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Seadme kirjeldus

1

Seadme kirjeldus
ICS Aircal® Air Caloric Irrigator on mugav ja täpne õhu kalooriline stimulaator, mida kasutatakse nüstagmi
esilekutsumiseks VNG-/ENG-uuringute ajal. Seade võimaldab soojusstimulatsiooni täpselt juhitud õhuvoolu abil.
Õhutemperatuuri saab reguleerida vahemikus 12 °C kuni 50 °C. Süsteem võimaldab eelseadistada kahte
temperatuuri: soe ja jahe kalooriline stimulatsioon. Temperatuuri reguleeritakse täpselt õhu väljalaskeava juures
asuva termistori abil. Otoskoobi väljundava uuenduslik kujundus võimaldab stimuleerimispunkti vaadelda, tagades
kehtivad ja korratavad reaktsioonid.

1.1

Sihtotstarve
Õhupõhine kalooriline stimulaator on seade, mis juhib täpse kiiruse ja temperatuuriga õhuvoolu kõrvakanalisse ning
on ette nähtud patsiendi keha tasakaalusüsteemi vestibulaarse funktsiooni testimiseks. Poolringkanalite
vestibulaarne stimulatsioon tekitab tahtmatuid silmaliigutusi, mida mõõdetakse ja registreeritakse nüstagmograafiga.

1.2

Sihtkasutajad ja patsiendi sihtrühm
ICS Aircali süsteemi võivad kasutada vaid kvalifitseeritud meditsiinitöötajad, kellel on eelnevad teadmised
protseduuri aluseks olevatest meditsiinilistest ja teaduslikest faktidest.
ICS Aircali süsteem on ette nähtud igas vanuses patsientidele, kes taluvad testimist.

1.3

Kliiniline kasu
Kalooriline test on tavapärane kliiniline protseduur, mille käigus suunab arst teatava aja jooksul patsiendi
kõrvakanalisse sooja ja jahedat õhku või vett ning mõõdetakse ja analüüsitakse tekkivaid silmaliigutusi.
Esialgu tehakse kalooriline test pilgu fikseerimiseta ja seejärel lastakse pilk fikseerida teatava aja jooksul pärast
stimuleerimise lõppu. Need testid on ette nähtud kasutamiseks osana vestibulaarsete testide komplektist
abivahendina diferentsiaaldiagnostikas.

1.4

Vastunäidustused ja kõrvaltoimed
Ärge tehke niisutusprotseduuri trummikile perforatsiooniga patsientidele.

1.5

Tüpograafilised kokkulepped
Hoiatus, ettevaatust ja märkus
Juhtimaks teie tähelepanu seadme või tarkvara ohutu ja asjakohase kasutamise kohta käivale teabele, kasutatakse
käsiraamatus järgnevaid hoiatuslauseid:
Hoiatus • Näitab, et seadme kasutamisel või väärkasutamisel on vigastuste, surma või muude raskete
kõrvaltoimete oht.

Ettevaatust • Näitab, et seadme kasutamise või väärkasutamisega seoses võib tekkida probleeme.
Sellised probleemid hõlmavad seadme rikkeid, talitushäireid, kahjustumist või kahju muule varale.

Märkus • Näitab, et peate millegagi arvestama.
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Alustamine
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Alustamine

2.1

Ruumi sisseseade
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Valamu
Arvuti
Laud seadmetele
Kapid laua kohal

F
E.
F.
G.
H.

Uurija tool
Jalapink
Uurimislaud
Telefon
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Alustamine
ICS Aircali seade on ette nähtud kasutamiseks igal mugaval tasandil, näiteks laual või kanderaamil. ICS Aircali seadet
saab virnastada ICS Chartr® 200 VNG-/ENG-riistvaraga. Optimaalselt on ICS Aircali seade peal, et seda oleks võimalik
vajaduse korral veega täita. Veenduge, et väljundotsak ulatuks patsiendi kõrvani. Veenduge, et tooli saaks
reguleerida kõrgusele, mis võimaldab teil uhtumise ajal vaadata trummikilet (kuulmekilet).
Ettevaatust • ICS Aircali süsteem on ette nähtud kasutamiseks ainult kvalifitseeritud meditsiinitöötajatele.

2.2

Paigaldamine ja seadistamine

2.2.1

Transpordikruvide eemaldamine
Võimalike kahjustuste vältimiseks transpordi ajal kinnitatakse õhupumba korpus transpordikruvidega. Need kruvid
tuleb eemaldada, et korpus saaks liikuda ja seeläbi vähendada õhupumba tekitatavat müra. Oluline on hoida
transpordikruvid korpuse kinnitamiseks alles, kui seadet on kunagi vaja transportida.
1. Eemaldage transpordikruvid (A) ja (B).
2. Hoidke neid koos süstlakomplekti, lehtri ja kuuskantvõtmega.

2.2.2

Väljundotsaku hoidiku paigaldamine
Märkus • Paigaldage hoidik enne veemahuti täitmist. Paigaldamine eeldab, et ICS Aircali seade on kallutatud üle
20°. Kui veemahutis on vett, võib seadme kallutamisel siseneda süsteemi õhku. Süsteemi kahjustamise oht on väike,
kuid süsteemi nõuetekohaseks toimimiseks ja ülekuumenemise vältimiseks on vaja veemahutit täita.
Otsustage enne väljundotsaku hoidiku paigaldamist, kuidas seda teha.
•

Hoidiku saab paigaldada seadme vasakule või paremale küljele.

•

Seadmete puhul, mis on paigutatud laua servast eemale, on soovitatav paigaldada hoidik horisontaalasendisse (A).
Seadmete puhul, mis on paigutatud laua servale, on soovitatav paigaldada hoidik nurga all (B).
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Alustamine
1. Võtke koos hoidikuga tarnitud kott, mis sisaldab kolme polti ja kuuskantvõtit.
2. Asetage ICS Aircali seade külje peale nii, et külg, kuhu paigaldatakse hoidik, jääb suunaga üles ja seadme põhi
teie poole.
3. Leidke kronsteini kinnitusavad.

4. Kinnitage kronstein seadme külge, kasutades poltide keeramiseks kuuskantvõtit.
5. Hoidke hoidikut nii, et ots, mis hoiab väljundotsaku põhja kinni, on seadme esikülje poole. Lükake hoidik
kronsteinile horisontaalasendis.

6. Laua servale paigutatud seadmete puhul kallutage kronsteini ettepoole, kuni see peatub.
7. Veenduge, et kronsteini kinnitusava joonduks aluse kinnitusavaga. Kinnitage hoidik seadme külge, kasutades
poldi keeramiseks kuuskantvõtit.
8. Hoidke kuuskantvõtit koos süstlakomplekti juures. Seda läheb vaja veemahuti täitmisel.

2.2.3

ICS Aircali tagapaneel

USB-port
8

võimaldab uuendada püsivara. Vt jaotis Püsivara toimingud ►36.
ICS Aircal

Alustamine

2.2.3.1

Jalglüliti ühendamine
ICS Aircali seade sisaldab jalglülitit. Ühendage jalglüliti irrigaatori tagaküljega
. Kui ICS Aircali seade on
ühendatud ICS VNG-/ENG-süsteemiga ja soovite kasutada jalglülitit, et käivitada muid uuringuid kui kaloorilist
uuringut, tuleb irrigaator sisse lülitada.

2.2.3.2

ICS VNG-/ENG-süsteemiga ühendamine
ICS Aircali seadet saab ühendada ICS VNG-/ENG-süsteemiga. Ühendage irrigaatori kaabel irrigaatori tagaküljega
ja ICS VNG-/ENG-süsteemiga.
Nende kahe seadme ühendamine annab funktsionaalsust juurde. Lisateavet vt Aktiveerimisnupu kasutamine ►18 .

2.2.3.3

Toitekaabli ühendamine
ICS Aircali seade tuleb ühendada seina pistikupessa, ühendades toitekaabli ICS Aircali seadmega ja pistes kaabli
pistikupessa.

A. Toitekaabli ühendus
Hoiatus • Elektrilöögiohu vältimiseks tohib selle seadme ühendada ainult maandusühendusega vooluvõrku.

2.2.3.4

Toitekaabli lahtiühendamine
ICS Aircali seade ja kõik ühendatavad seadmed, millel on sisemine toide, tuleb enne ühenduste loomist välja lülitada.
Hoiatus • Seadme vooluvõrgust lahutamiseks tõmmake toitekaabli pistik seinapistikupesast välja. Ärge
asetage seadet nii, et toitekaablit oleks raske seina pistikupesast välja tõmmata.

2.2.3.5

Täitmine ja valmisseadmine
ICS Aircali seade kasutab õhu jahutamiseks vett. Enne seadme kasutamist tuleb täita veemahuti.
Hoiatus • Elektrilöögi vältimiseks tuleb veemahuti täitmisel või taastäitmisel ICS Aircali seade välja lülitada
ja vooluvõrgust lahutada.
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Alustamine
Märkus • Kasutage seda protseduuri, kui:
1. ICS Aircali seade on äsja kätte saadud ja see on täitmata. Täitke seade ja seadke see valmis;
2. veetaseme kuva näitab nulli, kuna kasutaja pole seda oranži riba ilmumisel taastäitnud;
3. ICS Aircali seadet kallutati veepumba töötamise ajal üle 20°;
ükski neist tingimustest ei ole täidetud ja veetaseme kuvale ilmub oranž riba, tuleb seade täita, järgides jaotises
Täitmisprotseduur.

Märkus • Kasutage ainult destilleeritud vett. Kraanivee kasutamine põhjustab mineraalide ladestumist ja kahjustab
ICS Aircali seadet.

Täitmine
1. Lülitage ICS Aircali seade välja ja lahutage vooluvõrgust.
2. Pühkige kesta pealt tolm ära.

3. Olles näoga esipaneeli poole, leidke tagakülje paremalt poolelt väike käte. Keerake kuuskantvõtme (komplektis)
abil lahti mahuti kate ja eemaldage see.

