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Laitekuvaus

1

Laitekuvaus
ICS Aircal® Air Caloric Irrigator on kätevä ja tarkka ilmakäyttöinen kalorisen stimulaattori, jota käytetään
nystagmuksen tuottamiseen VNG/ENG-tutkimusten aikana. Laite tuottaa lämpöstimulaatiota käyttämällä tarkasti
säädettyä ilmavirtausta. Ilman lämpötila on säädettävissä välillä 12–50 °C. Järjestelmään voidaan esiasettaa kaksi
lämpötilaa -- yksi lämmintä ja toinen viileää kalorista stimulaatiota varten. Tarkka lämpötilan hallinta toteutetaan
käyttämällä termostaattia, joka sijaitsee lähellä ilmavirtauksen ulostulokohtaa. Otoskoopin suihkutuspään
innovatiivinen rakenne mahdollistaa stimulaatiokohdan tarkkailun varmistaen luotettavat ja toistettavat vasteet.

1.1

Käyttötarkoitus
Ilmakäyttöinen kalorisen vasteen stimulaattori tuottaa korvakäytävään ilmavirtauksen, jonka virtausvoimaa ja
lämpötilaa voi säädellä. Laite on tarkoitettu potilaan tasapainojärjestelmän vestibulaariseen tutkimukseen.
Kaarikäytävien vestibulaarinen stimulaatio tuottaa tahattomia silmän liikkeitä, jotka nystagmografi mittaa
ja tallentaa.

1.2

Tarkoitetut käyttäjät ja potilaskohderyhmä
ICS Aircal -järjestelmää saavat käyttää vain pätevät terveydenhuollon ammattilaiset, jotka ovat perehtyneet
toimenpiteen lääketieteelliseen ja tieteelliseen perustaan.
ICS Aircal -järjestelmä on tarkoitettu kaikille tällaista testausta sietäville potilaille iästä riippumatta.

1.3

Kliiniset hyödyt
Kalorinen tutkimus on tavanomainen tutkimustoimenpide, jossa lääkäri suihkuttaa potilaan korvaan lämmintä ja
viileää ilmaa tai vettä määrätyn mittaisen ajan. Tämän aiheuttamat silmien liikkeet mitataan ja analysoidaan.
Kalorinen tutkimus tehdään aluksi ilman katseen kiinnittämistä, ja vasta tutkimuksen lopuksi potilasta pyydetään
kiinnittämään katseensa tietyksi ajaksi stimuloinnin päättymisen jälkeen. Nämä testit on tarkoitettu tehtäväksi
yhdessä muiden tasapainoelimistön toimintaa mittaavien testien kanssa osana erotteludiagnostiikkaa.

1.4

Vasta-aiheet ja haittavaikutukset
Älä tee huuhtelua potilaille, joilla on tärykalvon perforaatioita.

1.5

Merkinnät
Varoitus-, Huomautus- ja Huomio-sanojen käyttö
Käyttöopas kiinnittää käyttäjän huomion tietoihin, jotka koskevat laitteen tai ohjelmiston turvallista ja oikeaa
käyttöä, käyttämällä varoitusilmoituksia seuraavasti:
Varoitus • Osoittaa, että laitteen käyttöön tai väärinkäyttöön liittyy loukkaantumisen, kuoleman tai muun
vakavan haittatapahtuman vaara.

Huomautus • Osoittaa, että laitteen käyttöön tai väärinkäyttöön liittyy laiteongelman mahdollisuus.
Mahdollisia ongelmia ovat laitteen virhetoiminto, laitteen epäkuntoon meneminen, laitteen
vahingoittuminen tai muu omaisuusvahinko.

Huomio • Osoittaa erityisen tarkkuuden tarvetta.

ICS Aircal
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Käytön aloittaminen
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Käytön aloittaminen

2.1

Asennus huoneeseen
A

H
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Allas
Tietokone
Laitetaso
Kaapit tason päällä

F
E.
F.
G.
H.

Tutkijan jakkara
Jalkajakkara
Tutkimuspöytä
Puhelin
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Käytön aloittaminen
ICS Aircal -laite on suunniteltu käytettäväksi millä tahansa sopivalla tasolla kuten pöydällä tai vaunuun asennettuna.
ICS Aircal voidaan sijoittaa päällekkäin ICS Chartr® 200 VNG/ENG -laitteiston kanssa. ICS Aircal kannattaa sijoittaa
päällimmäiseksi, jotta vettä on helppo lisätä tarpeen mukaan. Varmista, että suihkutuspää yltää potilaan korvaan.
Varmista, että jakkara voidaan säätää sellaiselle korkeudelle, että tärykalvo näkyy hyvin huuhtelua annettaessa.
Huomautus • ICS Aircal -järjestelmä on tarkoitettu vain pätevien terveydenhuollon ammattilaisten
käyttöön.

2.2

Asennus ja asetukset

2.2.1

Kuljetusruuvien irrottaminen
Mahdollisen vahingoittumisen estämiseksi ilmapumpun kotelo on kiinnitetty kuljetusruuveilla kuljetuksen ajaksi.
Nämä ruuvit pitää poistaa, jotta kotelo pääsee liikkumaan. Näin vähennetään ilmapumpun tuottamaa melua.
On tärkeää säilyttää kuljetusruuvit, jotta kotelo voidaan kiinnittää paikalleen, mikäli laitetta pitää kuljettaa.
Irrota kuljetusruuvit (A) ja (B).
Säilytä niitä yhdessä ruiskusarjan, suppilon ja kuusiokoloavaimen kanssa.

2.2.2

Suihkutuspään telineen asentaminen
Huomio • Asenna teline ennen vesisäiliön täyttämistä. Asennuksen aikana ICS Aircal -laitetta on kallistettava yli 20°.
Jos vesisäiliössä on vettä, laitteen kallistaminen voi päästää järjestelmään ilmaa. Järjestelmän vahingoittuminen
ei ole todennäköistä, mutta sen oikea toiminta ja ylikuumentumisen välttäminen edellyttävät tällöin vesisäiliön
alustamista.
Selvitä ennen suihkutuspään telineen asentamista, miten se pitää kiinnittää:
•

Teline voidaan kiinnittää laitteen vasemmalle tai oikealle puolelle.

•

Jos laitetta ei sijoiteta pöydän reunaan, on suositeltavaa kiinnittää teline vaaka-asentoon (A).
Jos laite sijoitetaan pöydän reunaan, on suositeltavaa kiinnittää teline hieman vinoon (B).

ICS Aircal
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Käytön aloittaminen
Ota esille telineen mukana toimitettu pussi, joka sisältää kolme ruuvia ja kuusiokoloavaimen.
Aseta ICS Aircal kyljelleen siten, että telinettä vasten tuleva puoli osoittaa kattoa kohti ja laitteen pohja itseäsi
kohti.
Etsi kiinnikkeen kiinnitysreiät.

Kiinnitä kiinnike laitteeseen ja kiristä ruuvit kuusiokoloavaimella.
Pidä telinettä siten, että pää, jossa suihkutuspään pohja on kiinni, on laitteen etupuolta kohden. Liu'uta teline
kiinnikkeeseen vaakasuorassa asennossa.

Jos laite on sijoitettu pöydän reunaan, kallista kiinnikettä eteenpäin, kunnes se pysähtyy.
Varmista, että kiinnikkeen kiinnitysreikä kohdistuu telineen kiinnitysreikään. Liitä teline kiinnikkeeseen ja kiristä
ruuvit kuusiokoloavaimella.
Säilytä kuusiokoloavainta ruiskusarjan kanssa. Sitä tarvitaan vesisäiliön täyttämiseen.

2.2.3

ICS Aircal -laitteen takapaneelin kuvaus

USB-portti
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mahdollistaa laiteohjelmiston päivitykset. Katso Laiteohjelmistotoimenpiteet ► 36.
ICS Aircal

Käytön aloittaminen

2.2.3.1

Jalkakatkaisimen kytkeminen
ICS Aircal -laitteen mukana toimitetaan jalkakatkaisin. Kytke jalkakatkaisin huuhtelulaitteen
taakse.
Jos ICS Aircal on kytketty ICS VNG/ENG -järjestelmään, ja haluat käyttää jalkakatkaisinta muiden tutkimusten kuin
kalorisen tutkimuksen käynnistämiseen, huuhtelulaitteeseen on kytkettävä virta, jotta voit käyttää jalkakatkaisinta.

2.2.3.2

ICS VNG/ENG -järjestelmään yhdistäminen
ICS Aircal voidaan yhdistää ICS VNG/ENG -järjestelmään. Kytke huuhtelukaapeli huuhtelulaitteen taakse
ICS VNG/ENG -järjestelmään.

ja

Kahden laitteen yhdistäminen mahdollistaa lisätoimintoja. Katso lisätietoja kohdasta Aktivointilaukaisimen
käyttö ► 18 .

2.2.3.3

Virtajohdon kytkeminen
ICS Aircal -laite on kytkettävä verkkovirtaan liittämällä virtajohto ICS Aircal -laitteeseen ja pistorasiaan.

A. Virtajohdon liitin
Varoitus • Sähköiskuriskin välttämiseksi tämän laitteen saa kytkeä ainoastaan suojamaadoitettuun
verkkovirtalähteeseen.

2.2.3.4

Virtajohdon irrottaminen
Sekä ICS Aircal että kaikki siihen kytkettävät laitteet, joilla on oma virtalähde, tulee sammuttaa ennen liitäntöjen
tekemistä.
Varoitus • Laite kytketään irti verkkovirrasta irrottamalla virtajohdon pistoke pistorasiasta. Älä sijoita
laitetta niin, että pistokkeen irrottaminen pistorasiasta on vaikeaa.

2.2.3.5

Täyttäminen ja alustaminen
ICS Aircal käyttää vettä ilman jäähdyttämiseen. Vesisäiliö on täytettävä ennen laitteen käyttöä.
Varoitus • Sähköiskujen välttämiseksi ICS Aircal pitää sammuttaa ja kytkeä irti verkkovirrasta, kun
vesisäiliö täytetään tai siihen lisätään vettä.

ICS Aircal
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Käytön aloittaminen
Huomio • Käytä tätä toimenpidettä
Jos ICS Aircal on toimitettu vastikään, eikä säiliössä ole vettä, jolloin se on täytettävä ja laite on alustettava.
Jos veden taso näytössä on laskenut nollaan, koska käyttäjä ei ole lisännyt vettä, kun oranssi palkki näkyi.
Jos ICS Aircal -laitetta on kallistettu yli 20°, kun vesipumppu oli käynnissä.
Jos mikään näistä kriteereistä ei täyttynyt, vesitason näytössä näkyy oranssi palkki ja säiliöön on lisättävä vettä,
noudata kohdassa Veden lisääminen annettuja ohjeita.

