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Описание на устройството

1

Описание на устройството
Въздушният термичен иригатор ICS Aircal® е удобен и точен въздушен термичен стимулатор, който се
използва за провокиране на нистагъм по време на VNG/ENG. Устройството създава термична стимулация
чрез внимателно контролиран въздушен поток. Температурата на въздуха е регулируема от 12°C до 50°C.
Системата се доставя с предварително настроени две температури – една за топла и една за студена
термична стимулация. Точният контрол на температурата се поддържа чрез термистор, разположен в близост
до точката на извеждане на въздушния поток. Иновативният дизайн на отоскопската процедурна глава
позволява наблюдаване на точката на стимулация, като осигурява валидни и повторяеми реакции.

1.1

Предназначение
Въздушният термичен стимулатор е устройство, което подава струя въздух до ушния канал при контролирани
дебити и температура и е предназначено за тестване на вестибуларната функция на системата за равновесие
на тялото на пациента. Вестибуларната стимулация на полуокръжните канали създава рефлексни движения
на очите, които се измерват и записват от нистамограф.

1.2

Предвидени потребители и целева група пациенти
Системата ICS Aircal трябва да се използва само от квалифициран медицински персонал с предварителни
познания относно медицинските и научните факти, които лежат в основата на процедурата.
Системата ICS Aircal е предназначена за пациенти от всички възрасти, които могат да издържат изследването.

1.3

Клинични преимущества
Термичният тест е традиционна клинична процедура, която включва клинично насочване на топъл и студен
въздух или вода в ушния канал на пациента за даден период от време. Резултантните движения на очите се
измерват и анализират. Термичното изследване се извършва първоначално без фиксация и след това се прави
фиксация за даден период от време след края на подаване на стимулите. Тези тестове са предназначени да
бъдат част от набор от вестибуларни тестове за подпомагане на поставянето на диференциална диагноза.

1.4

Противопоказания и нежелани реакции
Не извършвайте иригация при пациенти с перфорации на тъпанчевата мембрана.

1.5

Типографски условни обозначения
Употреба на условните обозначения за предупреждение, внимание и забележка
За привличането на вниманието Ви към информация относно безопасна и правилна употреба на устройството
или софтуера, ръководството използва предупредителни текстове, както следва:
Предупреждение • Показва, че съществува вероятност от нараняване, смърт или други
сериозни нежелани реакции, свързани с употребата или неправилната употреба на
устройството.
Внимание • Показва, че съществува възможност за проблем с устройството, свързан
с неговото използване или неправилна употреба. Такива проблеми включват неизправност
на устройството, отказ на устройството, повреда на устройството или повреда на друго
имущество.
Забележка • Показва, че трябва да обърнете специално внимание.
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2.1

План на помещението
A

H
D
B
G

C
E
A.
B.
C.
D.

Мивка
Компютър
Плот за оборудването
Шкафове над плота

F
E.
F.
G.
H.

Стол на провеждащия изследването
Столче за крака
Маса за изследвания
Телефон

Устройството ICS Aircal е предназначено да се използва на удобна височина, например на маса или количка.
Устройството ICS Aircal може да бъде поставено върху хардуерните елементи на ICS Chartr® 200 VNG/ENG. Найдобре е устройството ICS Aircal да се постави отгоре, така че да може да се допълва вода при необходимост.
Уверете се, че процедурната глава на устройството може да достигне ухото на пациента. Уверете се, че столът
може да бъде регулиран до височина, която ще позволи да наблюдавате тъпанчевата мембрана (тъпанчето),
докато се изпълнява иригацията.
6
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Внимание • Системата ICS Aircal е предназначена за употреба само от квалифициран
медицински персонал.

2.2

Монтаж и настройка

2.2.1

Отстраняване на транспортните винтове
За предотвратяване на възможни повреди по време на транспортиране корпусът на въздушната помпа
е осигурен с транспортни винтове. Тези винтове трябва да се отстранят, за да се позволи корпусът да се
движи и така да се намали шумът, който въздушната помпа създава. Важно е да се запазят транспортните
винтове, за да се осигури корпусът, ако се наложи устройството някога да се транспортира.
Отстранете транспортните винтове (А) и (В).
Съхранявайте ги с комплекта на спринцовката, фунията и шестограмния ключ.

2.2.2

Монтиране на поставката на процедурната глава
Забележка • Монтирайте поставката, преди да напълните резервоара за вода. Монтажът изисква
устройството ICS Aircal да е наклонено на повече от 20°. Ако в резервоара има вода, накланянето на
устройството може да въведе въздух в системата. Рискът от повреда на системата е малък, но би се
наложило промиване на резервоара за вода, за да може системата да работи правилно и да не прегрява.
Преди да монтирате поставката за процедурната глава, определете как трябва да бъде монтирана:
•

Поставката може да бъде монтирана отляво или отдясно на устройството.

•

За устройства, поставени далеч от ръба на масата, се препоръчва поставката да се монтира
в хоризонтална позиция (А).
За устройства, поставени на ръба на масата, се препоръчва поставката да се монтира под ъгъл (В).

Пликчето, доставено с поставката, съдържа три винта и шестограмен ключ.
Поставете устройството ICS Aircal на едната му страна, като страната, избрана за закрепване на поставката
е обърната към тавана, а долната страна на устройството е обърната към Вас.
ICS Aircal
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Открийте отворите за монтиране на конзолата.

Прикрепете конзолата към устройството, като използвате шестограмния ключ за затягане на винтовете.
Закрепете поставката с края, на който се захваща долната страна на процедурната глава, обърната към
предната страна на устройството. Плъзнете поставката върху конзолата в хоризонтално положение.

За устройства, поставени на ръба на масата, наклонете конзолата докрай напред.
Уверете се, че монтажният отвор на конзолата съвпада с монтажния отвор на поставката. Прикрепете
поставката към конзолата, като използвате шестограмния ключ за затягане на винта.
Приберете шестограмния ключ с комплекта на спринцовката. Той ще Ви е необходим, когато пълните
резервоара за вода.

2.2.3

Представяне на задния панел на ICS Aircal

USB портът
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позволява актуализиране на фърмуера. Вижте „Процедури с фърмуера“ ► 38.
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2.2.3.1

Свързване на педала
Устройството ICS Aircal има педал. Свържете педала на гърба на иригатора
. Ако устройството
ICS Aircal е свързано със система ICS VNG/ENG и искате да използвате педала за стартиране на тестове,
различни от термичния тест, иригаторът трябва да бъде включен, за да се използва педалът.

2.2.3.2

Свързване към система ICS VNG/ENG
Устройството ICS Aircal може да се свърже към система ICS VNG/ENG. Включете кабела на иригатора към гърба
на иригатора

и към системата ICS VNG/ENG.

Свързване на двете устройства заедно създава допълнителна функционалност. Вижте „Действие на тригера за
активиране“ ► 19 за повече информация.

2.2.3.3

Свързване на захранващия кабел
Устройството ICS Aircal трябва да бъде свързано към електрически стенен контакт чрез закрепване на
захранващия кабел към устройството ICS Aircal и включването на кабела в електрическия стенен контакт.

A. Конектор за захранващ кабел
Предупреждение • За да избегнете риска от възникване на токов удар, това оборудване трябва
да бъде свързвано само към електрозахранваща мрежа със защитно заземяване.

2.2.3.4

Изключване на захранващия кабел
Устройството ICS Aircal и всяко устройство, което ще бъде свързано и има собствено захранване, трябва да
бъде изключено преди извършване на свързванията.
Предупреждение • За изключване на устройството от мрежовото захранване извадете
щепсела от електрическия стенен контакт. Не позиционирайте устройството на място,
където ще бъде трудно изваждането на щепсела от електрическия стенен контакт.

ICS Aircal
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2.2.3.5

Процедура за пълнене и промиване
Устройството ICS Aircal използва вода за охлаждане на въздуха. Резервоарът за вода трябва да бъде напълнен
преди използването на устройството.
Предупреждение • За предотвратяване на токов удар устройството ICS Aircal трябва да бъде
изключено от бутона и от електрическия стенен контакт при пълнене или допълване на
резервоара за вода.

Забележка • Използвайте тази процедура:
Ако устройството ICS Aircal е получено веднага след транспортирането му и е сухо. То трябва да
бъде напълнено и промито.
Ако нивото на водата на дисплея стигне нула, тъй като потребителят не е допълвал резервоара
с вода, когато се е извеждала оранжева лента.
Ако устройството ICS Aircal е наклонено на повече от 20° с работеща водна помпа.
Ако никой от тези критерии не е изпълнен, за нивото на водата се показва оранжева лента
и е необходимо допълване, следвайте инструкциите в „Процедура за допълване“.

Забележка • Използвайте само дестилирана вода. Използването на обикновена вода от чешмата ще
доведе до минерални отлагания и ще застраши устройството ICS Aircal.

Пълнене
Изключете устройството ICS Aircal от бутона и от електрическия контакт.
Избършете праха от горната страна на корпуса.
Има малко капаче на гърба отдясно на корпуса, като се гледа към предния панел. С помощта на
шестограмния ключ (включен в комплекта) развийте капачето на резервоара и го отстранете.

