durumlarını izlemenize ve hastalara başarılı biçimde tanı koyup yönetimlerini
gerçekleştirmenize olanak tanıyan, özelleştirilebilir bir denge çözümüdür. Altı semisirküler kanalı değerlendirme olanağı,
sık sık gözden kaçırılan anterior veya posterior kanallardaki patolojilerin tanımlanmasına olanak tanır. Hızlı, noninvazif
teknik, veri toplamayı optimize ederken hastanın rahat olmasını sağlar, böylelikle hasta yolculuğu kısalabilir. Test
süresindeki kısalma, tanıya kadar geçen sürenin azalmasını sağlayabilir ve bu, klinik verimlilik ile hizmet verimliliği sağlar.

2.3

Kontrendikasyonlar ve yan etkiler
Şu hastalar kontrendikedir: körlüğü olan, burnu kırık veya başka bir yüz/baş travması olan, boyun travması, akut
servikal disk hernisi gibi servikal omur sorunları olan veya yakın zamanda göz ameliyatı olmuş kişiler, 1085 ICS Impulse
ile gerçekleştirilecek prosedürler için kontrendikedir. 1085 ICS Impulse kullanımının herhangi bir yan etkisi yoktur.
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2.4

Sistem tanımı
ICS Impulse sistemi, donanım ve yazılımın bir birleşimidir.
Hasta, üzerinde küçük, hafif, hızlı bir dahili kamera ve yarı gümüşlenmiş bir ayna bulunan çok hafif ve sıkı bir gözlük
takar. Göz, hastaların göremediği, düşük seviyeli kızılötesi LED ile aydınlatılır. Gözlüğün üzerinde bulunan küçük bir
sensör baş hareketini ölçer. Gözlük sistemi hafiftir, ancak kayma durumunun en aza indirilmesi için gözlük başa iyice
sabitlenmelidir.

Baş impulsu test prosesi
Temel baş impulsu testi, testi gerçekleştirenin, gözlükleri takan hastanın arkasında durmasıyla başlar:
•

Hastanın, önündeki bir projeksiyon yüzeyine konmuş sabitleme noktasına bakması istenirken, testi yapan, kısa,
ani ve beklenmedik bir tarzda, yönü ve hızı değiştirerek, küçük bir açıyla (yaklaşık 10-20 derece) hastanın başını
yatay olarak çevirir.

•

Gözlükler, baş ve göz verilerini toplar.

•

Jiroskop, baş hareketinin (uyaran) hızını ölçer.

•

Yüksek hızlı kamera, gözün resmini çeker.

•

Otosuite Vestibular Yazılımı, baş hızı verilerini ve göz hareketi hız verilerini (yanıt) işler.

•

Baş hareketi ve göz hareketi verilerinin eş zamanlı olarak görüntülenmesi klinisyenin yanıtın normal limitler
dahilinde olup olmadığını belirlemesine olanak tanır.

Konumsal ve okülomotor testler
•

Söz konusu hasta bir konumdan diğerine hareket ettirilerek bir Positional (Konum) testi yapılır. Dix-Hallpike (DixHallpike) örneğinde hasta oturur konumdadır ve başı bir tarafa doğru 45 derece çevrilmiştir; ardından hasta
oturur konumdan sırtüstü konuma geçirilir.

•

Hastanın çeşitli yönlerde veya çeşitli ortamlarda bir hedefe bakışını sabitlemesi sağlanarak Oculomotor
(Okülomotor) testi gerçekleştirilir.

•

Gaze (Bakış) testinde hasta oturur konumdadır ve hastadan sola, sağa, yukarı, aşağı veya ortaya bakması istenir.
Gaze (Bakış) testi, görüşle veya görüş reddedilmiş halde gerçekleştirilebilir.

Konumsal ve okülomotor test işlemi
Otosuite Vestibular Yazılımı, Positional (Konumsal) ve Oculomotor (Okülomotor) testleri esnasında alınan bilgileri
kaydeder ve gösterir.
Positional (Konumsal) ve Oculomotor (Okülomotor) testleri için gözlükler baş ve göz verilerini toplar:
•

Gözlüğün içindeki ivme ölçer, hasta başının, başlangıç noktasına kıyasla konumunu ölçer. Bu bilgiler yazılımda
kaydedilir ve gösterilir.

•

Yüksek hızlı kamera, gözün resmini çeker.

•

Otosuite Vestibular Yazılımı, göz hızı verilerini (yanıt) işler.

•

Yavaş faz hızlarını (SPV (SPV)) belirlemek için göz hareketi analiz edilir.

•

Baş verileri, hastanın başının hareket edip etmediğini görüntülemek ve testi yapanı, hastanın başını test için
uygun şekilde konumlandırması için yönlendirmek için, yalnızca toplama esnasında kullanılır.
Bu bilgilere Baş Konumu Geri Bildirimi adı verilir. Otosuite Vestibular Yazılımı, göz konumu izini ve SPV noktalarını
ölçer ve bunları bir grafik üzerinde gösterir.
Not • Baş Konumu Geri Bildirimi, başın manevraların her bir adımı boyunca düzgün konumlandırılmasını sağlar.

ICS Impulse
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Oculomotor (Okülomotor) modülü, SPV (SPV) testi olmayan üç test içerir:

–

Vestibüler-Oküler Refleks (VOR (VOR))
Vestibüler-Oküler Refleks (VOR) testi, Vestibüler-Oküler Refleks VVOR (VVOR) ve Vestibüler-Oküler Refleks
Baskılama (VORS (VORS)) sağlar. Bu testler baş impulsu testine çok benzer ancak baş hareketi yavaştır (0,5 Hz)
ve küçüktür (10 derece).
VVOR (VVOR) sırasında hasta oturur durumdadır ve hasta bir hedefe bakışını sabitlerken, testi yapan kişi
hastanın başını bir taraftan bir tarafa hareket ettirir (sinüzoid gibi).
VORS (VORS) sırasında, hasta oturur durumdadır ve hasta lazerlerden biri kullanılarak gözlüklerden yansıtılan
hareketli noktaya bakışını sabitlerken, testi yapan başı bir taraftan bir tarafa hareket ettirir (sinüs eğrisi gibi).

Analiz, baş hareketi ve göz hareketi verilerinin eş zamanlı olarak görüntülenmesinin klinisyenin yanıtın normal
limitler dahilinde olup olmadığını belirlemesine olanak tanıdığı baş impulsuna benzer.
–

Skew Deviation (Eğik Sapma)
Skew Deviation (Eğim Sapması) testi (aynı zamanda örtme testi veya alternatif örtme testi olarak da bilinir)
sırasında hasta oturur veya sırtüstü konumdadır ve testi yapan kişi hastanın gözünü örter ve örtüyü açar.

–

3-Laser Saccade (3 Lazerli Göz Seğirmesi) testinde gözlük, yatay düzlemde rastgele konumlarda bir lazer
hedefi sunar ve hasta, otururken başını sabit tutar ve hedefi yalnızca gözleriyle takip eder.
Otosuite Vestibular Yazılımı, göz konumu pik hızını, hassasiyetini ve gecikmesini hedefe yönelik bu değerlerle
karşılaştırarak ölçer.
Not • Seğirmeler kabul edilmiyorsa, testi yeniden kalibre edin ve yeniden başlatın. Başlarını sabit tutamayan
kişiler için, kalibrasyon ve veri toplama sırasında başın sabit tutulması gerekebilir.

Kalorik test
Caloric (Kalorik) test, lateral semisirküler kanalın değerlendirilmesini mümkün kılar.
Test şu şekilde gerçekleştirilebilir:
•

Mono termal olarak: sol kulak ve sağ kulak sıcak veya sol kulak ve sağ kulak soğuk.

•

Bitermal olarak: sol kulak sıcak ve sağ kulak sıcak, sol kulak soğuk ve sağ kulak soğuk.

•

Buzlu su kalorik, bir buz küpünün eritilmesi ve kulağın şırınga işe yıkanması yoluyla gerçekleştirilir. Bu tipik olarak
yalnızca bitermal irigasyona yanıt verilmemesi durumunda gerçekleştirilir.

Kalorik analizle birlikte Spontane test kullanma
Spontane göz seğirmesinin mevcudiyeti, kalorik analizin doğruluğu için dikkate alınmalıdır. Spontane göz seğirmesinin
gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek için bir spontane test gerçekleştirin veya kalorik yanıtın ilk beş saniyesini
kullanın. Test, Options (Seçenekler) altında bu ayarların kullanılmasıyla gerçekleştirilecektir. Spontane test,
gerçekleştirilecekse kalorik testten önce toplanmalıdır. Spontane göz seğirmesi Spontaneous Test - Supine or Sitting
(Spontane Test - Sırt Üstü veya Oturarak) veya Caloric (Kalorik) test.
Bu test tipi, gözlerin herhangi bir uyaran olmadan birincil konumda düz ileri baktığı halde hastanın göz hareketini
değerlendirir. ANSI S3.45’e göre, gözler minimum 20 saniye süreyle kaydedilmelidir.

Test öğeleri
Caloric (Kalorik) testte:
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•

Sol veya sağ kulak kanalı hava veya su kullanılarak sulandırılırken, gözlükler de yatay ve dikey göz konumu
verilerini toplar.

•

Kamera gözün resmini yakalar.
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•

Otosuite Vestibular, göz konumu verilerini işler.

•

Caloric (Kalorik) test, görüş reddedilmiş halde gerçekleştirilir.

•

Hastanın başı 30°'lik bir açıyla ileri bükülmüştür, hasta sırtüstü konumdadır ve görüş reddedilmiştir.

•

Gerçekleştirilen her bir test için (örneğin Left Cool (Sol Soğuk))Peak (°/s) (Pik (°/s)) belirlenir.

•

Her testten (Total Right (Toplam Sağ) yanıtından ve Total Left (Toplam Sol) yanıtından) Peak (°/s) (Pik (°/s)),
Unilateral Weakness (Tek Taraflı Zayıflık), Gain Asymmetry (Kazanç Asimetrisi) ve Directional Preponderance
(Yönsel Baskınlık) hesaplanır.

•

Unilateral Weakness (Tek Taraflı Zayıflık) (%) bir kulaktan alınan yanıtların, diğer kulaktan alınan yanıtlardan daha
zayıf olup olmadığını ölçer.

•

Gain Asymmetry (Kazanç Asimetrisi) (%), spontane göz seğirmesi ile açıklanamayan durumlarda yanıtların bir
yönde diğer yöne göre daha fazla atıp atmadığını hesaplar.

•

Directional Preponderance (Yönsel Baskınlık) (%), tipik olarak önceden var olan spontane göz seğirmesinin neden
olduğu durumlarda yanıtların bir yönde diğer yöne göre daha fazla atıp atmadığını hesaplar.

Bu kılavuz hakkında
“ICS Impulse” araması yapın, belge menüsünü açmak için + simgesine tıklayın, ardından dilinizdeki kılavuza tıklayın.
Kılavuzda gözlüklerin temel özellikleri, Otosuite Vestibular iş akışı ve hastaların, hasta verilerinin, kullanıcıların ve test
cihazlarının nasıl yönetileceği açıklanmaktadır.
Not • Bu kılavuzda açıklanan testler ve özellikler, sisteminizin yapılandırmasını yansıtmayabilir.

Not • Bu belgenin elektronik bir kopyası için Natus web sitesine bakın.
Bir hastada test uygulamadan önce, Otosuite Vestibular Yazılımında ve test cihazında sağlanan özelliklere aşinalık kazanın.
PDF biçimindeki Kullanım Talimatlarının bir kopyası, ilgili ürün alanında bulunmaktadır:
https://hearing-balance.natus.com/manuals
“ICS Impulse” araması yapın, belge menüsünü açmak için + simgesine tıklayın, ardından dilinizdeki kılavuza tıklayın.
Dosyalar Adobe Reader kullanılarak yazdırılabilir, kaydedilebilir ya da aranabilir. Adobe Reader’ın bir kopyası doğrudan
Adobe Systems’tan indirilebilir (www.adobe.com).

3.1

Tipografik kurallar
Uyarılar, Dikkat Mesajları ve Notlar
Dikkatinizi cihazın veya yazılımın güvenliği ve doğru kullanımıyla ilgili bilgilere çekmek için kılavuzda aşağıdaki tedbir
amaçlı ifadeler kullanılmaktadır:
Uyarı • Cihazın kullanımı veya hatalı kullanımı sebebiyle yaralanma, ölüm veya diğer ciddi advers
reaksiyonların yaşanma ihtimalini belirtir.

Dikkat • Cihazın kullanımı veya hatalı kullanımıyla ilgili sorun yaşanma ihtimalini belirtir. Bu sorunların
arasında cihazın arızalanması, bozulması, zarar görmesi veya diğer eşyalara zarar gelmesi yer alır.

ICS Impulse
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Paket açma
Not • Özel dikkat göstermeniz gerektiğini belirtir.

3.2

ICS Impulse güvenliği
Bu kılavuzda, ICS Impulse sisteminin güvenli çalışmasını sağlamak için izlenmesi gereken bilgiler ve uyarılar yer
almaktadır.
Not • Geçerliyse, yerel resmi kurallara ve yönetmeliklere daima uyulmalıdır.
Not • Cihazın yanlış kullanılması, performansı etkiler.
Uygun görüldüğü yerlerde güvenlik bilgisi verilmiştir.
Genel güvenlik hususları için bkz. Genel uyarılar, dikkat mesajları ve notlar.
Cihaz ile ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay, imalatçıya ve kullanıcı ve/veya hastanın bulunduğu
Üye Devletin yetkili makamına bildirilmelidir.

3.3

Bu kılavuzda gezinme
Seçilebilecek pencere sekmeleri, simgeler ve fonksiyonlar aşağıdaki örnekte olduğu gibi koyu yazı tipiyle gösterilir:
•

4

5

Save (Kaydet) öğesine tıklayın.

Paket açma
1.

Cihazın paketini dikkatli bir biçimde açın.
Cihazın ve aksesuarların paketini açtığınızda, ambalaj malzemesini muhafaza edin. Cihazı onarıma göndermeniz
gerekirse orijinal paket malzemesi nakliye esnasında hasara karşı koruma sağlar.

2.

Cihazı ve aksesuarları olası hasar açısından inceleyin.
Hasar meydana gelmişse cihazı kullanmayın. Destek için yerel distribütörünüz ile temas kurun.

3.

Gerekli tüm parçaları ve aksesuarları aldığınızdan emin olmak için paket listesini kontrol edin. Paketiniz eksikse,
distribütörünüz ile irtibat kurun.

Kurulum
ICS Impulse kurulumunu tamamlamak için bkz.:

10

•

Otosuite Vestibular yazılımının kurulumu

•

Tesisiniz için özelleştirme

•

Gözlükleri bilgisayara bağlama

•

Senkronize oda videosunun kurulumu

•

Test konumlarını belirleme

•

Harici monitör kurulumu

•

Numune materyallerini içe aktarma

ICS Impulse

Kurulum

5.1

Otosuite Vestibular yazılımının kurulumu

5.1.1

Sistem gereksinimleri

5.1.2

İşletim sistemi
CPU

64-bit Windows 10 Pro (Bağımsız, Client, Server, Her İkisi)
Intel i7 işlemci (en az 9. nesil)

Bellek

16 GB

Disk alanı

500 GB

Konektörler

Dörde kadar USB 3.0 konektörü
harici monitörün bağlanması için isteğe bağlı VGA portu

Grafik kartı

En az 2 GB hafızaya sahip ayrı grafik kartı

Monitör

%100 DPI’da 1600 x 900 ekran çözünürlüğü
%100 veya %125 DPI’da 1920 x 1080 ekran çözünürlüğü

Bileşenler

Fare, klavye

İnternet erişimi

Senkronize oda kamerası kurulumu sırasında bilgisayarda internet bağlantısı tavsiye edilir.

Kuruluma başlamak
1.

Otosuite Vestibular kurulum diskini bilgisayara takın.

2.

İçerik otomatik olarak görüntülenmezse, Windows Gezgininde ilgili sürücüye gidin.

3.

Kurulum yazılımıyla çakışmasını önlemek için tüm Windows programlarını kapatın.

4.

Kurulumu tamamlamadan herhangi bir aksesuar bağlamayın.

5.

Kurulumu başlatmak için Setup dosyasına çift tıklayın.
Otosuite Vestibular Yazılımının kurulumu için, ekstra uygulamalar kurulması gerekebilir. Bir iletişim kutusu
uygulamayı/uygulamaları listeler.
–

Install (Yükle) öğesine tıklayın.
Uygulama kurulduğunda bilgisayar yeniden başlayabilir.

–

Bilgisayara giriş yapın. Yeniden başlatma sonrasında kurulum otomatik olarak devam eder.

6.

Karşılama ekranında Next (İleri) öğesine tıklayın.

7.

Tıklayarak lisans anlaşmalarını kabul edin ve Next (İleri) öğesine tıklayın.

8.

Kullanım İstatistikleri ekranı gösterilir. Next (İleri) öğesine tıklayın.
Kullanım İstatistikleri aracı, müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlamamıza ve ürünlerimiz ile hizmetlerimizi
iyileştirmemize yardımcı olmak üzere anonim kullanım istatistiklerini Natus ile paylaşmanıza olanak tanır.
Bilgisayar internete bağlandığında bu araç anonim kullanım istatistiklerini Natus’a gönderir.
Kullanıcı İstatistikleri aracını istediğiniz zaman devre dışı bırakabilir veya etkinleştirebilirsiniz:
–

Otosuite Vestibular uygulamasında, Workflow Panel (İş Akışı Paneli) alt kısmındaki Options (Seçenekler)
öğesine tıklayın.

–

System Settings > Error Logs (Sistem Ayarları > Hata Günlükleri) öğelerine tıklayın.

Yalnızca Otosuite Vestibular Yazılımının kullanımıyla ilgili anonim kullanım istatistikleri dahil edilir, örneğin farklı
özelliklerin ne sıklıkla kullanıldığı, buton ve menü öğelerine ne sıklıkla tıklandığı. Araç herhangi bir kişisel veri veya
hasta verisi göndermez ve PC'yi ya da PC ile ilgili herhangi bir tür kullanımı tanımlayan hiçbir bilgi içerikte yer almaz.
Otosuite Vestibular Yazılımının kurulumu esnasında, SQL Server (Otosuite Vestibular veritabanı), Access Veritabanı
Altyapısı (Chartr veritabanını destekler) gibi ilgili diğer programlar yüklenir.

ICS Impulse
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Muhtemel hata mesajları

5.1.3

Hata mesajları

Meydana geldiğinde yapılması gerekenler

Firewall mesajları

Erişime izin verin.

Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC) mesajı

Bir problem oluşturmayacağından mesajı onaylayın.

Microsoft Webcam veya SQL Server hata mesajları

Microsoft, yeni Windows güncellemelerini yüklediğinde
ve bilgisayar yeniden başlatılmadığında görüntülenir.
Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve yazılım kurulumunu
yeniden çalıştırın.

Kurulum yüklemesini seçmek
Otosuite Vestibular Yazılımını yüklediğinizde, iki tip yükleme arasından seçim yapabilirsiniz:
•

ağdan yükleme

•

bağımsız yükleme

Ağdan yükleme

Otosuite Vestibular uygulamasının yüklü olduğu bir ya da daha fazla iş istasyonu için
veritabanları tek bir sunucuda barındırılır.
Ağdan yükleme işlemlerinin, ağ etki alanları kullanılarak ayarlanması önerilir.
Her bilgisayarda aynı kullanıcı adını ve parolayı gerektirdiğinden, çalışma grupları
kullanmamanız önerilir.

Bağımsız yükleme

Tek bir bilgisayar hem veritabanını hem de Otosuite Vestibular uygulamasını barındırır.

Kurulum yüklemesini seçmek
Bağımsız yükleme
SQL veritabanı ve Otosuite Vestibular Yazılımı
Standalone (Bağımsız) öğesini seçin.
Next (İleri) öğesine tıklayın.
Yüklemeye devam etmek için, bkz. Yüklemeyi tamamlama.

Ağdan yükleme - Sunucu
SQL veri tabanı ve Otosuite Vestibular Yazılımının sınırlı bir versiyonu (hasta yönetimi, sistem ayarı değişiklikleri
ve veritabanı yönetimi)
Sunucuda yüklemeye devam etmek için, bkz. Ağdan yükleme - Server (Sunucu) ya da Both (Her İkisi).
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Ağdan yükleme - İstemci
Otosuite Vestibular Yazılımı
Client (İstemci) öğesini seçin ve Next (İleri) öğesine tıklayın.
Sunucu kurulumundan alınan port numarasını ve sunucu bilgisayar adını girin.
Next (İleri) öğesine tıklayın.
Yüklemeye devam etmek için, bkz. Yüklemeyi tamamlama.

Ağdan yükleme - Her İkisi (İstemci ve Sunucu)
SQL veritabanı ve Otosuite Vestibular Yazılımı, ek istemcilerin yüklenmesini destekleyebilir.
İstemcide ve sunucuda yüklemeye devam etmek için, bkz. Ağdan yükleme - Server (Sunucu) ya da Both
(Her İkisi).

5.1.4

Ağdan yükleme - Server (Sunucu) ya da Both (Her İkisi)
Sunucu/istemci yüklemesi gerçekleştirilirken, önce sunucu yüklenmelidir.
Kuruluma başlamadan önce kurulum türüne karar verin: Bkz. Yükleme ayarını seçme.
1.

Server (Sunucu) ya da Both (Her İkisi) öğesini seçin.

2.

Next (İleri) öğesine tıklayın.
SQL sunucusu tarafından kullanılacak port numarasını değiştirmek mümkün olmasa da, ekranda verilen port
numarasını kullanmanızı öneriyoruz.

5.1.5

5.1.6

3.