A.

Mahuti kate

4. Keerake kuuskantvõtme (hoidiku komplektis) abil lahti sisemine kate ja eemaldage see.

A.
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Sisemine kate
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Alustamine
5. Tehke lahti ICS Aircali seadmega kaasaspandud lehter ja asetage see mahuti täitmisavasse.

A.

Lehter

6. Mahuti täitmiseks valage lehtrisse vett.
7. Jälgige hoolikalt veetaset. Täitke serva alumise osani. ÄRGE täitke mahutit üle.
8. Eemaldage lehter.
9. Pühkige üleliigne vesi, mis võis sattuda väikestesse aukudesse, kuhu pannakse sisemine kate.
10. Asetage sisemine kate tagasi.

Valmisseadmine
1. Ühendage seadme toitekaabel seina pistikupesaga ja lülitage seade sisse.
2. Lülitage õhuvool välja.
3. Leidke tagapaneelilt seadistamislüliti

.

4. Sisselülitamiseks vajutage seadistamislülitit ja hoidke seda 5 sekundit all.
5. Väljalülitamiseks vabastage seadistamislüliti ja oodake 5 sekundit.
6. Korrake samme 4 ja 5, et lülitada kokku 10 korda sisse ja 10 korda välja.
7. Vajutage jahutusnuppu

. Vähendage temperatuuri 12 °C-ni.

8. Kui temperatuur jõuab seatud temperatuurini, täidetakse irrigaator. Jätkake sammuga 10.
Ettevaatust • Kui temperatuur ei jõua umbes 3 minuti jooksul 12 °C-ni või kui kõlab ülekuumenemise häire,
jätkake kohe protseduuriga Valmisseadmine painutatud toruga
9. Lülitage seade välja ja lahutage vooluvõrgust.
10. Eemaldage sisemine kate.
11. Kontrollige, kas veemahuti on täis. Kui ei ole, asetage lehter mahuti täitmisavasse ja lisage veel vett.
12. Eemaldage lehter ja pange sisemine kate tagasi. Kinnitamiseks keerake poldid kinni.
13. Pange väline kate tagasi ja keerake poldid kinni.
14. Ühendage seadme toitekaabel seina pistikupesaga ja lülitage seade sisse.
Märkus • Kaloorilise irrigatsiooni õhuvoolu kiirus on vaikimisi 8 liitrit minutis. Seadme transportimisel võib ohuvoolu
nupu asend muutuda. Teil võib olla vaja õhuvool uuesti seadistada.

ICS Aircal
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Alustamine

Valmisseadmine painutatud toruga
1. Võtke painutatud toruga süstal ja eemaldage mahutist piisavalt vett, et süstal täita.
2. Asetage painutatud toru ots pumba sisselaskeavasse. Toru on suunatud irrigaatori esikülje poole.

3. Vajutades seadistamisnuppu

, süstige vesi sisselaskeavasse.

4. Vabastage seadistamislüliti.
5. Sisselülitamiseks vajutage seadistamislülitit ja hoidke seda 5 sekundit all.
6. Väljalülitamiseks vabastage seadistamislüliti ja oodake 5 sekundit.
7. Korrake samme 5 ja 6, et lülitada kokku 10 korda sisse ja 10 korda välja.
8. Vajutage jahutusnuppu

. Vähendage temperatuuri 12 °C-ni.

9. Kui temperatuur jõuab seatud temperatuurini, täidetakse irrigaator. Jätkake sammuga 11.
10. Kui temperatuur ei jõua umbes 3 minuti jooksul 12 °C-ni, korrake samme 1 kuni 9.
11. Lülitage seade välja ja lahutage vooluvõrgust.
12. Kontrollige, kas veemahuti on täis. Kui ei ole, asetage lehter mahuti täitmisavasse ja lisage veel vett.
13. Eemaldage lehter ja pange sisemine kate tagasi. Kinnitamiseks keerake poldid kinni.
14. Pange väline kate tagasi ja keerake poldid kinni.
15. Ühendage seadme toitekaabel seina pistikupesaga ja lülitage seade sisse.
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ICS Aircali esipaneel

2.2.3.6

Vee eemaldamine
1. Lülitage ICS Aircali seade välja ja lahutage vooluvõrgust.
2. Enne mahuti täitmiseks kesta avamist pühkige ICS Aircali seadme pealt ära tolm.
3. Seiske näoga esipaneeli poole. Tagaküljel on paremal pool väike kate. Keerake kuuskantvõtme (hoidiku
komplektis) abil lahti väline kate ja eemaldage see.
4. Keerake kuuskantvõtme abil lahti sisemine kate ja eemaldage see.
5. Kasutage komplekti kuuluvat süstlakomplekti ja eemaldage mahutist vesi. Pärast vee eemaldamist pange
mõlemad katted tagasi.

3

ICS Aircali esipaneel
See jaotis kirjeldab kõiki ICS Aircali seadme esipaneelil paiknevaid juhtnuppe.

3.1

ICS Aircali seadme toitenupp
See on esipaneeli all vasakus nurgas asuv sisse-väljalülitusnupp, mis lülitab ICS Aircali seadme sisse ja välja.
Seade on sisse lülitatud, kui roheline LED ja digitaalne ekraan süttivad. Kui ICS Aircali seade on sisse lülitatud,
on see töörežiimis.

3.2

Oote-/töörežiim
Kui ICS Aircali seade on sisse lülitatud, on vaikimisi õhuvool sisse lülitatud. Õhuvoolu nuppu
vajutades lülitub
ICS Aircali seade oote- ja töörežiimi vahel. Ooterežiimis (õhuvool välja lülitatud) on irrigaator sisse lülitatud, kuid
õhuvool, vee- ja õhupump, ventilaator ning soojendus- ja jahutusmehhanismid on välja lülitatud. Ooterežiim on
soovitatav, kui ICS Aircali seade on ühendatud ICS VNG-/ENG-seadmega ja jalglülitit kasutatakse ICS Chartri tarkvaras
muude uuringute (nt Dix Hallpike) käivitamiseks. Lülitage õhuvool välja, kui seadet ei kasutata.

ICS Aircal
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ICS Aircali esipaneel

3.3

Temperatuur

3.3.1

Soovitatav ja vaikimisi kehtiv temperatuur
Vaikimisi on jaheda õhu temperatuur 24 °C ja sooja õhu temperatuur 50 °C.

3.3.2

Uue temperatuuri seadmine

3.3.2.1

Ajutine kohandamine
Vajutage nuppe
, et reguleerida temperatuuri ühe patsiendi jaoks. Nupp „–“ vähendab temperatuuri
ja „+“ suurendab. Vajutage nuppu kiiresti, et teha väike muudatus, või hoidke all, et muuta kiiremini. Temperatuurid
on kohandatavad 1/10 kraadi kaupa. Jaheda õhu temperatuuri vahemik on 12 °C kuni 37 °C. Sooja õhu temperatuuri
vahemik on 37 °C kuni 50 °C. Sooja või jaheda õhu temperatuuri vaikeväärtuse muutmiseks vt jaotist Salvestatud
vaikeväärtuste muutmine.

3.3.3

Jaheda ja sooja õhu temperatuuri vahel lülitumine
Sooja
või jaheda
õhu nupud võimaldavad kasutajal valida soovitud stimulatsiooni. Kui ICS Aircali
seade on ühendatud ICS VNG-/ENG-süsteemiga, toimub kaloorilise protokolli (nt Left Warm (Vasak soe)) valimisel
irrigaatori temperatuuri valik automaatselt. Seetõttu pole käsitsi vaja valida. ICS Aircali seadme vaiketemperatuur
peaks käivitamisel aga vastama teie nimekirjas esimese kaloorilise protokolli temperatuurile (nt kui alustate
protokolliga Left Cool (Vasak jahe), siis laske ICS Aircali seadmel käivituda vaikimisi jahedaga). Käivitustemperatuuri
(jahe või soe) saab salvestada. Vaikesäte on jahe. Vt Salvestatud vaikeväärtuste muutmine.
Temperatuuri valik kuvatakse ekraanil. Kui ICS Aircali seade on töörežiimis, kuvatakse ainult hetkel valitud
temperatuur. Digitaalne ekraan näitab tegelikke ja seadistatud temperatuure. Ekraan vilgub pärast temperatuuri
valimist, kuni jõuab +/–0,4 kraadini seadistatud või vaiketemperatuurist. Aeg temperatuurini jõudmiseks on
< 60 sekundit. Kui ICS Aircali seade on ooterežiimis, kuvatakse soe ja jahe temperatuur ning tegelikku temperatuuri
ei kuvata.

3.4

Taimer

3.4.1

Soovitatav ja vaikimisi kehtiv taimer
Kaloorilise irrigatsiooni kestus on vaikimisi 60 sekundit.

3.4.2

Uue kestuse seadmine
Kestuse reguleerimiseks vajutage nuppe
. Nupp „–“ vähendab aega ja „+“ suurendab. Vajutage nuppu
kiiresti, et teha väike muudatus, või hoidke all, et muuta kiiremini. Ajavahemik on 1 kuni 99 sekundit. Kestuse
vaikeväärtuse muutmiseks vt Salvestatud vaikeväärtuste muutmine.
Kestuse valik kuvatakse ekraanil. Kui ICS Aircali seade on töörežiimis, näitab digitaalne ekraan seatud aega.
Kui alustada irrigatsiooni jalglüliti või väljundotsaku peal oleva aktiveerimisnupuga, hakkab taimer lugema 0-ni.
Kui taimer jõuab 0-ni, kostab piiks, mis teavitab uuringu tegijat, et irrigatsioon tuleb lõpetada. Kui ICS Aircali seade
on ooterežiimis, kuvatakse ainult seadistatud temperatuur.
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3.5

Õhuvoolu kiirus

3.5.1

Soovitatav ja vaikimisi kehtiv õhuvoolu kiirus
Kaloorilise irrigatsiooni õhuvoolu kiirus on vaikimisi 8 liitrit minutis.