A.
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Капаче на резервоара
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С помощта на шестограмния ключ (доставен с поставката) развийте вътрешното капаче и го отстранете.

A.

Вътрешно капаче

Разгънете фунията, доставена с устройството ICS Aircal, и я поставете в отвора за пълнене на резервоара.

A.

Фуния

Налейте вода във фунията, за да напълните резервоара.
Следете внимателно нивото на водата. Напълнете до долната страна на капачето. НЕ препълвайте
резервоара.
Отстранете фунията.
Избършете водата, която може да е попаднала в малките вдлъбнатини, където се поставя вътрешното
капаче.
Поставете на мястото му вътрешното капаче.

Промиване
Включете захранващия кабел на устройството в електрическия контакт и го включете.
Изключете въздушната струя.
На гърба на панела е разположен бутон за промиване

.

Натиснете бутона за промиване, за да го включите, и задръжте 5 секунди.
Освободете бутона за промиване, за да го изключите, и изчакайте 5 секунди.
Повторете стъпки 4 и 5, като включите 10 пъти и изключите 10 пъти.
Натиснете бутона за студен стимул

. Намалете температурата до 12°C.

Ако температурата достигне зададената температура, иригаторът е промит. Продължете със стъпка 10.
ICS Aircal
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Внимание • Ако температурата не достигне 12°C за приблизително 3 минути или ако се
активира звукова аларма за превишаване на температурата, преминете към процедура
„Промиване с извита тръба“.
Изключете устройството и го откачете от електрическия контакт.
Отстранете вътрешното капаче.
Проверете дали резервоарът за вода е пълен. Ако не е, поставете фунията в отвора за пълнене на
резервоара и долейте допълнително количество вода.
Отстранете фунията и поставете вътрешното капаче. Затегнете винтовете, за да го закрепите.
Поставете външното капаче и затегнете винтовете, за да го закрепите.
Включете захранващия кабел на устройството в електрическия контакт и го включете.
Забележка • Дебитът по подразбиране на въздушната струя за термична иригация е 8 литра в минута.
Ако устройството се транспортира, настройката на бутона за въздушна струя може да бъде
променена. Възможно е да се наложи да възстановите предходната настройка на въздушната струя.

Промиване с извита тръба
Вземете спринцовката с извитата тръба и отстранете достатъчно вода за напълване на спринцовката от
резервоара.
Поставете края на извитата тръба във входния отвор на помпата. Тръбата ще бъде обърната към предната
страна на иригатора.

Докато натискате бутона за промиване

, инжектирайте водата във входа.

Освободете бутона за промиване.
Натиснете бутона за промиване, за да го включите, и задръжте 5 секунди.
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Освободете бутона за промиване, за да го изключите, и изчакайте 5 секунди.
Повторете стъпки 5 и 6, като включите 10 пъти и изключите 10 пъти.
Натиснете бутона за студен стимул

. Намалете температурата до 12°C.

Ако температурата достигне зададената температура, иригаторът е промит. Продължете със стъпка 11.
Ако температурата не достигне 12°C за приблизително 3 минути, повторете стъпки от 1 до 9.
Изключете устройството и го откачете от електрическия контакт.
Проверете дали резервоарът за вода е пълен. Ако не е, поставете фунията в отвора за пълнене на
резервоара и долейте допълнително количество вода.
Отстранете фунията и поставете вътрешното капаче. Затегнете винтовете, за да го закрепите.
Поставете външното капаче и затегнете винтовете, за да го закрепите.
Включете захранващия кабел на устройството в електрическия контакт и го включете.

2.2.3.6

Процедура за отстраняване на водата
Изключете устройството ICS Aircal от бутона и от електрическия стенен контакт.
Избършете праха от горната страна на устройството ICS Aircal, преди да отворите корпуса, за да напълните
резервоара.
Гледайте към предния панел. На дясната задна страна има малко капаче. С помощта на шестограмния ключ
(доставен с поставката) развийте външното капаче и го отстранете.
С помощта на шестограмния ключ развийте вътрешното капаче и го отстранете.
С доставения комплект на спринцовката отстранете водата от резервоара. След отстраняване на водата
върнете на местата им двете капачета.

3

Преден панел на ICS Aircal
В този раздел са описани всички органи за управление, разположени на предния панел на устройството
ICS Aircal.

3.1

Включване/изключване на ICS Aircal
Представлява бутон, който се натиска за включване/изключване на устройството ICS Aircal и се намира долу
вляво на предния панел. Устройството е включено, когато зеленият светодиод и цифровият дисплей светнат.
Когато устройството ICS Aircal е включено, то е в работен режим.

ICS Aircal
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3.2

Режим на готовност/работа
Когато устройството ICS Aircal е включено, въздушната струя е активирана и устройството е в режим по
подразбиране. С натискането на бутона за въздушна струя
се превключва устройството ICS Aircal
между режим на готовност и режим на работа. В режим на готовност (стрелката не свети) иригаторът
е включен, но въздушната струя, водната и въздушната помпа, вентилаторът и механизмите за загряване
и охлаждане са изключени. Режимът на готовност се препоръчва, когато устройството ICS Aircal е свързано
към ICS VNG/ENG и педалът се използва за стартиране на други изследвания (напр. Dix Hallpike) в софтуера
ICS Chartr. Изключвайте въздушната струя, когато устройството не се използва.

3.3

Температура

3.3.1

Препоръчителна и температура по подразбиране
Температурата по подразбиране е 24°C за студен стимул и 50°C за топъл стимул, които са температурите по
подразбиране.

3.3.2

Задаване на нова температура

3.3.2.1

Регулиране на температурата
За регулиране на температурата за използване на един пациент натиснете бутоните
. - намалява
температура, + увеличава температурата. Натиснете бутона бързо, ако са необходими малки стъпки, или
натиснете и задръжте бутона натиснат, за да се променя стойността по-бързо. Температурите могат да се
регулират на стъпка от 1/10 от градуса. Диапазонът на температурата на студена стимулация е от 12°C до 37°C.
Диапазонът на температурата на топла стимулация е 37°C до 50°C. За промяна на стойността по подразбиране
на температурата на студена стимулация или температурата на топла стимулация вижте „Промяна на
запазените стойности по подразбиране“.

3.3.3

Превключване между температура на студена стимулация и температура на топла
стимулация
Бутоните за температура на топла стимулация
или за температура на студена стимулация
позволяват на оператора да избере желания стимул. Ако устройството ICS Aircal е свързано към система
ICS VNG/ENG, с избирането на термичен протокол (напр. „Ляв топъл стимул“) автоматично ще се избере
температурата на иригатора. Поради това не е необходимо ръчно избиране. Но температурата на стартиране
по подразбиране на устройството ICS Aircal трябва да съвпада с температурата на първия термичен протокол
във Вашия списък (напр. ако започвате с „Ляв студен стимул“, по подразбиране устройството ICS Aircal започва
със „Студен стимул“). Температурата на стартиране (за студен стимул или топъл стимул) може да се запази.
По подразбиране е за „студен стимул“. Вижте Промяна на запазените стойности по подразбиране.
Избраната температура ще се покаже на дисплея. Ако устройството ICS Aircal е в режим на работа, само
температурата, която е избрана в момента, ще се показва на дисплея. На цифровия дисплей се показват
действителната и зададената температура. След избиране на температура дисплеят ще премигва, докато
температурата достигне +/–0,4 градуса от зададената температура или температурата по подразбиране.
Времето на достигане на температурата е < 60 секунди. Ако устройството ICS Aircal е в режим на готовност,
зададената температура на студен и топъл стимул ще се показват на дисплея, но действителна температура
няма да се показва.
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3.4

Таймер за продължителност

3.4.1

Препоръчителна продължителност и продължителност по подразбиране
Продължителността на термичната иригация по подразбиране е 60 секунди.

3.4.2

Задаване на нова продължителност на иригация
За настройка на продължителността на иригацията натиснете бутоните
. - намалява времето,
+ увеличава времето. Натиснете бутона бързо, ако са необходими малки стъпки, или натиснете и задръжте
бутона натиснат, за да се променя стойността по-бързо. Диапазонът за времето е от 1 до 99 секунди.
За да се промени стойността на времето на продължителност вижте „Промяна на запазените стойности по
подразбиране“.
Избраната продължителност ще се покаже на дисплея. Ако устройството ICS Aircal е в режим на работа,
на дисплея ще се показва зададеното време. След стартиране на иригация чрез педала или чрез тригера за
активиране на процедурната глава, таймерът ще започне да отброява до 0. Ще прозвучи кратък звуков
сигнал, когато таймерът достигне 0, за да предупреди провеждащия изследването да спре иригацията.
Ако устройството ICS Aircal е в режим на готовност, само зададеното време ще се показва на дисплея.

3.5

Дебит на въздушната струя

3.5.1

Препоръчителен дебит на въздушната струя и дебит на въздушната струя по
подразбиране
Дебитът по подразбиране на въздушната струя за термична иригация е 8 литра в минута.

