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Lýsing á tæki
ICS Aircal®-loftblástursbúnaður fyrir augntinunarpróf er hentugur og nákvæmur loftörvunarbúnaður sem notaður er
til að framkalla augntin við augntinsritun með myndbandsupptöku (VNG, videonystagmography) / augntinsrafritun
(ENG, electronystagmography). Tækið veitir hitaáreiti með nákvæmlega stýrðu loftflæði. Hægt er að stilla hitastig
loftstraumsins frá 12 °C til 50 °C. Kerfið býður upp á tvær forstillingar á hitastigi loftstraumsins - eina fyrir áreiti með
heitum loftblæstri og aðra fyrir áreiti með köldum loftblæstri. Nákvæmri hitastjórnun er viðhaldið með hitaviðnámi
(e. thermistor) nálægt loftopinu. Framsækin hönnun á tækjahausinn (eyrnaspegill) gerir notanda kleift að sjá
áreitispunktinn, sem tryggir gilda svörun sem hægt er að fá fram endurtekið.

1.1

Fyrirhuguð notkun
Loftörvunarbúnaður er tæki sem veitir loftstraumi inn í hlustina. Loftstraumnum er vandlega stýrt, bæði hvað varðar
flæði og hitastig. Tilgangurinn er að meta jafnvægiskerfi sjúklingsins gegnum starfsemi andarfæra (e. vestibular
function testing). Áreiti á bogagöng framkallar ósjálfráðar augnhreyfingar sem eru mældar og skráðar með
augntinsriti (e. nystagmograph).

1.2

Tilætlaðir notendur og sjúklingamarkhópur
ICS Aircal-kerfið er aðeins ætlað til notkunar af hæfum heilbrigðisstarfsmönnum með þekkingu á þeim
læknisfræðilegu og vísindalegu staðreyndum sem liggja á bak við þessa aðferð.
ICS Aircal-kerfið er ætlað sjúklingum á öllum aldri sem þola slíkt próf.

1.3

Klínískur ávinningur
Loftörvunarprófið er hefðbundin klínísk rannsóknaraðferð sem felur í sér að læknirinn beinir heitum og köldum lofteða vatnsstraumi inn í hlust sjúklingsins í tilgreindan tíma; þær augnhreyfingar sem fram koma í kjölfarið eru mældar
og greindar. Í upphafi er loftörvunarprófið gert án sjónfestingar. Á ákveðnum tímapunkti í kjölfar þess að áreiti lýkur
er sjónfesting gefin. Þessi próf eru hönnuð sem hluti af ýmsum prófum á virkni bogaganga til mismunagreiningar.

1.4

Frábendingar og aukaverkanir
Forðast skal blástur hjá sjúklingum með göt í hljóðhimnu.

1.5

Venjur varðandi prentun
Notkun varnaðarorða, varúðartilkynninga og athugasemda
Í handbókinni koma fram eftirfarandi varnaðarorð, varúðartilkynningar og athugasemdir til að draga athygli lesanda
að upplýsingum um örugga og viðeigandi notkun tækisins eða hugbúnaðarins:
Varnaðarorð • Gefa til kynna möguleika á skaða, dauða eða öðrum alvarlegum aukaverkunum í tengslum
við notkun eða misnotkun tækisins.

Varúð • Gefur til kynna möguleika á vandamáli varðandi tækið sem tengist notkun eða misnotkun.
Slík vandamál geta meðal annars verið bilun í tæki, skemmdir á tæki eða skemmdir á öðrum búnaði.

Athugasemd • Gefur til kynna atriði sem notandi skal gæta sérstaklega að.

ICS Aircal
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Undirbúningur
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Undirbúningur

2.1

Uppsetning á herbergi
A
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Vaskur
Tölva
Borð fyrir búnað
Skápar yfir borði

F
E.
F.
G.
H.

Stóll læknis
Skemill
Bekkur
Sími

ICS Aircal

Undirbúningur
Hægt er að nota ICS Aircal-tækið á sléttum fleti, svo sem á borði eða á hjólavagni. Stafla má ICS Aircal-tækinu með
ICS Chartr® 200 VNG/ENG-vélbúnaðinum. Best er að ICS Aircal-tækið sé efst, þá er hægt að fylla á vatnið eftir
þörfum. Gangið úr skugga um að tækjahausinn nái að eyra sjúklingsins. Gangið úr skugga um að hægt sé að stilla
stólinn í þá hæð sem gerir lækninum kleift að sjá hljóðhimnuna meðan blásturinn fer fram.
Varúð • ICS Aircal-kerfið er aðeins ætlað til notkunar af hæfu heilbrigðisstarfsfólki.

2.2

Uppsetning

2.2.1

Flutningsskrúfur fjarlægðar
Loftdæluhúsið er fest með flutningsskrúfum til að koma í veg fyrir skemmdir við flutning. Nauðsynlegt er að fjarlægja
þessar skrúfur til að dæluhúsið geti hreyfst til, þannig dregur úr hávaðanum í loftdælunni. Mikilvægt er að geyma
flutningsskrúfurnar svo hægt sé að nota þær aftur til að festa húsið ef nauðsynlegt reynist að flytja tækið.
Fjarlægið flutningsskrúfur (A) og (B).
Geymið þær hjá sprautusettinu, trektinni og sexkantlyklinum.

2.2.2

Uppsetning festingar fyrir tækjahaus
Athugasemd • Setjið upp festinguna áður en vatnsgeymirinn er fylltur. Við uppsetningu er nauðsynlegt að halla
ICS Aircal-tækinu um meira en 20°. Ef vatn er í vatnsgeyminum og tækinu er hallað kemst loft inn í kerfið. Lítil hætta
er á skemmdum á kerfinu þó slíkt gerist. Þó væri nauðsynlegt að lofttæma vatnsgeyminn til að tryggja að kerfið
virki sem skyldi og ofhitni ekki.
Áður en festingin fyrir tækjahausinn er sett upp skal ákveða hvernig best er að setja hana upp:
•

Hægt er að setja hana upp vinstra megin eða hægra megin á einingunni.

•

Ef einingin er ekki upp við brún borðsins er mælt með að setja festinguna upp þannig að hún snúi lárétt (A).
Ef einingin er upp við brún borðsins er mælt með að setja festinguna upp þannig að hún halli (B).

ICS Aircal
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Undirbúningur
Finnið pokann sem kom með festingunni, hann á að innihalda þrjár skrúfur og sexkantlykil.
Leggið ICS Aircal-tækið á hliðina. Látið hliðina sem setja á festinguna á snúa upp og botn einingarinnar snúa
að ykkur.
Finnið götin fyrir festiplötuna.

Festið festiplötuna við eininguna, notið sexkantlykilinn til að herða skrúfurnar.
Haldið festingunni þannig að endinn sem heldur neðri hluta tækjahaussins snúi að framhlið einingarinnar.
Rennið festingunni upp á festiplötuna í láréttri stöðu.

Fyrir einingar sem eru upp við borðbrún skal halla festiplötunni fram á við þar til hún kemst ekki lengra.
Gangið úr skugga um festigötin á festiplötunni passi við festigötin á festingunni. Festið festinguna við
festiplötuna, notið sexkantlykilinn til að herða skrúfuna.
Geymið sexkantlykilinn með sprautusettinu. Nauðsynlegt er að hafa hann þegar fyllt er á vatnsgeyminn.

2.2.3

Að skilja bakhlið ICS Aircal-tækisins

Með USB-tenginu
8

er hægt að uppfæra fastbúnaðinn. Nánari upplýsingar eru í Fastbúnaður ► 36.
ICS Aircal

Undirbúningur

2.2.3.1

Fótrofi tengdur
ICS Aircal-tækinu fylgir fótrofi. Tengið fótrofann við bakhlið blásturbúnaðarins
. Ef ICS Aircal-tækið er tengt
við ICS VNG/ENG-kerfi og notandi vill nota fótrofann til að hefja rannsóknir aðrar en loftörvunarpróf er nauðsynlegt
að kveikja á loftblástursbúnaðinum til að hægt sé að nota fótrofann.

2.2.3.2

Að tengjast ICS VNG/ENG-kerfi
Hægt er að tengja ICS Aircal-tækið við ICS VNG/ENG-kerfi. Tengið snúru blásturbúnaðarins við bakhlið
blásturbúnaðarins

og við ICS VNG/ENG-kerfið.

Með því að tengja þessi tvö tæki saman fæst aukið notagildi. Nánari upplýsingar eru í Notkun virkjunarrofa ► 18.

2.2.3.3

Rafmagnssnúran tengd
ICS Aircal-tækið skal tengja við vegginnstungu með því að festa rafmagnssnúruna við ICS Aircal-tækið og stinga
snúrunni í samband við vegginnstungu.

A. Tengi fyrir rafmagnssnúru
Varnaðarorð • Til að forðast hættu á raflosti má aðeins tengja þennan búnað við aflgjafa með
jarðtengingu.

2.2.3.4

Rafmagnssnúran aftengd
Áður en tæki eru tengd saman er nauðsynlegt að slökkva á ICS Aircal-tækinu og sérhverju tæki sem hefur aðskilinn
aflgjafa.
Varnaðarorð • Takið rafmagnssnúruna úr vegginnstungunni til að taka tækið úr sambandi við rafmagn.
Gætið þess að koma einingunni ekki þannig fyrir að erfitt sé að taka hana úr sambandi.

2.2.3.5

Áfylling og lofttæming
ICS Aircal-tækið notar vatn til að kæla loftið. Nauðsynlegt að fylla vatnsgeyminn áður en tækið er notað.
Varnaðarorð • Þegar fyllt er á vatnsgeyminn er nauðsynlegt að slökkva á ICS Aircal-tækinu og taka það úr
sambandi við rafmagn til að varna raflosti.

ICS Aircal
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Undirbúningur
Athugasemd • Fylgið þessu ferli:
Ef ICS Aircal-tækið var að berast og er þurrt. Fyllið og lofttæmið.
Ef vatnshæðin á skjánum hefur náð núlli vegna þess að ekki var fyllt á vatnsgeyminn þegar appelsínugula
stikan var til staðar.
Ef ICS Aircal-tækinu var hallað um meira en 20° meðan vatnsdælan var í gangi.
Ef ekkert af ofangreindu á við, vatnshæðin er sýnd með appelsínugulri stiku á skjánum og áfyllingar er þörf skal
fylgja leiðbeiningunum í Verklag við áfyllingu.

Athugasemd • Notið eingöngu eimað vatn. Ef notað er kranavatn verða til steinefnaútfellingar sem valda
skemmdum á ICS Aircal-tækinu.

Áfylling
Slökkvið á ICS Aircal-tækinu og takið það úr sambandi við rafmagn.
Þurrkið burt ryk ofan af hlífinni.
Látið framhliðina snúa fram og finnið litlu hlífina sem er aftast hægra megin. Skrúfið hlífina af vatnsgeyminum
með sexkantlyklinum (fylgir með) og takið hana til hliðar.