3.5.2

Uue õhuvoolu kiiruse seadmine
Õhuvoolu kiiruse muutmiseks keerake õhuvoolunupust
paremal asuvat nuppu. Õhuvoolu kiiruse
suurendamiseks keerake nuppu vastupäeva ja vähendamiseks päripäeva. Õhuvoolu kiiruse vahemik on
4,0 kuni 10 liitrit minutis. Õhuvoolu kiirus oleneb nupu asendist.
Õhuvoolu kiiruse valik (ainult tegelik) kuvatakse ekraanil. Kui ICS Aircali seade on töörežiimis, näitab digitaalne
ekraan tegelikku õhuvoolu kiirust. Kui ICS Aircali seade on ooterežiimis, on ekraan välja lülitatud.

3.6

Piiksu helitugevus
Kui taimer jõuab 0-ni, kostab piiks, mis teavitab uuringu tegijat, et irrigatsioon tuleb lõpetada. Piiksu sagedus
on 2000 Hz.

3.6.1

Piiksu vaikesäte
Vaikimisi on piiks tasemel 2.

3.6.2

Piiksu uue helitugevuse seadmine
Piiksu helitugevuse reguleerimiseks vajutage ja hoidke all piiksunuppu
, kuni kuulete piiksu, mida soovite
seada vaikesätteks. Piiksu helitugevusel on neli taset. Piiksu helitugevuse vaikeväärtuse muutmiseks vt Salvestatud
vaikeväärtuste muutmine.

3.7

Salvestatud vaikeväärtuste muutmine
Seadistage kõik sätted soovitud väärtustele. Otsustage ICS Aircali käivitustemperatuur. Vajutage ja hoidke all sooja
või jaheda
õhu nuppu 3 sekundit, et seadistada kõik vaikesätted (sooja ja jaheda õhu temperatuur,
käivitustemperatuur, taimer ja piiksu helitugevus). Kõlab 1-sekundiline piiks, mis kinnitab, et vaikesätted on
salvestatud. Pidage meeles, et ICS Aircali seadme vaiketemperatuur käivitamisel peaks vastama teie nimekirjas
esimese kaloorilise protokolli temperatuurile (nt kui alustate protokolliga Left Cool (Vasak jahe), siis laske ICS Aircali
seadmel käivituda vaikimisi jahedaga).

3.8

Veetaseme kuva
Kuvatakse veetase veemahutis. Sümbol
näitab, et veemahuti on täis, ja ekraanile ilmub sinine riba. Sümbol
näitab, et veemahuti on pooleldi täis, ja ekraanile ilmub sinine riba. Poolel maal pooleldi täis mahutist tühja mahutini
muutub riba sinisest oranžiks, mis näitab, et veemahuti tuleb taastäita. Sümbol

ICS Aircal

näitab, et veemahuti on tühi.
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3.8.1

Taastäitmine
Märkus • ÄRGE täitke sel viisil, kui:
1.

ICS Aircali seade on äsja kätte saadud ja see on täitmata. Täitke seade ja seadke see valmis;

2.

veetaseme kuva näitab nulli, kuna kasutaja pole seda oranži riba ilmumisel taastäitnud;

3.

ICS Aircali seadet kallutati veepumba töötamise ajal üle 20°;

Kui üks neist tingimustest on täidetud, lugege jaotise Alustamine peatükki Täitmine ja valmisseadmine.

Märkus • Kasutage ainult destilleeritud vett. Kraanivee kasutamine põhjustab mineraalide ladestumist ja
kahjustab ICS Aircali seadet.
1. Lülitage ICS Aircali seade välja ja lahutage see vooluvõrgust.
2. Enne mahuti täitmiseks kesta avamist pühkige ICS Aircali seadme pealt ära tolm.
3. Seiske näoga ICS Aircali esipaneeli poole. Tagaküljel on paremal pool väike kate. Keerake kuuskantvõtmega
(hoidiku komplektis) lahti välimine kate ja eemaldage see.
4. Keerake kuuskantvõtmega lahti sisemine kate ja eemaldage see.
5. Tehke lahti ICS Aircali seadmega kaasaspandud lehter ja asetage lehter mahuti täitmisavasse.
6. Mahuti täitmiseks valage lehtrisse vett.
7. Jälgige hoolikalt veetaset. Täitke serva alumise osani. ÄRGE täitke mahutit üle.
Hoiatus • ÄRGE täitke mahutit üle. Pühkige enne sisemise katte tagasipanekut ära üleliigne vesi, mis võis
sattuda väikestesse aukudesse, kuhu pannakse sisemine kate.
8. Pange sisemine kate tagasi ja keerake poldid kinni.
9. Pange väline kate tagasi ja keerake poldid kinni.
10. Ühendage ICS Aircali seadme toitekaabel seina pistikupesaga ja lülitage seade sisse.
Märkus • Tarnimisel külmumise võimaluse tõttu tuleb enne ICS Aircali tarnimist mahuti veest
tühjendada. Vt Vee eemaldamise protseduur.

4

ICS Aircali väljundotsak ja jalglüliti

4.1

Väljundotsak
Väljundotsakut võib hoida igal viisil, mis on uuringu tegijale mugav. Vooluaeg aktiveeritakse väljundotsakul asuva
aktiveerimisnupuga. Otoskoobi tuld saab sisse ja välja lülitada nupuga, mis asub käepideme tagaküljel objektiivi all.
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A.
B.

4.1.1

Sisemine speekul
Vooluaja aktiveerimisnupp

C.
D.

Täisvaatega otoskoobi lääts
Tule sisse-väljalülitamise nupp

Speekul
Ettevaatust • Ärge kunagi asetage sisemist speekulit otse patsiendi kõrva.
Enne irrigatsiooni tegemist patsiendil tuleb väljundotsakule alati asetada välimine ühekordselt kasutatav
speekul. Välimine speekul on ühekordseks kasutamiseks.

4.1.2

Lääts
Läätse tuleb puhastada optika puhastuslapiga. Kui lääts läheb katki, saab soetada uue läätse. Lükake katkine lääts
välja ja uus lääts asemele. Tarvikute loendit vt Tarvikud ►29.

4.1.3

Tule sisse-väljalülitamise nupp
Tuli tuleb irrigatsiooni ajal sisse lülitada, et näha trummikile (kuulmekile) ja suunata õhuvoolu õigesti. Vaikimisi on
tuli sisse lülitatud, kui ICS Aircali seade on töörežiimis. Tuli vilgub kaloorilise uuringu/irrigaatori käivitamisel jalglüliti
või aktiveerimisnupuga, kinnitamaks seadmete käivitumist. Kui ICS Aircali seadet pole 10 minuti jooksul kasutatud,
kustub tuli automaatselt.

ICS Aircal
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4.1.4

Aktiveerimisnupu kasutamine
Kui õhuvool on sisse lülitatud ja temperatuur on ±0,4 seadistatud väärtusest, käivitub aktiveerimisnupu vajutamisel
taimer ja vilgub väljundotsaku tuli. (Taimeri käivitumiseks ja tule vilkumiseks peab olema saavutatud seatud
temperatuur.)
Kui ICS Aircali seade on ühendatud ICS VNG-/ENG-süsteemiga:
•

VNG korral alustab esimene allavajutus jälitust ja edasised allavajutused alustavad videosalvestust või
tsentreerivad jälituse olenevalt tarkvara konfiguratsioonist.

•

ENG korral alustab esimene allavajutus jälitust ja edasised allavajutused tsentreerivad jälituse.

Kui arvuti on sisse lülitatud, kuid Natuse VNG-/ENG-tarkvara ei tööta, saab vooluaja aktiveerida, hoides vooluaja
aktiveerimisnuppu 5 sekundit all. Vooluaja aktiveerimisnupu ja väljundotsaku jalglüliti funktsioonid toimivad
paralleelselt.
Käepideme aktiveerimisnupu mitmekordsel vajutamisel taimer EI peatu ega taaskäivitu. Kui õhuvool on välja
lülitatud, siis käepideme aktiveerimisnupp EI käivita taimerit.

4.2

Jalglüliti
Kasutamine
Jalglülitit kasutatakse taimeri aktiveerimiseks.
Kui ICS VNG-/ENG-süsteem on ühendatud ja tarkvaras on valitud kalooriline uuring, siis jalglüliti esimesel
allavajutamisel käivitub taimer ja jälge hakatakse tarkvarasse salvestama. Edasised allavajutused tsentreerivad
jälituse (ENG/VNG) või käivitavad videosalvestuse (ainult VNG).
Kui arvuti on sisse lülitatud, kuid Natuse VNG-/ENG-tarkvara ei tööta, saab vooluaja aktiveerida, hoides jalglülitit
5 sekundit all. Jalglüliti funktsioonid toimivad paralleelselt vooluaja väljundotsaku aktiveerimisnupu omadega.
Jalglüliti mitmekordsel vajutamisel taimer EI peatu ega taaskäivitu.
Kui ICS Aircali seade on ooterežiimis, EI käivita jalglüliti allavajutamine taimerit. Ooterežiimis saab jalglülitiga
käivitada mistahes uuringut ICS VNG/ENG-tarkvaras.

5

Kaloorilise irrigatsiooni toimumine

5.1

Uuringuks ettevalmistumine
Lülitage seade sisse, vajutades esipaneeli all vasakul asuvat toitelülitit. Temperatuuri vaikesäte (vaikimisi jahe)
valitakse automaatselt, seda näitab roheline LED-tuli ja digitaalne ekraan. Tegelik temperatuur vilgub, kuni seatud
temperatuur on saavutatud. Seadme sisselülitamisel kulub seatud temperatuuri saavutamiseks umbes 60 sekundit.
Seatud temperatuuri saavutamisel (±0,4 °C) lõpetab tegeliku temperatuuri näit vilkumise.
Õhuvool välja lülitatud, kasutage tavalist otoskoopi või väljundotsakut, et kontrollida kõrvakanalit kõrvavaigu
olemasolu suhtes ja määrata, kuidas on parim õhuvoolu suunata. Kõrvakanalis ei tohi kõrvavaiku peaaegu üldse olla.
Muidu tuleb see enne stimuleerimist eemaldada. Ärge kasutage kõrvavaigu eemaldamiseks vett, kuna kõrvakanalisse
jääva vee tõttu on kõrvakanalis temperatuur jahedam.
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Veenduge, et patsient oleks õiges asendis: lamav asend, pea kalle 30°.