3.5.2

Задаване на нов дебит на въздушната струя
Завъртете копчето вдясно на бутона за въздушна струя
, за да регулирате дебита. Завъртете копчето
обратно на часовниковата стрелка, за да увеличите въздушната струя и по часовниковата стрелка, за да
намалите въздушната струя. Диапазонът на дебита на въздушната струя е от 4,0 до 10 литра в минута. Дебитът
на въздушната струя се настройва в зависимост от позицията на копчето.
Избраният дебит (само действителният) ще се показва на дисплея. Ако устройството ICS Aircal е в режим на
работа на дисплея ще се показва действителния дебит. Ако устройството ICS Aircal е в режим на готовност,
дисплеят ще е изключен.

3.6

Сила на краткия звуков сигнал
Ще прозвучи кратък звуков сигнал, когато таймерът достигне 0, за да предупреди провеждащия изследването
да спре иригацията. Краткият звуков сигнал е с честота 2000 Hz.

3.6.1

Настройка на кратък звуков сигнал по подразбиране
Краткият звуков сигнал по подразбиране е зададен на ниво 2.

ICS Aircal
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3.6.2

Задаване на нова сила на краткия звуков сигнал
За настройка на силата на краткия звуков сигнал натиснете и задръжте бутона за кратък звуков сигнал
,
докато чуете звука, който желаете, като звук по подразбиране. Има четири нива на силата на краткия звуков
сигнал. За да се промени стойността на силата на краткия звуков сигнал вижте Промяна на запазените
стойности по подразбиране.

3.7

Промяна на запазените стойности по подразбиране
Променете всички настройки на желаната настройка. Изберете температура за стартиране за ICS Aircal.
Натиснете и задръжте или бутона за температура на топъл стимул

, или за температура на студен

стимул
за 3 секунди, за да настроите всички настройки по подразбиране (температура на топъл
и студен стимул, температура на стартиране, таймер за продължителност и сила на краткия звуков сигнал).
Като потвърждение, че настройките по подразбиране са запазени, ще прозвучи звуков сигнал за 1 секунда.
Не забравяйте, че температурата на стартиране по подразбиране на устройството ICS Aircal трябва да съвпада
с температурата на първия термичен протокол във Вашия списък (напр. ако започвате с „Ляв студен стимул“,
по подразбиране устройството ICS Aircal започва със „Студен стимул“).

3.8

Показание за ниво на водата
Показва се нивото на водата в резервоара за вода. Символът

показва, че резервоарът за вода е пълен

и ще се показва синя лента. Символът
показва, че резервоарът за вода е наполовина пълен и ще се
показва синя лента. Когато нивото на водата спадне между наполовина пълен резервоар и празен резервоар,
лентата ще се промени от синя на оранжева, което показва, че резервоарът за вода трябва да се допълни.
Символът

3.8.1

показва, че резервоарът за вода е празен.

Процедура за пълнене
Забележка • НЕ прилагайте тази процедура за пълнене:
1.

Ако устройството ICS Aircal е получено веднага след транспортирането му и е сухо. То трябва да
бъде напълнено и промито.

2.

Ако нивото на водата на дисплея стигне нула, тъй като потребителят не е допълвал резервоара
с вода, когато се е извеждала оранжева лента.

3.

Ако устройството ICS Aircal е наклонено на повече от 20° с работеща водна помпа.

Ако един от тези критерии за изпълнени, вижте „Начало“ и изпълнете „Процедура за пълнене
и промиване“.

Забележка • Използвайте само дестилирана вода. Използването на обикновена вода от чешмата ще
доведе до минерални отлагания и ще застраши устройството ICS Aircal.
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Процедурна глава и педал на ICS Aircal
Изключете устройството ICS Aircal от бутона и от електрическия стенен контакт.
Избършете праха от горната страна на устройството ICS Aircal, преди да отворите корпуса, за да напълните
резервоара.
Обърнете се към предния панел на ICS Aircal. На дясната задна страна има малко капаче. С помощта на
шестограмния ключ (доставен с поставката на иригатора) развийте външното капаче и го отстранете.
С помощта на шестограмния ключ развийте вътрешното капаче и го отстранете.
Разгънете фунията, доставена с устройството ICS Aircal, и я поставете в отвора за пълнене на резервоара.
Налейте вода във фунията, за да напълните резервоара.
Следете внимателно нивото на водата. Напълнете до долната страна на капачето. НЕ препълвайте
резервоара.
Предупреждение • НЕ препълвайте резервоара. Ако в малките вдлъбнатини, където се поставя
вътрешното капаче, попадне вода, избършете я, преди да поставите на мястото му
вътрешното капаче.
Поставете вътрешното капаче и затегнете винтовете.
Поставете външното капаче и затегнете винтовете.
Включете захранващия кабел на устройството ICS Aircal в електрическия стенен контакт и го включете.
Забележка • Тъй като има вероятност водата да замръзне по време на транспортиране, трябва да
бъде източена от резервоара преди транспортиране на ICS Aircal. Вижте „Процедура за отстраняване
на водата“.

4

Процедурна глава и педал на ICS Aircal

4.1

Процедурна глава
Процедурната глава може да се държи по удобен за провеждащия изследването начин. Активирането на
таймера за струята се осъществява с тригер за активиране, който се намира на процедурната глава. Лампата
на отоскопа може да се включва и изключва с бутона, намиращ се на гърба на ръкохватката под лещата.

ICS Aircal
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A.
B.

4.1.1

Вътрешен спекулум
Тригер за активиране на таймера за струята

C.
D.

Лещи на отоскопа за пълен обзор
Бутон за включване/изключване на лампата

Спекулум
Внимание • Никога не поставяйте вътрешния спекулум директно в ухото на пациента.
Преди изпълняване на иригация на пациент на процедурната глава винаги трябва да се поставя външен
спекулум за еднократна употреба. Външният спекулум е предназначен за еднократна употреба.

4.1.2

Леща
Лещата трябва да бъде почистена с кърпичка за почистване на оптични елементи. Ако с лещата се борави
неправилно и е счупена, може да се закупи нова. Плъзнете лещата извън отоскопа и поставете новата.
Вижте „Аксесоари“ ► 31 за списък на аксесоарите.

4.1.3

Бутон за включване/изключване на лампата
Лампата трябва да бъде включена по време на иригация, за да се вижда тъпанчевата мембрана (тъпанчето),
за да се следи за правилното насочване на въздушната струя. По подразбиране лампата се включва, когато
устройството ICS Aircal е в режим на работа. Лампата ще премигва, когато термичният тест/иригатор се
стартира чрез натискане на педала или тригера за активиране на процедурната глава, за да се потвърди
стартирането на устройствата. Ако устройството ICS Aircal не е използвано в продължение на 10 минути,
лампата автоматично ще се изключи.
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Изпълняване на термична иригация

4.1.4

Действие на тригера за активиране
Ако е активирана въздушната струя и температурата е ±0,4 от зададената стойност, натискането на тригера за
активиране на дръжката ще стартира таймер и лампата на процедурната глава ще премигва. (Зададената
температура трябва да бъде достигната, за да се стартира таймера и за да започне лампата да премигва.)
Ако устройството ICS Aircal е свързано към система ICS VNG/ENG:
•

При VNG първото натискане ще стартира също и записване на диаграма, а следващото натискане ще
стартира видеозаписващото устройство или ще центрира диаграмата в зависимост от конфигурацията
на софтуера.

•

При ENG първото натискане ще стартира също и записване на диаграма, а следващото натискане
центрира диаграмата.

Ако компютърът е включен, но софтуерът Natus VNG/ENG не е стартиран, таймерът на струята може да бъде
активиран чрез натискане и задържане за 5 секунди на тригера за активиране. Функциите на тригера за
активиране на таймера на струята работят паралелно на педала на процедурната глава.
Натискането на тригера за активиране на дръжката още веднъж НЯМА да спре или рестартира таймера. Ако
въздушната струя е изключена, натискането на тригера за активиране на дръжката НЯМА да стартира таймера.

4.2

Педал
Действие
Педалът се използва за активиране на таймера на струята.
Ако е свързана система ICS VNG/ENG и в софтуера е избран термичен тест, първото натискане на педала ще
стартира таймера за продължителност и записването на диаграма в софтуера. Следващото натискане ще
центрира записване на диаграма (ENG/VNG) или ще стартира видеозаписващото устройство (само при VNG).
Ако компютърът е включен, но софтуерът Natus VNG/ENG не е стартиран, дебитът може да бъде активиран
чрез натискане и задържане за 5 секунди на педала. Функциите на педала действат паралелно с тригера за
активиране на таймера за струята на процедурната глава.
Натискането на педала още веднъж НЯМА да спре или рестартира таймера.
Ако устройството ICS Aircal е в режим на готовност, натискането на педала НЯМА да стартира таймера.
В режим на готовност педалът ще стартира който и да е тест в софтуера на ICS VNG/ENG.

5

Изпълняване на термична иригация

5.1

Подготовка за изследването
Включете устройството чрез натискане на бутона на захранването долу вляво на предния панел.
Температурата по подразбиране (по подразбиране е за студен стимул) автоматично ще се избере, което се
указва чрез светване на зеления светодиоден индикатор и на цифровия дисплей. Действителната
температура ще премигва до достигане на зададената температура. Първоначално, при включване на
устройството, за достигане на зададената температура са нужни приблизително 60 секунди. Когато
зададената температура е достигната (±0,4°C), показанието на действителната температура на дисплея ще
спре да мига.
С помощта на нормален отоскоп или с процедурната глава с изключена въздушна струя прегледайте ушния
канал за наличие на церумен и за определяне как най-добре да насочвате въздушната струя. Ушният канал
трябва да бъде по същество чист от церумен. Ако не е така, церуменът трябва да се отстрани преди
стимулиране. Не използвайте вода за отстраняване на церумена, тъй като това ще понижи температурата
в ушния канал до стойност по-ниска от желаната поради остатъчната вода в ушния канал.