Port Number (Bağlantı Noktası Numarası) ve Server Computer Name (Sunucu Bilgisayar Adı) değerlerini not edin,
bu bilgiler tüm istemci bilgisayarları için gerekecektir. Yazıcıya bağlı bilgisayarlarda bilgiyi yazdırabilirsiniz.

4.

Kurulumu tamamlamak için kuruluma yönelik talimatlara bakın. Bkz. Yüklemeyi tamamlama.

Yüklemeyi tamamlamak
1.

Install (Yükle) öğesine tıklayın.

2.

Kurulumun ilerlemesini belirten bir durum penceresi ekrana gelir.

3.

Finish (Bitir) öğesine tıklayın.

4.

Windows Control Panel (Denetim Masası) içinde Display (Ekran) işlevini açın ve ekran DPI değerini %100’e getirin.

5.

Demo verilerini içe aktarmak için, bkz. Demo verilerini içe aktarma.

Tesisiniz için kişiselleştirme
•

Bağımsız yüklemeler
Yazılımın yüklendiği her iş istasyonu için tesise özgü bilgileri girmelisiniz.

•

Ağdan yüklemeler
Bir istemci istasyonunda tesise özgü bilgiler girerseniz, tüm istemci istasyonlarında bilgiler değişir.

İlk oturum açma işleminde, Otosuite Vestibular uygulaması varsayılan kullanıcı adı ve parolası sağlar. Yönetici
ayrıcalıkları olan bir kullanıcı eklediğinizde, varsayılan kullanıcı adı ve parolası artık verilmez (bu alanlar boştur).
Gelecek oturum açma işlemleri için yeni kullanıcı adı ve parolasını kullanın.

ICS Impulse
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Dil seçici
1.

Otosuite Vestibular uygulamasında, Workflow Panel (İş Akışı Paneli) alt kısmındaki Options (Seçenekler) öğesine
tıklayın.

2.

System Settings (Sistem Ayarları) öğesine tıklayın.

3.

Workstation Settings (İş İstasyonu Ayarları) sekmesine tıklayın.

4.

Select Program Language (Program Dilini Seç) listesinde, tıklayarak istediğiniz dili seçin.

5.

Yeniden başlatmak için Yes (Evet) öğesine tıklayın.

Tesis bilgileri
1.

Otosuite Vestibular uygulamasında, Workflow Panel (İş Akışı Paneli) alt kısmındaki Options (Seçenekler) öğesine
tıklayın.

2.

Facility Info (Tesis Bilgileri) sekmesine tıklayın.

3.

Tesis bilgisi ekleyin. Bkz. Seçenekler - Facility Info (Tesis Bilgileri).

Test protokolleri
1.

Otosuite Vestibular uygulamasında, Workflow Panel (İş Akışı Paneli) alt kısmındaki Options (Seçenekler) öğesine
tıklayın.

2.

Protocols (Protokoller) sekmesine tıklayın.
Test protokolleri oluşturmak veya değiştirmek için, bkz. Seçenekler - Protocol (Protokol).

Rapor seçenekleri
1.

Otosuite Vestibular uygulamasında, Workflow Panel (İş Akışı Paneli) alt kısmındaki Options (Seçenekler) öğesine
tıklayın.

2.

Report (Rapor) sekmesine tıklayın.

Posta kodu veya kağıt boyutu gibi seçenekleri değiştirin. Bkz. Seçenekler - Reports (Raporlar).

5.1.7

Otosuite Vestibular yazılımını güncelleme
Otosuite Vestibular Yazılımını yükseltirken, daha önce seçilmiş olan yükleme tipinin değiştirilmesi mümkün değildir.
Kurulum tipinde değişiklik yapmanız gerekiyorsa yerel temsilcinizle iletişim kurun.
Bir sunucu/istemci yüklemesi yükseltilirken, önce sunucunun yükseltilmesi gerekir.
Yazılımı yükseltmeden önce arşivlenmemiş tüm hasta verilerinin dışa aktarılması önerilir.
Güvenlik duvarı mesajları görünürse erişime izin verin.
Talimatları görmek için bkz. Otosuite Vestibular yazılımını yükleme.

5.1.8

Otosuite Vestibular yazılımını kaldırma
Otosuite Vestibular Yazılımı kaldırıldığında, uygulama kaldırılır, ancak önceki Otosuite Vestibular yüklemesinin parçası
olan diğer programlar (örneğin SQL Server, National Instruments vb.) kaldırılmaz.
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1.

Otosuite Vestibular Yazılımı aktifse, uygulamadan çıkın.

2.

Program kaldırmak için Windows işlevselliğini kullanın.

ICS Impulse
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5.1.9

Gelişmiş sistem ayarları
Bazı System Settings (Sistem Ayarları) pencerelerine yalnızca şu seçimlerden birinin veya birkaçının etkinleştirildiği
kullanıcı profilleri erişebilir:
•

Add User as Administrator (Kullanıcıyı Yönetici Olarak Ekle)

•

Allow User to Change System Settings (Kullanıcının Sistem Ayarlarını Değiştirmesine İzin Ver)

Bkz. Yönetici sekmesi.

5.1.9.1

Yönetici sekmesi
Kullanıcı verileri bu pencerede gösterilir.
Yalnızca Add User as Administrator (Kullanıcıyı Yönetici Olarak Ekle) ayrıcalıkları olan kullanıcılar bu pencereye erişebilir.
1.

Otosuite Vestibular uygulamasında, Workflow Panel (İş Akışı Paneli) alt kısmındaki Options (Seçenekler) öğesine
tıklayın.

2.

System Settings (Sistem Ayarları) sekmesine tıklayın.

3.

Administrator (Yönetici) sekmesine tıklayın.

Yeni bir kullanıcı eklemek
İlk oturum açma işleminde, Otosuite Vestibular uygulaması varsayılan kullanıcı adı ve parolası sağlar. Yönetici
ayrıcalıkları olan bir kullanıcı eklediğinizde, varsayılan kullanıcı adı ve parolası artık verilmez (bu alanlar boştur).
Gelecek oturum açma işlemleri için yeni kullanıcı adı ve parolasını kullanın.
Not • Yönetici haklarına sahip en az bir kullanıcı kurun.

Yeni kullanıcılar eklemek için New (Yeni) düğmesine tıklayın.
Yıldız imi (*) ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.
Parola büyük-küçük harf duyarlıdır.
Erişim hakları tanımak için şunları tıklayarak seçin:
•

Add User as Administrator (Kullanıcıyı Yönetici Olarak Ekle)
Bu, kullanıcıya sistemdeki tüm hakları tanır.
veya

•

Allow User to Change System Settings (Kullanıcının Sistem Ayarlarını
Değiştirmesine İzin Ver)
Bu, kullanıcıya, şunlar hariç, sistemdeki tüm hakları tanır:
–

Kullanıcı ekleme, düzenleme ve silme

–

Paylaşılan dosyalar (video, raporlar (PDF), içe aktarım ve dışa aktarım) için ağ
konumlarını belirtme

–

Uygulama lisanlarını ve ürün bilgisini güncelleme

Hasta verilerini düzenleme
Listeden kullanıcı seçin.
Edit (Düzenle) düğmesine tıklayın.
Gerekli değişiklikleri yapmak. Yıldız imi (*) ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.
ICS Impulse
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Kullanıcı silmek
Listeden kullanıcı seçin.
Delete (Sil) düğmesine tıklayın.
OK (Tamam) öğesine tıklayın.

5.1.9.2

İş istasyonu ayarları
Yalnızca profillerinde Allow User to Change System Settings (Kullanıcının Sistem Ayarlarını Değiştirmesine İzin
Ver) seçili olan kullanıcılar, iş istasyonu ayarlarını değiştirmek üzere belirli alanlara erişebilir.
1.

Otosuite Vestibular uygulamasında, Workflow Panel (İş Akışı Paneli) alt kısmındaki Options (Seçenekler) öğesine
tıklayın.

2.

System Settings (Sistem Ayarları) sekmesine tıklayın.

3.

Alanları, sistem yöneticisi tarafından sağlanan bilgilerle doldurun.
Öğe

Ayarlar

Workstation Computer
Name (İş İstasyonu
Bilgisayarının Adı)

•

Bu salt okunur alanda, Windows Denetim Masasında atandığı
şekilde bilgisayar adı gösterilir.

Workstation Location
(İş İstasyonu Konumu)

•

Kullanıcı tarafından tanımlanan bu ad, bilgisayarın konumunu
tanımlar.

Installation Profile
(Yükleme Profili)

•

Bu salt okunur alanda, yazılım yükleme işlemi esnasında seçilen
yükleme tipi gösterilir - bağımsız, sunucu, istemci veya her ikisi.

Client/Server Database
Port (İstemci/Sunucu
Veritabanı Bağlantı Noktası)

•

Bu salt okunur alanda, ağda veritabanına erişmek için istemci
tarafından kullanılan bağlantı noktası numarası gösterilir.

E-Mail Configuration
(E-posta Yapılandırması)

•

E-mail Server (E-posta Sunucusu)
Ağdaki bu bilgisayar, e-posta mesajlarını almaktan,
yönlendirmekten ve göndermekten sorumludur.

•

From E-mail (E-postadan)
Bu e-posta adresi, e-posta gönderir.

•

To E-mail (E-postaya)
Bu varsayılan e-posta adresi, e-postaların gönderildiği adrestir.
(Kullanıcı, bu e-posta adresini değiştirebilir veya ekleme yapabilir.)
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SMTP Port (Default = 25)
(SMTP Bağlantı Noktası
(Varsayılan = 25))

•

Bu alan, basit posta aktarım protokolü bağlantı noktasını tanımlar.
(En tipik kullanılanı 25’tir.)

This server requires
a secure connection (SSL)
(Bu sunucu güvenli bir
bağlantı (SSL) gerektirir)

•

Bu ayar seçildiğinde, e-posta gönderilirken güvenlik protokolü
SSL (Secure Sockets Layer) kullanılır.

ICS Impulse
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Outgoing Email Account
(Giden E-Posta Hesabı)

•

Use default network credentials (Varsayılan ağ kimliğini kullan)
E-posta sunucusunda oturum açmak için varsayılan ağ kimlik
bilgilerini kullanır.

•

Log in with user name and password (Kullanıcı adı ve parolasıyla
oturum aç)
Bu seçeneğin altındaki alanlarla belirtildiği üzere, e-posta
sunucusunda oturum açmak için kullanıcı adı ve parola kullanır.

Tele-Vestibular
(Tele-Vestibüler)

Select Program Language
(Program Dilini Seç)

5.1.9.3

•

Tıklayarak Collection (Toplama) ve/veya Analysis (Analiz) öğesini
seçin.

•

Gerekirse, tıklayarak Transmit to Specific IP (Spesifik IP’ye İlet)
öğesini seçin.

•

Tercih edilen dili seçin. Vurgulanan dil, uygulama yeniden
başlatıldıktan sonra kullanılır.

Dışa aktarımlar, içe aktarımlar, videolar ve rapor PDF’leri için depolama yerlerinin değiştirilmesi
Otosuite Vestibular Yazılımı, ağdan yükleme olarak yüklendiğinde, video ve rapor dosyaları için varsayılan
depolama konumları, tüm istemci istasyonları tarafından paylaşılacak sunucu bilgisayarında ayarlanır.
Dosya dışa aktarımı ve içe aktarımı için varsayılan konumlar her bir istemci istasyonunda ayarlanmalıdır.
Devam etmeden önce klasöre yönelik izin seviyesinin paylaşım için ayarlandığından emin olun.

5.1.9.4

Videoların depolama konumlarını değiştirilmesi
Profillerinde Add User as Administrator (Kullanıcıyı Yönetici Olarak Ekle) etkinleştirilmiş olan kullanıcılar, dosyaların
depolandığı konumu değiştirmek için bu prosedürü kullanabilir.
Otosuite Vestibular uygulamasında,
Workflow Panel (İş Akışı Paneli) alt
kısmındaki Options(Seçenekler)
öğesine tıklayın.
Select System Settings > (Sistem Ayarları >)
Administrator (Yönetici) sekmesi.
Otosuite Vestibular Storage Locations
(Otosuite Vestibular Saklama Konumları)
penceresinde, ilgili alanın yanındaki
Browse (Göz At) seçeneğine tıklayın.
Ağdan bir klasör seçiyorsanız, seçtiğiniz klasörün paylaşım için yapılandırıldığından emin olun.
Otosuite Vestibular Storage Locations (Otosuite Vestibular Saklama Konumları) penceresinde, ilgili alanın
yanındaki Browse (Göz At) seçeneğine tıklayın.
Klasörü seçin ve OK (Tamam) öğesine tıklayın.
Klasörün yeni konumu Otosuite Vestibular Storage Locations (Otosuite Vestibular Depolama Konumları)
penceresinde görüntülenir.
Gerektiğinde, belirlediğiniz her yeni konum için, mevcut dosyaları önceki konumdan yeni konuma taşıyın.

ICS Impulse
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Yeni saklama konumu için paylaşım özelliklerini ayarlama
Yeni depolama konumu, paylaşım için yapılandırılmamış bir klasöre ayarlanmışsa, aşağıdaki adımları uygulayın:
1.

Gerekli klasöre gidin.

2.

Yeni saklama konumu için seçilen klasöre sağ tıklayın.

3.

Share with (Paylaşılacak hedef) öğesine tıklayın. Specific people... (Spesifik kişiler...) öğesini seçin.

4.

Adları seçin.

5.

Add (Ekle) düğmesinin yanındaki alana tıklayın.

6.

Adı yazın ve Add (Ekle) öğesine tıklayın.

7.

İzni değiştirmek için, vurgulamak üzere kullanıcı adına tıklayın.

8.

Sağ tarafta bulunan açılır liste okuna tıklayın ve Read/Write (Oku/Yaz) öğesine tıklayın.

9.

Listeye eklenen tüm kullanıcılar için Read/Write (Oku/Yaz) ayarlandıysa adım 7 ve 8’i tekrarlayın.

10. Share (Paylaş) öğesine tıklayın.
11. Done (Tamam) öğesine tıklayın.

5.1.9.5

Yazılım hakkında
Otosuite Vestibular Yazılımı ve bileşenleriyle ilgili bilgileri görmek için, aşağıdaki adımları uygulayın:
1.

Otosuite Vestibular uygulamasında, Workflow Panel (İş Akışı Paneli) alt kısmındaki Options (Seçenekler)
öğesine tıklayın.

2.

System Settings > About (Sistem Ayarları > Hakkında) öğelerini seçin.

Bu ekrandan, Otosuite Vestibular lisansını ve gözlük ürün bilgisini güncelleyebilirsiniz.

5.1.9.6

•

Yazılım lisansını güncelleme

•

Gözlük ürün bilgisini güncelleme

Yazılım lisansını güncellemek
1.

Otosuite Vestibular uygulamasında, Workflow Panel (İş Akışı Paneli) alt kısmındaki Options (Seçenekler) öğesine
tıklayın.

2.

System Settings > About (Sistem Ayarları > Hakkında) öğelerini seçin.
Yazılım lisansını yalnızca yönetici yetkilerine sahip kullanıcılar güncelleyebilir.

5.1.9.7

3.

Update License (Lisansı Güncelle) öğesine tıklayın.

4.

Yeni lisans dosyasını (.otolic) bulmak için göz atın ve Open (Aç) öğesine tıklayın.

Gözlük ürün bilgisini güncelleme
Gözlük ürün bilgisini yalnızca yönetici yetkilerine sahip kullanıcılar güncelleyebilir.
Gözlükler bilgisayara bağlandığında Firmware version (Ürün yazılımı sürümü) ürün yazılımının geçerli sürümünü
gösterir. Gözlükleri bilgisayara bağlama.
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1.

Otosuite Vestibular uygulamasında, Workflow Panel (İş Akışı Paneli) alt kısmındaki Options (Seçenekler)
öğesine tıklayın.

2.

System Settings > About (Sistem Ayarları > Hakkında) öğelerini seçin.

3.

Update Firmware (Ürün Bilgisini Güncelle) öğesine tıklayın.
ICS Impulse
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5.1.9.8

4.

Göz atarak gözlük ürün bilgisi dosyasını bulun *.otofw (*.otofw).

5.

Dosyayı açın. Bir dizi mesaj güncelleme işleminin durumunu bildirir.

6.

Ekrandaki talimatları izleyin.

Hata günlükleri
Not • Natus temsilcileri veya destek personeli tarafından talimat verilmediği sürece, hata ayıklama ve hata
izleme kullanılmamalıdır.
1.

Otosuite Vestibular uygulamasında, Workflow Panel (İş Akışı Paneli) alt kısmındaki Options (Seçenekler)
öğesine tıklayın.

2.

System Settings > Error Logs (Sistem Ayarları > Hata Günlükleri) öğelerine tıklayın.

Workstation (İş
istasyonu)

System Logging
(Sistem GünlüK Kaydı)

Debug Tracing (Hata
Ayıklama İzlemesi)

Workstation Computer Name
(İş İstasyonu Bilgisayarının Adı)

Bu salt okunur alanda, Windows Denetim
Masasında atandığı şekilde bilgisayar adı gösterilir.

Workstation Location
(İş İstasyonu Konumu)

Kullanıcı tarafından tanımlanan bu ad,
bilgisayarın konumunu tanımlar.

Sistem hatası günlük dosyalarının saklandığı konum.
Allow Anonymous Usage Statistics
(Anonim Kullanım İstatistiklerine
İzin Ver)

Maskelemeyi etkinleştirmek veya devre dışı
bırakmak için tıklayın. Bkz. Yüklemeyi başlatma.

Copy Logs (Günlükleri Kopyala)

Tüm günlük dosyalarının kopyasını almak için
tıklayın ve bunları belirtilen konuma yerleştirin.

Enable Debug Tracing (Hata
Ayıklama İzlemesini Etkinleştir)

İşaretlendiğinde, hata ayıklama seviyesinde hata
ayıklama izlemesi açılır.

Overwrite Existing Debug Files
(Mevcut Hata Ayıklama
Dosyalarının Üzerine Yaz)

Uygulama her başlatıldığında izleme dosyasının
üzerine yazmak için seçin. İşareti kaldırıldığında,
izleme verileri mevcut dosyaya eklenir.

Trace Categories (comma
separated): (Çizgi Grafik
Kategorileri (virgül ile ayrılmış):)

Bu alanlar, Natus destek birimi tarafından
sağlanan bilgilerle doldurulur.

Other Options: (Diğer Seçenekler:)

Natus’un kullanması için ayrılmıştır.

Hata ayıklama dosyalarının saklandığı konum.

5.2

Gözlükleri bilgisayara bağlamak
Gözlüğün doğrudan bilgisayara bağlanan tek bir USB kablosu vardır.
1.

Gözlük lensindeki kapağı çıkarın.
Kapağı saklayın. Gözlük kullanılmadığında, lens üzerinde toz birikmesini önlemek için kapağı yerine geri takın.

2.

Gözlüğün USB kablosunu belirtilen USB bağlantı noktasına bağlayın. Bkz. Teknik özellikler. Gözlük sürücüsünün
kurulması birkaç dakika sürer.
Not • Gözlük her bağlandığında, aynı USB konektörünü kullanın.

ICS Impulse
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Not • Bir USB 3.0 portu kullanın.

5.2.1

Gözlükleri açma ve kapatma
Gözlükleri açmak
1.

Bilgisayarı başlatın.

2.

Gözlüklerin USB kablosunu bilgisayarın USB portlarından birine bağlayın.
Gözlükler açıktır.

3.

Otosuite Vestibular yazılımını başlatın.
Gözlük, Otosuite Vestibular Yazılımına otomatik olarak bağlanır.

Gözlükleri kapatma
Uyarı • Gözlüğün gücünü kapatmak için USB kablosunu çıkararak veya bilgisayarı kapatarak cihazı
şebekeden ayırın.

5.2.2

Gözlükte yüklü olan lisansları belirleme
1.

Otosuite Vestibular uygulamasında, Workflow Panel (İş Akışı Paneli) alt kısmındaki Options (Seçenekler) öğesine
tıklayın.

2.

System Settings > About (Sistem Ayarları > Hakkında) öğelerini seçin.
Mevcut lisanslar Features (Özellikler) kutusunda listelenir.

5.2.3

Gözlüklere ekstra lisanslar eklemek
Update License (Lisansı Güncelle) seçeneği, yönetici ayrıcalıklarına sahip olan kullanıcılar dışında tüm kullanıcılar için
devre dışıdır.
Otosuite Vestibular Yazılımına bir veya daha fazla ekstra lisans yüklemek için, lisansları gözlüğe yüklemeniz gerekir.
Bkz. Yazılım hakkında.

5.3

Senkronize oda videosunu kurma
Senkronize oda videosu, video ve ses kaydı gerçekleştirir.
USB kablosunu bilgisayarınızdaki USB konektörüne bağlayın.
Yükleme işlemi otomatik olarak başlar. Sürücüyle ilgili bir mesaj görüntülenirse, ekrandaki talimatları izleyin.
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5.4

Test konumlarını belirlemek
Test ortamı gereklilikleri yürütülecek test türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir:

5.4.1

•

Sabitleme noktası kullanılarak yapılan testler ve kalibrasyon için bir duvar veya yansıtma zemini olarak
kullanılabilecek başka bir katı yüzey gerekir. Bkz. Sabitleme noktasıyla testi için ayar yapma.

•

Bazı testlerde, hasta için sandalye kullanılması gerekir. Bkz. Sandalyeyle test için ayar yapma.

•

Muayene masası kullanılması gereken testlerde, masanın konması için ekstra alan gerektirebilir. Bkz. Muayene
tablosuyla test için ayar yapma.

•

Oda video kayıtları kullanılan testler, video kamera ayarı yüklemesini bünyesinde barındırmalıdır. Bkz. Senkronize
oda videosuyla test için ayar yapma.

Sabitleme noktası ile test kurulumu
Sabitleme noktası, ekipman kalibrasyonu ve test için bir duvara veya yansıtma yüzeyi olarak kullanılacak başka bir katı
yüzeye yerleştirilen, kendinden yapışkanlı bir noktadır.