Gravitatsioon

L SCC

5.2

Uuringu protseduur
Tehke kõik neli irrigatsiooni järgmiselt.
1. Kontrollige, et väljundotsakule oleks pandud uus speekul.
2. Juhendage patsienti silmi lahti (VNG) või kinni (ENG) hoidma.
3. VNG korral sulgege prillid. ENG korral laske patsiendil silmad sulgeda.
4. Alustage reaktsiooni registreerimise ja irrigatsiooniga.
5. Esitage patsiendile ülesandeid 20–30 sekundit pärast irrigatsiooni algust.
6. Kui aeg on täis saanud ja ICS Aircali seade piiksub, eemaldage väljundotsak patsiendi kõrvast ja jätkake
ülesannete esitamist.
7. Juhendage patsienti kohe pärast reaktsiooni tipptaset, et ta fikseeriks pilgu.
8. Registreerige silmaliigutused, kuni reaktsioon vaibub.
9. Visake speekul ära ja asetage väljundotsak ettevaatlikult hoidikusse.
Kui ICS Aircali seade on ühendatud ICS VNG-/ENG-süsteemiga, tsentreerivad VNG/ENG korral vooluaja
aktiveerimisnupu lüliti järgnevad allavajutused jälituse või käivitavad VNG korral videosalvestuse. (Kui jalglüliti
on paigaldatud, saab ka sellega jälitamist alustada ja tsentreerida või videosalvestust alustada.)

6

ICS Aircali süsteemi ohutus
See juhend sisaldab teavet, ettevaatusabinõusid ja hoiatusi, mida tuleb järgida, et tagada ICS Aircali süsteemi
ohutu toimimine.
Märkus • Järgige alati rakenduvaid kohaliku omavalitsuse reegleid ja eeskirju.
Veenduge ICS Aircali seadme kasutamisel koos VNG-/ENG-süsteemidega, et järgitaks seadme kasutusjuhendis
esitatud teavet, ettevaatusabinõusid ja hoiatusi. VNG-/ENG-süsteemide ohutusteavet lugege juhenditest.
Kõigist seadmega seotud ohujuhtumitest tuleb teatada ettevõttele Natus Manufacturing Limited ja
kasutaja/patsiendi asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele.

ICS Aircal
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6.1

Sümbolite seletused

Sümbol

Sümboli
nimetus
viidatud
standardi järgi

Viide
standardile

Sümboli standardi pealkiri

Ei kohaldu

Ei kohaldu

Meditsiinisead
me tähis

See toode on
meditsiiniseade.

Direktiiv
93/42/EMÜ

Meditsiiniseadmete määrus

CE-märgis

Näitab vastavust Euroopa
tehnilistele nõuetele.
(Teavitatud asutuse
number kuvatakse
sümboli all.)

XXXX
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Selgitus

MDR 2017/745

EL-i meditsiiniseadmete
määrus

21 CFR,
801.109(b)(1)

Retsepti alusel saadavate
seadmete märgistamine

Saadaval ainult
retsepti alusel

Näitab, et toodet tohib
müüa ainult litsentsitud
tervishoiutöötaja või tema
tellimusel.

Ei kohaldu

Ei kohaldu

Kogus

Osade arv pakendis.

Direktiiv
2012/19/EL

Elektri- ja
elektroonikaseadmete
jäätmed (WEEE)

Juhised
kõrvaldamiseks
kasutusea lõpus

Näitab, et elektri- ja
elektroonikaseadmete
jäätmeid ei tohi ära visata
koos sorteerimata
jäätmetega, vaid need tuleb
koguda kokku eraldi.

ISO 15223-1:2016
Viitenumber 5.1.1
(ISO 7000-3082)

Meditsiiniseadmed.
Meditsiiniseadme märgisel,
märgistusel ja kaasuvas teabes
kasutatavad tingmärgid

Tootja

Tähistab meditsiiniseadme
tootjat.

ISO 15223-1:2016
Viitenumber
5.1.3. (ISO 70002497)

Meditsiiniseadmed.
Meditsiiniseadme märgisel,
märgistusel ja kaasuvas teabes
kasutatavad tingmärgid. Osa 1:
üldnõuded.

Tootmiskuupäev

Tähistab meditsiiniseadme
tootmiskuupäeva.

ISO 15223-1
Viitenumber
5.1.5.

Meditsiiniseadmed.
Meditsiiniseadme märgisel,
märgistusel ja kaasuvas teabes
kasutatavad tingmärgid.

Partiikood või
seerianumber

Tähistab tootja partii koodi,
mille abil saab partiid või
saadetist tuvastada.

ISO 15223-1
Viitenumber
5.1.6.

Meditsiiniseadmed.
Meditsiiniseadme märgisel,
märgistusel ja kaasuvas teabes
kasutatavad tingmärgid.

Katalooginumber

Tähistab tootja
katalooginumbrit, mille abil
saab meditsiiniseadme
tuvastada.

ISO 15223-1:2016
Viitenumber
5.1.7. (ISO 70002498)

Meditsiiniseadmed.
Meditsiiniseadme märgisel,
märgistusel ja kaasuvas teabes
kasutatavad tingmärgid. Osa 1:
üldnõuded.

Seerianumber

Tähistab tootja
seerianumbrit, mille abil
saab konkreetse
meditsiiniseadme
tuvastada.
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Sümbol

Viide
standardile

Sümboli standardi pealkiri

Sümboli
nimetus
viidatud
standardi järgi

UL-i loend

Ei kohaldu

Ei kohaldu

Riiklikult tunnustatud
uuringulaborite (NRTL)
sertifikaadid.

IEC 60601-1,
viitenumber
Tabel D.2, sümbol
20 (IEC 604175333)

Elektrilised meditsiiniseadmed.
Osa 1. Üldised nõuded
esmasele ohutusele ja
olulistele toimimisnäitajatele

BF-tüüpi
kontaktosa

Standardi IEC 60601-1
kohaselt BF-tüüpi
kontaktosa tuvastamiseks.

ISO 15223-1:2016
Viitenumber
5.4.3. (ISO 70001641)

Meditsiiniseadmed.
Meditsiiniseadme märgisel,
märgistusel ja kaasuvas teabes
kasutatavad tingmärgid.

Lugege
kasutusjuhendit

Näitab, et kasutaja peab
lugema kasutusjuhendit.

IEC 60601-1,
viitenumber
Tabel D.2,
ohutussümbol 10
(ISO 7010-M002)

Elektrilised meditsiiniseadmed.
Osa 1. Üldised nõuded
esmasele ohutusele ja
olulistele toimimisnäitajatele.

Järgige
kasutusjuhiseid

Lugege kasutusjuhendit/
brošüüri.

Selgitus

MÄRKUS
MEDITSIINISEADMETE
KOHTA
„Järgige kasutusjuhiseid“.

ICS Aircal

ISO 15223-1,
punkt 5.4.4
ISO 60601-1
Tabel D.1
sümbol 10

Meditsiiniseadmed.
Meditsiiniseadme märgisel,
märgistusel ja kaasuvas teabes
kasutatavad tingmärgid.

IEC 60601-1,
Tabel D.2
sümbol 2

Ettevaatust

Näitab, et kasutaja peab
lugema kasutusjuhendist
olulist hoiatusteavet,
nagu hoiatused ja
ettevaatusabinõud, mida ei
saa erinevatel põhjustel
näidata meditsiiniseadmel
endal.

Elektrilised meditsiiniseadmed.
Osa 1. Üldised nõuded
esmasele ohutusele ja
olulistele toimimisnäitajatele.

Üldine
hoiatussilt

Näitab, et kasutaja peab
lugema kasutusjuhendist
olulist hoiatusteavet,
nagu hoiatused ja
ettevaatusabinõud, mida ei
saa erinevatel põhjustel
näidata meditsiiniseadmel
endal.

ISO 15223-1:2016
Viitenumber
5.2.8. (ISO 70002606)

Meditsiiniseadmed.
Meditsiiniseadme märgisel,
märgistusel ja kaasuvas teabes
kasutatavad tingmärgid.

Mitte kasutada,
kui pakend on
kahjustatud

Näitab, et meditsiiniseadet
ei tohi kasutada, kui pakend
on kahjustatud või avatud.

ISO 15223-1
Viitenumber 5.3.7
(ISO 7000-0632)

Meditsiiniseadmed.
Meditsiiniseadme märgisel,
märgistusel ja kaasuvas teabes
kasutatavad tingmärgid.

Temperatuuri
piirväärtused

Tähistab (hoiustamise)
temperatuuri
piirväärtuseid, millega
meditsiiniseade võib
ohutult kokku puutuda.

ISO 15223-1:2016
Viitenumber
5.3.8. (ISO 70002620)

Meditsiiniseadmed.
Meditsiiniseadme märgisel,
märgistusel ja kaasuvas teabes
kasutatavad tingmärgid.

Õhuniiskuse
piirväärtused

Tähistab (hoiustamise)
õhuniiskuse vahemikku,
millega meditsiiniseade
võib ohutult kokku
puutuda.

Elektrilised meditsiiniseadmed.
Osa 1. Üldised nõuded
esmasele ohutusele ja
olulistele toimimisnäitajatele.
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Sümbol

Viide
standardile
ISO 15223-1:2016
Viitenumber 5.3.9
(ISO 7000-2621)

Sümboli standardi pealkiri
Meditsiiniseadmed.
Meditsiiniseadme märgisel,
märgistusel ja kaasuvas teabes
kasutatavad tingmärgid.