ICS Aircal
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Уверете се, че пациентът е разположен правилно, в легнало положение по гръб с глава извита на 30°.

Сила на тежестта

Ляв
полуокръжен
канал

5.2

Процедура на изследване
Изпълнете всяка от четирите иригации по следния начин:
Уверете се, че на процедурната глава е поставен нов спекулум.
Инструктирайте пациента да държи очите си отворени (VNG) или затворени (ENG).
Затворете очилата за VNG. За ENG пациентът трябва да затвори очите си.
Стартирайте събирането на данни за реакцията и стартирайте иригация.
Започнете изследването на пациента 20 – 30 секунди след стартиране на иригацията.
Когато се достигне зададената продължителност и устройството ICS Aircal издаде кратък звуков сигнал,
отстранете процедурната глава от ухото на пациента и продължете изследването.
Точно след пика на реакцията, позволете на пациента да фиксира очите си.
Събирайте информацията за движението на очите, докато реакцията отшуми.
Изхвърлете спекулума и внимателно поставете процедурната глава в поставката.
Ако устройството ICS Aircal е свързано към система ICS VNG/ENG, следващите натискания на превключвателя за
активиране на таймера за струята ще центрират проследяването за VNG/ENG или ще стартират видеозаписа за
VNG. (Ако има монтиран педал, той също ще служи за стартиране и центриране на диаграмите или за стартиране
на видеозапис.)

6

Безопасност на системата ICS Aircal
Това ръководство съдържа информация и предупреждения, които трябва да се спазват, за да се
гарантира безопасната работа на системата ICS Aircal.
Забележка • Правилата и разпоредбите на местните органи, ако са приложими, трябва винаги да
се спазват.
Когато устройството ICS Aircal се използва заедно със система за VNG/ENG, информацията
и предупрежденията в ръководството на потребителя на тестващото устройство трябва винаги да се
съблюдават. За инструкции за безопасност, касаещи системите за VNG/ENG, вижте съответните ръководства.
Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с уреда, трябва да се докладва на Natus Manufacturing
Limited и на компетентния орган на държавата-членка, в която се намира потребителят и/или пациентът.
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6.1

Речник на символите

Символ

Наименован
ие на символ
съгласно
посочения
стандарт

Препратка
към стандарт

Стандартно
наименование на символ

Не е приложимо

Не е приложимо

Индикация за
медицинско
изделие

Този продукт е
медицинско изделие.

Директива
93/42/ЕИО

Директива относно
медицинските изделия

Маркировка
CE

Обозначава европейско
техническо съответствие.
(Под символа е посочен
номерът на
нотифицирания орган.)

XXXX

ICS Aircal

Обяснение

MDR 2017/745

Регламент на ЕС за
медицинските изделия

21 CFR
801.109(b)(1)

Устройства за поставяне на
етикети

Само за рецепти

Указва, че продуктът е
разрешен за продажба от
или по поръчка на
лицензиран медицински
специалист.

Не е приложимо

Не е приложимо

Количество

Брой части в опаковката.

Директива
2012/19/ЕС

Отпадъци от електрическо
и електронно оборудване
(ОЕЕО)

Инструкции за
изхвърляне
в края на
експлоатацион
ния живот

Показва, че отпадъците
от електрическо
и електронно оборудване
не трябва да се изхвърлят
заедно с несортирани
отпадъци, а трябва да се
събират отделно.

ISO 152231:2016
Референтен
№ 5.1.1
(ISO 7000-3082)

Медицински изделия.
Символи, използвани
в етикетите при етикетиране
и в предоставяната
информация за медицински
изделия

Производител

Указва производителя на
медицинското изделие.

ISO 152231:2016
Референтен
№ 5.1.3.
(ISO 7000-2497)

Медицински изделия.
Символи, използвани
в етикетите при етикетиране
и в предоставяната
информация за медицински
изделия. Част 1: Общи
изисквания.

Дата на
производство

Указва датата, на която
е произведено
медицинското изделие.

ISO 15223-1
Референтен
№ 5.1.5

Медицински изделия.
Символи, използвани
в етикетите при етикетиране
и в предоставяната
информация за медицински
изделия.

Код на партида

Указва кода на партидата
на производителя, за да
може партидата да бъде
идентифицирана.
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Символ

Препратка
към стандарт

Стандартно
наименование на символ

ISO 15223-1
Референтен
№ 5.1.6

Медицински изделия.
Символи, използвани
в етикетите при етикетиране
и в предоставяната
информация за медицински
изделия.

Каталожен
номер

Указва каталожния номер
на производителя за
идентифициране на
медицинското изделие.

ISO 152231:2016
Референтен
№ 5.1.7.
(ISO 7000-2498)

Медицински изделия.
Символи, използвани
в етикетите при етикетиране
и в предоставяната
информация за медицински
изделия. Част 1: Общи
изисквания.

Сериен номер

Указва серийния номер
на производителя за
идентифициране на
медицинското изделие.

Сертифицирано
от UL

Не е приложимо

Не е приложимо

Сертификации от
национално признати
тестващи лаборатории
(NRTL).

IEC 60601-1,
Референтен №
Таблица D.2,
Символ 20
(IEC 60417-5333)

Електрическо медицинско
оборудване – Част 1 Общи
изисквания за безопасност
и важни характеристики

Приложена
част тип BF

За идентифициране на
приложена част тип BF,
отговаряща на IEC 60601-1.

ISO 152231:2016
Референтен
№ 5.4.3.
(ISO 7000-1641)

Медицински изделия.
Символи, използвани
в етикетите при етикетиране
и в предоставяната
информация за медицински
изделия.

Направете
справка
с инструкциите
за употреба

Указва необходимостта
потребителят да разгледа
инструкциите за
употреба.

IEC 60601-1,
Референтен №
Таблица D.2,
Знак за
безопасност 10
(ISO 7010-M002)

Електрическо медицинско
оборудване – Част 1 Общи
изисквания за основна
безопасност и съществени
характеристики.

Следвайте
инструкциите
за употреба

Вижте ръководството за
употреба/брошурата.

ISO 15223-1,
Клауза 5.4.4
ISO 60601-1
Таблица D.1
символ 10

Медицински изделия.
Символи, използвани
в етикетите при етикетиране
и в предоставяната
информация за медицински
изделия.

Обяснение

ЗАБЕЛЕЖКИ относно
ЕЛЕКТРОМЕДИЦИНСКА
АПАРАТУРА
„Следвайте инструкциите
за употреба.“

Електрическо медицинско
оборудване – Част 1 Общи
изисквания за основна
безопасност и съществени
характеристики.
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Наименован
ие на символ
съгласно
посочения
стандарт

Внимание

Указва необходимостта
потребителят да се
консултира с
инструкциите за употреба
за важна предпазна
информация, като
предупреждения
и предпазни мерки,
които поради различни
причини не могат да
бъдат представени на
самото медицинско
изделие.
ICS Aircal
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Символ

Наименован
ие на символ
съгласно
посочения
стандарт

Препратка
към стандарт

Стандартно
наименование на символ

IEC 60601-1,
Таблица D.2
символ 2

Електрическо медицинско
оборудване – Част 1 Общи
изисквания за основна
безопасност и съществени
характеристики.

Знак за
предупреждение

Указва необходимостта
потребителят да се
консултира с
инструкциите за употреба
за важна предпазна
информация, като
предупреждения
и предпазни мерки,
които поради различни
причини не могат да
бъдат представени на
самото медицинско
изделие.

ISO 152231:2016
Референтен
№ 5.2.8.
(ISO 7000-2606)

Медицински изделия.
Символи, използвани
в етикетите при етикетиране
и в предоставяната
информация за медицински
изделия.

Да не се
използва, ако
опаковката
е повредена

Указва, че медицинското
изделие не трябва да се
използва, ако опаковката
е била повредена или
отворена.

ISO 15223-1
Референтен
№ 5.3.7
(ISO 7000-0632)

Медицински изделия.
Символи, използвани
в етикетите при етикетиране
и в предоставяната
информация за медицински
изделия.

Ограничения на
температурата

Указва ограниченията на
температурата (при
съхранение), при които
медицинското изделие
може да бъде безопасно
изложено.

ISO 152231:2016
Референтен
№ 5.3.8.
(ISO 7000-2620)

Медицински изделия.
Символи, използвани
в етикетите при етикетиране
и в предоставяната
информация за медицински
изделия.

Ограничение
за влажност

Указва диапазона на
влажност (при
съхранение), на който
медицинското изделие
може да бъде безопасно
изложено.

ISO 152231:2016
Референтен
№ 5.3.9
(ISO 7000-2621)

Медицински изделия.
Символи, използвани
в етикетите при етикетиране
и в предоставяната
информация за медицински
изделия.

