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Popis přístroje

1

Popis přístroje
Vzduchový kalorický irigátor ICS Aircal® je vhodný a přesný vzduchový kalorický stimulátor určený k vyvolání nystagmu
při provádění zkoušek VNG/ENG. Přístroj zajišťuje tepelnou stimulaci pomocí pečlivě kontrolovaného průtoku vzduchu.
Teplotu vzduchu lze upravovat v rozmezí 12 až 50 °C. Systém umožňuje přednastavení dvou teplot – jedné pro
kalorickou stimulaci teplým vzduchem a jedné pro kalorickou stimulaci studeným vzduchem. Přesnou kontrolu teploty
umožňuje termistor umístěný v blízkosti bodu dodání vzduchu. Inovativní design otoskopické dodávací hlavice
umožňuje provádět pozorování v bodu stimulace a zajišťuje platné a opakovatelné odezvy.

1.1

Zamýšlené použití
Vzduchový kalorický stimulátor je přístroj, který do zvukovodu přivádí proud vzduchu o kontrolované hodnotě průtoku
a teploty a slouží k provádění testování vestibulární funkce systému tělesné rovnováhy pacienta. Vestibulární
stimulace polokruhových kanálků vyvolává mimovolné pohyby očí, které se měří a zaznamenávají nystagmografem.

1.2

Zamýšlení uživatelé a cílová skupina pacientů:
Systém ICS Aircal je určen k použití pouze kvalifikovaným zdravotnickým personálem, který je seznámen s lékařskými
a vědeckými fakty, na nichž je vyšetřovací postup založen.
Systém ICS Aircal je určen pro pacienty všech věkových kategorií, kteří tolerují testování.

1.3

Zdravotnické přínosy
Kalorický test je běžný klinický postup, při kterém lékař po určitou dobu směruje teplý a studený vzduch nebo vodu
do zvukovodu pacienta. Výsledné pohyby očí se měří a analyzují. Kalorické testování se zpočátku provádí bez fixace
a poté se v určitém časovém intervalu po skončení prezentace stimulu provede fixace. Tyto testy jsou určeny jako
součást baterie vestibulárních testů, které mají pomoci při diferenciální diagnostice.

1.4

Kontraindikace a vedlejší účinky
Neprovádějte irigaci u pacientů s perforací bubínku.

1.5

Typografické konvence
Používání výrazů Varování, Upozornění a Poznámka
V této příručce se používají níže uvedené výroky, které slouží ke zdůraznění nezbytných informací týkajících se
bezpečného a odpovídajícího používání přístroje nebo softwaru:
Varování• Označuje, že existuje možnost zranění, úmrtí nebo jiných závažných nežádoucích účinků
souvisejících s používáním nebo nesprávným použitím přístroje.

Upozornění • Označuje, že v souvislosti s používáním nebo nesprávným použitím přístroje existuje možnost
výskytu problému s přístrojem. Mezi tyto problémy patří selhání přístroje, porucha přístroje, poškození
přístroje nebo poškození jiného majetku.

Poznámka• Označuje, že byste měli zvýšit pozornost.

ICS Aircal
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Začátek

2.1

Uspořádání místnosti
A

H

D
B
G

C
E
A.
B.
C.
D.
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Výlevka
Počítač
Počítadlo zařízení
Skříně nad počítadlem

F
E.
F.
G.
H.

Stolička vyšetřujícího
Podnožka
Vyšetřovací stůl
Telefon

ICS Aircal

Začátek
Přístroj ICS Aircal lze používat v jakékoli komfortní výšce. Lze jej umístit například na stůl nebo na vozík. Přístroj
ICS Aircal lze modulárně spojit s hardwarem ICS Chartr® 200 VNG/ENG. Doporučujeme přístroj ICS Aircal umístit
nahoře, aby bylo možné podle potřeby doplňovat vodu. Ujistěte se, že dodávací hlavice dosáhne k uchu pacienta.
Ujistěte se, že stoličku lze výškově nastavit tak, aby byl během provádění irigace vidět ušní bubínek.
Upozornění • Systém ICS Aircal je určen k použití pouze kvalifikovaným lékařským personálem.

2.2

Instalace a nastavení

2.2.1

Odstranění přepravních šroubů
Vzduchové čerpadlo je vybaveno ochrannými šrouby, které brání jeho poškození při přepravě. Tyto šrouby je nutné
vyjmout, čímž umožníte pohyb krytu a snížení hladiny provozního hluku vzduchového čerpadla. Při přepravě přístroje
je nezbytné, aby přepravní šrouby byly řádně namontovány.
Vyjměte přepravní šrouby (A) a (B).
Uložte je k soupravě stříkačky, nálevce a inbusovému klíči.

2.2.2

Instalace základny dodávací hlavice
Poznámka• Instalaci základny proveďte před naplněním vodní nádržky. Při instalaci je nutné naklonit přístroj
ICS Aircal o více než 20°. V případě, že je vodní nádržka naplněná vodou, by naklonění přístroje mohlo způsobit
vniknutí vzduchu do systému. Riziko poškození systému je nízké. Naplnění vodní nádržky je však nutné za účelem
řádného provozu systému a prevence jeho přehřívání.
Před instalací základny dodávací hlavice zvolte způsob montáže:
•

Základnu lze namontovat k levému nebo pravému boku jednotky.

•

U jednotek umístěných dále od okraje stolu se doporučuje montovat základnu do vodorovné polohy (A).
U jednotek umístěných u okraje stolu se doporučuje montovat základnu pod úhlem (B).

ICS Aircal
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Začátek
V sáčku dodávaném se základnou naleznete tři šrouby a inbusový klíč.
Položte přístroj ICS Aircal na bok tak, aby strana, na které bude upevněna základna, směřovala ke stropu a spodek
byl otočen k vám.
Najděte montážní otvory pro konzolu.

Přimontujte konzolu k jednotce pomocí inbusového klíče a dotáhněte šrouby.
Uchopte základnu za konec, na kterém bude umístěn spodek dodávací hlavice (při pohledu na předek jednotky).
Nasuňte základnu na konzolu ve vodorovné poloze.

U jednotek umístěných na okraji stolu naklánějte konzolu dopředu, dokud se nezastaví.
Vyrovnejte montážní otvor na konzole s montážním otvorem na základně. Přimontujte základnu ke konzole
pomocí inbusového klíče a dotáhněte šrouby.
Inbusový klíč uložte k soupravě stříkačky. Budete jej používat při plnění vodní nádržky.

2.2.3

Popis zadního panelu přístroje ICS Aircal

Port USB
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slouží k upgradům firmwaru. Viz část Postupy související s firmwarem ► 36.
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Začátek

2.2.3.1

Připojení nožního spínače
Přístroj ICS Aircal obsahuje nožní spínač. Připojte nožní spínač k zadní části irigátoru
. Je-li přístroj ICS Aircal
připojen k systému ICS VNG/ENG a ke spuštění testů jiných než kalorického testu si přejete použít nožní spínač, je
nutné nejdříve spustit irigátor pomocí nožního spínače.

2.2.3.2

Připojení k systému ICS VNG/ENG
Přístroj ICS Aircal lze připojit k systému ICS VNG/ENG. Připojte kabel irigátoru k zadní části irigátoru
a k systému ICS VNG/ENG.
Propojením dvou přístrojů přináší další funkce. Další informace uvádí část Postupy související s aktivační spouští ► 18.

2.2.3.3

Připojení napájecího kabelu
Přístroj ICS Aircal musí být připojen k elektrické zásuvce pomocí napájecího kabelu zapojeného do přístroje ICS Aircal.

A. Konektor napájecího kabelu
Varování• Za účelem prevence úrazů elektrickým proudem je tento přístroj nutné připojit k uzemněné
zásuvce.

2.2.3.4

Odpojení napájecího kabelu
Přístroj ICS Aircal a jakýkoli připojovaný přístroj s vlastním zdrojem napájení je nutné před samotným připojením
vždy vypnout.
Varování• Chcete-li přístroj odpojit od elektrické sítě, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Jednotka musí
být umístěna tak, aby bylo možné snadno vytáhnout zástrčku z elektrické zásuvky.

2.2.3.5

Postup plnění a přípravy
Přístroj ICS Aircal využívá k chlazení vzduchu vodu. Před použitím přístroje je nutné naplnit vodní nádržku.
Varování• V rámci prevence úrazů elektrickým proudem je přístroj ICS Aircal nutné vypnout a odpojit
z elektrické zásuvky před každým plněním nebo doplňováním vodní nádržky.

ICS Aircal
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Začátek
Poznámka • Použijte tento postup:
Pokud byl přístroj ICS Aircal právě převzat z přepravy a je suchý. Musí být naplněn a připraven.
Pokud hladina vody na displeji klesla na nulu, protože uživatel vodu nikdy nedoplnil, když byl přítomen
oranžový pruh.
Pokud bylo přístroj ICS Aircal nakloněn o více než 20° při spuštěném vodním čerpadle.
Nejsou-li uvedená kritéria splněna a indikátor hladiny vody zobrazuje oranžový pruh a je potřeba doplnění,
postupujte dle pokynů uvedených v části Postup doplnění.

Poznámka • Používejte pouze destilovanou vodu. Při použití vody z vodovodu hrozí poškození přístroje ICS Aircal
v důsledku hromadění minerálních usazenin.

Plnění
Vypněte přístroj ICS Aircal a odpojte jej z elektrické zásuvky.
Z horní části krytu odstraňte veškerý prach.
Při pohledu na přední panel najděte malý kryt vpravo vzadu. Pomocí inbusového klíče (součást dodávky)
odšroubujte kryt nádržky a odstraňte jej.