Huomio • Käytä vain tislattua vettä. Vesijohtovedestä jää mineraalijämiä, jotka vahingoittavat ICS Aircal -laitetta.

Täyttäminen
Sammuta ICS Aircal ja irrota pistoke pistorasiasta.
Pyyhi mahdollinen pöly kotelon päältä.
Pidä etupaneelia itseesi päin ja paikanna pieni kansi laitteen takaosassa oikealla puolella. Avaa säiliön kannen
ruuvit mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella ja irrota kansi.

A.

Säiliön kansi

Avaa sisäkannen ruuvit telineen mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella ja irrota kansi.

A.
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Sisäkansi

ICS Aircal

Käytön aloittaminen
Avaa ICS Aircal -laitteen mukana toimitettu suppilo ja aseta se säiliön täyttöreikään.

A.

Suppilo

Täytä säiliö kaatamalla vettä suppiloon.
Seuraa vesitasoa tarkasti. Täytä reunaan asti. ÄLÄ täytä säiliötä liian täyteen.
Poista suppilo.
Pyyhi mahdolliset vesiroiskeet pienistä syvennyksistä, joihin sisäkansi asetetaan.
Laita sisäkansi paikalleen.

Alustus
Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan ja käynnistä laite.
Sammuta ilmavirtaus.
Etsi alustuskatkaisin

takapaneelista.

Käynnistä painamalla alustuskatkaisinta ja pidä sitä painettuna 5 sekuntia.
Sammuta vapauttamalla alustuskatkaisin ja odota 5 sekuntia.
Toista vaiheita 4 ja 5, kunnes laite on käynnistetty 10 kertaa ja sammutettu 10 kertaa.
Paina viileä-painiketta

. Laske lämpötila 12 °C:een.

Jos lämpötila saavuttaa asetetun lämpötilan, huuhtelulaite on alustettu. Jatka vaiheeseen 10.
Huomio • Jos lämpötila ei laske 12 °C:een noin 3 minuutissa tai jos laite antaa ylikuumenemishälytyksen,
siirry toimenpiteeseen Alustus taivutetulla letkulla.
Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta.
Irrota sisäkansi.
Tarkista, että vesisäiliö on täynnä. Jos näin ei ole, aseta suppilo säiliön täyttöreikään ja lisää vettä.
Poista suppilo ja laita sisäkansi paikalleen. Kiinnitä kiristämällä ruuvit.
Laita ulkokansi paikalleen ja kiinnitä kiristämällä ruuvit.
Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan ja käynnistä laite.
Huomio • Kalorisen huuhtelun oletusilmavirtaus on 8 litraa minuutissa. Ilmavirtauksen säätönupin asento voi
muuttua laitteen kuljetuksen aikana. Ilmavirtaus pitää ehkä asettaa uudelleen.
ICS Aircal
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Käytön aloittaminen

Alustus taivutetulla letkulla
Ota taivutetulla letkulla varustettu ruisku ja poista säiliöstä ruiskun täyttämiseen tarvittava vesimäärä.
Laita taivutetun letkun pää pumpun tuloreikään. Letku on kohden huuhtelulaitteen etupuolta.

Paina alustuskatkaisinta

ja ruiskuta samanaikaisesti vettä tuloreikään.

Vapauta alustuskatkaisin.
Käynnistä painamalla alustuskatkaisinta ja pidä sitä painettuna 5 sekuntia.
Sammuta vapauttamalla alustuskatkaisin ja odota 5 sekuntia.
Toista vaiheita 5 ja 6, kunnes laite on käynnistetty 10 kertaa ja sammutettu 10 kertaa.
Paina viileä-painiketta

. Laske lämpötila 12 °C:een.

Jos lämpötila saavuttaa asetetun lämpötilan, huuhtelulaite on alustettu. Jatka vaiheeseen 11.
Jos lämpötila ei laske 12 °C:een noin 3 minuutissa, toista vaiheet 1–9.
Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta.
Tarkista, että vesisäiliö on täynnä. Jos näin ei ole, aseta suppilo säiliön täyttöreikään ja lisää vettä.
Poista suppilo ja laita sisäkansi paikalleen. Kiinnitä kiristämällä ruuvit.
Laita ulkokansi paikalleen ja kiinnitä kiristämällä ruuvit.
Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan ja käynnistä laite.

12

ICS Aircal

ICS Aircal -laitteen etupaneeli

2.2.3.6

Veden poistaminen
Sammuta ICS Aircal ja irrota pistoke pistorasiasta.
Pyyhi mahdollinen pöly ICS Aircal -laitteen päältä ennen kuin avaat kotelon veden lisäämistä varten.
Pidä etupaneelia itseesi päin. Laitteen takaosassa oikealla puolella on pieni kansi. Avaa ulkokannen ruuvit
huuhtelulaitteen telineen mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella ja irrota kansi.
Avaa sisäkannen ruuvit kuusiokoloavaimella ja irrota kansi.
Poista vesi säiliöstä käyttämällä mukana toimitettua ruiskusarjaa. Kiinnitä veden poistamisen jälkeen molemmat
kannet takaisin paikalleen.

3

ICS Aircal -laitteen etupaneeli
Tässä osassa kuvataan kaikki ICS Aircal -laitteen etupaneelin toimintaohjaimet.

3.1

ICS Aircal -laitteen virtakatkaisin
Virtakatkaisin sijaitsee etupaneelin vasemmassa alakulmassa, ja sitä käytetään ICS Aircal -laitteen käynnistämiseen ja
sammuttamiseen. Laite on käynnissä, kun vihreä merkkivalo palaa ja näyttö toimii. Kun ICS Aircal on käynnistetty, se
on toimintatilassa.

3.2

Valmius-/toimintatila
Kun ICS Aircal käynnistetään, ilmavirtaus on oletusarvoisesti käytössä. Ilmavirtauksen painikkeen
painaminen siirtää ICS Aircal -laitteen valmiustilasta toimintatilaan tai päinvastoin. Valmiustilassa (ilmavirtaus pois
käytöstä), huuhtelulaite on käytössä, mutta ilmavirtaus, vesi- ja ilmapumppu, tuuletin, lämmitys ja jäähdytys ovat
pois käytöstä. Valmiustilaa suositellaan käytettäväksi, kun ICS Aircal on yhdistetty ICS VNG/ENG -järjestelmään,
ja jalkakatkaisinta käytetään ICS Chartr-ohjelmiston muiden tutkimusten (esim. Dix Hallpike) käynnistämiseen.
Ota ilmavirtaus pois käytöstä, kun laitetta ei käytetä.

ICS Aircal
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ICS Aircal -laitteen etupaneeli

3.3

Lämpötila

3.3.1

Suositeltu lämpötila ja oletuslämpötila
Oletuslämpötilat ovat viileälle ilmalle 24 °C ja lämpimälle 50 °C.

3.3.2

Uuden lämpötilan asettaminen

3.3.2.1

Tilapäinen säätö
Voit säätää lämpötilaa yksittäistä potilasta varten painamalla
-painikkeita. - laskee lämpötilaa, + nostaa
lämpötilaa. Kun painat painiketta lyhyesti, arvo muuttuu pienin askelin. Pidä painiketta painettuna, jos haluat
muuttaa arvoa nopeammin. Lämpötiloja voi säätää 1/10 asteen tarkkuudella. Viileän lämpötilan mahdollinen alue on
12–37 °C. Lämpimän lämpötilan mahdollinen alue on 37–50 °C. Jos haluat vaihtaa lämpimän tai viileän lämpötilan
tallennettua oletusarvoa, katso Tallennettujen oletusarvojen muuttaminen.

3.3.3

Viileän ja lämpimän lämpötilan välillä vaihtaminen
Lämpimän
tai viileän
lämpötilan painikkeiden avulla käyttäjä voi valita haluamansa stimuluksen.
Jos ICS Aircal on yhdistetty ICS VNG/ENG -järjestelmään, kalorisen protokollan (esim. Vasen viileä) valitseminen
asettaa huuhtelulaitteen lämpötilan automaattisesti. Siten manuaalista valintaa ei tarvita. ICS Aircal -laitteen
oletusarvoisen käynnistyslämpötilan pitäisi kuitenkin vastata luettelon ensimmäistä kalorista protokollaa (jos esim.
aloitat Vasen viileä -protokollalla, ICS Aircal -laitteen käynnistyslämpötilana pitäisi olla Viileä). Käynnistyslämpötila
(viileä tai lämmin) voidaan tallentaa. Oletuksena on viileä. Katso Tallennettujen oletusarvojen muuttaminen.
Lämpötilan valinta näytetään näyttöpaneelissa. Jos ICS Aircal on toimintatilassa, vain parhaillaan valittuna oleva
lämpötila näytetään. Digitaalinen näyttö näyttää todelliset ja asetetut lämpötilat. Kun lämpötila on valittu,
näyttö vilkkuu, kunnes lämpötila on +/- 0,4 astetta asetetusta lämpötilasta tai oletuslämpötilasta. Lämpötilan
saavuttaminen kestää < 60 sekuntia. Jos ICS Aircal on valmiustilassa, sekä lämmin että viileä asetettu lämpötila
näytetään. Todellista lämpötilaa ei näytetä.

3.4

Keston ajastin

3.4.1

Suositellun keston ja oletuskeston ajastin
Kalorisen huuhtelun oletuskesto on 60 sekuntia.

3.4.2

Uuden kestoajan asettaminen
Säädä kestoaikaa painamalla
-painikkeita. - lyhentää aikaa, + pidentää aikaa. Kun painat painiketta
lyhyesti, arvo muuttuu pienin askelin. Pidä painiketta painettuna, jos haluat muuttaa arvoa nopeammin.
Ajan mahdollinen alue on 1–99 sekuntia. Jos haluat vaihtaa keston oletusarvoa, katso Tallennettujen oletusarvojen
muuttaminen.
Kestoajan valinta näytetään näyttöpaneelissa. Jos ICS Aircal on toimintatilassa, asetettu aika näkyy digitaalisessa
näytössä. Kun huuhtelu on käynnistetty jalkakatkaisimella tai suihkutuspään aktivointiliipaisimella, ajastin laskee
alaspäin nollaan. Kun ajastin saavuttaa arvon 0, äänimerkki ilmoittaa tutkimuksen tekijälle, että huuhtelu pitää
lopettaa. Jos ICS Aircal on valmiustilassa, vain asetettu aika näkyy.
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3.5

Ilmavirtaus

3.5.1

Suositeltu ilmavirtaus ja oletusilmavirtaus
Kalorisen huuhteluna oletusilmavirtaus on 8 litraa minuutissa.