Ограничение за
атмосферно
налягане

Указва приемливите
горни и долни граници за
атмосферно налягане
при транспортиране
и съхранение.

Обяснение

ISO 15223 Ограничение за
атмосферното налягане
ISO 7000 Ограничение за
атмосферното налягане

ISO 152231:2016
Референтен
№ 5.4.2.
(ISO 7000-1051)

ICS Aircal

Медицински изделия.
Символи, използвани
в етикетите при етикетиране
и в предоставяната
информация за медицински
изделия

Да не се
използва
повторно

Указва, че медицинското
изделие е предназначено
за еднократна употреба
или за употреба за един
пациент в една
процедура.
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Символ

Препратка
към стандарт

Стандартно
наименование на символ

Наименован
ие на символ
съгласно
посочения
стандарт

Обяснение

ЗАБЕЛЕЖКА: Синоними
на „Да не се използва
повторно“ или
„еднократна употреба“
и „използвайте само
веднъж“.
Графични символи за
употреба върху
оборудването

Режим на
готовност

Указва превключвателя
или положението на
превключвателя, чрез
който част от
оборудването се
включва, за да бъде
приведено в състояние
на готовност.

Символ 5140

Графични символи за
употреба върху
оборудването

Нейонизиращо
електромагнитно
излъчване

Указва общо повишени,
потенциално опасни нива
на нейонизиращо
лъчение.

Не е приложимо

Не е приложимо

Педал

Разположен на задния
панел. Порт за педал.

Не е приложимо

Не е приложимо

Порт за
системата
ICS VNG/ENG

Разположен на задния
панел. Порт за системата
ICS VNG/ENG

Не е приложимо

Не е приложимо

USB порт

Разположен на задния
панел. Порт за компютър
(използва се за
актуализиране на
фърмуера и за бъдещи
развойни дейности).

Не е приложимо

Не е приложимо

Бутон за
промиване

Разположен на задния
панел. Бутон за
промиване за резервоара
за вода

ISO 7000/
IEC 60417
Символ 5009

ISO 7000/
IEC 60417

6.2

Общи предупреждения и забележки
Продуктите ICS на Natus Medical Denmark ApS не са предназначени за употреба заедно с устройства, които не
са одобрени от Natus Medical Denmark ApS. Използването на продукти Natus ICS с неодобрени части може
да породи риск за пациента. Всички части на устройството ICS Aircal са подходящи за употреба в среда на
пациенти.
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6.2.1

Предупреждения
Предупреждения • Следните условия или практики могат да представляват възможен риск от
смърт или сериозно нараняване на потребителя или пациента:

ICS Aircal

•

От съображения за безопасност и за да не се анулира гаранцията, устройството ICS Aircal
трябва да се обслужва само от оторизиран сервизен персонал. В случай на дефекти
опишете подробно дефекта(ите) и се свържете с доставчика си. Не използвайте
дефектирал инструмент.

•

Дръжте устройството далеч от течности. Не допускайте влага в устройството.
Влагата в устройството може да повреди инструмента и може да създаде риск от токов
удар върху потребителя или пациента.

•

Не използвайте устройството ICS Aircal при наличие на запалими вещества (газове) или
в среда, богата на кислород.

•

Устройството ICS Aircal е предназначено за употреба в електромагнитна среда, в която
смущенията от излъчвания са контролирани. Потребителят на устройството ICS Aircal
може да помогне за предотвратяване на електромагнитни смущения чрез поддържане на
минимално разстояние между преносима и мобилна РЧ комуникационна апаратура.

•

Устройството ICS Aircal трябва да бъде монтирано и въведено в експлоатация съгласно
информацията за EMC, предоставена в това ръководство. Преносима и мобилна РЧ
комуникационна апаратура може да повлияе на електромедицинското оборудване.
Устройството ICS Aircal може да бъде подложено на смущения от друго оборудване
с изисквания за CISPR емисии.

•

Използването на аксесоари и кабели, различни от посочените в списъка на аксесоарите,
включен в това ръководство, може да доведе до повишени емисии или понижена
устойчивост на устройството ICS Aircal.

•

Случайни повреди и неправилно боравене с устройството могат да имат отрицателен
ефект върху функционалността на устройството. Свържете се с доставчика за съвет.

•

Надеждност на заземяването, която може да се постигне единствено когато
оборудването е свързвано към еквивалентно гнездо от болничен клас.

•

Настройки по подразбиране, които са препоръчителни за доставяне на стимул, който да
произведе отговор, сравним с водна иригация. Увеличена продължителност над 60 секунди
или алтернативни настройки на температурата може да доведат до дискомфорт на
пациента.

•

Използвайте единствено аксесоарите, посочени в раздел Технически спецификации.
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6.2.2

Предупреждения
Внимание • Следните условия или практики могат да представляват риск от нараняване на
потребителя или пациента или риск от увреждане на данните или устройството:

6.2.3

•

Нито една от частите не трябва да бъде поглъщана, изгаряна или по някакъв начин
използвана за цели, различни от приложенията, посочени в раздела „Предназначение“
на това ръководство.

•

Устройството може да бъде изхвърляно като нормален отпадък от електронно
оборудване съгласно местните разпоредби.

•

Никога не поставяйте спекулума на процедурната глава в ухото на пациента, без преди
това да поставите външен спекулум за еднократна употреба. Спекулумът трябва да се
постави внимателно в ухото на пациента. Избягвайте прилагане на прекомерна сила и не
го вкарвайте дълбоко, тъй като това може да причини нараняване.

•

Незабавно прекратете употребата на устройството, ако възникне дразнене на кожата
или дискомфорт.

•

Следвайте инструкции за почистване.

•

Не почиствайте и не използвайте повторно спекулума.

•

Не гледайте в светлинния лъч и не насочвайте лъча директно в очите на други хора. Това
може да доведе до увреждане.

Забележки
Забележка • Следните условия или практики изискват от потребителя специално внимание:

6.3

•

От съображения за безопасност и поради въздействие върху ЕМС, аксесоарите, свързани към
изходните фитинги на оборудването, трябва да са идентични с типа, доставен със системата.

•

Препоръчваме устройството да не се поставя върху друго оборудване (с изключение на
ICS Chartr 200 VNG/ENG, както е описано в раздел „План на помещението“ или да се поставя
в недобре вентилирано помещение, тъй като това може да повлияе на работата на
устройството. Ако се постави върху или в близост до друго оборудване, уверете се,
че работата на устройството не се повлиява.

•

Източете водата от резервоара и осигурете корпуса на въздушната помпа с транспортните
винтове преди транспортиране.

•

Вижте раздел „Други референции“ за подробна информация относно устройството.

•

Ако правилното функциониране или безопасността на функционирането на иригатора на
устройството са нарушени по някакъв начин, изключете иригатора от електрическия контакт
и го обезопасете срещу по-нататъшна употреба.

•

Потребителят може да заяви твърдо копие на инструкциите за употреба от производителя.

Производител
Natus Medical Denmark APS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup Дания
Тел.: +45 45 75 55 55
Факс: +45 45 75 55 59
имейл: otoinfo@natus.com
Web: hearing-balance.natus.com
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Обслужване, почистване и поддръжка

6.3.1

Отговорност на производителя
Производителят се счита за отговорен за въздействието върху безопасността, надеждността и работата на
оборудването само ако:
•

Всички операции по монтажа, разширения, пренастройки, модификации или ремонти се извършват от
производителя на оборудването или персонала, упълномощен от него.

•

Електрическата инсталация, към която е свързано оборудването, отговаря на изискванията, посочени
в раздела „Технически спецификации“ на това ръководство.

•

Оборудването се използва в съответствие с инструкциите за употреба.

Производителят си запазва правото да откаже всякаква отговорност за експлоатационната безопасност,
надеждността и работата на оборудване, обслужвано или ремонтирано от други страни.
Забележка • Вижте уебсайта на Natus за електронно копие на този документ.

6.3.2

Инструкции за достъп до електронните инструкции за употреба
Копие на инструкциите за употреба в PDF формат е на разположение в свързаната продуктова област:
•

Слух и равновесие: https://hearing-balance.natus.com/manuals

За инструкции за употреба потърсете „ICS Aircal Air Caloric Irrigator“ (Въздушен термичен иригатор ICS Aircal)
и изберете версията на Вашия език.
Файловете могат да се разпечатват, записват или в тях да се търси с Adobe Reader. Копие на Adobe Reader
може да се изтегли директно от Adobe Systems (www.adobe.com).

7

Обслужване, почистване и поддръжка
Предупреждение • Показва, че съществува вероятност от нараняване, смърт или други
сериозни нежелани реакции, свързани с употребата или неправилната употреба на
устройството.

7.1

Обслужване
Предупреждение • От съображения за безопасност и за да не се анулира гаранцията,
обслужването и ремонтът на електромедицинското оборудване трябва да се извършва само
от производителя му или от обслужващия персонал в оторизирани сервизи. В случай на дефекти
опишете подробно дефекта(ите) и се свържете с доставчика си. Не използвайте дефектирало
устройство.