Sümboli
nimetus
viidatud
standardi järgi
Õhurõhu
piirväärtused

Selgitus
Tähistab õhurõhu lubatud
vahemikku, mille juures
võib toodet transportida ja
hoiundada.
ISO 15223 Õhurõhu
piirväärtused
ISO 7000 Õhurõhu
piirväärtused

ISO 15223-1:2016
Viitenumber
5.4.2. (ISO 70001051)

Meditsiiniseadmed.
Meditsiiniseadme märgisel,
märgistusel ja kaasuvas teabes
kasutatavad tingmärgid.

Mitte
korduskasutada

Tähistab meditsiiniseadet,
mis on ühekordseks
kasutamiseks või ühe
protseduuri ajal ühel
patsiendil kasutamiseks.
MÄRKUS. Sünonüümid
märkele „Mitte
korduskasutada“ on
„ühekordselt kasutatav“ ja
„kasutage ainult üks kord“.

ISO 7000 /
IEC 60417

Seadmetel kasutatavad
graafilised sümbolid

Ooterežiim

Tuvastab lüliti või lüliti
asendi, mille abil osa
seadmest lülitatakse sisse,
et lülitada see ooterežiimi.

Seadmetel kasutatavad
graafilised sümbolid

Mitteioniseeriv
elektromagnetil
ine kiirgus

Näitab üldiselt suuremat,
potentsiaalselt ohtlikku
mitteioniseeriva kiirguse
taset.

Ei kohaldu

Ei kohaldu

Jalglüliti

Asub tagapaneelil. Jalglüliti
ühendus.

Ei kohaldu

Ei kohaldu

ICS VNG-/
ENG-süsteemi
ühendus

Asub tagapaneelil. Ühendus
ICS VNG/ENG-süsteemile.

Ei kohaldu

Ei kohaldu

USB-port

Asub tagapaneelil. Ühendus
arvutile (kasutatakse
püsivara uuendamiseks ja
edasiarendamiseks).

Ei kohaldu

Ei kohaldu

Seadistuslüliti

Asub tagapaneelil.
Veemahuti seadistuslüliti.

Sümbol 5009
ISO 7000 /
IEC 60417
Sümbol 5140
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6.2

Üldised hoiatused, ettevaatusabinõud ja märkused
Ettevõtte Natus Medical Denmark ApS ICS tooted ei ole kasutamiseks koos seadmetega, mida ettevõte Natus
Medical Denmark ApS pole heaks kiitnud. Natus ICS-i toodete kasutamine koos heakskiitmata osadega võib ohustada
patsienti. Kõik ICS Aircali seadme osad sobivad kasutamiseks patsiendikeskkonnas.

6.2.1

Hoiatused
Hoiatus • Järgnevad olukorrad või praktikad võivad tekitada kasutajale või patsiendile surmavaid või
raskeid vigastusi.

ICS Aircal

•

Ohutuse ja garantii kehtivuse huvides võib ICS Aircali seadet hooldada ainult volitatud hooldustehnik.
Defektide korral koostage nende üksikasjalik kirjeldus ja võtke ühendust tarnijaga. Ärge kasutage
defektset seadet.

•

Hoidke seade vedelikest eemal. Ärge laske niiskusel seadmesse siseneda. Niiskus seadme sees võib
seadet kahjustada ja kujutab kasutajale või patsiendile elektrilöögiohtu.

•

Ärge kasutage ICS Aircali seadet tuleohtlike ainete (gaaside) läheduses ega hapnikurikkas keskkonnas.

•

ICS Aircal on kasutamiseks elektromagnetilises keskkonnas, milles kiirguslikud häiringud on kontrolli
all. ICS Aircali seadme kasutaja saab vähendada elektromagnetiliste häirete tõenäosust, tagades
minimaalse kauguse kaasaskantavate ja mobiilsete raadiosideseadmete vahel.

•

ICS Aircali seade tuleb paigaldada ja töökorda seada juhendis esitatud EMC teabe kohaselt.
Teisaldatavad ja mobiilsed raadiosideseadmed võivad mõjutada meditsiiniseadmete tööd. ICS Aircali
seadet võivad häirida muud seadmed, mis vastavad CISPR-i kiirgusnõuetele.

•

Muude kui juhendi tarvikute loendis loetletud tarvikute ja kaablite kasutamine võib suurendada
ICS Aircali seadme kiirgust või vähendada häirekindlust.

•

Seadme kahjustused ja väärkasutus võivad seadme toimivust negatiivselt mõjutada. Võtke nõu
saamiseks ühendust tarnijaga.

•

Maanduse usaldusväärsust on võimalik saavutada ainult siis, kui seadmed on ühendatud samaväärse
haiglakvaliteediga pistikupessa.

•

Vaikesätted, mida soovitatakse kasutada stimulatsiooni saavutamiseks ja mis annavad veega
niisutamisega võrreldava reaktsiooni. Protseduuri pikaajaline kestus üle 60 sekundi või alternatiivsed
temperatuuriseaded võivad põhjustada patsiendile ebamugavustunnet.

•

Kasutage ainult jaotises „Tehnilised andmed“ kirjeldatud tarvikuid.
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6.2.2

Ettevaatusabinõud
Ettevaatust • Järgnevad olukorrad või praktikad võivad kujutada ohtu kasutaja või patsiendi tervisele või
kahjustada andmeid või seadet.

6.2.3

•

Ühtegi osa ei tohi süüa, põletada ega kasutada muudel kui kasutusjuhendi jaotises „Sihtotstarve“
määratud eesmärkidel.

•

Seadmed võib kõrvaldada tavaliste elektroonikaseadmete jäätmetena kohalike eeskirjade kohaselt.

•

Ärge kunagi asetage väljundotsakut patsiendi kõrva, ilma et oleksite esmalt kinnitanud välimist
ühekordselt kasutatavat speekulit. Speekul tuleb asetada patsiendi kõrva ettevaatlikult. Vältige
liigse jõu kasutamist või sügavale sisestamist, kuna see võib tekitada vigastusi.

•

Lõpetage nahaärrituse või ebamugavustunde korral kohe seadme kasutamine.

•

Järgige puhastusjuhiseid.

•

Ärge puhastage ega kasutage speekulit uuesti.

•

Ärge vaadake valgusvihku ega suunake valguskiirt teiste inimeste silmadesse. See võib silmi
kahjustada.

Märkused
Märkus • Järgnevad olukorrad või praktikad nõuavad kasutajalt erilist tähelepanu.

6.3

•

Ohutuse tagamiseks ja elektromagnetilise ühilduvuse mõjude tõttu peab seadme väljalaskeava tarvikute
tüüp olema identne süsteemiga kaasasolevate tarvikute tüübiga.

•

Soovitame seadet mitte virnastada teiste seadmetega (välja arvatud ICS Chartr 200 VNG/ENG, nagu on
kirjeldatud jaotises Ruumi sisseseade) ega panna halvasti ventileeritud ruumi, kuna see võib mõjutada
seadme toimivust. Veenduge seadme paigutamisel teiste seadmete peale või kõrvale, et see ei mõjutaks
seadme tööd.

•

Tühjendage mahuti veest ja kinnitage õhupumba korpus enne transportimist transpordikruvidega.

•

Seadme kohta üksikasjaliku teabe saamiseks vaadake jaotist „Muud viited“.

•

Kui niisutusseadme õiget funktsiooni või tööohutust mingil viisil kahjustatakse, eraldage niisutusseade
vooluvõrgust ja välistage selle edasise kasutamise võimalus.

•

Kasutaja võib hankida tootjalt kasutusjuhendi paberkoopia.

Tootja
Natus Medical Denmark APS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup Taani
Tel +45 4575 5555
Faks +45 4575 5559
E-post otoinfo@natus.com
Veebisait dzirdesabalanss.natus.com
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6.3.1

Tootja vastutus
Tootja vastutab mõjude eest seadmete ohutusele, töökindlusele ja talitusele ainult siis, kui:
•

kõik kokkupanemis-, pikendamis-, reguleerimis-, modifitseerimis- või remonditööd teeb seadme tootja või
tootja volitatud töötaja;

•

elektripaigaldis, millega seade on ühendatud, vastab juhendi jaotises „Tehnilised andmed“ esitatud nõuetele;

•

seadet kasutatakse kasutusjuhendi kohaselt.

Tootja jätab endale õiguse loobuda igasugusest vastutusest teiste osaliste hooldatud või parandatud seadmete
tööohutuse, töökindluse ja toimivuse eest.
Märkus • Selle dokumendi elektroonilise koopia leiate Natuse veebisaidilt.

6.3.2

Juhised e-kasutusjuhendi leidmiseks
Kasutusjuhendi koopia PDF-vormingus on seotud tootealal:
•

Kuulmine ja tasakaal: https://hearing-balance.natus.com/manuals

Otsige üles „ICS Aircal Air Caloric Irrigator“ ja valige kasutusjuhendi versioon, mis on teie keeles.
Faile saab Adobe Readeri abil printida, salvestada või otsida. Adobe Readeri koopia saab alla laadida otse
Adobe Systemsist (www.adobe.com).
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Teenindus, puhastamine ja hooldus
Hoiatus • Näitab, et seadme kasutamisel või väärkasutamisel on vigastuste, surma või muude raskete
kõrvaltoimete oht.

7.1

Teenindus
Hoiatus • Ohutuse ja garantii kehtivuse huvides võib elektrilisi meditsiiniseadmeid hooldada ja
parandada ainult seadme tootja või volitatud töökodade hooldustehnikud. Defektide korral koostage
nende üksikasjalik kirjeldus ja võtke ühendust tarnijaga. Ärge kasutage defektset seadet.

7.2

Puhastamine
Hoidke ICS Aircali seade puhtana ja võimalikult tolmuvabana. Väliskesta või väljundotsaku puhastamiseks kasutage
pehmet veidi niisket ja väikese koguse õrnatoimelise pesuvahendiga lappi.
Hoiatus • Hoidke seade vedelikest eemal. Ärge laske niiskusel seadmesse siseneda. Seadme sees olev
niiskus võib seadet kahjustada ja kujutab kasutajale või patsiendile elektrilöögiohtu.