Sabitleme noktasını yerleştirmek
1.

Uygun bir duvar veya katı yüzey seçin.

2.

Sistemle beraber verilen sabitleme noktalarından birini bir duvara hastanın göz seviyesine yapıştırın.
Not • Bir cihaz kalibre edilemediğinde kalibrasyon varsayılan değerini (Δ = 21) kullanmak için Default (Varsayılan)
seçeneğine tıklayın. Default (Varsayılan) seçeneğine tıklamadan önce hastanın sabitleme noktasına düz biçimde
baktığından emin olun.

5.4.2

Sandalyeyle test için ayar yapma
Çoğu testte hasta bir sandalye rahatça konumlandırılabilir.
Not • Hastayı bir sandalyeye oturtuyorsanız, sandalye sabit olmalıdır ve dönmemelidir.
Sandalye, projeksiyon yüzeyinden en az bir metre uzakta olmalıdır. Bu konum, kalibrasyon için kullanılacaktır.
Bkz. Sabitleme noktasıyla testi için ayar yapma.

5.4.3

Muayene tablosuyla test için ayar yapma
Konumsal veya kalorik testi gibi bazı testlerde, hastanın oturur ve sırt üstü konum arasında rahat şekilde geçiş
yapabileceği şekilde, muayene masasında hasta rahat bir şekilde konumlandırılmalıdır.
Muayene masası, projeksiyon yüzeyinden en az bir metre uzakta olmalıdır. Bu konum, kalibrasyon için kullanılacaktır.
Bkz. Sabitleme noktasıyla testi için ayar yapma.

5.4.4

Senkronize oda videosuyla test için ayar yapma
Not • Synchronized Room Video (Senkronize Oda Videosu) seçeneğini kullanıyorsanız, veri toplama sırasında
hastanın başının tamamının videoda görünmesini sağlamak için kamera konumunu ayarlamanız gerekebilir.
Ses kaydediyorsanız, çevreden gelen ses düzeyini en aza indirmek için kamerayı uygun şekilde
konumlandırdığınızdan emin olun.
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5.5

Harici monitör kurulumu
1.

Harici ekranı bilgisayara bağlayın.

2.

Windows Control Panel (Denetim Masası) bölümünde Display (Ekran) işlevini açın.

3.

Bilgisayar monitörünün ana monitör olarak (1) tanımlandığından emin olun ve ekranı ikinci bir monitöre uzatın.

4.

Otosuite Vestibular yazılımını başlatın.

5.

Otosuite Vestibular uygulamasında, Workflow Panel (İş Akışı Paneli) alt kısmındaki Options (Seçenekler) öğesine
tıklayın.

6.

General (Genel) öğesine tıklayın.

7.

External Monitor (Harici Monitör) bölümünde, tıklayarak Display (Ekran) onay kutusunu etkinleştirin.

8.

Yeni pencerenin başlık çubuğuna tıklayın ve pencereyi harici monitöre sürükleyin.

9.

Pencereyi olabildiğince büyük şekilde görüntülemek için sağ üst köşedeki küçük kutuya tıklayın.

10. Uygulama kapatılıp yeniden başlatıldığında ayarlar korunur.

5.6

Güç seçeneklerini ayarlama
Not • Baş impulsu verilerini toplarken bilgisayarın fişinin elektrik şebekesine daima takılı olmasına dikkat edin.
Bilgisayara güç vermek için batarya kullanmayın.
Güç seçeneklerini optimum performans gösterecek şekilde ayarlamak, kare hızının 219 kare/saniyenin altına düşmesi
olasılığını azaltır. (Kare hızı 219 kare/saniyenin altına düşerse, baş impulsları reddedilir.)

5.7

1.

Windows Control Panel (Denetim Masası) öğesini açın ve Power Options (Güç Seçenekleri) öğesine tıklayın.

2.

Gerekirse, High performance (Yüksek performans) seçeneğini görmek için Hide additional plans (Ek planları gizle)
öğesine tıklayın.

3.

High performance (Yüksek performans) seçeneğini etkinleştirin.

4.

Change plan settings (Plan ayarlarını değiştir) öğesine tıklayın.

5.

Tüm seçenekler için Never (Hiçbir zaman) öğesini seçin (hem On battery (Pille) seçenekleri hem de Plugged in
(Prize takılı) seçenekleri).

6.

Save changes (Değişiklikleri kaydet) öğesine tıklayın.

Uzaktan kumandayla sunum
Otosuite Vestibular uygulamasıyla çeşitli fonksiyonlar için, ayrı olarak satın alınan bir sunum uzaktan kumandası
kullanılabilir.
Şu sunum uzaktan kumandaları test edilmiş olup uygulama ile uyumludur:
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•

Logitech Wireless Presenter R400

•

Kensington Wireless Expert Presenter

•

Targus Laser Presentation Remote
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5.8

Numune materyallerini içe aktarma
İçe aktarılan materyaller bir dizi amaç için kullanılabilir:

5.8.1

•

Kullanıcıların, Otosuite Vestibular Yazılımının kullanımına aşinalık kazanmasına ve sonuçları karşılaştırmasına
yardımcı olmak içindir.

•

Raporlama makroları kullanıcıların semptomları, test bulgularını ve sonuçları tanımlamasına yardımcı olur.

Demo verilerini aktarma
Otosuite Vestibular Yazılımına aşinalık kazanmanıza yardımcı olmak için, çeşitli tanılar için hasta verilerini ve analizi
görüntülemek üzere demo verilerini kullanın.
Patient Selection (Hasta Seçimi) bloğunda, Existing (Mevcut) öğesine tıklayın.
Import (İçe aktar) öğesine tıklayın.
Browse (Göz at) düğmesine tıklayın.
İçe aktarımlar klasörüne gidin:
C:\ProgramData\Otometrics\OTOsuiteV\Imports\DemoData
DemoData klasörüne tıklayın ve OK (Tamam) öğesine tıklayın.
Patient Import (Hasta İçe Aktarımı) penceresinde tüm hasta dosyalarını seçin.
Import (İçe Aktar) öğesine tıklayın.
OK (Tamam) öğesine tıklayın.

Yazılımı güncelliyorsanız veya lisans ekliyorsanız, yeni demo veri dosyalarını içe aktarmanız tavsiye edilir.

5.8.2

Örnek rapor listelerini aktarma
Listeleri içe aktarırken, mevcut listeyi içe aktarılacak listeyle değiştirmek için Remove Existing List (Mevcut Listeyi
Kaldır) öğesini seçin. İçe aktarılacak listeyi mevcut listeye eklemek için Keep Existing List (Mevcut Listeyi Tut)
öğesini seçin.
Yazılımı güncelliyorsanız veya lisanslar ekliyorsanız, Impressions (İzlenimler) ve Macros (Makrolar) öğelerini yenide içe
aktarmanız önerilir. Daha önce içe aktarılan izlenimler ve makrolara olan bütün özelleştirmeler muhafaza edilir.

ICS Impulse

1.

Workflow Panel (İş Akışı Paneli) içinde, Work (Çalışma) bloğunu, ardından Report (Rapor) öğesini seçin.

2.

İçe aktarmak istediğiniz rapor tipi öğelerine tıklayın. Bu örnek rapor listeleri aktarılabilir:
–

Symptoms (Semptomlar)

–

Impressions (İzlenimler)

–

Macros (Makrolar)

3.

İçe aktarmak istediğiniz dildeki, istediğiniz rapor listesi dosyasına tıklayın.

4.

Open (Aç) öğesine tıklayın.

5.

Save (Kaydet) öğesine tıklayın.
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ICS Impulse Gözlükleri
ICS Impulse gözlükleri hafif, sıkı oturan, monoküler gözlüklerdir.

Gözlüklerde şunlar bulunur:
A. Bir lazer projektör
B. Hastanın göz hareketlerini kaydeden bir video kamera.
C. Hastanın gözünü aydınlatan kızılötesi LED; LED hasta tarafından görülemez
D. Hastanın gözünün görüntüsünü kameraya yansıtan saydam bir ayna
E. Hastanın baş hareketlerini kaydeden bir hareket sensörü (gösterilmemektedir).
F. Gözlükleri hastanın başına sabitleyen bir baş kayışı (gösterilmemektedir)

6.1

Yüz yastığının değiştirilmesi
Dikkat • Tek kullanımlık, atılabilir yüz tamponu, her yeni hastada değiştirilmelidir ve temizlenmemeli veya
yeniden kullanılmamalıdır. Yerel düzenlemelere uygun şekilde atın.
1.

Yüz yastığını çıkarmak için, gözlükleri kameranın karşı yönünde hafifçe esnetin ve yüz yastığını çıkarın. Yüz yastığını
diğer taraftan çıkarın.

2.

Yüz yastığı tırnağını, gözlüğün kamera tarafında bulunan delik ile hizalayın.

3.

Yüz yastığının, burun siperi içerisinde olduğundan emin olun.

4.

Gözlüğü karşı taraftan hafifçe esnetin, yüz yastığı tırnağını, gözlüğün bu tarafındaki delikle hizalayın.

5.

Her bir yandan bastırarak, her iki tarafın da tamamen yerleştiğini iki kez kontrol edin.

Kullanılmış yüz yastıklarının atılması
Yüz yastıklarının atılmasına yönelik özel bir gereklilik yoktur.
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Otosuite Vestibular iş akışı
Otosuite Vestibular Yazılımı, oküler refleks ve nistagmus değerlendirmesinde kullanılan bir dizi testi, sonuç incelemesi
ve raporlama özellikleriyle, güçlü bir tek bilgisayar uygulamasında bir araya getirir.
Otosuite Vestibular Yazılımı, Natus tarafından üretilen video gözlüklerle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu bölümde,
Otosuite Vestibular Yazılımının ana özellikleri ve işlevleri açıklanmaktadır.

Workflow Panel (İş Akışı Paneli)
Workflow Panel (İş Akışı Paneli), bir hasta ile olan oturumda genelde bir veya
daha fazla fonksiyonun uygulandığı, tipik Otosuite Vestibular iş akışı öğelerini
belirtir.
•

Patient Selection (Hasta Seçimi)
Hasta raporu oluşturun veya mevcut hasta raporlarından birini seçin.

•

Current Patient (Mevcut Hasta)
Seçili hastanın verisi gösteriliyor. Gerektiğinde düzenlenebilir.

•

•

Work (Çalışma) - Collect (Topla)
–

Test öncesinde kalibre edin.

–

Testi seçin. Gözlüklerdeki lisans hangi test gruplarının mevcut
olduğunu belirler.

–

Testi gerçekleştirin.

Work (Çalışma) - Review (İncele)
Toplanan verileri inceleyin.

•

Work (Çalışma) - Report (Rapor)
Toplanan verileri bir raporda oluşturun.

•

Options (Seçenekler)
Gerekirse ayarları değiştirin.

7.1

Hasta için test öncesi talimatlar
Dikkat • Baş impulsu testi, boynunda yara olan hastalara ya da doktorları tarafından boyun hareketlerini
kısıtlaması ya da bu hareketlerden kaçınması söylenen hastalara uygulanmamalıdır.

Not • Bir hasta test için gelmeden önce, hastaya bu genel tavsiyelere uyması yönünde talimat verin:

ICS Impulse

•

Testten önce 48 saat boyunca alkol almayın.

•

Göz çevresine makyaj yapmayın.

•

Renkli kontakt lensler takmayın.

•

Rahat kıyafetler giyin.
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7.2

Otosuite Vestibular yazılımını başlatma
Bilgisayarı açın.
Otosuite Vestibular simgesine çift tıklayın.

Oturum açma
Otosuite Vestibular Yazılımının yeni bir yüklemesi, Administrator (Yönetici) kullanıcı adı ve parolasıyla birlikte
temin edilir.
Parolası olan en az bir yeni kullanıcı adı eklenmeden önce ilk kullanıcı adını veya şifresini giriş ekranından silmeyin.
En az bir kullanıcının yönetici haklarına sahip olduğundan emin olun.
Yeni kullanıcı eklemeye yönelik bilgiler için Yönetici sekmesindeki “Yeni kullanıcı ekleme” görevine bakın.
Giriş iletişim kutusuna kullanıcı adınızı girin.
Parolanızı girin.
Login (Oturum aç) öğesine tıklayın.

Oturumu kapatma
Oturumu kapatmak için, ekranın alt kısmındaki Logout (Oturumu kapat) düğmesine
tıklayın.

7.3

Otosuite Vestibular yazılımının Ana Ekranı
A

A. Workflow Panel
(İş Akışı Paneli)
B. Çalışma alanı
C. Genel fonksiyon
düğmeleri

B

C

A. Workflow Panel (İş Akışı Paneli)
Workflow Panel (İş Akışı Paneli), bir hasta ile olan oturumda genelde bir veya daha fazla fonksiyonun
uygulandığı, tipik Otosuite Vestibular iş akışı öğelerini belirtir.

B. Çalışma alanı
Bir işlev veya test tipi seçtiğinizde, seçiminiz bu alanda gösterilir. Buna grafik alanı, yayınlanan göz videosu ve
test öncesi kalibrasyon penceresi, testi başlatma, veri toplama, inceleme ve karşılaştırma pencereleri gibi
pencereler dahil olabilir.
İş alanı üstünde vurgulanan test sekmesi mevcut durumda seçili olan işlevi gösterir.
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C. Genel fonksiyon düğmeleri

7.4

•

Kullanıcı kılavuzunu görüntülemek için Kullanım Kılavuzu düğmesi.

•

Test seçeneklerini özelleştirmek için Options (Seçenekler) düğmesi. Bkz. Seçenekler.

•

Otosuite Vestibular Yazılımı oturumunu kapatmaya yönelik Logout (Oturumu kapat)
düğmesi.

•

Workflow Panel (İş Akışı Paneli) öğesini gizlemek veya göstermek için Hide Workflow Panel
(İş akışı Panelini Gizle) ve Display Workflow Panel (İş Akışı Panelini Görüntüle) düğmeleri.

Patient Selection (Hasta Seçimi) bloğu
Workflow Panel (İş Akışı Paneli) içindeki Patient Selection (Hasta Seçimi) bloğunda hasta kayıtları oluşturabilir ve
mevcut hasta kayıtlarını arayabilirsiniz.

Yeni bir hasta kaydı oluşturma
1.

Workflow Panel (İş Akışı Paneli) içinde, Patient Selection (Hasta Seçimi) bloğu içinde New (Yeni)
düğmesine tıklayın.
Yeni bir hasta kaydı oluşturma ekranı görüntülenir.
Hasta kaydını önceden ayarlayabilirsiniz.

2.

Yeni hasta hakkında bilgi girin.
•

Yıldız imi (*) ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.

Not • Bir hasta için baş impulsu kazançlarında kullanılan yaş tabanlı normatif verileri belirlemek için, o hastanın
doğum tarihi ve cinsiyeti gerekir.

3.

Save (Kaydet) düğmesine tıklayın.

Mevcut bir hasta kaydını açmak
1.

Workflow Panel (İş Akışı Paneli) içinde, Patient Selection (Hasta Seçimi) bloğu içindeki Existing (Mevcut)
düğmesine tıklayın.
Mevcut hasta kayıtlarını arama ekranı görüntülenir.
Hasta listesinde, her hastanın testlerine dair genel görünüme bakabilir, hasta kayıtlarını düzenleyebilir ve hasta
kayıtlarını birleştirebilirsiniz.
İlgili test sütunlarındaki bu onay işareti, hasta için bir veya daha fazla testin toplandığını belirtir.
Benzersiz tanımlayıcı sembol, testi yapan kişinin bir veya daha fazla testi ya da videoyu belirli bir
amaç için işaretlediğini belirtir. Örneğin, anormal sonuçları ya da bir çalışma için kullanılacak
sonuçları vb. belirtebilir.

ICS Impulse

2.

Belirli bir hastayı aramak için üstteki boş alana tıklayın ve tanımlayıcı bilgilerin birkaç karakterini girin, örneğin
hastanın soyadı.

3.

Hasta kaydını açmak için, hastanın adına çift tıklayın ya da Open (Aç) düğmesine tıklayın.
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Bkz.:

7.5

•

Current Patient (Mevcut Hasta) bloğu

•

İki hasta kaydının birleştirilmesi

Current Patient (Mevcut Hasta) bloğu
Bir hasta kaydını açtığınızda, Current Patient (Mevcut Hasta) bloğunda, seçili hasta için gerekli veriler gösterilir.
Bkz.:
•

7.6

Hasta verilerini düzenleme

Work (Çalışma) bloğu
Work (Çalışma) bloğunda, Otosuite Vestibular Yazılımındaki test verileri ile
çalışmak üzere üç ana işleve erişebilirsiniz:
•

Collect (Topla)
Yeni bir hasta kaydı oluşturduğunuzda veya mevcut bir hasta kaydını
seçtiğinizde, veri toplama iş akışını başlatmak için Collect (Topla) öğesine
tıklayın. Bkz. Veri toplama.

•

Review (İncele)
Yeni bir hasta için veri topladığınızda veya mevcut bir hasta kaydını
seçtiğinizde, verileri incelemek için Review (İncele) öğesine tıklayın.
Bkz. Verileri inceleme.

•

Report (Raporla)
Yeni bir hasta için veri topladığınızda veya mevcut bir hasta kaydını
seçtiğinizde, rapor oluşturmak için Report (Raporla) öğesine tıklayın.
Bkz. Verileri raporlama.

Seçili olan işlevler, iş akışını belirtmek için vurgulanır.

7.7

Test için hazırlanma
Test için kullanacağınız protokoldeki testlere bağlı olarak, şu adımlardan bazılarını ya da tamamını uygulamanız
gerekebilir:
•

Protokollerle çalışma

•

Hastaya gözlükleri takma

•

Görüş Engelleme Kullanımı

•

ROI (ROI) ve eşik ayarlama

•

Torsiyonel veri toplama için kurulum
Torsiyonel veri toplama için, Torsional (Torsiyonel) lisans anahtarı gerekir.

7.7.1

•

Kalibrasyon

•

Göz hareketi videosu kaydetme

Protokollerle çalışmak
Otosuite Vestibular Yazılımı, önceden tanımlanmış çeşitli protokollerle temin edilir. Bu protokollerden biri, varsayılan
protokol olarak belirlenmiştir.
Bir protokol bir veya daha fazla testten meydana gelir.
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Şunları yapabilirsiniz
•

gösterilen varsayılan protokolü kullanabilirsiniz

•

başka bir protokol seçebilirsiniz

•

protokoldeki testlerin ayarlarını düzenleyebilirsiniz

•

yeni bir protokol oluşturabilirsiniz

Gösterilen varsayılan protokolü kullanmak
Varsayılan olarak kullanılmak üzere ayarlanmış protokol
Collect (Topla) bloğundaki Select Protocol (Protokol Seç) açılır
listesinde gösterilir.

Gözlükler bağlandığında protokole dahil olan testler görüntülenir ve
yapılacak ilk test vurgulanır.

ICS Impulse
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Başka bir protokol seçme
Gerekirse, kullanmak istediğiniz protokolü Select Protocol (Protocol Seç) açılır listesinden seçmek için tıklayın.

•

Protokoldeki testlerin ayarlarının yapılması
Test oturumundan önce, protokoldeki testlerin ayarlarını yapmak en iyisidir. Bkz. Seçenekler - Protocol (Protokol).

Varsayılan protokole test eklemek veya protokolden test çıkarmak
Bkz. Seçenekler - Protocol (Protokol).

Protokolleri ve varsayılan seçenekleri içe aktarma
ICS Impulse için varsayılan protokolleri içe aktarabilirsiniz.

Ayarlarda değişiklikler yaptıysanız ve varsayılan ayarlara geri dönmek istiyorsanız, Varsayılan Seçenekler
dosyasını kullanabilirsiniz.

7.7.2

1.

Workflow Panel (İş Akışı Paneli) alt kısmındaki Options (Seçenekler) düğmesine tıklayın.

2.

General (Genel) sekmesine tıklayın.

3.

Import/Export Test and Report Options (Test ve Rapor Seçeneklerini İçe/Dışa Aktar) bölümünde, Import (İçe
Aktar) düğmesine tıklayın.

4.

C:\ProgramData\Otometrics\OTOsuiteV klasörüne gidin.

5.

Options klasörüne tıklayın ve OK (Tamam) öğesine tıklayın.

6.

Protocols (Protokoller) ya da Default Options (Varsayılan Seçenekler) öğesini seçin.

7.

İçe aktarmak istediğiniz seçenekleri belirleyin.

8.

Import (İçe Aktar) öğesine tıklayın.

9.

OK (Tamam) öğesine tıklayın.

Hastayı konumlandırma
Hastanın konumlandırılmasıyla ilgili ayrıntılı talimatlar için bkz. ICS Impulse Referans Kılavuzu.

Kalibrasyon
Hastayı, projeksiyon yüzeyi olarak kullanılabilecek duvardan veya diğer yumuşak yüzeyden en az bir metre uzakta
konumlandırın. Bu konum kalibrasyon için kullanılacaktır.
Not • Hastayı bir sandalyeye oturtuyorsanız, sandalye sabit olmalıdır ve dönmemelidir.
Hasta konumlandırıldıktan sonra, hastayı test etmek için ekipmanı kalibre etmelisiniz. Bkz. Kalibrasyon.

7.7.3

Hastaya gözlükleri takmak
Gözlükleri hastaya takmadan önce şunlardan emin olun
•

gözlüklerde kullanılmamış bir yüz yastığı olduğundan

•

aynanın temiz ve çiziksiz olduğundan

Bkz.
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•

Yüz yastığının değiştirilmesi.

•

Bakım.
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•

Bakım bölümündeki “Gözlük kayışının değiştirilmesi”

Gözlükler doğru bir şekilde yerleştirildiğinde burun kemiği üzerine rahatlıkla oturur ve test boyunca kaymaz.
Not • Gözlüklerin oturması önemlidir. Yanlış takılması halinde veriler hatalı toplanabilir. Gözlüklerin kayması
genellikle yanlış kazanç değerlerine neden olur (çok yüksek).