A.

Hlíf á vatnsgeymi

Skrúfið innri hlífina af með sexkantlyklinum (fylgir með festingunni) og takið hana til hliðar.

A.
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Innri hlíf
ICS Aircal

Undirbúningur
Opnið trektina sem fylgir ICS Aircal-tækinu og setjið hana í áfyllingarop vatnsgeymisins.

A.

Trekt

Hellið vatni í trektina til að fylla á vatnsgeyminn.
Fylgist vel með vatnshæðinni. Fyllið upp að neðri barmbrúninni. EKKI má yfirfylla vatnsgeyminn.
Fjarlægið trektina.
Ef vatn hefur hellst á litlu dældirnar þar sem innri hlífinni er komið fyrir skal þurrka það burt.
Setjið innri hlífina aftur á.

Lofttæming
Setjið tækið í samband við rafmagn og kveikið á því.
Slökkvið á loftflæðinu.
Finnið lofttæmingarrofann á bakhliðinni

.

Ýtið á lofttæmingarrofann til að virkja hann og haldið honum inni í 5 sekúndur.
Sleppið lofttæmingarrofanum til að óvirkja hann og bíðið í 5 sekúndur.
Endurtakið skref 4 10 sinnum og skref 5 10 sinnum.
Ýtið á kælingarhnappinn

. Lækkið hitastigið í 12 °C.

Ef hitastigið nær stillta hitastiginu hefur tækið verið lofttæmt. Farið í skref 10.
Varúð • Ef hitastigið nær ekki 12 °C á um það bil 3 mínútum eða ef viðvörun um of hátt hitastig heyrist skal
fara yfir í ferlið Lofftæming beyglaðrar slöngu.
Slökkvið á tækinu og takið það úr sambandi við rafmagn.
Fjarlægið innri hlífina.
Athugið hvort vatnsgeymirinn er fullur. Ef hann er ekki fullur skal setja trektina í áfyllingarop vatnsgeymisins og
bæta við vatni.
Fjarlægið trektina og setjið innri hlífina aftur á. Herðið skrúfurnar til að festa hlífina vel á.
Setjið ytri hlífina aftur á og herðið skrúfurnar vel.
Setjið tækið í samband við rafmagn og kveikið á því.
Athugasemd • Sjálfgefinn hraði loftflæðis fyrir örvun með loftblæstri er 8 lítrar á mínútu. Ef tækið er flutt til er
hugsanlegt að stillingar hnappsins sem stjórnar loftflæðinu geti breyst. Hugsanlega þarf að endurstilla loftflæðið.
ICS Aircal
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Undirbúningur

Lofttæming beyglaðrar slöngu
Tengið sprautu við beygluðu slönguna og takið nægilega mikið vatn úr vatnsgeyminum til að fylla sprautuna.
Setjið enda beygluðu slöngunnar í inntaksop dælunnar. Slangan á að snúa að framhlið blásturbúnaðarins.

Sprautið vatninu í inntaksopið um leið og þrýst er á lofttæmingarrofann

.

Sleppið lofttæmingarrofanum.
Ýtið á lofttæmingarrofann til að virkja hann og haldið honum inni í 5 sekúndur.
Sleppið lofttæmingarrofanum til að óvirkja hann og bíðið í 5 sekúndur.
Endurtakið skref 5 10 sinnum og skref 6 10 sinnum.
Ýtið á kælingarhnappinn

. Lækkið hitastigið í 12 °C.

Ef hitastigið nær stillta hitastiginu hefur tækið verið lofttæmt. Farið í skref 11.
Ef hitastigið nær ekki 12 °C á um það bil 3 mínútum skal endurtaka skref 1 til 9.
Slökkvið á tækinu og takið það úr sambandi við rafmagn.
Athugið hvort vatnsgeymirinn er fullur. Ef hann er ekki fullur skal setja trektina í áfyllingarop vatnsgeymisins og
bæta við vatni.
Fjarlægið trektina og setjið innri hlífina aftur á. Herðið skrúfurnar til að festa hlífina vel á.
Setjið ytri hlífina aftur á og herðið skrúfurnar vel.
Setjið tækið í samband við rafmagn og kveikið á því.
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Framhlið ICS Aircal-tækisins

2.2.3.6

Vatn fjarlægt
Slökkvið á ICS Aircal-tækinu og takið það úr sambandi við rafmagn.
Þurrkið burt ryk ofan af ICS Aircal-tækinu áður en hlífin er opnuð og fyllt á vatnsgeyminn.
Látið framhliðina snúa fram. Hægra megin að aftan er lítil hlíf. Skrúfið ytri hlífina af með sexkantlyklinum (fylgir
með festingunni) og takið hana til hliðar.
Skrúfið innri hlífina af með sexkantlyklinum og takið hana til hliðar.
Notið meðfylgjandi sprautusett til að fjarlægja vatn úr vatnsgeyminum. Setjið báðar hlífarnar aftur á eftir að vatnið
hefur verið fjarlægt.

3

Framhlið ICS Aircal-tækisins
Í þessum kafla má finna lýsingu á öllum stjórntækjum á framhlið ICS Aircal-tækisins.

3.1

Kveikt / slökkt á ICS Aircal-tækinu
Neðst til vinstri á framhliðinni er þrýstirofi sem notaður er til að kveikja og slökkva á ICS Aircal-tækinu. Þegar græna
LED-ljósið logar og stafræni skjárinn kveikir á sér hefur verið kveikt á tækinu. Þegar kveikt hefur verið á ICS Aircaltækinu er það í notkunarstillingu.

3.2

Biðstaða / Notkunarstilling
Þegar kveikt er á ICS Aircal-tækinu er sjálfgefin stilling sú að kveikt er á loftflæði. Með því að þrýsta á loftflæðishnapp
ICS Aircal-tækisins er skipt á milli biðstöðu og notkunarstillingar. Í biðstöðu (slökkt á loftflæði) er kveikt
á blásturbúnaðinum en slökkt er á loftflæði, vatns- og loftdælu, viftu, hitunar- og kælibúnaði. Biðstaða er ráðlögð
þegar ICS Aircal-tækið er tengt við ICS VNG/ENG og fótrofinn notaður til að hefja önnur próf (t.d. Dix Hallpike)
með ICS Chartr-hugbúnaðinum. Slökkva skal á loftflæðinu þegar tækið er ekki í notkun.

ICS Aircal
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3.3

Hitastig

3.3.1

Ráðlagt og sjálfgefið hitastig
Sjálfgefið hitastig er 24 °C fyrir kaldan loftblástur og 50 °C fyrir heitan loftblástur.

3.3.2

Nýtt hitastig stillt

3.3.2.1

Tímabundin breyting
Ýtið á hnappana
til að breyta hitastigi fyrir stakan sjúkling. Hnappurinn - lækkar hitastigið, hnappurinn
+ hækkar hitastigið. Ef aðeins á að breyta hitastiginu lítillega skal ýta snöggt á hnappinn, ef gera á stærri breytingar
skal halda hnappinum inni. Hitastigið breytist í skrefum sem nema 1/10 úr gráðu. Hitasvið fyrir kaldan loftblástur er
12 °C til 37 °C. Hitasvið fyrir heitan loftblástur er 37 °C til 50 °C. Upplýsingar um hvernig breyta skal sjálfgefnu gildi
fyrir heitt eða kalt hitastig eru í Að breyta vistuðum sjálfgefnum gildum.

3.3.3

Skipt á milli kaldara og heitara lofts
Hnapparnir sem stilla heitt
eða kalt
gera stjórnanda kleift að velja það áreiti sem óskað er.
Ef ICS Aircal-tækið er tengt við ICS VNG/ENG-kerfi, er hitastig á loftblástursbúnaðinum sjálfkrafa valið með því að
velja viðeigandi ferli (t.d. „Left Warm“ (vinstra heitt)). Því er ekki þörf á handvirku vali. Þó ætti sjálfgefið
upphafshitastig ICS Aircal-tækisins að passa við hitastig fyrsta ferlisins í listanum (t.d. ef byrjað er með „Left Cool“
(vinstra kalt) skal stilla ICS Aircal-tækið þannig að sjálfgefið sé að „Cool“ (köld stilling) sé notuð í upphafi). Hægt er
að vista upphafshitastig (kalt eða heitt). Sjálfgefin stilling er „kalt“. Nánari upplýsingar eru í Að breyta vistuðum
sjálfgefnum gildum.
Sjá má hitastig sem valið er á skjánum. Ef ICS Aircal-tækið er í notkunarstillingu birtist aðeins það hitastig sem valið er
þá stundina. Stafræni skjárinn sýnir bæði raunverulegt hitastig og stillt hitastig. Eftir að hitastig hefur verið valið
blikkar skjárinn þar til hitastigið hefur náð +/– 0,4 gráðum frá stilltu eða sjálfgefnu hitastigi. Það tekur < 60 sekúndur
að ná hitastiginu. Ef ICS Aircal-tækið er í biðstöðu birtist það hitastig sem stillt hefur verið fyrir heitt og kalt,
raunverulegt hitastig birtist ekki.

3.4

Tímastilling

3.4.1

Ráðlögð og sjálfgefin tímastilling
Sjálfgefin tímastilling fyrir örvun með loftblæstri er 60 sekúndur.

3.4.2

Ný tímastilling stillt
Ýtið á hnappana
til að breyta tímastillingunni. Hnappurinn - styttir tímanna, hnappurinn + lengir
tímann. Ef aðeins á að breyta hitastiginu lítillega skal ýta snöggt á hnappinn, ef gera á stærri breytingar skal halda
hnappinum inni. Hægt er að stilla tímann á bilinu 1 til 99 sekúndur. Upplýsingar um hvernig breyta skal sjálfgefinni
tímastillingu má finna í Að breyta vistuðum sjálfgefnum gildum.
Sjá má tímalengd sem valin er á skjánum. Ef ICS Aircal-tækið er í notkunarstillingu birtist stilltur tími á stafræna
skjánum. Eftir að loftblástur hefur verið settur af stað með fótrofanum eða virkjunarrofanum á tækjahausnum telur
tímastillirinn niður að núlli. Hljóðmerki heyrist þegar tímastillirinn nær núlli, þannig er stjórnanda gefið til kynna að
stöðva skuli loftstrauminn. Ef ICS Aircal-tækið er í biðstöðu birtist aðeins sá tími sem stilltur hefur verið.
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3.5

Hraði loftflæðis

3.5.1

Ráðlagður og sjálfgefinn hraði loftflæðis
Sjálfgefin stilling á hraða loftflæðis fyrir örvun með loftblæstri er 8 lítrar á mínútur.