7.2.1

Väljundotsaku lääts
Läätse tuleb puhastada optika puhastuslapiga.

7.2.2

Speekul (välimine)
Speekul on ette nähtud ainult ühekordseks kasutuseks. Speekuleid saab juurde tellida ettevõttelt
Natus Medical Denmark ApS või kohalikult esindajalt.

ICS Aircal
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7.2.3

Kasutusest kõrvaldamine
Ettevaatust • Speekulid (välised) on vaid ühekordselt kasutamiseks. Kasutatud speekuli kõrvaldamisel tuleb
järgida kohalikke eeskirju.
Ettevõte Natus Medical Incorporated on kohustunud täitma Euroopa Liidu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid
(WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) käsitleva määruse 2012/19/EL nõudeid. See määrus sätestab,
et elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed tuleb koguda eraldi nõuetekohaseks käitlemiseks ja taastamiseks,
et tagada nende ohutu taaskasutus või ringlussevõtt. Selle kohustuse raames võib Natus Medical Incorporated
nõuda tagasi- ja ringlussevõttu lõppkasutajalt, kui teisiti ei ole kokku lepitud. Teie piirkonna kogumis- ja
taaskasutussüsteemide kohta lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust aadressil natus.com.
Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad materjale, komponente ja aineid, mis võivad olla jäätmete ebaõigel
käitlemisel ohtlikud ning kujutada endast ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seetõttu on ka lõppkasutajal oma
osa WEEE ohutu taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamisel. Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutajad ei tohi WEEE
jäätmeid kõrvaldada koos teiste jäätmetega. Kasutajatel tuleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete
kõrvaldamisel kahjuliku keskkonnamõju vähendamiseks ning jäätmete taaskasutuse, ringlussevõtu ja taastamise
võimaluste suurendamiseks kasutada omavalitsuse jäätmekogumisskeeme, tootja/importija tagasivõtukohustusi või
litsentsitud prügivedajaid.
Läbikriipsutatud ratastel prügikast tähistab elektri- ja elektroonikaseadmeid. Läbikriipsutatud ratastel prügikasti
sümbol näitab, et elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid ei tohi ära visata koos sorteerimata jäätmetega, vaid
need tuleb koguda eraldi.

7.3

Hooldus
Kalibreerimine
Selle süsteemi kalibreerimine pole vajalik. Kui aga süsteem ei tööta ootuspäraselt, võib uuesti kalibreerimine
osutuda vajalikuks.

8

Muud teabeallikad
Lisateavet leiate Natuse veebilehelt www.natus.com.
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Tehnilised andmed
ICS Aircali seadme tüüp on 1079; tootja Natus Medical Denmark ApS.

Kasutuskeskkond
Temperatuur

+15 °C kuni +35 °C (59 °F kuni +95 °F)
Kasutamine temperatuuril alla –20 °C (–4 °F) või üle +60 °C (140 °F) võib
põhjustada püsivaid kahjustusi.

Suhteline õhuniiskus

< 90%, 35 °C mittekondenseeruv

Õhurõhk

600 hPa kuni 1060 hPa

Ladustamine ja käitlemine
Temperatuur

–25 °C kuni +60 °C (–13 °F kuni +140 °F)

Suhteline õhuniiskus

< 90%, 35 °C mittekondenseeruv

Õhurõhk

500 hPa kuni 1060 hPa

Mahuti

Märkus • Kui ICS Aircali seadet hoitakse pikemat aega kasutamata või
tarnitakse, peab mahuti olema tühi.

Standardid
Ohutus

I klass, tüüp BF, IPX0.
Ühildub standarditega:
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

Tehnilised näitajad

ICS Aircal

Stimulatsiooni
temperatuurivahemik

12 °C kuni 50 °C

Jaheda õhuga stimulatsioon

12 °C kuni 37 °C (soovitatav säte: 24 °C)

Sooja õhuga stimulatsioon

37 °C kuni 50 °C (soovitatav säte: 50 °C)

Temperatuuri näit

Digitaalne

Aeg temperatuurini

< 60 sekundit

Temperatuuri täpsus

±0,4 °C

Ajavahemik

1 kuni 99 sekundit (soovitatav säte: 60 sekundit)

Voolukiiruse vahemik

4,0–10 liitrit minutis (soovitatav säte: 8 liitrit minutis)

Voolukiiruse täpsus

±0,4 liitrit minutis
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Mõõtmed:
Laius

34,3 cm (13,5 tolli)

Sügavus

30,5 cm (12 tolli)

Pikkus

10,2 cm (4 tolli)

Kaal
Tühja mahutiga

7,9 kg (17,5 naela)

Täis mahutiga

8,2 kg (18 naela)

Toiteallikas
Sisendpinge

100–240 VAC 50/60 Hz

Energiatarve

< 192 VA

Kaitse

T 1,6H 250 V

Kontaktosa
ICS Aircali seadme kontaktosa on irrigaatori otsak.

Olulised toimivusnäitajad
Ei kohaldu
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9.1

ICS Aircal

Tarvikud
Element

Osa number

Speekul (kogus 25)

8-62-44100

Lääts

8-35-33300

Süstla komplekt

8-62-46300

Lehter

1-12-66100

Väljundotsaku hoidiku komplekt

8-62-46200

7 klemmiga mini-DIN kaabel (ICS Chartr 200, Hortmann Vestlab)

8-71-90400

9 klemmiga subminiatuurne kuni 7 klemmiga mini-DIN (ICS Chartr XP)

8-71-90300

Jalglüliti

8-35-39700

Toitekaabel, IEC-ile vastav haiglates kasutatav, USA

7630024

Toitekaabel, standardne, EL

8-71-240

Toitekaabel, ÜK

8-71-80200

Toitekaabel, AUS

8-71-82700

Toitekaabel, BR

8-71-90600
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Märkused elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) kohta
•

ICS Aircali seade on osa elektrilisest meditsiinisüsteemist ja selle kohta kehtivad erilised ettevaatusabinõud.
Sel põhjusel tuleb dokumendis esitatud paigaldus- ja kasutusjuhiseid hoolikalt järgida.

•

Kaasaskantavad ja mobiilsed kõrgsageduslikud sideseadmed, näiteks mobiiltelefonid, võivad häirida ICS Aircali
seadme tööd.

IEC 60601-1:2012 ja IEC 60601-1-2:2014
Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline kiirgus (kõik seadmed ja süsteemid)
ICS Aircali seade on kasutamiseks allpool määratud elektromagnetilises keskkonnas. ICS Aircali seadme kasutaja peab tagama, et seadet kasutatakse
nõutud keskkonnas.
Kiirguskatse

Ühilduvus

Elektromagnetiline keskkond – juhised

Raadiosageduslik kiirgus
CISPR11

Grupp 1

ICS Aircali seade kasutab raadiosagedusenergiat ainult oma sisemiste funktsioonide jaoks.
Seega on raadiosageduslik kiirgus väga madal ja on ebatõenäoline, et see häirib
lähedalasuvate elektrooniliste seadmete tööd.

Raadiosageduslik kiirgus
CISPR11

Klass A

ICS Aircali seade sobib kasutamiseks haigla- ja kliinilises keskkonnas.

Harmooniline kiirgus
IEC 61000-3-2

Vastab

Pingekõikumised/väreluskii
rgus IEC 61000‑3‑3

Vastab

KIIRGUSOMADUSTELT sobib seade kasutamiseks tööstuspiirkondades ja haiglates
(CISPR 11 klass A). Kasutatuna elukeskkonnas (milleks on tavaliselt vajalik CISPR 11 klass B)
ei pruugi see seade olla piisavalt kaitstud kommunikatsiooniteenuste raadiosagedusliku
kiirguse eest. Kasutajal võib osutuda vajalikuks võtta leevendusmeetmed, nagu seadme
ümberpaigutamine või -suunamine.

Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline häirekindlus (kõik seadmed ja süsteemid)
ICS Aircali seade on kasutamiseks allpool määratud elektromagnetilises keskkonnas. ICS Aircali seadme kasutaja peab tagama, et seadet kasutatakse
nõutud keskkonnas.
Häiringutaluvuse katse

IEC 60601 katsetase

Ühilduvustase

Elektromagnetiline keskkond – juhised

Elektrostaatiline
lahendus (ESD)

±8 kV kontakt

±8 kV kontakt

IEC 61000-4-2

±2 kV, +/–4 kV

±2 kV, +/–4 kV

±8 kV, +/–15 kV õhk

±8 kV, +/–15 kV õhk

Põrandad peavad olema puidust, betoonist või
keraamiliste plaatidega. Sünteetilise kattega
põrandate korral peab suhteline niiskus olema
vähemalt 30%.

Kiired siirded/sööstpinged

±2 kV toitejuhtmete puhul

±2 kV toitejuhtmete puhul

IEC 61000-4-4

±1 kV sisend-/väljundjuhtmete
puhul

±1 kV sisend-/väljundjuhtmete
puhul

Liigpinge

±1 kV juhtme(te)lt juhtme(te)le

±1 kV juhtme(te)lt juhtme(te)le

IEC 61000-4-5

±2 kV juhtme(te)lt maasse

±2 kV juhtme(te)lt maasse

±2 kV toitejuhtme(te)lt maasse

±2 kV toitejuhtme(te)lt maasse

Toitejuhtmete
pingelangused,
lühikatkestused ja
pingekõikumised
IEC 61000-4-11

Toitekaablite
pingekatkestused

0% UT: 0,5 tsüklit

0% UT: 0,5 tsüklit

Nurga 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° ja 315° juures

Nurga 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° ja 315° juures

0% UT: 1 tsükkel

0% UT: 1 tsükkel

ja

ja

70% UT: 25/30 tsüklit

70% UT: 25/30 tsüklit

Ühefaasiline: nurga 0° juures

Ühefaasiline: nurga 0° juures

0% UT: 250/300 tsüklit

0% UT: 250/300 tsüklit

30 A/m

Asjakohased pordid puuduvad

Vooluvõrgu kvaliteet peab vastama tüüpilistele ärivõi haiglakeskkonna nõuetele.
Vooluvõrgu kvaliteet peab vastama tüüpilistele ärivõi haiglakeskkonna nõuetele.