A.

Kryt nádržky

Pomocí inbusového klíče (dodávaného se základnou) odšroubujte a odstraňte vnitřní kryt.

A.
10

Vnitřní kryt
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Začátek
Rozložte nálevku dodávanou s přístrojem ICS Aircal a vložte ji do otvoru pro doplňování nádržky.

A.

Nálevka

Pomocí nálevky doplňte vodu do nádržky.
Pečlivě sledujte hladinu vody. Vodu doplňte po spodní okraj břitu. Nádržku NEPŘELÉVEJTE.
Odstraňte nálevku.
Veškerou vodu, která během plnění zateče do malých výřezů pro uchycení krytu, pečlivě utřete.
Namontujte vnitřní kryt zpět.

Příprava
Zapojte napájecí kabel přístroje do elektrické zásuvky a zapněte jej.
Vypněte průtok vzduchu.
Najděte tlačítko přípravy na zadním panelu

.

Stiskněte jej, čímž provedete spuštění, a podržte jej po dobu 5 sekund.
Uvolněte jej, čímž provedete vypnutí, a vyčkejte 5 sekund.
Kroky 4 a 5 opakujte a přístroj 10x zapněte a 10x vypněte.
Stiskněte tlačítko studené teploty

. Teplota se sníží na 12 °C.

Jakmile teplota dosáhne nastavené hodnoty, je irigátor připraven. Přejděte na krok 10.
Upozornění • Pokud teplota během přibližně 3 minut nedosáhne 12 °C nebo pokud zazní alarm přehřátí,
přejděte na postup Příprava se zahnutou trubicí.
Vypněte přístroj a odpojte jej z elektrické zásuvky.
Odstraňte vnitřní kryt.
Přesvědčte se, že je vodní nádržka plná. Pokud plná není, vložte do plnicího otvoru nálevku a přidejte další vodu.
Vyjměte nálevku a vraťte zpět vnitřní kryt. Dotáhněte šrouby.
Vraťte zpět vnější kryt a dotáhněte šrouby.
Zapojte napájecí kabel přístroje do elektrické zásuvky a zapněte jej.

ICS Aircal
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Začátek

Poznámka• Výchozí hodnota průtoku vzduchu pro kalorickou irigaci je 8 litrů za minutu. Pokud je přístroj
přepravován, může dojít ke změně nastavení knoflíku průtoku vzduchu. Je tedy možné, že budete muset resetovat
průtok vzduchu.

Příprava se zahnutou trubicí
Pomocí stříkačky a zahnuté trubice odeberte z nádržky množství vody dostatečné pro naplnění stříkačky.
Konec zahnuté trubice vložte do vstupního otvoru čerpadla. Trubice bude nasměrována k přední částí irigátoru.

Stiskněte tlačítko přípravy

a současně vstříkněte vodu do vstupu.

Uvolněte tlačítko přípravy.
Stiskněte jej, čímž provedete spuštění, a podržte jej po dobu 5 sekund.
Uvolněte jej, čímž provedete vypnutí, a vyčkejte 5 sekund.
Kroky 5 a 6 opakujte a přístroj 10x zapněte a 10x vypněte.
Stiskněte tlačítko studené teploty

. Teplota se sníží na 12 °C.

Jakmile teplota dosáhne nastavené hodnoty, je irigátor připraven. Přejděte na krok 11.
Pokud během přibližně 3 minut teplota nedosáhne 12 °C, opakujte kroky 1 až 9.
Vypněte přístroj a odpojte jej z elektrické zásuvky.
Přesvědčte se, že je vodní nádržka plná. Pokud plná není, vložte do plnicího otvoru nálevku a přidejte další vodu.
Vyjměte nálevku a vraťte zpět vnitřní kryt. Dotáhněte šrouby.
Vraťte zpět vnější kryt a dotáhněte šrouby.
Zapojte napájecí kabel přístroje do elektrické zásuvky a zapněte jej.
12
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Přední panel přístroje ICS Aircal

2.2.3.6

Postup odstranění vody
Vypněte přístroj ICS Aircal a odpojte jej z elektrické zásuvky.
Před otevřením krytu za účelem naplnění nádržky odstraňte prach z horní části přístroje ICS Aircal.
Postavte se čelem k přednímu panelu. Vpravo na zadní straně se nachází malý kryt. Pomocí inbusového klíče
(dodávaného se základnou) odšroubujte a odstraňte vnější kryt.
Pomocí inbusového klíče odšroubujte vnitřní kryt a odstraňte jej.
Pomocí dodávané soupravy stříkačky odstraňte vodu z nádržky. Po vypuštění vody nasaďte zpět oba kryty.

3

Přední panel přístroje ICS Aircal
V této části jsou popsány veškeré ovládací prvky umístěné na předním panelu přístroje ICS Aircal.

3.1

Zapnutí/vypnutí přístroje ICS Aircal
Tento spínač je tlačítkový spínač umístěný dole vlevo na předním panelu. Spínač zapíná a vypíná přístroj ICS Aircal.
Přístroj je zapnutý, když se rozsvítí zelená kontrolka LED a digitální displej. Po prvním zapnutí přejde přístroj ICS Aircal
do provozního režimu.

3.2

Pohotovostní/provozní režim
Po zapnutí přístroje ICS Aircal se na základě výchozího režimu aktivuje průtok vzduchu. Stisknutím tlačítka průtoku
vzduchu
přepnete přístroj ICS Aircal mezi pohotovostním a provozním režimem. V pohotovostním režimu
(průtok vzduchu vypnutý) je irigátor zapnutý, ale průtok vzduchu, vodní a vzduchové čerpadlo, ventilátor a ohřívací
a chladicí mechanismy jsou vypnuté. Pohotovostní režim se doporučuje využívat v případě připojení přístroje
ICS Aircal k systému ICS VNG/ENG a nožní spínač slouží ke spuštění dalších testů (např. Dix Hallpike) v softwaru
ICS Chartr. Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte průtok vzduchu.

ICS Aircal
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Přední panel přístroje ICS Aircal

3.3

Teplota

3.3.1

Doporučená a výchozí teplota
Výchozí hodnota je 24 °C pro studenou a 50 °C pro teplou teplotu.

3.3.2

Nastavení nové teploty

3.3.2.1

Dočasná úprava
Za účelem nastavení teploty pro použití u jednoho pacienta stiskněte tlačítka
. Tlačítko - teplotu snižuje,
tlačítko + teplotu zvyšuje. Rychlým stisknutím tlačítka lze provést malý přírůstek. Stisknutím a podržením tlačítka lze
provést změnu hodnoty rychleji. Hodnoty teploty lze nastavit v přírůstcích po 1/10 stupně. Rozsah studené teploty je
12 °C až 37 °C. Rozsah teplé teploty je 37 °C až 50 °C. Chcete-li změnit výchozí hodnotu teplé nebo studené teploty,
postupujte dle pokynů v části Změna uložených výchozích hodnot.

3.3.3

Přepínání mezi studenou a teplou teplotou
Tlačítka teplé
nebo studené
teploty umožňují obsluze vybrat požadovaný stimul. Pokud je přístroj
ICS Aircal připojen k systému ICS VNG/ENG, nastaví se teplota irigátoru při výběru kalorického protokolu
(např. Levé Teplá) automaticky. Není tedy nutné nastavovat ji ručně. Výchozí spouštěcí teplota přístroje ICS Aircal by
však měla odpovídat teplotě prvního kalorického protokolu na vašem seznamu (např. pokud začínáte s Levé Studená,
výchozí nastavení pro spuštění přístroje ICS Aircal je Studená). Hodnotu teploty spuštění (studenou nebo teplou)
lze uložit. Výchozí nastavení je studená teplota. Viz část Změna uložených výchozích hodnot.
Zvolená teplota se zobrazí na displeji. Pokud je přístroj ICS Aircal v provozním režimu, zobrazí se pouze aktuálně
zvolená teplota. Digitální displej zobrazuje aktuální a nastavenou teplotu. Jakmile je teplota zvolena, displej se
rozbliká a bude blikat do okamžiku, kdy teplota dosáhne hodnoty +/− 0,4 stupně od nastavené nebo výchozí teploty.
Doba dosažení této teploty je < 60 sekund. Pokud je přístroj ICS Aircal v pohotovostním režimu, zobrazí se nastavená
studená a teplá teplota. Aktuální teplota se nezobrazí.

3.4

Časovač trvání

3.4.1

Doporučený a výchozí doba časovač trvání
Výchozí doba trvání kalorické irigace je 60 sekund.

3.4.2

Nastavení nové doby trvání
Chcete-li nastavit dobu trvání, stiskněte tlačítka
. Tlačítko - dobu zkracuje, tlačítko + dobu prodlužuje.
Rychlým stisknutím tlačítka lze provést malý přírůstek. Stisknutím a podržením tlačítka lze provést změnu hodnoty
rychleji. Rozsah této doby je 1 až 99 sekund. Chcete-li změnit výchozí dobu trvání, postupujte dle části Změna
uložených výchozích hodnot.
Zvolená doba trvání se zobrazí na displeji. Pokud je přístroj ICS Aircal v provozním režimu, displej zobrazuje
nastavený čas. Po spuštění irigace pomocí nožního spínače nebo aktivační spouště na dodávací hlavici bude aktuální
časovač odpočítávat čas do hodnoty 0. Jakmile časovač dosáhne hodnoty 0, zazní zvukový signál, který upozorní
osobu provádějící test na nutnost zastavit irigaci. Pokud je přístroj ICS Aircal v pohotovostním režimu, zobrazí se na
displeji pouze nastavený čas.
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3.5

Průtok vzduchu

3.5.1

Doporučený a výchozí průtok vzduchu
Výchozí hodnota průtoku vzduchu pro kalorickou irigaci je 8 litrů za minutu.