3.5.2

Nýr hraði loftflæðis stilltur
Snúið hnappinum hægra megin við loftflæðishnappinn
til að stilla flæðishraðann. Snúið hnappinum
rangsælis til að auka loftflæðið og réttsælis til að minnka loftflæðið. Hægt er að stilla loftflæðið á hraða sem er
frá 4,0 til 10 lítrar á mínútu. Hraði loftflæðisins er stilltur með hliðsjón af stöðu hnappsins.
Valinn hraði loftflæðis (eingöngu raunverulegur hraði) birtist á skjánum. Ef ICS Aircal-tækið er í notkunarstillingu
birtist raunverulegur hraði loftflæðis á stafræna skjánum. Ef ICS Aircal-tækið er í biðstöðu er slökkt á skjánum.

3.6

Hljóðstyrkur hljóðmerkis
Hljóðmerki heyrist þegar tímastillirinn nær núlli, þannig er stjórnanda gefið til kynna að stöðva skuli loftstrauminn.
2000 Hz hljóðmerki heyrist.

3.6.1

Stilling sjálfgefins hljóðmerkis
Sjálfgefin stilling hljóðmerkis er „stig 2“.

3.6.2

Nýr hljóðstyrkur hljóðmerkis stilltur
Til að stilla hljóðstyrk hljóðmerkisins skal halda hnappi hljóðmerkis
inni þar til það hljóðmerki heyrist sem
óskað er eftir að hafa sem sjálfgefið. Hægt er að stilla hljóðstyrkinn á fjögur stig. Upplýsingar um hvernig breyta
á sjálfgefnum hljóðstyrk hljóðmerkis má finna í Að breyta vistuðum sjálfgefnum gildum.

3.7

Að breyta vistuðum sjálfgefnum gildum
Breytið öllum stillingum til samræmis við það sem óskað er. Ákvarðið upphafshitastig fyrir ICS Aircal-tækið. Haldið
hnappi fyrir heitt
eða kalt
hitastig inni í 3 sekúndur til að stilla allar sjálfgefnar stillingar (hitastig fyrir
heitan og kaldan loftblástur, hitastig í upphafi, tímalengd tímastillis og hljóðstyrk hljóðmerkis). Hljóðmerki heyrist
í eina sekúndu til að staðfesta að sjálfgefnar stillingar hafi verið vistaðar. Hafið þó í huga að sjálfgefið upphafshitastig
ICS Aircal-tækisins ætti að passa við hitastig fyrsta ferlisins í listanum (t.d. ef byrjað er með „Left Cool“ (vinstra kalt)
skal stilla ICS Aircal-tækið þannig að sjálfgefið sé að „Cool“ (köld stilling) sé notuð í upphafi).

3.8

Birting vatnshæðar
Vatnshæðin í vatnsgeyminum er sýnd. Táknið

gefur til kynna að vatnsgeymirinn sé fullur og blá stika er sýnd.

Táknið
gefur til kynna að vatnsgeymirinn sé hálffullur og blá stika er sýnd. Þegar vatnsgeymirinn er á milli þess að
vera hálffullur og tómur breytist litur stikunnar úr bláu í appelsínugult, sem gefur til kynna að nauðsynlegt er að fylla
á vatnsgeyminn. Táknið
ICS Aircal

gefur til kynna að vatnsgeymirinn sé tómur.
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3.8.1

Verklag við áfyllingu
Athugasemd • EKKI má nota þetta verklag við áfyllingu ef:
1.

Ef ICS Aircal-tækið var að berast og er þurrt. Fyllið og lofttæmið.

2.

Ef vatnshæðin á skjánum hefur náð núlli vegna þess að ekki var fyllt á vatnsgeyminn þegar appelsínugula
stikan var til staðar.

3.

Ef ICS Aircal-tækinu var hallað um meira en 20° meðan vatnsdælan var í gangi.

Ef einhver þessarra skilyrða voru til staðar skal fara eftir upplýsingunum í kaflanum Undirbúningur og fylgja
verklaginu sem lýst er í Áfylling og lofttæming.

Athugasemd • Notið eingöngu eimað vatn. Ef notað er kranavatn verða til steinefnaútfellingar sem valda
skemmdum á ICS Aircal-tækinu.
Slökkvið á ICS Aircal-tækinu og takið það úr sambandi við rafmagn.
Þurrkið burt ryk ofan af ICS Aircal-tækinu áður en hlífin er opnuð og fyllt á vatnsgeyminn.
Látið framhlið ICS Aircal-tækisins snúa að ykkur. Hægra megin að aftan er lítil hlíf. Skrúfið ytri hlífina af með
sexkantlyklinum (fylgir með festingunni) og takið hana til hliðar.
Skrúfið innri hlífina af með sexkantlyklinum og takið hana til hliðar.
Opnið trektina sem fylgir ICS Aircal-tækinu og setjið hana í áfyllingarop vatnsgeymisins.
Hellið vatni í trektina til að fylla á vatnsgeyminn.
Fylgist vel með vatnshæðinni. Fyllið upp að neðri barmbrúninni. EKKI má yfirfylla vatnsgeyminn.
Varnaðarorð • EKKI má yfirfylla vatnsgeyminn. Ef vatn hefur hellst á litlu dældirnar þar sem innri hlífinni er
komið fyrir skal þurrka það burt áður en innri hlífin er sett á aftur.
Setjið innri hlífina aftur á og herðið skrúfurnar.
Setjið ytri hlífina aftur á og herðið skrúfurnar.
Setjið ICS Aircal-tækið í samband við rafmagn og kveikið á því.

Athugasemd • Þar sem vatnið í vatnsgeyminum getur hugsanlega frosið við flutning er nauðsynlegt að tæma allt
vatnið úr vatnsgeyminum áður en ICS Aircal-tækið er flutt milli staða. Nánari upplýsingar eru í Vatn fjarlægt.
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4.1

Tækjahaus
Hægt er að halda um tækjahausinn með hverjum þeim hætti sem hentar þeim sem framkvæmir prófið. Virkjunarrofi
á tækjahausnum virkjar tímavirkjun loftflæðisins. Hægt er að kveikja og slökkva á ljósi eyrnaspegilsins með
hnappinum aftan á handfanginu fyrir neðan linsuna.
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A.
B.

4.1.1

Innri hluti eyrnaspegils
Virkjunarrofi fyrir tímavirkjun
loftflæðis

C.
D.

Linsa eyrnaspegils
Hnappur til að kveikja/slökkva
á ljósi

Eyrnaspegill
Varúð • Aldrei má setja innri hluta eyrnaspegilsins beint inn í eyra sjúklingsins.
Ávallt skal setja einnota spegilhlíf á tækjahausinn áður en loftblæstri er beint inn í eyra sjúklingsins. Aðeins má
nota einnota spegilhlíf einu sinni.

4.1.2

Linsa
Hreinsa skal linsuna með hreinsiklúti fyrir sjóngler. Hægt er að kaupa nýja linsu ef á þarf að halda. Rennið gömlu
linsunni út og rennið nýju linsunni á sinn stað. Finna má lista yfir aukahluti í kaflanum Aukahlutir ► 29.

4.1.3

Hnappur til að kveikja/slökkva á ljósi
Meðan loftblástur stendur yfir þarf ljósið að vera kveikt svo hægt sé að sjá hljóðhimnuna og ganga úr skugga um að
loftinu sé beint á réttan stað. Sjálfgefið er að kveikt sé á ljósinu þegar ICS Aircal-tækið er í notkunarstillingu. Þegar
loftörvunarpróf / örvun með loftblæstri er sett af stað með fótrofanum eða virkjunarrofanum á tækjahausnum
blikkar ljósið til að staðfesta að tækið hafi verið ræst. Ef ICS Aircal-tækið hefur ekki verið notað í 10 mínútur slokknar
sjálfkrafa á ljósinu.

ICS Aircal
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4.1.4

Notkun virkjunarrofa
Ef kveikt er á loftflæði og hitastig er ±0,4 gráðum frá stilltu hitastigi hefst niðurtalning á tímastilli þegar þrýst er
á virkjunarrofann á handfanginu, og ljós blikkar á tækjahausnum. (Stilltu hitastigi verður að hafa verið náð til að
tímastillir hefji niðurtalningu og ljósið blikki).
Ef ICS Aircal-tækið er tengt við ICS VNG/ENG-kerfi:
•

Ef framkvæma á VNG-próf hefst rakning þegar fyrst er þrýst á rofann, næst þegar þrýst er á rofann er
myndbandsupptaka ræst eða rakning miðjuð, allt eftir stillingu hugbúnaðarins.

•

Við ENG-próf hefst rakning þegar fyrst er þrýst á rofann, næst þegar þrýst er á rofann er rakning miðjuð.

Ef kveikt er á tölvunni án þess að Natus VNG/ENG-hugbúnaðurinn sé í keyrslu má virkja tímavirkjun loftflæðis
með því að halda virkjunarrofa tímavirkjunar loftflæðis inni í 5 sekúndur. Eiginleikar virkjunarrofa loftflæðis
á tækjahausnum virka samhliða fótrofanum.
EKKI er hægt að stöðva eða endurræsa niðurtalninguna með því að ýta á virkjunarrofann á handfanginu oftar en einu
sinni. EKKI er hægt að ræsa niðurtalningu með því að ýta á virkjunarrofann á handfanginu þegar slökkt er á loftflæði.

4.2

Fótrofi
Notkun
Fótrofi er notaður til að virkja tímastilli loftflæðis.
Ef ICS VNG/ENG-kerfi er tengt og loftörvunarpróf hefur verið valið í hugbúnaðinum er tímastillirinn ræstur og
rakningarskráning hafin í fyrsta sinn sem stigið er á fótrofann. Næst þegar stigið er á fótrofann verður rakning miðjuð
(ENG/VNG) eða myndbandsupptaka hafin (aðeins VNG).
Ef kveikt er á tölvunni án þess að Natus VNG/ENG-hugbúnaðurinn sé í keyrslu má virkja tímavirkjun loftflæðis með
því að stíga á fótrofann í 5 sekúndur. Eiginleikar fótrofans virka samhliða virkjunarrofa loftflæðis á tækjahausnum.
EKKI er hægt að stöðva eða endurræsa niðurtalninguna með því að stíga á fótrofann oftar en einu sinni.
Ef ICS Aircal-tækið er í biðstöðu er EKKI hægt að ræsa niðurtalningu með því að stíga á fótrofann. Þegar tækið er
í biðstöðu er hægt að ræsa hvaða próf sem er í ICS VNG/ENG-hugbúnaðinum með fótrofanum.
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5.1

Undirbúningur fyrir próf
Kveikið á einingunni með því að þrýsta á aflrofann neðst vinstra megin á framhliðinni. Sjálfgefið hitastig (kalt er
sjálfgefið) er sjálfkrafa valið, þetta má sjá á stafræna skjánum og með því að græna LED-ljósið logar. Raunverulegt
hitastig blikkar þangað til stilltu hitastigi hefur verið náð. Eftir að fyrst er kveikt á einingunni tekur um það bil
60 sekúndur að ná stilltu hitastigi. Þegar stilltu hitastigi hefur verið náð (±0,4 °C), hættir raunverulegt hitastig að
blikka á skjánum.
Notið hefðbundinn eyrnaspegil eða tækjahausinn án loftflæðis til að leita eftir eyrnamerg í hlustinni og ákvarða
hvernig best er að stýra loftflæðinu. Hlustin þarf að vera tiltölulega laus við eyrnamerg. Ef svo er ekki þarf að
fjarlægja eyrnamerginn áður en áreiti með loftblæstri er framkvæmt. Ekki má fjarlægja eyrnamerginn með vatni
því vatn sem eftir verður í hlustinni leiðir til þess að hitastig í hlust verður lægra en æskilegt er.
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Tryggið að sjúklingurinn liggi á bakinu með 30° halla undir höfði.