Vooluvõrgu kvaliteet peab vastama tüüpilistele ärivõi haiglakeskkonna nõuetele. Kui ICS Aircali
seadme kasutaja vajab seadme töö püsimist ka
voolukatkestuste ajal, on soovitatav, et ICS Aircali
seade saaks voolu puhvertoiteallikast või akust.

IEC 61000-4-11
Toitesageduse
(50/60 Hz) magnetväli
IEC 61000-4-8

Toitesageduse magnetväljade tasemed peavad
vastama tüüpilistele äri- või haiglakeskkonna
tasemetele.

UT on vahelduvvoolu pinge vooluvõrgus, mis eelneb kontrolltasemele.
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Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline häirekindlus – professionaalses haiglakeskkonnas kasutatavad seadmed ja süsteemid
ICS Aircali seade on kasutamiseks allpool määratud elektromagnetilises keskkonnas. ICS Aircali seadme kasutaja peab tagama, et seadet kasutatakse
nõutud keskkonnas.
Häiringutaluvuse katse

IEC 60601 katsetase

Ühilduvustase

Juhtivuslik raadiosagedus

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz kuni 80 MHz

150 kHz kuni 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM-i vahemikud

ISM-i vahemikud

Kiirguslik raadiosagedus

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz kuni 2,7 GHz

80 MHz kuni 2,7 GHz

Lähedusväljad raadiosageduslikest
juhtmeta sidevahenditest

27 V/m

27 V/m

385 MHz

385 MHz

IEC 61000-4-3

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz,
780 MHz

710 MHz, 745 MHz,
780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz,
930 MHz

810 MHz, 870 MHz,
930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz,
1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz,
1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz,
5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz,
5785 MHz

Elektromagnetiline keskkond – juhised

ICS Aircali seadme elektrooniliste osade
ja juhtmeta sidevahendite vaheline
kaugus peab olema üle 30 cm (11,8 tolli).

Märkus 1. 80 MHz ja 800 MHz puhul tuleb arvestada kõrgemat sagedusvahemikku.
Märkus 2. Need suunised ei pruugi kohalduda kõikides olukordades. Elektromagnetilist levi mõjutavad neeldumine ja peegeldumine
konstruktsioonidelt, objektidelt ja inimestelt.
a. Paiksete saatjate (näiteks raadiotelefonide (mobiil-/traadita telefonid) tugijaamad ja mobiilsed raadiojaamad, amatöörraadiojaamad, AM- ja
FM-saatjad ning TV-saatjad) tekitatud väljade tugevust pole võimalik teoreetiliste vahenditega täpselt hinnata. Paiksetest raadiosaatjatest tingitud
elektromagnetilise keskkonna hindamiseks tuleb kaaluda elektromagnetilise kohauuringu vajadust. Kui mõõdetud väljatugevus ületab ICS Aircali
seadme kasutuskohas eespool toodud raadiosageduslikku ühilduvustaset, tuleb ICS Aircali seadme tööd jälgida, et veenduda selle normaalses
töötamises. Kui ilmnevad häired ICS Aircali seadme töös, võib olla vaja võtta lisameetmed, sealhulgas muuta seadme asendit või paigutada see
mujale.
b. Sagedustel vahemikus 150 kHz kuni 80 MHz peab välja tugevus olema alla 3 V/m.

ICS Aircal
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Kaasaskantavate ja mobiilsete raadiosageduslike sideseadmete ja ICS Aircali soovitatav vahekaugus
ICS Aircali seade on kasutamiseks keskkonnas, kus raadiosageduslikust kiirgusest tulenevad häired on kontrolli all. ICS Aircali seadme kasutaja saab
vähendada elektromagnetiliste häirete tõenäosust, tagades minimaalse kauguse kaasaskantavate ja mobiilsete raadiosideseadmete (saatjad) ning
ICS Aircali seadme vahel sideseadmete maksimaalse väljundvõimsuse ja alltoodu kohaselt.
Saatja maksimaalne
väljundvõimsus

Saatja sagedusele vastav eralduskaugus
(m)

W

150 kHz kuni 80 MHz

80 MHz kuni 800 MHz

800 MHz kuni 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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Nende saatjate puhul, mille maksimaalset nimivõimsust ülaltoodud loetelus pole, saab soovitatavat eralduskaugust d meetrites (m) hinnata saatja
sagedusega seotud valemi järgi, kus P on saatja tootja andmete kohaselt saatja maksimaalne väljundvõimsuse tase vattides (W).
Märkus 1. 80 MHz ja 800 MHz puhul tuleb arvestada kõrgemat sagedusvahemikku.
Märkus 2. Need suunised ei pruugi kohalduda kõikides olukordades. Elektromagnetilist levi võivad mõjutada neeldumine ja peegeldumine
konstruktsioonidelt, objektidelt ja inimestelt.

IEC 60601-1-2:2007 ja EN 60601-1-2:2007
Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline kiirgus (kõik seadmed ja süsteemid)
ICS Aircali seade on kasutamiseks allpool määratud elektromagnetilises keskkonnas. ICS Aircali seadme kasutaja peab tagama, et seadet kasutatakse
nõutud keskkonnas.
Kiirguskatse

Ühilduvus

Elektromagnetiline keskkond – juhised

Raadiosageduslik kiirgus

Grupp 1

ICS Aircali seade kasutab raadiosagedusenergiat ainult oma sisemiste funktsioonide jaoks.
Seega on raadiosageduslik kiirgus väga madal ja on ebatõenäoline, et see häirib
lähedalasuvate elektrooniliste seadmete tööd.

Klass A

ICS Aircali seade sobib kasutamiseks kõikides hoonetes, sealhulgas elamutes ja sellistes
hoonetes, mis on ühendatud otse elamutena kasutatavaid hooneid elektrivooluga
varustava üldkasutatava madalpingevõrguga.

CISPR11
Raadiosageduslik kiirgus
CISPR11
Harmooniline kiirgus

Vastab

IEC 61000-3-2
Pingekõikumised/väreluskii
rgus IEC 61000‑3‑3
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Vastab

KIIRGUSOMADUSTELT sobib seade kasutamiseks tööstuspiirkondades ja haiglates
(CISPR 11 klass A). Kasutatuna elukeskkonnas (milleks on tavaliselt vajalik CISPR 11 klass B)
ei pruugi see seade olla piisavalt kaitstud kommunikatsiooniteenuste raadiosagedusliku
kiirguse eest. Kasutajal võib osutuda vajalikuks võtta leevendusmeetmed, nagu seadme
ümberpaigutamine või -suunamine.

ICS Aircal

Märkused elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) kohta

Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline häirekindlus (kõik seadmed ja süsteemid)
ICS Aircali seade on kasutamiseks allpool määratud elektromagnetilises keskkonnas. ICS Aircali seadme kasutaja peab tagama, et seadet kasutatakse
nõutud keskkonnas.
Häiringutaluvuse katse

IEC 60601 katsetase

Ühilduvustase

Elektromagnetiline keskkond – juhised

Elektrostaatiline lahendus
(ESD)

±6 kV kontakt

±6 kV kontakt

+/–8 kV õhk

+/–8 kV õhk

Põrandad peavad olema puidust, betoonist või
keraamiliste plaatidega. Sünteetilise kattega põrandate
korral peab suhteline niiskus olema vähemalt 30%.

Kiired siirded/sööstpinged

±2 kV toitejuhtmete puhul

±2 kV toitejuhtmete puhul

IEC 61000-4-4

±1 kV sisend-/
väljundjuhtmete puhul

±1 kV sisend-/
väljundjuhtmete puhul

Liigpinge

±1 kV juhtme(te)lt
juhtme(te)le

±1 kV juhtme(te)lt
juhtme(te)le

±2 kV juhtme(te)lt maasse

±2 kV juhtme(te)lt maasse

< 5% UT (> 95% UT langus)
0,5 tsükli jooksul

< 5% UT (> 95% UT langus)
0,5 tsükli jooksul

40% UT (60% UT langus)
5 tsükli jooksul

40% UT (60% UT langus)
5 tsükli jooksul

70% UT (30% UT langus)
25 tsükli jooksul

70% UT (30% UT langus)
25 tsükli jooksul

< 5% UT (> 95% UT langus)
5 s jooksul

< 5% UT (> 95% UT langus)
5 s jooksul

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-5
Pingelohud, lühiajalised
katkestused ja
pingemuutused toitevõrgu
sisendliinides
IEC 61000-4-11

Toitesageduse
(50/60 Hz) magnetväli

Vooluvõrgu kvaliteet peab vastama tüüpilistele äri- või
haiglakeskkonna nõuetele.

Vooluvõrgu kvaliteet peab vastama tüüpilistele äri- või
haiglakeskkonna nõuetele.

Vooluvõrgu kvaliteet peab vastama tüüpilistele äri- või
haiglakeskkonna nõuetele. Kui ICS Aircali seadme kasutaja
vajab seadme töö püsimist ka voolukatkestuste ajal, on
soovitatav, et ICS Aircali seade saaks voolu
puhvertoiteallikast või akust.

Toitesageduse magnetväljade tasemed peavad vastama
tüüpilistele äri- või haiglakeskkonna tasemetele.

IEC 61000-4-8
UT on vahelduvvoolu pinge vooluvõrgus, mis eelneb kontrolltasemele.