3.5.2

Nastavení nové hodnoty průtoku vzduchu
Otočením ovladače vpravo od tlačítka průtoku vzduchu
lze nastavit hodnotu průtoku. Při otočení tlačítka
proti směru hodinových ručiček se hodnota průtoku zvýší. Při otočení po směru hodinových ručiček se hodnota sníží.
Rozsah průtoku vzduchu lze nastavit mezi 4,0 až 10 litry za minutu. Hodnota průtoku vzduchu se mění v závislosti na
poloze ovladače.
Na displeji se zobrazí zvolená hodnota průtoku (pouze aktuální). Pokud je přístroj ICS Aircal v provozním režimu,
displej zobrazuje skutečný průtok. Pokud je přístroj ICS Aircal v pohotovostním režimu, displej zhasne.

3.6

Hlasitost zvukové signalizace
Jakmile časovač dosáhne hodnoty 0, zazní zvukový signál, který upozorní osobu provádějící test na nutnost zastavit
irigaci. Frekvence zvukového signálu je 2000 Hz.

3.6.1

Výchozí nastavení zvukové signalizace
Výchozí úroveň hlasitosti zvukové signalizace je 2.

3.6.2

Nastavení nové úrovně hlasitosti zvukové signalizace
Chcete-li nastavit hlasitost zvukové signalizace, stiskněte a podržte tlačítko
, dokud nezazní zvukový signál,
který chcete nastavit jako výchozí. K dispozici jsou čtyři úrovně hlasitosti zvukové signalizace. Chcete-li změnit
výchozí hodnotu hlasitosti zvukové signalizace, postupujte dle části Změna uložených výchozích hodnot.

3.7

Změna uložených výchozích hodnot
Změňte veškerá nastavení na požadované hodnoty. Stanovte počáteční teplotu pro přístroj ICS Aircal. Stiskněte
a podržte tlačítko teplé
nebo studené
teploty po dobu 3 sekund. Dojde k nastavení výchozích hodnot
(teplé a studené teploty, teploty spuštění, časovače trvání a hlasitosti zvukové signalizace). Uložení výchozích
nastavení indikuje zvukový signál trvající 1 sekundu. Výchozí spouštěcí teplota přístroje ICS Aircal však má odpovídat
teplotě prvního kalorického protokolu na vašem seznamu (např. pokud začínáte s Levé Studená, výchozí nastavení
pro spuštění přístroje ICS Aircal je Studená).

3.8

Indikátor hladiny vody
Hladina vody ve vodní nádržce se zobrazuje. Symbol

indikuje, že je vodní nádržka plná a zobrazí se modrý pruh.

Symbol
indikuje, že vodní nádržka je z poloviny plná a zobrazí se modrý pruh. Při změně stavu z poloviny plné
na prázdnou nádržku se pruh změní z modré na oranžový, který upozorňuje, že je vodní nádržku nutné doplnit.
Symbol
ICS Aircal

indikuje, že je vodní nádržka prázdná.
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3.8.1

Postup doplnění
Poznámka• Tento postup doplnění NEPROVÁDĚJTE, pokud:
1.

Pokud byl přístroj ICS Aircal právě převzat z přepravy a je suchý. Musí být naplněn a připraven.

2.

Pokud hladina vody na displeji klesla na nulu, protože uživatel vodu nikdy nedoplnil, když byl přítomen
oranžový pruh.

3.

Pokud bylo přístroj ICS Aircal nakloněn o více než 20° při spuštěném vodním čerpadle.

Pokud bylo splněno jedno z těchto kritérií, prostudujte si část Začínáme a postupujte dle pokynů Postup plnění
a přípravy.

Poznámka • Používejte pouze destilovanou vodu. Při použití vody z vodovodu hrozí poškození přístroje ICS Aircal
v důsledku hromadění minerálních usazenin.
Vypněte přístroj ICS Aircal a odpojte jej od elektrické zásuvky.
Před otevřením krytu za účelem naplnění nádržky odstraňte prach z horní části přístroje ICS Aircal.
Postavte se čelem k přednímu panelu přístroje ICS Aircal. Vpravo na zadní straně se nachází malý kryt. Pomocí
inbusového klíče (dodávaného se základnou irigátoru) odšroubujte a odstraňte vnější kryt.
Pomocí inbusového klíče odšroubujte vnitřní kryt a odstraňte jej.
Rozložte nálevku dodávanou s přístrojem ICS Aircal a vložte ji do otvoru pro doplňování nádržky.
Pomocí nálevky doplňte vodu do nádržky.
Pečlivě sledujte hladinu vody. Vodu doplňte po spodní okraj břitu. Nádržku NEPŘELÉVEJTE.
Varování• NEPŘELÉVEJTE nádržku. Pokud se voda vylila do malých výřezů pro uchycení krytu, před
vrácením vnitřního krytu přebytečnou vodu utřete.
Vraťte vnitřní kryt zpět a dotáhněte šrouby.
Vraťte vnější kryt zpět a dotáhněte šrouby.
Zapojte napájecí kabel přístroje ICS Aircal do elektrické zásuvky a zapněte přístroj.

Poznámka• Během přepravy hrozí zamrznutí vody v nádržce. Před přepravou přístroje ICS Aircal je proto nutné vodu
odčerpat. Viz část Postup odstraňování vody.

4

Dodávací hlavice a nožní spínač přístroje ICS Aircal

4.1

Dodávací hlavice
Dodávací hlavici lze držet jakýmkoli způsobem pohodlným pro osobu provádějící test. Aktivace doby průtoku se
provádí pomocí aktivační spouště umístěné na dodávací hlavici. Světlo otoskopu lze zapnout nebo vypnout pomocí
tlačítka umístěného na zadní části madla pod čočkou.
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A.
B.

4.1.1

Vnitřní ušní zrcátko
Aktivační spoušť doby průtoku

C.
D.

Čočka otoskopu pro plné zobrazení
Tlačítko zapnutí/vypnutí světla

Ušní zrcátko
Upozornění • Vnitřní ušní zrcátko nikdy nevkládejte přímo do ucha pacienta.
Před provedením irigace u pacienta vždy nejprve umístěte na dodávací hlavici vnější ušní zrcátko na jedno
použití. Vnější ušní zrcátko je určeno k jednorázovému použití.

4.1.2

Čočka
Čočku je třeba čistit optickým čisticím hadříkem. V případě nesprávné manipulace s čočkou nebo poškození čočky
lze zakoupit náhradní čočku. Vysuňte poškozenou čočku a nasuňte na její místo novou. Seznam příslušenství
naleznete v části Příslušenství ► 29.

4.1.3

Tlačítko zapnutí/vypnutí světla
Během irigace má být zapnuto světlo, abyste si mohli prohlédnout bubínek a ujistit se, že je průtok vzduchu správně
směrován. Ve výchozím nastavení se kontrolka rozsvítí, když je přístroj ICS Aircal v provozním režimu. Světlo bude
blikat při spouštění kalorické zkoušky / irigátoru po sešlápnutí nožního spínače nebo aktivační spouště na dodávací
hlavici. Blikání potvrzuje probíhající spouštění přístrojů. Není-li přístroj ICS Aircal používán po dobu 10 minut, světlo
automaticky zhasne.

ICS Aircal
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4.1.4

Provoz aktivační spouště
Při zapnutém proudění vzduchu a teplotě ± 0,4 vůči nastavené hodnotě se po stisknutí aktivační spouště na madlu
spustí odpočet času a rozbliká se kontrolka na dodávací hlavici. (Systém musí dosáhnout nastavené teploty, aby se
spustil časovač a začala blikat kontrolka.)
Pokud je přístroj ICS Aircal připojen k systému ICS VNG/ENG:
•

Ve VNG spustí první stisknutí také sledování a další stisknutí spustí v závislosti na konfiguraci softwaru
videorekordér nebo centrální sledování.

•

V ENG spustí první stisknutí také sledování a další stisknutí spustí centrování sledování.

V případě, že je počítač zapnutý, ale software Natus VNG/ENG není spuštěn, lze dobu průtoku aktivovat podržením
aktivační spouště doby průtoku po dobu 5 sekund. Funkce aktivační spouště doby průtoku jsou současně dostupné
z nožního spínače i dodávací hlavice.
Několikanásobným stisknutím aktivační spouště na madle NELZE zastavit ani restartovat odpočet času. V případě,
že je průtok vzduchu vypnutý, NELZE stisknutím aktivační spouště na madle spustit odpočet času.

4.2

Nožní spínač
Provoz
Nožní spínač se používá k aktivaci časovače průtoku.
V případě připojení systému ICS VNG/ENG a provedení volby kalorického testu v softwaru spustí první sešlápnutí
nožního spínače časovač trvání a nahrávání stopy v softwaru. Dalším sešlápnutím lze provést centrování sledování
(ENG/VNG) nebo spustit nahrávání videa (pouze VNG).
Pokud je počítač zapnutý, ale software Natus VNG/ENG není spuštěn, lze dobu průtoku aktivovat sešlápnutím
nožního spínače po dobu 5 sekund. Funkce nožního spínače lze současně ovládat aktivační spouští doby průtoku na
dodávací hlavici.
Po opakovaném sešlápnutí nožního spínače NEDOJDE k zastavení ani restartování odpočtu času.
Je-li přístroj ICS Aircal v pohotovostním režimu, NELZE sešlápnutím nožního spínače spustit odpočet času.
V pohotovostním režimu lze nožním spínačem spustit jakýkoli test v softwaru ICS VNG/ENG.

