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Eszközleírás
Az ICS Aircal® levegős kalorikus irrigátor egy kényelmesen használható és pontos levegős kalorikus irrigátor
nystagmus előidézéshez VNG/ENG vizsgálatok során. Az eszköz gondosan szabályozott levegőáram révén biztosít
hőstimulációt. A levegő hőmérséklete 12 °C és 50 °C között állítható. A rendszerben két hőmérséklet-előbeállítás
adható meg – egy a meleg levegőhöz, és egy a hideg kalorikus stimulációhoz. A pontos hőmérséklet-szabályozást
a levegőkimenet közelében elhelyezett termisztor biztosítja. Az otoszkópos stimulálófej innovatív kialakítása
lehetővé teszi a stimulálás helyének megfigyelését, hogy a válaszok érvényesek és megismételhetők legyenek.

1.1

Rendeltetés
A levegős kalorikus stimulátor egy olyan eszköz, amely szabályozott sebességű és hőmérsékletű légáramot juttat
a páciens hallójáratába az egyensúlyi rendszere vestibularis funkciójának vizsgálata céljából. A félkör alakú ívjáratok
vestibularis stimulálása akaratlan szemmozgást idéz elő, amely egy nystagmográf segítségével kerül mérésre és
rögzítésre.

1.2

Tervezett felhasználók és a páciensek célcsoportja
Az ICS Aircal rendszer kizárólag képesített orvosi személyzet által használható, akiknek előzetes ismereteik vannak
az eljárás alapját képező orvosi és tudományos tényekről.
Az ICS Aircal rendszer bármilyen életkorú páciensen használható, aki képes elviselni a vizsgálatot.

1.3

Klinikai előnyök
A kalorikus vizsgálat egy általános klinikai eljárás, amely során az orvos adott időtartam alatt meleg vagy hideg
levegőt vagy vizet juttat a páciens hallójáratába, majd méri és elemzi az ennek eredményeként jelentkező
szemmozgást. A kalorikus vizsgálat először fixáció nélkül kerül elvégzésre, majd a stimulust követő meghatározott
időtartam után fixációval is. Ezeket a vizsgálatokat úgy tervezték meg, hogy a differenciáldiagnosztika segítésére
szolgáló vestibularis vizsgálatok részét képezzék.

1.4

Ellenjavallatok és mellékhatások
Ne végezzen irrigációt olyan betegeknél, akiknek perforált a dobhártyájuk.

1.5

Tipográfiai konvenciók
A Vigyázat, Figyelem és Megjegyzés kifejezések használata
A szoftver és az eszköz biztonságos és helyes használatára vonatkozó figyelemfelhívás érdekében a kézikönyvben
a következő figyelmeztető kijelentések szerepelnek:
Vigyázat • Azt jelzi, hogy fennáll az eszköz használatával vagy nem megfelelő használatával összefüggésbe
hozható sérülések, halál és egyéb súlyos mellékhatások kockázata.

Figyelem • Azt jelzi, hogy fennáll annak lehetősége, hogy az eszköz használatával vagy nem megfelelő
használatával kapcsolatban probléma merül fel. Ilyen probléma lehet az eszköz hibás működése, az eszköz
meghibásodása, vagy az eszköz vagy más vagyontárgyak megrongálódása.

Megjegyzés • Azt jelzi, hogy különös figyelmet kell tanúsítani.
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Első lépések

2.1

Helyiség beállítása
A

H

D
B
G

C
E
A.
B.
C.
D.

Mosogató
Számítógép
Eszközpult
Szekrények a pult felett

F
E.
F.
G.
H.

Vizsgáló széke
Lábtartó
Vizsgálóasztal
Telefon

Az ICS Aircal eszközt úgy tervezték meg, hogy bármilyen magasságban, például asztalon vagy kocsin is használható
legyen. Az ICS Aircal eszköz egy ICS Chartr® 200 VNG/ENG készüléken is elhelyezhető. Az ICS Aircal eszközt ajánlott
felülre helyezni, hogy szükség esetén fel lehessen tölteni vízzel. Győződjön meg arról, hogy a stimulálófej elér
a páciens füléig. Ügyeljen arra, hogy széke magasságát úgy állítsa be, hogy irrigáció közben lássa a dobhártyát.
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Figyelem • Az ICS Aircal rendszert csak szakképzett orvosi személyzet használhatja.

2.2

Telepítés és beállítás

2.2.1

A szállítási csavarok eltávolítása
A szállítás közbeni sérülések elkerülése érdekében a levegőszivattyú-ház szállítási csavarokkal rögzítésre kerül.
Ezeket a csavarokat el kell távolítani, hogy a ház mozoghasson, és ily módon csökkenjen a levegőszivattyú működése
közben keletkező zaj. Fontos, hogy a szállítási csavarokat őrizze meg, hogy ha az eszközt bármikor szállítani kell,
rögzíteni tudja a házat.
Távolítsa el a szállítási csavarokat (A) és (B).
A fecskendőkészlettel, a tölcsérrel és az imbuszkulccsal együtt tárolja.

2.2.2

A stimulálófej tartójának felszerelése
Megjegyzés • A tartót a víztartály feltöltése előtt szerelje fel. A felszereléshez az ICS Aircal eszközt legalább 20°-os
szögben meg kell dönteni. Ha ekkor a víztartályban víz van, az eszköz megdöntésével levegő kerülhet a rendszerbe.
Kicsi az esélye, hogy emiatt kár keletkezne a rendszerben, de a víztartályt fel kell tölteni, hogy a rendszer
megfelelően működjön, és ne melegedjen túl.
A stimulálófej tartójának felszerelése előtt határozza meg, hogyan szeretné felszerelni:
•

A tartó az egység jobb és bal oldalára is felszerelhető.

•

Azon egységek esetében, amelyek nem az asztal szélén kerülnek elhelyezésre, a tartót javasolt vízszintesen
felszerelni (A).
Azon egységek esetében, amelyek az asztal szélén kerülnek elhelyezésre, a tartót javasolt ferdén felszerelni (B).

ICS Aircal
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Keresse meg a tartóhoz mellékelt zacskót, amelyben három csavar és egy imbuszkulcs található.
Fordítsa az ICS Aircal eszközt az oldalára úgy, hogy az az oldala nézzen a mennyezet felé, amelyikre a tartót fel
kívánja szerelni, és az egység alja nézzen Ön felé.
Keresse meg a konzol rögzítési furatait.

A csavarokkal szerelje fel az egységre a konzolt, az imbuszkulccsal pedig húzza meg a csavarokat.
Tartsa a tartót úgy, hogy a stimulálófej alját tartó vége nézzen az egység eleje felé. Vízszintesen csúsztassa
a tartót a konzolra.

Azon egységek esetében, amelyek az asztal szélén kerülnek elhelyezésre, ütközésig döntse előre a konzolt.
Ügyeljen arra, hogy a konzolon lévő rögzítőfurat egy vonalban legyen a tartó rögzítőfuratával. Szerelje fel
a tartót a konzolra, az imbuszkulccsal pedig húzza meg a csavart.
Az imbuszkulcsot a fecskendőkészlettel együtt tárolja. A víztartály feltöltésekor szüksége lesz rá.

2.2.3

Az ICS Aircal hátlapja

A firmware az USB-port
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segítségével frissíthető. Lásd: Firmware-rel kapcsolatos eljárások ► 36.
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2.2.3.1

A lábkapcsoló csatlakoztatása
Az ICS Aircal eszközhöz egy lábkapcsoló is tartozik. Csatlakoztassa a lábkapcsolót az irrigátor hátuljához
.
Ha az ICS Aircal eszköz egy ICS VNG/ENG rendszerhez van csatlakoztatva, és a lábkapcsolóval nem csak a kalorikus
vizsgálatot szeretné elindítani, az irrigátort a lábkapcsoló használatához be kell kapcsolni.

2.2.3.2

Csatlakoztatás ICS VNG/ENG rendszerhez
Az ICS Aircal eszköz egy ICS VNG/ENG rendszerhez is csatlakoztatható. Csatlakoztassa az irrigátor kábelét az irrigátor
hátuljához

, majd az ICS VNG/ENG rendszerhez.

A két eszköz csatlakoztatása további funkciók használatát teszi lehetővé. Bővebb információkért lásd:
Az aktiválóravasz használata ► 18

2.2.3.3

A tápkábel csatlakoztatása
Az ICS Aircal eszközt egy hálózati fali aljzathoz kell csatlakoztatni oly módon, hogy a tápkábelt csatlakoztatja az
ICS Aircal eszközhöz és a fali aljzathoz.

A. Tápkábel csatlakozója
Vigyázat • Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ezt az eszközt kizárólag védőföldeléses hálózati
aljzathoz szabad csatlakoztatni.

2.2.3.4

A tápkábel leválasztása
Az ICS Aircal eszközt és minden hozzá csatlakozó, saját áramforrásból táplált készüléket ki kell kapcsolni, mielőtt
bármilyen csatlakoztatást létrehozna.
Vigyázat • Áramtalanításhoz húzza ki az eszközt a hálózati aljzatból. Úgy helyezze el az egységet, hogy
hálózati csatlakozóját könnyen ki tudja húzni a hálózati aljzatból.

2.2.3.5

Víz betöltése és feltöltési eljárás
Az ICS Aircal eszköz vizet használ a levegő lehűtésére. Az eszköz használata előtt fel kell tölteni a víztartályt.
Vigyázat • Az áramütés elkerülése érdekében az ICS Aircal eszközt ki kell kapcsolni és ki kell húzni a hálózati
aljzatból, amikor a víztartályt feltölti vagy újratölti.

ICS Aircal
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Megjegyzés • Kövesse az alábbi eljárást:
Ha az ICS Aircal eszközt most kapta meg, és az eszköz száraz. Ha az eszközt fel kell tölteni.
Ha a kijelzett vízszint nullára csökkent, mert a felhasználó nem töltötte fel, amikor a narancssárga sáv
megjelent.
Ha az ICS Aircal eszközt 20°-nál jobban megdöntötte, miközben a vízszivattyú járt.
Ha a fentiek egyike sem teljesül, a vízszint kijelzésénél a narancssárga sáv látható és az eszközt fel kell tölteni,
kövesse az itt található utasításokat: Utántöltési eljárás.

Megjegyzés • Kizárólag desztillált vizet használjon. A csapvíz használata ásványi anyagok lerakódásához vezet,
és károsítja az ICS Aircal eszközt.