3.5.2

Uuden ilmavirtauksen asettaminen
Säädä virtausnopeutta kääntämällä ilmanvirtaus-painikkeen
oikealla puolella olevaa nuppia. Suurenna
ilmavirtausta kääntämällä nuppia vastapäivään ja pienennä sitä kääntämällä nuppia myötäpäivään. Ilmavirtauksen
mahdollinen alue on 4,0–10 litraa minuutissa. Ilmavirtaus asetetaan nupin asennon perusteella.
Virtausnopeuden valinta (vain todellinen) näytetään näyttöpaneelissa. Jos ICS Aircal on toimintatilassa, todellinen
virtausnopeus näkyy digitaalisessa näytössä. Jos ICS Aircal on valmiustilassa, näyttö ei ole käynnissä.

3.6

Äänimerkin voimakkuus
Kun ajastin saavuttaa arvon 0, äänimerkki ilmoittaa tutkimuksen tekijälle, että huuhtelu pitää lopettaa. Laitteesta
kuuluu 2 000 Hz:n äänimerkki.

3.6.1

Äänimerkin oletusasetus
Äänimerkin voimakkuuden oletustaso on 2.

3.6.2

Uuden äänimerkin voimakkuuden asettaminen
Säädä äänimerkin voimakkuutta pitämällä äänimerkin painiketta
painettuna, kunnes kuulet äänimerkin,
jonka haluat asettaa oletusarvoksi. Äänimerkin voimakkuuden voi valita neljästä eri tasosta. Jos haluat vaihtaa
äänimerkin voimakkuuden oletusarvoa, katso Tallennettujen oletusarvojen muuttaminen.

3.7

Tallennettujen oletusarvojen muuttaminen
Muuta kaikki asetukset haluamiksesi. Päätä ICS Aircal -laitteen käynnistyslämpötila. Aseta kaikki oletusasetukset
(lämmin ja viileä lämpötila, käynnistyslämpötila, keston ajastin ja äänimerkin voimakkuus) painamalla joko lämpimän
tai viileän
lämpötilan painiketta 3 sekuntia. 1 sekunnin äänimerkki kertoo, että oletusasetukset
on tallennettu. Muista, että ICS Aircal -laitteen oletusarvoisen käynnistyslämpötilan pitäisi vastata luettelon
ensimmäistä kalorista protokollaa (jos esim. aloitat Vasen viileä -protokollalla, ICS Aircal -laitteen
käynnistyslämpötilana pitäisi olla Viileä).

3.8

Vesitason näyttö
Veden taso vesisäilössä näytetään. Symboli

osoittaa, että vesisäiliö on täynnä. Näytössä näkyy sininen palkki.

Symboli
osoittaa, että vesisäiliö on puoliksi täynnä. Näytössä näkyy sininen palkki. Kun veden taso säiliössä on
puolitäyden ja tyhjän välillä, palkki muuttuu sinisestä oranssiksi sen merkiksi, että vesisäiliöön pitää lisätä vettä.
Symboli
ICS Aircal

osoittaa, että vesisäiliö on tyhjä.
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3.8.1

Veden lisääminen
Huomio • ÄLÄ käytä veden lisäämistoimenpidettä
1.

Jos ICS Aircal on toimitettu vastikään, eikä säiliössä ole vettä, jolloin se on täytettävä ja laite on alustettava.

2.

Jos veden taso näytössä on laskenut nollaan, koska käyttäjä ei ole lisännyt vettä, kun oranssi palkki näkyi.

3.

Jos ICS Aircal -laitetta on kallistettu yli 20°, kun vesipumppu oli käynnissä.

Jos jokin näistä kriteereistä ei täyttynyt, katso kohta Käytön aloittaminen ja noudata kohdassa Täyttäminen ja
alustaminen annettuja ohjeita.

Huomio • Käytä vain tislattua vettä. Vesijohtovedestä jää mineraalijämiä, jotka vahingoittavat ICS Aircal -laitetta.
Sammuta ICS Aircal ja irrota pistoke pistorasiasta.
Pyyhi mahdollinen pöly ICS Aircal -laitteen päältä ennen kuin avaat kotelon veden lisäämistä varten.
Pidä ICS Aircal -laitteen etupaneelia itseesi päin. Laitteen takaosassa oikealla puolella on pieni kansi.
Avaa ulkokannen ruuvit huuhtelulaitteen telineen mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella ja irrota kansi.
Avaa sisäkannen ruuvit kuusiokoloavaimella ja irrota kansi.
Avaa ICS Aircal -laitteen mukana toimitettu suppilo ja aseta se säiliön täyttöreikään.
Täytä säiliö kaatamalla vettä suppiloon.
Seuraa vesitasoa tarkasti. Täytä reunaan asti. ÄLÄ täytä säiliötä liian täyteen.
Varoitus • ÄLÄ täytä säiliötä liian täyteen. Jos vettä on läikkynyt pieniin syvennyksiin, joihin sisäkansi
sijoitetaan, pyyhi vesi pois ennen sisäkannen asettamista paikalleen.
Aseta sisäkansi paikalleen ja kiristä ruuvit.
Aseta ulkokansi paikalleen ja kiristä ruuvit.
Kytke ICS Aircal -laitteen virtajohto pistorasiaan ja käynnistä laite.

Huomio • Koska vesi voi jäätyä kuljetuksen aikana, ICS Aircal -laitteen säiliö on tyhjennettävä ennen kuljetusta.
Katso kohta Veden poistaminen.

4

ICS Aircal -laitteen suihkutuspää ja jalkakatkaisin

4.1

Suihkutuspää
Suihkutuspäätä voidaan pidellä millä tahansa tavalla, joka on mukava tutkimuksen tekijän kannalta. Virtausajastin
aktivoidaan suihkutuspään aktivointiliipaisimella. Otoskoopin valo voidaan sytyttää ja sammuttaa päältä kahvan
takana linssin alapuolella, sijaitsevalla painikkeella.
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A.
B.

4.1.1

Sisempi tähystin
Virtausajastimen aktivointiliipaisin

C.
D.

Koko näkymän otoskooppilinssi
Valokatkaisin

Tähystin
Huomautus • Älä koskaan aseta sisempää tähystintä suoraan potilaan korvaan.
Ulompi kertakäyttöinen tähystin pitää aina asettaa suihkutuspäähän ennen huuhtelun suorittamista potilaalle.
Ulompi tähystin on tarkoitettu kertakäyttöiseksi.

4.1.2

Linssi
Linssin puhdistamiseen on käytettävä optista puhdistusliinaa. Jos linssiä käsitellään väärin ja se vahingoittuu, sen
tilalle voi ostaa uuden. Liu'uta vahingoittunut linssi ulos ja uusi linssi sen tilalle. Luettelo lisävarusteista on kohdassa
Lisävarusteet ► 29.

4.1.3

Valokatkaisin
Valo tulisi pitää palamassa huuhtelun aikana, jotta tärykalvo näkyy ja voidaan varmistaa, että ilmavirtaus
ohjautuu oikein. Oletusarvoisesti valo palaa, kun ICS Aircal on toimintatilassa. Valo välähtää, kun kalorinen
tutkimus/huuhtelulaite käynnistetään ja laitteiden käynnistys vahvistetaan painamalla jalkakatkaisinta tai
suihkutuspään aktivointiliipaisinta. Jos ICS Aircal -laitetta ei ole käytetty 10 minuuttiin, valo sammuu automaattisesti.

ICS Aircal
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4.1.4

Aktivointiliipaisimen käyttö
Jos ilmavirtaus on käytössä ja lämpötila on ±0,4 asteen sisällä asetetusta arvosta, kahvan aktivointiliipaisimen
painaminen käynnistää ajastimen. Myös suihkutuspään valo välähtää. (Ajastimen käynnistys ja valon välähdys
edellyttävät asetetun lämpötilan saavuttamista.)
Jos ICS Aircal on yhdistetty ICS VNG/ENG -järjestelmään:
•

VNG:tä käytettäessä ensimmäinen painallus käynnistää myös piirturin ja seuraavat painallukset käynnistävät
videon tallennuksen tai keskittävät piirturin ohjelmiston määrityksistä riippuen.

•

ENG:tä käytettäessä ensimmäinen painallus myös käynnistää piirturin ja seuraavat painallukset keskittävät
piirturin.

Jos tietokone on käynnistetty, mutta Natus VNG/ENG -ohjelmisto ei ole käynnissä, virtausajastin voidaan aktivoida
pitämällä virtausajastimen aktivointiliipaisinta painettuna 5 sekuntia. Virtausajastimen aktivointiliipaisimen
toiminnot toimivat rinnakkain suihkutuspään jalkakatkaisimen kanssa.
Ajastinta EI voi pysäyttää tai käynnistää uudelleen painamalla kahvan aktivointiliipaisinta useita kertoja.
Jos ilmavirtaus ei ole käytössä, kahvan aktivointiliipaisimen painaminen EI käynnistä ajastinta.

4.2

Jalkakatkaisin
Käyttö
Jalkakatkaisinta käytetään virtausajastimen aktivointiin.
Jos ICS VNG/ENG -järjestelmä on yhdistetty ja ohjelmistosta on valittu kalorinen tutkimus, jalkakatkaisimen
ensimmäinen painallus käynnistää kestoajastimen ja ohjelmiston piirturin. Myöhemmät painallukset keskittävät
piirturin (ENG/VNG) tai käynnistävät videon tallennuksen (vain VNG).
Jos tietokone on käynnistetty, mutta Natus VNG/ENG -ohjelmisto ei ole käynnissä, virtausajastin voidaan aktivoida
pitämällä jalkakatkaisinta painettuna 5 sekuntia. Jalkakatkaisimen toiminnot toimivat rinnakkain suihkutuspään
virtausajastimen aktivointiliipaisimen kanssa.
Ajastinta EI voi pysäyttää tai käynnistää uudelleen painamalla jalkakatkaisinta useita kertoja.
Jos ICS Aircal on valmiustilassa, jalkakatkaisimen painaminen EI käynnistä ajastinta. Valmiustilassa jalkakatkaisimella
voi käynnistää minkä tahansa tutkimuksen ICS VNG/ENG -ohjelmistossa.