5

Provedení kalorické irigace

5.1

Příprava na testování
Zapněte jednotku stisknutím hlavního vypínače ve spodní levé části předního panelu. Dojde k automatickému výběru
výchozí teploty (ve výchozím nastavení studená) a rozsvítí se zelená kontrolka LED a digitální displej. Aktuální
hodnota teploty bude blikat až do okamžiku dosažení nastavené teploty. Po prvním spuštění jednotky trvá dosažení
nastavené teploty přibližně 60 sekund. Po dosažení nastavené teploty (± 0,4 °C) přestane aktuální hodnota teploty
blikat.
Pomocí běžného otoskopu nebo dodávací hlavice s vypnutým průtokem vzduchu vyšetřete zvukovod na přítomnost
ušního mazu a k určení nejlepšího směrování proudu vzduchu. Ve zvukovodu nesmí být žádný ušní maz. V opačném
případě je nutné před zahájením stimulace ušní maz odstranit. K odstranění ušního mazu nepoužívejte vodu, protože
hrozí snížení teploty ve zvukovodu pod požadovanou úroveň vlivem zbytků vody v ušním kanálu.
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Ujistěte se, že je pacient ve správné poloze, tedy že leží na zádech a má hlavu otočenou o 30 °.

Gravitace

L SCC
5.2

Postup testování
Každou ze čtyř irigací provádějte následovně:
Ujistěte se, že je na dodávací hlavici nasazeno nové ušní zrcátko.
Vyzvěte pacienta, aby měl otevřené (VNG) nebo zavřené (ENG) oči.
Zavřete brýle pro VNG. Vyzvěte pacienta, aby při ENG zavřel oči.
Začněte shromažďovat odezvy a zahajte irigaci.
Pokyny udělujte pacientovi po 20–30 sekundách irigace.
Po dosažení nastavené doby trvání vydá přístroj ICS Aircal zvukový signál. Vyjměte dodávací hlavici z ucha pacienta
a pokračujte v udělování pokynů.
Bezprostředně po špičkové reakci umožněte pacientovi přejít do fixní polohy.
Shromažďujte pohyby očí, dokud reakce neodezní.
Zlikvidujte ušní zrcátko a opatrně vložte dodávací hlavici do její základny.
Pokud je přístroj ICS Aircal připojen k systému ICS VNG/ENG, lze opakovanými stisknutími aktivačního spínače
průtoku vzduchu provést centrování stopy pro VNG/ENG nebo spustit nahrávání videa pro VNG. (V případě připojení
lze ke spuštění a centrování stop nebo spuštění nahrávání videa využít také nožní spínač.)

6

Bezpečnost systému ICS Aircal
Tato příručka obsahuje informace, upozornění a varování, které je třeba dodržovat v zájmu zajištění
bezpečného fungování systému ICS Aircal.
Poznámka• Za všech okolností je nutné dodržovat platná pravidla a nařízení místních orgánů.
Při použití přístroje ICS Aircal ve spojení se systémy VNG/ENG je nutné dodržovat všechny informace, upozornění
a varování uvedené v uživatelské příručce testovacího přístroje. Bezpečnostní specifika týkající se systémů VNG/ENG
naleznete v konkrétních příručkách.
Jakoukoli závažnou událost, ke které došlo v souvislosti s přístrojem, je třeba ohlásit společnosti
Natus Manufacturing Limited a příslušnému orgánu členského státu, v němž uživatel a/nebo pacient sídlí.

ICS Aircal
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6.1

Slovník značek
Značka

Název značky
podle
odkazované
normy

Odkaz na
normu

Název normy týkající
se značky

Není relevantní

Není relevantní

Označení
zdravotnického
prostředku

Tento výrobek je
zdravotnický prostředek.

Směrnice
93/42/EHS

Směrnice o zdravotnických
prostředcích

Označení CE

Označuje evropskou
technickou shodu.
(Číslo oznámeného
subjektu je uvedeno pod
symbolem.)

XXXX
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Vysvětlení

MDR 2017/745

Nařízení EU o zdravotnických
prostředcích

21 CFR
801.109(b)(1)

Označení prostředků na
předpis

Pouze na předpis

Označuje, že je výrobek
povolen k prodeji pouze
oprávněným zdravotnickým
pracovníkem nebo na jeho
předpis.

Není relevantní

Není relevantní

Množství

Počet součástí v balení

Směrnice
2012/19/EU

Odpadní elektrická
a elektronická zařízení (OEEZ)

Pokyny k likvidaci
na konci provozní
životnosti

Označuje, že se elektrická
a elektronická zařízení
určená k vyřazení nemají
odstraňovat společně
s netříděným odpadem,
ale musí se shromažďovat
samostatně.

ISO 15223-1:2016
referenční
číslo 5.1.1
(ISO 7000-3082)

Zdravotnické prostředky –
Značky pro štítky, označování
a informace poskytované se
zdravotnickými prostředky

Výrobce

Označuje výrobce
zdravotnického prostředku.

ISO 15223-1:2016
referenční číslo.
5.1.3 (ISO 70002497)

Zdravotnické prostředky –
Značky pro štítky, označování
a informace poskytované se
zdravotnickými prostředky –
Část 1: Obecné požadavky

Datum výroby

Označuje datum, kdy byl
zdravotnický prostředek
vyroben.

ISO 15223-1
referenční
číslo 5.1.5

Zdravotnické prostředky –
Značky pro štítky, označování
a informace poskytované se
zdravotnickými prostředky

Kód dávky a kód
šarže

Označuje kód dávky výrobce
za účelem identifikace dávky
nebo šarže.

ISO 15223-1
referenční
číslo 5.1.6

Zdravotnické prostředky –
Značky pro štítky, označování
a informace poskytované se
zdravotnickými prostředky

Katalogové číslo

Označuje katalogové číslo
výrobce za účelem
identifikace zdravotnického
prostředku.
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Značka

ICS Aircal

Název značky
podle
odkazované
normy

Odkaz na
normu

Název normy týkající
se značky

ISO 15223-1:2016
referenční číslo.
5.1.7 (ISO 70002498)

Zdravotnické prostředky –
Značky pro štítky, označování
a informace poskytované se
zdravotnickými prostředky –
Část 1: Obecné požadavky

Sériové číslo

Označuje sériové číslo
výrobce za účelem
identifikace příslušného
zdravotnického prostředku.

UL Listing

Není relevantní

Není relevantní

Certifikace národně
uznávaných testovacích
laboratoří (NRTL).

IEC 60601-1
referenční číslo
Tabulka D.2,
symbol 20
(IEC 60417-5333)

Zdravotnické elektrické
přístroje – Část 1: Všeobecné
požadavky na základní
bezpečnost a nezbytnou
funkčnost

Příložná část
typu BF

Označuje příložnou část
typu BF vyhovující normě
IEC 60601-1.

ISO 15223-1:2016
referenční
číslo 5.4.3
(ISO 7000-1641)

Zdravotnické prostředky –
Značky pro štítky, označování
a informace poskytované se
zdravotnickými prostředky

Čtěte návod
k použití

Označuje, že je nutné,
aby se uživatel seznámil
s návodem k použití.

IEC 60601-1
referenční číslo
Tabulka D.2,
bezpečnostní
značka 10
(ISO 7010-M002)

Zdravotnické elektrické
přístroje – Část 1: Všeobecné
požadavky na základní
bezpečnost a nezbytnou
funkčnost

Postupujte podle
návodu k použití

Viz návod/příručka
k použití.

ISO 15223-1
bod 5.4.4
ISO 60601-1
tabulka D.1,
značka 10

Zdravotnické prostředky –
Značky pro štítky, označování
a informace poskytované se
zdravotnickými prostředky

Pozor

Označuje, že je nutné, aby
se kvůli důležitým
varovným informacím
ohledně varování
a bezpečnostních opatření,
která nemohou být
z nejrůznějších důvodů
uvedena na zdravotnickém
prostředku samém,
uživatel seznámil
s návodem k použití.

IEC 60601-1
Tabulka D.2,
značka 2

Zdravotnické elektrické
přístroje – Část 1: Všeobecné
požadavky na základní
bezpečnost a nezbytnou
funkčnost

Obecný varovný
symbol

Označuje, že je nutné, aby
se kvůli důležitým
varovným informacím
ohledně varování
a bezpečnostních opatření,
která nemohou být
z nejrůznějších důvodů
uvedena na zdravotnickém
prostředku samém,
uživatel seznámil
s návodem k použití.

ISO 15223-1:2016
referenční
číslo 5.2.8
(ISO 7000-2606)

Zdravotnické prostředky –
Značky pro štítky, označování
a informace poskytované se
zdravotnickými prostředky

Nepoužívat,
jestliže je balení
poškozeno

Označuje zdravotnický
prostředek, který se nesmí
používat, byl-li obal
poškozen nebo otevřen.

Vysvětlení

POZNÁMKA k ZAŘÍZENÍ ME
„Postupujte podle návodu
k použití.“

Zdravotnické elektrické
přístroje – Část 1: Všeobecné
požadavky na základní
bezpečnost a nezbytnou
funkčnost
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Značka

Název značky
podle
odkazované
normy

Odkaz na
normu

Název normy týkající
se značky

ISO 15223-1
referenční číslo
5.3.7 (ISO 70000632)

Zdravotnické prostředky –
Značky pro štítky, označování
a informace poskytované se
zdravotnickými prostředky

Omezení teploty

Označuje meze
(skladovacích) teplot,
kterým může být tento
zdravotnický prostředek
bezpečně vystaven.