Víz betöltése
Kapcsolja ki az ICS Aircal eszközt, és válassza le a hálózati aljzatról.
Törölje le a port az eszközház tetejéről.
Az előlap felől nézve keresse meg a jobb hátsó részen lévő, kis méretű fedelet. Az imbuszkulcs (mellékelve)
segítségével távolítsa el a víztartály fedelét.

A.

Víztartály fedele

Az imbuszkulcs (a tartóhoz mellékelve) segítségével távolítsa el a belső fedelet.

A.
10

Belső fedél
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Nyissa ki az ICS Aircal eszközhöz mellékelt tölcsért, és helyezze a víztartály töltőnyílásába.

A.

Tölcsér

Öntsön vizet a tölcsér segítségével a tartályba.
Figyeljen a vízszintre. A felső kiöblösödés aljáig töltse fel. NE töltse túl a tartályt.
Távolítsa el a tölcsért.
Törölje le az esetlegesen kifröccsent vizet a belső fedél helyén lévő kis bemélyedésekből.
Helyezze vissza a belső fedelet.

Feltöltés
Csatlakoztassa tápkábelt az eszközhöz és a fali aljzathoz, majd kapcsolja be.
Kapcsolja le a légáramot.
Keresse meg a feltöltés kapcsolót a hátlapon

.

A bekapcsoláshoz 5 másodpercig tartsa lenyomva a feltöltés kapcsolót.
A kikapcsoláshoz engedje el a feltöltés kapcsolót, és várjon 5 másodpercig.
Összesen 10 alkalommal ismételje meg a 4. lépést, és 10 alkalommal az 5. lépést.
Nyomja meg a hűtés gombot

. Csökkentse a hőmérsékletet 12 °C-ra.

Ha a hőmérséklet elérte a beállított hőmérsékletet, az irrigátor feltöltése befejeződött. Folytassa a 10. lépéssel.
Figyelem • Ha a hőmérséklet kb. 3 perc alatt nem érte el a 12 °C-ot, vagy megszólal a túl magas
hőmérséklet riasztás, folytassa a Feltöltés hajlított csővel eljárással.
Kapcsolja ki az eszközt, és válassza le a fali aljzatról.
Távolítsa el a belső fedelet.
Ellenőrizze, hogy a víztartály tele van-e. Ha nem, helyezze a tölcsért a víztartály töltőnyílásába, és töltsön be vizet.
Távolítsa el a tölcsért, és helyezze vissza a belső fedelet. Húzza meg a csavarokat.
Helyezze vissza külső fedelet, és húzza meg a csavarokat.
Csatlakoztassa tápkábelt az eszközhöz és a fali aljzathoz, majd kapcsolja be.
Megjegyzés • A kalorikus irrigálás alapértelmezett légárama 8 l/perc. Ha az eszközt szállították, előfordulhat,
hogy a légáram-beállító gomb eltekeredett. Be kell állítania a légáramot.
ICS Aircal
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Feltöltés hajlított csővel
Fogja a hajlított csővel ellátott fecskendőt, és szívjon fel a fecskendőt megtöltő mennyiségű vizet a tartályból
a fecskendőbe.
Helyezze a hajlított cső végét a szivattyú szívónyílásához. A cső az irrigátor eleje felé nézzen.

Miközben nyomva tartja a feltöltés kapcsolót

, fecskendezze a vizet a szívónyílásba.

Engedje el a feltöltés kapcsolót.
A bekapcsoláshoz 5 másodpercig tartsa lenyomva a feltöltés kapcsolót.
A kikapcsoláshoz engedje el a feltöltés kapcsolót, és várjon 5 másodpercig.
Összesen 10 alkalommal ismételje meg az 5. lépést, és 10 alkalommal a 6. lépést.
Nyomja meg a hűtés gombot

. Csökkentse a hőmérsékletet 12 °C-ra.

Ha a hőmérséklet elérte a beállított hőmérsékletet, az irrigátor feltöltése befejeződött. Folytassa a 11. lépéssel.
Ha a hőmérséklet kb. 3 perc alatt nem érte el a 12 °C-ot, ismételje meg az 1–9. lépéseket.
Kapcsolja ki az eszközt, és válassza le a fali aljzatról.
Ellenőrizze, hogy a víztartály tele van-e. Ha nem, helyezze a tölcsért a víztartály töltőnyílásába, és töltsön be vizet.
Távolítsa el a tölcsért, és helyezze vissza a belső fedelet. Húzza meg a csavarokat.
Helyezze vissza külső fedelet, és húzza meg a csavarokat.
Csatlakoztassa tápkábelt az eszközhöz és a fali aljzathoz, majd kapcsolja be.
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2.2.3.6

A víz eltávolításának eljárása
Kapcsolja ki az ICS Aircal eszközt, és válassza le a hálózati aljzatról.
A tartály külső fedelének eltávolítása előtt törölje le a port az ICS Aircal eszköz tetejéről.
Álljon az előlappal szemben. A jobb hátsó részen egy kis méretű takarófedél található. Az imbuszkulcs (a tartóhoz
mellékelve) segítségével távolítsa el a külső fedelet.
Az imbuszkulcs segítségével távolítsa el a belső fedelet.
A mellékelt fecskendőkészlettel távolítsa el vizet a tartályból. Miután eltávolította a vizet, helyezze vissza mindkét
fedelet.

3

Az ICS Aircal előlapja
Ez a rész az ICS Aircal eszköz előlapján található kezelőszerveket mutatja be.

3.1

Az ICS Aircal eszköz be-/kikapcsolása
Ez a nyomógomb az előlap bal alsó részén található, és az ICS Aircal eszköz be-, illetve kikapcsolására szolgál.
Ha az eszköz be van kapcsolva, a zöld LED világít és a digitális kijelző működik. Az ICS Aircal eszköz bekapcsoláskor
az eszköz működési módba lép.

3.2

Készenléti/működési mód
Ha az ICS Aircal eszköz be van kapcsolva, az alapértelmezett mód a légáramlás be. A légáramlás
gomb
segítségével válthat az ICS Aircal eszköz készenléti és működési módja között. Készenléti módban (légáram ki) az
irrigátor be, de a légáram, a víz- és levegőszivattyú, a ventilátor, és a melegítő/hűtő mechanizmus ki van kapcsolva.
A készenléti mód használata akkor ajánlott, ha az ICS Aircal eszköz egy ICS VNG/ENG rendszerhez van csatlakoztatva,
és a lábkapcsolót használják az ICS Chartr szoftverben lévő egyéb vizsgálatok (pl. Dix Hallpike) elindításához. Amikor
az eszközt nem használja, kapcsolja le a légáramot.

ICS Aircal
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3.3

Hőmérséklet

3.3.1

Ajánlott és alapértelmezett hőmérséklet
Az alapértelmezett hőmérséklet a hideg légáramhoz 24 °C, a meleg légáramhoz 50 °C.

3.3.2

Új hőmérséklet beállítása

3.3.2.1

Ideiglenes érték beállítása
Egy pácienshez történő használatra a hőmérsékletet a
gombok segítségével állíthatja be. A – gombbal
csökkentheti, a + gombbal növelheti a hőmérsékletet. A gomb rövid ideig tartó megnyomásával kis lépésekben,
nyomva tartva gyorsan módosíthatja az értéket. A hőmérsékletet 1/10 fokos lépésekben módosíthatja. A hideg
hőmérséklet tartománya 12 °C – 37 °C, a meleg hőmérséklet tartománya 37 °C – 50 °C. A hideg vagy meleg
hőmérséklet alapértelmezett értékének módosításához lásd: Eltárolt alapértelmezett értékek módosítása.

3.3.3

Váltás hideg és meleg hőmérséklet között
A meleg
és a hideg
hőmérséklet gombok segítségével választhatja ki a kezelő a kívánt stimulust.
Ha az ICS Aircal eszköz egy ICS VNG/ENG rendszerhez van csatlakoztatva, a kalorikus protokoll (pl. Bal meleg)
kiválasztása esetén az irrigátor automatikusan kiválasztja a hőmérsékletet. Ennélfogva nincs szükség manuális
kiválasztásra. Azonban az ICS Aircal eszköz alapértelmezett kiindulási hőmérsékletének meg kell egyeznie a listájában
lévő első kalorikus protokoll hőmérsékletével (pl. ha a Bal hideg protokoll az első, az ICS Aircal eszköz
alapértelmezett kiindulási hőmérséklete a Hideg lesz). A kiindulási hőmérséklet (meleg vagy hideg) elmenthető.
Az alapértelmezett hőmérsékleti beállítás a hideg. Lásd: Eltárolt alapértelmezett értékek módosítása.
A hőmérséklet kiválasztása a kijelzőn látható. Ha az ICS Aircal eszköz működési módban van, a kijelzőn csak az
aktuálisan kiválasztott hőmérséklet látható. A digitális kijelzőn az aktuális és a beállított hőmérsékletek láthatók.
Ha egy hőmérséklet kiválasztásra került, a kijelző addig villog, amíg el nem éri a beállított vagy az alapértelmezett
hőmérséklethez viszonyított +/–0,4 fokot. A hőmérséklet eléréséhez < 60 másodpercre van szükség. Ha az ICS Aircal
eszköz készenléti módban van, a kijelzőn a meleg és hideg beállított hőmérsékletek láthatók, viszont az aktuális
hőmérséklet nem.

3.4

Időzítő

3.4.1

Az időzítő ajánlott és alapértelmezett értéke
A kalorikus irrigáció alapértelmezett időtartama 60 másodperc.

3.4.2

Új időtartam beállítása
Az időtartam beállításához használja a
gombokat. A – gombbal csökkentheti, a + gombbal növelheti
az időtartamot. A gomb rövid ideig tartó megnyomásával kis lépésekben, nyomva tartva gyorsan módosíthatja
az értéket. A beállítható tartomány 1–99 másodperc. Az időtartam alapértelmezett értékének módosításához
lásd: Eltárolt alapértelmezett értékek módosítása.
Az időtartam kiválasztása a kijelzőn látható. Ha az ICS Aircal eszköz működési módban van, a digitális kijelzőn csak
a beállított időtartam látható. Egy irrigáció megkezdésekor, történjen az a lábkapcsolóval vagy a stimulálófejen lévő
aktiválóravasszal, az időzítő 0-ig visszaszámol. Amikor az időzítő eléri a 0-t, egy hangjelzés jelzi a vizsgáló számára az
irrigáció befejeződését. Ha az ICS Aircal eszköz készenléti módban van, a kijelzőn csak a beállított időtartam látható.
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3.5

Légáram

3.5.1

Légáram ajánlott és alapértelmezett értéke
A kalorikus irrigálás alapértelmezett légárama 8 l/perc.