Þyngdarafl

Vinstri
bogagöng
5.2

Verklag við próf
Framkvæmið örvun með loftblæstri fjórum sinnum eins og hér segir:
Gangið úr skugga um að ný hlíf hafi verið sett á tækjahausinn.
Segið sjúklingnum að hafa augun opin (VNG) eða lokuð (ENG).
Ef framkvæma á VNG skal loka hlífðargleraugunum. Ef framkvæma á ENG skal biðja sjúkling að loka augunum.
Hefjið skráningu viðbragða og hefjið örvun með loftblæstri.
Þegar örvun með loftblæstri hefur verið í gangi í 20–30 sekúndur skal sjúklingur byrja að fá fyrirmæli.
Þegar stilltum tíma er lokið og ICS Aircal-tækið gefur frá sér hljóðmerki skal fjarlægja tækjahausinn úr eyra
sjúklingsins og halda áfram að gefa sjúklingi fyrirmæli.
Strax eftir að svörun hefur náð hámarki skal biðja sjúkling að festa augun á ákveðnum punkti.
Safnið augnhreyfingum þar til svörun dvínar.
Fargið hlífinni og setjið tækjahausinn varlega í festinguna.
Ef ICS Aircal-tækið er tengt við ICS VNG/ENG-kerfi gildir eftirfarandi: næst þegar þrýst er á virkjunarrofa loftflæðis
verður rakning miðjuð (fyrir VNG/ENG) eða myndbandsupptaka hafin (fyrir VNG). (Ef fótrofi hefur verið settur upp er
einnig hægt að nota hann til að hefja prófið, miðja rakningu eða hefja myndbandsupptöku.)

6
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Í þessari notendahandbók er að finna upplýsingar, varúðartilkynningar og varnaðarorð sem nauðsynlegt er að
fylgja til að tryggja örugga notkun ICS Aircal-tækisins.
Athugasemd • Ávallt skal fylgja gildandi reglum á hverjum stað, ef við á.
Þegar ICS Aircal-tækið er notað ásamt VNG/ENG-kerfum skal gæta þess að fylgja öllum upplýsingum,
varúðartilkynningum og varnaðarorðum sem fram koma í notendahandbók viðkomandi kerfis. Tæknilegar
öryggisupplýsingar fyrir VNG/ENG-kerfi má finna í viðkomandi handbókum.
Öll alvarleg tilvik sem verða í tengslum við notkun þessa tækis skal tilkynna til Natus Manufacturing Limited og
viðeigandi yfirvalda í því aðildarríki sem notandinn og/eða sjúklingurinn er staddur í.

ICS Aircal
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6.1

Skýringar á táknum
Tákn

Heiti tákns
samkvæmt
staðli sem
vísað er í

Staðlað heiti tákns

Á ekki við

Á ekki við

Gefur til kynna að
um sé að ræða
lækningatæki

Þessi vara er lækningatæki.

Tilskipun
93/42/EBE

Tilskipun um lækningatæki

CE-merking

Gefur til kynna samræmi við
evrópskar tæknikröfur.
(Númer tilkynnts aðila
kemur fram undir tákninu.)

XXXX
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Skýring

Tilvísun í staðal

Reglugerð
2017/745 um
lækningatæki

Reglugerð ESB um
lækningatæki

21 CFR
801.109(b)(1)

Merking - Lyfseðilsskyld tæki

Einungis afhent
gegn lyfjaávísun

Gefur til kynna að sala og
pöntun á þessari vöru er
takmörkuð við lækna.

Á ekki við

Á ekki við

Magn

Fjöldi hluta í pakkningu.

Tilskipun
2012/19/ESB

Förgun rafmagns- og
rafeindabúnaðar (WEEE)

Leiðbeiningar
um förgun
við lok
notkunartíma

Gefur til kynna að ekki má
farga rafmagns- og
rafeindabúnaði með
óflokkuðum úrgangi heldur
skal farga honum
sérstaklega.

ISO 15223-1:2016
Tilvísunarnr. 5.1.1
(ISO 7000-3082)

Lækningatæki - Tákn sem
nota á með merkimiðum
lækningatækja, merkingum
og upplýsingum

Framleiðandi

Gefur til kynna framleiðanda
lækningatækisins.

ISO 15223-1:2016
Tilvísunarnr. 5.1.3.
(ISO 7000-2497)

Lækningatæki - Tákn sem
nota á með merkimiðum
lækningatækja, merkingar og
upplýsingar sem veita ber Hluti 1: Almennar kröfur.

Framleiðsludagsetning

Gefur til kynna dagsetningu
þegar lækningatækið var
framleitt.

ISO 15223-1
Tilvísunarnr. 5.1.5

Lækningatæki - Tákn sem
nota á með merkimiðum
lækningatækja, merkingar og
upplýsingar sem veita ber.

Lotunúmer

Tilgreinir lotukóða
framleiðanda svo hægt sé
að auðkenna viðkomandi
lotu.

ISO 15223-1
Tilvísunarnr. 5.1.6

Lækningatæki - Tákn sem
nota á með merkimiðum
lækningatækja, merkingar og
upplýsingar sem veita ber.

Vörulistanúmer

Tilgreinir vörulistanúmer
framleiðanda svo hægt
sé að auðkenna
lækningatækið.

ISO 15223-1:2016
Tilvísunarnr. 5.1.7.
(ISO 7000-2498)

Lækningatæki - Tákn sem
nota á með merkimiðum
lækningatækja, merkingar og
upplýsingar sem veita ber Hluti 1: Almennar kröfur.

Raðnúmer

Gefur til kynna raðnúmer
framleiðanda svo hægt sé
að auðkenna tiltekið eintak
af lækningatæki.
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Öryggi ICS Aircal-kerfisins

Tákn

Tilvísun í staðal

Staðlað heiti tákns

Heiti tákns
samkvæmt
staðli sem
vísað er í

UL-skráning

Á ekki við

Á ekki við

Vottun viðurkenndrar
rannsóknarstofu í
Bandaríkjunum (NRTL).

IEC 60601-1,
Tilvísunarnr. tafla
D.2, tákn 20
(IEC 60417-5333)

Rafmagnslækningatæki hluti 1: Almennar kröfur um
grundvallaröryggi og áskilið
nothæfi

Nýttur hluti af
gerð BF

Auðkennir nýttan hluta af
gerð BF sem uppfyllir
IEC 60601-1.

ISO 15223-1:2016
Tilvísunarnr. 5.4.3.
(ISO 7000-1641)

Lækningatæki - Tákn sem
nota á með merkimiðum
lækningatækja, merkingar og
upplýsingar sem veita ber.

Lesið
notkunarleiðbeiningar

Tilgreinir að notandinn
skuli kynna sér
notkunarleiðbeiningarnar.

IEC 60601-1,
Tilvísunarnr.
Tafla D.2,
öryggismerking 10
(ISO 7010-M002)

Rafmagnslækningatæki hluti 1: Almennar kröfur um
grundvallaröryggi og áskilið
nothæfi.

Fylgið
notkunarleiðbeiningum

Sjá notendahandbók/
leiðbeiningabækling.

ISO 15223-1, mgr.
5.4.4 ISO 60601-1
Tafla D.1 tákn 10

Lækningatæki - Tákn sem
nota á með merkimiðum
lækningatækja, merkingar og
upplýsingar sem veita ber.

ATHUGASEMD
á LÆKNINGABÚNAÐI
„Fylgið
notkunarleiðbeiningum“.

Varúð

Gefur til kynna að notandinn
þurfi að kynna sér
notkunarleiðbeiningarnar
til að fá mikilvægar
varúðarupplýsingar,
svo sem varnaðarorð og
varúðarreglur,
sem ekki koma fram
á lækningatækinu sjálfu.

Rafmagnslækningatæki hluti 1: Almennar kröfur um
grundvallaröryggi og áskilið
nothæfi.

ICS Aircal

Skýring

IEC 60601-1,
tafla D.2 tákn 2

Rafmagnslækningatæki hluti 1: Almennar kröfur um
grundvallaröryggi og áskilið
nothæfi.

Almennt
viðvörunarmerki

Gefur til kynna að notandinn
þurfi að kynna sér
notkunarleiðbeiningarnar
til að fá mikilvægar
varúðarupplýsingar,
svo sem varnaðarorð og
varúðarreglur,
sem ekki koma fram
á lækningatækinu sjálfu.

ISO 15223-1:2016
Tilvísunarnr. 5.2.8.
(ISO 7000-2606)

Lækningatæki - Tákn sem
nota á með merkimiðum
lækningatækja, merkingar og
upplýsingar sem veita ber.

Notið ekki ef
umbúðir
eru skemmdar

Gefur til kynna að
lækningatækið skuli ekki
notað ef umbúðir eru
skemmdar eða opnar.

ISO 15223-1
Tilvísunarnr. 5.3.7
(ISO 7000-0632)

Lækningatæki - Tákn sem
nota á með merkimiðum
lækningatækja, merkingar og
upplýsingar sem veita ber.

Mörk hitastigs

Gefur til kynna hitamörk
(við geymslu) sem leyfileg
eru fyrir örugga notkun
lækningatækisins.

ISO 15223-1:2016
Tilvísunarnr. 5.3.8.
(ISO 7000-2620)

Lækningatæki - Tákn sem
nota á með merkimiðum
lækningatækja, merkingar og
upplýsingar sem veita ber.

Mörk rakastigs

Gefur til kynna rakastigsbil
(við geymslu) sem leyfilegt
er fyrir örugga notkun
lækningatækisins.
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Tákn

Tilvísun í staðal

Staðlað heiti tákns

ISO 15223-1:2016
Tilvísunarnr. 5.3.9
(ISO 7000-2621)

Lækningatæki - Tákn sem
nota á með merkimiðum
lækningatækja, merkingar og
upplýsingar sem veita ber.

Heiti tákns
samkvæmt
staðli sem
vísað er í
Mörk
loftþrýstings

Skýring
Gefur til kynna ásættanleg
efri og neðri mörk
loftþrýstings við flutning og
geymslu.
ISO 15223 Mörk loftþrýstings
ISO 7000 Mörk loftþrýstings

ISO 15223-1:2016
Tilvísunarnr. 5.4.2.
(ISO 7000-1051)

Lækningatæki - Tákn sem
nota á með merkimiðum
lækningatækja, merkingar og
upplýsingar sem veita ber.

