ICS Aircal® Air Caloric Irrigator
Οδηγίες χρήσης
Αρ. Εγγράφου 7-50-1240-GR/07
Κωδ. είδους 7-50-12400-GR

Ανακοίνωση πνευματικής ιδιοκτησίας
© 2012, 2021 Natus Medical Denmark ApS. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Το ® Natus, το εικονίδιο της
Natus, οι ονομασίες ICS Aircal, ICS Chartr και HORTMANN είναι σήματα κατατεθέντα της Natus Medical Denmark ApS στις
Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.
Ημερομηνία δημοσίευσης έκδοσης
11-11-2021
Τεχνική υπηρεσία και υποστήριξη
Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

2

ICS Aircal

Πίνακας περιεχομένων
1 Περιγραφή συσκευής ............................................................................................................ 5
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Προβλεπόμενη χρήση .....................................................................................................5
Προβλεπόμενοι χρήστες και στοχευόμενη ομάδα ασθενών ............................................5
Κλινικά οφέλη .................................................................................................................5
Αντενδείξεις και ανεπιθύμητες ενέργειες........................................................................5
Τυπογραφικές συμβάσεις ...............................................................................................5

2 Εκκίνηση................................................................................................................................ 6
2.1 Διάταξη αίθουσας ...........................................................................................................6
2.2 Εγκατάσταση και ρύθμιση ..............................................................................................7
2.2.1 Αφαίρεση των βιδών μεταφοράς..............................................................................7
2.2.2 Εγκατάσταση της βάσης κεφαλής παροχής...............................................................7
2.2.3 Κατανόηση του πίσω πίνακα του ICS Aircal...............................................................8
3 Μπροστινός πίνακας ICS Aircal .............................................................................................13
3.1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής ICS Aircal .............................................. 13
3.2 Λειτουργία αναμονής/κατάσταση λειτουργίας ............................................................. 14
3.3 Θερμοκρασία ................................................................................................................ 14
3.3.1 Συνιστώμενη και προεπιλεγμένη θερμοκρασία ...................................................... 14
3.3.2 Ρύθμιση νέας θερμοκρασίας .................................................................................. 14
3.3.3 Εναλλαγή μεταξύ ψυχρής και θερμής θερμοκρασίας.............................................. 14
3.4 Χρονόμετρο διάρκειας .................................................................................................. 15
3.4.1 Χρονόμετρο συνιστώμενης και προεπιλεγμένης διάρκειας..................................... 15
3.4.2 Ορισμός νέου χρόνου διάρκειας ............................................................................. 15
3.5 Ρυθμός ροής αέρα ........................................................................................................ 15
3.5.1 Συνιστώμενος και προεπιλεγμένος ρυθμός ροής αέρα ........................................... 15
3.5.2 Ρύθμιση νέου ρυθμού ροής αέρα ........................................................................... 15
3.6 Ένταση ηχητικού σήματος ............................................................................................. 15
3.6.1 Προεπιλεγμένη ρύθμιση ηχητικού σήματος ........................................................... 15
3.6.2 Ρύθμιση νέας έντασης ηχητικού σήματος............................................................... 16
3.7 Αλλαγή των αποθηκευμένων προεπιλεγμένων τιμών ................................................... 16
3.8 Ένδειξη στάθμης νερού ................................................................................................. 16
3.8.1 Διαδικασία αναπλήρωσης ...................................................................................... 16
4 Κεφαλή παροχής και ποδοδιακόπτης του ICS Aircal..............................................................17
4.1 Κεφαλή παροχής ........................................................................................................... 17
ICS Aircal

3

4.1.1 Ωτοσκόπιο .............................................................................................................. 18
4.1.2 Φακός .................................................................................................................... 18
4.1.3 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης λυχνίας................................................. 18
4.1.4 Λειτουργία σκανδάλης ενεργοποίησης ................................................................... 19
4.2 Ποδοδιακόπτης............................................................................................................. 19
5 Εκτέλεση θερμικού καταιονισμού ........................................................................................20
5.1 Προετοιμασία για τον έλεγχο ........................................................................................ 20
5.2 Διαδικασία ελέγχου ...................................................................................................... 20
6 Ασφάλεια συστήματος ICS Aircal ..........................................................................................21
6.1 Γλωσσάριο συμβόλων ................................................................................................... 21
6.2 Γενικές προειδοποιήσεις, συστάσεις προσοχής και σημειώσεις .................................... 25
6.2.1 Προειδοποιήσεις .................................................................................................... 25
6.2.2 Συστάσεις προσοχής ............................................................................................... 26
6.2.3 Σημειώσεις ............................................................................................................. 26
6.3 Κατασκευαστής............................................................................................................. 26
6.3.1 Ευθύνη κατασκευαστή ........................................................................................... 27
6.3.2 Οδηγίες πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης (eIFU) ............................... 27
7 Τεχνική συντήρηση, καθαρισμός και συντήρηση ..................................................................27
7.1 Τεχνική συντήρηση ....................................................................................................... 27
7.2 Καθαρισμός .................................................................................................................. 27
7.2.1 Φακός στην κεφαλή παροχής ................................................................................. 28
7.2.2 Ωτοσκόπιο (εξωτερικό) ........................................................................................... 28
7.2.3 Απόρριψη ............................................................................................................... 28
7.3 Συντήρηση .................................................................................................................... 28
8 Άλλες παραπομπές ...............................................................................................................28
9 Τεχνικές προδιαγραφές ........................................................................................................29
9.1 Εξαρτήματα .................................................................................................................. 31
10 Σημειώσεις για την ΗΜΣ (Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα).................................................32
11 Αντιμετώπιση προβλημάτων ................................................................................................38
12 Διαδικασίες υλικολογισμικού ...............................................................................................39
12.1 Αναβάθμιση του υλικολογισμικού ................................................................................ 39
12.2 Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης της συσκευής ........................................... 39

4

ICS Aircal
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Περιγραφή συσκευής
Το ICS Aircal® Air Caloric Irrigator είναι ένας πρακτικός και ακριβής θερμικός διεγέρτης αέρα που χρησιμοποιείται
για την πρόκληση νυσταγμού κατά τη διάρκεια εξετάσεων VNG/ENG. Η συσκευή παρέχει θερμική διέγερση μέσω
της χρήσης μιας προσεκτικά ελεγχόμενης ροής αέρα. Η θερμοκρασία του αέρα μπορεί να ρυθμιστεί από 12 °C έως
50 °C. Το σύστημα προβλέπει την προεπιλογή δύο θερμοκρασιών: μία για τη θερμή και μία για την ψυχρή θερμική
διέγερση. Ο ακριβής έλεγχος της θερμοκρασίας διατηρείται με τη χρήση ενός θερμίστορ που βρίσκεται κοντά στο
σημείο παροχής της ροής του αέρα. Ο καινοτόμος σχεδιασμός της ωτοσκοπικής κεφαλής παροχής επιτρέπει την
παρατήρηση του σημείου διέγερσης, εξασφαλίζοντας έγκυρες και επαναλαμβανόμενες αποκρίσεις.

1.1

Προβλεπόμενη χρήση
Ο θερμικός διεγέρτης αέρα είναι μια συσκευή που παρέχει ροή αέρα στον ακουστικό πόρο, με ελεγχόμενους
ρυθμούς ροής αέρα και θερμοκρασίας και προορίζεται για τον έλεγχο της αιθουσαίας λειτουργίας του συστήματος
ισορροπίας του σώματος ενός ασθενούς. Η αιθουσαία διέγερση των ημικυκλικών ακουστικών πόρων παράγει
ακούσιες οφθαλμικές κινήσεις που μετρώνται και καταγράφονται από έναν νυσταγμογράφο.

1.2

Προβλεπόμενοι χρήστες και στοχευόμενη ομάδα ασθενών
Το σύστημα ICS Aircal πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό με προηγούμενη
γνώση των ιατρικών και επιστημονικών γεγονότων που αφορούν τη διαδικασία.
Το σύστημα ICS Aircal προορίζεται για ασθενείς όλων των ηλικιών που μπορούν να υποβληθούν σε έλεγχο.

1.3

Κλινικά οφέλη
Ο θερμικός έλεγχος είναι μια συμβατική κλινική διαδικασία κατά την οποία ο κλινικός ιατρός κατευθύνει θερμό και
ψυχρό αέρα ή νερό στον ακουστικό πόρο του ασθενούς για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι οφθαλμικές
κινήσεις που προκύπτουν μετρώνται και αναλύονται. Ο θερμικός έλεγχος πραγματοποιείται αρχικά χωρίς
σταθεροποίηση και, στη συνέχεια, παρέχεται σταθεροποίηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά το τέλος
της παρουσίασης του ερεθίσματος. Οι έλεγχοι αυτοί έχουν σχεδιαστεί για να αποτελούν μέρος μιας σειράς
αιθουσαίων ελέγχων που βοηθούν στη διαφορική διάγνωση.

1.4

Αντενδείξεις και ανεπιθύμητες ενέργειες
Μην πραγματοποιείτε καταιονισμό σε ασθενείς με διατρήσεις της τυμπανικής μεμβράνης.

1.5

Τυπογραφικές συμβάσεις
Χρήση των όρων Προειδοποίηση, Προσοχή και Σημείωση
Για να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πληροφορίες που αφορούν την ασφαλή και ορθή χρήση της συσκευής
ή του λογισμικού, γίνεται χρήση των δηλώσεων προφύλαξης στο εγχειρίδιο ως εξής:
Προειδοποίηση • Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, θανάτου ή άλλων σοβαρών
ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τη χρήση ή την εσφαλμένη χρήση της συσκευής.
Προσοχή • Υποδεικνύει ότι υπάρχει πιθανότητα προβλήματος με τη συσκευή που σχετίζεται με τη χρήση
ή την εσφαλμένη χρήση της. Τέτοιου τύπου προβλήματα περιλαμβάνουν δυσλειτουργία της συσκευής,
αστοχία της συσκευής, πρόκληση ζημιάς στη συσκευή ή σε άλλον εξοπλισμό.
Σημείωση • Υποδεικνύει ότι πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή.
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2

Εκκίνηση

2.1

Διάταξη αίθουσας
A

H

D
B
G

C
E
A.
B.
C.
D.

Νεροχύτης
Υπολογιστής
Πάγκος εξοπλισμού
Ντουλάπια πάνω από τον πάγκο

F
E.
F.
G.
H.

Σκαμπό εξεταστή
Υποπόδιο
Τραπέζι εξέτασης
Τηλέφωνο

Η συσκευή ICS Aircal είναι σχεδιασμένη για χρήση σε οποιαδήποτε επιθυμητή επιφάνεια, όπως σε τραπέζι
ή τροχήλατο. Η συσκευή ICS Aircal μπορεί να χρησιμοποιηθεί δίπλα ή επάνω στο υλικό ICS Chartr® 200 VNG/ENG.
Συνιστάται η συσκευή ICS Aircal να βρίσκεται από πάνω, ώστε να μπορεί να αναπληρώνει νερό ανάλογα με τις
ανάγκες. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή παροχής μπορεί να φτάσει στο αυτί του ασθενούς. Βεβαιωθείτε ότι το σκαμπό
μπορεί να ρυθμιστεί σε ύψος που θα σας επιτρέπει να βλέπετε την τυμπανική μεμβράνη (το τύμπανο) κατά την
εκτέλεση του καταιονισμού.
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Προσοχή • Το σύστημα ICS Aircal προορίζεται για χρήση μόνο από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

2.2

Εγκατάσταση και ρύθμιση

2.2.1

Αφαίρεση των βιδών μεταφοράς
Για την πρόληψη πιθανής ζημιάς κατά τη μεταφορά, το περίβλημα της αεραντλίας ασφαλίζεται με βίδες
μεταφοράς. Αυτές οι βίδες πρέπει να αφαιρεθούν για να επιτραπεί η κίνηση του περιβλήματος και, κατά συνέπεια,
να μειωθεί ο θόρυβος που παράγει η αεραντλία. Είναι σημαντικό να διατηρήσετε τις βίδες μεταφοράς για να
ασφαλίσετε το περίβλημα αν χρειαστεί μεταφορά της συσκευής.
Αφαιρέστε τις βίδες μεταφοράς (Α) και (Β).
Αποθηκεύστε τις μαζί με το σετ σύριγγας, τη χοάνη και το κλειδί Allen.

2.2.2

Εγκατάσταση της βάσης κεφαλής παροχής
Σημείωση • Εγκαταστήστε τη βάση πριν από την πλήρωση της δεξαμενής νερού. Η εγκατάσταση προϋποθέτει ότι
η συσκευή ICS Aircal έχει κλίση άνω των 20°. Εάν η δεξαμενή νερού περιέχει νερό, η κλίση της συσκευής μπορεί να
εισαγάγει αέρα στο σύστημα. Υπάρχει μικρός κίνδυνος βλάβης του συστήματος, αλλά απαιτείται προετοιμασία της
δεξαμενής νερού, για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα και να μην υπερθερμανθεί.
Πριν από την εγκατάσταση της βάσης για την κεφαλή παροχής, καθορίστε πώς θα τοποθετηθεί:
•

Η βάση μπορεί να τοποθετηθεί στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά της μονάδας.

•

Για μονάδες που τοποθετούνται μακριά από την άκρη του τραπεζιού, συνιστάται η βάση να τοποθετείται σε
οριζόντια θέση (A).
Για μονάδες που τοποθετούνται στην άκρη του τραπεζιού, συνιστάται η βάση να τοποθετείται υπό γωνία (B).

ICS Aircal
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Εκκίνηση
Εντοπίστε τον σάκο που συνοδεύει τη βάση και περιέχει τρεις βίδες και ένα κλειδί Allen.
Με την πλευρά που έχει επιλεγεί για να κρατάει τη βάση στραμμένη προς το ταβάνι και το κάτω μέρος της
μονάδας στραμμένο προς το μέρος σας, τοποθετήστε τη συσκευή ICS Aircal στο πλάι.
Εντοπίστε τις οπές στερέωσης του στηρίγματος.