3.5.2

Új légáramérték beállítása
A légáram módosításához forgassa el a légáram
gomb jobb oldalán található gombot. A gombot az óramutató
járásával ellenkező irányba tekerve növelheti, az óramutató járásával megegyező irányba tekerve csökkentheti
légáramot. A légáram beállítható tartománya 4,0–10 l/perc. A légáram mértékét a gomb állása határozza meg.
A beállított légáram (csak aktuális) a kijelzőn megjelenítésre kerül. Ha az ICS Aircal eszköz működési módban van,
a digitális kijelzőn az aktuális légáram látható. Ha az ICS Aircal eszköz készenléti módban van, a kijelző nem működik.

3.6

Hangjelzés hangereje
Amikor az időzítő eléri a 0-t, egy hangjelzés jelzi a vizsgáló számára az irrigáció befejeződését. Az eszköz egy
2000 Hz-es hangjelzést ad.

3.6.1

A hangjelzés alapértelmezett beállítása
A hangjelzés alapértelmezett szintje 2.

3.6.2

Új hangerő beállítása
A hangjelzés hangerejének beállításához tartsa nyomva a hangjelzés
gombot, amíg a kívánt hangerejű
hangjelzést nem hallja. Négy különböző hangerőszint érhető el. A hangjelzés alapértelmezett hangerejének
módosításához lásd: Eltárolt alapértelmezett értékek módosítása.

3.7

Eltárolt alapértelmezett értékek módosítása
Minden beállítást módosítson a kívánt értékre. Határozza meg az ICS Aircal kiindulási hőmérsékletét. Az összes
alapértelmezett beállítás (meleg és hideg hőmérsékletek, kiindulási hőmérséklet, időtartam és hangerő) beállításához
3 másodpercig tartsa nyomva a meleg
vagy a hideg
hőmérséklet gombot. Egy 1 másodperces
hangjelzés jelzi az alapértelmezett beállítások eltárolását. Ne feledje, hogy az ICS Aircal eszköz alapértelmezett
kiindulási hőmérsékletének meg kell egyeznie a listájában lévő első kalorikus protokoll hőmérsékletével
(pl. ha a Bal hideg protokoll az első, az ICS Aircal eszköz alapértelmezett kiindulási hőmérséklete a Hideg lesz).

3.8

Vízszint kijelzése
A kijelzőn a víztartályban lévő vízszint kijelzésre kerül. Ha a víztartály tele van, a kijelzőn a
oszlop látható. Ha a víztartály félig van, a kijelzőn a

szimbólum és egy kék

szimbólum és egy kék oszlop látható. Ha a tartály félig sincs

feltöltve, a kék oszlop narancssárga színűre változik, jelezve, hogy a víztartályt fel kell tölteni. A
ha a víztartály kiürült.
ICS Aircal
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3.8.1

Utántöltési eljárás
Megjegyzés • A következő esetekben NE alkalmazza ezt az utántöltési eljárást:
1.

Ha az ICS Aircal eszközt most kapta meg, és az eszköz száraz. Ha az eszközt fel kell tölteni.

2.

Ha a kijelzett vízszint nullára csökkent, mert a felhasználó nem töltötte fel, amikor a narancssárga sáv
megjelent.

3.

Ha az ICS Aircal eszközt 20°-nál jobban megdöntötte, miközben a vízszivattyú járt.

Ha a fentiek egyike teljesül: Első lépések, majd Víz betöltése és feltöltési eljárás.

Megjegyzés • Kizárólag desztillált vizet használjon. A csapvíz használata ásványi anyagok lerakódásához vezet,
és károsítja az ICS Aircal eszközt.
Kapcsolja ki az ICS Aircal eszközt, és válassza le a hálózati aljzatról.
A tartály külső fedelének eltávolítása előtt törölje le a port az ICS Aircal eszköz tetejéről.
Álljon az ICS Aircal eszköz előlapjával szemben. A jobb hátsó részen egy kis méretű takarófedél található.
Az imbuszkulcs (az irrigátortartóhoz mellékelve) segítségével távolítsa el a külső fedelet.
Az imbuszkulcs segítségével távolítsa el a belső fedelet.
Nyissa ki az ICS Aircal eszközhöz melléklet tölcsért, és helyezze a víztartály töltőnyílásába.
Öntsön vizet a tölcsér segítségével a tartályba.
Figyeljen a vízszintre. A felső kiöblösödés aljáig töltse fel. NE töltse túl a tartályt.
Vigyázat • NE töltse túl a tartályt. Törölje le az esetlegesen kifröccsent vizet a belső fedél helyén lévő kis
bemélyedésekből, mielőtt visszahelyezné belső fedelet.
Helyezze vissza belső fedelet, és húzza meg a csavarokat.
Helyezze vissza külső fedelet, és húzza meg a csavarokat.
Csatlakoztassa tápkábelt az ICS Aircal eszközhöz és a fali aljzathoz, majd kapcsolja be az eszközt.

Megjegyzés • A szállítás közbeni fagyveszély miatt az ICS Aircal eszköz szállítása előtt a vizet el kell távolítani
a víztartályból. Lásd: A víz eltávolításának eljárása.

4
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4.1

Stimulálófej
A stimulálófejet a vizsgáló bármilyen helyzetben tarthatja, amely számára kényelmes. A légáramot a stimulálófejen
lévő aktiválóravasz segítségével indíthatja el. Az otoszkóp lámpája a fogantyú hátulján, a lencse alatt lévő gombbal
kapcsolható be és ki.
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A.
B.

4.1.1

Belső spekulum
Áramlásiidő-aktiváló ravasz

C.
D.

Teljes nézeti otoszkóplencse
Lámpa be/ki gomb

Spekulum
Figyelem • Soha ne helyezze a belső spekulumot közvetlenül páciens fülébe.
Irrigáció előtt mindig egy külső, egyszer használatos spekulumot kell a stimulálófejre helyezni. A külső egyszer
használatos spekulum egyszeri használatra szolgál.

4.1.2

Lencse
A lencsét optikai tisztítókendővel kell megtisztítani. Ha nem kezelik körültekintően és a lencse betörik, új lencse
a vállalattól vásárolható. Csúsztassa ki a törött lencsét, majd csúsztassa a helyére az újat. A tartozéklistát
lásd: Tartozékok ► 29.

4.1.3

Lámpa be/ki gomb
Irrigáció közben a lámpát be kell kapcsolni, hogy láthassa a dobhártyát, és a légáramot a megfelelő helyre
irányíthassa. Alapértelmezetten a lámpa bekapcsol, ha az ICS Aircal eszköz működési módban van. A lámpa világítani
kezd, hogy megerősítse az eszköz elindítását, ha a kalorikus vizsgálatot/irrigációt a lábkapcsolóval vagy a stimulálófej
aktiválóravaszával elindítja. Ha az ICS Aircal eszközt 10 percig nem használja, a lámpa automatikusan kikapcsol.

ICS Aircal
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4.1.4

Az aktiválóravasz használata
Ha a légáram be van kapcsolva, és a hőmérséklet ±0,4 fokra van a beállított értéktől, a fogantyún lévő aktiválóravasz
megnyomásakor elindul az időzítő, és a stimulálófej lámpája világítani kezd. (Az időzítő elindításához és a lámpa
bekapcsolásához el kell érni a beállított hőmérsékletet.)
Az ICS Aircal eszköz egy ICS VNG/ENG rendszerhez csatlakozik:
•

VNG esetében a ravasz első pontig történő megnyomásával megkezdődik a görbe rögzítése is, a második pontig
történő megnyomásával pedig a szoftver beállításától függően a videorögzítés vagy a görbe középre állítása.

•

ENG esetében a ravasz első pontig történő megnyomásával megkezdődik a görbe rögzítése is, a második pontig
történő megnyomásával pedig a görbe középre állítása.

Ha a számítógép bekapcsolásra került, de a Natus VNG/ENG szoftver nem fut, az áramlási idő az aktiválóravasz
5 másodpercig történő nyomva tartásával indítható el. Az aktiválóravasz funkciói a stimulálófej lábkapcsolójával
párhuzamosan működnek.
Ha a fogantyún lévő aktiválóravaszt többször nyomja meg, az NEM fogja leállítani vagy újraindítani az időzítőt.
Ha a légáram ki van kapcsolva, a fogantyún lévő aktiválóravasz megnyomásával az időzítő NEM indítható el.

4.2

Lábkapcsoló
Működtetés
A lábkapcsolóval aktiválható az időzítő.
Ha egy ICS VNG/ENG rendszer van az eszközhöz csatlakoztatva, és a szoftverben egy kalorikus vizsgálat került
kiválasztásra, a lábkapcsoló első pontig történő megnyomásával elindul az időzítő és a görbe rögzítése. A lábkapcsoló
második pontig történő megnyomásával a görbe középre állítható (ENG/VNG esetében) vagy a videorögzítés
elindítható (csak VNG esetében).
Ha a számítógép bekapcsolásra került, de a Natus VNG/ENG szoftver nem fut, az áramlási idő a lábkapcsoló
5 másodpercig történő nyomva tartásával indítható el. A lábkapcsoló funkciói a stimulálófej áramlásiidő-aktiváló
ravaszával párhuzamosan használhatók.
Ha a lábkapcsolót többször nyomja meg, az NEM fogja leállítani vagy újraindítani az időzítőt.
Ha az ICS Aircal eszköz készenléti módban van, a lábkapcsoló megnyomásával az időzítő NEM indítható el. Készenléti
módban a lábkapcsoló csak az ICS VNG/ENG szoftverben kiválasztott vizsgálatok elindítására használható.

5
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5.1

Vizsgálati előkészületek
Az előlap bal alsó részén található bekapcsoló gombbal kapcsolja be az egységet. Az alapértelmezett hőmérséklet
(alapértelmezetten a hideg) automatikusan kiválasztásra kerül, amelyet a zöld LED világítása és a digitális kijelző
bekapcsolódása jelez. Az aktuális hőmérséklet a beállított hőmérséklet eléréséig villog. A bekapcsolástól számítva
kb. 60 másodperc szükséges a beállított hőmérséklet elérésig. A beállított hőmérséklet elérésekor (±0,4 °C) az
aktuális hőmérséklet villogása abbamarad.
Egy hagyományos otoszkóppal vagy kikapcsolt légáram mellett a stimulálófejjel vizsgálja meg a páciens hallójáratát
fülzsír jelenléte szempontjából, és határozza meg, hová szeretné irányítani a légáramot. A hallójáratban gyakorlatilag
nem lehet fülzsír. Ha van, a stimulálás előtt a fülzsírt el kell távolítani. A fülzsír eltávolításához ne használjon vizet,
mert a hallójáratban maradó víz hatására a hallójárat hőmérséklete a kívántnál alacsonyabb lesz.
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Ügyeljen arra, hogy a páciens megfelelő módon feküdjön úgy, hogy a feje 30°-os szögben legyen megemelve.