ICS Aircal
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Märkused elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) kohta

Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline häirekindlus – mitte elutegevust toetavad seadmed ja süsteemid
ICS Aircali seade on kasutamiseks allpool määratud elektromagnetilises keskkonnas. ICS Aircali seadme kasutaja peab tagama, et seadet kasutatakse
nõutud keskkonnas.
Häiringutaluvuse katse

IEC 60601 katsetase

Ühilduvustase

Elektromagnetiline keskkond – juhised

Juhtivus-raadiosagedus IEC 61000-4-6

3 V rms

3 V rms

150 kHz kuni 80 MHz

150 kHz kuni 80 MHz

Teisaldatavaid ja mobiilseid raadiosideseadmeid
ei tohiks kasutada ühelegi ICS Aircali seadme
osale (kaasa arvatud kaablid) lähemal, kui valemi
abil saatja sagedusest lähtudes arvutatud
soovitatav eralduskaugus.
Soovitatav vahekaugus:
d = 1,2
d = 1,2
sagedusvahemik on 80 MHz kuni
800 MHz
d = 2,3
2,5 GHz

Kiirguslik raadiosagedus
IEC 61000-4-3

3 V/m

3 V/m

80 MHz kuni 2,5 GHz

80 MHz kuni 2,5 GHz

sagedusvahemik on 80 MHz kuni

kus P on saatja maksimaalne väljundvõimsus
vattides (W) saatja tootja andmete kohaselt ja d
on soovitav eralduskaugus meetrites (m).
Paiksete raadiosaatjate puhul peaks
kasutuskoha elektromagnetilise ülevaatuse
a
käigus tuvastatud väljatugevused olema
väiksemad asjakohase sagedusvahemiku
vastavustasemestb.
Häiringuid võib esineda alltoodud tähistusega
seadmete lähistel.

Märkus 1. 80 MHz ja 800 MHz puhul tuleb arvestada kõrgemat sagedusvahemikku.
Märkus 2. Need suunised ei pruugi kohalduda kõikides olukordades. Elektromagnetilist levi mõjutavad neeldumine ja peegeldumine
konstruktsioonidelt, objektidelt ja inimestelt.
a. ISM-i (industrial, scientific, and medical) vahemikud vahemikus 150 kHz kuni 80 MHz on 6,765 MHz kuni 6,795 MHz; 13,553 MHz kuni 13,567 MHz;
26,957 MHz kuni 27,283 MHz; ja 40,66 MHz kuni 40,70 MHz.
b. Vastavustasemed ISM-i vahemikus 150 kHz kuni 80 MHz ja sagedusvahemikus 80 MHz kuni 2,5 GHz on ette nähtud selleks, et vähendada
tõenäosust, et mobiilsed/kaasaskantavad sideseadmed võiksid tahtmatult patsiendi alasse viimise korral häireid põhjustada. Sel põhjusel
kasutatakse nendes sagedusvahemikes saatjate soovitatava eralduskauguse arvutamiseks lisategurit 10/3.
c. Paiksete saatjate (näiteks raadiotelefonide (mobiil-/traadita telefonid) tugijaamad ja mobiilsed raadiojaamad, amatöörraadiojaamad, AM- ja
FM-saatjad ning TV-saatjad) tekitatud väljade tugevust pole võimalik teoreetiliste vahenditega täpselt hinnata. Paiksetest raadiosaatjatest tingitud
elektromagnetilise keskkonna hindamiseks tuleb kaaluda elektromagnetilise kohauuringu vajadust. Kui mõõdetud väljatugevus ületab ICS Aircali
seadme kasutuskohas eespool toodud raadiosageduslikku ühilduvustaset, tuleb ICS Aircali seadme tööd jälgida, et veenduda selle normaalses
töötamises. Kui ilmnevad häired ICS Aircali seadme töös, võib olla vaja võtta lisameetmed, sealhulgas muuta seadme asendit või paigutada
see mujale.
d. Sagedustel vahemikus 150 kHz kuni 80 MHz peab välja tugevus olema alla 3 V/m.
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Kaasaskantavate ja mobiilsete raadiosageduslike sideseadmete ja ICS Aircali soovitatav vahekaugus
ICS Aircali seade on kasutamiseks keskkonnas, kus raadiosageduslikust kiirgusest tulenevad häired on kontrolli all. ICS Aircali seadme kasutaja saab
vähendada elektromagnetiliste häirete tõenäosust, tagades minimaalse kauguse kaasaskantavate ja mobiilsete raadiosideseadmete (saatjad) ning
ICS Aircali seadme vahel sideseadmete maksimaalse väljundvõimsuse ja alltoodu kohaselt.
Saatja maksimaalne
väljundvõimsus
W

Saatja sagedusele vastav eralduskaugus
(m)
150 kHz kuni 80 MHz

80 MHz kuni 800 MHz

800 MHz kuni 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

Nende saatjate puhul, mille maksimaalset nimivõimsust ülaltoodud loetelus pole, saab soovitatavat eralduskaugust d meetrites (m) hinnata saatja
sagedusega seotud valemi järgi, kus P on saatja tootja andmete kohaselt saatja maksimaalne väljundvõimsuse tase vattides (W).
Märkus 1. 80 MHz ja 800 MHz puhul tuleb arvestada kõrgemat sagedusvahemikku.
Märkus 2. Need suunised ei pruugi kohalduda kõikides olukordades. Elektromagnetilist levi võivad mõjutada neeldumine ja peegeldumine
konstruktsioonidelt, objektidelt ja inimestelt.

ICS Aircal
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11

Tõrkeotsing
Probleem
Kõlab pidevalt ICS AirCali ülekuumenemise
hoiatuse helisignaal.
Põhjused
1.

Veetase on mahutis madal / mahuti on
tühi.

2.

ICS AirCal on pumba töötamise ajal
kallutatud 20° või rohkem, on oht, et
pump imeb vee asemel õhku.

3.

ICS AirCal ei tööta nõuetekohaselt.

1. variant
Vaadake veetaseme näidikut. Kui riba on oranž, siis tähendab see, et
peate ICS AirCali uuesti veega täitma. Lülitage ICS Aircal välja. Järgige
jaotises Täitmise ja käivitamise protseduur kirjeldatud täitmise ja
käivitamise protseduuri. Lülitage seade sisse ja veenduge, et see
töötaks nõuetekohaselt.
2. variant
Vaadake veetaseme näidikut. Kui riba on sinine, siis peaks seadmes
olema piisavalt vett, kuid see tuleb üle kontrollida. Lülitage ICS Aircal
välja. Järgige jaotises Täitmise ja käivitamise protseduur kirjeldatud
täitmise ja käivitamise protseduuri.
Vaadake siiski visuaalselt, kas mahutis on vesi. Kui vett ei ole või seda
on väga vähe, lisage vett. Lülitage seade sisse ja veenduge, et see
töötaks nõuetekohaselt.
Olenemata sellest, kas seadmed töötavad või mitte, võtke ühendust
Natus Medical Denmark ApS tehnilise toega ja teatage, et ICS AirCal ei
tööta ootuspäraselt.

Vee eemaldamise protseduur

Ettevaatust • Seadme
transportimisel toimige
allpool kirjeldatud viisil:
1) tühjendage mahuti
veest, et vältida
külmumiskahjustusi ja
2) kinnitage õhupumba
korpus seadmega kaasas
olevate
transpordikruvidega.
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1.

Lülitage ICS AirCal välja ja lahutage ICS AirCal
seinapistikupesast.

2.

Enne mahuti täitmiseks korpuse avamist pühkige
ICS Aircali pealt tolm ära.

3.

Vaadake niisutusseadme esipaneeli. Tagaküljel on
paremal pool väike kate. Keerake kuuskantvõtme
(hoidiku komplektis) abil kate lahti ja eemaldage
see.

4.

Keerake kuuskantvõtme abil sisemine kate lahti ja
eemaldage see.

5.

Kasutage komplekti kuuluvat süstlakomplekti ja
eemaldage mahutist vesi.

6.

Ühendage ICS AirCal vooluvõrgu seinapistikupessa ja
lülitage ICS AirCal sisse.

7.

Lülitage õhuvool välja.

8.

Pumba eeltäitmiseks leidke üles tagapaneelil olev
täitmislüliti.

9.

Sisselülitamiseks vajutage seadistamislülitit ja
hoidke seda 5 sekundit all.

Püsivara protseduurid
ICS Aircali püsivara uuendamiseks leidke ICS Aircali püsivara uuendamise andmekandja ja arvuti, kuhu on installitud
ICS Aircali seadme draiver. Seadme draiveri installimiseks järgige enne jätkamist jaotises Seadme draiveri installimine
toodud juhiseid.
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Püsivara protseduurid

12.1

Püsivara uuendamine
1. Lülitage ICS Aircali seade välja.
2. Leidke tagapaneelilt püsivararežiimi nupp (juurdepääs ava A kaudu) ja USB-port (B).

A.

Juurdepääs püsivaranupule

B.

USB-port

3. Ühendage USB-kaabel ICS Aircali ja arvuti USB-porti.
4. Lülitage arvuti sisse ja avage ICS Aircali püsivara uuendamine.
5. Vajutage püsivararežiimi nupp pastapliiatsiga alla ja hoidke seda all, lülitades samal ajal ICS Aircali sisse.
Hoidke 3 sekundit all (ekraan on tühi).
6. Topeltklõpsake failile AircalFirmwareUpdate.exe, et käivitada uuendamise programm.
7. Klõpsake nupule Update Aircal Firmware (Uuenda Aircali püsivara).
Märkus • Kui uuendamine ebaõnnestub, klõpsake nupule Write Update Log To Text File (Kirjuta uuendamise logi
tekstifailile). Saatke see fail ettevõtte Natus Medical Denmark ApS klienditoele.

12.2

Seadme draiveri installimine
Selle protseduuriga saab installida arvutisse seadme draiveri, mida kasutatakse ICS Aircali püsivara uuendamiseks.
1. Lülitage arvuti sisse.
2. Avage ICS Aircali püsivara uuendamine.
3. Kausta Aircali Draiver uuendamise alamkaustas leidke fail AirCalInstaller.exe.
4. Topeltklõpsake failile, et käivitada uuendamise programm.

ICS Aircal
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