Συνδέστε το στήριγμα στη μονάδα χρησιμοποιώντας το κλειδί Allen για να σφίξετε τις βίδες.
Κρατήστε τη βάση με το άκρο που συγκρατεί το κάτω μέρος της κεφαλής παροχής στραμμένο προς το
μπροστινό μέρος της μονάδας. Σύρετε τη βάση πάνω στο στήριγμα σε οριζόντια θέση.

Για μονάδες που τοποθετούνται στην άκρη του τραπεζιού, γείρετε το στήριγμα προς τα εμπρός μέχρι να
σταματήσει.
Βεβαιωθείτε ότι η οπή στερέωσης στο στήριγμα ευθυγραμμίζεται με την οπή στερέωσης της βάσης. Συνδέστε
τη βάση στο στήριγμα χρησιμοποιώντας το κλειδί Allen για να σφίξετε τη βίδα.
Αποθηκεύστε το κλειδί Allen μαζί με το σετ σύριγγας. Θα το χρειαστείτε κατά την πλήρωση της δεξαμενής
νερού.

2.2.3

Κατανόηση του πίσω πίνακα του ICS Aircal

Η θύρα USB
επιτρέπει αναβαθμίσεις υλικολογισμικού. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαδικασίες
υλικολογισμικού ► 38.
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2.2.3.1

Σύνδεση του ποδοδιακόπτη
Η συσκευή ICS Aircal περιλαμβάνει τον ποδοδιακόπτη. Συνδέστε τον ποδοδιακόπτη στο πίσω μέρος του
καταιονητήρα
. Εάν η συσκευή ICS Aircal είναι συνδεδεμένη σε σύστημα ICS VNG/ENG και επιθυμείτε να
χρησιμοποιήσετε τον ποδοδιακόπτη για να ξεκινήσετε ελέγχους εκτός του θερμικού ελέγχου, ο καταιονητήρας
πρέπει να είναι ενεργοποιημένος για χρήση του ποδοδιακόπτη.

2.2.3.2

Σύνδεση σε σύστημα ICS VNG/ENG
Η συσκευή ICS Aircal μπορεί να συνδεθεί με το σύστημα ICS VNG/ENG. Συνδέστε το καλώδιο του καταιονητήρα στο
πίσω μέρος του καταιονητήρα

και στο σύστημα ICS VNG/ENG.

Η σύνδεση των δύο συσκευών μαζί παρέχει πρόσθετη λειτουργικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.
Λειτουργία σκανδάλης ενεργοποίησης ► 20 .

2.2.3.3

Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας δικτύου
Η συσκευή ICS Aircal θα πρέπει να συνδέεται σε επιτοίχια ηλεκτρική πρίζα με τοποθέτηση του καλωδίου
τροφοδοσίας στη συσκευή ICS Aircal και σύνδεση του καλωδίου στην επιτοίχια ηλεκτρική πρίζα.

A. Σύνδεσμος για καλώδιο τροφοδοσίας
Προειδοποίηση • Για την αποτροπή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, ο εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται
μόνο σε παροχή δικτύου με προστατευτική γείωση.

2.2.3.4

Αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας δικτύου
Η συσκευή ICS Aircal και κάθε συσκευή προς σύνδεση που διαθέτει τη δική της τροφοδοσία ρεύματος, πρέπει να
απενεργοποιείται πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε σύνδεσης.
Προειδοποίηση • Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, τραβήξτε το βύσμα
τροφοδοσίας από την επιτοίχια ηλεκτρική πρίζα. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε θέση που καθιστά
δύσκολη την απόσπαση του βύσματος τροφοδοσίας ρεύματος από την επιτοίχια ηλεκτρική πρίζα.

2.2.3.5

Διαδικασία πλήρωσης και προετοιμασίας
Η συσκευή ICS Aircal χρησιμοποιεί νερό για την ψύξη του αέρα. Η δεξαμενή νερού πρέπει να πληρώνεται πριν από
τη χρήση της συσκευής.

ICS Aircal
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Προειδοποίηση • Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, η συσκευή ICS Aircal πρέπει να είναι απενεργοποιημένη
και αποσυνδεδεμένη από την επιτοίχια ηλεκτρική πρίζα κατά την πλήρωση ή αναπλήρωση της δεξαμενής
νερού.

Σημείωση • Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία:
Εάν η συσκευή ICS Aircal μόλις παρελήφθη από την αποστολή και είναι στεγνή. Πρέπει να πληρωθεί και να
προετοιμαστεί.
Εάν η στάθμη του νερού στην οθόνη έχει μηδενιστεί, επειδή ο χρήστης δεν την αναπλήρωσε ποτέ κατά την
εμφάνιση της πορτοκαλί μπάρας.
Εάν η συσκευή ICS Aircal είχε κλίση άνω των 20° με την αντλία νερού σε λειτουργία.
Εάν δεν πληρείται κανένα από αυτά τα κριτήρια και η ένδειξη στάθμης νερού δείχνει μια πορτοκαλί μπάρα και
χρειάζεται αναπλήρωση, ακολουθήστε τις οδηγίες στη Διαδικασία αναπλήρωσης.

Σημείωση • Χρησιμοποιήστε μόνο αποσταγμένο νερό. Η χρήση κανονικού νερού βρύσης θα οδηγήσει σε επικαθίσεις
αλάτων και βλάβη της συσκευής ICS Aircal.

Πλήρωση
Απενεργοποιήστε τη συσκευή ICS Aircal και αποσυνδέστε την από την επιτοίχια ηλεκτρική πρίζα.
Σκουπίστε τυχόν σκόνη από το επάνω μέρος της θήκης.
Με τον μπροστινό πίνακα στραμμένο προς το μέρος σας, εντοπίστε το μικρό κάλυμμα στην πίσω δεξιά πλευρά.
Χρησιμοποιώντας το κλειδί Allen (παρέχεται), ξεβιδώστε το κάλυμμα της δεξαμενής και αφαιρέστε το.

A.

Κάλυμμα δεξαμενής

Χρησιμοποιώντας το κλειδί Allen (παρέχεται με τη βάση), ξεβιδώστε το εσωτερικό κάλυμμα και αφαιρέστε το.
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A.

Εσωτερικό κάλυμμα

Αναπτύξτε τη χοάνη που παρέχεται με τη συσκευή ICS Aircal και τοποθετήστε την στην οπή επαναπλήρωσης της
δεξαμενής.

A.

Χοάνη

Ρίξτε νερό στη χοάνη για πλήρωση της δεξαμενής.
Παρακολουθήστε στενά τη στάθμη του νερού. Πραγματοποιήστε πλήρωση μέχρι το κάτω μέρος του χείλους.
ΜΗΝ υπερπληρώνετε τη δεξαμενή.
Αφαιρέστε τη χοάνη.
Σκουπίστε τυχόν περίσσεια νερού που μπορεί να έχει χυθεί στις μικρές εσοχές όπου τοποθετείται το εσωτερικό
κάλυμμα.
Επανατοποθετήστε το εσωτερικό κάλυμμα.

Προετοιμασία
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής στην επιτοίχια ηλεκτρική πρίζα και ενεργοποιήστε την.
Απενεργοποιήστε τη ροή αέρα.
Εντοπίστε τον διακόπτη προετοιμασίας στον πίσω πίνακα

.

Πατήστε τον διακόπτη προετοιμασίας για ενεργοποίηση και κρατήστε τον πατημένο για 5 δευτερόλεπτα.
Αφήστε τον διακόπτη προετοιμασίας για απενεργοποίηση και περιμένετε για 5 δευτερόλεπτα.
Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 συνολικά 10 φορές για ενεργοποίηση και 10 φορές για απενεργοποίηση.
Πατήστε το κουμπί ψύξης

Μειώστε τη θερμοκρασία στους 12 °C.

Εάν η θερμοκρασία φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία, ο καταιονητήρας έχει προετοιμαστεί. Συνεχίστε με
το βήμα 10.
ICS Aircal
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Εκκίνηση
Προσοχή • Εάν η θερμοκρασία δεν φτάσει στους 12 °C σε περίπου 3 λεπτά ή εάν ηχήσει ο συναγερμός
υπερθέρμανσης, μεταβείτε στη διαδικασία Προετοιμασία με λυγισμένο σωλήνα.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την επιτοίχια ηλεκτρική πρίζα.
Αφαιρέστε το εσωτερικό κάλυμμα.
Ελέγξτε εάν η δεξαμενή νερού είναι πλήρης. Εάν δεν είναι, τοποθετήστε τη χοάνη στην οπή επαναπλήρωσης της
δεξαμενής και προσθέστε επιπλέον νερό.
Αφαιρέστε τη χοάνη και επανατοποθετήστε το εσωτερικό κάλυμμα. Σφίξτε τις βίδες για να το ασφαλίσετε.
Επανατοποθετήστε το εξωτερικό κάλυμμα και σφίξτε τις βίδες για να το ασφαλίσετε.
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής στην επιτοίχια ηλεκτρική πρίζα και ενεργοποιήστε την.
Σημείωση • Ο προεπιλεγμένος ρυθμός ροής αέρα για τον θερμικό καταιονισμό είναι 8 λίτρα ανά λεπτό.
Εάν μεταφερθεί η συσκευή, η ρύθμιση του κουμπιού ροής αέρα ενδέχεται να αλλάξει. Ίσως χρειαστεί να
επαναφέρετε τη ροή αέρα.

Προετοιμασία με λυγισμένο σωλήνα
Κρατήστε τη σύριγγα με τον λυγισμένο σωλήνα και αφαιρέστε αρκετό νερό από τη δεξαμενή για να πληρώσετε
τη σύριγγα.
Τοποθετήστε το άκρο του λυγισμένου σωλήνα στην οπή εισόδου της αντλίας. Ο σωλήνας θα είναι στραμμένος
προς το μπροστινό μέρος του καταιονητήρα.

Ενώ πιέζετε τον διακόπτη προετοιμασίας

, εγχύστε το νερό στην είσοδο.

Απελευθερώστε τον διακόπτη προετοιμασίας.
Πατήστε τον διακόπτη προετοιμασίας για ενεργοποίηση και κρατήστε τον πατημένο για 5 δευτερόλεπτα.
Αφήστε τον διακόπτη προετοιμασίας για απενεργοποίηση και περιμένετε για 5 δευτερόλεπτα.
Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 συνολικά 10 φορές για ενεργοποίηση και 10 φορές για απενεργοποίηση.
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Πατήστε το κουμπί ψύξης

. Μειώστε τη θερμοκρασία στους 12 °C.

Εάν η θερμοκρασία φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία, ο καταιονητήρας έχει προετοιμαστεί. Συνεχίστε με
το βήμα 11.
Εάν η θερμοκρασία δεν φτάσει στους 12 °C σε περίπου 3 λεπτά, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 9.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την επιτοίχια ηλεκτρική πρίζα.
Ελέγξτε εάν η δεξαμενή νερού είναι πλήρης. Εάν δεν είναι, τοποθετήστε τη χοάνη στην οπή επαναπλήρωσης της
δεξαμενής και προσθέστε επιπλέον νερό.
Αφαιρέστε τη χοάνη και επανατοποθετήστε το εσωτερικό κάλυμμα. Σφίξτε τις βίδες για να το ασφαλίσετε.
Επανατοποθετήστε το εξωτερικό κάλυμμα και σφίξτε τις βίδες για να το ασφαλίσετε.
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής στην επιτοίχια ηλεκτρική πρίζα και ενεργοποιήστε την.

2.2.3.6

Διαδικασία αφαίρεσης νερού
Απενεργοποιήστε τη συσκευή ICS Aircal και αποσυνδέστε την από την επιτοίχια ηλεκτρική πρίζα.
Σκουπίστε τυχόν σκόνη από το επάνω μέρος της συσκευής ICS Aircal πριν ανοίξετε τη θήκη για να γεμίσετε τη
δεξαμενή.
Έχετε τον μπροστινό πίνακα στραμμένο προς το μέρος σας. Στην πίσω δεξιά πλευρά υπάρχει ένα μικρό κάλυμμα.
Χρησιμοποιώντας το κλειδί Allen (παρέχεται με τη βάση), ξεβιδώστε το εξωτερικό κάλυμμα και αφαιρέστε το.
Χρησιμοποιώντας το κλειδί Allen, ξεβιδώστε το εσωτερικό κάλυμμα και αφαιρέστε το.
Χρησιμοποιώντας το σετ σύριγγας που παρέχεται, αφαιρέστε το νερό από τη δεξαμενή. Επανατοποθετήστε και
τα δύο καλύμματα μετά την αφαίρεση του νερού.

3

Μπροστινός πίνακας ICS Aircal
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται όλα τα λειτουργικά στοιχεία ελέγχου που βρίσκονται στον μπροστινό πίνακα της
συσκευής ICS Aircal.

3.1

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής ICS Aircal
Αυτός ο διακόπτης είναι ένας πιεζόμενος διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο κάτω αριστερό μέρος
του μπροστινού πίνακα που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή ICS Aircal. Η συσκευή ενεργοποιείται όταν
ενεργοποιούνται η πράσινη λυχνία LED και η ψηφιακή οθόνη. Κατά την ενεργοποίησή της, η συσκευή ICS Aircal
βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας.

ICS Aircal
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3.2

Λειτουργία αναμονής/κατάσταση λειτουργίας
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής ICS Aircal, η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η ενεργοποιημένη ροή αέρα.
Με το πάτημα του κουμπιού ροής αέρα
, η συσκευή ICS Aircal μεταβαίνει από τη λειτουργία αναμονής στην
κατάσταση λειτουργίας. Στη λειτουργία αναμονής (απενεργοποιημένη ροή αέρα), ο καταιονητήρας είναι
ενεργοποιημένος, αλλά η ροή αέρα, η αντλία νερού και η αεραντλία, ο ανεμιστήρας και οι μηχανισμοί θέρμανσης
και ψύξης είναι απενεργοποιημένα. Η λειτουργία αναμονής συνιστάται όταν η συσκευή ICS Aircal είναι
συνδεδεμένη σε ένα ICS VNG/ENG και ο ποδοδιακόπτης χρησιμοποιείται για την εκκίνηση άλλων ελέγχων
(π.χ. Dix Hallpike) στο λογισμικό ICS Chartr. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιήστε τη ροή αέρα.