Gravitáció

L SCC
5.2

Vizsgálati eljárás
Végezze el a négy irrigációt az alábbiak szerint:
Ellenőrizze, hogy új spekulum van-e a stimulálófejen.
Kérje meg a pácienst, hogy tartsa nyitva a szemét (VNG esetében) vagy csukja be (ENG esetében).
VNG esetében csukja le a szemüveget. ENG esetében kérje meg a pácienst, hogy csukja be a szemét.
Kezdje meg a válasz rögzítését, és kezdje meg az irrigálást.
Az irrigálás megkezdése után 20-30 másodperccel kezdje el a feladatot.
Ha az időzítő lejárt, és az ICS Aircal eszköz hangjelzést adott, távolítsa el a stimulálófejet a páciens füléből,
és folytassa a feladatot.
Közvetlenül a csúcsválasz elérése után hagyja a pácienst fixálni.
Rögzítse a szemmozgásokat, amíg a válaszok csillapodnak.
Dobja ki a spekulumot, és óvatosan helyezze a stimulálófejet a tartóba.
Ha az ICS Aircal eszköz egy ICS VNG/ENG rendszerhez csatlakozik, a ravasz második pontig történő megnyomásával
ENG/VNG esetében a görbe középre állítható, VNG esetében a videorögzítés elindítható. (Ha van, a lábkapcsoló
hasonló funkciót tölt be, azaz segítségével a görbe elindítható és középre állítható, vagy a videorögzítés elindítható.)

6

Az ICS Aircal rendszerbiztonsága
Az útmutató olyan információkat és figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyek betartásával biztosítható az
ICS Aircal rendszer biztonságos működése.
Megjegyzés • Minden esetben be kell tartani a helyileg érvényes szabályokat és rendelkezéseket.
Ha az ICS Aircal eszközt egy VNG/ENG rendszerrel együtt használja, győződjön meg arról, hogy a teszteszköz
útmutatója Információ, Vigyázat és Figyelmeztetés részében foglalt valamennyi utasítást betartja. A VNG/ENG
rendszerre vonatkozó biztonsági óvintézkedésekért tekintse meg a rendszer útmutatóját.
Az eszközzel összefüggésben történt minden súlyos balesetet jelenteni kell a Natus Manufacturing Limited részére,
illetve a felhasználó és/vagy a beteg tartózkodási helye szerinti illetékes hatóságnak.

ICS Aircal
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6.1

Szimbólumok jegyzéke

Szimbólum

Szimbólum
megnevezése
a szabványhivat
kozás alapján

Szabványhivatkozás

Szimbólum szabványos
megnevezése

–

–

Orvostechnikai
eszköz jelzése

Ez a termék orvostechnikai
eszköz.

93/42/EGK
irányelv

Orvostechnikai eszközökre
vonatkozó irányelv

CE-jelölés

Az európai technikai
megfelelőséget jelzi.
(A tanúsító testület száma
a szimbólum alatt látható.)

XXXX
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Magyarázat

MDR 2017/745

Az EU orvostechnikai
eszközökre vonatkozó előírása

21 CFR
801.109(b)(1)

Címkézés – vényre kapható
eszközök

Kizárólag vényre

Azt jelzi, hogy az eszköz
értékesítése kizárólag
engedéllyel rendelkező
orvos számára vagy orvosi
rendelvényre engedélyezett.

–

–

Mennyiség

Alkatrészek száma
a csomagban.

2012/19/EU
irányelv

Elektromos és elektronikus
berendezések hulladékai
(WEEE)

Az üzemelési
élettartam utáni
ártalmatlanításr
a vonatkozó
utasítások

Azt jelzi, hogy az
elektromos és elektronikus
hulladékot nem szabad a
szétválasztatlan hulladékkal
együtt elhelyezni, hanem
különválasztva kell gyűjteni.

ISO 15223-1:2016,
ref. szám: 5.1.1
(ISO 7000-3082)

Orvostechnikai eszközök –
Orvostechnikai eszközök
címkéin, címkézésén és
tájékoztatóiban használandó
szimbólumok

Gyártó

Az orvostechnikai eszköz
gyártóját jelöli.

ISO 15223-1:2016,
ref. szám: 5.1.3.
(ISO 7000-2497)

Orvostechnikai eszközök –
Orvostechnikai eszközök
címkéin, címkézésén és
tájékoztatóiban használandó
szimbólumok – 1. rész:
Általános követelmények.

Gyártás
időpontja

Az orvostechnikai eszköz
gyártásának dátumát jelöli.

ISO 15223-1,
ref. szám: 5.1.5

Orvostechnikai eszközök –
Orvostechnikai eszközök
címkéin, címkézésén és
tájékoztatóiban használandó
szimbólumok.

Sarzskód vagy
tételkód

A gyártó sarzskódját jelzi,
amellyel a sarzs vagy
a gyártási tétel
beazonosítható.

ISO 15223-1,
ref. szám: 5.1.6

Orvostechnikai eszközök –
Orvostechnikai eszközök
címkéin, címkézésén és
tájékoztatóiban használandó
szimbólumok.

Katalógusszám

A gyártó katalógusszámát
jelzi, amellyel az
orvostechnikai eszköz
beazonosítható.

ICS Aircal
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Szimbólum

Szimbólum
megnevezése
a szabványhivat
kozás alapján

Szabványhivatkozás

Szimbólum szabványos
megnevezése

ISO 15223-1:2016,
ref. szám: 5.1.7.
(ISO 7000-2498)

Orvostechnikai eszközök –
Orvostechnikai eszközök
címkéin, címkézésén és
tájékoztatóiban használandó
szimbólumok – 1. rész:
Általános követelmények.

Sorozatszám

A gyártó sorozatszámát
jelöli, amely alapján az
adott orvostechnikai eszköz
beazonosítható.

UL-lista

–

–

Országosan elismert
tesztelőlaboratóriumok
(NRTL) tanúsítványai.

IEC 60601-1,
ref. szám,
D.2 táblázat,
20. szimbólum
(IEC 60417-5333)

Gyógyászati villamos
készülékek – 1. rész:
Az alapvető biztonságra és
a lényeges működésre
vonatkozó általános
követelmények

BF típusú
alkalmazott rész

Az IEC 60601-1-nek
megfelelő BF típusú
alkalmazott részt azonosít.

ISO 15223-1:2016,
ref. szám: 5.4.3.
(ISO 7000-1641)

Orvostechnikai eszközök –
Orvostechnikai eszközök
címkéin, címkézésén és
tájékoztatóiban használandó
szimbólumok.

Tekintse meg
a használati
utasítást

Azt jelzi, hogy a
felhasználónak ellenőriznie
kell valamit a használati
útmutatóban.

IEC 60601-1,
ref. Szám,
D.2 táblázat,
10. biztonsági
szimbólum
(ISO 7010-M002)

Gyógyászati villamos
készülékek – 1. rész:
Az alapvető biztonságra és
a lényeges működésre
vonatkozó általános
követelmények.

Kövesse
a használati
utasítást

További információkat
a használati útmutatóban/
utasításban talál.

ISO 15223-1,
5.4.4. pont
ISO 60601-1,
D.1 táblázat,
10. szimbólum

Orvostechnikai eszközök –
Orvostechnikai eszközök
címkéin, címkézésén és
tájékoztatóiban használandó
szimbólumok.

Figyelem!

Azt jelzi, hogy
a felhasználónak el kell
olvasnia a használati
utasításban azokat
a fontos figyelmeztető
információkat, mint például
a figyelmeztetéseket
és óvintézkedéseket,
amelyeket különböző okok
miatt nem lehet elhelyezni
magán az eszközön.

Általános
figyelmeztető jel

Azt jelzi, hogy
a felhasználónak el kell
olvasnia a használati
utasításban azokat
a fontos figyelmeztető
információkat, mint például
a figyelmeztetéseket
és óvintézkedéseket,
amelyeket különböző okok
miatt nem lehet elhelyezni
magán az eszközön.

MEGJEGYZÉS az
ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖN
„Kövesse a használati
utasítást.”

Gyógyászati villamos
készülékek – 1. rész:
Az alapvető biztonságra és
a lényeges működésre
vonatkozó általános
követelmények.
IEC 60601-1,
D.2 táblázat,
2. szimbólum

ICS Aircal

Gyógyászati villamos
készülékek – 1. rész:
Az alapvető biztonságra és
a lényeges működésre
vonatkozó általános
követelmények.

Magyarázat
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Szimbólum

Szimbólum
megnevezése
a szabványhivat
kozás alapján

Szabványhivatkozás

Szimbólum szabványos
megnevezése

ISO 15223-1:2016,
ref. szám: 5.2.8.
(ISO 7000-2606)

Orvostechnikai eszközök –
Orvostechnikai eszközök
címkéin, címkézésén és
tájékoztatóiban használandó
szimbólumok.

Ne használja fel,
ha a csomagolás
sérült

Olyan orvostechnikai
eszközt jelöl, amelyet nem
szabad használni, ha
a csomag sérült vagy
felnyitották.

ISO 15223-1,
ref. szám: 5.3.7
(ISO 7000-0632)

Orvostechnikai eszközök –
Orvostechnikai eszközök
címkéin, címkézésén és
tájékoztatóiban használandó
szimbólumok.

Hőmérsékleti
határértékek

Azokat a hőmérsékleti
határértékeket jelöli meg,
amelyeknek az
orvostechnikai eszköz
biztonságosan kitehető.

ISO 15223-1:2016,
ref. szám: 5.3.8.
(ISO 7000-2620)

Orvostechnikai eszközök –
Orvostechnikai eszközök
címkéin, címkézésén és
tájékoztatóiban használandó
szimbólumok.

Páratartalomra
vonatkozó
határérték

Azt a (tárolási) páratartalmat
jelzi, amelynek az
orvostechnikai eszközt
biztonságosan ki lehet tenni.