ISO 15223-1:2016
referenční
číslo 5.3.8
(ISO 7000-2620)

Zdravotnické prostředky –
Značky pro štítky, označování
a informace poskytované se
zdravotnickými prostředky

Omezení vlhkosti

Označuje rozsah
(skladovací) vlhkosti,
které může být tento
zdravotnický prostředek
bezpečně vystaven.

ISO 15223-1:2016
referenční
číslo 5.3.9
(ISO 7000-2621)

Zdravotnické prostředky –
Značky pro štítky, označování
a informace poskytované se
zdravotnickými prostředky

Omezení
atmosférického
tlaku

Udává horní a dolní
limit přípustného
atmosférického tlaku pro
přepravu a skladování.

Vysvětlení

ISO 15223 Omezení
atmosférického tlaku
ISO 7000 Omezení
atmosférického tlaku
ISO 15223-1:2016
referenční
číslo 5.4.2
(ISO 7000-1051)

Zdravotnické prostředky –
Značky pro štítky, označování
a informace poskytované se
zdravotnickými prostředky

Nepoužívat
opětovně

Označuje zdravotnický
prostředek, který je určen
pro jedno použití nebo pro
použití jedním pacientem
při jednom postupu.
POZNÁMKA: Synonyma
pro „nepoužívat
opakovaně“ jsou
„jednorázové použití“
a „použít pouze jednou“.

ISO 7000 /
IEC 60417

Grafické značky pro použití
na zařízení

Pohotovostní
(vyčkávací,
přípravný) stav

Označuje spínač nebo jeho
polohu, pomocí kterého se
zařízení zapne, aby bylo
dosaženo pohotovostního
stavu pro další
bezprostřední uvedení
do chodu.

Grafické značky pro použití
na zařízení

Neionizující
elektromagnetické
záření

Označuje obecně zvýšené
a potenciálně nebezpečné
úrovně neionizujícího
záření.

Není relevantní

Není relevantní

Nožní spínač

Nachází se na zadním
panelu. Port pro nožní
spínač.

Není relevantní

Není relevantní

Port sytému
ICS VNG/ENG

Nachází se na zadním
panelu. Port pro sytém
ICS VNG/ENG.

Značka 5009

ISO 7000 /
IEC 60417
Značka 5140
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Značka

6.2

Odkaz na
normu

Název normy týkající
se značky

Název značky
podle
odkazované
normy

Není relevantní

Není relevantní

Port USB

Nachází se na zadním
panelu. Port pro počítač
(slouží pro upgrady
firmwaru a budoucí
vylepšení).

Není relevantní

Není relevantní

Spínač přípravy

Nachází se na zadním
panelu. Spínač přípravy
vodní nádržky.

Vysvětlení

Obecná varování, upozornění a poznámky
Výrobky ICS společnosti Natus Medical Denmark ApS nejsou určeny k použití ve spojení s přístroji, která nejsou
schváleny společností Natus Medical Denmark ApS. Používání výrobků Natus ICS s neschválenými součástmi může
mít dopad na riziko pro pacienta. Všechny součásti přístroje ICS Aircal jsou vhodné k použití v zónách péče
o pacienta.

6.2.1

Varování
Varování • Následující podmínky nebo postupy mohou představovat možné riziko úmrtí nebo vážného
zranění uživatele nebo pacienta:

ICS Aircal

•

Z důvodu bezpečnosti a za tím účelem, aby nedošlo ke ztrátě záruky, smí být přístroj ICS Aircal
opravován pouze autorizovaným servisním personálem. V případě jakýchkoli vad vytvořte jejich
detailní popis a kontaktujte svého dodavatele. Nepoužívejte vadný přístroj.

•

Chraňte jednotku před kapalinami. Do jednotky nesmí vniknout vlhkost. Vlhkost v jednotce může
poškodit přístroj a může zvyšovat riziko zranění uživatele nebo pacienta elektrickým proudem.

•

Nepoužívejte přístroj ICS Aircal v přítomnosti hořlavých látek (plynů) nebo v prostředí nasyceném
kyslíkem.

•

Přístroj ICS Aircal je určen k použití v elektromagnetickém prostředí s kontrolou vyzařovaného rušení.
Uživatel přístroje ICS Aircal může elektromagnetickému rušení předejít zachováním minimální
vzdálenosti od přenosného a mobilního VF komunikačního zařízení.

•

Přístroj ICS Aircal je třeba instalovat a uvést do provozu podle informací o elektromagnetické
kompatibilitě (EMC) uvedených v této příručce. Přenosná a mobilní VF komunikační zařízení mohou
mít vliv na zdravotnická elektrická zařízení. Přístroj ICS Aircal se může vzájemně rušit s jiným zařízením
s požadavky na emise CISPR.

•

Používání příslušenství a kabelů jiných než uvedených v seznamu příslušenství v této příručce může
vést ke zvýšeným emisím nebo snížení odolnosti přístroje ICS Aircal.

•

Poškození v důsledku nehody nebo nesprávné manipulace může negativně ovlivnit funkčnost přístroje.
Další informace si vyžádejte u svého dodavatele.

•

Spolehlivost uzemnění, které lze dosáhnout pouze v případě, že je zařízení připojeno k odpovídající
zásuvce nemocniční třídy.

•

Výchozí nastavení, které je doporučeno používat pro stimuly vyvolávající odezvu srovnatelnou s vodní
irigací. Trvání přesahující 60 sekund nebo alternativní teplotní nastavení mohou pacientovi způsobit
nepříjemné pocity.

•

Používejte pouze příslušenství uvedené v části Technické specifikace.
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6.2.2

Upozornění
Upozornění • Následující podmínky nebo postupy mohou být spojeny s rizikem zranění uživatele či pacienta
nebo poškození dat či přístroje.

6.2.3

•

V souladu s částí Zamýšlené použití je nutné předejít pozření, spálení a používání součástí k jiným než
stanoveným účelům.

•

Zařízení může být zlikvidováno jako běžný elektronický odpad podle místních předpisů.

•

Do ucha pacienta nikdy nevkládejte hlavu ušního zrcátka, pokud jste předem nepřipojili vnější ušní
zrcátko na jedno použití. Ušní zrcátko opatrně vložte do ucha pacienta. Nevkládejte jej silou ani příliš
hluboko. Hrozí nebezpečí zranění.

•

Dojde-li k podráždění pokožky nebo pokud se pacient necítí dobře, okamžitě přestaňte zařízení
používat.

•

Dodržujte pokyny k čištění.

•

Ušní zrcátko nečistěte ani nepoužívejte opakovaně.

•

Nedívejte se do světelného paprsku, ani jím nemiřte do očí jiných osob. Mohlo by je to poškodit.

Poznámky
Poznámka • Následující podmínky nebo postupy vyžadují, aby uživatel věnoval zvláštní pozornost:

6.3

•

Z bezpečnostních důvodů a za účelem splnění požadavků na EMC musí být příslušenství připojeno
k výstupům stejného typu, jako má celý systém.

•

Stohování tohoto přístroje s jinými zařízeními nebo jeho umístění do špatně odvětrávaných prostor se
nedoporučuje (s výjimkou systému ICS Chartr 200 VNG/ENG), tak jak je popsáno v části Uspořádání
místnosti. Mohlo by totiž dojít k ovlivnění výkonu přístroje. V případě stohování nebo umístění do blízkosti
jiných zařízení se ujistěte, že nedochází k ovlivnění výkonu přístroje.

•

Před přepravou vypusťte vodu z nádržky a zajistěte kryt vzduchového čerpadla přepravními šrouby.

•

Podrobné informace o zařízení naleznete v části Další odkazy.

•

Pokud je jakýmkoli způsobem narušena správná funkce nebo bezpečnost provozu irigátoru zařízení, odpojte
irigátor od elektrické zásuvky a zajistěte jej proti dalšímu použití.

•

Uživatel si může od výrobce vyžádat tištěný Návod k použití.

Výrobce
Natus Medical Denmark APS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup Dánsko
Tel.: +45 45 75 55 55
Fax: +45 45 75 55 59
E-mail: otoinfo@natus.com
Web: hearing-balance.natus.com
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6.3.1

Zodpovědnost výrobce
Výrobce ponese zodpovědnost za bezpečnost, spolehlivost a výkon zařízení pouze tehdy, když:
•

Veškeré montážní operace, rozšiřování, změny nastavení, úpravy nebo opravy jsou prováděny výrobcem
zařízení nebo pracovníky autorizovanými výrobcem.

•

Elektrická instalace, ke které je zařízení připojeno, splňuje požadavky uvedené v části Technické specifikace
této příručky.

•

Zařízení je používáno v souladu s pokyny k použití.

Výrobce si vyhrazuje právo zřeknout se odpovědnosti za provozní bezpečnost, spolehlivost a výkon zařízení, které je
opravováno nebo udržováno třetími stranami.
Poznámka• Elektronickou kopii tohoto dokumentu naleznete na webových stránkách společnosti Natus.

6.3.2

Pokyny pro přístup k elektronickému návodu k použití
Kopie návodu k použití ve formátu PDF se nachází v související oblasti produktu:
•

Sluch a rovnováha: https://hearing-balance.natus.com/manuals

Vyhledejte položku „ICS Aircal Air Caloric Irrigator“ a vyberte verzi pro svůj místní jazyk, kde najdete návod k použití.
Soubory lze vytisknout, uložit nebo vyhledat pomocí programu Adobe Reader. Kopii programu Adobe Reader lze
stáhnout přímo od společnosti Adobe Systems (www.adobe.com).

7
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Varování• Označuje, že existuje možnost zranění, úmrtí nebo jiných závažných nežádoucích účinků
souvisejících s používáním nebo nesprávným použitím přístroje.