3.3

Θερμοκρασία

3.3.1

Συνιστώμενη και προεπιλεγμένη θερμοκρασία
Οι προεπιλεγμένες θερμοκρασίες είναι 24 °C για την ψυχρή θερμοκρασία και 50 °C για τη θερμή θερμοκρασία.

3.3.2

Ρύθμιση νέας θερμοκρασίας

3.3.2.1

Προσωρινή ρύθμιση
Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία για χρήση από έναν μόνο ασθενή, πατήστε τα κουμπιά
. Το - μειώνει
τη θερμοκρασία, το + αυξάνει τη θερμοκρασία. Πατήστε το κουμπί σύντομα εάν απαιτούνται μικρά βήματα ή
πατήστε το παρατεταμένα για ταχύτερη αλλαγή. Οι θερμοκρασίες είναι ρυθμιζόμενες στο 1/10 των βημάτων
βαθμού. Το εύρος της θερμοκρασίας ψύξης είναι 12 °C έως 37 °C. Το εύρος για τη θερμή θερμοκρασία είναι
37 °C έως 50 °C. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη τιμή της θερμής ή της ψυχρής θερμοκρασίας, ανατρέξτε στην
ενότητα Αλλαγή των αποθηκευμένων προεπιλεγμένων τιμών.

3.3.3

Εναλλαγή μεταξύ ψυχρής και θερμής θερμοκρασίας
Τα κουμπιά θερμής
ή ψυχρής
θερμοκρασίας επιτρέπουν στον χειριστή να επιλέξει το επιθυμητό
ερέθισμα. Εάν η συσκευή ICS Aircal είναι συνδεδεμένη σε σύστημα ICS VNG/ENG, η επιλογή του θερμικού
πρωτοκόλλου (π.χ. Αριστερή θέρμανση) θα επιλέξει αυτόματα τη θερμοκρασία στον καταιονητήρα. Επομένως, δεν
απαιτείται χειροκίνητη επιλογή. Ωστόσο, η προεπιλεγμένη θερμοκρασία προετοιμασίας της συσκευής ICS Aircal θα
πρέπει να αντιστοιχεί στη θερμοκρασία του πρώτου θερμικού πρωτοκόλλου στη λίστα σας (π.χ. εάν ξεκινάτε με
Αριστερή ψύξη, προεπιλογή της συσκευής ICS Aircal για εκκίνηση με ψυχρή θερμοκρασία). Η θερμοκρασία
εκκίνησης (ψυχρή ή θερμή) μπορεί να αποθηκευτεί. Η προεπιλογή είναι ψυχρή θερμοκρασία. Ανατρέξτε στην
ενότητα Αλλαγή των αποθηκευμένων προεπιλεγμένων τιμών.
Η επιλογή της θερμοκρασίας εμφανίζεται στον πίνακα ενδείξεων. Εάν η συσκευή ICS Aircal βρίσκεται σε κατάσταση
λειτουργίας, εμφανίζεται μόνο η θερμοκρασία που έχει επιλεγεί τη δεδομένη στιγμή. Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει
την πραγματική και την καθορισμένη θερμοκρασία. Αφού επιλεγεί μια θερμοκρασία, η οθόνη θα αναβοσβήνει
μέχρι να φτάσει τους +/- 0,4 βαθμούς από την καθορισμένη ή την προεπιλεγμένη θερμοκρασία. Ο χρόνος επίτευξης
της θερμοκρασίας είναι <60 δευτερόλεπτα. Εάν η συσκευή ICS Aircal βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής,
εμφανίζονται οι θερμές και ψυχρές καθορισμένες θερμοκρασίες και δεν εμφανίζεται η πραγματική θερμοκρασία.
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3.4

Χρονόμετρο διάρκειας

3.4.1

Χρονόμετρο συνιστώμενης και προεπιλεγμένης διάρκειας
Η προεπιλεγμένη διάρκεια για τον θερμικό καταιονισμό είναι 60 δευτερόλεπτα.

3.4.2

Ορισμός νέου χρόνου διάρκειας
Για να ρυθμίσετε τον χρόνο διάρκειας, πατήστε τα κουμπιά
. Το - μειώνει τον χρόνο, το + αυξάνει τον
χρόνο. Πατήστε το κουμπί σύντομα εάν απαιτούνται μικρά βήματα ή πατήστε το παρατεταμένα για ταχύτερη
αλλαγή. Το εύρος του χρόνου είναι από 1 έως 99 δευτερόλεπτα. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη τιμή του
χρόνου διάρκειας, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή των αποθηκευμένων προεπιλεγμένων τιμών.
Η επιλογή του χρόνου διάρκειας εμφανίζεται στον πίνακα ενδείξεων. Εάν η συσκευή ICS Aircal βρίσκεται σε
κατάσταση λειτουργίας, η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει τον καθορισμένο χρόνο. Αφού ξεκινήσει ένας καταιονισμός με
τη χρήση του ποδοδιακόπτη ή της σκανδάλης ενεργοποίησης στην κεφαλή παροχής, το πραγματικό χρονόμετρο
μετρά αντίστροφα έως το 0. Όταν το χρονόμετρο φτάσει στο 0, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα για να ειδοποιήσει τον
χρήστη να σταματήσει τον καταιονισμό. Εάν η συσκευή ICS Aircal βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται
μόνο η καθορισμένη θερμοκρασία.

3.5

Ρυθμός ροής αέρα

3.5.1

Συνιστώμενος και προεπιλεγμένος ρυθμός ροής αέρα
Ο προεπιλεγμένος ρυθμός ροής αέρα για τον θερμικό καταιονισμό είναι 8 λίτρα ανά λεπτό.

3.5.2

Ρύθμιση νέου ρυθμού ροής αέρα
Γυρίστε το κουμπί προς τα δεξιά του κουμπιού
ροής αέρα για να ρυθμίσετε τη ροή. Γυρίστε το κουμπί
αριστερόστροφα για να αυξήσετε τη ροή αέρα και δεξιόστροφα για να μειώσετε τη ροή αέρα. Το εύρος του ρυθμού
ροής αέρα είναι από 4,0 έως 10 λίτρα ανά λεπτό. Ο ρυθμός ροής αέρα ρυθμίζεται με βάση τη θέση του κουμπιού.
Η επιλογή του ρυθμού ροής (μόνο του πραγματικού) εμφανίζεται στον πίνακα ενδείξεων. Εάν η συσκευή ICS Aircal
βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας, η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει τον πραγματικό ρυθμό ροής. Εάν η συσκευή
ICS Aircal βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.

3.6

Ένταση ηχητικού σήματος
Όταν το χρονόμετρο φτάσει στο 0, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα για να ειδοποιήσει τον χρήστη να σταματήσει τον
καταιονισμό. Εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα 2.000 Hz.

3.6.1

Προεπιλεγμένη ρύθμιση ηχητικού σήματος
Το προεπιλεγμένο ηχητικό σήμα είναι ρυθμισμένο στο επίπεδο 2.

ICS Aircal
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3.6.2

Ρύθμιση νέας έντασης ηχητικού σήματος
Για να ρυθμίσετε την ένταση του ηχητικού σήματος, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ηχητικού σήματος
μέχρι να ακούσετε το ηχητικό σήμα που επιθυμείτε ως προεπιλεγμένο. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα για την ένταση
του ηχητικού σήματος. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη τιμή της έντασης του ηχητικού σήματος, ανατρέξτε στην
ενότητα Αλλαγή των αποθηκευμένων προεπιλεγμένων τιμών.

3.7

Αλλαγή των αποθηκευμένων προεπιλεγμένων τιμών
Αλλάξτε όλες τις ρυθμίσεις στην επιθυμητή ρύθμιση. Καθορίστε τη θερμοκρασία εκκίνησης για το ICS Aircal.
Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα είτε το κουμπί θερμής
είτε το κουμπί ψυχρής
θερμοκρασίας για να ορίσετε όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (θερμή και ψυχρή θερμοκρασία, θερμοκρασία
εκκίνησης, χρονόμετρο διάρκειας και ένταση ηχητικού σήματος). Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα 1 δευτερολέπτου
για την επιβεβαίωση ότι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις έχουν αποθηκευτεί. Θυμηθείτε, η προεπιλεγμένη
θερμοκρασία εκκίνησης της συσκευής ICS Aircal θα πρέπει να αντιστοιχεί στη θερμοκρασία του πρώτου θερμικού
πρωτοκόλλου στη λίστα σας (π.χ. αν ξεκινάτε με Αριστερή ψύξη, προεπιλογή της συσκευής ICS Aircal για εκκίνηση
με ψυχρή θερμοκρασία).

3.8

Ένδειξη στάθμης νερού
Εμφανίζεται η στάθμη του νερού στη δεξαμενή νερού. Το σύμβολο

υποδεικνύει ότι η δεξαμενή νερού είναι

πλήρης και εμφανίζεται μια μπλε γραμμή. Το σύμβολο
υποδεικνύει ότι η δεξαμενή νερού είναι μισογεμάτη και
εμφανίζεται μια μπλε γραμμή. Μεταξύ μισογεμάτου και άδειου, η γραμμή αλλάζει από μπλε σε πορτοκαλί, γεγονός
που υποδεικνύει ότι πρέπει να επαναπληρώσετε τη δεξαμενή νερού. Το σύμβολο
νερού είναι άδεια.

3.8.1

υποδεικνύει ότι η δεξαμενή

Διαδικασία αναπλήρωσης
Σημείωση • ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτήν τη διαδικασία επαναπλήρωσης στις εξής περιπτώσεις:
1.

Εάν η συσκευή ICS Aircal μόλις παρελήφθη από την αποστολή και είναι στεγνή. Πρέπει να πληρωθεί και να
προετοιμαστεί.

2.

Εάν η στάθμη του νερού στην οθόνη έχει μηδενιστεί, επειδή ο χρήστης δεν την αναπλήρωσε ποτέ κατά την
εμφάνιση της πορτοκαλί μπάρας.

3.

Εάν η συσκευή ICS Aircal είχε κλίση άνω των 20° με την αντλία νερού σε λειτουργία.

Εάν πληρείται ένα από αυτά τα κριτήρια, ανατρέξτε στην ενότητα Εκκίνηση και ακολουθήστε την επιλογή
Διαδικασία πλήρωσης και προετοιμασίας.
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Κεφαλή παροχής και ποδοδιακόπτης του ICS Aircal
Σημείωση • Χρησιμοποιήστε μόνο αποσταγμένο νερό. Η χρήση κανονικού νερού βρύσης θα οδηγήσει σε
επικαθίσεις αλάτων και βλάβη της συσκευής ICS Aircal.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή ICS Aircal και αποσυνδέστε την από την επιτοίχια ηλεκτρική πρίζα.
Σκουπίστε τυχόν σκόνη από το επάνω μέρος της συσκευής ICS Aircal πριν ανοίξετε τη θήκη για να γεμίσετε τη
δεξαμενή.
Έχετε τον μπροστινό πίνακα του ICS Aircal στραμμένο προς το μέρος σας. Στην πίσω δεξιά πλευρά υπάρχει ένα
μικρό κάλυμμα. Χρησιμοποιώντας το κλειδί Allen (παρέχεται με τη βάση του καταιονητήρα), ξεβιδώστε το
εξωτερικό κάλυμμα και αφαιρέστε το.
Χρησιμοποιώντας το κλειδί Allen, ξεβιδώστε το εσωτερικό κάλυμμα και αφαιρέστε το.
Αναπτύξτε τη χοάνη που παρέχεται με τη συσκευή ICS Aircal και τοποθετήστε τη χοάνη στην οπή επαναπλήρωσης
της δεξαμενής.
Ρίξτε νερό στη χοάνη για πλήρωση της δεξαμενής.
Παρακολουθήστε στενά τη στάθμη του νερού. Πραγματοποιήστε πλήρωση μέχρι το κάτω μέρος του χείλους.
ΜΗΝ υπερπληρώνετε τη δεξαμενή.
Προειδοποίηση • ΜΗΝ υπερπληρώνετε τη δεξαμενή. Εάν έχει χυθεί νερό στις μικρές εσοχές όπου
τοποθετείται το εσωτερικό κάλυμμα, σκουπίστε την περίσσεια νερού πριν επανατοποθετήστε το εσωτερικό κάλυμμα.
Επανατοποθετήστε το εσωτερικό κάλυμμα και σφίξτε τις βίδες.
Επανατοποθετήστε το εξωτερικό κάλυμμα και σφίξτε τις βίδες.
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής ICS Aircal στην επιτοίχια ηλεκτρική πρίζα και ενεργοποιήστε την.

Σημείωση • Λόγω της πιθανότητας παγώματος κατά την αποστολή, το νερό πρέπει να αποστραγγίζεται από τη
δεξαμενή πριν από την αποστολή του ICS Aircal. Βλ. Διαδικασία αφαίρεσης νερού.

4

Κεφαλή παροχής και ποδοδιακόπτης του ICS Aircal

4.1

Κεφαλή παροχής
Ο χειρισμός της κεφαλής παροχής μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε άνετο για τον χρήστη τρόπο.
Η ενεργοποίηση του χρόνου ροής επιτυγχάνεται με μια σκανδάλη ενεργοποίησης που βρίσκεται στην κεφαλή
παροχής. Η λυχνία του ωτοσκοπίου μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας το κουμπί
που βρίσκεται στο πίσω μέρος της λαβής κάτω από τον φακό.

ICS Aircal
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A.
B.