ISO 15223-1:2016,
ref. szám: 5.3.9
(ISO 7000-2621)

Orvostechnikai eszközök –
Orvostechnikai eszközök
címkéin, címkézésén és
tájékoztatóiban használandó
szimbólumok.

Légköri nyomás
korlátozása

A szállítás és tárolás során
alkalmazandó alsó és felső
légkörinyomáshatárértékeket jelöli.

Magyarázat

ISO 15223 Légköri nyomás
korlátozása
ISO 7000 Légköri nyomás
korlátozása

ISO 15223-1:2016,
ref. szám: 5.4.2.
(ISO 7000-1051)

Orvostechnikai eszközök –
Az orvostechnikai eszközök
címkéin, címkézésén és
tájékoztatóiban használandó
szimbólumok

Ne használja
újra!

Olyan orvostechnikai eszközt
jelez, amelyet egyetlen
használatra szánnak, vagy
egyetlen beavatkozás során
egyetlen betegen történő
használatra.
MEGJEGYZÉS: A „Ne használja
fel újra” az „egyszer
használatos” és a „csak egyszer
használható” szinonimái.

ISO 7000/
IEC 60417

Berendezéseken használt
grafikai szimbólumok

Készenlét

Olyan kapcsolókat vagy
kapcsolóállásokat jelez,
amelyek segítségével
a berendezés egy részét be
lehet kapcsolni, hogy az
készenléti állapotba kerüljön.

Berendezéseken használt
grafikai szimbólumok

Nem ionizáló
elektromágneses
sugárzás

Általában magasabb,
potenciálisan veszélyes szintű
nem ionizáló sugárzást jelöl.

–

–

Lábkapcsoló

A hátlapon található.
Lábkapcsoló csatlakozója.

–

–

ICS VNG/
ENG rendszer
csatlakozóportja

A hátlapon található.
Csatlakozóport az
ICS VNG/ENG rendszerhez.

5009-es
szimbólum

ISO 7000/
IEC 60417
5140-es szimbólum
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Szimbólum

6.2

Szabványhivatkozás

Szimbólum szabványos
megnevezése

Szimbólum
megnevezése
a szabványhivat
kozás alapján

–

–

USB-port

A hátlapon található.
Számítógép-csatlakozóport
(a firmware frissítéséhez és
a jövőbeni fejlesztésekhez).

–

–

Feltöltés
kapcsoló

A hátlapon található. Feltöltés
kapcsoló a víztartályhoz.

Magyarázat

Általános riasztások, figyelmeztetések és megjegyzések
A Natus Medical Denmark ApS ICS termékek nem használhatók együtt olyan termékkel, amelyeket a Natus Medical
Denmark ApS nem hagyott jóvá. Ha a Natus ICS termékeket nem jóváhagyott termékekkel használja, fennáll a páciens
sérülésének veszélye. Az ICS Aircal eszköz valamennyi eleme alkalmas a páciensek környezetében való használatra.

6.2.1

Figyelmeztetések
Vigyázat • A következő körülmények vagy gyakorlatok a felhasználó vagy a páciens halálát vagy súlyos
sérülését okozhatják:

ICS Aircal

•

A biztonság megőrzése céljából, valamint a jótállás elvesztésének megelőzése érdekében az ICS Aircal
eszközt kizárólag arra jogosult szervizszakember javíthatja. Meghibásodás esetén részletesen írja le
a hibá(ka)t, és forduljon a forgalmazóhoz. Ne használjon meghibásodott készüléket.

•

Az egységet ne érjék folyadékok. Ne kerüljön az egységbe nedvesség. Az egységen belülre került
nedvesség károsíthatja a berendezést, illetve a kezelő vagy a páciens elektromos áramütésének
kockázatát eredményezheti.

•

Ne használja az ICS Aircal eszközt gyúlékony anyagok (gázok) jelenlétében, illetve oxigéndús
környezetben.

•

Az ICS Aircal eszközt olyan elektromágneses környezetben való használatra szánták, amelyben
kontrollálják a sugárzásos zavaró jeleket. Az ICS Aircal eszköz felhasználója elősegítheti az
elektromágnese zavarás kiküszöbölését, ha fenntartja a hordozható és mobil RF kommunikációs
készülékek közötti minimális távolságot.

•

Az ICS Aircal eszköz telepítését és üzembe helyezését a jelen útmutatóban található EMC-információk
szerint kell végrehajtani. A hordozható és mobil RF kommunikációs berendezések hatással lehetnek
elektromos orvosi készülékekre. Az ICS Aircal eszköz és egyéb, CISPR emissziós követelmények szerinti
berendezések között interferencia léphet fel.

•

Ha az ICS Aircal eszközhöz a Tartozéklistában megadottól eltérő tartozékokat és kábeleket használ,
az az ICS Aircal eszköz fokozott emisszióját vagy csökkent zavartűrését okozhatja.

•

A véletlen károsodás és a helytelen kezelés negatív hatással lehet a készülék működésére.
Tanácsadásért forduljon a szállítójához.

•

A földelés csak abban az esetben megbízható, ha a berendezést egyenértékű kórházi minőségű
aljzathoz csatlakoztatja.

•

Alapértelmezett beállítások, amelyek a vizes irrigációhoz hasonló reakció kiváltására javasoltak. A
60 másodpercen túli időtartam és az alternatív hőmérséklet-beállítások a beteg diszkomfort érzéséhez
vezethetnek.

•

Kizárólag a Műszaki adatok című részben előírt tartozékokat használja
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6.2.2

Figyelmeztetések
Figyelem • A következő körülmények vagy gyakorlatok sérülésveszélyt jelenthetnek a felhasználóra vagy
a páciensre nézve, vagy kárt tehetnek az eszközben vagy az adatokban:

6.2.3

•

Az eszköz egyetlen részét sem szabad megenni, elégetni, illetve a jelen útmutató „Rendeltetés” című
részében meghatározottól eltérő célokra használni.

•

Az eszköz normál elektronikus hulladékként a helyi szabályozások szerint ártalmatlanítható.

•

Soha ne helyezze a stimulálófej spekulum részét a páciens fülébe anélkül, hogy a külső egyszer
használatos spekulumot felhelyezné. A spekulumot óvatosan helyezze a páciens fülébe. Kerülje
a túlzott erő alkalmazását vagy a túl mélyre helyezést, mert ez sérülést okozhat.

•

Bőrirritáció vagy kényelmetlenség esetén haladéktalanul hagyja abba a berendezés használatát.

•

Kövesse a tisztításra vonatkozó utasításokat.

•

Ne tisztítsa meg és ne használja fel újra a spekulumot.

•

Ne nézzen bele a fénysugárba, és ne irányítsa azt mások szemébe. Ez károsodáshoz vezethet.

Megjegyzések
Megjegyzés • A következő körülmények vagy gyakorlatok esetében a felhasználónak kiemelt gondossággal
kell eljárnia:

6.3

•

A berendezés kimenő szerelvényeihez csatlakozó tartozékok biztonsági okokból, illetve az
EMC-megfelelőség érdekében legyenek azonosak a rendszerrel szállított tartozékok típusával.

•

Az eszközt nem ajánlott más eszközökre (kivéve az ICS Chartr 200 VNG/ENG rendszert a Helyiség beállítása
című részben leírtak szerint) vagy nem megfelelő módon szellőző térbe helyezni, mert az hatással lehet az
eszköz működésére. Ha más eszközre vagy egyéb berendezés közelébe helyezi, bizonyosodjon meg arról,
hogy az eszköz működése zavartalan.

•

Ürítse ki a vizet a tartályból, és rögzítse a levegőszivattyú burkolatát szállítási csavarok segítségével a
szállítás előtt.

•

Az eszközzel kapcsolatos részletes információkért tekintse meg az Egyéb referenciák című részt.

•

Ha az eszközirrigátor helyes vagy biztonságos működése bármilyen módon sérül, válassza le az irrigátort az
elektromos aljzatról, és ne használja a továbbiakban.

•

A felhasználó a gyártótól igényelheti a használati utasítás nyomtatott példányát.

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

A gyártó felelőssége
A gyártó kizárólag a következő feltételekkel tekintendő felelősnek a berendezés biztonságát, megbízhatóságát és
teljesítményét érintő hatásokkal kapcsolatban:
•

Valamennyi szerelési műveletet, bővítést, igazítást, módosítást vagy javítást a berendezés gyártója vagy
a gyártó által meghatalmazott személy(ek) hajt(anak) végre.

•

Az elektromos hálózatnak, amelyhez az eszközt csatlakoztatják, meg kell felelnie a jelen útmutató Műszaki
adatok című fejezetében meghatározott követelményeknek.

•

A berendezést a kezelési utasítás szerint használják.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy a berendezés üzembiztonsága, megbízhatósága és teljesítménye tekintetében
minden felelősséget elhárítson, amennyiben az eszköz szervizelését vagy javítását harmadik fél végzi.
Megjegyzés • A jelen dokumentum elektronikus példányát a Natus webhelyén találja.

6.3.2

A használati utasítás elektronikus változatának elérése
A használati utasítás PDF formátumú példánya megtalálható a kapcsolódó termék területén:
•

Hallás és egyensúly: https://hearing-balance.natus.com/manuals

Használja az „ICS Aircal Air Caloric Irrigator” keresőkifejezést, és válassza a használati útmutató helyi nyelvű
változatát.
Ezek a fájlok az Adobe Reader segítségével nyomtathatók és menthetők, illetve kereshető a tartalmuk.
Az Adobe Reader közvetlenül az Adobe Systems webhelyéről (www.adobe.com) tölthető le.

7

Szerviz, tisztítás és karbantartás
Vigyázat • Azt jelzi, hogy fennáll az eszköz használatával vagy nem megfelelő használatával összefüggésbe
hozható sérülések, halál és egyéb súlyos mellékhatások kockázata.

7.1

Szerviz
Vigyázat • A biztonság érdekében és a garancia megszűnésének elkerülése céljából az elektromos orvosi
berendezések szervizelését és javítását kizárólag a berendezés gyártója, illetve meghatalmazott műhely
szervizszemélyzete végezheti. Meghibásodás esetén részletesen írja le a hibát, és forduljon a forgalmazóhoz.
Hibás eszközt ne használjon.

7.2

Tisztítás
Tartsa az ICS Aircal eszközt tisztán és lehetőség szerint pormentesen. A ház vagy a stimulálófej külsejének
tisztításához kíméletes tisztítószerrel enyhén megnedvesített, puha ruhát használjon.
Vigyázat • Az eszközt ne érje folyadék. Az eszközbe nem kerülhet nedvesség. Az eszközön belülre került
nedvesség kárt tehet az eszközben, illetve a kezelő vagy a páciens elektromos áramütésének kockázatát
eredményezheti.