Má ekki
endurnota

Gefur til kynna að
lækningatækið er ætlað til
notkunar í eitt skipti eða
fyrir einn sjúkling í stakri
aðgerð.
ATHUGASEMD: Samheiti
fyrir „Má ekki endurnota“
eru „einnota“ og „notið
aðeins einu sinni“.

ISO 7000 /
IEC 60417

Myndræn tákn til nota
á búnaði

Biðstaða

Tilgreinir rofa eða stöðu rofa
með hliðsjón af því hvaða
hluta búnaðarins hefur verið
kveikt á til að koma honum í
biðstöðu.

Myndræn tákn til nota
á búnaði

Ójónandi
rafsegulgeislun

Gefur til kynna almennt
hækkað magn ójónandi
rafsegulgeislunar sem getur
verið skaðleg.

Á ekki við

Á ekki við

Fótrofi

Staðsett á bakhlið. Tengi
fyrir fótrofa.

Á ekki við

Á ekki við

Tengi fyrir
ICS VNG/
ENG-kerfi

Staðsett á bakhlið. Tengi
fyrir ICS VNG/ENG-kerfi.

Á ekki við

Á ekki við

USB-tengi

Staðsett á bakhlið. Tengi
fyrir tölvu (notað við
uppfærslu fastbúnaðar og
síðari eiginleika).

Á ekki við

Á ekki við

Rofi fyrir
lofttæmingu

Staðsett á bakhlið. Rofi fyrir
lofttæmingu úr vatnsgeymi.

Tákn 5009

ISO 7000 /
IEC 60417
Tákn 5140

22

ICS Aircal

Öryggi ICS Aircal-kerfisins

6.2

Almenn varnaðarorð, varúðarreglur og athugasemdir
ICS-vörur frá Natus Medical Denmark ApS eru ekki ætlaðar til notkunar með neinum tækjum öðrum en þeim sem
samþykkt er af Natus Medical Denmark ApS. Notkun á Natus ICS-vörum með öðrum búnaði sem ekki hefur verið
samþykktur til notkunar getur haft í för með sér hættu fyrir sjúklinginn. Allir hlutar ICS Aircal-tækisins henta til
notkunar hjá sjúklingi.

6.2.1

Varnaðarorð
Varnaðarorð • Eftirfarandi skilyrði eða aðgerðir geta valdið notanda eða sjúklingi hættulegum meiðslum
eða dauða:

ICS Aircal

•

Eingöngu vottaðir þjónustuaðilar eiga að sinna þjónustu og framkvæma viðgerðir á ICS Aircal-tækinu,
bæði til að tryggja öryggi og til að ábyrgðin falli ekki úr gildi. Ef gallar koma fram skal hafa samband
við dreifingaraðila og lýsa vandamálinu nákvæmlega. Ekki má nota gallað tæki.

•

Geymið eininguna ekki nálægt vökvum. Gætið þess að raki komist ekki inn í eininguna. Ef raki kemst
inn í eininguna getur það valdið skemmdum á tækinu sem aftur getur valdið hættu á raflosti fyrir
notanda eða sjúkling.

•

Ekki má nota ICS Aircal-tækið nálægt eldfimum lofttegundum eða í súrefnisauðguðu umhverfi.

•

ICS Aircal-tækið er ætlað til notkunar í rafsegulumhverfi þar sem unnt er að stýra truflunum sem
verða af völdum rafsegulgeislunar. Notandi ICS Aircal-tækisins getur aðstoðað við að koma í veg fyrir
rafsegultruflanir með því að viðhalda lágmarksfjarlægð á milli færanlegs og hreyfanlegs
samskiptabúnaðar með fjarskiptatíðni.

•

Hagið uppsetningu og notkun ICS Aircal-tækisins samkvæmt upplýsingum um samhæfi rafsegulsviðs
sem fram koma í þessari handbók. Færanleg og hreyfanleg fjarskiptatæki geta truflað
rafmagnslækningatæki. ICS Aircal-tækið getur orðið fyrir truflunum af völdum annars búnaðar sem
uppfyllir kröfur CISPR um geislun.

•

Notkun á aukahlutum og leiðslum sem eru ekki tilgreind í lista yfir aukahluti í þessari handbók getur
valdið aukinni geislun eða dregið úr ónæmi ICS Aircal-tækisins.

•

Skemmdir af slysni og röng meðhöndlun geta dregið úr virkni tækisins. Dreifingaraðili veitir ráðgjöf.

•

Jarðtenging sem fæst aðeins þegar búnaður er tengdur við sambærilegar innstungur ætlaðar fyrir
sjúkrahús.

•

Sjálfgefnar stillingar sem mælt er með fyrir áreiti sem kallar fram svipuð viðbrögð og skolun með
vatni. Notkun lengur en í 60 sekúndur eða aðrar hitastillingar geta valdið óþægindum hjá sjúklingnum.

•

Aðeins skal nota aukahluti sem tilgreindir eru í tæknilýsingarkaflanum.
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6.2.2

Varúðarreglur
Varúð • Eftirfarandi aðstæður eða aðgerðir geta haft í för með sér hættu á meiðslum hjá notanda eða
sjúklingi, eða skemmdir á gögnum eða tækinu sjálfu:

6.2.3

•

Ekki má undir nokkrum kringumstæðum eða nota neina hluta vörunnar í öðrum tilgangi en þeim sem
tilgreint er í kaflanum „Fyrirhuguð notkun“ í þessari handbók. Ekki má borða eða brenna neina hluta
vörunnar.

•

Farga má búnaðinum sem hefðbundnum rafrænum úrgangi í samræmi við staðbundnar reglugerðir.

•

Aldrei má setja eyrnaspegilinn á tækjahausnum í eyra sjúklings án þess að setja ytri einnota hlíf á
eyrnaspegilinn. Gæta skal varúðar þegar eyrnaspegillinn er settur í eyra sjúklingsins. Forðist að beita
miklum krafti eða setja eyrnaspegilinn langt inn í hlustina þar sem slíkt getur valdið meiðslum.

•

Hættið notkun tækisins samstundis ef húðerting eða óþægindi koma fram.

•

Fylgið leiðbeiningunum um þrif.

•

Ekki þrífa eða nota spegilinn aftur.

•

Ekki horfa beint í ljósgeislann eða beina ljósgeislanum að augunum á öðrum. Það getur skemmt
augun.

Athugasemdir
Athugasemd • Eftirfarandi aðstæður eða aðgerðir krefjast þess að notandi gæti sérstaklega að eftirtöldu:

6.3

•

Af öryggisástæðum og vegna áhrifa á rafsegulsviðssamhæfi þurfa aukahlutir sem tengdir eru við
úttakstengi tækisins að vera sömu gerðar og þeir sem fylgja tækinu.

•

Við ráðleggjum að tækinu sé ekki staflað með öðrum búnaði (nema með ICS Chartr 200 VNG/ENG, eins og
lýst er í kaflanum Uppsetning á herbergi né heldur komið fyrir í illa loftræstu rými, því það getur dregið úr
virkni tækisins. Ef tækinu er staflað með eða haft mjög nálægt öðrum búnaði skal ganga úr skugga um að
það trufli ekki notkun tækisins.

•

Látið vatn renna úr geyminum og festið loftdæluhúsið með flutningsskrúfunum fyrir flutning.

•

Ítarlegar upplýsingar um tækið er að finna í kaflanum um aðrar upplýsingar.

•

Ef einhverjar truflanir verða á eðlilegri virkni eða öryggi loftblástursbúnaðarins skal taka hann úr sambandi
og ganga úr skugga um að hann sé ekki notaður aftur.

•

Notendur geta nálgast útprentaðar leiðbeiningar hjá framleiðanda.

Framleiðandi
Natus Medical Denmark APS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup Danmörk
Sími: +45 45 75 55 55
Fax: +45 45 75 55 59
Netfang: otoinfo@natus.com
Heimasíða: hearing-balance.natus.com
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6.3.1

Ábyrgð framleiðanda
Eftirfarandi atriði þurfa að vera til staðar til að framleiðandi geti talist ábyrgur fyrir öryggi, áreiðanleika og virkni
tækisins:
•

Framleiðandi tækisins eða aðilar sem vottaðir eru af framleiðanda skulu sjá um alla samsetningu, tengingar
aukabúnaðar, stillingar, breytingar eða viðgerðir á tækinu.

•

Raflagnir sem búnaðurinn er tengdur við uppfylla kröfur sem tilgreindar eru í tæknilýsingarkafla þessarar
handbókar.

•

Búnaðurinn er notaður í samræmi við notkunarleiðbeiningar.

Ef aðilar sem ekki eru vottaðir af framleiðanda sjá um þjónustu eða viðgerðir á búnaðinum áskilur framleiðandi sér
rétt til að hafna allri ábyrgð á öryggi, áreiðanleika og virkni búnaðarins.
Athugasemd • Hægt er að fá rafrænt afrit af þessu skjali á heimasíðu Natus.

6.3.2

Hvernig hægt er að nálgast rafrænar notkunarleiðbeiningar
Afrit af notkunarleiðbeiningunum á pdf-formi má finna á svæði viðkomandi vöru:
•

Heyrn og jafnvægi: https://hearing-balance.natus.com/manuals

Leitið að „ICS Aircal Air Caloric Irrigator“ (ICS Aircal-loftblástursbúnaður fyrir augntinunarpróf) og veljið það tungumál
sem óskað er að nota fyrir notkunarleiðbeiningarnar.
Hægt er að prenta skrárnar, vista þær eða leita í þeim með Adobe Reader. Hægt er að sækja Adobe Reader beint frá
Adobe Systems (www.adobe.com).

7
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Varnaðarorð • Gefa til kynna möguleika á skaða, dauða eða öðrum alvarlegum aukaverkunum í tengslum
við notkun eða misnotkun tækisins.

7.1

Þjónusta
Varnaðarorð • Til að tryggja öryggi og gildi ábyrgðar skal öll þjónusta og viðgerðir rafrænna
lækningatækja unnin af framleiðanda eða vottuðum viðgerðaraðilum. Ef gallar koma fram skal hafa
samband við dreifingaraðila og lýsa vandamálinu nákvæmlega. Ekki má nota gallað eða bilað tæki.

7.2

Þrif
Haldið ICS Aircal-tækinu hreinu og lágmarkið alla ryksöfnun. Notið mjúkan rakan klút ásamt litlu magni af mildu
hreinsiefni til að þrífa tækið að utan og tækjahausinn.
Varnaðarorð • Geymið tækið ekki nálægt vökvum. Gætið þess að raki komist ekki inn í tækið. Ef raki kemst
inn í tækið getur það valdið skemmdum á því sem aftur getur valdið hættu á raflosti fyrir notanda eða
sjúkling.

ICS Aircal
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7.2.1

Linsa á tækjahausnum
Hreinsa skal linsuna með hreinsiklúti fyrir sjóngler.