5

Kalorisen tutkimuksen suorittaminen

5.1

Tutkimuksen valmistelu
Käynnistä laite painamalla etupaneelin vasemmassa alakulmassa olevaa virtakatkaisinta. Oletuslämpötila
(oletuksena viileä) valitaan automaattisesti, minkä merkkinä vihreä merkkivalo syttyy ja digitaalinen näyttö
käynnistyy. Todellinen lämpötila vilkkuu kunnes asetuslämpötila saavutetaan. Asetetun lämpötilan saavuttaminen
kestää noin 60 sekuntia, kun laite käynnistetään. Kun asetettu lämpötila (±0,4 °C) saavutetaan, todellisen lämpötilan
näyttö lakkaa vilkkumasta.
Käytä tavallista otoskooppia tai suihkutuspäätä, jonka ilmavirtaus on sammutettu, ja tarkista, onko korvakäytävässä
korvavahaa ja selvitä, miten ilmavirtaus on parasta suunnata. Korvakäytävässä ei saa olla merkittävästi korvavahaa.
Jos vahaa on, se pitää poistaa ennen stimulointia. Älä käytä vettä korvavahan poistamiseen, koska korvakäytävään
jäävän veden vuoksi lämpötilat ovat silloin haluttuja viileämpiä.
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Varmista, että potilas on oikeassa asennossa: selällään pää kohotettuna 30°.

Painovoima

V sivukaarikäytävä
5.2

Tutkimustoimenpide
Suorita kukin neljästä huuhtelusta seuraavasti:
Vahvista, että suihkutuspäähän on asetettu uusi tähystin.
Neuvo potilasta pitämään silmät auki (VNG) tai kiinni (ENG).
Jos käytössä on VNG, sulje lasit. Jos käytössä on VNG, pyydä potilasta sulkemaan silmänsä.
Aloita vasteen tallennus ja käynnistä huuhtelu.
Ala antaa potilaalle ohjeita 20–30 sekunnin huuhtelun jälkeen.
Kun kestoaika on saavutettu, ICS Aircal antaa äänimerkin. Poista suihkutuspää potilaan korvasta ja jatka ohjeiden
antamista.
Heti huippuvasteen jälkeen anna potilaan kiinnittää katse.
Tallenna silmien liikkeitä, kunnes vaste laantuu.
Hävitä tähystin ja laita suihkutuspää huolellisesti telineeseen.
Jos ICS Aircal on yhdistetty ICS VNG/ENG -järjestelmään, myöhemmät virtausajastimen aktivointikytkimen
painallukset keskittävät piirturin, jos käytössä on VNG/ENG tai käynnistävät videotallennuksen, jos käytössä on VNG.
(Jos jalkakatkaisin on asennettu, myös sillä voidaan käynnistää ja keskittää piirturi ja käynnistää videotallennus.)

6

ICS Aircal -järjestelmän turvallisuus
Tämä opas sisältää tietoa, huomautuksia ja varoituksia, joita on noudatettava ICS Aircal -järjestelmän
turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
Huomio • Kansallisia viranomaismääräyksiä ja -säännöksiä on aina noudatettava.
Kun ICS Aircal -laitetta käytetään yhdessä VNG/ENG-testausjärjestelmien kanssa, varmista, että kaikkia testilaitteen
käyttöoppaan tietoja, huomautuksia ja varoituksia noudatetaan. Katso myös VNG/ENG-järjestelmien
turvallisuustiedot vastaavista käyttöoppaista.
Kaikista tähän laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava sekä Natus Manufacturing Limitedille
että toimivaltaiselle viranomaiselle siinä Euroopan unionin jäsenvaltiossa, jossa käyttäjä ja/tai potilas sijaitsee.

ICS Aircal
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6.1

Symbolien selitykset

Symboli

Symbolin
ilmoitetun
standardin
mukainen nimi

Standardin
viite

Standardin nimi

–

–

Osoittaa
lääkinnällisen
laitteen

Tämä tuote on
lääkinnällinen laite.

Direktiivi
93/42/ETY

Lääkinnällisiä laitteita
koskeva direktiivi

CE-merkintä

Osoittaa teknisen
vaatimustenmukaisuuden
Euroopassa.

XXXX

20

Selite

(Ilmoitetun laitoksen
numero on symbolin
alapuolella.)

MDR 2017/745

Lääkinnällisiä laitteita
koskeva EU:n asetus

21 CFR
801.109(b)(1)

Merkinnät – lääkärin
määräämät laitteet

Vain lääkärin
määräyksestä

Osoittaa, että tuotteen saa
myydä vain rekisteröity
terveydenhuollon
ammattilainen tai tällaisen
henkilön määräyksestä.

–

–

Määrä

Pakkauksen sisältämien
osien lukumäärä.

Direktiivi
2012/19/EU

Sähkö- ja
elektroniikkalaiteromu
(WEEE)

Ohjeet
hävittämiseen
käyttöiän
päättyessä

Osoittaa, ettei sähkö- ja
elektroniikkaromua saa
hävittää lajittelemattomana
jätteenä, vaan ne on
kerättävä erikseen.

ISO 152231:2016, viitteen
nro 5.1.1
(ISO 7000-3082)

Lääkinnälliset laitteet –
Lääkinnällisten laitteiden
etiketeissä, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa
käytettävät symbolit

Valmistaja

Ilmoittaa lääkinnällisen
laitteen valmistajan.

ISO 152231:2016, viitteen
nro 5.1.3.
(ISO 7000-2497)

Lääkinnälliset laitteet –
Lääkinnällisten laitteiden
etiketeissä, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa
käytettävät symbolit –
Osa 1: Yleiset vaatimukset.

Valmistuspäiväm
äärä

Osoittaa lääkinnällisen
laitteen
valmistuspäivämäärän.

ISO 15223-1,
viitteen nro 5.1.5

Lääkinnälliset laitteet –
Lääkinnällisten laitteiden
etiketeissä, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa
käytettävät symbolit.

Tuote- tai
valmistuseräkoodi

Osoittaa valmistajan
eräkoodin, jonka
perusteella tuote- tai
valmistuserä voidaan
yksilöidä.

ISO 15223-1,
viitteen nro 5.1.6

Lääkinnälliset laitteet –
Lääkinnällisten laitteiden
etiketeissä, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa
käytettävät symbolit.

Luettelonumero

Osoittaa valmistajan
luettelonumeron, jonka
perusteella lääkinnällinen
laite voidaan tunnistaa.

ICS Aircal
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Symboli

Standardin
viite

Standardin nimi

Symbolin
ilmoitetun
standardin
mukainen nimi

ISO 152231:2016, viitteen
nro 5.1.7.
(ISO 7000-2498)

Lääkinnälliset laitteet –
Lääkinnällisten laitteiden
etiketeissä, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa
käytettävät symbolit –
Osa 1: Yleiset vaatimukset.

Sarjanumero

Osoittaa valmistajan
sarjanumeron, jonka
perusteella yksittäinen
lääkinnällinen laite voidaan
tunnistaa.

UL-listaus

–

–

NRTL (Nationally
Recognized Testing
Laboratories) -sertifioinnit.

IEC 60601-1,
viitteen nro,
taulukko D.2,
symboli 20
(IEC 60417-5333)

Sähkökäyttöiset
lääkintälaitteet – Osa 1:
Perusturvallisuutta ja
olennaista suorituskykyä
koskevat yleiset
vaatimukset

Tyypin BF
potilasosa

Ilmoittaa, että kyseessä on
tyypin BF potilasosa, joka
on standardin IEC 60601-1
mukainen.

ISO 152231:2016, viitteen
nro 5.4.3.
(ISO 7000-1641)

Lääkinnälliset laitteet –
Lääkinnällisten laitteiden
etiketeissä, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa
käytettävät symbolit.

Lue käyttöohjeet

Osoittaa, että käyttäjän on
tutustuttava
käyttöohjeisiin.

IEC 60601-1,
viitteen nro,
taulukko D.2,
turvamerkki 10
(ISO 7010-M002)

Sähkökäyttöiset
lääkintälaitteet – Osa 1:
Perusturvallisuutta ja
olennaista suorituskykyä
koskevat yleiset
vaatimukset.

Noudata
käyttöohjeita

Katso käyttöopas/vihkonen.

ISO 15223-1,
lauseke 5.4.4
ISO 60601-1,
taulukko D.1,
symboli 10

Lääkinnälliset laitteet –
Lääkinnällisten laitteiden
etiketeissä, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa
käytettävät symbolit.

Huomautus

Osoittaa, että käyttäjän on
tarkistettava käyttöohjeista
tärkeät tiedot, kuten
sellaiset varoitukset ja
varotoimet, joita eri syistä
ei voi esittää itse
lääkinnällisessä laitteessa.

SÄHKÖKÄYTTÖISIÄ
LÄÄKINTÄLAITTEITA
KOSKEVA HUOMAUTUS
”Noudata käyttöohjeita.”

Sähkökäyttöiset
lääkintälaitteet – Osa 1:
Perusturvallisuutta ja
olennaista suorituskykyä
koskevat yleiset
vaatimukset.

ICS Aircal

Selite

IEC 60601-1,
taulukko D.2,
symboli 2

Sähkökäyttöiset
lääkintälaitteet – Osa 1:
Perusturvallisuutta ja
olennaista suorituskykyä
koskevat yleiset
vaatimukset.

Yleinen
varoitusmerkki

Osoittaa, että käyttäjän on
tarkistettava käyttöohjeista
tärkeät tiedot, kuten
sellaiset varoitukset ja
varotoimet, joita eri syistä
ei voi esittää itse
lääkinnällisessä laitteessa.

ISO 152231:2016, viitteen
nro 5.2.8.
(ISO 7000-2606)

Lääkinnälliset laitteet –
Lääkinnällisten laitteiden
etiketeissä, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa
käytettävät symbolit.

Ei saa käyttää,
jos pakkaus on
vaurioitunut

Ilmoittaa, että lääkinnällistä
laitetta ei saa käyttää,
mikäli sen pakkaus on
vaurioitunut tai avattu.
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Symboli

Standardin
viite

Standardin nimi

Symbolin
ilmoitetun
standardin
mukainen nimi

Selite

ISO 15223-1,
viitteen nro 5.3.7
(ISO 7000-0632)

Lääkinnälliset laitteet –
Lääkinnällisten laitteiden
etiketeissä, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa
käytettävät symbolit.

Lämpötilarajoitukset

Ilmoittaa lääketieteelliselle
laitteelle turvallisen
(säilytysympäristön)
lämpötilan ylä- ja alarajan.

ISO 152231:2016, viitteen
nro 5.3.8.
(ISO 7000-2620)

Lääkinnälliset laitteet –
Lääkinnällisten laitteiden
etiketeissä, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa
käytettävät symbolit.