ICS Aircal
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Egyéb referenciák

7.2.1

Lencse a stimulálófejen
A lencsét optikai tisztítókendővel kell megtisztítani.

7.2.2

Spekulum (külső)
A spekulum eldobható, egyszer használatos. További spekulumok a Natus Medical Denmark ApS vállalattól vagy
a helyi képviselőn keresztül vásárolhatók.

7.2.3

Ártalmatlanítás
Figyelem • A spekulum (külső) egyszer használatos. A használt spekulumot a helyi előírások szerint dobja ki.
A Natus Medical Incorporated kötelezettséget vállal az Európai Unió elektromos és elektronikus berendezések
hulladékaira vonatkozó 2012/19/EU irányelvének (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) betartására.
Az előírásnak megfelelően az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait külön kell gyűjteni a megfelelő
kezelés és hasznosítás céljából, biztosítva az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak biztonságos
újrafelhasználását vagy újrafeldolgozását. Ezzel a kötelezettséggel összhangban a Natus Medical Incorporated
átháríthatja a visszavételre és az újrahasznosításra vonatkozó kötelezettséget a végfelhasználóra, hacsak más
megegyezés nem történt. Kérjük, hogy az Ön országában elérhető gyűjtési és újrafeldolgozási rendszerekkel
kapcsolatos információkért lépjen velünk kapcsolatba a natus.com honlapon.
Az elektromos és elektronikai berendezések (EEE) olyan anyagokat, alkatrészeket és összetevőket tartalmaznak,
amelyek veszélyesek lehetnek és kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre és a környezetre, ha a hulladékaikat
(WEEE) nem kezelik megfelelően. Ezért a végfelhasználóknak is részt kell venniük a WEEE biztonságos
újrahasználatában és újrahasznosításában. Az elektromos és elektronikus berendezések felhasználóinak tilos
a WEEE-t az egyéb hulladék közé helyezni. A felhasználóknak igénybe kell venniük az önkormányzati gyűjtési
rendszereket, a gyártó/importőr visszavételi kötelezettségét vagy az engedéllyel rendelkező hulladékelszállítókat,
hogy csökkentsék az elektromos és elektronikus cikkek hulladékával kapcsolatban fellépő kedvezőtlen környezeti
hatásokat, és növeljék az elektromos és elektronikus berendezések újbóli felhasználását, újrahasznosítását
és visszanyerését.
Az áthúzott szemétgyűjtő tartállyal megjelölt berendezés elektromos vagy elektronikus berendezés. Az áthúzott
kerekes szeméttároló jel azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus hulladékot nem szabad a szétválasztatlan
hulladékkal együtt elhelyezni, hanem külön kell gyűjteni.

7.3

Karbantartás
Kalibrálás
A rendszert nem kell kalibrálni. Ha azonban a rendszer nem működik megfelelően, ismételt kalibrálásra lehet szükség.

8

Egyéb referenciák
További részletes információért látogasson el a Natus weboldalára: www.natus.com.
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Műszaki adatok
Az ICS Aircal eszköz a Natus Medical Denmark ApS 1079-es típusú eszköze.

Működési környezet
Hőmérséklet

+15 °C és +35 °C (59 °F és +95 °F) között
A –20 °C (–4 °F) alatti, illetve +60 °C (140 °F) feletti hőmérsékleten történő
használat az eszköz maradandó károsodását okozhatja.

Relatív páratartalom

< 90%, 35 °C-on nem kondenzáló

Légnyomás

600 hPa és 1060 hPa között

Tárolás és kezelés
Hőmérséklet

–25 °C és +60 °C (–13 °F és +140 °F) között

Relatív páratartalom

< 90%, 35 °C-on nem kondenzáló

Légnyomás

500 hPa és 1060 hPa között

Víztartály

Megjegyzés • Ha az ICS Aircal eszközt hosszabb időn át kívánja használat
nélkül tárolni, vagy szállítani szeretné, a víztartályt ki kell üríteni.

Szabványok
Biztonság

I. osztály, BF típus, IPX0.
Megfelel a következő szabványoknak:
IEC 60601-1:2005 + AMD1:2012
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-6:11(R16)

EMC (elektromágneses
kompatibilitás)

IEC 60601-1-2:2014

Teljesítmény

ICS Aircal

Stimulus hőmérséklettartománya

12 °C és 50 °C között

Hideg stimulus

12 °C – 37 °C (ajánlott beállítás: 24 °C)

Meleg stimulus

37 °C – 50 °C (ajánlott beállítás: 50 °C)

Hőmérséklet kijelzése

Digitális

Hőmérséklet beállítása

< 60 másodperc

Hőmérséklet-pontosság

± 0,4 °C

Időtartomány

1–99 másodperc (ajánlott beállítás: 60 másodperc)

Áramlási sebesség tartománya

4,0–10 l/perc (ajánlott beállítás: 8 l/perc)

Áramlási sebesség pontossága

± 0,4 l/perc
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Méretek
Szélesség

34,3 cm (13,5 hüv.)

Mélység

30,5 cm (12 hüv.)

Magasság

10,2 cm (4 hüv.)

Tömeg
Üres víztartállyal

7,9 kg (17,5 font)

Feltöltött víztartállyal

8,2 kg (18 font)

Tápellátás
Bemeneti feszültség

100–240 VAC, 50/60 Hz

Áramfogyasztás

< 192 VA

Biztosíték

T 1,6H, 250 V

Alkalmazott rész
Az ICS Aircal eszköz alkalmazott része az irrigátorfej.

Alapvető teljesítmény
Az ICS Aircal eszköz nem rendelkezik alapvető teljesítménnyel.
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9.1

ICS Aircal

Tartozékok
Tétel

Cikkszám

Spekulum (25 db)

8-62-44100

Lencse

8-35-33300

Fecskendőkészlet

8-62-46300

Tölcsér

1-12-66100

Tartókészlet a stimulálófejhez

8-62-46200

7 tűs mini-DIN kábel (ICS Chartr 200, Hortmann Vestlab)

8-71-90400

9 tűs szubminiatűr–7 tűs mini-DIN (ICS Chartr XP)

8-71-90300

Lábkapcsoló

8-35-39700

Tápkábel, IEC, kórházi minőségű, US dugasz

7630024

Tápkábel, standard, EU dugasz

8-71-240

Tápkábel, UK dugasz

8-71-80200

Tápkábel, AUS dugasz

8-71-82700

Tápkábel, BR dugasz

8-71-90600
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EMC (elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó)
megjegyzések
•

Az ICS Aircal eszköz egy orvostechnikai elektromos rendszer része, ezért különleges biztonsági óvintézkedések
vonatkoznak rá. Ezért gondosan be kell tartani a jelen dokumentumban ismertetett telepítési és működtetési
utasításokat.

•

Az ICS Aircal eszköz működését zavarhatják hordozható és mobil nagyfrekvenciás kommunikációs készülékek,
mint például mobiltelefonok.

IEC 60601-1:2012 és IEC 60601-1-2:2014
Útmutatás és gyártói nyilatkozat – Berendezések és rendszerek elektromágneses emissziói
Az ICS Aircal eszköz az alább meghatározott elektromágneses környezetben történő felhasználásra készült. Az ICS Aircal eszköz felhasználójának meg
kell győződnie arról, hogy az eszközt a megadott környezetben használja.
Emisszióteszt

Megfelelőség

Elektromágneses környezet – útmutatás

RF emissziók, CISPR11

1. csoport

Az ICS Aircal eszköz csak a belső működéséhez használ rádiófrekvenciás energiát.
Emiatt RF-kibocsátása igen alacsony, és csekély a valószínűsége, hogy a közeli elektronikus
berendezéseknél interferenciát okoz.

RF emissziók, CISPR11

A osztály

Az ICS Aircal eszköz kórházi és klinikai környezetben történő használatra is alkalmas.

Harmonikus emissziók,
IEC 61000-3-2

Megfelel

Feszültségingadozások/
vibráló emissziók:
IEC 61000-3-3

Megfelel

A berendezés emissziós tulajdonságai alapján alkalmas az ipari területeken, illetve kórházi
környezetben (CISPR 11, A osztály) való használatra. Ha lakossági környezetben használják
(amelyhez általában CISPR 11 B osztály szükséges), lehetséges, hogy az eszköz nem nyújt
megfelelő védelmet a rádiófrekvenciás kommunikációs szolgáltatások számára.
Előfordulhat, hogy a felhasználónak olyan intézkedéseket kell tennie, mint például az
eszköz áthelyezése vagy tájolásának módosítása.

Útmutatás és gyártói nyilatkozat – berendezések és rendszerek elektromágneses zavartűrése
Az ICS Aircal eszköz az alább meghatározott elektromágneses környezetben történő felhasználásra készült. Az ICS Aircal eszköz felhasználójának meg
kell győződnie arról, hogy az eszközt a megadott környezetben használja.
Zavartűrési teszt

IEC 60601 tesztszint

Megfelelőségi szint

Elektromágneses környezet – útmutatás

+/–8 kV érintkezéssel
+/–2 kV, +/–4 kV,
+/–8 kV, +/–15 kV levegőben

A padlónak fának, betonnak vagy kerámialapnak
kell lennie. Amennyiben a padlót szintetikus
anyag borítja, a relatív páratartalom minimum
30%-os legyen.

+/–2 kV tápvezetékeknél
+/–1 kV bemeneti/kimeneti
vezetékeknél

+/–2 kV tápvezetékeknél
+/–1 kV bemeneti/kimeneti
vezetékeknél

A hálózati áramellátás minőségének meg kell
felelnie a tipikus kereskedelmi vagy kórházi
környezetre jellemző minőségnek.

+/–1 kV vezeték–vezeték
+/–2 kV vezeték–föld
+/–2 kV I/O vezeték–föld

+/–1 kV vezeték–vezeték
+/–2 kV vezeték–föld
+/–2 kV I/O vezeték–föld

A hálózati áramellátás minőségének meg kell
felelnie a tipikus kereskedelmi vagy kórházi
környezetre jellemző minőségnek.