Not • Test öncesinde tüm cam yüzeylerin temiz olduğundan ve çizik içermediğinden emin olun.

Not • Eğitim videosunda veya https://hearing-balance.natus.com/products-services/ics-impulse adresinde daha
fazla bilgi bulabilirsiniz

Yüz yastığı tipleri
Yüz Yastığı 1

Yüz Yastığı 2

Dikkat • Tek kullanımlık yüz yastığı her yeni hasta için değiştirilmeli ve temizlenmemeli veya yeniden
kullanılmamalıdır. Bu bileşeni yerel düzenlemelere uygun şekilde atın.
1.

1 numaralı yüz yastığına sahip gözlükleri hastaya takın ve kayışı gerin.

2.

Kayışı, gözlükler test esnasında kaymayacak şekilde sıkın.

3.

Test esnasında başın hareket edebilmesi için kablolarda biraz esneklik payı bırakın ve kablo klipsini hastanın sağ
omzunun üst kısmında giysiye tutturun.

4.

Gözlerin tamamen açık ve göz kapaklarının, göz bebeğinin algılanmasını engellemeyecek şekilde
konumlandırıldığından emin olun. Gerekirse hastanın gözünün etrafındaki deriyi ayarlayın:

5.

–

Gözlüklerin altını dışa ve yüzden öteye doğru eğin. Gözün altındaki deriyi çekin ve deriyi yerinde tutmak için
gözlükleri yeniden konumlandırın.

–

Gözlüklerin üstünü dışa ve yüzden öteye doğru eğin. Gözün üstündeki deriyi aşağı çekin ve deriyi yerinde
tutmak için gözlükleri yeniden konumlandırın.

Gözlüğün tam oturduğundan emin olun. Gözlükler ve hastanın yüzü arasında boşluklar varsa 2 numaralı yüz
yastığını kullanmayı deneyin.

Boşluklar, genelde burun köprüsü düz olan hastalarda 1 numaralı yüz yastığı kullanıldığında meydana gelir.
Yanlış yüz yastığının kullanılması ve yüz yastığının yeniden kullanılması düşük veri kalitesiyle sonuçlanabilir.
Not • Hastada kullanmadan önce kayışı sağlam ve hasarsız olduğunu onaylayın.

ICS Impulse
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Gözlükleri yanlış takma

Gözlükleri doğru takma

Örnek 1 - Burun köprüsü düz olmayan hastada toplanan veriler
Yüz yastığı 1 ile

Yüz yastığı 2 ile

Kazanç değerleri dağınıktır ve göz çizgi grafiği, baş çizgi
grafiğine göre daha büyüktür. Bu veriler, gözlük
kaymasının sonucudur.

Kazanç değerleri topludur ve göz çizgi grafikleri daha
küçük bir ölçüdedir. Bu veri, gözlüklerin doğru şekilde
takıldığının göstergesidir.

Örnek 2 - Burun köprüsü düz hastada toplanan veriler
Yüz yastığı 1 ile

Yüz yastığı 2 ile

Kazanç değerleri topludur ve göz çizgi grafiği, baş çizgi
grafiğinin altındadır. Bu veri, gözlüklerin doğru şekilde
takıldığının göstergesidir.
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Kazanç değerleri dağınıktır ve göz çizgi grafikleri
gürültülüdür. Yüz yastığı #2’nin rahatsız oluşu hastanın
çok fazla göz kırpmasına sebep oldu ve baş impuls
manevrası süresince sabitleme noktasına odaklanmasını
engelledi.
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7.7.4

Göz hareketi videosu kaydetme
Hem mevcut hem de yeni hastalar için analiz veya ölçümler yapılmadan hastanın göz hareketlerinin bir video kaydını
alabilirsiniz. Aynı zamanda oda videosu kaydı da yapılabilir.

Senkronize oda videosu kaydetme
Synchronized Room Video (Senkronize Oda Videosu) kullanıyorsanız, veri toplama esnasında hasta başının tamamının
videoda görünmesini sağlamak için kamera konumunu ayarlamanız gerekebilir.
Ses kaydediyorsanız, çevreden gelen ses düzeyini en aza indirmek için kamerayı uygun şekilde konumlandırdığınızdan
emin olun.
Synchronized Room Video during Collection (Toplama esnasında Senkronize Oda Videosu) kullanımını Workflow Panel
(İş Akışı Paneli) öğesinin alt kısmında etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Hasta kaydını açmak için, hastanın adına çift tıklayın ya da Open (Aç) düğmesine tıklayın.

Göz videosu kaydetmek
Yeni bir hasta kaydı oluşturduğunuzda veya mevcut bir hasta kaydını seçtiğinizde
Work (Çalışma) bloğundaki Collect (Topla) öğesine tıklayın.
Açılır listeden video kaydetmek veya oynatmak için bir test seçin.
Start (Başlat) düğmesine tıklayın.

Kaydı durdurmak için Stop (Durdur) düğmesine basın.

Gerekirse, pencerenin sağ alt kısmına açıklama ekleyin.
Video kaydının uzunluğu için bir sınır yoktur; ancak daha uzun video kayıtlarıyla, sabit diskte daha büyük dosyalar
oluşturulur.
Ayrıca bkz. Video dosyası boyutları.

7.7.4.1

Video kayıt seçenekleri
Video (Video) penceresinde, gözün görüntüsü ekrana getirilir.
Record (Kayıt) varsayılan olarak işaretlidir. Göz video kaydı ve veri toplama
işlemleri aynı anda başlar.
Toplanan veriyi oynatmak için, Record (Kayıt) onay kutusunu işaretleyin.

Göz videosu kaydederken, görüntü sunum seçenekleri şunlardır:
•

ICS Impulse

Eye Image (Göz Görüntüsü)

•

Pupil Image (Göz Bebeği Görüntüsü)
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Video Kayıt düğmeleri ve seçimleri
Start (Başlat) düğmesi
•

Video kaydına başla.

Stop (Durdur) düğmesi
•

Video kaydını durdur.

Video oynatma
•

Video oynatmak için testi seçin.
Seçilen hasta için toplanılan videoların listesi, her bir video dosyasıyla ilgili bilgilerle birlikte ekrana gelir.
Kayıt bilgileri videoyla birlikte listelenir.
Açıklama
Date & Time (Tarih ve Saat)

•

Videonun toplandığı tarih ve saat.

•

Vision Kayıt için (Görüş) ya da Vision Denied (Görüş Engellendi) seçili.

•

Bir dosyayı belirli bir amaç için işaretlemek için (örneğin anormal sonuçları
belirtmek için), bu sembolle işaretli sütun başlığının altındaki işaret
kutusunu işaretleyin.

Playback (Oynat) düğmeleri veya seçimleri
•

Play (Oynat)
Videoyu oynatır.

•

Pause (Duraklat)
Videoyu duraklatır.

•

Stop (Durdur)
Videoyu durdurur.

•

Delete Right Video (Sağdaki Videoyu Sil)
Seçili test için videoyu/videoları siler.

Speed (Hız)

7.7.4.2

•

Normal (Normal)

•

Slow (Yavaş)

•

Slower (Daha Yavaş)

Video dosyası boyutları
Video dosyası boyutu protokol için seçilmiş seçeneklere bağlıdır, eğer bir oda videosunun kaydedilip kaydedilmediği,
göz videosu sıkıştırmasının etkinleştirilmiş olup olmaması ve kaydedilen videonun uzunluğu.
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7.8

Veri toplamak
Yeni veya mevcut bir hasta için veri toplamak üzere Work (Çalışma)
bloğundan Collect (Topla) öğesine tıklayın.
Varsayılan olarak kullanılmak üzere belirlenmiş protokol
gösterilmektedir. Varsayılan protokolü değiştirmek için
bkz. Seçenekler - Protocol (Protokol).
Gerekirse, Collect (Topla) bloğundaki Select Protocol (Protokol Seç)
açılır listeden kullanmak istediğiniz protokolü tıklayarak seçin.
Gözlükler bağlandığında protokole dahil olan testler görüntülenir
ve yapılacak ilk test vurgulanır.
Seçili protokol, takılı olan gözlüklerle eşleşirse, yükleme dizisi
başlayacaktır.
Yükleme dizisi başlamazsa, kullanılan gözlüklerle uyumlu protokolü
seçin.

7.8.1

ROI (ROI) ve eşik ayarlama
Herhangi bir test gerçekleştirmeden önce ROI (ROI) (İlgi Alanı) öğesini ayarlamanız gerekir.
Workflow Panel (İş Akışı Paneli) içinde protokolü ve testi seçin.
Çalışma alanının üst kısmında, ROI (ROI) (İlgi Alanı) ve göz bebeği
algılama ayarlama penceresi gösterilir.
Üst ve alt pencere arasındaki araç çubuğu hangi adımı
gerçekleştirdiğinizi gösterir.
Hastayı konumlandırın. Bkz. Hastayı konumlandırma.
–

Yalnızca gözlüklerin doğru yerleşimini gösteren talimatlar için bkz. Hastaya gözlükleri takma.
Not • Görüş Engelleme çözümünün kullanımıyla ilgili talimatlar için bkz. Görüş Engelleme Kullanımı.

Üst pencerede, ROI (ROI) öğesini göz bebeğinin etrafında
konumlandırın:
–

Yeşil kutuyu göz bebeğinde ortalamak için, göz bebeğinin
ortasına tıklayın.

Göz bebeği algılamanıza yardımcı olmak için görüntülenen resim
türünü seçebilirsiniz. Üst ve alt pencere arasındaki araç çubuğunda
istenen düğmeye tıklayın:
–

Display Grayscale Image (Gri Ölçekli Görüntü Ekrana Getir)
>

–

Display Pupil Location (Göz Bebeğinin Konumu Ekrana Getir)

Seçim, yalnızca göz bebeği algılama ayarı için kullanılır. Göz videosu
her zaman gri tonlamalı olarak kaydedilir.
>

ICS Impulse
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Göz bebeği otomatik olarak algılanmazsa, Disable Manual
Thresholding (Manuel Eşiklemeyi Devre Dışı Bırak) düğmesine
tıklayın.
Sistem, göz bebeği üzerinde artı göstergesini ortalar.
Göz bebeğini algılama, sistemin kalibrasyon sırasında ve verileri
toplarken göz bebeğini doğru bir şekilde takip ettiğini gösterir.
Hastadan, sabitleme noktasına bakmasını isteyin.
Göz bebeği izlemesini değerlendirmek için, artı göstergelerini
gözlemleyin. Artı göstergesi göz bebeğini takip edemezse, örneğin
kayarsa ve göz bebeği üzerinde ortalanmış halde kalmazsa,
ayarlamak için eşik kaydırma aracındaki düğmeleri kullanın.
Göz bebeğinin beyaz daire resminin dışarısında kalan beyaz alanları
kaldırmak için ek ayarlamalar yapın.
Gerekirse, kalibrasyon gerçekleştirebilirsiniz. Next (İleri) düğmesine
tıklayın. Kalibrasyon gerçekleştirmek için, bkz. Kalibrasyon.

7.8.2

Kalibrasyon
Uyarı • Bu işlem esnasında lazerler açılır. Lazerlere doğrudan bakmayın. Burada belirtilenlerin
dışında kumanda kullanımı ya da ayarlar ya da işlem performansı, tehlikeli radyasyona maruz
kalmaya neden olabilir.
Kalibrasyon işleminde hastadan bakışlarını, lazer açık olduğunda görünen iki nokta arasında değiştirmesi istenir.
Hastanın bakışları bir noktadan diğerine gittikçe sistem, göz bebeğinin hareketlerini takip eder.
Kalibrasyon değerleri otomatik olarak kaydedilir. Kayıtlı kalibrasyon değerleri tüm testleri için kullanılabilir. Gözlükler
çıkarılmadığı sürece testler arasında yeniden kalibre etmeye gerek yoktur. Hastanın kaydını kapatırsanız ve sonrasında
yeniden açarsanız, kalibrasyonun yeniden yapılması gerekir.
Not • Kalibrasyon yapıldıktan sonra, hastanın başında gözlüklerin konumunu değiştirmeyin.

Sistem kalibrasyonu
Gerekirse, Help video (Yardım videosu) düğmesine tıklayın.
Hastayı, görsel anlamda dikkatini dağıtabilecek öğelerden uzak bir duvarın önüne
geçirin.
Hastaya başını sabit tutmasını ve lazer noktayı yalnızca gözleriyle takip etmesini
söyleyin.
Kalibrasyon dizisini başlatın: Run (Çalıştır) kalibrasyon düğmesine tıklayın.
Gerekirse, pencerenin sağ alt kısmına açıklama ekleyin.
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Varsayılan kalibrasyon prosedürünü kullanma
Hastadan düz ileri bakmasını isteyin. Gerekirse duvara sabitleme noktası yerleştirin.
Orta lazeri açın.
Hastaya lazer noktaya bakmasını söyleyin.
Default (Varsayılan) kalibrasyon düğmesine tıklayın.

Baş kontrolü gerçekleştirme
Baş kontrolünü teste başlamadan önce yapmanız önerilir.
Ancak, gerekirse baş kontrolünü geçmek için Skip Head Check (Baş Kontrolünü Atla)
düğmesine tıklayın.
Hastadan, sabitleme noktasına bakmasını isteyin.
Start Head Check (Baş Kontrolünü Başlat) düğmesine tıklayın.
10 saniye boyunca hastanın başını dar bir açıyla (yaklaşık 10 derece) bir taraftan diğerine hareket ettirin.
Ekranda bir geri sayım gösterilir.
Göz ve baş hızlarının birbirine uygun olduğunu kontrol edin.
Göz ve baş hızları birbirine uygun değilse, hastayı yeniden kalibre etmeniz ya da hasta geçmişini gözden
geçirmeniz gerekir.
Collection (Topla) penceresi açılır ve yazılım veri toplamaya başlamak için hazır olur.

İyi kalibrasyon örneği
Bu örnekte, göz ve baş hızları birbirine uygundur.

ICS Impulse
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Yetersiz Kalibrasyon örneği

7.8.3

Görüş Engellendi Kullanımı
Alt testler tipik olarak görüşle veya görüş olmadan yapılır.

Görüş Engellendi ayarını hazırlama
Görüş Engellendi ayarı gerektiren bir test seçilmişse, yazılımda kullanıcıdan, Görüş Engellendi ile test gerçekleştirmek
üzere hazırlık yapması istenir.
1.

Testi tümüyle karanlık bir odada yapmayın. Anlaşılması kolay GÖRÜNMEYEBİLİR ancak hasta için ve optimum
sonuçların alınması için, tümüyle ışık geçirmez bir test ortamı sağlamak amacıyla bir miktar ortam oda ışığı faydalı
olmaktadır.

2.

Uzun kirpiklere sahip hastalar için varsa rimelin temizlenmesi tavsiye edilir. Sağ göz ölçeğinin (göz bebeğinin
izlenmesinde ve gözün kaydedilmesinde kullanılan) siyah penceresinin iç kısmında biriken rimel, göz bebeği izleme
ve gözü kaydetme işlemini olumsuz etkiler.

3.

Görüş engellendi kitini açın. Kitte, sağ el için bir ölçek ve sol göz için bir göz bandı yer alır.
Dikkat • Siyah pencereye dokunmayın.
Sağ göz ölçeğini tutarken, yalnızca ölçeğin plastik çerçevesine dokunun. Ciltteki yağlar, camdaki buğulanma
önleyici kaplamanın etkinliğini azaltır. Parmak izleri, göz bebeklerinin izlenmesini zorlaştırır.
Dikkat • Tek kullanımlık, atılabilir görüş engelleme kiti, her yeni hasta için yenilenmelidir ve temizlenmemeli
ve yeniden kullanılmamalıdır. Bu bileşeni yerel düzenlemelere uygun şekilde atın.
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Sağ göz ölçeği

Sol göz bandı

4.

Sağ göz ölçeğini takın. Bkz. Sağ göz ölçeğini takma.

5.

Sol göz bandını takın. Bkz. Sol göz bandını takma.

6.

Hastaya kısa bir süre için tümüyle karanlıkta kalacağını bildirin. Hastaya, hiçbir şey göremiyor olmasına rağmen
gözlükteki kameraların göz hareketlerini kaydedebildiğini belirtin.

Sağ göz ölçeğinin takılması
1.

Ölçeğin arka tarafındaki plastik desteği çıkarın.

2.

Hastadan gözünü tam açmasını isteyin.
Not • Hastadan daha yüksek konumda durmak yerine hastayla aynı seviyede oturmanız halinde ölçeği
yerleştirmeniz daha kolay olacaktır.

3.

Hastadan düz ileri bakmasını isteyin. Göz bebeğinin siyah pencerenin ortasında olması beklenir.

4.

Hastanın göz kapağı düşerse, ölçeği yerleştirirken göz kapağını yukarıda tutun. Bu, test sırasında hastanın gözünü
tam açık tutmaya yardımcı olacaktır.

5.

Ölçeğin iç kenarını geri kıvırın ve sırt kısmını burunun sağ tarafına yaslayın.

A. Sırt kısmı
6.

B. İç kenarı geri katlayın

Ölçeğin gözün üzerinde ortalandığından (yukarı veya aşağı açı oluşturmadığından) emin olun.
Dikkat • Siyah pencereye dokunmayın.
Sağ göz ölçeğini tutarken, yalnızca ölçeğin plastik çerçevesine dokunun. Ciltteki yağlar, camdaki buğulanma
önleyici kaplamanın etkinliğini azaltır. Parmak izleri, göz bebeklerinin izlenmesini zorlaştırır.

7.

ICS Impulse

Kenarlara dikkatli bir şekilde basarak tüm kenarlar boyunca sızdırmazlık oluştuğundan emin olun. Ölçeğin ışık
sızdırmadığından emin olun.
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Sol göz bandının takılması
1.

Göz bandının arka tarafındaki plastik desteği çıkarın.

2.

Hastadan gözünü kapatmasını isteyin.

3.

Göz bandını geniş tarafı buruna gelecek şekilde yerleştirin. Göz bandının gözün üzerinde ortalandığından (yukarı
veya aşağı açı yapmadığından) emin olun.

4.

Kenarlara dikkatli bir şekilde basarak tüm kenarlar boyunca bir sızdırmazlık oluştuğundan emin olun. Göz bandının
ışık geçirmediğinden emin olun.

Işık sızdırmazlığını doğrulama
1.

Gözlerinin alışması için hastaya süre verin.

2.

Hastaya ışık görüp görmediğini sorun. Hastanın ışık kaynağına doğrudan bakmadığından emin olun.

3.

Görüş reddedildi ölçeği ve göz bandı takılı halde ve hasta ışık algılamıyor durumda iken gözlükleri hastaya takma
işlemine geçin.

Gözlüklerin görüş engellendi solüsyonu ile yerleştirilmesi
Gözlükleri görüş reddedildi solüsyonunun üzerine yerleştirmeden önce gözlüklerde yeni bir kullanılmış yüz yastığı
bulunduğundan emin olun.
1.

Otosuite Vestibular uygulamasında Oculomotor (Okülomotor), Positional (Konum) veya Caloric (Kalorik) test
grubundan bir test açın. Veya Videos (Videolar) test grubundan Video Record/Playback (Video Kaydı/Oynatma)
seçeneğini açın. Testte Vision Denied (Görüş Reddedildi) ayarının etkinleştirilmesi gerekir.

2.

Gözlükleri, ölçek gözlüklerin içinde ortalanmış şekilde hastaya yerleştirin.

3.

Kayışı, test esnasında gözlükler hastanın üzerinde kalacak şekilde sıkın, ancak gözlüklerin, baş impulsu testinde
gerektiği kadar sıkı olmasına gerek YOKTUR.
Not • Kayış, yalnızca gözlüklerin test sırasında (spontane göz seğirmesi, bakış, konumsal ve kalorik) yerinde
durmasını sağlayacak kadar sıkı olmalıdır. Kayışı, baş impulsu testindeki kadar sıkmamaya dikkat edin. Çok sıkı bir
kayış, görüş engellendi solüsyonunu yüze doğru bastırarak rahatsızlık yaratır ve göz hareketi kaydını daha da
zorlaştırır.

4.

Gözün ölçeğin penceresi içinde ortalandığını kontrol edin.
İyi Pozisyon

Kötü Pozisyon

A. Dikey olarak ortalanmamış: Gözün üzerinde göz kapağının daha fazla
kısmı görünmelidir.
B. Dikey olarak ortalanmamış: Gözün altındaki alan daha az
görünmelidir.
C. Yatay olarak ortalanmamış: Ölçeğin iç kenarı burna yeterince yakın
değildir. Gözün köşesinin ölçeğin kenarında olduğuna dikkat edin.
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Görüş reddedildi ölçeği ve göz bandının çıkarılması
Dikkat • Görüş engellendi ölçeğini ve göz bandını yavaşça çıkarmak, hızla çıkarmaya göre daha rahattır.

7.8.4

1.

Hastadan gözlerini kapatmasını isteyin.

2.

Ölçeği ve bandı hastanın yüzünden yavaşça çekin.

Torsiyonel veri toplama için kurulum
Torsiyonel veri toplama için, Torsional (Torsiyonel) lisans anahtarı gerekir.

Not • Torsional (Torsiyonel) lisansı olmadan, test esnasında Torsional (Torsiyonel) nistagmus olduğunu
belirlemek mümkün değildir. Torsional (Torsiyonel) lisansıyla, göz konumu izleme ve SPV (SPV) grafiği
mevcuttur. Lisansla birlikte, Torsiyonel veri toplamanın Options (Seçenekler) > [test tipi] içinde
etkinleştirilmesi gerekir.
1.

Options (Seçenekler) > [test tipi] öğelerini seçin.

2.

