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Prietaiso aprašas

1

Prietaiso aprašas
Oro kalorinis irigatorius „ICS Aircal®“ yra patogus ir tikslus oro kalorinis stimuliatorius, naudojamas nistagmui sukelti
VNG / ENG tyrimų metu. Naudojant kruopščiai kontroliuojamą oro srautą prietaisas termiškai stimuliuoja.
Oro temperatūrą galima reguliuoti nuo 12 °C iki 50 °C. Sistemoje galima iš anksto nustatyti dvi temperatūras – vieną
šiltai, kitą vėsiai kalorinei stimuliacijai. Tiksli temperatūra reguliuojama naudojant termistorių, esantį netoli oro
srauto tiekimo vietos. Naujoviška otoskopinės galvutės konstrukcija leidžia stebėti stimuliacijos vietą, užtikrinant
tinkamas ir pakartojamas reakcijas

1.1

Paskirtis
Oro kalorinis stimuliatorius – tai prietaisas, kuriuo į ausies kanalą tiekiama kontroliuojamo oro srauto ir temperatūros
oro srovė ir kuris skirtas paciento kūno pusiausvyros sistemos vestibiuliarinei funkcijai tikrinti. Vestibuliarinė
pusapvaliųjų kanalų stimuliacija sukelia nevalingus akių judesius, kurie matuojami ir registruojami nistagmografu.

1.2

Numatytieji naudotojai ir tikslinė pacientų grupė
Sistemą „ICS Aircal“ turi naudoti tik kvalifikuoti medicinos darbuotojai, iš anksto žinantys medicininius ir mokslinius
faktus, kuriais paremta procedūra.
Sistema „ICS Aircal“ skirta bet kokio amžiaus pacientams, kurie gali toleruoti tyrimą.

1.3

Klinikinė nauda
Kalorinis tyrimas yra įprasta klinikinė procedūra, kurios metu gydytojas į paciento ausies kanalą tam tikrą laiką
nukreipia šiltą ir vėsų orą arba vandenį; matuojami ir analizuojami dėl to atsirandantys akių judesiai. Iš pradžių
kalorinis tyrimas atliekamas be fiksacijos, o vėliau, praėjus tam tikram laiko tarpui po stimulo teikimo pabaigos,
atliekama fiksacija. Šie tyrimai turi būti atliekami kaip vestibiularinių tyrimų grupės dalis, siekiant lengviau nustatyti
diferencinę diagnozę.

1.4

Kontraindikacijos ir šalutinis poveikis
Irigacijos neatlikite pacientams su pradurta ausies būgnelio membrana.

1.5

Žymėjimas
„Įspėjimas“, „Dėmesio“ ir „Pastaba“
Siekiant atkreipti dėmesį į informaciją, susijusią su saugiu ir tinkamu prietaiso ar programinės įrangos naudojimu,
instrukcijoje naudojami toliau nurodyti įspėjamieji žodžiai.
Įspėjimas • Nurodo, kad naudojant arba netinkamai naudojant prietaisą gali būti sužeisti arba žūti žmonės
arba pasireikšti kitokių sunkių nepageidaujamų reakcijų.

Dėmesio • Nurodo, kad naudojant arba netinkamai naudojant prietaisą gali pasireikšti prietaiso problemų.
Tokios problemos gali būti prietaiso veikimo triktis, prietaiso gedimas, prietaiso ar kito turto sugadinimas.

Pastaba • Nurodo, kad turėtumėte atkreipti ypatingą dėmesį.

ICS Aircal
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2.1

Patalpos nustatymas
A

H
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Praustuvas
Kompiuteris
Įrangos stalas
Virš stalo pakabintos spintelės

F
E.
F.
G.
H.

Tyrėjo kėdė
Kojų atrama
Tyrimo stalas
Telefonas

ICS Aircal

Darbo pradžia
Prietaisas „ICS Aircal“ sukurtas naudoti bet kokiame patogiame lygyje, pavyzdžiui, ant stalo ar vežimėlio. Prietaisą
„ICS Aircal“ ir VNG / ENG įrangą „ICS Chartr® 200“ galima krauti vieną ant kito. Geriausia, kad prietaisas „ICS Aircal“
būtų viršuje, nes tokiu atveju prireikus galima į prietaisą įpilti vandens. Pasirūpinkite, kad tiekimo galvutė gali pasiekti
paciento ausį. Pasirūpinkite, kad galima nustatyti tokį kėdės aukštį, kad irigacijos metu galėtumėte matyti būgnelio
membraną (ausies būgnelį).
Dėmesio • Sistema „ICS Aircal“ skirta naudoti tik kvalifikuotiems medicinos darbuotojams.