0% UT; 0,5 cikluson át

0% UT; 0,5 cikluson át

0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° és 315° fázisszögnél

0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° és 315° fázisszögnél

A hálózati áramellátás minőségének meg kell
felelnie a tipikus kereskedelmi vagy kórházi
környezetre jellemző minőségnek. Ha az ICS Aircal
eszköz felhasználójának folyamatos működésre van
szüksége hálózati áramkimaradás esetén is, az
ICS Aircal eszköz szünetmentes tápegységről vagy
akkumulátorról való működtetése javasolt.

Elektrosztatikus kisülés (ESD) +/–8 kV érintkezéssel
+/–2 kV, +/–4 kV,
IEC 61000-4-2
+/–8 kV, +/–15 kV levegőben
Gyors elektromos
tranziens/burst
IEC 61000-4-4
Túlfeszültség
IEC 61000-4-5
A feszültségesésekkel,
a rövid idejű
feszültségkimaradásokkal és
a feszültségváltozásokkal
szembeni zavartűrés
vizsgálata, IEC 61000-4-11

Feszültségmegszakítások
a tápbemeneti vezetékeken

0% UT; 1 cikluson át

0% UT; 1 cikluson át

és

és

70% UT; 25/30 cikluson át

70% UT; 25/30 cikluson át

Egyfázis: 0°-on

Egyfázis: 0°-on

0% UT; 250/300 cikluson át

0% UT; 250/300 cikluson át

30 A/m

Nincs olyan lényeges port,
amely érintett lehet

IEC 61000-4-11
Hálózati frekvencia
(50/60 Hz) mágneses mező
IEC 61000-4-8

A hálózati frekvenciás mágneses mezőket
a kereskedelmi vagy kórházi környezetben
szokásos szinten kell tartani.

UT a váltakozó áramú hálózati feszültség a tesztszint alkalmazása előtt.
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Útmutatás és gyártói nyilatkozat – elektromágneses zavartűrés – professzionális egészségügyi környezetben való használatra tervezett
berendezések és rendszerek esetében
Az ICS Aircal eszköz az alább meghatározott elektromágneses környezetben történő felhasználásra készült. Az ICS Aircal eszköz felhasználójának meg
kell győződnie arról, hogy az eszközt a megadott környezetben használja.
Zavartűrési teszt

IEC 60601 tesztszint

Megfelelőségi szint

Vezetett RF

3 Vrms

3 Vrms

IEC 61000-4-6

150 kHz–80 MHz

150 kHz–80 MHz

6 Vrms

6 Vrms

ISM-sávban

ISM-sávban

Sugárzott RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz–2,7 GHz

80 MHz–2,7 GHz

A vezeték nélküli RF kommunikáció
közelségi mezői

27 V/m

27 V/m

385 MHz

385 MHz

IEC 61000-4-3

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz,
780 MHz

710 MHz, 745 MHz,
780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz,
930 MHz

810 MHz, 870 MHz,
930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz,
1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz,
1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz,
5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz,
5785 MHz

Elektromágneses környezet – útmutatás

Az ICS Aircal eszköz és az RF vezeték
nélküli kommunikációs készülékek közötti
elválasztási távolságnak meg kell haladnia
a 30 cm-t (11,8 hüvelyk).

1. megjegyzés: 80 MHz és 800 MHz között a nagyobb frekvenciára érvényes elválasztási távolságot kell alkalmazni.
2. megjegyzés: Ez az útmutató nem alkalmazható minden helyzetben. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az épületek, tárgyak és
emberek általi abszorpció és visszaverés.
a. A fix telepítésű adók, például rádiótelefonok (mobil és vezeték nélküli) bázisállomásai, földi mobilrádiók, amatőr rádiók, AM- és FM-műsorszórók
és TV-műsorszórók elektromágneses terének erőssége elméleti úton nem jelezhető előre pontosan. A fix RF-adók által keltett elektromágneses
környezet kiértékeléséhez célszerű elvégezni a helyszín elektromágneses felmérését. Ha az ICS Aircal eszköz használatának helyén a mért
térerősség meghaladja a fenti RF-megfelelőségi határértékeket, akkor az ICS Aircal eszközt meg kell figyelni, hogy működése megfelelő-e.
Ha rendellenes működés tapasztalható, további intézkedésekre lehet szükség, például az ICS Aircal eszköz tájolásának megváltoztatására vagy
áthelyezésére.
b. A 150 kHz és 80 MHz közötti tartományban a térerősségnek kisebbnek kell lennie, mint 3 V/m.

ICS Aircal

31

EMC (elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó) megjegyzések

Javasolt elválasztási távolságok a hordozható és mobil RF kommunikációs berendezések és az ICS Aircal eszköz között
Az ICS Aircal eszközt olyan elektromágneses környezetben kell működtetni, ahol a sugárzott RF-zavarokat szabályozzák. Az ICS Aircal eszköz vásárlója
vagy felhasználója elősegítheti az elektromágneses zavarok megelőzését úgy, hogy betartja az alábbiak szerinti javasolt minimális távolságot
a hordozható és mobil RF kommunikációs berendezések (adók) és az ICS Aircal eszköz között, a kommunikációs berendezés maximális kimeneti
teljesítményének megfelelően.
Az adó névleges maximális
kimeneti teljesítménye
W

Elválasztási távolság az adó frekvenciája szerint
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
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A fentiekben fel nem sorolt névleges kimenti teljesítményű adókra a javasolt elválasztási távolság (d) méterben (m) becsülhető az adó frekvenciájára
vonatkozó egyenlettel, ahol P az adó névleges maximális kimeneti teljesítménye wattban (W) az adó gyártójának adatai szerint.
1. megjegyzés: 80 MHz és 800 MHz között a nagyobb frekvenciára érvényes elválasztási távolságot kell alkalmazni.
2. megjegyzés: Ez az útmutató nem alkalmazható minden helyzetben. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az építmények, tárgyak és
személyek általi abszorpció és visszaverés.

IEC 60601-1-2:2007 és EN 60601-1-2:2007
Útmutatás és gyártói nyilatkozat – Berendezések és rendszerek elektromágneses emissziói
Az ICS Aircal eszköz az alább meghatározott elektromágneses környezetben történő felhasználásra készült. Az ICS Aircal eszköz felhasználójának meg
kell győződnie arról, hogy az eszközt a megadott környezetben használja.
Emisszióteszt

Megfelelőség

Elektromágneses környezet – útmutatás

RF emissziók

1. csoport

Az ICS Aircal eszköz csak a belső működéséhez használ rádiófrekvenciás energiát.
Emiatt RF-kibocsátása igen alacsony, és csekély a valószínűsége, hogy a közeli elektronikus
berendezéseknél interferenciát okoz.

A osztály

Az ICS Aircal eszköz minden környezetben használható, beleértve a lakókörnyezeteket és
olyan helyeket, amelyek közvetlenül csatlakoznak kisfeszültségű, lakóépületeket ellátó
közüzemi táphálózatokhoz.

CISPR11
RF emissziók
CISPR11
Harmonikus emisszió

Megfelel

IEC 61000-3-2
Feszültségingadozások/
vibráló emissziók:
IEC 61000-3-3
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Megfelel

A berendezés emissziós tulajdonságai alapján alkalmas az ipari területeken, illetve kórházi
környezetben (CISPR 11, A osztály) való használatra. Ha lakossági környezetben használják
(amelyhez általában CISPR 11 B osztály szükséges), lehetséges, hogy az eszköz nem nyújt
megfelelő védelmet a rádiófrekvenciás kommunikációs szolgáltatások számára.
Előfordulhat, hogy a felhasználónak olyan intézkedéseket kell tennie, mint például az
eszköz áthelyezése vagy tájolásának módosítása.

ICS Aircal
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Útmutatás és gyártói nyilatkozat – berendezések és rendszerek elektromágneses zavartűrése
Az ICS Aircal eszköz az alább meghatározott elektromágneses környezetben történő felhasználásra készült. Az ICS Aircal eszköz felhasználójának meg
kell győződnie arról, hogy az eszközt a megadott környezetben használja.
Zavartűrési teszt

IEC 60601 tesztszint

Megfelelőségi szint

Elektromágneses környezet – útmutatás

Elektrosztatikus
kisülés (ESD)

+/–6 kV érintkezéssel

+/–6 kV érintkezéssel

+/–8 kV levegőben

+/–8 kV levegőben

A padlónak fának, betonnak vagy kerámialapnak
kell lennie. Amennyiben a padlót szintetikus
anyag borítja, a relatív páratartalom minimum
30%-os legyen.

+/–2 kV tápvezetékeknél

+/–2 kV tápvezetékeknél

IEC 61000-4-4

+/–1 kV bemeneti/kimeneti
vezetékeknél

+/–1 kV bemeneti/kimeneti
vezetékeknél

Túlfeszültség

+/–1 kV vezeték–vezeték

+/–1 kV vezeték–vezeték

IEC 61000-4-5

+/–2 kV vezeték–föld

+/–2 kV vezeték–föld

Feszültségesések, rövid
idejű feszültségkimaradások
és feszültségingadozások
a tápegység bemeneti
vezetékeiben

< 5% UT (> 95% esés az UT-ben)
0,5 cikluson át

< 5% UT (> 95% esés az UT-ben)
0,5 cikluson át

40% UT (60% esés az UT-ben)
5 cikluson át

40% UT (60% esés az UT-ben)
5 cikluson át

70% UT (30% esés az UT-ben)
25 cikluson át

70% UT (30% esés az UT-ben)
25 cikluson át

< 5% UT (> 95% esés az UT-ben)
5 másodpercen át

< 5% UT (> 95% esés az UT -ben)
5 másodpercen át

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-2
Gyors elektromos
tranziens/burst

IEC 61000-4-11

Hálózati frekvencia
(50/60 Hz) mágneses mező
IEC 61000-4-8

A hálózati áramellátás minőségének meg kell
felelnie a tipikus kereskedelmi vagy kórházi
környezetre jellemző minőségnek.
A hálózati áramellátás minőségének meg kell
felelnie a tipikus kereskedelmi vagy kórházi
környezetre jellemző minőségnek.
A hálózati áramellátás minőségének meg kell
felelnie a tipikus kereskedelmi vagy kórházi
környezetre jellemző minőségnek. Ha az ICS Aircal
eszköz felhasználójának folyamatos működésre
van szüksége hálózati áramkimaradás esetén is, az
ICS Aircal eszköz szünetmentes tápegységről vagy
akkumulátorról való működtetése javasolt.

A hálózati frekvenciás mágneses mezőket
a kereskedelmi vagy kórházi környezetben
szokásos szinten kell tartani.

UT a váltakozó áramú hálózati feszültség a tesztszint alkalmazása előtt.