Torsiyonel sütunundaki onay kutusunu işaretleyerek Torsional (Torsiyonel) öğesini etkinleştirin.
Not • Vision Denied (Görüş Engellendi) veya Torsional (Torsiyonel) öğelerinden birinin seçilmesiyle, toplanan
kare hızı 60 fps (saniye başına kare sayısı) olarak değiştirilir. Bu hız, kamera objektifinin daha uzun süre açık
kalmasına olanak sağlar (ışığa maruziyeti artırır), bu da daha iyi görüntü kalitesi sağlar.

Sistem, test oturumu esnasında torsiyonel veri toplama gerektiren bir test yaptığınızı kayıt altına aldığında, yazılım
torsiyonel kurulum yapmanızı ister. Bu, testteki protokollerden bazılarını gerçekleştirmiş olsanız dahi meydana gelebilir.
Vision (Görüş) için bir kez ve Vision Denied (Görüş Reddedildi) için bir kez olmak üzere torsiyonel kurulum yapılmalıdır.

Torsiyonel referans çerçevesi toplamak
Belirli bir test oturumunda, torsiyonel referans çerçevesi toplanmalıdır:
•

görüşlü testler için bir kez
ve

•

görüş engellendi ile yapılan testler için bir kez.

Otosuite Vestibular Yazılımı, bir Torsional (Torsiyonel) referans çerçevesi toplamak istediğinizi algılarsa, görüntünün
yakalanacağı bir ekran gösterilir.
1.

Hastadan düz ileri bakmasını ve gözlerini tamamen açık tutmasını isteyin.

2.

Capture Eye Frame (Göz Çerçevesini Yakala) düğmesine tıklayın.

Torsional (Torsiyonel) referans çerçeveleri, çalışma alanının üst kısmında görüntülenir.
Torsiyonel göz hareketi olup olmadığını belirlemek üzere, referans çerçevesi toplanan verilerle karşılaştırılır. Referans
çerçeveleri, sonraki tüm SPV (SPV) testleri için kullanılabilir.
3.

ICS Impulse

Kalite düşükse hastaya yeniden talimat verin ve Capture Eye Frame (Göz Çerçevesini Yakala) seçeneğine tekrar
tıklayın.
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İyi kalite

Yetersiz kalite

Oturum kesintiye uğrarsa veya görüntü kalitesi düşükse artık Capture Eye Frame (Göz Çerçevesini Yakala) düğmesini
içeren Setup (Kurulum) düğmesine tıklayın ve görüntü yakalamayı yeniden gerçekleştirin.

7.8.5

Uzaktan kumanda kullanarak sunum
Uzaktan kumanda ile sunum bazı test fonksiyonları için alternatif bir yöntem sunar:
•

Head Position Feedback (Baş Konumu Geri
Bildirimi) kullanırken

Veri toplama başlamadan önce, Center (Ortala) öğesine
tıklamak yerine, sol düğmeye en az 2 saniye basılı tutun.
(Düğme bırakıldığında ekran güncellenir).

•

Bir testi başlatmak için

Sol düğmeye basın.

•

Test süresini uzatmak için

Veri toplama başladıktan sonra, testin uzatıldığını
doğrulayan ses gelene kadar sol düğmeye basılı tutun.
(Düğme bırakıldığında ekran güncellenir).

•

Bir testi durdurmak için

Sağ düğmeye basın.

•

Herhangi bir SPV testi sırasında çizgi
grafikte bir olay işaretleyicisi ayarlamak için

Veri toplama başladıktan sonra, sol düğmeye basın.

•

Skew Deviation (Eğim Sapması) testi için
çizgi grafiği işaretlemek üzere

Gözün kapalı olduğunu göstermek için sol düğmeye basın.
Gözün kapalı olmadığını göstermek için sol düğmeye basın.

Uzaktan kumandayla sunumla ilgili daha fazla bilgi almak için bkz. Uzaktan kumandayla sunum.

7.8.6

Collect (Topla) araç çubuğu
Araç çubuğunda gösterilen düğmeler seçili testlere göredir. Options (Seçenekler) içinde ayarlanabilirler.
Araç çubuğundaki düğmeler, ihtiyacınız olan sıraya göre gösterilir ve işlevsel gruplara bölünmüşlerdir. Yürütülmekte
olan sıradaki unsurlar yeşil ile vurgulanır.

Gerçekleştirilmiş unsurlar yeşil tik işaretiyle gösterilir.
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Veri toplama için hazırlanma - ROI ve kalibrasyon
Bkz. ROI (ROI) ve eşik ayarlama ve Kalibrasyon.
Düğme

İşlev
Kalibrasyonun gerçekleştirildiğini gösteren durum düğmesi.

Disable Manual Thresholding (Manuel Eşiklemeyi Devre Dışı Bırak)/Enable
Manual Thresholding (Manuel Eşiklemeyi Etkinleştir)
•

Otomatik göz bebeği saptamayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için
tıklayın.

Display Grayscale Image (Gri Ölçekli Görüntü Ekrana Getir)/Display Pupil
Location (Göz Bebeğinin Konumu Ekrana Getir)
•

Düğme

Gözün gri tonlama veya siyah beyaz görüntüsünü görüntülemek için tıklayın.

İşlev
Torsiyonel referans çerçevesinin toplandığını gösteren durum düğmesi.

Turn Center Laser On (Merkez Lazerini Aç)/Turn Center Laser Off (Merkez
Lazerini Kapat)
•

Lazer fonksiyonunu açıp kapatmak için tıklayın.

Turn Stimulus Laser On (Uyaran Lazerini Aç)
•

Hastayı teste alıştırmak amacıyla, uyaran lazeri hasta tepkisini ölçmeden
açmak için tıklayın.

Turn Stimulus Laser Off (Uyaran Lazerini Kapat)
•

Uyaran lazeri kapatmak için tıklayın ve testi sonlandırın.

Run Calibration (Kalibrasyon Yürüt)
•

Kalibrasyon gerçekleştirmek için tıklayın.

Default Calibration (Varsayılan Kalibrasyon)
•

Bu hasta için varsayılan kalibrasyonu kullanmak için tıklayın.

Start Head Check (Baş Kontrolüne Başla)
•

Baş kontrolünü başlatmak için tıklayın.

Skip Head Check (Baş Kontrolünü Atla)
•

Baş kontrolünü atlamak için tıklayın.

Accept (Kabul Et)
•

ICS Impulse

Kalibrasyon ve baş kontrolü için kurulum değerlerini kabul etmek için tıklayın.
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Veri toplama gerçekleştiriliyor

Record On (Kayıt Açık)/Record Off (Kayıt Kapalı)
•

Göz hareketinin ve/veya senkronize oda videosunun video kaydını seçmek
için tıklayın.

Disable Manual Thresholding (Manuel Eşiklemeyi Devre Dışı Bırak)/Enable
Manual Thresholding (Manuel Eşiklemeyi Etkinleştir)
•

Otomatik göz bebeği saptamayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için
tıklayın.

Display Grayscale Image (Gri Ölçekli Görüntü Ekrana Getir)/Display Pupil
Location(Göz Bebeğinin Konumu Ekrana Getir)
•

Gözün gri tonlama veya siyah beyaz görüntüsünü görüntülemek için tıklayın.

Turn Center Laser On (Merkez Lazerini Aç)/Turn Center Laser Off (Merkez
Lazerini Kapat)
•

Lazer fonksiyonunu açıp kapatmak için tıklayın.

Hastayı ortalamak
Düğme

İşlev
Center (Ortala)
•

Hastanın test başlangıcındaki baş konumunu göstermek için tıklayın.
Hastanın başının alandaki simüle edilmiş görüntüsü gösterilmektedir.

Veri toplamak
Düğme

İşlev
Start (Başlat)
•

Veri toplamaya başlamak için tıklayın.

Stop (Durdur)
•

Veri toplamayı durdurmak için tıklayın. Sistem, kaydı durdurur ve veriyi
kaydeder.

Cancel (İptal)
•

Veri toplamayı iptal etmek için tıklayın. Herhangi bir veri kaydedilmeyecek.

Event (Olay)
•

Bir vaka meydana geldiğini belirtmek için grafiğe küçük bir yıldız işareti
eklemek için tıklayın.

Extend (Uzat)
•

Maksimum veri toplama süresini, varsayılan sürenin ötesine uzatmak için
tıklayın. Maksimum süre ayarlanabilir. Bkz. Seçenekler.

Help Video (Yardım Videosu)
•
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7.8.7

Collect (Topla) ekranına genel bakış
A

A. Test Adı

B

B. İzleme lejantı

C

C. İzler penceresi
D. Araç Çubuğu
E. Göz videosu ekranı
F. Baş konumu ekranı veya
oda videosu ekranı

D
E
F

Bu ekranı çoğu test için geçerlidir.
İşlev

Açıklama

A. Test adı

Ekran başlığı seçili olan testin başlığını gösterir.

B: İzleme lejantı

İzleme lejantı, Options (Seçenekler) kısmında belirli testler için ayarlandığı
şekilde, görüntülenen izlerle ilgili renkleri gösterir.

C. İzlemeler penceresi

İzlemeler penceresinde, spesifik test için kayıtlı izlemeler gösterilir.

D. Araç Çubuğu

Bkz. Collect (Topla) araç çubuğu.

E. Göz video ekranı

Göz video ekranı, gözün izlerle ilişkin hareketlerini gösterir. Options (Seçenekler)
kısmında kaydedilmesi belirtilmediği sürece bu bilgiler kaydedilmeyecektir.

F. Baş konumu ekranı veya
oda videosu ekranı

•

Baş konumu ekranı
Baş konumu geri bildirimi seçildiğinde, ekran Options (Seçenekler) içinde
belirlenir. Hastanın başının alandaki yaklaşık konumları ekranda gösterilir.
Baş konumu geri bildirimi, istendiğinde yeniden oynatılabilir.

•

Oda videosu ekranı
Oda videosu seçildiğinde, test sırasında odanın gerçek zamanlı yayınını
gösterir.
Oda videosu yalnızca, bu seçenek etkinleştirildiğinde ve video
kaydedildiğinde yeniden oynatılabilir.

ICS Impulse
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Head Impulse (Baş İmpulsu) ekranına genel bakış
Bu ekran, Head Impulse (Baş İmpulsu) ekranı için geçerlidir.
A. Test Adı

A

B. Gerçek zamanlı çizgi
grafiği penceresi

B
C

C. Eğitim eğrileri penceresi

D
E

D. Baş impulsları ve
reddetme

F

E. Sistem ve operatör geri
bildirimi

G

F. Araç Çubuğu
G. Göz videosu ekranı

H

H. Göz konumu ekranı veya
oda videosu ekranı

İşlev

Açıklama

Test Adı

Ekran başlığı seçili olan testin başlığını gösterir.

Gerçek zamanlı çizgi grafiği
penceresi

Bu pencere, Baş İmpulsu testini gerçekleştirirken baş ve göz hareketini izlemenizi
sağlar. Seçilen test türü (Yan, LARP ya da RALP), hangi baş çizgi grafiğinin koyu
renkli olacağını belirler. Koyu renkli baş çizgi grafiği, baş impulsu testi
uygulandığında hareket edilen taraf olmalıdır. Diğer iki baş çizgi grafiği oldukça
düz olmalıdır. Bu, uyarılan kanalın test etmek istediğiniz olduğunu garanti eder.

Eğitim eğrileri penceresi

Bu pencerede gri eğitim eğrileri, çeşitli hızlardaki iyi baş impulslarının şeklini
temsil eder: 100, 150, 200 ve 250 °/sn.
Gerçek baş ve göz çizgi grafikleri, gri eğitim eğrilerinin üzerine yerleştirilir.
Göz çizgi grafiği, yeşil renkli olarak gösterilir. Toplam baş itmelerinin
(impulslarının) hızlarını belirtmek için beyaz noktalar Y ekseni boyunca gösterilir.

Kabul edilen impulslar

Test esnasında, sol ve sağ impulslar için kabul edilen baş impulsları ekrana gelir.

Ret

Doğru şekilde gerçekleştirilmeyen sol ve sağ baş impulsları, reddedilen sayıda
kombine edilir.

Operatör ve Sistem geri
bildirimi

Operatör ve Sistem geri bildirimi, test yapan kişiye reddedilen baş impulslarında
şüphelenilen hatalar konusunda kılavuzluk sağlar.
Ayrıca bkz. Collect (Topla) araç çubuğu.
•

Hide real time trace graph (Gerçek zamanlı çizgi grafiğini gizle)/Display real
time trace graph (Gerçek zamanlı çizgi grafiğini göster)
Gerçek zamanlı çizgi grafiğini gizler/görüntüler ve eğitim eğrisinin boyutunu
genişletir.

•

Spontaneous Nystagmus (Spontane Nistagmus)
Spontane göz titremesi veya bakmaya bağlı göz titremesi olduğunda doğru
impuls işlemlerinin yanlış bir şekilde reddedilmesini önlemek için bu kutuyu
işaretleyin.
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Göz videosu görüntüleme
penceresi

Bu pencere yayına alınan gözlerin aktivitesini izlemenizi sağlar.

Göz konumu ekranı veya
oda videosu ekranı

Pencerede, başın görüntüsü ekrana getirilir ve hasta başının alandaki konumu
kaydedilir. Veri toplama çizgi grafiği ve göz videosuyla birlikte oynatılabilir.
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Testi yatay baş impulslarının ötesinde tamamlamak istiyorsanız yazılım LARP ve RALP için kurulum boyunca size yol
gösterecektir. Bu ekranlarda, Head Impulse (Baş İmpulsu) ekranının düzeni vardır.

7.9

Verileri incelemek
Analysis (Analiz) sekmesi
Bu ekranı çoğu test için geçerlidir.
•

Eye Position Traces (Göz Konumu İzleri) penceresi

Göz çizgi grafikleri, imleç etrafında ortalanır. Rapor, çizgi grafiğin imlecin etrafında ortalanmış olan
parçasını yazdırır.
Göz konumu çizgi grafiklerini görüntülemek için iz lejantındaki
kutulara tıklayın:
–

HR - yatay

–

VR - dikey

–

TR - torsiyonel

Seçimleriniz Slow Phase Velocity (Yavaş Faz Hızı) penceresinde yansıtılır.
Hasta kaydını kapattığınızda veya o hasta için test listesinden başka bir test seçtiğinizde, ekran
Options (Seçenekler) öğesinde belirlenen seçimlere geri döner.

•

Slow Phase Velocity (Yavaş Faz Hızı) penceresi

Bu grafikte SPV (SPV) algoritması tarafından, yatay sağ (HR (HR)) ve dikey sağ (VR (VR)) çizgi grafikler için
tanımlanan tekil nistagmus noktaları olarak nistagmus şiddeti gösterilir.
SPV Peak (°/s) (SPV Piki (°/s)), grafik içinde kareyle
gösterilmektedir.

ICS Impulse

–

Belirli bir noktayı seçmek için, üzerine tıklayın veya noktalar
arasında (ör. atımlar arasında) geçiş yapmak için sol ve sağ ok
tuşlarını kullanın.

–

Algoritma bir pik seçmezse, o çizgi grafik için piki manuel
olarak ayarlayın.
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•

Analysis Details (Analiz Ayrıntıları) penceresi

Test Type (Test Türü)

Verilerin toplandığı testlerin adıdır.

Operator (Operatör)

Veri toplanırken Otosuite Vestibular uygulamasında oturum açmış olan kişidir

Calibration (Kalibrasyon)

Kalibrasyonun nasıl yapıldığına ilişkin bilgidir

Test Time (Test Zamanı)

Veri toplama işleminin başladığı tarih ve saattir

Elapsed Time (Geçen Süre)

Test süresidir

Analysis Begin Time (Analiz
Başlama Zamanı)

Analizin başladığı zamandır

SPV (SPV) değerleri

•

Point (°/s) (Nokta (°/sn))

Seçilen nokta (seçilen atım) için yavaş faz hızıdır

Peak (°/s) (Pik (°/sn))

Yavaş faz hızı pikinin ayarlandığı noktadır

Avg (°/s) (Ortalama (°/sn))

Analiz edilen tüm verilerin ortalama hızıdır

Min (°/s) (Min (°/sn))

Analiz edilen tüm verilerin minimum hızıdır

Max (°/s) (Maks (°/sn))

Analiz edilen tüm verilerin maksimum hızıdır

Video (Video) penceresi

Video (Video) penceresinde, hastanın test esnasındaki göz hareketlerinin ve baş konumunun bir videosunu
oynatabilirsiniz.
Bir video oynatmak için, bkz. Veri toplamayı oynatma.
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Vision and Vision Denied (Görüş ve Görüş Engellendi) Sekmesi
•

Eye Position Traces (Göz Konumu İzleri) penceresi
Göz çizgi grafiği, görüş ile ve görüş engellendi ile gösterilir. Göz çizgi grafiklerinin bir açıklaması için Analysis (Analiz)
sekmesine bakın.

•

Test List (Test Listesi) penceresi
Bu pencerede, gerçekleştirilen testler gösterilir.

•

Vision and Vision Denied Analysis (Görüş ve Görüş Engellendi Analizi) penceresi
Bu grafikte, kullanıcıya görüş ile ve görüş reddedildi arasında, her bir izlemenin yatay (HR), Dikey (VR) ve Torsiyonel
(TR) değerleri için Ortaya Bakış, Sağa Bakış, Sola Bakış, Yukarı Bakış ve Aşağı Bakış için SPV değerleri arasında çabuk
bir karşılaştırma sunulmaktadır.
Sütunların üstündeki gözler hangi verilerin gösterildiğini gösterir:

Görüş ile elde edilen test koşullarının herhangi biri için yatay, dikey veya torsiyonel
ortalama SPV değerlerini gösterir.
Görüş ile elde edilen test koşullarının herhangi biri için yatay, dikey veya torsiyonel
ortalama SPV değerlerini gösterir
HR

Yatay (HR): Ortalama SPV değeri için yatay çizgi grafiği değerlerine referansta bulunur

VR

Dikey (VR): Ortalama SPV değeri için dikey çizgi grafiği değerlerine referansta bulunur

TR

Torsiyonel (TR): Ortalama SPV değeri için torsiyonel çizgi grafiği değerlerine
referansta bulunur

x̄ SPV (°/s) (x̄ SPV (°/sn))

Yazılım tarafından ayarlandığı (ya da kullanıcı tarafından güncellendiği) şekilde, görüş
ve görüş engellendi için test koşuluna ilişkin ortalama SPV değeridir
Görüş ile veya görüş reddedildi ile elde edilen test koşullarının izlemesi için yatay,
dikey veya torsiyonel ortalama SPV değerlerinin oranını gösterir

Gaze Graph (Bakış Grafiği) Sekmesi
•

Eye Position Traces (Göz Konumu İzleri) penceresi
Bu pencerede, seçilen test için göz hareketi çizgi grafikleri gösterilir. Göz çizgi
grafiklerinin bir açıklaması için Analysis (Analiz) sekmesine bakın.

•

Test List (Test Listesi) penceresi
Bu pencerede, yapılmış olan testler gösterilir.

ICS Impulse
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•

Gaze Graph Analysis (Bakış Grafik Analizi) penceresi
Bu grafik, otomatik analiz sonuçlarını görüntüler.

A

B

C

D

E

Her bir test koşulu için gözün göreceli konumu belirlenir. Her bir test koşulu grafikteki bir kutuyla
temsil edilir:
A. Sol kutuda sağa bakış (hastanın test yapan kişiye bakışına göre)
B. Üst kutuda yukarı bakış
C. Orta kutuda ortaya bakış
D. Alt kutuda aşağı bakış
E.

Sağ kutuda sola bakış

Her bir test koşuluna yönelik göz titremesi (nistagmus) yön, hız ve genlik için değerlendirilir.
Oka yönelik yoğunluk kesimleri Options (Seçenekler) içerisinde ayarlanır. Diyagramdaki oklar
aşağıdakileri gösterir:
–

doğrultu (yön doğrultuları hastanın testçiye bakışına göredir)

–

genlik yoğunluğu (okun çubuğunun kalınlığına göre)

–

göz titremesinin hız yoğunluğu (okun kuyruğunun kalınlığına göre)

–

göz titremesi algılanmadığını belirten daire

Şu değerler seçilen her Bakış koşulu için sunulur:

7.9.1

–

Direction (Yön): nistagmusun attığı yöndür

–

SPV x̄ (°/s) (SPV x̄ (°/sn)): nistagmusun saniye başına derece cinsinden saniyedeki ortalama
yavaş faz hızıdır

–

Amplitude (°) (Genlik (°)): nistagmusun derece cinsinden ortalama genliğidir

Hastanın testlerini inceleme
Bir hasta için toplanan tüm testlerin listesini görüntüleyebilirsiniz.
1.

Workflow Panel (İş Akışı Paneli) içinde, Patient Selection (Hasta Seçimi) bloğunu seçin ve Existing (Mevcut)
sekmesine tıklayın.

2.

Testlerini incelemek istediğini hastayı arayın.

3.

Workflow Panel (İş Akışı Paneli) içinde, Work (Çalışma) bloğundan Review (İncele) öğesine tıklayın. Pencerede, söz
konusu hasta için toplanan tüm veriler gösterilir.

4.

İlgili test verilerini görüntülemek için bir test adına tıklayın.
İlgili test sütunundaki bu onay işareti, hasta için bir veya daha fazla testin toplandığını belirtir.
Benzersiz tanımlayıcı sembol, testi yapan kişinin bir veya daha fazla testi ya da videoyu belirli
bir amaç için işaretlediğini belirtir. Örneğin, anormal sonuçlar veya çalışma için kullanılacak
sonuçlar vb.
Videos (Videolar)
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Oculomotor (Okülomotor)
Head Impulse (Baş İmpulsu)
Positional (Konumsal)
Caloric (Kalorik)
Special Nystagmus (Özel Nistagmus)

7.9.2

Veri toplamayı oynatma
Göz konumu çizgi grafikleri ve göz videosu, test esnasında kaydedilen baş konumu geri bildirimi veya oda videosuyla
eş zamanlı şekilde oynatılabilir.
Video Oynatma düğmeleri ve seçimleri

Play from Cursor (İmleçten
Oynat)

Oynatma işlemini imleç konumundan başlatmak için seçin. Seçilmezse,
oynatma işlemi çizgi grafiğin başından başlar.