4.1.1

Εσωτερικό ωτοσκόπιο
Σκανδάλη ενεργοποίησης του
χρόνου ροής

C.
D.

Φακός ωτοσκοπίου πλήρους προβολής
Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
λυχνίας

Ωτοσκόπιο
Προσοχή • Μην τοποθετείτε ποτέ το εσωτερικό ωτοσκόπιο απευθείας στο αυτί του ασθενούς.
Πριν από τη διενέργεια καταιονισμού σε έναν ασθενή, πρέπει να τοποθετείται πάντα ένα εξωτερικό αναλώσιμο
ωτοσκόπιο στην κεφαλή παροχής. Το εξωτερικό αναλώσιμο ωτοσκόπιο προορίζεται για μία μόνο χρήση.

4.1.2

Φακός
Ο φακός θα πρέπει να καθαρίζεται με πανί καθαρισμού οπτικού υλικού. Εάν ο φακός έχει υποστεί κακό χειρισμό
και έχει σπάσει, μπορείτε να αγοράσετε έναν νέο φακό. Σύρετε τον σπασμένο φακό προς τα έξω και τοποθετήστε
τον νέο φακό στη θέση του. Για μια λίστα εξαρτημάτων, βλ. Εξαρτήματα ► 31.

4.1.3

Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης λυχνίας
Η λυχνία θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια του καταιονισμού για προβολή της τυμπανικής
μεμβράνης (το τύμπανο), ώστε να διασφαλίζεται ότι η ροή του αέρα κατευθύνεται σωστά. Από προεπιλογή,
η λυχνία ενεργοποιείται όταν η συσκευή ICS Aircal βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας. Η λυχνία αναβοσβήνει
όταν ο θερμικός έλεγχος/καταιονισμός ενεργοποιείται με το πάτημα του ποδοδιακόπτη ή της σκανδάλης
ενεργοποίησης στην κεφαλή παροχής, για να επιβεβαιώσει την εκκίνηση των συσκευών. Εάν η συσκευή ICS Aircal
δεν χρησιμοποιηθεί για 10 λεπτά, η λυχνία απενεργοποιείται αυτόματα.
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4.1.4

Λειτουργία σκανδάλης ενεργοποίησης
Εάν η ροή αέρα είναι ενεργοποιημένη και η θερμοκρασία είναι ±0,4 της καθορισμένης τιμής, πατώντας τη
σκανδάλη ενεργοποίησης στη λαβή ξεκινά το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης και αναβοσβήνει η λυχνία
στην κεφαλή παροχής. (Για να ξεκινήσει το χρονόμετρο και να αναβοσβήσει η λυχνία, πρέπει να επιτευχθεί
η καθορισμένη θερμοκρασία.)
Η συσκευή ICS Aircal συνδέεται με το σύστημα ICS VNG/ENG:
•

Στο VNG, το πρώτο πάτημα εκκινεί επίσης το αποτύπωμα, και τα διαδοχικά πατήματα εκκινούν τη συσκευή
εγγραφής βίντεο ή το κεντρικό αποτύπωμα ανάλογα με τη διαμόρφωση του λογισμικού.

•

Στο ENG, το πρώτο πάτημα εκκινεί επίσης το αποτύπωμα και τα διαδοχικά πατήματα κεντράρουν το
αποτύπωμα.

Εάν είναι ενεργοποιημένος ο υπολογιστής αλλά δεν εκτελείται το λογισμικό Natus VNG/ENG, ο χρόνος ροής μπορεί
να ενεργοποιηθεί πατώντας παρατεταμένα τη σκανδάλη ενεργοποίησης του χρόνου ροής για 5 δευτερόλεπτα.
Οι λειτουργίες της σκανδάλης ενεργοποίησης του χρόνου ροής λειτουργούν παράλληλα με τον ποδοδιακόπτη στην
κεφαλή παροχής.
Το πάτημα της σκανδάλης ενεργοποίησης στη λαβή περισσότερες από μία φορές ΔΕΝ διακόπτει ούτε επανεκκινεί
το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης. Εάν η ροή αέρα είναι απενεργοποιημένη, το πάτημα της σκανδάλης
ενεργοποίησης στη λαβή ΔΕΝ εκκινεί το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης.

4.2

Ποδοδιακόπτης
Λειτουργία
Ο ποδοδιακόπτης χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του χρονομέτρου ροής.
Εάν είναι συνδεδεμένο ένα σύστημα ICS VNG/ENG και έχει επιλεγεί στο λογισμικό ένας θερμικός έλεγχος, το πρώτο
πάτημα του ποδοδιακόπτη εκκινεί το χρονόμετρο διάρκειας και την καταγραφή του ίχνους στο λογισμικό.
Τα επόμενα πατήματα κεντράρουν το αποτύπωμα (ENG/VNG) ή εκκινούν την καταγραφή βίντεο (μόνο VNG).
Εάν είναι ενεργοποιημένος ο υπολογιστής αλλά δεν εκτελείται το λογισμικό Natus VNG/ENG, ο χρόνος ροής μπορεί
να ενεργοποιηθεί πατώντας παρατεταμένα τον ποδοδιακόπτη για 5 δευτερόλεπτα. Οι λειτουργίες του
ποδοδιακόπτη γίνονται παράλληλα με τη σκανδάλη ενεργοποίησης του χρόνου ροής στην κεφαλή παροχής.
Το πάτημα του ποδοδιακόπτη περισσότερες από μία φορές ΔΕΝ διακόπτει ούτε επανεκκινεί το χρονόμετρο
αντίστροφης μέτρησης.
Εάν η συσκευή ICS Aircal βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, το πάτημα του ποδοδιακόπτη ΔΕΝ εκκινεί το
χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης. Σε κατάσταση αναμονής, ο ποδοδιακόπτης μπορεί να εκκινήσει οποιονδήποτε
έλεγχο στο λογισμικό ICS VNG/ENG.

ICS Aircal
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5

Εκτέλεση θερμικού καταιονισμού

5.1

Προετοιμασία για τον έλεγχο
Ενεργοποιήστε τη μονάδα πιέζοντας τον διακόπτη ισχύος στο κάτω αριστερό μέρος του μπροστινού πίνακα.
Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία (προεπιλεγμένη είναι η ψυχρή) επιλέγεται αυτόματα, όπως υποδεικνύεται από τον
φωτισμό της πράσινης λυχνίας LED και της ψηφιακής οθόνης. Η πραγματική θερμοκρασία αναβοσβήνει έως ότου
επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία. Απαιτούνται περίπου 60 δευτερόλεπτα για την επίτευξη της καθορισμένης
θερμοκρασίας όταν η μονάδα ενεργοποιείται για πρώτη φορά. Όταν επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία
(± 0,4 °C), η ένδειξη της πραγματικής θερμοκρασίας σταματά να αναβοσβήνει.
Χρησιμοποιώντας ένα κανονικό ωτοσκόπιο ή την κεφαλή παροχής με απενεργοποιημένη ροή αέρα, εξετάστε τον
ακουστικό πόρο για την παρουσία κυψελίδας και για να καθορίσετε τον καλύτερο τρόπο κατεύθυνσης της ροής
αέρα. Ο ακουστικός πόρος θα πρέπει να είναι ουσιαστικά ελεύθερος από κυψελίδα. Εάν δεν είναι, η κυψελίδα θα
πρέπει να απομακρυνθεί πριν από τη διέγερση. Μη χρησιμοποιείτε νερό για την αφαίρεση κυψελίδας, καθώς αυτό
προκαλεί χαμηλότερες θερμοκρασίες στον ακουστικό πόρο από τις επιθυμητές, λόγω του νερού που έχει απομείνει
στον ακουστικό πόρο.
Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής έχει τοποθετηθεί σωστά, σε ύπτια θέση με το κεφάλι λυγισμένο κατά 30°.

Βαρύτητα

L SCC
5.2

Διαδικασία ελέγχου
Πραγματοποιήστε κάθε έναν από τους τέσσερις καταιονισμούς ως εξής:
Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί ένα νέο ωτοσκόπιο στην κεφαλή παροχής.
Ζητήστε από τον ασθενή να κρατά τα μάτια ανοιχτά (VNG) ή κλειστά (ENG).
Χρησιμοποιήστε στεγανά γυαλιά για το VNG. Ζητήστε από τον ασθενή να κλείσει τα μάτια του για το ENG.
Ξεκινήστε τη συλλογή αποκρίσεων και εκκινήστε τον καταιονισμό.
Ξεκινήστε τις εργασίες στον ασθενή 20–30 δευτερόλεπτα μετά τον καταιονισμό.
Όταν συμπληρωθεί ο χρόνος διάρκειας και ηχήσει η συσκευή ICS Aircal, αφαιρέστε την κεφαλή παροχής από το
αυτί του ασθενούς και συνεχίστε τις εργασίες.
Αμέσως μετά την κορύφωση της απόκρισης, αφήστε τον ασθενή να σταθεροποιηθεί.
Συλλέξτε τις κινήσεις των ματιών μέχρι να υποχωρήσει η απόκριση.
Απορρίψτε το ωτοσκόπιο και τοποθετήστε προσεκτικά την κεφαλή παροχής στη βάση της.
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Εάν η συσκευή ICS Aircal είναι συνδεδεμένη σε σύστημα ICS VNG/ENG, τα επόμενα πατήματα του διακόπτη
ενεργοποίησης του χρόνου ροής θα κεντράρουν το αποτύπωμα για το VNG/ENG ή θα εκκινήσουν την καταγραφή
βίντεο για το VNG. (Εάν έχει εγκατασταθεί, ο ποδοδιακόπτης λειτουργεί επίσης ως μέσο για την εκκίνηση και το
κεντράρισμα των αποτυπωμάτων ή εκκινεί την καταγραφή βίντεο.)

6

Ασφάλεια συστήματος ICS Aircal
Αυτός ο οδηγός περιέχει πληροφορίες, προφυλάξεις και προειδοποιήσεις οι οποίες πρέπει να τηρούνται για
να διασφαλιστεί η ασφαλής απόδοση του συστήματος ICS Aircal.
Σημείωση • Οι τοπικοί κανόνες και κανονισμοί, εφόσον αντιστοιχούν, πρέπει να ακολουθούνται πάντα.
Όταν η συσκευή ICS Aircal χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συστήματα VNG/ENG, επιβεβαιώνετε ότι
εφαρμόζονται όλες οι πληροφορίες, συστάσεις προσοχής και προειδοποιήσεις στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής
ελέγχου. Για ζητήματα ασφάλειας που αφορούν συστήματα VNG/ENG, ανατρέξτε στα συγκεκριμένα εγχειρίδια.
Κάθε σοβαρό συμβάν που σχετίζεται με αυτήν τη συσκευή θα πρέπει να αναφέρεται στη Natus Manufacturing Limited
και στην αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

6.1

Γλωσσάριο συμβόλων

Σύμβολο

Τίτλος
συμβόλων
σύμφωνα με το
αναφερόμενο
πρότυπο

Αναφορά
προτύπου

Τίτλος συμβόλου
προτύπου

Δ/Δ

Δ/Δ

Ένδειξη
ιατροτεχνολογικο
ύ προϊόντος

Αυτό το προϊόν αποτελεί
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Οδηγία
93/42/ΕΟΚ

Οδηγία περί των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Σήμανση CE

MDR 2017/745

Κανονισμός της ΕΕ περί
ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Δηλώνει την τεχνική
συμμόρφωση στην Ευρώπη.
(Ο αριθμός του
κοινοποιημένου οργανισμού
εμφανίζεται κάτω από το
σύμβολο.)

21 CFR
801.109(b)(1)

Επισήμανση —
Συνταγογραφούμενες
συσκευές

Μόνο με ιατρική
συνταγή

Υποδεικνύει ότι το προϊόν
έχει λάβει εξουσιοδότηση
για πώληση από ή κατόπιν
εντολής αδειοδοτημένου
επαγγελματία του τομέα της
υγείας.

Δ/Δ

Δ/Δ

Ποσότητα

Αριθμός εξαρτημάτων σε μία
συσκευασία.

Οδηγία
2012/19/ΕΕ

Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ)

Οδηγίες
απόρριψης στο
τέλος της
ωφέλιμης ζωής
λειτουργίας

Υποδεικνύει ότι τα απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με μη
διαχωρισμένα απόβλητα,
αλλά πρέπει να συλλέγονται
ξεχωριστά.

XXXX
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Σύμβολο
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Τίτλος
συμβόλων
σύμφωνα με το
αναφερόμενο
πρότυπο

Αναφορά
προτύπου

Τίτλος συμβόλου
προτύπου

ISO 152231:2016
Αρ. Αναφοράς
5.1.1 (ISO 70003082)

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα —
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται
με τις ετικέτες, την επισήμανση
και τις πληροφορίες των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
που διατίθενται

Κατασκευαστής

Υποδεικνύει τον
κατασκευαστή του
ιατροτεχνολογικού
προϊόντος.

ISO 152231:2016
Αρ. Αναφοράς
5.1.3. (ISO 70002497)

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα —
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται
με τις ετικέτες, την επισήμανση
και τις πληροφορίες των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
που διατίθενται — Μέρος 1:
Γενικές απαιτήσεις.

Ημερομηνία
κατασκευής

Υποδεικνύει την ημερομηνία
κατασκευής του
ιατροτεχνολογικού
προϊόντος.

ISO 15223-1
Αρ. Αναφοράς
5.1.5

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα —
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται
με τις ετικέτες, την επισήμανση
και τις πληροφορίες των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
που διατίθενται.

Κωδικός μονάδας
παραγωγής
ή κωδικός
παρτίδας

Υποδεικνύει τον κωδικό
παρτίδας του κατασκευαστή,
έτσι ώστε να μπορεί να
ταυτοποιηθεί η παρτίδα.

ISO 15223-1
Αρ. Αναφοράς
5.1.6

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα —
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται
με τις ετικέτες, την επισήμανση
και τις πληροφορίες των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
που διατίθενται.