ICS Aircal

33

EMC (elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó) megjegyzések

Útmutatás és gyártói nyilatkozat – elektromágneses zavartűrés – NEM életmentő berendezések és rendszerek esetében
Az ICS Aircal eszköz az alább meghatározott elektromágneses környezetben történő felhasználásra készült. Az ICS Aircal eszköz felhasználójának meg
kell győződnie arról, hogy az eszközt a megadott környezetben használja.
Zavartűrési teszt

IEC 60601 tesztszint

Megfelelőségi szint

Elektromágneses környezet – útmutatás

Vezetett RF IEC 61000-4-6

3 Vrms

3 Vrms

150 kHz–80 MHz

150 kHz–80 MHz

A hordozható és mobil RF kommunikációs
berendezéseket nem szabad az ICS Aircal eszköz
bármely részéhez (beleértve a kábeleket is)
közelebb használni, mint a jeladó frekvenciájára
illeszthető egyenletből számított javasolt
szeparációs távolság.
Ajánlott elválasztási távolság:
d = 1,2
d = 1,2
a 80 MHz és 800 MHz közötti
tartományban

Sugárzott RF IEC 61000-4-3

3 V/m

3 V/m

80 MHz–2,5 GHz

80 MHz–2,5 GHz

d = 2,3
a 80 MHz és 2,5 GHz közötti
tartományban,
ahol P az adó maximális névleges kimeneti
teljesítménye wattban (W) az adó gyártójának
adatai szerint, d pedig az ajánlott elválasztási
távolság méterben (m).
Rögzített RF jeladók esetében a mágneses mező
helyszíni elektromágneses felméréssel
a
meghatározott erőssége legyen kisebb, mint az
egyes frekvenciatartományokban érvényes
b
megfelelőségi szint .
Az ezzel a szimbólummal jelölt berendezés
közelében interferencia léphet fel:

1. megjegyzés: 80 MHz és 800 MHz között a nagyobb frekvenciára érvényes elválasztási távolságot kell alkalmazni.
2. megjegyzés: Ez az útmutató nem alkalmazható minden helyzetben. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az épületek, tárgyak és
emberek általi abszorpció és visszaverés.
a. Az ISM (ipari, tudományos és orvosi) sávok a 150 kHz–80 MHz tartományban a következők: 6,765 MHz–6,795 MHz; 13,553 MHz–13,567 MHz;
26,957 MHz–27,283 MHz és 40,66 MHz–40,70 MHz.
b. Az ISM frekvenciasávok megfelelőségi szintjei 150 kHz és 80 MHz között és a 80 MHz–2,5 GHz tartományban annak a valószínűségét hivatottak
csökkenteni, hogy mobil/hordozható kommunikációs berendezések között interferencia lépjen fel, ha véletlenül behozzák őket a páciens tesztelési
területére. Emiatt az ebbe a frekvenciatartományba eső adók elválasztási távolságának kiszámításakor egy kiegészítő 10/3 tényezőt alkalmaznak.
c. A fix telepítésű adók, például rádiótelefonok (mobil és vezeték nélküli) bázisállomásai, földi mobilrádiók, amatőr rádiók, AM- és FM-műsorszórók
és TV-műsorszórók elektromágneses terének erőssége elméleti úton nem jelezhető előre pontosan. A fix RF-adók által keltett elektromágneses
környezet kiértékeléséhez célszerű elvégezni a helyszín elektromágneses felmérését. Ha az ICS Aircal eszköz használatának helyén a mért
térerősség meghaladja a fenti RF-megfelelőségi határértékeket, akkor az ICS Aircal eszközt meg kell figyelni, hogy működése megfelelő-e.
Ha rendellenes működés tapasztalható, további intézkedésekre lehet szükség, például az ICS Aircal eszköz tájolásának megváltoztatására vagy
áthelyezésére.
d. A 150 kHz és 80 MHz közötti tartományban a térerősségnek kisebbnek kell lennie, mint 3 V/m.
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EMC (elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó) megjegyzések

Javasolt elválasztási távolságok a hordozható és mobil RF kommunikációs berendezések és az ICS Aircal eszköz között
Az ICS Aircal eszközt olyan elektromágneses környezetben kell működtetni, ahol a sugárzott RF-zavarokat szabályozzák. Az ICS Aircal eszköz vásárlója
vagy felhasználója elősegítheti az elektromágneses zavarok megelőzését úgy, hogy betartja az alábbiak szerinti javasolt minimális távolságot
a hordozható és mobil RF kommunikációs berendezések (adók) és az ICS Aircal eszköz között, a kommunikációs berendezés maximális kimeneti
teljesítményének megfelelően.
Az adó névleges maximális
kimeneti teljesítménye
W

Elválasztási távolság az adó frekvenciája szerint
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

A fentiekben fel nem sorolt névleges kimenti teljesítményű adókra a javasolt elválasztási távolság (d) méterben (m) becsülhető az adó frekvenciájára
vonatkozó egyenlettel, ahol P az adó névleges maximális kimeneti teljesítménye wattban (W) az adó gyártójának adatai szerint.
1. megjegyzés: 80 MHz és 800 MHz között a nagyobb frekvenciára érvényes elválasztási távolságot kell alkalmazni.
2. megjegyzés: Ez az útmutató nem alkalmazható minden helyzetben. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az építmények, tárgyak és
személyek általi abszorpció és visszaverés.
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Hibaelhárítás
Probléma
Az ICS AirCal túlmelegedési figyelmeztetés
folyamatosan sípol.
Okok:
1.

A víztartály majdnem üres/üres.

2.

Az ICS AirCal eszközt legalább 20°-kal
megdöntötték a pumpa működése
közben, fennáll annak a kockázata, hogy a
szivattyúba levegő került víz helyett.

3.

Az ICS AirCal nem működik megfelelően.

1. lehetőség:
Nézze meg a vízszintjelzőt. Ha a sáv narancssárga, az azt jelenti, hogy
újra kell tölteni a vizet az ICS AirCal eszközben. Kapcsolja ki az ICS
AirCal eszközt. Kövesse a Víz betöltése és feltöltési eljárást a
Víz betöltése és feltöltési eljárás című részben. Kapcsolja be az
egységet, és ellenőrizze annak megfelelő működését.
2. lehetőség:
Nézze meg a vízszintjelzőt. Ha a sáv kék, akkor valószínűleg elegendő
víz van a tartályban, de ezt ellenőrizni kell. Kapcsolja ki az ICS AirCal
eszközt. Kövesse a Víz betöltése és feltöltési eljárást a Víz betöltése
és feltöltési eljárás című részben.
Azonban szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy van-e víz a tartályban.
Ha nincs vagy nagyon kevés víz van benne, akkor töltse újra vízzel.
Kapcsolja be az egységet, és ellenőrizze annak megfelelő működését.
Függetlenül attól, hogy az egység működik vagy nem, vegye fel a
kapcsolatot a Natus Medical Denmark ApS műszaki szolgálatával,
és jelentse, hogy az ICS AirCal nem a várt módon működik.

A víz eltávolításának eljárása

Vigyázat! • Az eszköz
szállítása esetén győződjön
meg az alábbiakról:
1) ürítse ki a vizet a tartályból,
hogy megakadályozza a fagyás
által okozott károsodás
lehetőségét, és
2) rögzítse a levegőszivattyú
burkolatát az eszközhöz
mellékelt szállítási csavarokkal.
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1.

Kapcsolja ki az ICS AirCal eszközt, és válassza le
a hálózati aljzatról.

2.

A tartály külső fedelének eltávolítása előtt törölje le
a port az ICS AirCal eszköz tetejéről.

3.

Álljon az irrigátor előlapjával szemben. A jobb hátsó
részen egy kis méretű takarófedél található. Az
imbuszkulcs (a tartóhoz mellékelve) segítségével
távolítsa el a fedelet.

4.

Az imbuszkulcs segítségével távolítsa el a belső
fedelet.

5.

A mellékelt fecskendőkészlettel távolítsa el vizet
a tartályból.

6.

Csatlakoztassa hálózati aljzathoz, és kapcsolja be
az ICS AirCal eszközt.

7.

Kapcsolja le a légáramot.

8.

A szivattyú feltöltéséhez keresse meg a feltöltés
kapcsolót a hátlapon.

9.

A bekapcsoláshoz 5 másodpercig tartsa
lenyomva a feltöltés kapcsolót.

Firmware-rel kapcsolatos eljárások
Az ICS AirCal eszköz firmware-jének frissítéséhez szüksége lesz az ICS AirCal firmware-frissítési adathordozóra és arra
a számítógépre, amelyre az ICS AirCal eszköz illesztőprogramja fel lett telepítve. A frissítési eljárás folytatása előtt
az illesztőprogram telepítéséhez kövesse az itt szereplő utasításokat: Eszköz-illesztőprogram telepítése.
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Firmware-rel kapcsolatos eljárások

12.1

A firmware frissítése
Kapcsolja ki az ICS Aircal eszközt.
A hátlapon keresse meg a firmware mód gombot (az A furatban) és az USB-portot (B).

A.

A firmware gomb elérése

B.

USB-port

Csatlakoztassa az USB-kábelt az ICS Aircal USB-portjához és a számítógép USB-portjához.
Kapcsolja be a számítógépet, majd keresse meg az ICS AirCal firmware-frissítést.
Az ICS Aircal eszköz bekapcsolása közben egy golyóstollal nyomja meg és tartsa lenyomva a firmware mód gombot.
3 másodpercig tartsa lenyomva (a kijelző ki fog kapcsolódni).
A frissítési program elindításához kattintson duplán az AircalFirmwareUpdate.exe fájlra.
Kattintson az Update Aircal Firmware (Aircal Firmware frissítése) lehetőségre.
Megjegyzés • Ha a frissítés nem sikerül, kattintson a Write Update Log To Text File (Frissítési napló mentése egy
szövegfájlba) lehetőségre. Ezt a fájlt küldje el a Natus Medical Denmark ApS ügyfélszolgálatának.

12.2

Az eszköz-illesztőprogram telepítése
Ez a folyamat feltelepíti az eszköz illesztőprogramját arra a számítógépre, amelyet az ICS Aircal firmware frissítéséhez
használni fog.
Kapcsolja be a számítógépet.
Keresse meg az ICS AirCal firmware-frissítést.
A frissítési mappán belül az Aircal Driver mappában keresse meg az AirCalInstaller.exe fájlt.
Kattintson duplán a fájlra a frissítési program elindításához.
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