7.2.2

Hlíf fyrir eyrnaspegil (ytri)
Hlífin er eingöngu einnota. Hægt er að fá viðbótarhlífar hjá Natus Medical Denmark ApS eða hjá fulltrúa fyrirtækisins
á hverjum stað.

7.2.3

Förgun
Varúð • Hlíf fyrir eyrnaspegil (ytri) er eingöngu einnota. Fargið notaðri hlíf í samræmi við staðbundnar
reglugerðir.
Natus Medical Incorporated uppfyllir kröfur tilskipunar Evrópusambandsins 2012/19/ESB um förgun rafmagns- og
rafeindabúnaðar (WEEE). Þessar reglugerðir kveða á um að safna skuli rafmagns- og rafeindabúnaði saman
sérstaklega til förgunar svo unnt sé að meðhöndla úrganginn með réttum hætti og tryggja að hann sé endurnotaður
eða endurunninn í samræmi við þessa tilskipun. Í samræmi við þetta er hugsanlegt að Natus Medical Incorporated
geri kröfu um að notandi skili búnaðinum til förgunar og endurvinnslu, nema aðrar ráðstafanir hafi verið gerðar.
Nánari upplýsingar um söfnun og endurnýtingu á hverjum stað fyrir sig má fá hjá natus.com.
Rafmagns- og rafeindabúnaður (EEE) inniheldur efni og íhluti sem kunna að vera hættulegir og skaðlegir heilbrigði
manna og umhverfi ef förgun raf- og rafeindabúnaðarúrgangs (WEEE) fer ekki fram með viðeigandi hætti. Af þeim
sökum bera notendur ákveðna ábyrgð á að tryggja að rafmagns- og rafeindabúnaði sé fargað og hann endurunninn
með réttum hætti. Notendur rafmagns- og rafeindabúnaðar mega ekki farga slíkum búnaði með öðrum úrgangi.
Notendur skulu fylgja reglum viðkomandi sveitarfélags um söfnun úrgangs, skila vörunni til baka til
framleiðanda/innflutningsaðila eða skila henni til aðila sem sjá um söfnun úrgangs. Þetta skal gert til að draga úr
umhverfisáhrifum í tengslum við förgun rafmagns- og rafeindabúnaðar og auka tækifæri til endurnotkunar og
endurvinnslu rafmagns- og rafeindabúnaðar.
Búnaður merktur með yfirstrikuðu sorptunnunni er rafmagns- og rafeindabúnaður. Yfirstrikaða sorptunnutáknið
gefur til kynna að ekki má farga rafmagns- og rafeindabúnaði með óflokkuðum úrgangi heldur skal farga honum
sérstaklega.

7.3

Viðhald
Kvörðun
Ekki er þörf á að kvarða þetta kerfi. Ef kerfið virkar ekki eins og ætlast er til er þó hugsanlegt að endurkvörðun
sé nauðsynleg.

8

Aðrar upplýsingar
Nánari upplýsingar má finna á vefsvæði Natus á www.natus.com.
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Tæknilýsingar
ICS Aircal-tækið er af gerð 1079 frá Natus Medical Denmark ApS.

Umhverfisaðstæður við notkun
Hitastig

+15 °C til +35 °C (59 °F til +95 °F)
Notkun við hitastig undir –20 °C (–4 °F) eða yfir +60 °C (140 °F) getur valdið
varanlegum skemmdum.

Rakastig

< 90%, 35 °C án rakaþéttingar

Loftþrýstingur

600 hPa til 1060 hPa

Geymsla og meðhöndlun
Hitastig

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

Rakastig

< 90%, 35 °C án rakaþéttingar

Loftþrýstingur

500 hPa til 1060 hPa

Vatnsgeymir

Athugasemd • Ef geyma á ICS Aircal-tækið um lengri tíma án þess að nota
það eða ef tækið er flutt milli staða þarf vatnsgeymirinn að vera tómur.

Staðlar
Öryggi

Flokkur I, gerð BF, IPX0.
Samræmist:
IEC 60601-1:2005 + AMD1:2012
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 nr. 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2 nr. 60601-1-6:11(R16)

Rafsegulsviðssamhæfi

IEC 60601-1-2:2014

Virkni

ICS Aircal

Hitasvið við áreiti

12 °C til 50 °C

Kalt áreiti

12 °C til 37 °C (ráðlögð stilling: 24 °C)

Heitt áreiti

37 °C til 50 °C (ráðlögð stilling: 50 °C)

Aflestur hitastigs

Stafrænn

Tími þar til hitastigi er náð

< 60 sekúndur

Nákvæmni hitastigs

± 0,4 °C

Tímabil

1 til 99 sekúndur (ráðlögð stilling: 60 sekúndur)

Flæðishraði

4,0–10 lítrar á mínútu (ráðlögð stilling: 8 lítrar á mínútu)

Nákvæmni flæðishraða

± 0,4 lítrar á mínútu
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Tæknilýsingar

Stærðarmál
Breidd

34,3 cm (13,5 tommur)

Dýpt

30,5 cm (12 tommur)

Hæð

10,2 cm (4 tommur)

Þyngd
Með tómum vatnsgeymi

7,9 kg (17,5 pund)

Með fullum vatnsgeymi

8,2 kg (18 pund)

Aflgjafi
Inntaksspenna

100-240 VAC 50/60 Hz

Aflnotkun

< 192 VA

Öryggi

T 1,6H 250 V

Nýtanlegur hluti
Nýtanlegur hluti ICS Aircal-tækisins er tækjahausinn.

Áskilið nothæfi
ICS Aircal-tækið hefur ekkert áskilið nothæfi.
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ICS Aircal

Tæknilýsingar

9.1

ICS Aircal

Aukahlutir
Hlutur

Hlutarnúmer

Hlíf á eyrnaspegil (magn 25 stk.)

8-62-44100

Linsa

8-35-33300

Sprautusett

8-62-46300

Trekt

1-12-66100

Festingarsett fyrir tækjahausinn

8-62-46200

7-pinna mini-DIN kapall (ICS Chartr 200, Hortmann Vestlab)

8-71-90400

9-pinna-subminiature til 7-pinna mini-DIN (ICS Chartr XP)

8-71-90300

Fótrofi

8-35-39700

Rafmagnssnúra, IEC-afl sem hentar sjúkrahúsum, Bandaríkin

7630024

Rafmagnssnúra, stöðluð, ESB

8-71-240

Rafmagnssnúra, Bretland

8-71-80200

Rafmagnssnúra, Ástralía

8-71-82700

Rafmagnssnúra, Brasilía

8-71-90600
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Athugasemdir varðandi rafsegulsviðssamhæfi
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Athugasemdir varðandi rafsegulsviðssamhæfi
•

ICS Aircal-tækið er hluti af raflækningabúnaði og fellur því undir sérstakar öryggisráðstafanir. Því skal fylgja
nákvæmlega uppsetningar- og notkunarleiðbeiningum sem finna má í þessu skjali.

•

Færanlegur og hreyfanlegur hátíðnisamskiptabúnaður á borð við farsíma getur truflað virkni ICS Aircal-tækisins.

IEC 60601-1:2012 og IEC 60601-1-2:2014
Leiðsögn og yfirlýsing framleiðanda - rafsegulgeislun fyrir allan búnað og kerfi
ICS Aircal-tækið er ætlað til notkunar í neðangreindu rafsegulumhverfi. Notandi ICS Aircal-tækisins skal tryggja að það sé notað í slíku umhverfi.
Geislunarpróf

Samhæfi

Rafsegulumhverfi – leiðbeiningar

Útgeislun fjarskiptatíðni
CISPR11

Hópur 1

ICS Aircal-tækið notar aðeins útvarpsbylgjur í innri starfsemi sinni. Þess vegna er útgeislun
fjarskiptatíðni mjög lítil og ekki líkleg til að hafa truflandi áhrif á nærliggjandi rafeindatæki.

Útgeislun fjarskiptatíðni
CISPR11

Flokkur A

ICS Aircal-tækið hentar til notkunar á sjúkrahúsum og heilbrigðisstofnunum.

Útgeislun yfirsveiflu
IEC 61000-3-2

Samræmist

Spennusveiflur/flöktútsend
ingar IEC/EN 61000-3-3

Samræmist

Útgeislunareiginleikar þessa búnaðar gera hann hentugan til notkunar á iðnaðarsvæðum
og sjúkrahúsum (CISPR 11, A-flokkur). Ef hann er notaður í íbúðarhverfi (þar sem venjulega
er krafist CISPR 11 B-flokks) gæti verið að búnaðurinn veiti ekki fullnægjandi vernd gegn
fjarskiptaþjónustu. Notandinn gæti þurft að grípa til ráðstafana, eins og að prófa aðra
uppstillingu eða finna búnaðinum annan stað.

Leiðsögn og yfirlýsing framleiðanda – rafsegulónæmi fyrir allan búnað og kerfi
ICS Aircal-tækið er ætlað til notkunar í neðangreindu rafsegulumhverfi. Notandi ICS Aircal-tækisins skal tryggja að það sé notað í slíku umhverfi.
Ónæmisprófun

IEC 60601 prófstig

Samræmisstig

Rafsegulumhverfi – leiðbeiningar
Gólf ættu að vera úr tré, steinsteypu eða
keramíkflísum. Ef gólf eru klædd gerviefni skal
loftraki vera að minnsta kosti 30%.

Rafstöðuafhleðsla (ESD)

+/– 8 kV við snertingu

+/– 8 kV við snertingu

IEC 61000-4-2

+/– 2 kV, +/– 4 kV,

+/– 2 kV, +/– 4 kV,

+/– 8 kV, +/– 15 kV andrúmsloft

+/– 8 kV, +/– 15 kV andrúmsloft

Hraður rafstraumur/högg

+/– 2 kV fyrir rafmagnssnúrur

+/– 2 kV fyrir rafmagnssnúrur

IEC 61000-4-4

+/– 1 kV fyrir inntaks/úttakssnúrur

+/– 1 kV fyrir inntaks/úttakssnúrur

Spennuhnykkur

+/– 1 kV lína(-ur) í línu(-r)

+/– 1 kV lína(-ur) í línu(-r)

IEC 61000-4-5

+/– 2 kV lína(-ur) í jörð

+/– 2 kV lína(-ur) í jörð

+/– 2 kV I/O lína(-ur) í jörð

+/– 2 kV I/O lína(-ur) í jörð

0% UT; 0,5 lotur

0% UT; 0,5 lotur

Við 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° og 315°

Við 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° og 315°

0% UT; 1 lota

0% UT; 1 lota

og

og

Spennudýfur, stutt rof
og spennubreytingar
á inntaksrafmagnssnúrum
IEC 61000-4-11

Rafmagnstruflanir
í aðfærslulögnum rafveitu

70% UT; 25/30 lotur

70% UT; 25/30 lotur

Einfasi: við 0°

Einfasi: við 0°

0% UT; 250/300 lotur

0% UT; 250/300 lotur

30 A/m

Engin tengi sem geta orðið fyrir
áhrifum

Gæði rafkerfis ættu að vera það sem eðlilegt
getur talist fyrir atvinnu- eða sjúkrahúsumhverfi.