Αριθμός
καταλόγου

Υποδεικνύει τον αριθμό
καταλόγου του
κατασκευαστή, ώστε να
μπορεί να προσδιοριστεί το
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

ISO 152231:2016
Αρ. Αναφοράς
5.1.7. (ISO 70002498)

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα —
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται
με τις ετικέτες, την επισήμανση
και τις πληροφορίες των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
που διατίθενται — Μέρος 1:
Γενικές απαιτήσεις.

Αριθμός σειράς

Καθορίζει τον σειριακό
αριθμό του κατασκευαστή,
ώστε να μπορεί να
προσδιοριστεί ένα
συγκεκριμένο
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Κατάλογος UL

Δ/Δ

Δ/Δ

Πιστοποιήσεις Εθνικά
Αναγνωρισμένων
Εργαστηρίων Δοκιμών (NRTL).

IEC 60601-1,
Αρ. αναφοράς
Πίνακας D.2,
Σύμβολο 20
(IEC 60417-5333)

Ιατρικός ηλεκτρικός
εξοπλισμός — Μέρος 1: Γενικές
απαιτήσεις για τη βασική
ασφάλεια και την ουσιώδη
επίδοση

Εφαρμοζόμενο
εξάρτημα
τύπου BF

Για τον προσδιορισμό
ενός εφαρμοζόμενου
εξαρτήματος τύπου BF που
συμμορφώνεται με το
πρότυπο IEC 60601-1.

ISO 152231:2016
Αρ. Αναφοράς
5.4.3. (ISO 70001641)

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα —
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται
με τις ετικέτες, την επισήμανση
και τις πληροφορίες των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
που διατίθενται.

Συμβουλευτείτε
τις οδηγίες
χρήσης

Υποδεικνύει ότι ο χρήστης
πρέπει να συμβουλευτεί τις
οδηγίες χρήσης.

Επεξήγηση
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Σύμβολο

ICS Aircal

Τίτλος
συμβόλων
σύμφωνα με το
αναφερόμενο
πρότυπο

Αναφορά
προτύπου

Τίτλος συμβόλου
προτύπου

IEC 60601-1,
Αρ. αναφοράς
Πίνακας D.2,
Σήμα ασφαλείας
10 (ISO 7010M002)

Ιατρικός ηλεκτρικός
εξοπλισμός — Μέρος 1: Γενικές
απαιτήσεις για τη βασική
ασφάλεια και την ουσιώδη
απόδοση.

Ακολουθήστε τις
οδηγίες χρήσης

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο/
φυλλάδιο οδηγιών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ για τον ΙΑΤΡΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
«Ακολουθήστε τις οδηγίες
χρήσης».

ISO 15223-1,
Ρήτρα 5.4.4
ISO 60601-1
Πίνακας D.1
σύμβολο 10

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα —
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται
με τις ετικέτες, την επισήμανση
και τις πληροφορίες των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
που διατίθενται.
Ιατρικός ηλεκτρικός
εξοπλισμός — Μέρος 1: Γενικές
απαιτήσεις για τη βασική
ασφάλεια και την ουσιώδη
απόδοση.

Προσοχή

Υποδεικνύει την απαίτηση
ο χρήστης να συμβουλευτεί
τις οδηγίες χρήσης
για σημαντικές
προειδοποιητικές
πληροφορίες, όπως
προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις που δεν είναι
δυνατό, για διάφορους
λόγους, να εμφανίζονται
πάνω στο ίδιο το
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

IEC 60601-1,
Πίνακας D.2
σύμβολο 2

Ιατρικός ηλεκτρικός
εξοπλισμός — Μέρος 1: Γενικές
απαιτήσεις για τη βασική
ασφάλεια και την ουσιώδη
απόδοση.

Ένδειξη γενικής
προειδοποίησης

Υποδεικνύει την απαίτηση
ο χρήστης να συμβουλευτεί
τις οδηγίες χρήσης
για σημαντικές
προειδοποιητικές
πληροφορίες, όπως
προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις που δεν είναι
δυνατό, για διάφορους
λόγους, να εμφανίζονται
πάνω στο ίδιο το
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

ISO 152231:2016
Αρ. Αναφοράς
5.2.8. (ISO 70002606)

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα —
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται
με τις ετικέτες, την επισήμανση
και τις πληροφορίες των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
που διατίθενται.

Μη χρησιμοποιείτε
το προϊόν εάν έχει
υποστεί ζημιά η
συσκευασία

Υποδεικνύει ότι το
ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν
πρέπει να χρησιμοποιηθεί,
εάν η συσκευασία έχει
υποστεί ζημιά ή έχει ανοίξει.

ISO 15223-1
Αρ. Αναφοράς
5.3.7 (ISO 70000632)

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα —
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται
με τις ετικέτες, την επισήμανση
και τις πληροφορίες των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
που διατίθενται.

Όρια
θερμοκρασίας

Υποδεικνύει τα όρια
θερμοκρασίας
(αποθήκευσης), στα οποία
μπορεί να εκτεθεί με
ασφάλεια το
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

ISO 152231:2016
Αρ. Αναφοράς
5.3.8. (ISO 70002620)

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα —
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται
με τις ετικέτες, την επισήμανση
και τις πληροφορίες των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
που διατίθενται.

Περιορισμός
υγρασίας

Υποδεικνύει τα όρια
υγρασίας (αποθήκευση) στα
οποία μπορεί να εκτεθεί με
ασφάλεια το
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Επεξήγηση
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Σύμβολο

24

Τίτλος
συμβόλων
σύμφωνα με το
αναφερόμενο
πρότυπο

Αναφορά
προτύπου

Τίτλος συμβόλου
προτύπου

ISO 152231:2016
Αρ. Αναφοράς
5.3.9 (ISO 70002621)

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα —
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται
με τις ετικέτες, την επισήμανση
και τις πληροφορίες των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
που διατίθενται.

Περιορισμός
ατμοσφαιρικής
πίεσης

Καθορίζει τα αποδεκτά
ανώτατα και κατώτατα όρια
ατμοσφαιρικής πίεσης για τη
μεταφορά και την
αποθήκευση.
ISO 15223 Περιορισμός
ατμοσφαιρικής πίεσης
ISO 7000 Περιορισμός
ατμοσφαιρικής πίεσης

ISO 152231:2016
Αρ. Αναφοράς
5.4.2. (ISO 70001051)

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα —
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται
με τις ετικέτες, την επισήμανση
και τις πληροφορίες των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
που διατίθενται

Να μην
επαναχρησιμοποιείται

Υποδεικνύει
ιατροτεχνολογικό προϊόν
που προορίζεται για μία
χρήση ή για χρήση σε έναν
μόνο ασθενή στη διάρκεια
μιας μεμονωμένης ιατρικής
πράξης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα συνώνυμα
για το «Μην
επαναχρησιμοποιείτε» είναι
«μίας χρήσης» και
«χρησιμοποιήστε μόνο μία
φορά».

ISO 7000/
IEC 60417
Σύμβολο 5009

Γραφικά σύμβολα για χρήση
στον εξοπλισμό

Σε αναμονή

Προσδιορίζει τη θέση του
διακόπτη ή τον διακόπτη
μέσω του οποίου μέρος του
εξοπλισμού είναι
ενεργοποιημένο για να τον
φέρει σε κατάσταση
αναμονής.

ISO 7000/
IEC 60417
Σύμβολο 5140

Γραφικά σύμβολα για χρήση
στον εξοπλισμό

Μη ιονίζουσα
ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία

Δείχνει γενικά αυξημένα,
δυνητικά επικίνδυνα
επίπεδα μη ιονίζουσας
ακτινοβολίας.

Δ/Δ

Δ/Δ

Ποδοδιακόπτης

Βρίσκεται στον πίσω πίνακα.
Θύρα για ποδοδιακόπτη.

Δ/Δ

Δ/Δ

Θύρα συστήματος
ICS VNG/ENG

Βρίσκεται στον πίσω πίνακα.
Θύρα για το σύστημα
ICS VNG/ENG.

Δ/Δ

Δ/Δ

Θύρα USB

Βρίσκεται στον πίσω πίνακα.
Θύρα για υπολογιστή
(χρησιμοποιείται για
αναβαθμίσεις
υλικολογισμικού και
μελλοντική ανάπτυξη).

Δ/Δ

Δ/Δ

Διακόπτης
προετοιμασίας

Βρίσκεται στον πίσω πίνακα.
Διακόπτης προετοιμασίας
για δεξαμενή νερού.

Επεξήγηση
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6.2

Γενικές προειδοποιήσεις, συστάσεις προσοχής και σημειώσεις
Τα προϊόντα ICS της Natus Medical Denmark ApS δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε συνδυασμό με συσκευές που
δεν έχουν εγκριθεί από την Natus Medical Denmark ApS. Η χρήση προϊόντων ICS της Natus με μη εγκεκριμένα
εξαρτήματα μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο για τον ασθενή. Όλα τα μέρη της συσκευής ICS Aircal είναι
κατάλληλα για χρήση εντός του περιβάλλοντος του ασθενούς.

6.2.1

Προειδοποιήσεις
Προειδοποίηση • Οι ακόλουθες συνθήκες ή πρακτικές ενδέχεται να ενέχουν πιθανό κίνδυνο θανάτου
ή σοβαρού τραυματισμού του χρήστη ή του ασθενούς:

ICS Aircal

•

Για λόγους ασφάλειας και για να μην ακυρωθεί η εγγύηση, η συσκευή ICS Aircal πρέπει να
υποβάλλεται σε τεχνική συντήρηση μόνο από πιστοποιημένο προσωπικό τεχνικής συντήρησης.
Σε περίπτωση ελαττωμάτων, καταγράψτε λεπτομερή περιγραφή των ελαττωμάτων και
επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Μην χρησιμοποιείτε το ελαττωματικό όργανο.

•

Φυλάξτε τη μονάδα μακριά από υγρά. Μην επιτρέπετε την εισχώρηση υγρασίας στο εσωτερικό της
μονάδας. Η υγρασία στο εσωτερικό της μονάδας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο όργανο και
ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ηλεκτροπληξίας του χρήστη ή του ασθενούς.

•

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ICS Aircal παρουσία εύφλεκτων παραγόντων (αερίων) ή σε
περιβάλλον πλούσιο με οξυγόνο.

•

Η συσκευή ICS Aircal προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο οι
εκπεμπόμενες διαταραχές είναι ελεγχόμενες. Ο χρήστης της συσκευής ICS Aircal μπορεί να βοηθήσει
στην αποτροπή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ του
φορητού και κινητού εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών ραδιοσυχνοτήτων.

•

Η συσκευή ICS Aircal πρέπει να εγκαθίσταται και να τίθεται σε λειτουργία σύμφωνα με τις
πληροφορίες ΗΜΣ που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός
ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσει τον ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό. Η συσκευή ICS Aircal
μπορεί να παρεμβάλλεται σε άλλον εξοπλισμό με απαιτήσεις εκπομπών CISPR.

•

Η χρήση εξαρτημάτων και καλωδίων διαφορετικών από αυτά που περιγράφονται στον κατάλογο
εξαρτημάτων του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες εκπομπές
ή μειωμένη ατρωσία της συσκευής ICS Aircal.

•

Η τυχαία ζημία και ο εσφαλμένος χειρισμός μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στη
λειτουργικότητα της συσκευής. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για συμβουλές.

•

Αξιοπιστία γείωσης που μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος σε
ισοδύναμη υποδοχή νοσοκομειακού τύπου.

•

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που συνιστώνται για την παροχή ερεθίσματος που παράγει απόκριση
συγκρίσιμη με τον καταιονισμό με νερό. Η παρατεταμένη διάρκεια πέραν των 60 δευτερολέπτων ή
εναλλακτικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία στον ασθενή.

•

Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που ορίζονται στην ενότητα Τεχνικές προδιαγραφές.
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6.2.2

Συστάσεις προσοχής
Προσοχή • Οι ακόλουθες συνθήκες ή πρακτικές ενδέχεται να παρουσιάζουν κίνδυνο τραυματισμού του
χρήστη ή του ασθενούς ή κίνδυνο ζημιάς των δεδομένων ή της συσκευής:

6.2.3

•

Κανένα μέρος δεν πρέπει να φαγωθεί, καεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για σκοπούς
πέραν των εφαρμογών που αναφέρονται στην ενότητα Προοριζόμενη χρήση αυτού του εγχειριδίου.

•

Ο εξοπλισμός μπορεί να απορριφθεί ως κανονικό ηλεκτρονικό απόρριμμα, σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς.

•

Ποτέ μην τοποθετείτε το ωτοσκόπιο της κεφαλής παροχής στο αφτί ασθενούς χωρίς να
τοποθετήσετε πρώτα το εξωτερικό ωτοσκόπιο μιας χρήσης. Το ωτοσκόπιο πρέπει να τοποθετείται
προσεκτικά στο αφτί του ασθενούς. Αποφύγετε την υπερβολική δύναμη ή την εισαγωγή σε μεγάλο
βάθος καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

•

Διακόψτε άμεσα τη χρήση εάν προκληθεί ερεθισμός δέρματος ή δυσφορία.

•

Ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού.

•

Μην καθαρίζετε ή επαναχρησιμοποιείτε το ωτοσκόπιο.

•

Μην κοιτάζετε απευθείας τη δέσμη φωτός και μην στρέφετε τη φωτεινή δέσμη προς την κατεύθυνση
των ματιών άλλων ανθρώπων. Μπορεί να τους βλάψει.

Σημειώσεις
Σημείωση • Οι ακόλουθες συνθήκες ή πρακτικές απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τον χρήστη:

6.3

•

Για λόγους ασφάλειας και λόγω των επιπτώσεων στην ΗΜΣ, τα παρελκόμενα που συνδέονται στα
εξαρτήματα εξόδου του εξοπλισμού πρέπει να είναι πανομοιότυπα με τον τύπο που παρασχέθηκε με
το σύστημα.