7.1

Servis
Varování• Servis a opravy elektrozdravotnických systémů smí zajišťovat výhradně výrobce zařízení nebo
personál autorizovaných servisů. V opačném případě hrozí nebezpečí a zánik záruky. V případě jakýchkoli
vad sestavte jejich detailní popis a kontaktujte svého dodavatele. Vadný přístroj nepoužívejte.

7.2

Čištění
Přístroj ICS Aircal uchovávejte čistý a nezaprášený. K čištění vnějších krytů nebo dodávací hlavice používejte
měkkou vlhkou tkaninu a malé množství jemného čisticího prostředku.
Varování• Chraňte přístroj před kapalinami. Do přístroje nesmí vniknout vlhkost. Vlhkost uvnitř může
přístroj poškodit a může zvyšovat riziko úrazu uživatele nebo pacienta elektrickým proudem.

7.2.1

Čočka na dodávací hlavici
Čočku je třeba čistit optickým čisticím hadříkem.

ICS Aircal
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7.2.2

Ušní zrcátko (vnější)
Ušní zrcátko je určeno pouze k jednomu použití. Další zrcadla lze získat od společnosti Natus Medical Denmark ApS
nebo od místního zástupce.

7.2.3

Likvidace
Upozornění • Zrcadla (vnější) jsou určena pouze k jednomu použití. Při likvidaci použitých zrcadel je třeba
postupovat podle místních předpisů.
Společnost Natus Medical Incorporated se zavázala plnit požadavky předpisů Evropské unie o nakládání s OEEZ
(odpadní elektrická a elektronická zařízení, WEEE) 2012/19/EU. Tyto směrnice stanovují, že elektrický a elektronický
odpad musí být shromažďován samostatně za účelem správného zpracování a využití, aby bylo zajištěno,
že OEEZ budou opětovně použita nebo recyklována bezpečně. V souladu s tímto závazkem může společnost
Natus Medical Incorporated přenést povinnost zpětného odběru a recyklace na koncového uživatele, a to v případě,
že nedošlo k uzavření jiných dohod. Chcete-li získat podrobnosti ohledně systému sběru a recyklace dostupného ve
vašem regionu, kontaktujte nás na stránce natus.com.
Elektrické a elektronické zařízení (EEE) obsahuje materiály, součástky a látky, které mohou být nebezpečné
a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, pokud se s OEEZ nenakládá správně. Proto hrají také
koncoví uživatelé roli v zajištění, aby OEEZ byla znovu použita a bezpečně recyklována. Uživatelé elektrických
a elektronických zařízení nesmí likvidovat WEEE (odpadní elektrická a elektronická zařízení, OEEZ) společně
s dalšími odpady. Uživatelé musí používat systém obecních skládek, postupovat podle nařízení o zpětném sběru
producentem/dovozcem nebo využívat autorizované přepravce odpadu, aby byly omezeny škodlivé dopady na
životní prostředí spojené s likvidací elektrických a elektronických zařízení a aby se rozšířily příležitosti pro opětovné
použití, recyklaci a obnovení odpadních elektrických a elektronických zařízení.
Zařízení označené uvedeným přeškrtnutým odpadkovým košem s kolečky je elektrické a elektronické zařízení.
Tyto značky přeškrtnutých odpadkových košů s kolečky značí, že se elektrická a elektronická zařízení určená
k likvidaci nemají vyhazovat společně s netříděným odpadem, ale musí se shromažďovat samostatně.

7.3

Údržba
Kalibrace
Kalibrace systému není vyžadována. V případě, že výkonnost systému neodpovídá očekáváním, bude však nutné
novou kalibraci provést.

8
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Více informací najdete na webových stránkách Natus: www.natus.com
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Technické specifikace
Přístroj ICS Aircal je typ 1079 od společnosti Natus Medical Denmark ApS.

Provozní prostředí
Teplota

+15 °C až +35 °C (59 °F až +95 °F)
Provoz při teplotách pod −20 °C (−4 °F) nebo nad +60 °C (140 °F) může způsobit
trvalé poškození přístroje.

Relativní vlhkost

< 90 %, 35 °C, nekondenzující

Tlak vzduchu

600 hPa až 1060 hPa

Skladování a manipulace
Teplota

−25 °C až +60 °C (−13 °F až +140 °F)

Relativní vlhkost

< 90 %, 35 °C, nekondenzující

Tlak vzduchu

500 hPa až 1060 hPa

Nádržka

Poznámka • Pokud bude přístroj ICS Aircal delší dobu skladován bez použití
nebo přepravy, má být nádržka prázdná.

Normy
Bezpečnost

Třída I, typ BF, IPX0
V souladu s požadavky:
IEC 60601-1:2005 + AMD1:2012
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 č. 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2 č. 60601-1-6:11 (R16)

EMC

IEC 60601-1-2:2014

Výkon

ICS Aircal

Teplotní rozsah stimulu

12 °C až 50 °C

Studený stimul

12 °C až 37 °C (doporučené nastavení: 24 °C)

Teplý stimul

37 °C až 50 °C (doporučené nastavení: 50 °C)

Hodnota teploty

Digitální

Čas do dosažení teploty

< 60 sekund

Přesnost teploty

± 0,4 °C

Časový rozsah

1 až 99 sekund (doporučené nastavení: 60 sekund)

Rychlostní rozsah průtoku

4,0–10 litrů za minutu (doporučené nastavení: 8 litrů za minutu)

Přesnost rychlosti průtoku

± 0,4 litru za minutu
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Rozměry
Šířka

34,3 cm (13,5 palce)

Hloubka

30,5 cm (12 palce)

Výška

10,2 cm (4 palce)

Hmotnost
S prázdnou nádržkou

7,9 kg (17,5 libry)

S plnou nádržkou

8,2 kg (18 liber)

Zdroj napájení
Vstupní napětí

100–240 V stříd., 50/60 Hz

Spotřeba energie

< 192 VA

Pojistka

T 1,6 H 250 V

Příložná část
Příložnou částí přístroje ICS Aircal je hlava irigátoru.

Nezbytná funkčnost
Přístroj ICS Aircal nemá žádnou nezbytnou funkčnost.
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Technické specifikace

9.1

ICS Aircal

Příslušenství
Položka

Číslo dílu

Ušní zrcátka (25 ks)

8-62-44100

Čočka

8-35-33300

Souprava stříkačky

8-62-46300

Nálevka

1-12-66100

Souprava základny tlakové hlavice

8-62-46200

7pinový mini DIN kabel (ICS Chartr 200, Hortmann Vestlab)

8-71-90400

9pinový subminiature na 7pinový mini DIN (ICS Chartr XP)

8-71-90300

Nožní spínač

8-35-39700

Napájecí kabel, v souladu s požadavky na napájení v nemocničním prostředí IEC, USA

7630024

Napájecí kabel, standardní, EU

8-71-240

Napájecí kabel, VB

8-71-80200

Napájecí kabel, AUS

8-71-82700

Napájecí kabel, BR

8-71-90600
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Poznámky k EMC (elektromagnetická kompatibilita)
•

Přístroj ICS Aircal je součástí zdravotnického elektrického systému a jako takový podléhá zvláštním
bezpečnostním opatřením. Z tohoto důvodu pokyny pro instalaci a provoz uvedené v tomto dokumentu musí
být přísně dodržovány.

•

Přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení, jakými jsou mobilní telefony, mohou ovlivňovat
funkci přístroje ICS Aircal.

IEC 60601-1:2012 a IEC 60601-1-2:2014
Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise pro všechna zařízení a systémy
Přístroj ICS Aircal je určen k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Uživatel přístroje ICS Aircal musí provoz v takovém prostředí
zajistit.
Test emisí

Shoda

Elektromagnetické prostředí – pokyny

VF emise CISPR11

Skupina 1

Přístroj ICS Aircal využívá VF energii pouze pro svou vnitřní funkci. Z toho důvodu jsou
VF emise velice nízké a není pravděpodobné, že by způsobovaly rušení okolních
elektronických zařízení.

VF emise CISPR11

Třída A

Harmonické emise
IEC 61000-3-2

Splňuje

Kolísání napětí / emise flikru
IEC 61000-3-3

Splňuje

Přístroj ICS Aircal je vhodný k použití v nemocničním a klinickém prostředí.
EMISNÍ vlastnosti tohoto zařízení umožňují jeho použití v průmyslových zařízeních
a nemocnicích (CISPR 11 třída A). Pokud je toto zařízení používáno v obytném prostředí
(pro které je obvykle vyžadováno CISPR 11 třída B), nemusí nabízet dostatečnou
ochranu VF komunikačních služeb. Uživatel může být nucen provést opatření ke
zmírnění nežádoucích jevů, např. přemístění nebo pootočení zařízení.

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost pro všechna zařízení a systémy
Přístroj ICS Aircal je určen k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Uživatel přístroje ICS Aircal musí provoz v takovém prostředí
zajistit.
Zkouška odolnosti

Úroveň zkoušky IEC 60601

Úroveň shody

Elektromagnetické prostředí – pokyny

Elektrostatický výboj (ESD)

+/− 8 kV kontakt

+/− 8 kV kontakt

IEC 61000-4-2

+/− 2 kV, +/− 4 kV,

+/− 2 kV, +/− 4 kV,

+/− 8 kV, +/− 15 kV vzduch

+/− 8 kV, +/− 15 kV vzduch

Podlaha by měla být dřevěná, betonová nebo
z keramických dlaždic. Pokud je podlaha krytá
syntetickým materiálem, musí relativní vlhkost
dosahovat alespoň 30 %.