Kosteusrajoitus

Ilmoittaa lääketieteelliselle
laitteelle turvallisen
(säilytysympäristön)
ilmankosteuden ylä- ja
alarajan.

ISO 152231:2016, viitteen
nro 5.3.9
(ISO 7000-2621)

Lääkinnälliset laitteet –
Lääkinnällisten laitteiden
etiketeissä, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa
käytettävät symbolit.

Ilmanpainerajoitus

Osoittaa hyväksyttävän
ilmanpaineen ylä- ja
alarajat kuljetusta ja
säilytystä varten.
ISO 15223
Ilmanpainerajoitus
ISO 7000
Ilmanpainerajoitus

ISO 152231:2016, viitteen
nro 5.4.2.
(ISO 7000-1051)

Lääkinnälliset laitteet –
Lääkinnällisten laitteiden
etiketeissä, merkinnöissä ja
toimitettavissa tiedoissa
käytettävät symbolit

Ei saa käyttää
uudelleen

Osoittaa, että lääkinnällinen
laite on tarkoitettu
käytettäväksi vain kerran tai
vain yhdelle potilaalle
yhden toimenpiteen
aikana.
HUOMIO: Synonyymeja
ilmaisulle ”Ei saa käyttää
uudelleen” ovat
”kertakäyttöinen” ja ”vain
kertakäyttöön”.

ISO 7000 /
IEC 60417

Laitteistossa käytettävät
graafiset symbolit

Valmiustila

Osoittaa sen katkaisimen tai
katkaisimen asennon, jolla
osa laitteesta kytketään
käyttöön valmiustilaan
siirtämistä varten.

Laitteistossa käytettävät
graafiset symbolit

Ionisoimaton
sähkömagneetti
nen säteily

Ilmoittaa yleisesti
kohonneesta ja
mahdollisesti vaarallisesta
ionisoimattoman säteilyn
tasosta.

–

–

Jalkakatkaisin

Sijaitsee takapaneelissa.
Jalkakatkaisimen portti

–

–

ICS VNG/
ENG -järjestelmän
portti

Sijaitsee takapaneelissa.
ICS VNG/ENG -järjestelmän
portti.

Symboli 5009

ISO 7000 /
IEC 60417
Symboli 5140
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Symboli

6.2

Standardin
viite

Standardin nimi

Symbolin
ilmoitetun
standardin
mukainen nimi

–

–

USB-portti

Sijaitsee takapaneelissa.
Tietokoneportti (käytetään
laiteohjelmiston päivityksiin
ja kehittämiseen).

–

–

Alustuskatkaisin

Sijaitsee takapaneelissa.
Vesisäiliön alustuskatkaisin.

Selite

Yleiset varoitukset, huomautukset ja huomiot
Natus Medical Denmark ApS -yhtiön ICS-tuotteita ei ole suunniteltu käytettäviksi minkään sellaisen laitteen kanssa,
jota Natus Medical Denmark ApS ei ole hyväksynyt. Natus ICS -tuotteiden käyttäminen hyväksymättömien osien
kanssa voi nostaa potilasvahingon riskiä. Kaikki ICS Aircal -laitteen osat sopivat käytettäviksi potilasympäristössä.

6.2.1

Varoitukset
Varoitus • Seuraavat tilanteet tai toimintatavat saattavat aiheuttaa potilaan tai käyttäjän kuoleman tai
vakavan loukkaantumisen vaaran:

ICS Aircal

•

Turvallisuuden takaamiseksi ja takuun voimassaolon varmistamiseksi ICS Aircal -laitetta saa huoltaa
vain valtuutettu huoltohenkilökunta. Laadi vikatilanteessa yksityiskohtainen kuvaus viasta/vioista ja
ota yhteyttä jälleenmyyjään. Älä käytä viallista laitetta.

•

Pidä laite kaukana nesteistä. Älä päästä kosteutta laitteen sisälle. Laitteen sisälle päässyt kosteus voi
vaurioittaa laitetta ja altistaa potilaan tai käyttäjän sähköiskun vaaralle.

•

Älä käytä ICS Aircal -laitetta herkästi syttyvien aineiden (kaasujen) läheisyydessä tai happirikkaassa
ympäristössä.

•

ICS Aircal on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteilevän
radiotaajuuden häiriöt ovat hallinnassa. Asiakas tai ICS Aircal -laitteen käyttäjä voi auttaa
ehkäisemään sähkömagneettisia häiriöitä huolehtimalla siitä, että kannettavat/siirrettävät
radiotaajuusviestintävälineet (lähettimet) pidetään riittävän kaukana laitteesta.

•

ICS Aircal pitää asentaa ja ottaa käyttöön tässä käyttöoppaassa annettujen EMC-ohjeiden mukaisesti.
Kannettavat/siirrettävät radiotaajuusviestintävälineet voivat vaikuttaa lääkinnällisten sähkölaitteiden
toimintaan. Muut laitteet, joilla on CISPR-säteilyvaatimuksia, voivat häiritä ICS Aircal -laitteen
toimintaa.

•

Muiden kuin tämän oppaan lisävarusteluettelossa mainittujen lisävarusteiden tai kaapeleiden käyttö
voi lisätä häiriöpäästöjä tai heikentää ICS Aircal -laitteen häiriönsietoa.

•

Laitteelle vahingossa koituvat vauriot ja virheellinen käsittely voivat haitata laitteen toimintaa.
Ota yhteys toimittajaan, jolta saat lisäohjeita.

•

Luotettava maadoitus voidaan saavuttaa vain, kun laite on liitetty vastaavaan sairaalakäyttöön
tarkoitettuun pistorasiaan.

•

Oletusasetukset, joita suositellaan, jotta annetaan stimulus, joka tuottaa vedellä huuhteluun
verrattavissa olevan vasteen. Pitkitetty yli 60 sekunnin kesto tai vaihtoehtoiset lämpötila-asetukset
voivat olla potilaalle epämukavia.

•

Käytä vain Tekniset tiedot -osiossa määritettyjä lisävarusteita
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6.2.2

Huomautukset
Huomautus • Seuraavat tilanteet tai toimintatavat saattavat aiheuttaa potilaan tai käyttäjän
loukkaantumisen tai tietojen tai laitteen vaurioitumisen vaaran:

6.2.3

•

Mitään osia ei saa syödä, polttaa tai käyttää millään tavalla muihin kuin tämän oppaan kohdassa
Käyttötarkoitus kerrottuihin tarkoituksiin.

•

Laite voidaan hävittää normaalina elektroniikkaromuna paikallisten määräysten mukaan.

•

Älä koskaan laita suihkutuspään tähystintä potilaan korvaan kiinnittämättä ensin ulompaa
kertakäyttöistä tähystintä. Tähystin pitää asettaa varovasti potilaan korvaan. Vältä käyttämästä
liiallista voimaa tai työntämästä tähystintä liian syvälle, koska tämä voi aiheuttaa vammoja.

•

Lopeta laitteen käyttö välittömästi, jos potilaalla ilmenee ihoärsytystä tai epämiellyttäviä
tuntemuksia.

•

Noudata puhdistusohjeita.

•

Älä puhdista tähystintä tai käytä sitä uudelleen.

•

Älä katso suoraan valonsäteeseen äläkä suuntaa valonsädettä kohti muiden silmiä. Se voi vaurioittaa
silmiä.

Huomiot
Huomio • Seuraavat tilanteet tai toimintatavat edellyttävät käyttäjältä erityistä tarkkuutta:

6.3

•

Turvallisuussyistä ja EMC-vaikutusten vuoksi laitteen liittimiin kiinnitettävien osien tulee olla tyypiltään
identtisiä järjestelmän mukana toimitettujen lisäosien kanssa.

•

Laitetta ei ole suositeltavaa pinota muiden laitteiden kanssa (poikkeuksena ICS Chartr 200 VNG/ENG,
kuten kohdassa Asennus huoneeseen on kuvattu) tai sijoittaa sitä huonosti tuuletettuun tilaan, sillä tämä
saattaa heikentää laitteen suorituskykyä. Jos se pinotaan toisen laitteen kanssa tai sijoitetaan toisen
laitteen viereen, pitää varmistaa, että laitteen toiminta ei kärsi.

•

Tyhjennä vesi säiliöstä ja kiinnitä ilmapumpun kotelo kuljetusruuveilla ennen kuljetusta.

•

Katso laitetta koskevat yksityiskohtaiset tiedot Muut viitteet -osiosta.

•

Jos laitteen huuhtelulaitteen oikea toiminta tai käyttöturvallisuus on heikentynyt millä tahansa tavalla,
irrota huuhtelulaite pistorasiasta ja varmista, että sitä ei enää käytetä.

•

Käyttäjä voi pyytää käyttöohjeiden paperikopiota valmistajalta.

Valmistaja
Natus Medical Denmark APS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup Tanska
Puh: +45 45 75 55 55
Faksi: +45 45 75 55 59
Sähköposti: otoinfo@natus.com
Internet: hearing-balance.natus.com
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6.3.1

Valmistajan vastuu
Valmistaja on vastuussa laitteen käyttöturvallisuudesta, luotettavuudesta ja toimivuudesta vain, jos:
•

kaikki laitteen kokoamiset, laajennukset, uudelleensäädöt, muutokset tai korjaukset on tehnyt laitteen
valmistaja tai valmistajan valtuuttama henkilö.

•

sähköasennus, jonka osaksi laite on kytketty, täyttää tämän oppaan kohdassa Tekniset tiedot esitetyt
vaatimukset.

•

laitetta käytetään käyttöohjeiden mukaan.

Valmistaja pidättää oikeuden irtisanoutua kaikesta vastuusta koskien muiden osapuolten huoltamien tai korjaamien
laitteiden käyttöturvallisuutta, luotettavuutta ja toimivuutta.
Huomio • Sähköinen kopio tästä asiakirjasta on saatavana Natus-yhtiön verkkosivustolta.

6.3.2

Näin löydät sähköisen käyttöohjeen
Käyttöohjeen PDF-versio on saatavilla kyseisen tuoteryhmän sivuilta:
•

Kuulo ja tasapaino: https://hearing-balance.natus.com/manuals

Etsi tuotetta ”ICS Aircal Air Caloric Irrigator” ja valitse haluamallesi kielelle käännetty käyttöohje.
Tiedostot voi tulostaa ja tallentaa, ja niistä voi etsiä tietoja Adobe Reader -ohjelmalla. Voit ladata Adobe Reader
-ohjelman suoraan Adobe Systems -yhtiön verkkosivustolta (www.adobe.com).