•

Συνιστάται η συσκευή να μη χρησιμοποιείται δίπλα ή επάνω σε άλλον εξοπλισμό (εκτός από το
ICS Chartr 200 VNG/ENG, όπως περιγράφεται στην ενότητα Διάταξη αίθουσας ή να τοποθετείται σε χώρο
με ανεπαρκή εξαερισμό, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της συσκευής. Εάν στοιβαχθεί ή
τοποθετηθεί δίπλα σε άλλο εξοπλισμό, διασφαλίστε ότι δεν επηρεάζεται η λειτουργία της συσκευής.

•

Πριν από την αποστολή, αποστραγγίστε το νερό από τη δεξαμενή και ασφαλίστε το περίβλημα της
αεραντλίας με τις βίδες μεταφοράς.

•

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, ανατρέξτε στην ενότητα Άλλες παραπομπές.

•

Εάν η σωστή λειτουργία ή η λειτουργική ασφάλεια της συσκευής καταιονισμού επηρεάζεται με
οποιονδήποτε τρόπο, αποσυνδέστε τον καταιονητήρα από την πρίζα και ασφαλίστε τον από περαιτέρω
χρήση.

•

Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει το έντυπο αντίγραφο των οδηγιών χρήσης από τον κατασκευαστή.

Κατασκευαστής
Natus Medical Denmark APS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup Δανία
Τηλ.: +45 45 75 55 55
Φαξ: +45 45 75 55 59
Email: otoinfo@natus.com
Ιστότοπος: hearing-balance.natus.com
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Τεχνική συντήρηση, καθαρισμός και συντήρηση

6.3.1

Ευθύνη κατασκευαστή
Ο κατασκευαστής θα θεωρείται υπεύθυνος για ζητήματα ασφάλειας, αξιοπιστίας και απόδοσης του εξοπλισμού
μόνο εάν:
•

Το σύνολο των ενεργειών συναρμολόγησης, επέκτασης, αναπροσαρμογής, τροποποιήσεων ή επισκευών
εκτελούνται από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού ή προσωπικό εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.

•

Η ηλεκτρική εγκατάσταση στην οποία είναι συνδεδεμένος ο εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις που
καθορίζονται στην ενότητα Τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος εγχειριδίου.

•

Ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Ο κατασκευαστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποποιηθεί κάθε ευθύνη για τη λειτουργική ασφάλεια,
αξιοπιστία και απόδοση του εξοπλισμού που έχει υποστεί τεχνική συντήρηση ή επισκευή από άλλα μέρη.
Σημείωση • Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Natus.

6.3.2

Οδηγίες πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης (eIFU)
Αντίγραφο των οδηγιών χρήσης σε μορφή PDF υπάρχει στην τοποθεσία του σχετικού προϊόντος:
•

Ακοή και ισορροπία: https://hearing-balance.natus.com/manuals

Αναζητήστε το «ICS Aircal Air Caloric Irrigator» και επιλέξτε την έκδοση για την τοπική σας γλώσσα για να δείτε τις
οδηγίες χρήσης.
Τα αρχεία μπορούν να εκτυπωθούν, να αποθηκευτούν ή να πραγματοποιηθεί αναζήτηση σε αυτά με χρήση
του Adobe Reader. Αντίγραφο του Adobe Reader μπορεί να ληφθεί απευθείας από την Adobe Systems
(www.adobe.com).
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Τεχνική συντήρηση, καθαρισμός και συντήρηση
Προειδοποίηση • Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, θανάτου ή άλλων σοβαρών
ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τη χρήση ή την εσφαλμένη χρήση της συσκευής.

7.1

Τεχνική συντήρηση
Προειδοποίηση • Για λόγους ασφάλειας και για να μην καταστεί άκυρη η εγγύηση, η τεχνική συντήρηση
και επισκευή του ηλεκτρικού ιατρικού εξοπλισμού πρέπει να εκτελείται μόνο από τον κατασκευαστή του
εξοπλισμού ή από προσωπικό τεχνικής συντήρησης εξουσιοδοτημένων συνεργείων. Σε περίπτωση
ελαττωμάτων, καταγράψτε λεπτομερή περιγραφή των ελαττωμάτων και επικοινωνήστε με τον
προμηθευτή σας. Μη χρησιμοποιείτε την ελαττωματική συσκευή.

7.2

Καθαρισμός
Διατηρείτε τη συσκευή ICS Aircal καθαρή και όσο το δυνατό γίνεται απαλλαγμένη από σκόνη. Για τον καθαρισμό
της εξωτερικής θήκης ή της κεφαλής παροχής, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί εμποτισμένο ελαφρά με μικρή
ποσότητα ήπιου απορρυπαντικού.
Προειδοποίηση • Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από υγρά. Μην επιτρέπετε την εισχώρηση υγρασίας
στο εσωτερικό της συσκευής. Η υγρασία στο εσωτερικό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και
ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας του χρήστη ή του ασθενούς.

ICS Aircal

27

Άλλες παραπομπές

7.2.1

Φακός στην κεφαλή παροχής
Ο φακός θα πρέπει να καθαρίζεται με πανί καθαρισμού οπτικού υλικού.

7.2.2

Ωτοσκόπιο (εξωτερικό)
Το ωτοσκόπιο είναι αναλώσιμο και μίας μόνο χρήσης. Μπορείτε να προμηθευτείτε πρόσθετα ωτοσκόπια από τη
Natus Medical Denmark ApS ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

7.2.3

Απόρριψη
Προσοχή • Τα ωτοσκόπια (εξωτερικά) είναι αναλώσιμα και μίας μόνο χρήσης. Η απόρριψη των
χρησιμοποιημένων ωτοσκοπίων θα πρέπει να ακολουθεί τους τοπικούς κανονισμούς.
Η Natus Medical Incorporated δεσμεύεται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα WEEE [Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)]. Αυτοί οι
κανονισμοί δηλώνουν ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά
για την κατάλληλη επεξεργασία και ανάκτηση, για να διασφαλιστεί ότι τα WEEE (ΑΗΗΕ) επαναχρησιμοποιούνται
ή ανακυκλώνονται με ασφάλεια. Βάσει αυτής της δέσμευσης, η Natus Medical Incorporated μπορεί να αναθέσει
στον τελικό χρήστη την υποχρέωση επιστροφής και ανακύκλωσης, εκτός αν έχουν γίνει άλλες διευθετήσεις.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τα συστήματα συλλογής και ανάκτησης που είναι διαθέσιμα για εσάς στην περιοχή
σας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση natus.com.
Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (EEE) περιέχει υλικά, συστατικά και ουσίες που ενδέχεται να είναι
επικίνδυνα και να παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, όταν τα WEEE δεν
υφίστανται σωστό χειρισμό. Συνεπώς, οι τελικοί χρήστες έχουν και αυτοί ρόλο στη διασφάλιση ότι τα WEEE
επαναχρησιμοποιούνται και ανακυκλώνονται με ασφάλεια. Οι χρήστες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
δεν πρέπει να απορρίπτουν τα WEEE μαζί με άλλα απόβλητα. Οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν τα δημοτικά
συστήματα συλλογής ή την υποχρέωση επιστροφής στον παραγωγό/εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένους μεταφορείς
αποβλήτων για τη μείωση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με τη διάθεση των αποβλήτων
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την αύξηση των δυνατοτήτων επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης
και ανάκτησης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Ο εξοπλισμός που φέρει το σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων αποτελεί ηλεκτρικό και
ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Το σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων καθορίζει ότι τα
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με μη διαχωρισμένα
απόβλητα, αλλά πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά.

7.3

Συντήρηση
Βαθμονόμηση
Δεν απαιτείται βαθμονόμηση αυτού του συστήματος. Ωστόσο, εάν το σύστημα δεν αποδίδει όπως αναμενόταν,
μπορεί να χρειαστεί νέα βαθμονόμηση.

8

Άλλες παραπομπές
Για περαιτέρω αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Natus, στη διεύθυνση www.natus.com.
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Τεχνικές προδιαγραφές
Η συσκευή ICS Aircal είναι τύπου 1079 της Natus Medical Denmark ApS.

Περιβάλλον λειτουργίας
Θερμοκρασία

+15 °C έως +35 °C (59 °F έως +95 °F)
Οι χειρισμοί σε θερμοκρασίες κάτω των –20 °C (–4 °F) ή άνω των +60 °C (140 °F)
μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη.

Σχετική υγρασία

<90%, 35 °C χωρίς συμπύκνωση

Πίεση αέρα

600 hPa έως 1.060 hPa

Αποθήκευση και χειρισμός
Θερμοκρασία

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

Σχετική υγρασία

<90%, 35 °C χωρίς συμπύκνωση

Πίεση αέρα

500 hPa έως 1.060 hPa

Δεξαμενή

Σημείωση • Εάν η συσκευή ICS Aircal πρόκειται αποθηκευτεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα χωρίς να χρησιμοποιηθεί ή να μεταφερθεί, η δεξαμενή θα
πρέπει να είναι άδεια.

Πρότυπα
Ασφάλεια

Κατηγορία I, Τύπος BF, IPX0.
Συμμορφώνεται με τα εξής πρότυπα:
IEC 60601-1:2005 + AMD1:2012
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 Αρ. 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2 Αρ. 60601-1-6:11(R16)

ΗΜΣ

IEC 60601-1-2:2014

Απόδοση

ICS Aircal

Εύρος θερμοκρασίας διέγερσης

12 °C έως 50 °C

Ψυχρό ερέθισμα

12 °C έως 37 °C (Συνιστώμενη ρύθμιση: 24 °C)

Θερμό ερέθισμα

37 °C έως 50 °C (Συνιστώμενη ρύθμιση: 50 °C)

Ένδειξη θερμοκρασίας

Ψηφιακή

Χρόνος έως τη θερμοκρασία

<60 δευτερόλεπτα

Ακρίβεια θερμοκρασίας

±0,4 °C

Εύρος χρόνου

1 έως 99 δευτερόλεπτα (Συνιστώμενη ρύθμιση: 60 δευτερόλεπτα)

Εύρος ρυθμού ροής

4,0–10 λίτρα/λεπτό (Συνιστώμενη ρύθμιση: 8 λίτρα ανά λεπτό)

Ακρίβεια ρυθμού ροής

±0,4 λίτρα ανά λεπτό
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Διαστάσεις
Πλάτος

34,3 cm (13,5 ίντσες)

Βάθος

30,5 cm (12 ίντσες)

Ύψος

10,2 cm (4 ίντσες)

Βάρος
Με άδεια δεξαμενή

7,9 kg (17,5 λίβρες)

Με πλήρη δεξαμενή

8,2 kg (18 λίβρες)

Τροφοδοσία ρεύματος
Τάση εισόδου

100–240 VAC 50/60 Hz

Κατανάλωση ισχύος

<192 VA

Ασφάλεια

T 1,6 H 250 V

Εφαρμοζόμενο εξάρτημα
Το εφαρμοζόμενο εξάρτημα της συσκευής ICS Aircal είναι η κεφαλή του καταιονητήρα.

Ουσιώδης επίδοση
Η συσκευή ICS Aircal δεν έχει καμία ουσιώδη επίδοση.
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9.1

ICS Aircal

Εξαρτήματα
Στοιχείο

Κωδικός είδους

Ωτοσκόπιο (Ποσότ. 25)

8-62-44100

Φακός

8-35-33300

Κιτ σύριγγας

8-62-46300

Χοάνη

1-12-66100

Κιτ βάσης για κεφαλή παροχής

8-62-46200

Καλώδιο mini-DIN 7 ακίδων (ICS Chartr 200, Hortmann Vestlab)

8-71-90400

Υποπολλαπλάσιο 9 ακίδων σε mini-DIN 7 ακίδων (ICS Chartr XP)

8-71-90300

Ποδοδιακόπτης

8-35-39700

Καλώδιο τροφοδοσίας, ισχύς IEC νοσοκομειακού τύπου, ΗΠΑ

7630024

Καλώδιο τροφοδοσίας, τυποποιημένο, ΕΕ

8-71-240

Καλώδιο τροφοδοσίας, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

8-71-80200

Καλώδιο τροφοδοσίας, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

8-71-82700

Καλώδιο τροφοδοσίας, ΒΡΑΖΙΛΙΑ

8-71-90600
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Σημειώσεις για την ΗΜΣ (Ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα)
•

Η συσκευή ICS Aircal είναι μέρος ενός ιατρικού ηλεκτρικού συστήματος και, κατά συνέπεια, υπόκειται σε ειδικά
προληπτικά μέτρα ασφάλειας. Για αυτό το λόγο, οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας που παρέχονται στο
παρόν έγγραφο πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια.

•

Οι φορητές και κινητές συσκευές επικοινωνίας υψηλών συχνοτήτων, όπως κινητά τηλέφωνα, ενδέχεται να
παρεμβάλλουν στη λειτουργία της συσκευής ICS Aircal.

IEC 60601-1:2012 και IEC 60601-1-2:2014
Καθοδήγηση και δήλωση κατασκευαστή — ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές για το σύνολο του εξοπλισμού και των συστημάτων
Η συσκευή ICS Aircal προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης της συσκευής ICS Aircal θα
πρέπει να διασφαλίζει τη χρήση της στο εν λόγω περιβάλλον.
Δοκιμή εκπομπών

Συμμόρφωση

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον — καθοδήγηση

Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων CISPR11

Ομάδα 1

Η συσκευή ICS Aircal χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων μόνο για την εσωτερική της
λειτουργία. Συνεπώς, οι εκπομπές RF της συσκευής είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι
πιθανό να προκαλέσουν παρεμβολές σε παρακείμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων CISPR11

Κατηγορία A

Αρμονικές εκπομπές
IEC 61000-3-2

Συμμορφώνεται

Διακυμάνσεις
τάσης/εκπομπές
διακύμανσης τάσης
IEC 61000-3-3

Συμμορφώνεται

Η συσκευή ICS Aircal είναι κατάλληλη για χρήση σε νοσοκομειακό και κλινικό περιβάλλον.
Τα χαρακτηριστικά ΕΚΠΟΜΠΩΝ του παρόντος εξοπλισμού τον καθιστούν κατάλληλο
για χρήση σε βιομηχανικές περιοχές και νοσοκομεία (CISPR 11 κατηγορίας A).
Εάν χρησιμοποιηθεί σε οικιακό περιβάλλον (για το οποίο συνήθως απαιτείται CISPR 11
κατηγορίας B), αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να μην προσφέρει επαρκή προστασία σε
υπηρεσίες επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων. Ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει
μέτρα μετριασμού, όπως μετεγκατάσταση ή επαναπροσανατολισμό του εξοπλισμού.