Speed (Hız)

•

Normal (Normal)
Saniyede 30 kare derecesinde kaydedilen göz videoları yalnızca
normal hızda oynatılabilir.

•

Slow (Yavaş)
Saniyede 60 kare hızla kaydedilen göz videosu normal veya yavaş
hızda oynatılabilir.

•

Slower (Daha Yavaş)
Saniyede >60 kare hızla kaydedilen göz videosu normal, yavaş veya
daha yavaş hızlarda oynatılabilir.

7.10

ICS Impulse

Play (Oynat)

Senkronize oynatmayı başlatır.

Pause (Duraklat)

Senkronize oynatmayı duraklatır.

Stop (Durdur)

Senkronize oynatmayı durdurur.

Veri raporlamak
•

Bir hasta kaydı seçtikten sonra Work (İş) bloğunda Report (Rapor) seçeneğine tıklayın.

•

Report (Rapor) penceresinde varsayılan rapor gösterilir. Raporlar, söz konusu hasta için son toplanan veri setini
içerir. Varsayılan rapor otomatik olarak kaydedilir.

•

Mevcut raporda değişiklikler yapmak için, bkz. Raporları düzenleme.

•

Tüm raporların varsayılan ayarlarında değişiklikler yapmak için bkz. Seçenekler - Reports (Raporlar).
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Standart rapor belirlemek
Bkz. Raporları düzenleme.
Report Options (Rapor Seçenekleri) sekmesinde bir
rapor ayarlamak için, rapora dahil etmek istediğiniz
seçeneklerin onay kutularını işaretleyin.
Symptoms (Semptomlar), Impressions (İzlenimler)
ve Macros (Makrolar) sekmelerine tıklayın ve
tıklayarak diğer seçenekleri belirleyin.

•

Select All (Tümünü Seç)
Tüm seçenekleri seçmek için tıklayın.

•

Deselect All (Tümünün Seçimini Kaldır)
Tüm seçimleri kaldırmak için tıklayın.

7.10.1

Rapor seçenekleri
Bu yeni bir hasta ise, bu penceredeki rapor otomatik olarak oluşturulan varsayılan rapordur.
Bir veya daha fazla raporu olan bir hasta için, raporlar, rapor listesindeki ayrı sekmelerde tüm raporların tarih ve
saatleriyle birlikte görüntülenir.
Test grubu sütunundaki bir işaret, raporun seçili test grubu için veri içerdiğini belirtir. Bu hasta için tüm raporların
önizlemesini yapabilirsiniz.

Oturumları veya test türlerini bir raporda birleştirmek
Birden fazla test oturumunu ve/veya çeşitli test tiplerini tek bir raporda birleştiren yeni bir rapor oluşturabilirsiniz.
Yeni bir rapor oluşturmak için, New (Yeni)
öğesine tıklayın.
Rapora bir test eklemek için, test grubu
sekmesine tıklayın ve Include Results From
(Sonuçların Dahil Edileceği Kaynak) listesinde
dahil edilecek testin onay kutusunu
işaretleyin.

Include Results From (Sonuçların Dahil Edileceği Kaynak) listesi test gruplarına göre ayrılmıştır.
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Testler, test tarihi ve saati ve test adı ile listelenir. Ad, test tipi ve test yönünden oluşur. Teste ve teste eklenmiş ayarlar
ve açıklamalara bağlı olarak şu bilgi de sunulabilir:
Vision Denied (Görüş Engellendi) verileri
Vision and Vision Denied (Görüş ve Görüş Engellendi Analizi) verileri
Gaze Graph (Bakış Grafiği) verileri
Head Impulse (Baş İmpulsu) verileri
Positional (Konumsal) veriler
Caloric (Kalorik) verileri
Head Shake (Baş Sallanması) karşılaştırmasına dahil edildi
Anormal veri
Remarks (Açıklamalar)

Testi yapan tarafından girilen açıklamalar

Veri unsurlarını seçmek
Her bir test grubu için rapora dahil edilecek veri öğelerini seçin.
Select Report Options (Rapor Seçeneklerini Belirle) listesinden, dahil edilecek her bir rapor seçeneğinin onay
kutusunu işaretleyin.
Gerekirse, tüm seçenekleri dahil etmek için Select All (Tümünü Seç) öğesine veya herhangi
bir seçeneği dahil etmemek için Deselect All (Tümünün Seçimini Kaldır) öğesine tıklayın.

7.10.2

Report (Rapor) araç çubuğu
Araç çubuğu - Rapor Listesi
New (Yeni)

Delete (Sil)

View PDF (PDF’i Görüntüle)

ICS Impulse
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Araç çubuğu - Seçili rapor
Print (Yazdır)

Save PDF (PDF’i Kaydet)

E-Mail (E-Posta)

Araç çubuğu - Seçili raporu ölçeklendirme
Gerekirse, son değişiklikleri görüntülemek için Refresh (Yenile) öğesine tıklayın.
Yakınlaştırın, uzaklaştırın veya kaydırmalı ölçeği kullanın
Belgeyi ene göre, boya göre veya %100 olarak sığdırın

7.10.3

Raporları düzenlemek
Rapor seçenekleri ekleyebilir ve bir raporu semptomları, izlenimleri ve makroları içerecek şekilde
özelleştirebilirsiniz:
1.

Workflow Panel (İş Akışı Paneli) içinde, Report (Rapor) bloğunu seçin ve düzenlemek istediğiniz rapora tıklayın.

2.

Report (Rapor) ekranındaki Report Options (Rapor Seçenekleri) penceresinden seçim yapın.

Rapor listelerinden öğeleri seçme
Rapor listelerinden herhangi biri görüntülenmiyorsa, eksik raporu (raporları) yeniden içe aktarın. Bkz. Örnek rapor
listelerini içe aktarma.
•

Add Symptom (Semptom Ekle)
Vaka geçmişi boyunca hastanın rapor ettiği semptomu (semptomları) seçmek için ilgili işaret kutusuna tıklayın.
Seçilen öğeler, Symptoms (Semptomlar) adlı rapor bölümüne eklenir.

•

Add Impression (İzlenim Ekle)
Test sonuçlarına göre genel tıbbi izlenimleri seçmek için ilgili işaret kutusuna tıklayın. Seçilen öğeler,
Impressions (İzlenimler) adlı rapor bölümüne eklenir.

•

Add Macros (Makro Ekle) ve yeni öğe için metni yazın.
Gerçekleştirilen her test için, metin alanına eklemek üzere Macros (Makrolar) listesinden genel bulguları seçin.
Makronun adına tıklayın ve Insert (Ekle) öğesine tıklayın.
Metin alanında görülen metin, Findings (Bulgular) aldı rapor bölümüne eklenir.
Makro eklemeyi tercih etmezseniz, bulguları doğrudan metin alanına yazın.
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Rapor listelerinin özelleştirilmesi

ICS Impulse

1.

Rapor listeleri özelleştirmek için, Symptoms (Semptomlar), Impressions (İzlenimler) ya da Macros (Makrolar)
öğesine tıklayın.

2.

Bir grubu yeniden adlandırmak veya öğe metnini değiştirmek için öğeye tıklayın ve istediğiniz değişikliği yapın.

3.

Bir grup eklemek için, Add Group (Grup Ekle) öğesine tıklayın ve yeni grubun adını yazın.

4.

Bir öğe eklemek için, bir grup adına tıklayın:
–

Add Symptom (Semptom Ekle)

–

Add Impression (İzlenim Ekle)

–

Add Macros (Makro Ekle)

55

Otosuite Vestibular iş akışı
Add Symptom (Semptom Ekle)
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Add Impression (İzlenim Ekle)
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Add Macros (Makro Ekle)

5.

Yeni öğe için metin yazın.

6.

İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra, Save (Kaydet) öğesine tıklayın.
Metin alanında metin yoksa, yeni öğeyi kaydetmenize izin verilmez. Yeni öğeyi eklemek için metin girmeniz gerekir.

Grupları yeniden adlandırmak
Bir grubu yeniden adlandırmak veya öğe metnini değiştirmek için öğeye tıklayın ve istediğiniz değişikliği yapın.

Rapor listelerinden öğeleri seçme
1.

2.

Rapor listelerini özelleştirmek için, Symptoms (Semptomlar), Impressions (İzlenimler) ya da Macros (Makrolar)
öğesine tıklayın.
–

Symptoms (Semptomlar)

–

Impressions (İzlenimler)

–

Macros (Makrolar)

İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra Save (Kaydet) öğesine tıklayın.

Bir hata yapılırsa, üretici tarafından verilen listeyi yeniden içe aktarabilirsiniz. Bkz. Örnek rapor listelerini içe aktarma.

Grup öğelerini ve grupları yeniden düzenlemek
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1.

Bir gruptaki öğelerin sırasını veya bir listedeki grupların sırasını yeniden ayarlamak için, öğe veya grup adına tıklayın.

2.

Öğeyi veya grubu taşımak için Up (Yukarı) ya da Down (Aşağı) öğesine tıklayın.
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Bir öğeyi veya grubu silme
1.

Bir öğeyi veya grubu silmek için, öğeye veya gruba tıklayın ve Delete (Sil) öğesine tıklayın.

2.

Öğeyi veya grubu kalıcı olarak silmek için OK (Tamam) öğesine tıklayın.

Rapor listelerini dışa aktarmak
1.

Bir rapor listesini dışa aktarmak için Export (Dışa aktar) öğesine tıklayın.

2.

Gerekirse dosya adını ve konumunu değiştirin.

3.

Save (Kaydet) öğesine tıklayın.

Rapor listelerini içe aktarmak
•

Mevcut listeyi, içe aktarılacak listeyle değiştirmek için Remove Existing List (Mevcut Listeyi Kaldır) öğesini seçin.

•

İçe aktarılacak listeyi mevcut listeye eklemek için Keep Existing List (Mevcut Listeyi Tut) öğesini seçin.

Bir hata yapılırsa, üretici tarafından verilen listeyi yeniden içe aktarabilirsiniz. Bkz. Örnek rapor listelerini içe aktarma.
Rapor listeleri bir sistem içine aktarılabilir, özelleştirilebilir ve diğer bağımsız iş istasyonu sistemlerine dışa aktarılabilir,
bu, bir tesiste birden fazla bağımsız iş istasyonu olduğunda yararlı olacaktır.

7.11

Seçenekler
Workflow Panel (İş Akışı Paneli) alt kısmında, Options (Seçenekler) düğmesine tıklayın.

7.11.1

•

Seçenekler - General (Genel)

•

Seçenekler - Protocol (Protokol)

•

Seçenekler - Colors (Renkler)

•

Test seçenekleri

•

Seçenekler - Facility Info (Tesis Bilgileri)

•

Seçenekler - Reports (Raporlar)

•

Seçenekler - System Settings (Sistem Ayarları)

Seçenekler - General (Genel)
Workflow Panel (İş Akışı Paneli) alt kısmında, Options (Seçenekler) düğmesine tıklayın.
General (Genel) sekmesine tıklayın.
General (Genel) penceresinde video ile ses kaydı ile ilişkili seçenekleri ve ekranın başka bir
monitöre uzatılmasını ayarlayabilirsiniz.

7.11.2

Seçenekler - Protocol (Protokol)
Workflow Panel (İş Akışı Paneli) alt kısmında, Options (Seçenekler) düğmesine tıklayın.
Protocols (Protokoller) sekmesine tıklayın.
Protocols (Protokoller) penceresinden protokoller oluşturabilir, silebilir ve protokollerle
çalışabilirsiniz.
Varsayılan ayarlara dönmek istiyorsanız Protokollerle çalışma altında “Protokolleri ve varsayılan
seçenekleri içe aktarma” bölümüne bakın.
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Protokoller ve Testler
Protocols (Protokoller)

•

Düzenlemek istediğini protokolü seçmek için, açılır listeye tıklayın.

Default (Varsayılan)

•

Varsayılan olarak kullanmak istediğiniz protokolü seçmek için, açılır listeye
tıklayın.

•

Default (Varsayılan) onay kutusunu etkinleştirmek için tıklayın.

•

Uygulama, seçilen protokoldeki ilk testle başlar.

Add New Protocol (Yeni Protokol Ekle)
•

Yeni bir protokol eklemek için tıklayın. Bkz. Protokollerle çalışma.

Copy As New (Yeni Olarak Kopyala)
•

Kopyalamak istediğiniz protokolü seçmek için tıklayın.

•

Protokolü kopyalamak için Copy As New (Yeni Olarak Kopyala) düğmesine
tıklayın ve Protocols (Protokoller) alanına yeni adı girin.

•

Yeni protokolde, artık test ekleyebilir, silebilir veya ayarları tercihinize göre
değiştirebilirsiniz.

Delete (Sil)
•

Seçili protokolü silmek için tıklayın.

Mevcut Testler

Otomatik protokole test eklemek
•

Available Tests (Mevcut Testler) listesinde, bir test seçmek için tıklayın.

•

Testi protokole taşımak için ok düğmesine tıklayın.

Otomatik protokolden test silmek
•

Selected Tests (Seçilen Testler) listesinde, kaldırmak istediğiniz testi seçmek
için tıklayın.

•

Testi protokole taşımak için Delete (Sil) düğmesine tıklayın.

Birden fazla test seçimi
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•

Bir test grubu içerisindeki tüm testleri seçmek için, grup adına tıklayın.

•

Ardışık olmayan testleri seçmek için Ctrl (Ctrl) düğmesine basılı tutun ve
ardından her bir teste tıklayın.
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Test sırasını değiştirme

7.11.3

•

Selected Tests (Seçilen Testler) listesinde, listede yukarı veya aşağı taşımak
istediğiniz testi seçmek için tıklayın.

•

Test yeni konumuna gelene kadar uygun ok tuşuna arka arkaya basın.

Seçenekler - Colors (Renkler)
İzleme renklerinin değiştirilmesi
Workflow Panel (İş Akışı Paneli) alt kısmında, Options (Seçenekler) düğmesine tıklayın.
Colors (Renkler) sekmesine tıklayın.
Gerekirse renkleri değiştirin.

İzleme renklerini varsayılana çevirmek
Workflow Panel (İş Akışı Paneli) alt kısmında, Options (Seçenekler) düğmesine tıklayın.
Colors (Renkler) sekmesine tıklayın.
Restore (Geri Yükle) düğmesine tıklayın.

7.11.4

Test seçenekleri
Referans Kılavuzuna bakın.

7.11.5

Seçenekler - Facility Info (Tesis Bilgileri)
Workflow Panel (İş Akışı Paneli) alt kısmında, Options (Seçenekler) düğmesine tıklayın.
Facility Info (Tesis Bilgileri) sekmesine tıklayın.
Yalnızca profillerinde Allow User to Change System Settings (Kullanıcının Sistem Ayarlarını
Değiştirmesine İzin Ver) öğesi seçilmiş olan kullanıcılar bu penceredeki belirli alanlara erişebilir.
Buraya girilen bilgiler, Report (Rapor) penceresinde belirtildiği şekilde raporlarda kullanılır.
Bkz. Seçenekler - Reports (Raporlar).

Tesis bilgisi girmek
Alana tesis bilgilerini girin.

Logo eklemek
1.

Browse (Göz at) öğesine tıklayın.

2.

Logo için kullanılan dosyanın konumuna gidin.

3.

Dosyayı seçin ve Open (Aç) öğesine tıklayın.
Logo yeniden boyutlandırılır.

Logoyu kaldırmak
Logoyu kaldırmak için, Clear (Temizle) öğesine tıklayın.
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7.11.6

Seçenekler - Reports (Raporlar)
Workflow Panel (İş Akışı Paneli) alt kısmında, Options (Seçenekler) düğmesine tıklayın.
Report (Rapor) sekmesine tıklayın.
Bu penceredeki belirli ayarlara yalnızca, sistem ayarlarını değiştirmek için yönetici izinlerine sahip
olan kullanıcılar erişebilir.
Varsayılan rapor ayarlarında yapılan değişiklikler, yalnızca değişiklikler yapıldıktan sonra
oluşturulan raporları etkiler. Yalnızca mevcut raporda değişiklikler yapmak istiyorsanız.

7.11.7

Seçenekler - System Settings (Sistem Ayarları)
Workflow Panel (İş Akışı Paneli) alt kısmında, Options (Seçenekler) düğmesine tıklayın.
System Settings (Sistem Ayarları) sekmesine tıklayın.
Bkz. Dışa aktarım, içe aktarım, video ve rapor PDF dosyaları için depolama konumlarını değiştirme.

8

Verileri yönetmek
Seçili bir hasta için toplanan tüm testlerin listesini görüntüleyebilirsiniz.
Mevcut bir hasta kaydını açmak için, bkz. Patient Selection (Hasta Seçimi) bloğu.
Şunlara da bakınız:

8.1

•

Hasta verilerini düzenleme

•

Hasta listesi yönetimi

•

Hasta verilerini dışa aktarma

•

Hasta verilerini içe aktarma

•

İki hasta kaydının birleştirilmesi

•

Otosuite Vestibular veritabanını arşivleme ve yedekleme

Hasta verilerinin düzeltilmesi
Mevcut hastalar (önceden test edilmiş)
Workflow Panel (İş Akışı Paneli) içinde, Patient Selection (Hasta Seçimi) bloğunu seçin.
Existing (Mevcut) düğmesine tıklayın ve verilerini düzenlemek istediğiniz hastayı arayın.
Edit (Düzenle) düğmesine tıklayın.
Hasta bilgilerini düzenleyin ve Save (Kaydet) öğesine tıklayın.

Aktif hastalar (test edilen, incelenen veya rapor üretimi için)
Workflow Panel (İş Akışı Paneli) içinde, Current Patient (Mevcut Hasta) bloğunu seçin.
Edit (Düzenle) düğmesine tıklayın.
Hasta bilgilerini düzenleyin ve Save (Kaydet) öğesine tıklayın.
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8.2

Hasta listesi yönetimi
Hastalar penceresi
1.

Workflow Panel (İş Akışı Paneli) içinde, Patient Selection (Hasta Seçimi) bloğunu seçin.

2.

Existing (Mevcut) düğmesine tıklayın.
Patients (Hastalar) penceresi gösterilir.
Patients (Hastalar) penceresinde, Otosuite Vestibular hasta verileri listelenir ve Merge (Birleştir), Patient Export
(Hasta Dışa Aktar) ve Patient Import (Hasta İçe Aktar) pencerelerinde hasta bilgileri yer alır.
–

Hasta verilerini birleştirme
Merge (Birleştir) penceresinde, hasta verilerini birleştirebilirsiniz. Bkz. Patient Selection (Hasta Seçim) bloğu.

–

ICS Chartr (ICS Chartr) verileri mevcut olduğunda Patients (Hastalar) penceresinde ICS Chartr (ICS Chartr)
penceresi yer alır.

–

Hasta verilerini dışa aktarmak
Patient Export (Hasta Dışa Aktar) penceresinde, Otosuite Vestibular veritabanı dışına veri aktarabilirsiniz.
Bkz. Hasta verilerini dışa aktarma.

–

Hasta verilerini içe aktarma
Patient Import (Hasta İçe Aktar) penceresinde, Otosuite Vestibular veritabanı içine veri aktarabilirsiniz.
Bkz. Hasta verilerini içe aktarma.

Hasta listelerindeki semboller
Hasta listelerinde bu semboller kullanılır:
İlgili test sütunundaki bu onay işareti, hasta için bir veya daha fazla testin toplandığını belirtir.
Benzersiz tanımlayıcı sembol, testi yapan kişinin bir veya daha fazla testi ya da videoyu belirli bir amaç
için işaretlediğini belirtir. Örneğin, anormal sonuçları ya da bir çalışma için kullanılacak sonuçları
vb. belirtebilir.
Videos (Videolar)
Oculomotor (Okülomotor)
Head Impulse (Baş İmpulsu)
Positional (Konumsal)
Caloric (Kalorik)
Special Nystagmus (Özel Nistagmus)
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Belirli bir hasta kaydını aramak
Belirli bir hasta kaydını aramak için bir veya daha fazla harf ya da sayı girin.

Birden fazla hasta kaydı seçmek
•

Tüm hasta kayıtlarını seçmek için Select All (Tümünü Seç) öğesine tıklayın.
Seçili tüm hasta kayıtlarının seçimini kaldırmak için Deselect All (Tümünün Seçimini Kaldır)
öğesine tıklayın.

•

Hasta kayıtlarının bir grubunu seçmek için, grubun ilk adına tıklayın, Shift tuşuna basılı tutun
ve gruptaki son ada tıklayın.

•

Tekil hasta kayıtlarını seçmek için, her hasta kaydına tıklarken Ctrl tuşuna basılı tutun.

Hasta kaydı eklemek
•

Yeni bir hasta kaydı eklemek için, New (Yeni) öğesine tıklayın. Talimatlar için bkz. Patient
Selection (Hasta Seçimi) bloğu.

Hasta kayıtlarını silmek
•

Bir hastanın kaydını silmek için, hasta kaydını seçin ve Delete (Sil) öğesine tıklayın.

Not • Hasta kaydını silmek istediğinizi onaylamanız için uyarılacaksınız. Yes (Evet) öğesini seçerseniz, veriler
kalıcı şekilde silinir. Hasta kaydını geri getirmek mümkün değildir.

Gösterilen listelerin sırasını değiştirmek
•

8.2.1

Gösterilen verilerin sırasını tersine çevirmek için sütun başlığına tıklayın.

Hasta verilerini dışa aktarmak
Bir veya daha fazla hasta verisini birkaç formatta dışa aktarabilirsiniz.
1.