7.2

Почистване
Поддържайте устройството ICS Aircal чисто и без прах по него, доколкото е възможно. За почистване на
външните повърхности на корпуса или процедурната глава използвайте мека кърпа, овлажнена с малко
количество слаб почистващ препарат.
Предупреждение • Дръжте устройството далеч от течности. Не допускайте влага
в устройството. Влагата може да повреди устройството и да създаде риск от токов удар
върху потребителя или пациента.

ICS Aircal
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7.2.1

Леща на процедурната глава
Лещата трябва да бъде почистена с кърпичка за почистване на оптични елементи.

7.2.2

Спекулум (външен)
Спекулумът е само за еднократна употреба. Допълнителни спекулуми можете да закупите от Natus Medical
Denmark ApS или от местния представител.

7.2.3

Изхвърляне
Внимание • Спекулумите (външни) са предназначени само за еднократна употреба.
При изхвърляне на използвани спекулуми трябва да се следват местните разпоредби.
Natus Medical Incorporated се ангажира да отговаря на изискванията на Директива 2012/19/ЕC относно
отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) В тези регламенти се казва, че OEEO трябва да се
събират отделно за правилното третиране и оползотворяване, за да се гарантира, че те се рециклират или
използват повторно безопасно. В съответствие с този ангажимент Natus Medical Incorporated може да
прехвърля задължението за обратно изкупуване и рециклиране на крайния потребител, освен ако не са
предприети други договорености. Моля, свържете се с нас за подробности относно системите за събиране
и оползотворяване, достъпни за Вас във Вашия регион, на natus.com.
Електрическото и електронното оборудване (EEE) съдържа материали, компоненти и вещества, които могат
да бъдат опасни и да представляват риск за здравето на хората и околната среда, в случай че OEEO не се
изхвърлят правилно. Следователно, крайните потребители също трябва да играят роля, за да се гарантира,
че OEEO се оползотворяват и рециклират правилно. Потребителите на електрическо и електронно оборудване
не трябва да изхвърлят OEEO заедно с други отпадъци. Потребителите трябва да използват общинските схеми
за събиране или задължението за връщане на производител/вносители или техните лицензирани превозвачи
за отпадъци, за да намалят неблагоприятните въздействия върху околната среда във връзка с изхвърлянето на
отпадъци от електрическо и електронно оборудване и да увеличат възможностите за повторна употреба,
рециклиране и оползотворяване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.
Оборудването, обозначено със зачертаното кошче на колела, е електрическо и електронно оборудване.
Символът на зачертаното кошче на колела показва, че отпадъците от електрическо и електронно оборудване
не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани отпадъци, а трябва да се събират отделно.

7.3

Поддръжка
Калибриране
Калибриране на тази система не се изисква. Но, ако системата не работи по очаквания начин, може да се
наложи прекалибриране.

8

Други справки
За повече подробна информация вижте уебсайта на Natus – www.natus.com.
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Технически спецификации
Устройството ICS Aircal е тип 1079 от Natus Medical Denmark ApS.

Работна среда
Температура

+15°C до +35°C (59°F до +95°F)
Операции при температура под –20°C (–4°F) или над +60°C (140°F) може да
причинят трайни повреди.

Относителна влажност

< 90%, 35°C без конденз

Налягане на въздуха

600 hPa до 1060 hPa

Съхраняване и боравене с устройството
Температура

-25°C до +60°C (-13°F до +140°F)

Относителна влажност

< 90%, 35°C без конденз

Налягане на въздуха

500 hPa до 1060 hPa

Резервоар

Забележка • Ако устройството ICS Aircal ще бъде съхранявано
продължително време, без да се използва или транспортира,
резервоарът трябва да е празен.

Стандарти
Безопасност

Клас I, Тип BF, IPX0.
Съответства на:
IEC 60601-1:2005 + AMD1:2012
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-6:11(R16)

EMC

IEC 60601-1-2:2014

Работни характеристики

ICS Aircal

Диапазон на температурата
на стимулите

от 12°C до 50°C

Студен стимул

от 12°C до 37°C (Препоръчителна настройка: 24°C)

Топъл стимул

от 37°C до 50°C (Препоръчителна настройка: 50°C)

Показания на температурата

Цифрови

Време за достигане до
температурата

< 60 секунди

Точност на температурата

± 0,4°C

Времеви диапазон

от 1 до 99 секунди (Препоръчителна настройка: 60 секунди)

Диапазон на дебита

4,0 – 10 литра в минута (Препоръчителна настройка: 8 литра в минута)

Точност на дебита

± 0,4 литра в минута
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Размери
Ширина

34,3 cm (13,5 инча)

Дълбочина

30,5 cm (12 инча)

Височина

10,2 cm (4 инча)

Тегло
С празен резервоар

7,9 kg (17,5 lbs)

С пълен резервоар

8,2 kg (18 lbs)

Захранване
Входно напрежение

100 – 240 VAC 50/60 Hz

Консумация на
електроенергия

< 192 VA

Предпазител

T 1,6H 250 V

Приложна част
Приложната част на устройството ICS Aircal е главата на иригатора.

Важни характеристики
Устройството ICS Aircal няма съществени работни характеристики.
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9.1

ICS Aircal

Аксесоари
Поз.

Номер на част

Спекулум (К-во 25 бр.)

8-62-44100

Леща

8-35-33300

Комплект на спринцовката

8-62-46300

Фуния

1-12-66100

Комплект на поставката за процедурната глава

8-62-46200

7-щифтов mini-DIN кабел (ICS Chartr 200, Hortmann Vestlab)

8-71-90400

9-щифтов миниатюрен към 7-щифтов mini-DIN (ICS Chartr XP)

8-71-90300

Педал

8-35-39700

Захранващ кабел, захранване от болничен клас съгласно IEC, САЩ

7630024

Захранващ кабел, стандартен, ЕС

8-71-240

Захранващ кабел, UK

8-71-80200

Захранващ кабел, AUS

8-71-82700

Захранващ кабел, BR

8-71-90600
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Информация относно EMC
(електромагнитна съвместимост)
•

Устройството ICS Aircal е част от електромедицинска система и поради това за него важат специални
предпазни мерки за обезпечаване на безопасност. По тази причина инструкциите за монтаж
и експлоатация, предоставени в този документ трябва да бъдат стриктно спазвани.

•

Преносими и мобилни високочестотни комуникационни устройства, например мобилни телефони,
може да предизвикат смущения във функционирането на устройството ICS Aircal.

IEC 60601-1:2012 и IEC 60601-1-2:2014
Указания и декларация на производителя – електромагнитни емисии за всички устройства и системи
Устройството ICS Aircal е предназначено за използване в посочената по-долу електромагнитна среда. Потребителят на устройството ICS Aircal
трябва да гарантира, че то се използва в такава среда.
Тест на емисиите

Съответствие

Електромагнитна среда – Ръководство

РЧ емисии CISPR11

Група 1

Устройството ICS Aircal използва РЧ енергия само за целите на вътрешното си
функциониране. Следователно неговите РЧ емисии са много ниски и няма вероятност
да причинят смущения в близкото електронно оборудване.

РЧ емисии CISPR11

Клас А

Устройството ICS Aircal е подходящо за употреба в болнични и клинични среди.

Хармонични емисии
IEC 61000-3-2

Съответства

Колебания на
напрежението/емисии на
трептене IEC 61000-3-3

Съответства

Характеристиките на ЕМИСИИТЕ на това оборудване го правят подходящо за
използване в индустриални зони и болници (CISPR 11 клас A). Ако се използва
в жилищна среда (за която обикновено се изисква CISPR 11 клас В), това оборудване
може да не предлага адекватна защита на радиочестотните комуникационни услуги.
Потребителят може да предприеме мерки за смекчаване, като премести или
преориентира оборудването.

Указания и декларация на производителя – електромагнитна устойчивост за всички устройства и системи
Устройството ICS Aircal е предназначено за използване в посочената по-долу електромагнитна среда. Потребителят на устройството ICS Aircal
трябва да гарантира, че то се използва в такава среда.
Тест за устойчивост

IEC 60601 ниво на тест

Ниво на съответствие

Електромагнитна среда – Ръководство

Електростатично
разреждане (ESD)

+/- 8 kV контакт

+/- 8 kV контакт

IEC 61000-4-2

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

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

+/– 8 kV, +/– 15 kV по въздух

+/– 8 kV, +/– 15 kV по въздух

Подовете трябва да са дървени, бетонни или
покрити с керамични плочки. Ако подовете са
покрити със синтетичен материал, относителната
влажност трябва да бъде най-малко 30%.

Електрически бърз
преходен процес/пакет
импулси

+/- 2 kV за линии на
захранването

+/- 2 kV за линии на
захранването

Качеството на захранването трябва да бъде
в типична търговска или болнична среда.