Gæði rafkerfis ættu að vera það sem eðlilegt
getur talist fyrir atvinnu- eða sjúkrahúsumhverfi.

Gæði rafkerfis ættu að vera það sem eðlilegt
getur talist fyrir atvinnu- eða sjúkrahúsumhverfi.
Ef óskað er eftir stöðugri notkun ICS Aircaltækisins þegar rafmagnstruflanir standa yfir er
ráðlagt að tengja ICS Aircal-tækið við
órjúfanlegan aflgjafa eða rafhlöðu.

IEC 61000-4-11
Raforkutíðni
(50/60 Hz) segulsvið
IEC 61000-4-8

Segulsvið raforkutíðninnar ætti að vera nálægt
gildum sem teljast einkennandi við eðlilegar
aðstæður í atvinnu- eða sjúkrahúsumhverfi.

UT er riðstraumur frá orkuveitu áður en prófunarstyrkur er notaður.
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Athugasemdir varðandi rafsegulsviðssamhæfi

Leiðsögn og yfirlýsing framleiðanda – rafsegulónæmi - fyrir búnað og kerfi innan heilbrigðisstofnana
ICS Aircal-tækið er ætlað til notkunar í neðangreindu rafsegulumhverfi. Notandi ICS Aircal-tækisins skal tryggja að það sé notað í slíku umhverfi.

Ónæmisprófun

IEC 60601 prófstig

Samræmisstig

Fjarskiptatíðni með leiðingu

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz til 80 MHz

150 kHz til 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM-tíðnibil

ISM-tíðnibil

Geisluð fjarskiptatíðni

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,7 GHz

80 MHz til 2,7 GHz

Fjarlægð frá samskiptabúnaði sem sendir frá
sér þráðlausar útvarpsbylgjur

27 V/m

27 V/m

IEC 61000-4-3

385 MHz

385 MHz

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz,
780 MHz

710 MHz, 745 MHz,
780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz,
930 MHz

810 MHz, 870 MHz,
930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz,
1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz,
1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz,
5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz,
5785 MHz

Rafsegulumhverfi – leiðbeiningar

Fjarlægð milli sérhvers rafræns hlutar
ICS Aircal-tækisins og sérhvers
samskiptabúnaðar sem sendir frá sér
þráðlausar útvarpsbylgjur verður að vera
meiri en 30 cm (11,8 tommur).

Athugasemd 1: Við 80 MHz og 800 MHz gildir hærra tíðnisviðið um aðskilnaðarfjarlægð.
Athugasemd 2: Ekki er víst að þessar leiðbeiningar eigi við í öllum tilvikum. Rafsegulútbreiðsla er háð gleypni og endurkasti frá mannvirkjum,
hlutum og fólki.
a. Ekki er hægt að spá með fræðilegri nákvæmni fyrir um sviðsstyrk frá föstum sendum, svo sem grunnstöðvum fyrir útvarpssíma (far-/þráðlausa
síma) og farútvörp á landi, áhugamannaradíó, AM og FM útvarpsútsendingar og sjónvarpsútsendingar. Til að meta rafsegulumhverfi vegna
fastra fjarskiptabylgjusenda er rétt að íhuga mælingu á rafsegulstað. Ef mældur sviðstyrkur á stöðum þar sem ICS Aircal-tæki er notað er meiri
en viðkomandi samkvæmnistyrkur fjarskiptatíðni sem um getur hér að ofan, ætti að fylgjast sérstaklega með því hvort ICS Aircal-tækið starfi
eðlilega. Ef tækið starfar á óeðlilegan hátt er mögulega þörf á að grípa til annarra ráðstafana, eins og að endurstilla ICS Aircal-tækið eða flytja
það á annan stað.
b. Á tíðnibilinu 150 kHz til 80 MHz ætti sviðsstyrkur að vera minni en 3 V/m.

ICS Aircal
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Athugasemdir varðandi rafsegulsviðssamhæfi

Ráðlagðar fjarlægðir á milli færanlegs og hreyfanlegs samskiptabúnaðar með fjarskiptatíðni og ICS Aircal-tækisins
ICS Aircal-tækið er ætlað til notkunar í rafsegulumhverfi þar sem unnt er að stýra truflunum sem verða af völdum fjarskiptatíðni. Viðskiptavinurinn eða
notandi ICS Aircal-tækisins getur aðstoðað við að koma í veg fyrir truflun vegna rafsegulbylgja með því að viðhalda þeirri lágmarksfjarlægð á milli
færanlegs og hreyfanlegs samskiptabúnaðar með fjarskiptatíðni (senda) og ICS Aircal-tækisins sem fram kemur hér að neðan, samkvæmt hámarks
aflúttaki samskiptabúnaðarins.
Mæld hámarksafköst
sendibúnaðar

Aðskilnaðarfjarlægð miðað við tíðni sendis
m

W

150 kHz til 80 MHz

80 MHz til 800 MHz

800 MHz til 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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Fyrir senditæki með málhámark sem ekki er tilgreint hér að framan er hægt að meta ráðlagða aðskilnaðarfjarlægð d í metrum (m) með því að nota þá
jöfnu sem á við tíðni sendisins þar sem P er málhámark sendistyrks sendisins í vöttum (W) samkvæmt upplýsingum frá framleiðanda sendisins.
Athugasemd 1: Við 80 MHz og 800 MHz gildir hærra tíðnisviðið um aðskilnaðarfjarlægð.
Athugasemd 2: Ekki er víst að þessar leiðbeiningar eigi við í öllum tilvikum. Útbreiðsla rafsegulmagns er háð upptöku og endurkasti frá byggingum,
hlutum og fólki.

IEC 60601-1-2:2007 og EN 60601-1-2:2007
Leiðsögn og yfirlýsing framleiðanda - rafsegulgeislun fyrir allan búnað og kerfi
ICS Aircal-tækið er ætlað til notkunar í neðangreindu rafsegulumhverfi. Notandi ICS Aircal-tækisins skal tryggja að það sé notað í slíku umhverfi.
Geislunarpróf

Samhæfi

Rafsegulumhverfi – leiðbeiningar

Útgeislun fjarskiptatíðni

Hópur 1

ICS Aircal-tækið notar aðeins útvarpsbylgjur í innri starfsemi sinni. Þess vegna er útgeislun
fjarskiptatíðni mjög lítil og ekki líkleg til að hafa truflandi áhrif á nærliggjandi rafeindatæki.

Flokkur A

ICS Aircal-tækið hentar til notkunar á öllum stöðum, þ.m.t. í heimahúsum og á öðrum
svæðum sem beintengd eru við rafkerfi á íbúðarsvæðum.

CISPR11
Útgeislun fjarskiptatíðni
CISPR11
Útgeislun yfirsveiflu

Samræmist

IEC 61000-3-2
Spennusveiflur/flöktútsend
ingar IEC/EN 61000-3-3
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Útgeislunareiginleikar þessa búnaðar gera hann hentugan til notkunar á iðnaðarsvæðum
og sjúkrahúsum (CISPR 11, A-flokkur). Ef hann er notaður í íbúðarhverfi (þar sem venjulega
er krafist CISPR 11 B-flokks) gæti verið að búnaðurinn veiti ekki fullnægjandi vernd gegn
fjarskiptaþjónustu. Notandinn gæti þurft að grípa til ráðstafana, eins og að prófa aðra
uppstillingu eða finna búnaðinum annan stað.

Samræmist

ICS Aircal

Athugasemdir varðandi rafsegulsviðssamhæfi

Leiðsögn og yfirlýsing framleiðanda – rafsegulónæmi fyrir allan búnað og kerfi
ICS Aircal-tækið er ætlað til notkunar í neðangreindu rafsegulumhverfi. Notandi ICS Aircal-tækisins skal tryggja að það sé notað í slíku umhverfi.
Ónæmisprófun

IEC 60601 prófstig

Samræmisstig

Rafsegulumhverfi – leiðbeiningar

Rafstöðuafhleðsla (ESD)

+/– 6 kV við snertingu

+/– 6 kV við snertingu

IEC 61000-4-2

+/– 8 kV andrúmsloft

+/– 8 kV andrúmsloft

Gólf ættu að vera úr tré, steinsteypu eða keramíkflísum.
Ef gólf eru klædd gerviefni skal loftraki vera að minnsta
kosti 30%.

Hraður rafstraumur/högg

+/– 2 kV fyrir
rafmagnssnúrur

+/– 2 kV fyrir
rafmagnssnúrur

Gæði rafkerfis ættu að vera það sem eðlilegt getur talist
fyrir atvinnu- eða sjúkrahúsumhverfi.

+/– 1 kV fyrir inntaks/úttakssnúrur

+/– 1 kV fyrir inntaks/úttakssnúrur

IEC 61000-4-4

Spennuhnykkur

+/– 1 kV lína(-ur) í línu(-r)

+/– 1 kV lína(-ur) í línu(-r)

IEC 61000-4-5

+/– 2 kV lína(-ur) í jörð

+/– 2 kV lína(-ur) í jörð

Spennudýfur, stutt rof og
spennubreytingar á
inntaksrafmagnssnúrum

< 5% UT (> 95% dýfa í UT)
í 0,5 lotur

< 5% UT (> 95% dýfa í UT)
í 0,5 lotur

40% UT (60% dýfa í UT)
í 5 lotur

40% UT (60% dýfa í UT)
í 5 lotur

70% UT (30% dýfa í UT)
í 25 lotur

70% UT (30% dýfa í UT)
í 25 lotur

< 5% UT (> 95% dýfa í UT)
í 5 sek.

< 5% UT (> 95% dýfa í UT)
í 5 sek.

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-11

Raforkutíðni
(50/60 Hz) segulsvið
IEC 61000-4-8

Gæði rafkerfis ættu að vera það sem eðlilegt getur talist
fyrir atvinnu- eða sjúkrahúsumhverfi.
Gæði rafkerfis ættu að vera það sem eðlilegt getur
talist fyrir atvinnu- eða sjúkrahúsumhverfi. Ef óskað er
eftir stöðugri notkun ICS Aircal-tækisins þegar
rafmagnstruflanir standa yfir er ráðlagt að tengja
ICS Aircal-tækið við órjúfanlegan aflgjafa eða rafhlöðu.

Segulsvið raforkutíðninnar ætti að vera nálægt gildum sem
teljast einkennandi við eðlilegar aðstæður í atvinnu- eða
sjúkrahúsumhverfi.

UT er riðstraumur frá orkuveitu áður en prófunarstyrkur er notaður.