Workflow Panel (İş Akışı Paneli) içinde, Patient Selection (Hasta Seçimi) bloğunu seçin.

2.

Existing (Mevcut) düğmesine tıklayın.

3.

Export (Dışa aktar) sekmesine tıklayın.
Açılan pencere, tüm Otosuite Vestibular hasta kayıtlarına erişim sağlar.

4.

Dışa aktarmak istediğiniz hasta kayıtlarını seçin.

5.

Veri formatını seçin. ICS Impulse Başvuru Kılavuzuna bakın.

XML Files & ASCII Raw Data (XML Dosyaları ve ASCII Ham Verileri)
•

Başka bir ICS Impulse sistemiyle paylaşılacak veya elektronik tıbbi kayıtlar için kullanılacak hasta
verilerini dışa aktarmak için seçin.
Her bir hasta kaydı için, dışa aktarma işleminde bir XML dosyası ve bir ASCII .txt dosyası olur. *.txt
dosyasındaki ham veriler, hasta verilerinin Otosuite Vestibular uygulamasında oynatılması için gereklidir.
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PDF Reports (PDF Raporları)
•

Elektronik tıbbi kayıtlar için kullanılacak hasta raporlarını dışa aktarmak için seçin.

ASCII Test Results (ASCII Test Sonuçları)
•

Microsoft Excel veya MATLAB gibi programlarla araştırma amaçlı olarak kullanılmak üzere, test
sonuçlarını CSV (virgülle ayrılmış değerler) dosyası biçiminde dışa aktarmak için seçin.

Anonymize Patient (Hastayı Anonimleştir)
•

Kişisel bilgileri korurken aynı zamanda paylaşmak üzere verileri dışa aktarmak için kullanın.

aVOR (aVOR)
•

6.

Göz ve baş konumu verilerini aVOR (aVOR) uygulamasına dışa aktarmak için seçin.

Export (Dışa Aktar) düğmesine tıklayın.
–

Export (Dışa Aktar), dosyayı Options > System Settings (Seçenekler > Sistem Ayarları) penceresinde ayarlanan
konuma aktarır.

–

Browse (Göz at), dosyayı, göz at işlevinde seçtiğiniz konuma aktarır.

İşlemin tamamlandığını bildirmek için, Status (Durum) sütununda Exported (Dışa aktarıldı) mesajı gösterilir.
Dışa aktarılan hasta kayıtlarının kaydı, uygulamayı kapattığınızda silinir.

8.2.2

Hasta verilerini içe aktarma
Daha önce Otosuite Vestibular Yazılımından dışa aktarılan, içe aktarılan veya arşivlenen dosyalardan hasta
kayıtlarını içe aktarabilirsiniz.
1.

Workflow Panel (İş Akışı Paneli) içinde, Patient Selection (Hasta Seçimi) bloğunu seçin.

2.

Existing (Mevcut) düğmesine tıklayın.

3.

Import (İçe Aktar) sekmesine tıklayın.

4.

Browse (Göz at) öğesine tıklayın ve içe aktarılacak dosyaların konumuna gidin.
Hasta verilerini oynatmak için, *.xml ve *.txt dosyaları içe aktarılmalıdır. Tek istisna, verilerin yalnızca *.xml
dosyasıyla görüntülenebildiği Baş İmpulsu test verileridir.

5.

OK (Tamam) öğesine tıklayın.

6.

İçe aktarmak istediğiniz hasta dosyalarını seçin.

7.

Import (İçe Aktar) öğesine tıklayın.
İşlemin tamamlandığını göstermek üzere, Status (Durum) sütununda Imported (İçe Aktarıldı) mesajı gösterilir.
Uygulama kapatıldığında, içe aktarılan dosyaların kaydı silinir.

8.
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Import (İçe Aktar) klasöründeki hasta dosyaları listesini güncellemek için Refresh List (Listeyi Yenile) öğesine
tıklayın.
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8.3

İki hasta kaydının birleştirilmesi
İki hastanın kayıtlarını tek bir kayıtta birleştirebilirsiniz:
1.

Workflow Panel (İş Akışı Paneli) içinde, Patient Selection (Hasta Seçimi) bloğunu seçin ve Existing (Mevcut)
düğmesine tıklayın.

2.

Merge Birleştir) pencere sekmesine tıklayın.

3.

Birleştirmek istediğiniz hasta kayıtlarını açmayın.
Açık bir hasta kaydını birleştiremezsiniz.
Yalnızca seçili iki hasta kaydını birleştirebilirsiniz.

4.

Birleştirmek istediğiniz iki hasta kaydının onay kutularını işaretleyin.

5.

Merge (Birleştir) düğmesine tıklayın.

6.

Patient One (Hasta Bir) listesinden veya Patient Two (Hasta İki) listesinden, birleştirilmiş dosyalardan oluşturulacak
yeni dosyada birleşmesi istediğiniz alanların radyo düğmelerine tıklayın.
Hasta listelerinin hiçbirinde hiç girdi olmasa da her bir alan için bir seçim yapılmalıdır. Veriler, ilk oluşturulan
hastanın kaydında birleştirilir.

7.

8.4

Seçimlerinizi onaylamak için OK (Tamam) öğesine tıklayın.

Otosuite Vestibular veritabanını arşivleme ve yedekleme
Veri tabanı bir sunucuda bulunuyorsa, verinin arşivlenmesinden veya yedeklenmesinden önce tüm kullanıcılar istemci
iş istasyonlarından çıkış yapmalıdır. Veritabanı yönetimi, bir istemci iş istasyonundan gerçekleştirilemez.
1.

Otosuite Vestibular uygulamasında, Workflow Panel (İş Akışı Paneli) alt kısmındaki Options (Seçenekler) öğesine
tıklayın.

2.

System Settings (Sistem Ayarları) öğesine tıklayın.

3.

Database (Veritabanı) sekmesine tıklayın.
Yalnızca profillerinde Allow User to Change System Settings (Kullanıcının Sistem Ayarlarını Değiştirmesine İzin Ver)
öğesi seçilmiş olan kullanıcılar veritabanı işlevlerine erişebilir.
Belirtilen megabayt (MB) sayısı şunların toplamıdır:
–

mevcut hasta verileri tarafından kullanılan alan
ve

–

hasta verileri her arşivlendiğinde kullanılabilir hale gelen alan

Arşivleme sonucu kullanılabilir hale gelen alanın tümü kullanılana kadar bu sayı değişmeyebilir.
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Hasta verilerinin arşivlenmesi
Performansı optimize etmek için, veritabanında en fazla 500 hasta bulundurmanızı öneririz. Arşivlenmiş hasta dosyaları,
gerekirse ana veri tabanına yeniden içe aktarılabilir.
Arşivleme işlemiyle, hasta bilgileri, test verileri, videoyla ilgili veriler ve AVI video klipleri Otosuite Vestibular
veritabanından kaldırılır.
1.

2.

Seçin:
–

All Patients (Tüm Hastalar), veritabanındaki tüm hasta kayıtlarını arşivlemek için

–

Patients with Last Tested Date between (Son Test Edilme Tarihi Şu Tarihler Arasında Olan Hastalar),
yalnızca son test edilme tarihleri seçilen tarih aralığı içinde olan hasta kayıtlarını arşivlemek için

Archive Now (Şimdi Arşivle) öğesine tıklayın. Bu işlemle:
–

tüm veritabanının yedeği oluşturulur

–

seçili dosyalar arşiv klasörüne aktarılır (c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Archives)

–

arşivlenen tüm dosyalar veritabanından kaldırılır.

Arşivlenmiş hasta verisini yenide içe aktarabilirsiniz. Bkz. Hasta verilerini içe aktarma.

Otomatik Yedekleme
Sistem varsayılan olarak verilerinizi yedi günde bir otomatik şekilde yedekler. Daha sık bir otomatik yedekleme
kurulumu yapmanızı öneririz. Veritabanının boyutunu küçültmek ve hasta verilerini ana veritabanının dışında güvence
altına almak için, arşivleme yapmanızı öneririz.
AVI video kliplerini içeren hasta verilerinin bir kopyasını oluşturmak için, hastayı farklı bir konuma dışa aktarın.
Bkz. Hasta verilerini dışa aktarma.
Otomatik yedekleme yalnızca, Enable Auto-Backup (Otomatik Yedeklemeyi Etkinleştir) öğesi seçiliyken ayarlanan
zaman aralığına göre gerçekleştirilir. Varsayılan olarak, her yedi günde bir tüm veri tabanının otomatik yedeklemesi
alınır.
Yedekleme dosyaları c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Backups konumunda saklanır.
1.

Enable Auto-Backup (Otomatik Yedeklemeyi Etkinleştir) öğesinin seçili olduğundan emin olun.

2.

İsterseniz, Auto-Backup Every Days (__ Günde Bir Otomatik Yedekleme) bölümüne gün sayısını girerek,
yedeklemeler arasındaki süreyi değiştirebilirsiniz.

3.

Uygulama kapatıldığında yedekleme başlar.

Bir önceki yedekleme yeniden adlandırılır ve yeni yedeklemeyle birlikte kaydedilir:
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•

Bir önceki yedekleme dosyası old_AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak olarak yeniden adlandırılır.

•

AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak adlı yeni bir yedekleme dosyası oluşturulur.

67

Temizlik ve bakım

Veri kaybının önlenmesi - bağımsız kurulumlar
Veritabanının düzenli olarak dışa aktarılması veri kaybını engeller. Bu dışa aktarma sisteminin ne sıklıkla
gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda yerel politikalara başvurun.
1.

Otosuite Vestibular Yazılımını açın.

2.

Yedekleme yapın. Otosuite Vestibular veritabanını arşivleme ve yedekleme bölümündeki “Otomatik Yedekleme”
konusuna bakın.

3.

Tüm hasta dosyalarını dışa aktarın. Bkz. Hasta verilerini dışa aktarma.

4.

OtosuiteV Files (OtosuiteV Dosyaları) masaüstü kısayoluna çift tıklayın.

5.

Backups (Yedeklemeler) klasörüne gidin ve en son yedeklemeyi ayrı bir konuma kopyalayın.

6.

Exports (Dışa Aktarmalar) klasörüne gidin ve tüm dosyaları ayrı bir konuma kopyalayın.

9

Temizlik ve bakım

9.1

Temizlik
El antiseptiği kullandıysanız, cihazda antiseptik bırakmamak için ellerinizin tamamen kuru olduğundan emin olun.
El antiseptiği cihaza zarar verebilir.

Gözlüğü temizleme
•

Gözlük yuvalarını temizlemek için, hafif deterjan ve su çözeltisi ile nemlendirilmiş bir bez kullanın.
Uyarı • Gözlük bileşenlerine temizlik solüsyonları sıkmayın ya da bileşenleri bunlara batırmayın.
Temizlik solüsyonları, elektronik ve optik aksamı kontamine edilebilir.

Aynayı ve kamerayı temizleme
•

Aynayı ve kamera lensini temizlemek için, temin edilen temizlik bezini kullanın. Ayna yüzeylerindeki lekeler,
göz bebeğinin yanlış tespit edilmesine sebep olabilir. Kamera veya ayna temiz değilse, veri toplanması sırasında
artefaktlar görülür.
Not • Aynanın ya da kamera lensinin düzgün temizlenmemesi halinde yüzeyler çizilebilir.

9.2

Bakım
Dikkat • Temizlik ve bakımla ilgili talimatları daima izleyin.
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•

Gözlük kullanılmıyorken lens kapağını kameraya takılı tutun.

•

Gözlükleri mümkün olduğunca temiz ve tozsuz tutun. Tozu yumuşak bir bez kullanarak temizleyin.

•

ICS Impulse sistemini, her hastada test yapılmadan önce kalibre edin, bkz. Kalibrasyon.

ICS Impulse

Temizlik ve bakım

Kayışı değiştirme
Yüz pedini çıkarın.
Bir kalem kullanarak plastik klipsi aşağıya itin ve
gözlüğe bağlı kayış klipsini çekin.
Diğer taraf için de tekrar edin.
Kayış üzerindeki her iki klipsten kabloyu çıkarın.

Yeni bir kayış takımı alın
Kayış klipsini gözlüğün her iki tarafına takın.
Kabloyu kayış üzerindeki her iki klipse iliştirin.

ICS Impulse
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10

Teknik özellikler
ICS Impulse monoküler video gözlüğü (Tip 1085), Natus Medical Denmark ApS tarafından temin edilir.

Arayüz
PC'ye USB 3.0

Güç kaynağı
Cihaz USB (5 V DC, 900 mA) ile çalışır

Performans Özellikleri
Girdiler

Monoküler (Sağ göz)

Örnekleme Oranı

250 fps - Head Impulse (Baş İmpulsu), VOR (VOR), Video Record/Playback
(Video Kaydetme/Oynatma)
173 fps - Gaze (Bakış), Skew Deviation (Eğim Sapması), Saccade (Seğirme),
Dynamic (Dinamik), Repositioning (Yeniden Konumlandırma), Caloric (Kalorik),
Special Nystagmus (Özel Göz Seğirmesi)
60 fps - Torsional (Torsiyonel) ya da Vision Denied (Görüş Engellendi)
seçildiğinde

Video Kaydı

30 Hz, 60 Hz ya da 120 Hz

Göz İzleme

100 x 100 piksel Pupil Image (Göz Bebeği Görüntüsü) - Head Impulse (Baş
İmpulsu), VOR (VOR), Monocular Video Frenzel (Monocular Video Frenzel)
160 x 120 piksel Eye Image (Göz Görüntüsü) - Gaze (Bakış), Skew Deviation
(Eğim Sapması), Saccade (Seğirme), Dynamic (Dinamik), Repositioning (Yeniden
Konumlandırma), Caloric (Kalorik), Monocular Video Frenzel (Monocular Video
Frenzel), Special Nystagmus, (Special Nystagmus)
320 x 240 piksel (Torsional (Torsiyonel) seçiliyken)
Aralık: Yatay ± 30°, Dikey ± 25°

3-Lazer Seğirme Uyarıcısı

Aralık ± 7,5° (maks. 15°)

Otosuite Vestibular Yazılımı

Windows Grafiksel Kullanıcı Arayüzü; yüksek Performanslı Analiz Yazılımı;
Test Verisi Veritabanında Depolanması; İleri Düzey Hasta ve Test Verisi Yönetimi;
Tam Karanlıkta Test için Görüş Engellendi

Lazer özellikleri
Dalga Boyu

650 nm +/- 20 nm

Çıkış gücü

<0,95 mW

Çalıştırma modu
Sürekli çalışma
Aleti yanıcı anestetiklerin (gazlar) varlığında kullanmayın.
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Boyutlar
Gözlük

Uzunluk

18,4 cm (7,25 inç)

Genişlik

1,3 cm ila 4,4 cm (0,5 inç ila 1,75 inç)

Boy

4,4 cm (1,75 inç)

Ağırlık

60 g (2,1 oz)

Çalışma ortamı
Sıcaklık

+15°C ila +29°C (59°F ila +84,2°F)

Bağıl Nem

%30 ila %90, yoğuşmasız

Hava Basıncı

700 hPa ila 1060 hPa

-20°C’nin (-4°F) altındaki veya +60°C’nin (140°F) üstündeki sıcaklıklarda, cihazda kalıcı hasara neden olabilir.

Saklama ve kullanım
Sıcaklık

-20°C ila +60°C (-4°F ila +140°F)

Bağıl Nem

<%90, yoğuşmasız

Hava Basıncı

500 hPa ila 1060 hPa

Temel performans
ICS Impulse monoküler video gözlüğünde temel performans yoktur.

Standartlar
Güvenlik

IEC 60601-1:2005+AMD1:2012, Tip B, Sınıf II, IPX0
IEC 60825-1:2014, Sınıf 2
IEC 62471:2006, Riskten Muaf Grup
EN 62471:2008, Riskten Muaf Grup

EMC

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

Sunum uzaktan kumandası
Önerilir

ICS Impulse

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

Aksesuarlar
Not • Cihaz ve yazılım modülleri hakkında ayrıntılı bilgi için bu tabloda listelenen Başvuru Kılavuzuna bakın.

Not • Cihazla birlikte, ayrılabilir olan doğru parçaları kullanın.

Aksesuarlar
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Kullanım Kılavuzu

ICS Impulse

7-50-21400-xx

Referans Kılavuzu

ICS Impulse

7-50-21700-EN

Yazılım

Otosuite Vestibular Yazılımı

8-49-92600

Gözlük

Yüz yastığı 1, 120/pkt

8-62-50200

Yüz yastığı 2, 100/pkt

8-62-62300

Kayış takımı

8-35-34200

Optik temizleme bezi

7590527

Sabitleme noktası(2 sayfa/pkt)

1-26-44000

Görüş Reddedildi Solüsyonu (200 set/pkt)

8-62-50700

Uzaktan Kumanda Klibi

8-36-00600

Senkronize Oda Videosu

Microsoft Life Cam USB Kamera

2-25-08805

Kablolar

kablo klipsi

8-35-36900

Kılıf ve Askı

Taşıma kılıfı

8-35-36700

Duvar askısı

8-62-45600

ICS Impulse
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10.2

EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) ile ilgili notlar
•

ICS Impulse, bir tıbbi elektrik sisteminin parçasıdır ve bu nedenle özel güvenlik önemlerine tabidir. Bu yüzden,
bu belgede sunulan kurulum ve çalıştırma talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır.

•

Cep telefonları gibi yüksek frekanslı portatif ve taşınabilir iletişim cihazları ICS Impulse sisteminin çalışmasını
engelleyebilir.

IEC 60601-1-2:2014 ve EN 60601-1-2:2015
Kılavuz ve üreticinin beyanları - tüm cihazlar ve sistemler için elektromanyetik emisyonlar
ICS Impulse cihazı, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ICS Impulse kullanıcısı, cihazın böyle bir ortamda
kullanılmasını sağlamalıdır.
Emisyon testi

Uyumluluk

Elektromanyetik ortam - kılavuz

RF emisyonları

Grup 1

ICS Impulse cihazı RF enerjisini sadece dahili işlevi için kullanır. Bu nedenle RF emisyonları
çok düşüktür ve yakındaki elektronik ekipmanda parazit oluşturma olasılığı azdır.

Sınıf A

ICS Impulse cihazı, konutlar ve konut amaçlı kullanılan binalara enerji sağlayan genel düşük
voltajlı güç temin şebekesine doğrudan bağlanan ortamlar dışında tüm tesislerde
kullanıma uygundur.

CISPR11
RF emisyonları
CISPR11
Harmonik emisyonlar
IEC 61000-3-2

Geçerli değil

Voltaj dalgalanmaları/
titreşim emisyonları
IEC 61000-3-3

Geçerli değil

Bu ekipmanın Emisyon özellikleri, ekipmanı endüstriyel alanlar ile hastanelerde kullanım
için uygun kılmaktadır (CISPR 11 sınıf A). Bir konut ortamında kullanılması durumunda
(normalde bu ortam için CISPR 11 sınıf B gereklidir), bu ekipman radyo frekansı iletişim
hizmetlerine yönelik yeterli korumayı sağlamayabilir. Kullanıcının, etkiyi azaltıcı önlemler
uygulaması gerekebilir, örneğin ekipmanın yerini veya yönünü değiştirme.

Kılavuz ve üreticinin beyanı - tüm cihazlar ve sistemler için elektromanyetik bağışıklık
ICS Impulse cihazı, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ICS Impulse kullanıcısı, cihazın böyle bir ortamda
kullanılmasını sağlamalıdır.
Bağışıklık testi

IEC 60601 test seviyesi

Uygunluk seviyesi

Elektromanyetik ortam - kılavuz

Elektrostatik deşarj (ESD)
IEC 61000-4-2

+/- 8 kV temas

+/- 8 kV temas

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

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

+/- 8 kV, +/- 15 kV hava

+/- 8 kV, +/- 15 kV hava

Zeminler ahşap, beton veya seramik karo olmalıdır.
Zeminler sentetik materyalle kaplıysa bağıl nemin
en az %30 olması gerekir.

Elektrikli hızlı geçici/
patlama IEC 61000-4-4

Güç kaynağı hatları için +/- 2 kV

İlgili port yok

Ana şebeke elektrik kalitesi, tipik bir ticari ortamdaki
veya hastane ortamındaki gibi olmalıdır.

Dalgalanma IEC 61000-4-5

+/- 1 kV hattan hatta

İlgili port yok

Ana şebeke elektrik kalitesi, tipik bir ticari ortamdaki
veya hastane ortamındaki gibi olmalıdır.

Giriş/çıkış hatları için +/- 1 kV

+/- 2 kV hatlardan topraklamaya

Not: ESD indirekt (hava) deşarj seviyelerine
uygunluk sağlanması adına, ICS Impulse cihazı
belirtilen çalışma veya saklama aralığı içerisinde
çalıştırılmalı ya da saklanmalıdır. Belirtilen bağıl
nem ve sıcaklık değerleri için, bkz. Teknik Özellikler,
Çalışma Ortamı.

+/- 2 kV DC giriş
hattından/hatlarından toprağa
+/- 1 kV DC giriş hattından/
hatlarından hatta/hatlara
+/- 2 kV I/O
hattından/hatlarından toprağa

ICS Impulse
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Güç kaynağı giriş
hatlarında voltaj düşmesi,
kısa kesintiler ve voltaj
değişimleri IEC 61000-4-11

İlgili port yok

%0 UT; 0,5 döngü
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° ve 315°’de
%0 UT; 1 döngü ve
%70 UT; 25/30 döngü Tek faz:
0°’de

Güç kaynağı giriş
hatlarında voltaj
değişimleri IEC 61000-4-11

%0 UT; 250/300 döngü

İlgili port yok

Güç frekansı

30 A/m

Etkilenebilecek ilgili port yok

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

Ana şebeke elektrik kalitesi, tipik bir ticari ortamdaki
veya hastane ortamındaki gibi olmalıdır. ICS Impulse
cihazının kullanıcısı ana şebeke elektrik kesintileri
esnasında kesintisiz çalışmayı gerekli görüyorsa,
ICS Impulse cihazına kesintisiz güç kaynağından veya
pilden güç sağlanması önerilir.