Rychlé elektrické přechodné
jevy / skupiny impulzů
IEC 61000-4-4

+/− 2 kV pro napájecí vedení

+/− 2 kV pro napájecí vedení

+/− 1 kV pro vstupní/výstupní
vedení

+/− 1 kV pro vstupní/výstupní
vedení

Rázový impulz

+/− 1 kV mezi jednotlivými
částmi vedení

+/− 1 kV mezi jednotlivými
částmi vedení

IEC 61000-4-5

Krátkodobé poklesy napětí,
krátkodobé výpadky napětí
a změny napětí na vstupních
vedeních napájecího zdroje
IEC 61000-4-11

+/− 2 kV mezi vedením a zemí

+/− 2 kV mezi vedením a zemí

+/− 2 kV mezi vedením I/O
a zemí

+/− 2 kV mezi vedením I/O
a zemí

0 % UT na 0,5 cyklu

0 % UT na 0,5 cyklu

Při 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° a 315°

Při 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° a 315°

0 % UT na 1 cyklus

0 % UT na 1 cyklus

a

a

70 % UT na 25/30 cyklů

70 % UT na 25/30 cyklů

Jednofázový: při 0°

Jednofázový: při 0°

Přerušení napájení na síťovém 0 % UT na 250/300 cyklů
napájecím vedení

Kvalita síťového napájení má odpovídat typickému
komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.
Kvalita síťového napájení má odpovídat typickému
komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.

Kvalita síťového napájení má odpovídat typickému
komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.
Pokud uživatel přístroje ICS Aircal vyžaduje
nepřetržitý provoz i během přerušení dodávky
napájení, doporučuje se přístroj ICS Aircal napájet
z nepřerušitelného zdroje napájení nebo z baterie.

0 % UT na 250/300 cyklů

IEC 61000-4-11
Magnetické pole síťového
kmitočtu (50/60 Hz)

30 A/m

Žádné relevantní porty, které
by mohly být ovlivněny

IEC 61000-4-8

Magnetická pole síťového kmitočtu mají
dosahovat úrovně charakteristické pro typické
umístění v typickém komerčním nebo
nemocničním prostředí.

UT je střídavé napětí napájecího zdroje před přivedením zkušební úrovně napětí.
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Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost – pro zařízení a systémy v prostředí profesionální zdravotní péče
Přístroj ICS Aircal je určen k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Uživatel přístroje ICS Aircal musí provoz v takovém prostředí
zajistit.
Zkouška odolnosti

Úroveň zkoušky IEC 60601

Úroveň shody

Vedené VF

3 Vef

3 Vef

IEC 61000-4-6

150 kHz až 80 MHz

150 kHz až 80 MHz

6 Vef

6 Vef

Pásma ISM

Pásma ISM

Vyzařované VF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz až 2,7 GHz

80 MHz až 2,7 GHz

Blízká pole z VF bezdrátové komunikace

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

Elektromagnetické prostředí – pokyny

Oddělovací vzdálenost mezi
elektronickými částmi přístroje ICS Aircal
a VF bezdrátovými komunikačními
zařízeními musí být větší než 30 cm
(11,8 palce).

Poznámka 1: Na frekvencích 80 MHz a 800 MHz se uplatňuje oddělovací vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsahy.
Poznámka 2: Tyto pokyny není možné použít ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno pohlcováním budovami, předměty a osobami
a odrazem od nich.
a. Intenzity polí z pevných vysílačů, jakými jsou stanice bezdrátových telefonů, pozemní pohyblivé radiostanice, amatérské rádiostanice, rozhlasové
AM a FM vysílače a TV vysílače, nemohou být na základě teoretických výpočtů přesně odhadnuty. K posouzení elektromagnetického prostředí
z hlediska vlivu fixních VF vysílačů má být zvážena možnost elektromagnetického průzkumu místa. Pokud je naměřená hodnota intenzity pole
v místě použití přístroje ICS Aircal vyšší než příslušná úroveň VF shody uvedená výše, má se provést pozorování přístroje ICS Aircal za účelem
zjištění, zda pracuje normálně. V případě zjištění odchylek od normálních funkcí mohou být nutná další opatření, jako změna orientace či umístění
přístroje ICS Aircal.
b. Intenzity polí ve frekvenčním rozsahu od 150 kHz do 80 MHz by neměly přesáhnout 3 V/m.

ICS Aircal
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Doporučená oddělovací vzdálenost mezi přenosnými a mobilními VF komunikačními zařízeními a přístrojem ICS Aircal
Přístroj ICS Aircal je určen k použití v elektromagnetickém prostředí s kontrolou vyzařovaného VF rušení. Zákazník nebo uživatel přístroje ICS Aircal
může pomoci předcházet elektromagnetickému rušení dodržováním minimální vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními VF komunikačními zařízeními
(vysílače) a přístrojem ICS Aircal, jak je doporučeno níže, dle maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení.
Nominální maximální hodnota
výkonu vysílače
W

Oddělovací vzdálenost dle frekvence vysílače
m
150 kHz až 80 MHz

80 MHz až 800 MHz

800 MHz až 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
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Doporučená oddělovací vzdálenost d v metrech (m) pro vysílače o nominálním výstupním výkonu, které nejsou uvedeny v seznamu výše, může být
odhadnuta na základě rovnice použitelné pro frekvenci vysílače, kde P je nominální výstupní výkon vysílače ve wattech (W) dle výrobce vysílače.
Poznámka 1: Na frekvencích 80 MHz a 800 MHz se uplatňuje oddělovací vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsahy.
Poznámka 2: Tyto pokyny není možné použít ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno pohlcováním budovami, předměty a osobami
a odrazem od nich.

IEC 60601-1-2:2007 a EN 60601-1-2:2007
Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise pro všechna zařízení a systémy
Přístroj ICS Aircal je určen k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Uživatel přístroje ICS Aircal musí provoz v takovém prostředí
zajistit.
Test emisí

Shoda

Elektromagnetické prostředí – pokyny

VF emise

Skupina 1

Přístroj ICS Aircal využívá VF energii pouze pro svou vnitřní funkci. Z toho důvodu jsou
VF emise velice nízké a není pravděpodobné, že by způsobovaly rušení okolních
elektronických zařízení.

Třída A

Přístroj ICS Aircal je vhodný k používání ve všech zařízeních, včetně domácností a zařízení
přímo připojených k veřejné elektrické síti nízkého napětí dodávající energii do budov
určených k bydlení.

CISPR11
VF emise
CISPR11
Harmonické emise

Splňuje

IEC 61000-3-2
Kolísání napětí / emise
flikru IEC 61000-3-3
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Splňuje

EMISNÍ vlastnosti tohoto zařízení umožňují jeho použití v průmyslových zařízeních
a nemocnicích (CISPR 11 třída A). Pokud je toto zařízení používáno v obytném prostředí
(pro které je obvykle vyžadováno CISPR 11 třída B), nemusí nabízet dostatečnou ochranu
VF komunikačních služeb. Uživatel může být nucen provést opatření ke zmírnění
nežádoucích jevů, např. přemístění nebo pootočení zařízení.

ICS Aircal
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Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost pro všechna zařízení a systémy
Přístroj ICS Aircal je určen k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Uživatel přístroje ICS Aircal musí provoz v takovém prostředí
zajistit.
Zkouška odolnosti

Úroveň zkoušky IEC 60601

Úroveň shody

Elektromagnetické prostředí – pokyny

Elektrostatický výboj (ESD)

+/− 6 kV kontakt

+/− 6 kV kontakt

IEC 61000-4-2

+/− 8 kV vzduch

+/− 8 kV vzduch

Podlaha by měla být dřevěná, betonová nebo
z keramických dlaždic. Pokud je podlaha krytá
syntetickým materiálem, musí relativní vlhkost
dosahovat alespoň 30 %.

Rychlé elektrické přechodné +/− 2 kV pro napájecí vedení
jevy / skupiny impulzů
+/− 1 kV pro vstupní/výstupní
vedení
IEC 61000-4-4

+/− 2 kV pro napájecí vedení

Rázový impulz

+/− 1 kV mezi jednotlivými
částmi vedení

+/− 1 kV mezi jednotlivými
částmi vedení

+/− 2 kV mezi vedením a zemí

+/− 2 kV mezi vedením a zemí

< 5 % UT (> 95% pokles v UT)
na 0,5 cyklu

< 5 % UT (> 95% pokles v UT)
na 0,5 cyklu

40 % UT (60% pokles v UT) na
5 cyklů

40 % UT (60% pokles v UT) na
5 cyklů

70 % UT (30% pokles v UT) na
25 cyklů

70 % UT (30% pokles v UT) na
25 cyklů

< 5 % UT (> 95% pokles v UT)
na 5 s

< 5 % UT (> 95% pokles v UT)
na 5 s

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-5
Krátkodobé poklesy
napětí, krátká přerušení
a pomalé změny napětí
napájecím vedení
IEC 61000-4-11

Magnetické pole síťového
kmitočtu (50/60 Hz)

+/− 1 kV pro vstupní/výstupní
vedení

IEC 61000-4-8

Kvalita síťového napájení má odpovídat typickému
komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.

Kvalita síťového napájení má odpovídat typickému
komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.
Kvalita síťového napájení má odpovídat typickému
komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí. Pokud
uživatel přístroje ICS Aircal vyžaduje nepřetržitý
provoz i během přerušení dodávky napájení,
doporučuje se přístroj ICS Aircal napájet
z nepřerušitelného zdroje napájení nebo z baterie.

Magnetická pole síťového kmitočtu mají dosahovat
úrovně charakteristické pro typické umístění
v typickém komerčním nebo nemocničním prostředí.