7

Huolto, puhdistus ja ylläpito
Varoitus • Osoittaa, että laitteen käyttöön tai väärinkäyttöön liittyy loukkaantumisen, kuoleman tai muun
vakavan haittatapahtuman vaara.

7.1

Huolto
Varoitus • Turvallisuussyistä ja jotta takuu pysyy voimassa, sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden huolto ja
korjaus on aina annettava laitteen valmistajan tai valtuutetun korjaamon huoltohenkilökunnan tehtäväksi.
Jos laitteeseen ilmaantuu vika, laadi yksityiskohtainen kuvaus viasta/vioista ja ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Älä käytä viallista laitetta.

7.2

Puhdistaminen
Pidä ICS Aircal puhtaana ja mahdollisimman pölyttöminä. Puhdista kotelon ulkopuoli tai suihkutuspää pehmeällä,
kevyesti kostutetulla liinalla, jossa on hiukan mietoa pesuainetta.
Varoitus • Pidä laite kaukana nesteistä. Älä päästä kosteutta laitteen sisälle. Laitteen sisälle päässyt
kosteus voi vaurioittaa laitetta ja altistaa potilaan tai käyttäjän sähköiskun vaaralle.

7.2.1

Suihkutuspään linssi
Linssin puhdistamiseen on käytettävä optista puhdistusliinaa.

ICS Aircal
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7.2.2

Tähystin (ulkoinen)
Tähystin on kertakäyttöinen. Uusia tähystimiä voi tilata Natus Medical Denmark ApS -yhtiöltä tai sen paikalliselta
edustajalta.

7.2.3

Hävittäminen
Huomautus • Tähystimet (ulommat) ovat kertakäyttöisiä. Käytetyt tähystimet on hävitettävä paikallisten
määräysten mukaisesti.
Natus Medical Incorporated on sitoutunut täyttämään Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE)
koskevan direktiivin 2012/19/EU vaatimukset. Näiden määräysten mukaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE)
on kerättävä erikseen asianmukaista käsittelyä ja hyödyntämistä varten, jotta voidaan varmistaa, että se käytetään
uudelleen tai kierrätetään turvallisesti. Tämän sitoumuksensa mukaisesti Natus Medical Incorporated saattaa siirtää
toiselle taholle velvollisuutensa vastaanottaa tuote kierrätettäväksi, ellei asiasta ole sovittu toisin. Lisätietoja alueellasi
käytettävissä olevista keräys- ja palautusjärjestelmistä saat ottamalla yhteyttä meihin osoitteen natus.com kautta.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) sisältävät mahdollisesti vaarallisia materiaaleja, osia ja aineita, jotka aiheuttavat
riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei käsitellä oikein. Siksi myös
käyttäjillä on roolinsa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun turvallisessa kierrättämisessä ja uusiokäytössä. Sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden käyttäjät eivät saa hävittää sähkö- ja elektroniikkalaiteromua yhdessä muiden jätteiden
kanssa. Käyttäjien on sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämisestä ympäristölle aiheutuvien haittavaikutusten
vähentämiseksi ja romun keräämisen, kierrätyksen ja uusiokäytön mahdollisuuksien lisäämiseksi vietävä romu
kunnallisiin keräyspisteisiin tai tuottajien/maahantuojien vastaanottopisteisiin tai toimitettava se valtuutetulle
jätteenkeräysyhteisölle.
Laite, joka on merkitty yliviivatulla pyörillä varustetulla jäteastialla, luetaan sähkö- ja elektroniikkalaitteeksi.
Yliviivattu jäteastiasymboli osoittaa, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita saa hävittää lajittelemattomana jätteenä,
vaan ne on kerättävä erikseen.

7.3

Ylläpito
Kalibrointi
Tätä järjestelmää ei tarvitse kalibroida. Jos järjestelmä ei kuitenkaan toimi odotetulla tavalla, se on mahdollisesti
kalibroitava uudelleen.

8

Muut viitteet
Lisätietoja on Natus-sivustolla osoitteessa www.natus.com.
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Tekniset tiedot
ICS Aircal on tyypin 1079 laite, jonka on valmistanut Natus Medical Denmark ApS.

Käyttöympäristö
Lämpötila

+15 – +35 °C (+59 – +95 °F)
Käyttö alle –20 °C:n (–4 °F) tai yli +60 °C:n (140 °F) lämpötilassa voi aiheuttaa
pysyviä vaurioita.

Suhteellinen kosteus

< 90 %, 35 °C kondensoitumaton

Ilmanpaine

600–1 060 hPa

Varastointi ja käsittely
Lämpötila

–25 – +60 °C (–13 – +140 °F)

Suhteellinen kosteus

< 90 %, 35 °C kondensoitumaton

Ilmanpaine

500–1 060 hPa

Säiliö

Huomio • Jos ICS Aircal on tarkoitus varastoida pidemmäksi aikaa
käyttämättä tai kuljettamatta sitä, säiliö on tyhjennettävä.

Standardit
Turvallisuus

Luokka I, tyyppi BF, IPX0.
Noudattaa standardia:
IEC 60601-1:2005 + AMD1:2012
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 Nro 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-6:11(R16)

Sähkömagneettinen
yhteensopivuus (EMC)

IEC 60601-1-2:2014

Suorituskyky

ICS Aircal

Stimuluksen lämpötila-alue

12–50 °C

Viileä stimulus

12–37 °C (suositeltu asetus: 24 °C)

Lämmin stimulus

37–50 °C (suositeltu asetus: 50 °C)

Lämpötilalukema

Digitaalinen

Aika lämpötilaan

< 60 sekuntia

Lämpötilan tarkkuus

±0,4 °C

Ajan alue

1–99 sekuntia (suositeltu asetus: 60 sekuntia)

Virtausnopeuden alue

4,0–10 litraa minuutissa (suositeltu asetus: 8 litraa minuutissa)

Virtausnopeuden tarkkuus

±0,4 litraa minuutissa
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Mitat
Leveys

34,3 cm (13,5 tuumaa)

Syvyys

30,5 cm (12 tuumaa)

Korkeus

10,2 cm (4 tuumaa)

Paino
Tyhjän säiliön kanssa

7,9 kg (17,5 lb)

Täyden säiliön kanssa

8,2 kg (18 lb)

Virtalähde
Syöttöjännite

100–240 VAC 50/60 Hz

Virrankulutus

< 192 VA

Sulake

T 1,6 H 250 V

Potilasosa
ICS Aircal -järjestelmän potilasosa on huuhtelulaitepää.

Olennainen suorituskyky
ICS Aircal -laitteella ei ole olennaista suorituskykyä.
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ICS Aircal

Lisävarusteet
Kohde

Osanumero

Tähystin (25 kpl)

8-62-44100

Linssi

8-35-33300

Ruiskusarja

8-62-46300

Suppilo

1-12-66100

Suihkutuspään telinesarja

8-62-46200

7-nastainen mini-DIN-kaapeli (ICS Chartr 200, Hortmann Vestlab)

8-71-90400

9-nastainen-subminiature-sovitin 7-nastaiseen mini-DIN-liitäntään (ICS Chartr XP)

8-71-90300

Jalkakatkaisin

8-35-39700

Virtajohto, IEC, sairaalaluokka, USA

7630024

Virtajohto, tavallinen, EU

8-71-240

Virtajohto, UK

8-71-80200

Virtajohto, AUS

8-71-82700

Virtajohto, BR

8-71-90600
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Tietoja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta
(EMC)
•

ICS Aircal on osa sähkökäyttöistä lääkintälaitejärjestelmää, joten sitä koskevat erityiset turvallisuusmääräykset.
Tästä syystä tässä asiakirjassa annettuja asennus- ja käyttöohjeita on noudatettava huolellisesti.

•

Kannettavat ja siirrettävät korkeita taajuuksia käyttävät viestintävälineet, kuten matkapuhelimet, voivat häiritä
ICS Aircal -laitteen toimintaa.

IEC 60601-1:2012 ja IEC 60601-1-2:2014
Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – koskee kaikkien laitteiden ja järjestelmien sähkömagneettisia päästöjä
ICS Aircal on tarkoitettu käytettäväksi alla kuvatussa sähkömagneettisessa ympäristössä. ICS Aircal -laitteen käyttäjän vastuulla on varmistaa, että
laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.
Häiriöpäästötesti

Vastaavuus

Sähkömagneettinen ympäristö - ohjeistus

Radiotaajuiset
häiriöpäästöt, CISPR11

Ryhmä 1

ICS Aircal käyttää radiotaajuista energiaa vain sisäiseen toimintaansa. Siksi sen
radiotaajuiset päästöt ovat hyvin vähäisiä eikä niiden pitäisi aiheuttaa häiriöitä lähettyvillä
oleville elektronisille laitteille.

Radiotaajuiset
häiriöpäästöt, CISPR11

Luokka A

ICS Aircal sopii käyttöön sairaala- ja klinikkaympäristöissä.

Harmoniset päästöt
IEC 61000-3-2

Täyttää vaatimukset

Jännitteen vaihtelut/
välkyntä IEC 61000-3-3

Täyttää vaatimukset

Tämän laitteen säteilyominaisuudet tekevät siitä sopivan käytettäväksi teollisuusalueilla ja
sairaaloissa (CISPR 11 luokka A). Jos sitä käytetään asuinympäristössä (jossa vaatimuksena
yleensä on CISPR 11 luokka B), laite ei välttämättä tarjoa riittävää suojausta radiotaajuutta
käyttäville viestintäpalveluille. Häiriötilanteita voidaan joutua ratkaisemaan esim.
siirtämällä laitteisto toiseen paikkaan tai suuntaamalla se uudelleen.

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto kaikille laitteille ja järjestelmille
ICS Aircal on tarkoitettu käytettäväksi alla kuvatussa sähkömagneettisessa ympäristössä. ICS Aircal -laitteen käyttäjän vastuulla on varmistaa,
että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.
Häiriönsietotesti

IEC 60601 testitaso

Vaatimustaso

Sähkömagneettinen ympäristö - ohjeistus

Sähköstaattinen
purkaus (ESD)

+/- 8 kV liitin

+/- 8 kV liitin

IEC 61000-4-2

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

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

+/- 8 kV, +/- 15 kV ilma

+/- 8 kV, +/- 15 kV ilma

Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai keraamista
laattaa. Jos lattia on päällystetty synteettisellä
materiaalilla, suhteellisen kosteuden tulisi olla
vähintään 30 %.