Güç frekansı manyetik alanları, tipik bir ticari
ortamdaki veya hastane ortamındaki tipik bir
konum için karakteristik seviyelerde olmalıdır.
Ölçümler üzerinde olumsuz etkiler gözlemlenirse,
ICS Impulse cihazının konumunu değiştirin.

UT, test seviyesi uygulanmadan önceki AC ana şebeke gerilimidir.

Profesyonel Sağlık Hizmeti ortamlarında kullanılan ekipman ve sistemler için elektromanyetik bağışıklığa ilişkin kılavuz ve üretici beyanı

ICS Impulse cihazı, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ICS Impulse kullanıcısı, cihazın böyle bir ortamda
kullanılmasını sağlamalıdır.
Emisyon testi

IEC 60601 test seviyesi

Uygunluk seviyesi

İletilen RF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz ila 80 MHz

150 kHz ila 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM Bantları

ISM Bantları

Yayılan RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz ila 2,7 GHz

80 MHz ila 2,7 GHz

RF kablosuz
iletişimlerinden gelen
yakınlık alanları

27 V/m

27 V/m

385 MHz

385 MHz

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz,
1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz,
1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz,
5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz,
5785 MHz

IEC 61000-4-3
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Elektromanyetik ortam - kılavuz

ICS Impulse cihazının herhangi bir elektronik parçası
ve RF kablosuz iletişim ekipmanı arasındaki mesafe
30 cm’den (11,8 inç) fazla olmalıdır.
Bu ekipmanın Emisyon özellikleri, ekipmanı
endüstriyel alanlar ile hastanelerde kullanım için
uygun kılmaktadır (CISPR 11 sınıf A). Bir konut
ortamında kullanılması durumunda (normalde bu
ortam için CISPR 11 sınıf B gereklidir), bu ekipman
radyo frekansı iletişim hizmetlerine yönelik yeterli
korumayı sağlamayabilir. Kullanıcının, etkiyi azaltıcı
önlemler uygulaması gerekebilir, örneğin ekipmanın
yerini veya yönünü değiştirme.

ICS Impulse
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11.1

Semboller sözlüğü

Sembol

ICS Impulse

Standart
Referansı

Standart Sembol Adı

Referans
Verilen
Standarda göre
Sembol Adı

Açıklama

ISO 15223-1
Sembol 5.7.7

Tıbbi cihazlar - Üretici
tarafından tedarik edilecek
bilgilerle kullanılacak
semboller

Tıbbi Cihaz

Bu ürün tıbbi cihazdır.

93/42/EEC sayılı
yönetmelik

Tıbbi Cihaz Yönergesi

CE işareti

Avrupa teknik
uygunluğunu belirtir.
(Onaylı kuruluş numarası,
sembolün altında
görünür.)

MDR 2017/745

AB Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

21 CFR
801.109(b)(1)

Reçeteli cihazları
etiketleme

Sadece reçeteyle
satılır

Ürünün, lisanslı bir hekim
tarafından veya siparişi
üzerine satışına izin
verildiğini gösterir.

Geçerli değil

Geçerli değil

Miktar

Bir paketteki parça sayısı.

2012/19/EU

Atık Elektrikli ve Elektronik
Ekipman (WEEE)

Kullanım ömrü
sonunda elden
çıkarma
talimatları

Atık elektrikli ve
elektronik ekipmanın
tasnif edilmemiş atıklarla
birlikte bertaraf
edilmemesi ve ayrı olarak
toplanması gerektiğini
gösterir.

ISO 15223-1
Sembol 5.1.1

Tıbbi cihazlar - Temin
edilecek tıbbi cihaz
etiketleri ve bilgileriyle
kullanılacak semboller

Üretici

Tıbbi cihaz üreticisini
belirtir.

ISO 15223-1
Sembol 5.1.3

Tıbbi cihazlar — Temin
edilecek tıbbi cihaz
etiketleri ve bilgileriyle
kullanılacak semboller —
Bölüm 1: Genel
gereklilikler.

Üretim tarihi

Tıbbi cihazın üretildiği
tarihi belirtir.

ISO 15223-1
Sembol 5.1.5

Tıbbi cihazlar — Temin
edilecek tıbbi cihaz
etiketleri ve bilgileriyle
kullanılacak semboller.

Parti kodu

Partinin veya lotun
tanımlanabilmesi için
üreticinin parti kodunu
belirtir.
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Sembol

Standart
Referansı

Standart Sembol Adı

Referans
Verilen
Standarda göre
Sembol Adı

Açıklama

ISO 15223-1
Sembol 5.1.6

Tıbbi cihazlar — Temin
edilecek tıbbi cihaz
etiketleri ve bilgileriyle
kullanılacak semboller.

Katalog numarası

Tıbbi cihazın
tanımlanabilmesi için
üreticinin katalog
numarasını belirtir.

ISO 15223-1
Sembol 5.1.7

Tıbbi cihazlar - Sağlanacak
tıbbi cihaz etiketleri,
etiketlendirmeler ve
bilgilerle kullanılması
gereken semboller.

Seri numarası

Spesifik bir tıbbi cihazın
tanımlanabilmesi için
üreticinin seri numarasını
belirtir.

UL Listesi

Yok

Yok

Ulusal Düzeyde Kabul
Edilmiş Test Laboratuvarı
(NRTL) sertifikasyonları

IEC 60601-1
Tablo D.1 #19

Tıbbi elektrikli ekipman —
Bölüm 1: Temel güvenlik
ve temel performans için
genel gereklilikler.

Tip B uygulanan
parça

IEC 60601-1’e uygun bir
tip B uygulanan parçayı
belirtmek içindir.

Tıbbi cihazlar - Temin
edilecek tıbbi cihaz
etiketlerinde ve
bilgilerinde kullanılacak
semboller.

Kullanım
Talimatlarına
Bakın

Kullanıcının, kullanım
talimatlarına başvurması
gerektiğini belirtir.

Tıbbi elektrikli ekipman —
Bölüm 1: Temel güvenlik
ve temel performans için
genel gereklilikler.

Kullanım
Talimatlarına
uyun

Kullanım
kılavuzuna/Kitapçığına
bakın.

IEC 60417
Sembol 5480
ISO 15223-1
Sembol 5.4.3
IEC 60601-1
Tablo D.1 #11
IEC 60601-1,
Tablo D.2 #10

ME EKİPMANLARIYLA
İLGİLİ NOT
“Kullanım yönergelerine
uyun”.

ISO 15223-1,
Sembol 5.4.4

IEC 60601-1
Tablo D.1 #10
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Tıbbi cihazlar — Temin
edilecek tıbbi cihaz
etiketleri ve bilgileriyle
kullanılacak semboller.

Dikkat

Kullanıcının, çeşitli
nedenlerle tıbbi cihaz
üzerinde sunulamamış
olan, uyarı ve önlemler
gibi dikkat edilmesi
gereken önemli bilgiler
için kullanım kılavuzuna
bakması gerektiğini
belirtir.

Tıbbi elektrikli ekipman —
Bölüm 1: Temel güvenlik
ve temel performans için
genel gereklilikler.

IEC 60601-1
Tablo D.2 #2

Tıbbi elektrikli ekipman —
Bölüm 1: Temel güvenlik
ve temel performans için
genel gereklilikler.

Genel uyarı
işareti

Hastanın veya operatörün
potansiyel olarak
yaralanabileceği bir
tehlikeyi belirtir.

ISO 15223-1
Sembol 5.2.8

Tıbbi cihazlar - Tıbbi cihaz
etiketlerinde, temin
edilecek etiketler ve
bilgilerde kullanılacak
semboller.

Ambalaj
hasarlıysa
kullanmayın

Ambalaj zarar görmüş
veya açılmışsa tıbbi
cihazın kullanılmaması
gerektiğini belirtir.

ICS Impulse

Standartlar ve güvenlik

Sembol

Standart
Referansı

Standart Sembol Adı

Referans
Verilen
Standarda göre
Sembol Adı

Açıklama

ISO 15223-1
Sembol 5.3.7

Tıbbi cihazlar — Temin
edilecek tıbbi cihaz
etiketleri ve bilgileriyle
kullanılacak semboller.

Sıcaklık limiti

Tıbbi cihazın güvenli
biçimde maruz
bırakılabileceği (saklama)
sıcaklık limitlerini belirtir.

ISO 15223-1
Sembol 5.3.8

Tıbbi cihazlar — Temin
edilecek tıbbi cihaz
etiketleri ve bilgileriyle
kullanılacak semboller.

Nem sınırı

Tıbbi cihazın güvenli
biçimde maruz
bırakılabileceği (saklama)
nem aralığını belirtir.

ISO 15223-1
Sembol 5.3.9

Tıbbi cihazlar — Temin
edilecek tıbbi cihaz
etiketleri ve bilgileriyle
kullanılacak semboller.

Atmosfer basıncı
sınırı

Tıbbi cihazın güvenli
biçimde maruz
bırakılabileceği atmosferik
basınç aralığını belirtir.

IEC 60825-1:2014

Lazer ürünlerinin
güvenliği - Bölüm 1:
Ekipman sınıflandırması ve
gereksinimleri

Uyarı: Optik
Radyasyon,
doğrudan ışık
kaynağına
bakmayın.

Işık kaynağına doğrudan
bakılmaması gerektiğini
belirtir.

ISO 15223-1
Sembol 5.4.2

Tıbbi cihazlar - Temin
edilecek tıbbi cihaz
etiketlerinde ve
bilgilerinde kullanılacak
semboller

Tekrar
kullanmayın

Tıbbi cihazın bir kez
kullanılması veya tek bir
işlem sırasında tek bir
hastada kullanılması
gerektiğini belirtir.
NOT: “Yeniden
kullanmayın” ile eş
anlamlı ifadeler, “tek
kullanımlık” ve “yalnızca
bir kez kullanın”
şeklindedir.

ISO 7000 /
IEC 60417
Sembol 0621

ICS Impulse

Ekipmanda kullanıma
yönelik grafik semboller

Kırılabilir; dikkatli
taşıyın

Taşınan paketin
içindekilerin
kırılabileceğini ve paketin
dikkatli bir şekilde
taşınması gerektiğini
belirtir.

77

Standartlar ve güvenlik

11.2

Genel uyarılar, dikkat mesajları ve notlar
Bu kullanma kılavuzunda, kılavuz kapsamındaki cihazların ve yazılımın güvenli şekilde çalışmasını sağlamak için uyulması
gereken bilgiler ve ikazlar yer almaktadır. Geçerliyse, bölgedeki resmi kurallar ve yönetmeliklere de daima uyulmalıdır.
Natus ICS ürünleri, Natus tarafından onaylanmamış bir cihazla birlikte kullanmak üzere tasarlanmamıştır.
Onaylanmamış ürünlerin kombine edilmesi halinde ICS Impulse güvenliği geçersiz kılınabilir. Impulse sisteminin bütün
parçaları, hasta ortamında kullanılmak için uygundur.
ICS Impulse sistemi, ICS Aircal veya benzeri diğer test cihazlarıyla birlikte kullanıldığında, test cihazı için kılavuzda
belirtilen tüm bilgilere, dikkat ibarelerine ve uyarılara uyulduğundan emin olun.
ICS Aircal veya benzeri diğer test cihazlarıyla ilgili spesifik güvenlik bilgilerini almak için, spesifik kılavuzlara bakın.

Uyarılar
Uyarı • Aşağıdaki durumlar veya uygulamalar, kullanıcı ya da hasta için can kaybı ya da ciddi yaralanma
riski teşkil edebilir.
•

ICS Impulse gözlüğünün içerisinde, kullanıcı tarafından bakımı yapılabilir parça yoktur. Güvenlik açısından
ve garantinin geçersiz kılınmaması adına, elektronik tıbbi cihazların servis ve onarım işlemleri yalnızca
cihazın üreticisi ya da yetkili merkezlerdeki servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Herhangi bir
hasar durumunda hasarların detaylı tanımını yapın ve tedarikçiniz ile irtibata geçin.

•

Sıvılardan uzak tutun. Ünite içerisine nem girmesine izin vermeyin. Birimin içerisindeki nem cihaza zarar
verebilir ve kullanıcı ya da hasta açısından elektrik çarpması riskine neden olabilir.

•

Cihazı yanıcı maddelerin (gazlar) veya oksijen açısından zengin ortamlarda kullanmayın.

•

Kalibrasyon için 2. sınıf Lazer ürünü kullanılır. Lazer ışını, sert yüzey üzerinde gözlüklerin ön kısmından
korur.
Lazerlere doğrudan bakmayın. Burada belirtilenlerin
dışında kumanda kullanımı ya da ayarlar ya da işlem
performansı, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya
neden olabilir.

•

Bilgisayar veya yazıcı gibi tıbbi olmayan parçalara ve hastaya aynı anda dokunmayın.

•

Elektromanyetik alanlara maruz kalma, doğru ölçümlerin kaydedilmesinde parazite neden olabilir.
ICS Impulse sistemi kameraları ve jiroskopları, elektriksel bozulmalara karşı hassastır. Statik deşarj ve
elektromanyetik alanlardan kaçının.

•

Ekipman USB konektörlerine bağlanırken, şunlar dikkate alınmalıdır:
–

BT ekipmanının, ilgili EN/IEC güvenlik standartlarına uygunluğu onaylanmış olmalıdır;
ör. EN/IEC 60950 veya IEC 62368-1.

–

Bağlanan ekipmanın bir hasta ortamında kullanılması. Tıbbi elektrikli sistemin EN 60601-1’deki
gerekliliklere uygun olduğundan emin olun.

ICS Impulse sistemi, tıbbi elektrikli bir sistemin parçasıdır. Bir tıbbi elektrikli sistemi monte ederken, montajı
gerçekleştiren kişi ICS Impulse sistemiyle aynı güvenlik gerekliliklerini karşılamayan diğer cihazların
bağlanmasının, sistemin genel güvenlik düzeyinde bir düşüşe yol açabileceğini dikkate almalıdır. Bilgisayar,
yazıcı vb. cihazların hastanın erişemeyeceği bir yere (1,5 metreden/5 fitten daha uzağa) yerleştirildiğinde
ICS Impulse sistemi, EN 60601-1’de yer alan koşullara uygunluk sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
•
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Dikkat İbareleri
Dikkat İbareleri • Aşağıdaki durumlar veya uygulamalar, kullanıcı veya hasta açısından yaralanma ve cihaz
ya da veriler açısından hasar riski teşkil edebilir:
•

Cihaz kurulumunun, statik elektrik miktarını en düşük düzeye indiren bir ortamda yapılması önerilir.
Örneğin, antistatik halı.

•

Hiçbir parça yenilemez, yakılamaz veya bu kılavuzun Kullanım Amacı bölümünde belirtilen uygulamalar
dışındaki amaçlarla başka şekillerde kullanılamaz.

•

Cihaz, yerel yönetmelikler uyarınca normal elektronik atık olarak elden çıkarılabilir.

•

Cilt tahrişi ya da rahatsızlığı meydana gelirse ekipmanı kullanmayı derhal bırakın.

•

ICS Impulse sistemi, bu kılavuzda belirtilen EMC bilgilerine uygun şekilde kurulmalı hizmete alınmalıdır.
Taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazları, tıbbi elektrikli cihazları etkileyebilir. ICS Impulse sistemi,
CISPR emisyon gerekliliklerini taşıyan diğer ekipmanların parazitine maruz kalabilir.

•

Gözlüğün muhafazasında küçük bir soğutma fanı bulunur. Düşük bir olasılık olsa da soğutma fanı hava deliğinin
bloke olması durumunda, hasta ile temas halindeki gözlük yüzeyinin sıcaklığı 42,2°C'ye yükselebilir.

•

Fan kanatlarında bir engel olmamasını sağlayın.

•

Baş impulsu (itme) testi, boynunda yara olan hastalara ya da doktorlarının, boyun hareketlerini kısıtlaması
ya da bu hareketlerden kaçınmasını söylediği hastalara uygulanmamalıdır.

•

Hasarlı cihazı kullanmayın.

Notlar
Not • Aşağıdaki durumlar veya uygulamalar için, Kullanıcının özel uyarı alması gerekir:

ICS Impulse

•

Güvenlik gerekçesiyle ve EMC üzerine olan etkileri sebebiyle, cihazın çıkış donanımına bağlanan
aksesuarlar sistemle birlikte temin edilen ile aynı türden olmalıdır.

•

Bu cihaz için belirtilenler dışında aksesuarlar ya da kablolar kullanılması halinde, ICS Impulse sisteminin
emisyonları artabilir ya da bağışıklığı azalabilir. Daha fazla bilgi almak için, bkz. Aksesuarlar ► 72.

•

ICS Impulse sistemi, diğer cihazlarla yan yana veya üst üste kullanılmamalıdır. Yan yana ya da üst üste
kullanım gerekiyorsa, kullanılacağı yapılandırmada normal çalıştığını doğrulamak için cihaz ya da sistem
gözlemlenmelidir.

•

Birden fazla USB cihazını aynı anda kullanmayın.

•

Yedekler yalnızca servis personelinin gözetimi altında geri yüklenebilir. Geri yükleme yapıldığında, yedekleme
sonrasında toplanan herhangi bir veri kalıcı olarak kaybedilir ve kaybedilen veriler kurtarılamaz.

•

Hastanın başını çevirirken gözlüklere ya da gözlük kayışına dokunmak, kameranın hareket etmesi
nedeniyle veri toplamada artefaktlar oluşmasına neden olabilir.

•

Seçili testlere ait videoyu silmeyi tercih ederseniz ve komut istemlerinde Yes (Evet) öğesine tıklarsanız,
video verileri kalıcı olarak silinir. Video verileri geri getirilemiyor.

•

Seçilen testi silmeyi seçerseniz ve komut isteminde Evet düğmesine tıklarsanız test verileri kalıcı olarak
silinecektir. Test, geri getirilemez.

•

Natus tarafından belirtilenler dışında üçüncü taraf yazılımı (uygulamalar, programlar ya da yardımcı
uygulamalar) yüklenmesi, bu sistemin güvenliğini ve etkinliğini bozabilir.

•

Göz konumu göstergesinin konumunun doğru olması, bir sonraki adımda başın doğru şekilde
konumlandırılmasını sağlar. Devam etmeden önce, göz konumu göstergesinin geri bildirim grafiği
üzerinde başın önünde düz durup durmadığını kontrol edin.

79

Üretici

12

Üretici
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup
Danimarka
Tel.: +45 45 75 55 55
Faks: +45 45 75 55 59
E-posta: otoinfo@natus.com
İnternet: hearing-balance.natus.com

Üreticinin Sorumluluğu
Üretici cihazın güvenliği, sağlamlığı ve performansı üzerindeki etkiler konusunda yalnızca aşağıdaki durumlarda sorumlu
tutulabilecektir:
•

Tüm montaj işlemleri, uzatmalar, yeniden ayarlamalar, modifikasyonlar ya da onarımlar ekipman üreticisi
tarafından veya üreticinin yetkilendirdiği personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

•

Cihazın bağlı olduğu elektrik tesisatı, bu kılavuzdaki Teknik Spesifikasyonlarda belirtilen gerekliliklere uygundur.

•

Cihaz yalnızca kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanılır.

Üretici başka şahıslarca servis gören ya da tamir edilen cihazın çalışma güvenilirliği, sağlamlığı ve performansı
konusunda her türlü sorumluluğu reddetme hakkını saklı tutar.
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Elden Çıkarmayla İlgili Talimatlar
Natus Medical Incorporated, Avrupa Birliği WEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman) Yönetmeliği 2012/19/AB’deki
gereklilikleri karşılamayı taahhüt etmektedir. Bu yönetmeliklerde, WEEE’nin güvenli bir şekilde yeniden kullanılmasını ve
geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamak üzere, uygun şekilde işlenmeleri ver geri kazanılmaları için elektrikli ve
elektronik atıkların ayrı olarak toplanması gerektiği belirtilmektedir. Taahhüt doğrultusunda Natus Medical Incorporated,
başka bir düzenleme olmadığı sürece geri alma ve geri dönüştürme yükümlülüğünü son kullanıcıya vermiştir. Bölgenizde
kullanabileceğiniz toplama ve geri dönüşüm sistemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi almak için natus.com adresinden bizimle
iletişime geçebilirsiniz.
Elektrikli ve elektronik ekipmanlarda (EEE), WEEE doğru şekilde işlem görmediğinde insan sağlığı ve çevre için tehlikeli
olan ve risk teşkil eden malzemeler, bileşenler ve maddeler yer almaktadır. Bu nedenle son kullanıcılar da WEEE’nin
güvenli bir şekilde tekrar kullanılması ve geri dönüştürülmesi için belirli kurallara uymalıdır. Elektrikli ve elektronik
ekipman kullanıcıları WEEE’yi diğer atıklarla beraber atmamalıdır. Kullanıcılar, atık elektrikli ve elektronik ekipmanların
elden çıkarılmasıyla ilişkili çevresel etkileri azaltmak ve atık elektrikli ve elektronik ekipmanların yeniden kullanılma, geri
dönüşüme kazandırılma ve geri kazanılma olasılığını artırmak amacıyla, belediyelerin toplama planlarından ya da
üreticilerin/ithalatçıların geri alma yükümlülüklerinden ya da lisanslı atık toplayıcılarından yararlanmalıdır.
Üzeri çizili tekerlekli çöp kutusuyla işaretlenen ekipmanlar elektrikli ve elektronik ekipmandır. Üzerinde çarpı işareti
olan tekerlekli çöp kutusu sembolü, atık elektrikli ve elektronik ekipmanların, ayrılmamış atıklarla birlikte atılmaması ve
ayrı olarak toplanması gerektiğini gösterir.
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