Καθοδήγηση και δήλωση κατασκευαστή — ηλεκτρομαγνητική ατρωσία για το σύνολο του εξοπλισμού και των συστημάτων
Η συσκευή ICS Aircal προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης της συσκευής ICS Aircal θα
πρέπει να διασφαλίζει τη χρήση της στο εν λόγω περιβάλλον.
Δοκιμή ατρωσίας

IEC 60601 επίπεδο δοκιμής

Επίπεδο συμμόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον — καθοδήγηση

Ηλεκτροστατικές
εκκενώσεις (ESD)

+/- 8 kV επαφής

+/- 8 kV επαφής

IEC 61000-4-2

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

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

+/- 8 kV, +/- 15 kV αέρα

+/- 8 kV, +/- 15 kV αέρα

Τα δάπεδα θα πρέπει να είναι από ξύλο, σκυρόδεμα
ή κεραμικά πλακίδια. Εάν τα δάπεδα καλύπτονται
με συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία πρέπει να
είναι τουλάχιστον 30%.

Γρήγορα μεταβατικά
ρεύματα/ριπές ηλεκτρικού
ρεύματος

+/- 2 kV για γραμμές
τροφοδοσίας ρεύματος

+/- 2 kV για γραμμές
τροφοδοσίας ρεύματος

+/- 1 kV για γραμμές
εισόδου/εξόδου

+/- 1 kV για γραμμές
εισόδου/εξόδου

+/- 1 kV γραμμή(ές) προς
γραμμή(ές)

+/- 1 kV γραμμή(ές) προς
γραμμή(ές)

+/- 2 kV γραμμή(ές) προς γείωση

+/- 2 kV γραμμή(ές) προς γείωση

+/- 2 kV γραμμή(ές)
Εισόδου/Εξόδου προς τη γείωση

+/- 2 kV γραμμή(ές)
Εισόδου/Εξόδου προς τη γείωση

IEC 61000-4-4
Υπέρταση
IEC 61000-4-5

Η ποιότητα της τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι
εκείνη ενός τυπικού περιβάλλοντος εμπορικών
ή νοσοκομειακών εγκαταστάσεων.
Η ποιότητα της τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι
εκείνη ενός τυπικού περιβάλλοντος εμπορικών
ή νοσοκομειακών εγκαταστάσεων.

Βυθίσεις τάσης, σύντομες
διακοπές και διακυμάνσεις
τάσης στις γραμμές
εισόδου τροφοδοσίας
ρεύματος IEC 61000-4-11

0% UT, 0,5 κύκλος

0% UT, 0,5 κύκλος

Η ποιότητα της τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι
εκείνη ενός τυπικού περιβάλλοντος εμπορικών
Σε 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, Σε 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
ή νοσοκομειακών εγκαταστάσεων. Εάν ο χρήστης
270° και 315°
270° και 315°
της συσκευής ICS Aircal χρειάζεται συνεχή
0% UT, 1 κύκλος
0% UT, 1 κύκλος
λειτουργία κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος,
συνιστάται η τροφοδοσία της συσκευής ICS Aircal
και
και
μέσω τροφοδοτικού αδιάλειπτης παροχής ισχύος
70% UT, 25/30 κύκλοι
70% UT, 25/30 κύκλοι
ή μέσω μπαταρίας.
Μονοφασική: στους 0°
Μονοφασική: στους 0°

Διακοπές τάσης στις
γραμμές εισόδου
τροφοδοσίας ρεύματος

0% UT, 250/300 κύκλοι

0% UT, 250/300 κύκλοι

IEC 61000-4-11
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Συχνότητα ισχύος
Μαγνητικό πεδίο
(50/60 Hz)

30 A/m

Δεν υπάρχουν σχετικές θύρες
που μπορούν να επηρεαστούν

IEC 61000-4-8

Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας ισχύος θα πρέπει
να βρίσκονται σε επίπεδα χαρακτηριστικά μιας
τυπικής τοποθεσίας σε ένα τυπικό περιβάλλον
εμπορικών ή νοσοκομειακών εγκαταστάσεων.

Το UT είναι η τάση του δικτύου AC (εναλλασσόμενου ρεύματος) πριν την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής.

Καθοδήγηση και δήλωση κατασκευαστή — ηλεκτρομαγνητική ατρωσία για εξοπλισμό και συστήματα για χρήση σε περιβάλλον Επαγγελματικής
φροντίδας υγείας
Η συσκευή ICS Aircal προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης της συσκευής ICS Aircal θα
πρέπει να διασφαλίζει τη χρήση της στο εν λόγω περιβάλλον.
Δοκιμή ατρωσίας

IEC 60601 επίπεδο δοκιμής

Επίπεδο συμμόρφωσης

Επαγόμενες ραδιοσυχνότητες

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz έως 80 MHz

150 kHz έως 80 MHz

6 V rms

6 V rms

Ζώνες ISM

Ζώνες ISM

Εκπεμπόμενη ραδιοσυχνότητα

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz έως 2,7 GHz

80 MHz έως 2,7 GHz

Πεδία εγγύτητας από ασύρματο εξοπλισμό
επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων

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

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον —
καθοδήγηση

Η απόσταση διαχωρισμού μεταξύ
οποιωνδήποτε ηλεκτρονικών μερών της
συσκευής ICS Aircal και οποιουδήποτε
ασύρματου εξοπλισμού επικοινωνίας
ραδιοσυχνοτήτων πρέπει να είναι
μεγαλύτερη από 30 cm (11,8 ίντσες).

Σημείωση 1: Στα 80 MHz και 800 MHz εφαρμόζεται η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
Σημείωση 2: Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και
την αντανάκλαση από κτίσματα, αντικείμενα και ανθρώπους.
a. Οι δυνάμεις πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως σταθμοί βάσεις (κινητών/ασύρματων) τηλεφώνων και επίγειων φορητών ραδιοφώνων,
ερασιτεχνικών ραδιοφωνικών σταθμών, ραδιοφωνικών εκπομπών στα AM και FM και τηλεοπτικών μεταδόσεων δεν μπορούν να προβλεφθούν
με ακρίβεια θεωρητικά. Για την αξιολόγηση του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος λόγω σταθερών πομπών ραδιοσυχνοτήτων, πρέπει να
εξετάζεται το ενδεχόμενο διεξαγωγής ηλεκτρομαγνητικής μελέτης χώρου. Εάν η μετρούμενη ισχύς πεδίου στην τοποθεσία όπου χρησιμοποιείται
η συσκευή ICS Aircal υπερβαίνει το παραπάνω ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης ραδιοσυχνοτήτων, η συσκευή ICS Aircal θα πρέπει να ελεγχθεί
προκειμένου να επαληθευτεί ότι λειτουργεί κανονικά. Εάν παρατηρηθεί μη φυσιολογική απόδοση, ενδέχεται να απαιτείται η λήψη πρόσθετων
μέτρων, όπως αλλαγή του προσανατολισμού ή αλλαγή θέσης της συσκευής ICS Aircal.
b. Στο εύρος συχνότητας 150 kHz έως 80 MHz, οι δυνάμεις πεδίου πρέπει να είναι μικρότερες από 3 V/m.

ICS Aircal
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Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ του φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών ραδιοσυχνοτήτων και της συσκευής
ICS Aircal
Η συσκευή ICS Aircal προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο οι εκπεμπόμενες διαταραχές ραδιοσυχνοτήτων είναι
ελεγχόμενες. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής ICS Aircal μπορούν να βοηθήσουν στην αποτροπή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, διατηρώντας
μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ του φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών ραδιοσυχνοτήτων (πομποί) και της συσκευής ICS Aircal όπως
συστήνεται παρακάτω, ανάλογα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνιών.
Ονομαστική μέγιστη ισχύς εξόδου
του πομπού
W

Απόσταση διαχωρισμού σύμφωνα με τη συχνότητα του πομπού
m
150 kHz έως 80 MHz

80 MHz έως 800 MHz

800 MHz έως 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

Για τους πομπούς με ονομαστική αξία στη μέγιστη ισχύ εξόδου που δεν αναγράφονται παραπάνω, η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού d σε
μέτρα (m) μπορεί να εκτιμηθεί με την εξίσωση που χρησιμοποιείται για τη συχνότητα του πομπού, όπου P είναι η μέγιστη τιμή ισχύος εξόδου του
πομπού σε watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού.
Σημείωση 1: Στα 80 MHz και 800 MHz εφαρμόζεται η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
Σημείωση 2: Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση
και την αντανάκλαση από κτίσματα, αντικείμενα και ανθρώπους.

IEC 60601-1-2:2007 και EN 60601-1-2:2007
Καθοδήγηση και δήλωση κατασκευαστή — ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές για το σύνολο του εξοπλισμού και των συστημάτων
Η συσκευή ICS Aircal προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης της συσκευής ICS Aircal θα
πρέπει να διασφαλίζει τη χρήση της στο εν λόγω περιβάλλον.
Δοκιμή εκπομπών

Συμμόρφωση

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον — καθοδήγηση

Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων

Ομάδα 1

Η συσκευή ICS Aircal χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων μόνο για την εσωτερική της
λειτουργία. Συνεπώς, οι εκπομπές RF της συσκευής είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι
πιθανό να προκαλέσουν παρεμβολές σε παρακείμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Κατηγορία A

Η συσκευή ICS Aircal είναι κατάλληλη για χρήση σε κάθε περιβάλλον,
συμπεριλαμβανομένου του οικιακού περιβάλλοντος και των περιβαλλόντων που είναι
άμεσα συνδεδεμένα με το δημόσιο δίκτυο παροχής ρεύματος χαμηλής τάσης που
τροφοδοτεί κτίρια οικιακής χρήσης.

Συμμορφώνεται

Τα χαρακτηριστικά ΕΚΠΟΜΠΩΝ του παρόντος εξοπλισμού τον καθιστούν κατάλληλο
για χρήση σε βιομηχανικές περιοχές και νοσοκομεία (CISPR 11 κατηγορίας A).
Εάν χρησιμοποιηθεί σε οικιακό περιβάλλον (για το οποίο συνήθως απαιτείται CISPR 11
κατηγορίας B), αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να μην προσφέρει επαρκή προστασία σε
υπηρεσίες επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων. Ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει
μέτρα μετριασμού, όπως μετεγκατάσταση ή επαναπροσανατολισμό του εξοπλισμού.

CISPR11
Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων
CISPR11
Αρμονικές εκπομπές
IEC 61000-3-2
Διακυμάνσεις
τάσης/εκπομπές
διακύμανσης τάσης
IEC 61000-3-3

34

Συμμορφώνεται

ICS Aircal

Σημειώσεις για την ΗΜΣ (Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)

Καθοδήγηση και δήλωση κατασκευαστή — ηλεκτρομαγνητική ατρωσία για το σύνολο του εξοπλισμού και των συστημάτων
Η συσκευή ICS Aircal προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης της συσκευής ICS Aircal θα
πρέπει να διασφαλίζει τη χρήση της στο εν λόγω περιβάλλον.
Δοκιμή ατρωσίας

IEC 60601 επίπεδο δοκιμής

Επίπεδο συμμόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον — καθοδήγηση

Ηλεκτροστατικές
εκκενώσεις (ESD)

+/- 6 kV επαφής

+/- 6 kV επαφής

+/- 8 kV αέρα

+/- 8 kV αέρα

Τα δάπεδα θα πρέπει να είναι από ξύλο, σκυρόδεμα
ή κεραμικά πλακίδια. Εάν τα δάπεδα καλύπτονται με
συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία πρέπει να είναι
τουλάχιστον 30%.

+/- 2 kV για γραμμές
τροφοδοσίας ρεύματος

+/- 2 kV για γραμμές
τροφοδοσίας ρεύματος

+/- 1 kV για γραμμές
εισόδου/εξόδου

+/- 1 kV για γραμμές
εισόδου/εξόδου

+/- 1 kV γραμμή(ές) προς
γραμμή(ές)

+/- 1 kV γραμμή(ές) προς
γραμμή(ές)

+/- 2 kV γραμμή(ές) προς
γείωση

+/- 2 kV γραμμή(ές) προς
γείωση

<5% UT (>95% βύθιση σε UT)
για 0,5 κύκλο

<5% UT (>95% βύθιση σε UT)
για 0,5 κύκλο

40% UT (60% βύθιση σε UT)
για 5 κύκλους

40% UT (60% βύθιση σε UT)
για 5 κύκλους

70% UT (30% βύθιση σε UT)
για 25 κύκλους

70% UT (30% βύθιση σε UT)
για 25 κύκλους

<5% UT (>95% βύθιση σε UT)
για 5 δευτ.

<5% UT (>95% βύθιση σε UT)
για 5 δευτ.