IEC 61000-4-4

+/– 1 kV за входни/изходни
линии

+/– 1 kV за входни/изходни
линии

Вълни

+/- 1 kV линия(и) към линия(и)

+/- 1 kV линия(и) към линия(и)

IEC 61000-4-5

+/– 2 kV линия(и) към земя

+/– 2 kV линия(и) към земя

+/– 2 kV Вх./изх. линия(и)
към земя

+/– 2 kV Вх./изх. линия(и) към
земя

Понижаване на
напрежението, кратки
прекъсвания и промени
в напрежението на
входните линии на
захранването
IEC 61000-4-11

0% UT; 0,5 цикъл

0% UT; 0,5 цикъл

При 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° и 315°

При 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° и 315°

0% UT; 1 цикъл

0% UT; 1 цикъл

и

и

70% UT; 25/30 цикъла

70% UT; 25/30 цикъла

Еднофазово: при 0°

Еднофазово: при 0°

Прекъсвания на
напрежението във
входните захранващи
линии IEC 61000-4-11

0% UT; 250/300 цикъла

0% UT; 250/300 цикъла

Честота на захранване
(50/60 Hz) магнитно поле

30 A/m

Няма портове, които биха
могли да бъдат засегнати

IEC 61000-4-8

Качеството на захранването трябва да бъде
в типична търговска или болнична среда.

Качеството на захранването трябва да бъде
в типична търговска или болнична среда.
Ако потребителят на устройството ICS Aircal
изисква продължителна работа по време на
прекъсване на мрежовото електрозахранване,
се препоръчва устройството ICS Aircal да се
захранва от непрекъсваемо захранване или
батерия.

Магнитните полета на честотата на мощността
трябва да бъдат на нива, характерни за типично
място в типична търговска или болнична среда.

UT е AC мрежово напрежение преди прилагането на тестовото ниво.
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Указания и декларация на производителя – електромагнитна устойчивост – за апаратура и системи в среда за професионална медицинска
употреба
Устройството ICS Aircal е предназначено за използване в посочената по-долу електромагнитна среда. Потребителят на устройството ICS Aircal
трябва да гарантира, че то се използва в такава среда.
Тест за устойчивост

IEC 60601 ниво на тест

Ниво на съответствие

Проведена РЧ

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz до 80 MHz

150 kHz до 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM честотни ленти

ISM честотни ленти

Излъчена РЧ

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz до 2,7 GHz

80 MHz до 2,7 GHz

Полета в близост от РЧ безжични
комуникации

27 V/m

27 V/m

IEC 61000-4-3

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

Електромагнитна среда –
Ръководство

Разделителното разстояние между
електронните части на устройството
ICS Aircal и всички устройства за РЧ
безжична комуникация трябва да бъде
повече от 30 cm (11,8 инча).

Забележка 1: При 80 MHz и 800 MHz се прилага разделително разстояние за по-високия честотен обхват.
Забележка 2: Тези указания може да не се прилагат във всички ситуации. Електромагнитното разпространение се влияе от абсорбцията
и отражението от структури, обекти и хора.
a. Силата на полето от фиксирани предаватели, като базови станции за радио- (клетъчни/безжични) телефони и наземни мобилни
радиостанции, любителско радио, AM и FM радиоизлъчване и телевизионно излъчване, не могат да бъдат предвидени теоретично
с точност. За да се оцени електромагнитната среда, дължаща се на фиксирани РЧ предаватели, трябва да се вземе предвид изследването
на електромагнитното място. Ако измереният интензитет на полето в местоположението, в което се използва устройството ICS Aircal,
надвишава приложимото ниво на РЧ съвместимост по-горе, устройството ICS Aircal трябва да се наблюдава, за да се провери дали работи
нормално. Ако се наблюдава неправилна работа, може да са необходими допълнителни мерки, например преориентиране или
преместване на устройството ICS Aircal.
b. В честотния обхват от 150 kHz до 80 MHz силата на полето трябва да бъде по-малка от 3 V/m.
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Информация относно EMC (електромагнитна съвместимост)

Препоръчителни разделителни разстояния между преносима и мобилна РЧ комуникационна апаратура и устройството ICS Aircal
Устройството ICS Aircal е предназначено за употреба в електромагнитна среда, в която смущенията от излъчена РЧ са контролирани.
Клиентът или потребителят на устройството ICS Aircal може да помогне за предотвратяване на електромагнитни смущения чрез поддържане
на минимално разстояние между преносима и мобилна РЧ комуникационна апаратура (предаватели) и устройството ICS Aircal, както
е препоръчано по-долу в съответствие с максималната изходна мощност на комуникационната апаратура.
Номинална максимална
изходна мощност на
предаватели

Разделително разстояние в зависимост от честотата на предавателя

W

150 kHz до 80 MHz

80 MHz до 800 MHz

800 MHz до 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

m

За предаватели с номинална максимална изходна мощност извън посочените по-горе, препоръчителното разделително разстояние
d в метри (m) може да се изчисли посредством уравнението, приложимо за честотата на предавателя, където Р е максималната изходна
мощност, разчетена за предавателя, във ватове (W) от производителя на предавателя.
Забележка 1: При 80 MHz и 800 MHz се прилага разделително разстояние за по-високия честотен обхват.
Забележка 2: Тези указания може да не се прилагат във всички ситуации. Електромагнитното разпространение се влияе от абсорбцията
и отражението от структури, обекти и хора.

IEC 60601-1-2:2007 и EN 60601-1-2:2007
Указания и декларация на производителя – електромагнитни емисии за всички устройства и системи
Устройството ICS Aircal е предназначено за използване в посочената по-долу електромагнитна среда. Потребителят на устройството ICS Aircal
трябва да гарантира, че то се използва в такава среда.
Тест на емисиите

Съответствие

Електромагнитна среда – Ръководство

РЧ емисии

Група 1

Устройството ICS Aircal използва РЧ енергия само за целите на вътрешното
си функциониране. Следователно неговите РЧ емисии са много ниски и няма
вероятност да причинят смущения в близкото електронно оборудване.

Клас А

Изделието ICS Aircal е подходящо за използване във всякакви среди, включително
битови среди и такива, които са пряко свързани с обществената мрежа за ниско
напрежение, която захранва сгради, използвани за битови нужди.

CISPR11
РЧ емисии
CISPR11
Емисии на хармоници

Съответства

IEC 61000-3-2
Колебания на
напрежението/емисии на
трептене IEC 61000-3-3
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Съответства

Характеристиките на ЕМИСИИТЕ на това оборудване го правят подходящо
за използване в индустриални зони и болници (CISPR 11 клас A). Ако се използва
в жилищна среда (за която обикновено се изисква CISPR 11 клас В), това оборудване
може да не предлага адекватна защита на радиочестотните комуникационни услуги.
Потребителят може да предприеме мерки за смекчаване, като премести или
преориентира оборудването.
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Информация относно EMC (електромагнитна съвместимост)

Указания и декларация на производителя – електромагнитна устойчивост за всички устройства и системи
Устройството ICS Aircal е предназначено за използване в посочената по-долу електромагнитна среда. Потребителят на устройството ICS Aircal
трябва да гарантира, че то се използва в такава среда.
Тест за устойчивост

IEC 60601 ниво на тест

Ниво на съответствие

Електромагнитна среда – Ръководство

Електростатично
разреждане (ESD)

+/- 6 kV контакт

+/- 6 kV контакт

+/- 8 kV въздух

+/- 8 kV въздух

Подовете трябва да са дървени, бетонни или
покрити с керамични плочки. Ако подовете са
покрити със синтетичен материал, относителната
влажност трябва да бъде най-малко 30%.

+/- 2 kV за линии на
захранването

+/- 2 kV за линии на
захранването

Качеството на захранването трябва да бъде
в типична търговска или болнична среда.

+/– 1 kV за входни/
изходни линии

+/– 1 kV за входни/
изходни линии

+/- 1 kV линия(и) към
линия(и)

+/- 1 kV линия(и) към
линия(и)

+/– 2 kV линия(и) към земя

+/– 2 kV линия(и) към земя

< 5% UT (> 95% пад в UT) за
0,5 цикъл

< 5% UT (> 95% пад в UT) за
0,5 цикъл

40% UT (60% пад в UT) за
5 цикъла

40% UT (60% пад в UT) за
5 цикъла

70% UT (30% пад в UT) за
25 цикъла

70% UT (30% пад в UT) за
25 цикъла

< 5% UT (> 95% пад в UT) за
5 сек.

< 5% UT (> 95% пад в UT) за
5 сек.

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-2
Електрически бърз
преходен процес/
пакет импулси
IEC 61000-4-4
Вълни
IEC 61000-4-5
Понижаване на
напрежението, кратки
прекъсвания и промени
в напрежението на
входните линии на
захранването
IEC 61000-4-11

Честота на захранване
(50/60 Hz) магнитно поле
IEC 61000-4-8

Качеството на захранването трябва да бъде
в типична търговска или болнична среда.
Качеството на захранването трябва да бъде
в типична търговска или болнична среда.
Ако потребителят на устройството ICS Aircal
изисква продължителна работа по време на
прекъсване на мрежовото електрозахранване, се
препоръчва устройството ICS Aircal да се захранва
от непрекъсваемо захранване или батерия.

Магнитните полета на честотата на мощността
трябва да бъдат на нива, характерни за типично
място в типична търговска или болнична среда.

UT е AC мрежово напрежение преди прилагането на тестовото ниво.