ICS Aircal
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Athugasemdir varðandi rafsegulsviðssamhæfi

Leiðsögn og yfirlýsing framleiðanda – rafsegulónæmi fyrir búnað og kerfi sem ekki eru notuð til viðhalds lífi
ICS Aircal-tækið er ætlað til notkunar í neðangreindu rafsegulumhverfi. Notandi ICS Aircal-tækisins skal tryggja að það sé notað í slíku umhverfi.
Ónæmisprófun

IEC 60601 prófstig

Samræmisstig

Rafsegulumhverfi – leiðbeiningar

Leidd fjarskiptatíðni IEC 61000-4-6

3 V rms

3 V rms

150 kHz til 80 MHz

150 kHz til 80 MHz

Hreyfanlegur og færanlegur samskiptabúnaður
með fjarskiptatíðni ætti ekki að vera nær
einhverjum hluta ICS Aircal-tækisins en mælt er
með, þ.m.t. köplum, hvað varðar reiknaða
fjarlægð út frá jöfnunni sem gildir um tíðni
sendisins.
Ráðlögð aðskilnaðarfjarlægð:
d = 1,2

Útgeislun fjarskiptatíðni IEC 61000-4-3

3 V/m

3 V/m

80 MHz til 2,5 GHz

80 MHz til 2,5 GHz

d = 1,2

fyrir 80 MHz til 800 MHz

d = 2,3

fyrir 80 MHz til 2,5 GHz,

þar sem P er hámarks afltala úttaks sendis
í vöttum (W) samkvæmt framleiðanda sendis og
d er ráðlögð aðskilnaðarfjarlægð í metrum (m).
Styrkur sviðs frá föstum fjarskiptabylgjusendum,
a
samkvæmt fastri svæðiskönnun rafsegulsviðs,
ætti að vera lægri en samræmingarstig hvers
b
tíðnisviðs .
Truflun getur átt sér stað nálægt búnaði sem
merktur er með þessu tákni:

Athugasemd 1: Við 80 MHz og 800 MHz gildir hærra tíðnisviðið um aðskilnaðarfjarlægð.
Athugasemd 2: Ekki er víst að þessar leiðbeiningar eigi við í öllum tilvikum. Rafsegulútbreiðsla er háð gleypni og endurkasti frá mannvirkjum,
hlutum og fólki.
a. ISM-tíðnibilin (í iðnaði, vísindum og læknisfræði) á bilinu 150 kHz og 80 MHz eru 6,765 MHz til 6,795 MHz; 13,553 MHz til 13,567 MHz; 26,957 MHz
til 27,283 MHz; og 40,66 MHz til 40,70 MHz.
b. Samræmisstigum ISM-tíðni á tíðnibilinu 150 kHz og 80 MHz og á tíðnibilinu 80 MHz til 2,5 GHz er ætlað að draga úr líkum á því að
hreyfanlegur/færanlegur fjarskiptabúnaður geti valdið truflun ef óvart er komið með hann inn á svæði ætlað sjúklingum. Af þeim sökum er
notaður aukalegur stuðull sem nemur 10/3 til að reikna út ráðlagða fjarlægð fjarskiptabúnaðar á þessu tíðnibili.
c. Ekki er hægt að spá með fræðilegri nákvæmni fyrir um sviðsstyrk frá föstum sendum, svo sem grunnstöðvum fyrir útvarpssíma (far-/þráðlausa
síma) og farútvörp á landi, áhugamannaradíó, AM og FM útvarpsútsendingar og sjónvarpsútsendingar. Til að meta rafsegulumhverfi vegna
fastra fjarskiptabylgjusenda er rétt að íhuga mælingu á rafsegulstað. Ef mældur sviðstyrkur á stöðum þar sem ICS Aircal-tæki er notað er meiri
en viðkomandi samkvæmnistyrkur fjarskiptatíðni sem um getur hér að ofan, ætti að fylgjast sérstaklega með því hvort ICS Aircal-tækið starfi
eðlilega. Ef tækið starfar á óeðlilegan hátt er mögulega þörf á að grípa til annarra ráðstafana, eins og að endurstilla ICS Aircal-tækið eða flytja
það á annan stað.
d. Á tíðnibilinu 150 kHz til 80 MHz ætti sviðsstyrkur að vera minni en 3 V/m.
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Athugasemdir varðandi rafsegulsviðssamhæfi

Ráðlagðar fjarlægðir á milli færanlegs og hreyfanlegs samskiptabúnaðar með fjarskiptatíðni og ICS Aircal-tækisins
ICS Aircal-tækið er ætlað til notkunar í rafsegulumhverfi þar sem unnt er að stýra truflunum sem verða af völdum fjarskiptatíðni. Viðskiptavinurinn eða
notandi ICS Aircal-tækisins getur aðstoðað við að koma í veg fyrir truflun vegna rafsegulbylgja með því að viðhalda þeirri lágmarksfjarlægð á milli
færanlegs og hreyfanlegs samskiptabúnaðar með fjarskiptatíðni (senda) og ICS Aircal-tækisins sem fram kemur hér að neðan, samkvæmt hámarks
aflúttaki samskiptabúnaðarins.
Mæld hámarksafköst
sendibúnaðar
W

Aðskilnaðarfjarlægð miðað við tíðni sendis
m
150 kHz til 80 MHz

80 MHz til 800 MHz

800 MHz til 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

Fyrir senditæki með málhámark sem ekki er tilgreint hér að framan er hægt að meta ráðlagða aðskilnaðarfjarlægð d í metrum (m) með því að nota þá
jöfnu sem á við tíðni sendisins þar sem P er málhámark sendistyrks sendisins í vöttum (W) samkvæmt upplýsingum frá framleiðanda sendisins.
Athugasemd 1: Við 80 MHz og 800 MHz gildir hærra tíðnisviðið um aðskilnaðarfjarlægð.
Athugasemd 2: Ekki er víst að þessar leiðbeiningar eigi við í öllum tilvikum. Útbreiðsla rafsegulmagns er háð upptöku og endurkasti frá byggingum,
hlutum og fólki.
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Úrræðaleit
Vandamál
Viðvörunarhljóð um ofhitnun ICS AirCaltækisins hljómar stöðugt.
Orsakir:
1.

Vatnsgeymirinn er vatnslítill/tómur.

2.

Ef ICS AirCal-tækinu var hallað 20° eða
meira á meðan dælan var í gangi er hætta
á að dælan hafi tekið inn loft í staðinn
fyrir vatn.

3.

ICS AirCal-tækið virkar ekki sem skyldi.

Valkostur 1:
Skoðið vatnshæðarstikuna. Ef hún er appelsínugul þarf að fylla á vatn
í ICS AirCal-tækinu. Slökkvið á ICS AirCal-tækinu. Fylgið verklaginu um
áfyllingu og lofttæmingu sem lýst er í Verklag um áfyllingu og
lofttæmingu. Kveikið á einingunni og gangið úr skugga um að hún
virki sem skyldi.
Valkostur 2:
Skoðið vatnshæðarstikuna. Ef stikan er blá ætti að vera nógu mikið
vatn en þó skal ganga úr skugga um það. Slökkvið á ICS AirCaltækinu. Fylgið verklaginu um áfyllingu og lofttæmingu sem lýst er í
Verklag um áfyllingu og lofttæmingu.
Gáið þó að því hvort vatn sé í geyminum. Bætið vatni á ef það er
ekkert eða mjög lítið vatn. Kveikið á einingunni og gangið úr skugga
um að hún virki sem skyldi.
Hvort sem einingarnar virka eða ekki skal hafa samband við
tækniþjónustu Natus Medical Denmark ApS og láta vita að ICS AirCaltækið virki ekki sem skyldi.

Vatn fjarlægt

Slökkvið á ICS AirCal-tækinu og takið það úr
sambandi við rafmagn.

2.

Varúð • Ef flytja á tækið
skal gæta þess að:

Þurrkið burt ryk ofan af ICS AirCal-tækinu áður en
hlífin er opnuð og fyllt á vatnsgeyminn.

3.

1) láta vatn renna úr
geyminum til að koma í veg
fyrir mögulegar skemmdir
af völdum frosts, og

Látið framhlið blástursbúnaðarins snúa að ykkur.
Hægra megin að aftan er lítil hlíf. Skrúfið hlífina af
með sexkantinum (fylgir með festingunni) og takið
hana til hliðar.

4.

Skrúfið innri hlífina af með sexkantinum og takið
hana til hliðar.

5.

Notið meðfylgjandi sprautusett til að fjarlægja
vatn úr vatnsgeyminum.

6.

Setjið ICS AirCal-tækið í samband við rafmagn og
kveikið á því.

7.

Slökkvið á loftflæðinu.

8.

Finnið lofttæmingarrofann á bakhliðinni til að
lofttæma dæluna fyrir notkun.

9.

Ýtið á lofttæmingarrofann til að virkja hann og
haldið honum inni í 5 sekúndur.

2) festa loftdæluhúsið með
flutningsskrúfunum sem
fylgdu með tækinu.

12

1.

Verklagsreglur varðandi fastbúnað
Til að unnt sé að uppfæra fastbúnað ICS Aircal-tækisins skal finna uppfærslumiðilinn og nota tölvu sem rekill fyrir ICS
Aircal-tækið hefur verið settur upp á. Setjið rekil tækisins upp með því að fylgja leiðbeiningunum í Uppsetning á rekli
tækisins áður en haldið er áfram.
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Verklagsreglur varðandi fastbúnað

12.1

Uppfærsla fastbúnaðar
Slökkvið á ICS Aircal-tækinu.
Finnið stillingahnapp fastbúnaðarins á bakhliðinni (aðgangur að honum er gegnum gat A) og USB-tengið (B).

A.

Aðgangur að hnappi fastbúnaðar

B.

USB-tengi

Tengið USB-snúruna við USB-tengi ICS Aircal-tækisins og við USB-tengið á tölvunni.
Kveikið á tölvunni og finnið uppfærsluna fyrir fastbúnað ICS Aircal-tækisins.
Notið kúlupenna til að þrýsta á stillingahnapp fastbúnaðarins og halda honum inni meðan kveikt er á ICS Aircaltækinu. Haldið hnappinum inni í 3 sekúndur (skjárinn á að vera auður).
Tvísmellið á skrána AircalFirmwareUpdate.exe til að keyra uppfærsluforritið.
Smellið á Update Aircal Firmware (uppfæra fastbúnað Aircal).
Athugasemd • Ef uppfærslan tekst ekki skal smella á Write Update Log To Text File (skrifa uppfærsluskrá
í textaskrá). Sendið þessa skrá til þjónustudeildar Natus Medical Denmark ApS.

12.2

Uppsetning á rekli tækisins
Þetta ferli setur upp rekil tækisins á tölvunni sem nota á til að uppfæra fastbúnað ICS Aircal-tækisins.
Kveikið á tölvunni.
Finnið uppfærsluna fyrir fastbúnað ICS Aircal-tækisins.
Finnið skrána AirCalInstaller.exe í uppfærslumöppunni í möppunni Aircal Driver.
Tvísmellið á skrána til að keyra uppsetningarforritið.
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