Nopeat transientit/
purskeet

+/- 2 kV virransyöttölinjoille

+/- 2 kV virransyöttölinjoille

+/- 1 kV tulo-/lähtölinjoille

+/- 1 kV tulo-/lähtölinjoille

Ylijännite

+/- 1 kV linjasta linjaan

+/- 1 kV linjasta linjaan

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV linjasta maadoitukseen

+/- 2 kV linjasta maadoitukseen

+/- 2 kV tulo-/lähtölinjoista
maadoitukseen

+/- 2 kV tulo-/lähtölinjoista
maadoitukseen

IEC 61000-4-4

Jännitekuopat, lyhyet
katkokset ja jännitteen
vaihtelut
virransyöttölinjoissa
IEC 61000-4-11

Jännitekatkokset
virransyöttölinjoissa

0 % UT 0,5 jaksoa kohti

0 % UT 0,5 jaksoa kohti

0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° ja 315° kulmassa

0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° ja 315° kulmassa

0 % UT 1 jaksoa kohti

0 % UT 1 jaksoa kohti

ja

ja

70 % UT 25/30 jaksoa kohti

70 % UT 25/30 jaksoa kohti

Yksivaiheinen: 0° kulmassa

Yksivaiheinen: 0° kulmassa

0 % UT 250/300 jaksoa kohti

0 % UT 250/300 jaksoa kohti

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen
kaupallisen ympäristön tai sairaalaympäristön virtaa.

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen
kaupallisen ympäristön tai sairaalaympäristön virtaa.

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen
kaupallisen ympäristön tai sairaalaympäristön virtaa.
Jos ICS Aircal -laitteen käyttöä on voitava jatkaa
myös verkkovirtakatkosten aikana, suositellaan, että
laite saa virtansa keskeytymättömästä virtalähteestä
tai akusta.

IEC 61000-4-11
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Verkkotaajuuden

30 A/m

Ei vastaavia portteja, joihin
tämä voisi vaikuttaa

(50/60 Hz)
magneettikenttä

Verkkotaajuuden magneettikenttien tulee olla
tavanomaisen kaupallisen ympäristön tai
sairaalaympäristön normaalilla tasolla.

IEC 61000-4-8
UT on AC-verkkojännite ennen testitason käyttöä.

Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto – laitteille ja järjestelmille ammattimaisen terveydenhuollon
käyttöympäristössä
ICS Aircal on tarkoitettu käytettäväksi alla kuvatussa sähkömagneettisessa ympäristössä. ICS Aircal -laitteen käyttäjän vastuulla on varmistaa,
että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.
Häiriönsietotesti

IEC 60601 testitaso

Vaatimustaso

Johtuva radiotaajuus

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz – 80 MHz

150 kHz – 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM-taajuusalueet

ISM-taajuusalueet

Säteilevä radiotaajuus

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz – 2,7 GHz

80 MHz – 2,7 GHz

Läheisyyskentät radiotaajuisesta
langattomasta viestinnästä

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

1 720 MHz, 1 845 MHz,
1 970 MHz

1 720 MHz, 1 845 MHz,
1 970 MHz

28 V/m

28 V/m

2 450 MHz

2 450 MHz

9 V/m

9 V/m

5 240 MHz, 5 500 MHz,
5 785 MHz

5 240 MHz, 5 500 MHz,
5 785 MHz

Sähkömagneettinen ympäristö - ohjeistus

ICS Aircal -laitteen elektronisten osien ja
langattomien radiotaajuusviestintävälineiden
välisen erotusetäisyyden on oltava vähintään
30 cm (11,8 tuumaa).

Huomio 1: Taajuuksilla 80 MHz ja 800 MHz sovelletaan korkeamman taajuusalueen erotusetäisyyttä.
Huomio 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettiseen säteilyyn vaikuttavat imeytyminen ja heijastuminen
rakenteista, esineistä ja ihmisistä.
a. Kiinteiden lähettimien, kuten radion, matkapuhelinten, langattomien puhelinten ja maaradioliikenteen radioverkkojen, amatööriradioiden,
AM- ja FM-radiolähetysten ja TV-lähetysten tukiasemien kentänvoimakkuuksia ei voida teoreettisesti ennustaa tarkasti. Jotta kiinteiden
radiotaajuuslähettimien tuottamaa sähkömagneettista ympäristöä voitaisiin arvioida, asennuspaikalla tulisi tehdä sähkömagneettinen kartoitus.
Jos ICS Aircal -laitteen käyttöympäristöstä mitattu kentänvoimakkuus ylittää edellä mainitut radiotaajuuksisen yhteensopivuuden arvot,
ICS Aircal -laitteen toimintaa tulee pitää silmällä. Jos ICS Aircal ei tunnu toimivan normaalisti, on ryhdyttävä tarvittaviin lisätoimenpiteisiin,
kuten siirrettävä laite toiseen paikkaan tai toiseen asentoon.
b. Kun taajuusalue on yli 150 kHz – 80 MHz, kentänvoimakkuuksien tulee olla alle 3 V/m.
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Kannettavien ja siirrettävien radiotaajuusviestintävälineiden ja ICS Aircal -laitteen suositeltavat erotusetäisyydet
ICS Aircal on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteilevät radiotaajuushäiriöt ovat hallinnassa. Asiakas tai
ICS Aircal -laitteen käyttäjä voi auttaa estämään sähkömagneettisia häiriöitä pitämällä kannettavat ja siirrettävät radiotaajuusviestintävälineet
(lähettimet) vähintään alla olevien suositusten mukaisen erotusetäisyyden päässä ICS Aircal -laitteesta. Etäisyys perustuu viestintävälineen
enimmäislähtötehoon.
Lähettimen nimellinen
enimmäislähtöteho
W

Erotusetäisyys lähettimen taajuuden mukaan
m
150 kHz – 80 MHz

80 MHz – 800 MHz

800 MHz – 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

Mikäli lähettimen nimellistä enimmäislähtötehoa ei ole ilmoitettu yllä, sen suositeltu pienin erotusetäisyys d metreinä (m) voidaan arvioida käyttäen
lähettimen taajuuden mukaista yhtälöä, jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama enimmäislähtöteho watteina (W).
Huomio 1: Taajuuksilla 80 MHz ja 800 MHz sovelletaan korkeamman taajuusalueen erotusetäisyyttä.
Huomio 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja
ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.

IEC 60601-1-2:2007 ja EN 60601-1-2:2007
Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – koskee kaikkien laitteiden ja järjestelmien sähkömagneettisia päästöjä
ICS Aircal on tarkoitettu käytettäväksi alla kuvatussa sähkömagneettisessa ympäristössä. ICS Aircal -laitteen käyttäjän vastuulla on varmistaa,
että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.
Häiriöpäästötesti

Vastaavuus

Sähkömagneettinen ympäristö - ohjeistus

Radiotaajuuspäästöt

Ryhmä 1

ICS Aircal käyttää radiotaajuista energiaa vain sisäiseen toimintaansa. Siksi sen
radiotaajuiset päästöt ovat hyvin vähäisiä eikä niiden pitäisi aiheuttaa häiriöitä lähettyvillä
oleville elektronisille laitteille.

Luokka A

ICS Aircal sopii käytettäväksi kaikissa tiloissa mukaan lukien asuinrakennukset ja tilat, jotka
on kytketty julkiseen pienjänniteverkkoon, joista asuinrakennukset saavat sähkövirtansa.

CISPR11
Radiotaajuuspäästöt
CISPR11
Harmoniset päästöt

Täyttää vaatimukset

IEC 61000-3-2
Jännitteen vaihtelut/
välkyntä IEC 61000-3-3
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Tämän laitteen säteilyominaisuudet tekevät siitä sopivan käytettäväksi teollisuusalueilla ja
sairaaloissa (CISPR 11 luokka A). Jos sitä käytetään asuinympäristössä (jossa vaatimuksena
yleensä on CISPR 11 luokka B), laite ei välttämättä tarjoa riittävää suojausta radiotaajuutta
käyttäville viestintäpalveluille. Häiriötilanteita voidaan joutua ratkaisemaan esim.
siirtämällä laitteisto toiseen paikkaan tai suuntaamalla se uudelleen.

Täyttää vaatimukset

ICS Aircal
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Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto kaikille laitteille ja järjestelmille
ICS Aircal on tarkoitettu käytettäväksi alla kuvatussa sähkömagneettisessa ympäristössä. ICS Aircal -laitteen käyttäjän vastuulla on varmistaa,
että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.
Häiriönsietotesti

IEC 60601 testitaso

Vaatimustaso

Sähkömagneettinen ympäristö - ohjeistus

Sähköstaattinen
purkaus (ESD)

+/- 6 kV liitin

+/- 6 kV liitin

+/- 8 kV ilma

+/- 8 kV ilma

Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai
keraamista laattaa. Jos lattia on päällystetty
synteettisellä materiaalilla, suhteellisen
kosteuden tulisi olla vähintään 30 %.

IEC 61000-4-2
Nopeat transientit/purskeet

+/- 2 kV virransyöttölinjoille

+/- 2 kV virransyöttölinjoille

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV tulo-/lähtölinjoille

+/- 1 kV tulo-/lähtölinjoille

Ylijännite

+/- 1 kV linjasta linjaan

+/- 1 kV linjasta linjaan

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV linjasta maadoitukseen

+/- 2 kV linjasta maadoitukseen

Jännitekuopat, lyhyet
virtakatkot ja jännitevaihtelut
virransyöttölinjoissa

< 5 % UT (> 95 %:n kuoppa, UT)
0,5 jakson ajan

< 5 % UT (> 95 %:n kuoppa, UT)
0,5 jakson ajan

40 % UT (60 %:n kuoppa, UT)
5 jakson ajan

40 % UT (60 %:n kuoppa, UT)
5 jakson ajan

70 % UT (30 %:n kuoppa, UT)
25 jakson ajan

70 % UT (30 %:n kuoppa, UT)
25 jakson ajan

< 5 % UT (> 95 %:n kuoppa, UT)
5 sekunnin ajan

< 5 % UT (> 95 %:n kuoppa, UT)
5 sekunnin ajan

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-11

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

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen
kaupallisen ympäristön tai sairaalaympäristön
virtaa.

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen
kaupallisen ympäristön tai sairaalaympäristön
virtaa.
Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen
kaupallisen ympäristön tai sairaalaympäristön
virtaa. Jos ICS Aircal -laitteen käyttöä on voitava
jatkaa myös verkkovirtakatkosten aikana,
suositellaan, että laite saa virtansa
keskeytymättömästä virtalähteestä tai akusta.