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-2
Γρήγορα μεταβατικά
ρεύματα/ριπές ηλεκτρικού
ρεύματος
IEC 61000-4-4
Υπέρταση
IEC 61000-4-5

Βυθίσεις τάσης, σύντομες
διακοπές και διακυμάνσεις
τάσης σε γραμμές εισόδου
παροχής ρεύματος
IEC 61000-4-11

Συχνότητα ισχύος
Μαγνητικό πεδίο
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

Η ποιότητα της τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι
εκείνη ενός τυπικού περιβάλλοντος εμπορικών
ή νοσοκομειακών εγκαταστάσεων.

Η ποιότητα της τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι
εκείνη ενός τυπικού περιβάλλοντος εμπορικών
ή νοσοκομειακών εγκαταστάσεων.

Η ποιότητα της τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι
εκείνη ενός τυπικού περιβάλλοντος εμπορικών
ή νοσοκομειακών εγκαταστάσεων. Εάν ο χρήστης της
συσκευής ICS Aircal χρειάζεται συνεχή λειτουργία κατά
τη διάρκεια διακοπών ρεύματος, συνιστάται
η τροφοδοσία της συσκευής ICS Aircal μέσω
τροφοδοτικού αδιάλειπτης παροχής ισχύος ή μέσω
μπαταρίας.

Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας ισχύος θα πρέπει να
βρίσκονται σε επίπεδα χαρακτηριστικά μιας τυπικής
τοποθεσίας σε ένα τυπικό περιβάλλον εμπορικών
ή νοσοκομειακών εγκαταστάσεων.

Το UT είναι η τάση του δικτύου AC (εναλλασσόμενου ρεύματος) πριν την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής.

ICS Aircal

35

Σημειώσεις για την ΗΜΣ (Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)
Καθοδήγηση και δήλωση κατασκευαστή — ηλεκτρομαγνητική ατρωσία για εξοπλισμό και συστήματα που ΔΕΝ χρησιμοποιούνται στην
υποστήριξη ζωής
Η συσκευή ICS Aircal προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης της συσκευής ICS Aircal θα
πρέπει να διασφαλίζει τη χρήση της στο εν λόγω περιβάλλον.
Δοκιμή ατρωσίας

IEC 60601 επίπεδο δοκιμής

Επίπεδο συμμόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον — καθοδήγηση

Αγώγιμες ραδιοσυχνότητες
IEC 61000-4-6

3 V rms

3 V rms

150 kHz έως 80 MHz

150 kHz έως 80 MHz

Οι φορητοί και κινητοί εξοπλισμοί επικοινωνιών
μέσω ραδιοσυχνοτήτων δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται σε μικρότερη απόσταση από
οποιοδήποτε τμήμα της συσκευής ICS Aircal,
συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων, από τη
συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού από τον
εξοπλισμό, η οποία υπολογίζεται από την εξίσωση
που ισχύει για τη συχνότητα του πομπού.
Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού:
d = 1,2

Ακτινοβολούμενες ραδιοσυχνότητες
IEC 61000-4-3

3 V/m

3 V/m

80 MHz έως 2,5 GHz

80 MHz έως 2,5 GHz

d = 1,2

για 80 MHz έως 800 MHz

d = 2,3

για 80 MHz έως 2,5 GHz,

όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου
του πομπού σε watt (W) σύμφωνα με τον
κατασκευαστή του πομπού και το d είναι
η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού σε
μέτρα (m).
Οι εντάσεις πεδίου από σταθερούς πομπούς
α
ραδιοσυχνοτήτων, όπως έχουν καθοριστεί με
ηλεκτρομαγνητική μελέτη χώρου, πρέπει να είναι
μικρότερες από το επίπεδο συμμόρφωσης σε
β
κάθε εύρος συχνοτήτων .
Εγγύς εξοπλισμού που είναι δεικτοδοτημένος με
αυτό το σύμβολο ενδέχεται να προκύψουν
παρεμβολές:

Σημείωση 1: Στα 80 MHz και 800 MHz εφαρμόζεται η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
Σημείωση 2: Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και
την αντανάκλαση από κτίσματα, αντικείμενα και ανθρώπους.
a. Οι ζώνες ISM (βιομηχανική, επιστημονική και ιατρική) μεταξύ 150 kHz και 80 MHz είναι 6,765 MHz έως 6,795 MHz, 13,553 MHz έως 13,567 MHz,
26,957 MHz έως 27,283 MHz και 40,66 MHz έως 40,70 MHz.
b. Τα επίπεδα συμμόρφωσης στις ζώνες συχνοτήτων ISM μεταξύ 150 kHz και 80 MHz και στο εύρος συχνοτήτων 80 MHz έως 2,5 GHz προορίζονται
να μειώσουν την πιθανότητα πρόκλησης παρεμβολών από φορητό/κινητό εξοπλισμό επικοινωνιών, σε περίπτωση ακούσιας εισαγωγής του σε
περιοχές ασθενών. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιείται ένας πρόσθετος συντελεστής 10/3 στον υπολογισμό της συνιστώμενης απόστασης
διαχωρισμού από πομπούς σε αυτά τα εύρη συχνοτήτων.
c. Οι δυνάμεις πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως σταθμοί βάσεις (κινητών/ασύρματων) τηλεφώνων και επίγειων φορητών ραδιοφώνων,
ερασιτεχνικών ραδιοφωνικών σταθμών, ραδιοφωνικών εκπομπών στα AM και FM και τηλεοπτικών μεταδόσεων δεν μπορούν να προβλεφθούν
με ακρίβεια θεωρητικά. Για την αξιολόγηση του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος λόγω σταθερών πομπών ραδιοσυχνοτήτων, πρέπει να
εξετάζεται το ενδεχόμενο διεξαγωγής ηλεκτρομαγνητικής μελέτης χώρου. Εάν η μετρούμενη ισχύς πεδίου στην τοποθεσία όπου χρησιμοποιείται
η συσκευή ICS Aircal υπερβαίνει το παραπάνω ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης ραδιοσυχνοτήτων, η συσκευή ICS Aircal θα πρέπει να ελεγχθεί
προκειμένου να επαληθευτεί ότι λειτουργεί κανονικά. Εάν παρατηρηθεί μη φυσιολογική απόδοση, ενδέχεται να απαιτείται η λήψη πρόσθετων
μέτρων, όπως αλλαγή του προσανατολισμού ή αλλαγή θέσης της συσκευής ICS Aircal.
d. Στο εύρος συχνότητας 150 kHz έως 80 MHz, οι δυνάμεις πεδίου πρέπει να είναι μικρότερες από 3 V/m.
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Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ του φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών ραδιοσυχνοτήτων και της συσκευής
ICS Aircal
Η συσκευή ICS Aircal προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο οι εκπεμπόμενες διαταραχές ραδιοσυχνοτήτων είναι
ελεγχόμενες. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής ICS Aircal μπορούν να βοηθήσουν στην αποτροπή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, διατηρώντας
μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ του φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών ραδιοσυχνοτήτων (πομποί) και της συσκευής ICS Aircal όπως
συστήνεται παρακάτω, ανάλογα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνιών.
Ονομαστική μέγιστη ισχύς εξόδου
του πομπού
W

Απόσταση διαχωρισμού σύμφωνα με τη συχνότητα του πομπού
m
150 kHz έως 80 MHz

80 MHz έως 800 MHz

800 MHz έως 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

Για τους πομπούς με ονομαστική αξία στη μέγιστη ισχύ εξόδου που δεν αναγράφονται παραπάνω, η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού d σε
μέτρα (m) μπορεί να εκτιμηθεί με την εξίσωση που χρησιμοποιείται για τη συχνότητα του πομπού, όπου P είναι η μέγιστη τιμή ισχύος εξόδου του
πομπού σε watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού.
Σημείωση 1: Στα 80 MHz και 800 MHz εφαρμόζεται η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
Σημείωση 2: Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση
και την αντανάκλαση από κτίσματα, αντικείμενα και ανθρώπους.

ICS Aircal
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πρόβλημα
Η προειδοποίηση υπερθέρμανσης του
ICS AirCal ηχεί ένα συνεχές ηχητικό σήμα.
Αιτίες:
1.

Η δεξαμενή νερού είναι χαμηλή/άδεια.

2.

Το ICS AirCal έλαβε κλίση 20° ή
περισσότερο ενώ η αντλία ήταν σε
λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος η αντλία να
πάρει αέρα αντί για νερό.

3.

Το ICS AirCal δεν λειτουργεί σωστά.

Επιλογή 1:
Δείτε την ένδειξη στάθμης νερού. Εάν η γραμμή είναι πορτοκαλί,
σημαίνει ότι πρέπει να αναπληρώσετε το νερό στο ICS AirCal.
Απενεργοποιήστε το ICS AirCal. Ακολουθήστε τη διαδικασία
πλήρωσης και προετοιμασίας στην επιλογή Διαδικασία πλήρωσης
και προετοιμασίας. Ενεργοποιήστε τη μονάδα και βεβαιωθείτε ότι
λειτουργεί σωστά.

Επιλογή 2:
Δείτε την ένδειξη στάθμης νερού. Εάν η γραμμή είναι μπλε,
σημαίνει ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού αλλά θα πρέπει να
επαληθευτεί. Απενεργοποιήστε το ICS AirCal. Ακολουθήστε τη
διαδικασία πλήρωσης και προετοιμασίας στην επιλογή Διαδικασία
πλήρωσης και προετοιμασίας.
Ωστόσο, ελέγξτε οπτικά αν υπάρχει νερό στη δεξαμενή. Εάν δεν
υπάρχει νερό ή είναι πολύ χαμηλή η στάθμη, αναπληρώστε το νερό.
Ενεργοποιήστε τη μονάδα και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.
Ανεξάρτητα με το αν λειτουργούν οι μονάδες ή όχι, επικοινωνήστε με
το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Natus Medical Denmark ApS και
αναφέρετε ότι το ICS AirCal δεν λειτουργεί όπως αναμένεται.

Διαδικασία αφαίρεσης νερού

Προσοχή • Εάν πρόκειται να
αποστείλετε τη συσκευή,
βεβαιωθείτε για τα εξής:
1) Αποστραγγίστε το νερό από
τη δεξαμενή για να
αποτρέψετε την πιθανότητα
ζημιάς που προκαλείται από
την ψύξη και
2) Στερεώστε το περίβλημα
της αεραντλίας με τις βίδες
μεταφοράς που παρέχονται
με τη συσκευή.
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1.

Απενεργοποιήστε το ICS Aircal και αποσυνδέστε το
ICS AirCal από την επιτοίχια ηλεκτρική πρίζα.

2.

Σκουπίστε τυχόν σκόνη από το επάνω μέρος του
ICS AirCal πριν ανοίξετε τη θήκη για να γεμίσετε τη
δεξαμενή.

3.

Έχετε τον μπροστινό πίνακα του καταιονητήρα
στραμμένο προς το μέρος σας. Στην πίσω δεξιά
πλευρά υπάρχει ένα μικρό κάλυμμα.
Χρησιμοποιώντας το κλειδί Allen (παρέχεται με τη
βάση) ξεβιδώστε το κάλυμμα και αφαιρέστε το.

4.

Χρησιμοποιώντας το κλειδί Allen, ξεβιδώστε το
εσωτερικό κάλυμμα και αφαιρέστε το.

5.

Χρησιμοποιώντας το κιτ σύριγγας που
παρέχεται, αφαιρέστε το νερό από τη δεξαμενή.

6.

Συνδέστε το ICS AirCal στην επιτοίχια ηλεκτρική
πρίζα και ενεργοποιήστε το ICS Aircal.

7.

Απενεργοποιήστε τη ροή αέρα.

8.

Για την πλήρωση της αντλίας, εντοπίστε τον διακόπτη
προετοιμασίας στον πίσω πίνακα.

9.

Πατήστε τον διακόπτη προετοιμασίας για
ενεργοποίηση και κρατήστε τον πατημένο για
5 δευτερόλεπτα.

ICS Aircal
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Διαδικασίες υλικολογισμικού
Για την αναβάθμιση του υλικολογισμικού ICS AirCal, εντοπίστε το μέσο αναβάθμισης υλικολογισμικού ICS AirCal και
έναν υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής ICS AirCal. Για την
εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης της συσκευής, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα Εγκατάσταση του
προγράμματος οδήγησης της συσκευής πριν συνεχίσετε.

12.1

Αναβάθμιση του υλικολογισμικού
Απενεργοποιήστε τη συσκευή ICS Aircal.
Στον πίσω πίνακα, εντοπίστε το κουμπί λειτουργίας υλικολογισμικού (πρόσβαση μέσω της οπής Α) και τη
θύρα USB (Β).

A.

Πρόσβαση στο κουμπί υλικολογισμικού

B.

Θύρα USB

Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB του ICS Aircal και στη θύρα USB του υπολογιστή.
Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και εντοπίστε την αναβάθμιση υλικολογισμικού ICS AirCal.
Χρησιμοποιώντας ένα στυλό διαρκείας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας υλικολογισμικού κατά την
ενεργοποίηση του ICS Aircal. Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα (η οθόνη θα είναι κενή).
Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο AircalFirmwareUpdate.exe για να εκτελεστεί το πρόγραμμα ενημέρωσης.
Κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση υλικολογισμικού Aircal.
Σημείωση • Εάν η αναβάθμιση δεν είναι επιτυχής, κάντε κλικ στην επιλογή Εγγραφή αρχείου καταγραφής
ενημέρωσης σε αρχείο κειμένου. Αποστείλετε αυτό το αρχείο στην υποστήριξη πελατών της
Natus Medical Denmark ApS.

12.2

Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης της συσκευής
Αυτή η διαδικασία εγκαθιστά το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής στον υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθεί για
την ενημέρωση του υλικολογισμικού ICS Aircal.
Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
Εντοπίστε την αναβάθμιση υλικολογισμικού ICS AirCal.
Στον φάκελο αναβάθμισης, μέσα στον φάκελο Aircal Driver, εντοπίστε το αρχείο AirCalInstaller.exe.
Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο για να εκτελεστεί το πρόγραμμα εγκατάστασης.
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