UT je střídavé napětí napájecího zdroje před přivedením zkušební úrovně napětí.

ICS Aircal
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Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost – pro zařízení a systémy, které NEJSOU určeny k podpoře životních funkcí
Přístroj ICS Aircal je určen k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Uživatel přístroje ICS Aircal musí provoz v takovém prostředí
zajistit.
Zkouška odolnosti

Úroveň zkoušky IEC 60601

Úroveň shody

Elektromagnetické prostředí – pokyny

Vedené VF IEC 61000-4-6

3 Vef

3 Vef

150 kHz až 80 MHz

150 kHz až 80 MHz

Přenosná a mobilní VF komunikační zařízení nemají
být používána v menší vzdálenosti od přístroje
ICS Aircal, včetně kabelů, než je doporučená
oddělovací vzdálenost vypočtená na základě
frekvence vysílače.
Doporučená oddělovací vzdálenost:
d = 1,2

Vyzařované VF IEC 61000-4-3

3 V/m

3 V/m

80 MHz až 2,5 GHz

80 MHz až 2,5 GHz

d = 1,2

pro 80 MHz až 800 MHz

d = 2,3

pro 80 MHz až 2,5 GHz

kde P je maximální výstupní výkon vysílače ve
wattech (W) udávaná výrobcem vysílače a d je
doporučená oddělovací vzdálenost v metrech (m).
Intenzity polí z pevných VF vysílačů dle
a
elektromagnetického průzkumu místa by neměly
přesahovat úroveň shody v každém frekvenčním
b
rozsahu .
V blízkosti zařízení označených následujícím
symbolem může docházet k rušení:

Poznámka 1: Na frekvencích 80 MHz a 800 MHz se uplatňuje oddělovací vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsahy.
Poznámka 2: Tyto pokyny není možné použít ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno pohlcováním budovami, předměty a osobami
a odrazem od nich.
a. Pásma ISM (pro průmyslová, vědecká a zdravotnická prostředí) mezi 150 kHz a 80 MHz jsou 6,765 MHz až 6,795 MHz; 13,553 MHz až 13,567 MHz;
26,957 MHz až 27,283 MHz a 40,66 MHz až 40,70 MHz.
b. Úrovně shody ve frekvenčních pásmech ISM mezi 150 kHz a 80 MHz a frekvenčním rozsahu 80 MHz až 2,5 GHz slouží ke snížení pravděpodobnosti
rušení mobilními/přenosnými komunikačními zařízeními neúmyslně vnesenými do zón pro péči o pacienty. Z tohoto důvodu se při výpočtu
oddělovací vzdálenosti pro vysílače v těchto frekvenčních rozsazích používá přídavný faktor 10/3.
c. Intenzity polí z pevných vysílačů, jakými jsou stanice bezdrátových telefonů, pozemní pohyblivé radiostanice, amatérské rádiostanice, rozhlasové
AM a FM vysílače a TV vysílače, nemohou být na základě teoretických výpočtů přesně odhadnuty. K posouzení elektromagnetického prostředí
z hlediska vlivu fixních VF vysílačů má být zvážena možnost elektromagnetického průzkumu místa. Pokud je naměřená hodnota intenzity pole
v místě použití přístroje ICS Aircal vyšší než příslušná úroveň VF shody uvedená výše, má se provést pozorování přístroje ICS Aircal za účelem
zjištění, zda pracuje normálně. V případě zjištění odchylek od normálních funkcí mohou být nutná další opatření, jako změna orientace či umístění
přístroje ICS Aircal.
d. Intenzity polí ve frekvenčním rozsahu od 150 kHz do 80 MHz by neměly přesáhnout 3 V/m.
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Poznámky k EMC (elektromagnetická kompatibilita)

Doporučená oddělovací vzdálenost mezi přenosnými a mobilními VF komunikačními zařízeními a přístrojem ICS Aircal
Přístroj ICS Aircal je určen k použití v elektromagnetickém prostředí s kontrolou vyzařovaného VF rušení. Zákazník nebo uživatel přístroje ICS Aircal
může pomoci předcházet elektromagnetickému rušení dodržováním minimální vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními VF komunikačními zařízeními
(vysílače) a přístrojem ICS Aircal, jak je doporučeno níže, dle maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení.
Nominální maximální hodnota
výkonu vysílače
W

Oddělovací vzdálenost dle frekvence vysílače
m
150 kHz až 80 MHz

80 MHz až 800 MHz

800 MHz až 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

Doporučená oddělovací vzdálenost d v metrech (m) pro vysílače o nominálním výstupním výkonu, které nejsou uvedeny v seznamu výše, může být
odhadnuta na základě rovnice použitelné pro frekvenci vysílače, kde P je nominální výstupní výkon vysílače ve wattech (W) dle výrobce vysílače.
Poznámka 1: Na frekvencích 80 MHz a 800 MHz se uplatňuje oddělovací vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsahy.
Poznámka 2: Tyto pokyny není možné použít ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno pohlcováním budovami, předměty a osobami
a odrazem od nich.
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Řešení potíží
Problém
Upozornění na přehřátí zařízení ICS AirCal
vydává nepřetržitý zvukový signál.
Příčiny:
1.

Vodní nádržka není doplněna / je prázdná.

2.

Zařízení ICS AirCal bylo během provozu
čerpadla nakloněno o 20° nebo více,
hrozí, že čerpadlo nasálo místo vody
vzduch.

3.

ICS AirCal nefunguje správně.

Možnost 1:
Podívejte se na displej hladiny vody. Pokud je indikace oranžová,
znamená to, že je třeba do zařízení ICS AirCal doplnit vodu. Vypněte
zařízení ICS AirCal. Postupujte podle postupu plnění a napouštění v
části Postup plnění a napouštění. Zapněte zařízení a ujistěte se,
že pracuje správně.

Možnost 2:
Podívejte se na displej hladiny vody. Pokud je indikace modrá, mělo
by v nádržce být dostatečné množství vody. Množství vody však vždy
zkontrolujte. Vypněte zařízení ICS AirCal. Postupujte podle postupu
plnění a napouštění v části Postup plnění a napouštění.
Vizuálně zkontrolujte, zda je v nádržce voda. Pokud v nádržce není
dostatek vody, nebo je prázdná, doplňte vodu. Zapněte zařízení
a ujistěte se, že pracuje správně.
Bez ohledu na to, zda jednotky fungují, či nikoli, kontaktujte
technickou podporu společnosti Natus Medical Denmark ApS
a oznamte, že nefungují dle očekávání.

Postup pro odstranění vody

Vypněte zařízení ICS AirCal a odpojte jej z elektrické
zásuvky.

Upozornění • Při přepravě
zařízení dbejte na
následující:

2.

Před otevřením krytu za účelem doplnění nádržky
otřete prach z horní části zařízení ICS AirCal.

3.

1) Vypusťte vodu z nádržky,
abyste zabránili možnosti
poškození v důsledku
zamrznutí.

Postavte se čelem k přednímu panelu irigátoru.
Vpravo na zadní straně se nachází malý kryt. Pomocí
inbusového klíče (dodávaného se základnou)
odšroubujte a odstraňte kryt.

4.

Pomocí inbusového klíče odšroubujte vnitřní kryt
a odstraňte jej.

5.

Pomocí dodávané stříkačkové sady odstraňte
vodu z nádržky.

6.

Zapojte zařízení ICS AirCal do elektrické zásuvky
a zapněte zařízení ICS AirCal.

7.

Vypněte průtok vzduchu.

8.

Chcete-li čerpadlo napustit, najděte na zadním panelu
spínač napouštění.

9.

Stiskněte jej, čímž provedete spuštění,
a podržte jej po dobu 5 sekund.

2) Zajistěte kryt
vzduchového čerpadla
pomocí přepravních šroubů
dodaných se zařízením.
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1.

Postupy související s firmwarem
Chcete-li aktualizovat firmware ICS AirCal, vyhledejte médium pro aktualizaci firmwaru ICS AirCal a počítač,
na kterém je nainstalován ovladač zařízení ICS AirCal. Před dalším postupem proveďte instalaci ovladače dle pokynů
uvedených v části Instalace ovladače zařízení.
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Postupy související s firmwarem

12.1

Upgrade firmwaru
Vypněte přístroj ICS Aircal.
Na zadním panelu najděte tlačítko režimu firmwaru (přístup přes otvor A) a port USB (B).

A.

Přístup k tlačítku firmwaru

B.

Port USB

Připojte kabel USB k portu USB ICS Aircal a k portu USB na počítači.
Zapněte počítač a vyhledejte aktualizaci firmwaru ICS AirCal.
Pomocí kuličkového pera stiskněte a podržte tlačítko režimu firmwaru a zároveň zapínejte přístroj ICS Aircal.
Podržte po dobu 3 sekund (displej bude prázdný).
Dvojím kliknutím na soubor AircalFirmwareUpdate.exe spusťte aktualizační program.
Klikněte na možnost Update Aircal Firmware (Aktualizovat firmware Aircal).
Poznámka • V případě neúspěšného provedení upgradu klikněte na možnost Write Update Log To Text File
(Zapsat protokol aktualizace to textového souboru). Tento soubor zašlete zákaznické podpoře společnosti
Natus Medical Denmark ApS.

12.2

Instalace ovladače přístroje
Tento postup umožní instalaci ovladače přístroje do počítače, který se bude používat pro aktualizace firmwaru ICS Aircal.
Zapněte počítač.
Vyhledejte aktualizaci firmwaru ICS AirCal.
Ve složce upgradu uvnitř složky Aircal Driver vyhledejte soubor AirCalInstaller.exe.
Dvojím kliknutím na soubor spusťte instalační program.
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