Verkkotaajuuden magneettikenttien tulee olla
tavanomaisen kaupallisen ympäristön tai
sairaalaympäristön normaalilla tasolla.

UT on AC-verkkojännite ennen testitason käyttöä.

ICS Aircal
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Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto – laitteille ja järjestelmille, jotka EIVÄT OLE elämää ylläpitäviä
ICS Aircal on tarkoitettu käytettäväksi alla kuvatussa sähkömagneettisessa ympäristössä. ICS Aircal -laitteen käyttäjän vastuulla on varmistaa,
että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.
Häiriönsietotesti

IEC 60601 testitaso

Vaatimustaso

Sähkömagneettinen ympäristö - ohjeistus

Johtuva radiotaajuus IEC 61000-4-6

3 V rms

3 V rms

150 kHz – 80 MHz

150 kHz – 80 MHz

Kannettavia ja siirrettäviä
radiotaajuusviestintävälineitä on käytettävä
vähintään suositeltavan erotusetäisyyden
päässä kaikista ICS Aircal -laitteen osista ja
johdoista. Etäisyys saadaan lähettimen
taajuuteen perustuvasta yhtälöstä.
Suositeltu erotusetäisyys:
d = 1,2

Säteilevä radiotaajuus IEC 61000-4-3

3 V/m

3 V/m

80 MHz – 2,5 GHz

80 MHz – 2,5 GHz

d = 1,2

, 80 MHz – 800 MHz

d = 2,3

, 80 MHz – 2,5 GHz,

jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama
lähettimen nimellinen enimmäislähtöteho
watteina (W) ja d on suositeltava
erotusetäisyys metreinä (m).
a
Sähkömagneettisella kartoituksella mitatut
kiinteiden radiotaajuuslähettimien tuottamat
kentänvoimakkuudet eivät saa ylittää kunkin
b
taajuusalueen vaatimustasoa.
Tällä symbolilla merkityn laitteen
läheisyydessä voi esiintyä häiriöitä:

Huomio 1: Taajuuksilla 80 MHz ja 800 MHz sovelletaan korkeamman taajuusalueen erotusetäisyyttä.
Huomio 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettiseen säteilyyn vaikuttavat imeytyminen ja heijastuminen
rakenteista, esineistä ja ihmisistä.
a. ISM-taajuusalueet (teollinen, tieteellinen ja lääkinnällinen) välillä 150 kHz – 80 MHz ovat 6,765 MHz – 6,795 MHz, 13,553 MHz – 13,567 MHz,
26,957 MHz – 27,283 MHz ja 40,66 MHz – 40,70 MHz.
b. Vaatimustasot ISM-taajuusalueilla 150 kHz – 80 MHz ja 80 MHz – 2,5 GHz on tarkoitettu vähentämään kannettavien/siirrettävien
viestintävälineiden aiheuttamien häiriöiden todennäköisyyttä, mikäli niitä tuodaan potilasalueelle epähuomiossa. Tästä syystä lähettimien
suositusetäisyyden laskennassa näillä taajuusalueilla on käytetty lisäkerrointa 10/3.
c. Kiinteiden lähettimien, kuten radion, matkapuhelinten, langattomien puhelinten ja maaradioliikenteen radioverkkojen, amatööriradioiden,
AM- ja FM-radiolähetysten ja TV-lähetysten tukiasemien kentänvoimakkuuksia ei voida teoreettisesti ennustaa tarkasti. Jotta kiinteiden
radiotaajuuslähettimien tuottamaa sähkömagneettista ympäristöä voitaisiin arvioida, asennuspaikalla tulisi tehdä sähkömagneettinen kartoitus.
Jos ICS Aircal -laitteen käyttöympäristöstä mitattu kentänvoimakkuus ylittää edellä mainitut radiotaajuuksisen yhteensopivuuden arvot,
ICS Aircal -laitteen toimintaa tulee pitää silmällä. Jos ICS Aircal ei tunnu toimivan normaalisti, on ryhdyttävä tarvittaviin lisätoimenpiteisiin,
kuten siirrettävä laite toiseen paikkaan tai toiseen asentoon.
d. Kun taajuusalue on yli 150 kHz – 80 MHz, kentänvoimakkuuksien tulee olla alle 3 V/m.
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Kannettavien ja siirrettävien radiotaajuusviestintävälineiden ja ICS Aircal -laitteen suositeltavat erotusetäisyydet
ICS Aircal on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteilevät radiotaajuushäiriöt ovat hallinnassa. Asiakas tai
ICS Aircal -laitteen käyttäjä voi auttaa estämään sähkömagneettisia häiriöitä pitämällä kannettavat ja siirrettävät radiotaajuusviestintävälineet
(lähettimet) vähintään alla olevien suositusten mukaisen erotusetäisyyden päässä ICS Aircal -laitteesta. Etäisyys perustuu viestintävälineen
enimmäislähtötehoon.
Lähettimen nimellinen
enimmäislähtöteho
W

Erotusetäisyys lähettimen taajuuden mukaan
m
150 kHz – 80 MHz

80 MHz – 800 MHz

800 MHz – 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

Mikäli lähettimen nimellistä enimmäislähtötehoa ei ole ilmoitettu yllä, sen suositeltu pienin erotusetäisyys d metreinä (m) voidaan arvioida käyttäen
lähettimen taajuuden mukaista yhtälöä, jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama enimmäislähtöteho watteina (W).
Huomio 1: Taajuuksilla 80 MHz ja 800 MHz sovelletaan korkeamman taajuusalueen erotusetäisyyttä.
Huomio 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja
ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.
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Vianmääritys
Ongelma
ICS AirCal -laitteen ylilämpenemisvaroitus antaa Vaihtoehto 1:
jatkuvan äänimerkin.
Katso vesitason näyttöä. Jos palkki on oranssi, ICS AirCal -laitteeseen
pitää lisätä vettä. Sammuta ICS AirCal. Noudata täyttö- ja
Syyt:
1. Vesisäiliössä on vähän tai ei lainkaan vettä. alustustoimenpiteitä, jotka esitetään jäljempänä Täyttäminen ja
alustaminen -osiossa. Käynnistä laite ja varmista, että se toimii
2. ICS AirCal on kallistunut vähintään 20°
oikein.
pumpun ollessa toiminnassa. On vaarana,
Vaihtoehto 2:
että pumppu on ottanut ilmaa veden
Katso vesitason näyttöä. Jos palkki on sininen, vettä pitäisi olla
sijasta.
riittävästi, mutta asia pitää tarkistaa. Sammuta ICS AirCal. Noudata
3. ICS AirCal ei toimi oikein.
täyttö- ja alustustoimenpiteitä, jotka esitetään jäljempänä
Täyttäminen ja alustaminen -osiossa.
Tarkista kuitenkin silmämääräisesti, onko säiliössä vettä. Jos vettä on
vähän tai ei lainkaan, lisää vettä. Käynnistä laite ja varmista, että se
toimii oikein.
Riippumatta siitä toimiiko laite, ota yhteyttä Natus Medical Denmark
ApS:n tekniseen tukeen ja ilmoita, että ICS AirCal ei toimi odotetulla
tavalla.
Vedenpoistotoimenpide

Huomio • Laitetta
kuljetettaessa pitää varmistaa
seuraavat seikat:
1) Tyhjennä vesi säiliöstä, jotta
vältetään mahdolliset
jäätymisen aiheuttamat
vahingot, ja
2) kiinnitä ilmapumpun kotelo
laitteen mukana toimitetuilla
kuljetusruuveilla.
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1.

Sammuta ICS AirCal ja irrota ICS AirCal -laitteen
pistoke pistorasiasta.

2.

Pyyhi mahdollinen pöly ICS AirCal -laitteen päältä
ennen kuin avaat kotelon veden lisäämistä varten.

3.

Aseta huuhtelulaitteen etupaneeli itseäsi kohden.
Laitteen takaosassa oikealla puolella on pieni kansi.
Ruuvaa kansi auki (telineen mukana toimitetulla)
kuusiokoloavaimella ja irrota se.

4.

Avaa sisäkannen ruuvit kuusiokoloavaimella ja
irrota kansi.

5.

Poista vesi säiliöstä käyttämällä toimitettua
ruiskusarjaa.

6.

Kytke ICS AirCal pistorasiaan ja käynnistä ICS AirCal.

7.

Sammuta ilmavirtaus.

8.

Etsi alustuskatkaisin takapaneelista pumpun alustusta
varten.

9.

Käynnistä painamalla alustuskatkaisinta ja
pidä sitä painettuna 5 sekuntia.

Laiteohjelmistotoimenpiteet
Ota ICS Aircal -laiteohjelmiston päivitystä varten esille ICS Aircal -laiteohjelmiston päivitystietoväline ja tietokone,
johon ICS Aircal -laiteohjain on asennettu. Ennen kuin jatkat, asenna laiteohjain kohdassa Laiteohjaimen asennus
annettujen ohjeiden mukaisesti.
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Laiteohjelmistotoimenpiteet

12.1

Laiteohjelmiston päivittäminen
Sammuta ICS Aircal.
Etsi takapaneelista laiteohjelmistotilan painike (johon pääsee käsiksi reiän A kautta) ja USB-portti (B).

A.

Laiteohjelmistopainikkeen tavoittaminen

B.

USB-portti

Liitä USB-kaapeli ICS Aircal -laitteen USB-porttiin ja tietokoneen USB-porttiin.
Käynnistä tietokone ja etsi ICS Aircal -laiteohjelmistopäivitys.
Paina laiteohjelmistotilan painiketta kuulakärkikynällä samalla, kun käynnistät ICS Aircal -laitteen. Paina 3 sekuntia
(näyttö on tyhjä).
Suorita päivitysohjelma kaksoisnapsauttamalla tiedostoa AircalFirmwareUpdate.exe.
Napsauta kohtaa Update Aircal Firmware (Päivitä Aircal-laiteohjelmisto).
Huomio • Jos päivitys ei onnistu, napsauta kohtaa Write Update Log To Text File (Kirjoita päivitysloki
tekstitiedostoon). Lähetä tämä tiedosto Natus Medical Denmark ApS -asiakastukeen.

12.2

Laiteohjaimen asennus
Tämä toimenpide asentaa laiteohjaimen tietokoneelle, jota käytetään ICS Aircal -laiteohjelmiston päivittämiseen.
Käynnistä tietokone.
Etsi ICS Aircal -laiteohjelmistopäivitys.
Etsi Aircal Driver -kansiossa olevasta päivityskansiosta AirCalInstaller.exe-tiedosto.
Suorita asennusohjelma kaksoisnapsauttamalla tiedostoa.
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