ICS Aircal
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Информация относно EMC (електромагнитна съвместимост)

Указания и декларация на производителя – електромагнитна устойчивост – за апаратура и системи, които НЕ са животоподдържащи
Устройството ICS Aircal е предназначено за използване в посочената по-долу електромагнитна среда. Потребителят на устройството ICS Aircal
трябва да гарантира, че то се използва в такава среда.
Тест за устойчивост

IEC 60601 ниво на тест

Ниво на съответствие

Електромагнитна среда – Ръководство

Проведени РЧ тестове за
устойчивост IEC 61000-4-6

3 V rms

3 V rms

150 kHz до 80 MHz

150 kHz до 80 MHz

Преносимото и мобилно РЧ комуникационно
оборудване не трябва да се използва поблизо от изчисленото препоръчителното
разстояние за отстояние до всяка част от
изделието ICS Aircal, включително кабели,
приложимо за честотата на предавателя.
Препоръчително разстояние за отстояние:
d = 1,2

Тест за излъчвани РЧ емисии
IEC 61000-4-3

3 V/m

3 V/m

80 MHz до 2,5 GHz

80 MHz до 2,5 GHz

d = 1,2

за 80 MHz до 800 MHz

d = 2,3

за 80 MHz до 2,5 GHz,

където P е максималната мощност на
изходната мощност на предавателя във
ватове (W) според производителя на
предавателя и d е препоръчителното
разстояние за отстояние в метри (m).
Силата на полето от фиксирани РЧ
предаватели, определена от
електромагнитно проучване на място,
трябва да бъде по-малка от нивото на

a

b
съответствие във всеки честотен диапазон .
Могат да възникнат смущения в близост до
оборудване, маркирано с този символ:

Забележка 1: При 80 MHz и 800 MHz се прилага разделително разстояние за по-високия честотен обхват.
Забележка 2: Тези указания може да не се прилагат във всички ситуации. Електромагнитното разпространение се влияе от абсорбцията
и отражението от структури, обекти и хора.
a. ISM (промишлени, за научни и медицински цели) честотните ленти между 150 kHz и 80 MHz са от 6,765 MHz до 6,795 MHz; от 13,553 MHz
до 13,567 MHz; от 26,957 MHz до 27,283 MHz и от 40,66 MHz до 40,70 MHz.
b. Нивата на съответствие в ISM честотните ленти между 150 kHz и 80 MHz и в честотния диапазон от 80 MHz до 2,5 GHz са предназначени да
намаляват вероятността мобилното/преносимото комуникационно оборудване да причини смущения, ако бъде внесено по невнимание
в зоните на пациентите. По тази причина се използва допълнителен коефициент 10/3 при изчисляването на препоръчителното
разделително разстояние за предаватели в тези честотни диапазони.
c. Силата на полето от фиксирани предаватели, като базови станции за радио- (клетъчни/безжични) телефони и наземни мобилни
радиостанции, любителско радио, AM и FM радиоизлъчване и телевизионно излъчване, не могат да бъдат предвидени теоретично
с точност. За да се оцени електромагнитната среда, дължаща се на фиксирани РЧ предаватели, трябва да се вземе предвид изследването
на електромагнитното място. Ако измереният интензитет на полето в местоположението, в което се използва устройството ICS Aircal,
надвишава приложимото ниво на РЧ съвместимост по-горе, устройството ICS Aircal трябва да се наблюдава, за да се провери дали работи
нормално. Ако се наблюдава неправилна работа, може да са необходими допълнителни мерки, например преориентиране или
преместване на устройството ICS Aircal.
d. В честотния обхват от 150 kHz до 80 MHz силата на полето трябва да бъде по-малка от 3 V/m.
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Информация относно EMC (електромагнитна съвместимост)

Препоръчителни разделителни разстояния между преносима и мобилна РЧ комуникационна апаратура и устройството ICS Aircal
Устройството ICS Aircal е предназначено за употреба в електромагнитна среда, в която смущенията от излъчена РЧ са контролирани.
Клиентът или потребителят на устройството ICS Aircal може да помогне за предотвратяване на електромагнитни смущения чрез поддържане
на минимално разстояние между преносима и мобилна РЧ комуникационна апаратура (предаватели) и устройството ICS Aircal, както
е препоръчано по-долу в съответствие с максималната изходна мощност на комуникационната апаратура.
Номинална максимална
изходна мощност на
предаватели

Разделително разстояние в зависимост от честотата на предавателя
m
150 kHz до 80 MHz

80 MHz до 800 MHz

800 MHz до 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

W

За предаватели с номинална максимална изходна мощност извън посочените по-горе, препоръчителното разделително разстояние
d в метри (m) може да се изчисли посредством уравнението, приложимо за честотата на предавателя, където Р е максималната изходна
мощност, разчетена за предавателя, във ватове (W) от производителя на предавателя.
Забележка 1: При 80 MHz и 800 MHz се прилага разделително разстояние за по-високия честотен обхват.
Забележка 2: Тези указания може да не се прилагат във всички ситуации. Електромагнитното разпространение се влияе от абсорбцията
и отражението от структури, обекти и хора.
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Отстраняване на неизправности

11

Отстраняване на неизправности
Проблем
Предупреждението за прегряване на
ICS AirCal издава продължителен звуков
сигнал.
Причини:
1.

Резервоарът за вода е с недостатъчно
количество/празен.

2.

ICS AirCal е било наклонено на 20°
или повече по време на работата на
помпата, има риск помпата да е
засмукала въздух вместо вода.

3.

ICS AirCal не функционира правилно.

Опция 1:
Вижте дисплея за ниво на водата. Ако лентата е оранжева, това
означава, че трябва да допълните вода в ICS AirCal. Изключете
ICS AirCal. Следвайте процедурата за пълнене и промиване
в Процедура за пълнене и промиване. Включете устройството
и се уверете, че работи правилно.

Опция 2:
Вижте дисплея за ниво на водата. Ако лентата е синя, това
означава, че трябва да има достатъчно количество вода, но
то трябва да бъде проверено. Изключете ICS AirCal. Следвайте
процедурата за пълнене и промиване в Процедура за пълнене
и промиване.
Визуално проверете обаче дали има налична вода в резервоара.
Ако няма или има много малко количество вода, допълнете
с вода. Включете устройството и се уверете, че работи правилно.
Независимо дали устройството работи или, се свържете
с техническата поддръжка на Natus Medical Denmark ApS
и докладвайте, че ICS AirCal не работи по очаквания начин.

Процедура за отстраняване на водата

Внимание • Ако
транспортирате
устройството,
задължително:
1) Източете водата от
резервоара, за да
предотвратите възможна
повреда, причинена от
замръзване, и
2) Осигурете корпуса на
въздушната помпа с
транспортните винтове,
доставени с устройството.
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1.

Изключете ICS AirCal и разкачете ICS AirCal от
електрическия стенен контакт.

2.

Избършете праха от горната страна на ICS AirCal,
преди да отворите корпуса, за да напълните
резервоара.

3.

Застанете с лице към предния панел на
иригатора. На задната дясна страна има малко
капаче. С помощта на шестограмния ключ
(доставен с поставката) развийте капачето
и го отстранете.

4.

С помощта на шестограмния ключ развийте
вътрешното капаче и го отстранете.

5.

С доставения комплект на спринцовката
отстранете водата от резервоара.

6.

Включете ICS AirCal в електрическия стенен
контакт и включете ICS AirCal.

7.

Изключете въздушната струя.

8.

За да промиете помпата, намерете бутона
за промиване на задния панел.

9.

Натиснете бутона за промиване, за да го
включите, и задръжте 5 секунди.

Процедури за фърмуера
За да актуализирате фърмуера на ICS Aircal, използвайте носителя с актуализация на фърмуера на ICS Aircal
и компютър, на който е инсталиран драйверът на устройството ICS Aircal. За инсталиране на драйвера на
устройството изпълнете инструкциите в „Инсталиране на драйвера на устройството“, преди да продължите.
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Процедури за фърмуера

12.1

Актуализиране на фърмуера
Изключете устройството ICS Aircal.
На задния панел има бутон за режим на фърмуера (достига се през отвор А) и USB порт (В).

A.

Достъп до бутона за фърмуера

B.

USB порт

Включете USB кабел в USB порта на ICS Aircal и в USB порта на компютъра.
Включете компютъра и намерете актуализацията за фърмуера на ICS Aircal.
Като използвате химикал, натиснете и задръжте бутона за режим на фърмуера, докато се включи ICS Aircal.
Задръжте 3 секунди (дисплеят ще остане празен).
Щракнете двукратно върху файла AircalFirmwareUpdate.exe, за да стартирате програмата за актуализиране.
Щракнете върху Update Aircal Firmware (Актуализиране на фърмуера на Aircal).
Забележка • Ако актуализирането не премине успешно, щракнете върху Write Update Log To Text File
(Запис на регистър на актуализацията в текстов файл). Изпратете този файл на отдела за поддръжка
на клиенти на Natus Medical Denmark ApS.

12.2

Инсталиране на драйвера на устройството
Тази процедура инсталира драйвера на устройството на компютъра, който ще се използва за актуализиране
на фърмуера на ICS Aircal.
Включете компютъра.
Намерете актуализацията за фърмуера на ICS Aircal.
В папката с актуализация, вътре в папката Aircal Driver, намерете файла AirCalInstaller.exe.
Щракнете двукратно върху файла, за да стартирате инсталиращата програма.
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