2.2

Įrengimas ir nustatymas

2.2.1

Gabenimo varžtų išėmimas
Kad gabenant nebūtų sugadintas, oro siurblio korpusas pritvirtintas gabenimo varžtais. Šiuos varžtus reikia išsukti,
kad korpusas galėtų judėti ir sumažėtų oro siurblio keliamas triukšmas. Svarbu išsaugoti gabenimo varžtus,
kad korpusą būtų galima pritvirtinti, jei prietaisą kada nors reikėtų išsiųsti.
Išsukite gabenimo varžtus (A) ir (B).
Juos laikykite kartu su švirkštų rinkiniu, piltuvėliu ir šešiakampiu raktu.

2.2.2

Tiekimo galvutės dėklo tvirtinimas
Pastaba • Dėklą pritvirtinkite prieš pripildydami vandens bakelį. Tvirtinant reikia prietaisą „ICS Aircal“ pakreipti
didesniu kaip 20° kampu. Jeigu vandens bakelyje yra vandens, pavertus prietaisą į sistemą galėtų patekti oro.
Pavojus sugadinti sistemą mažas, tačiau reikėtų pripildyti vandens bakelį, kad sistema tinkamai veiktų ir neperkaistų.
Prieš tvirtindami tiekimo galvutės dėklą nustatykite, kaip jis turėtų būti pritvirtintas.
•

Dėklą galima pritvirtinti įrenginio dešinėje arba kairėje pusėje.

•

Jeigu įrenginys yra toliau nuo stalo krašto, rekomenduojama dėklą pritvirtinti horizontalioje padėtyje (A).
Jeigu įrenginys yra prie stalo krašto, rekomenduojama dėklą pritvirtinti kampu (B).

ICS Aircal
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Raskite su dėklu pristatytą maišelį, kuriame yra trys varžtai ir šešiakampis raktas.
Prietaisą „ICS Aircal“ padėkite ant šono taip, kad dėklui tvirtinti pasirinkta pusė būtų nukreipta į lubas, o įrenginio
apačia – į jus.
Raskite laikiklio tvirtinimo angas.

Šešiakampiu raktu priverždami varžtus prie įrenginio pritvirtinkite laikiklį.
Laikykite dėklą galu, kuriame laikoma tiekimo galvutės apačia, nukreiptu į įrenginio priekį. Dėklą horizontaliai
užmaukite ant laikiklio.

Jeigu įrenginys yra prie stalo krašto, verskite laikiklį į priekį, kol jis sustos.
Pasirūpinkite, kad laikiklio tvirtinimo anga būtų sulygiuota su dėklo tvirtinimo anga. Šešiakampiu raktu
priverždami varžtą pritvirtinkite dėklą prie laikiklio.
Šešiakampį raktą laikykite kartu su švirkštų rinkiniu. Jo prireiks pildant vandens bakelį.

2.2.3

„ICS Aircal“ galinio skydelio elementai

Naudojant USB lizdą
procedūros ► 37.
8

galima naujinti aparatinę programinę įrangą. Žr. Aparatinės programinės įrangos
ICS Aircal
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2.2.3.1

Kojinio jungiklio jungimas
Su prietaisu „ICS Aircal“ pateikiamas kojinis jungiklis. Kojinį jungiklį prijunkite prie irigatoriaus galinės pusės
Jeigu prietaisas „ICS Aircal“ prijungtas prie ICS VNG / ENG sistemos ir pageidaujate kojinį jungiklį naudoti ne vien
kaloriniams, bet ir kitiems tyrimams pradėti, norint naudoti kojinį jungiklį irigatorius turi būti įjungtas.

2.2.3.2

.

Jungimas prie ICS VNG / ENG sistemos
Prietaisą „ICS Aircal“ galima prijungti prie ICS VNG / ENG sistemos. Irigatoriaus laidą prijunkite prie irigatoriaus
galinės pusės

ir ICS VNG / ENG sistemos

Kartu sujungus šiuos prietaisus galima naudotis papildomomis funkcijomis. Daugiau informacijos žr. Įjungimo
gaiduko naudojimas ► 18 .

2.2.3.3

Maitinimo tinklo kabelio jungimas
Prietaisas „ICS Aircal“ turi būti prijungtas prie elektros tinklo lizdo, prijungiant maitinimo kabelį prie prietaiso
„ICS Aircal“ ir elektros tinklo lizdo.

A. Maitinimo kabelio jungtis
Įspėjimas • Kad apsisaugotumėte nuo elektros smūgio, šią įrangą junkite tik į įžemintą elektros lizdą.

2.2.3.4

Maitinimo tinklo kabelio atjungimas
Prieš bet ką jungiant „ICS Aircal“ ir bet kuris jungiamas prietaisas, turintis savo maitinimo šaltinį, turi būti išjungti.
Įspėjimas • Kad atjungtumėte prietaisą nuo maitinimo tinklo, ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.
Nepadėkite prietaiso taip, kad būtų sunku ištraukti kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.

2.2.3.5

Pylimo ir sistemos pildymo procedūra
Prietaise „ICS Aircal“ orui aušinti naudojamas vanduo. Prieš naudojant prietaisą reikia pripildyti vandens bakelį.
Įspėjimas • Kad apsisaugotumėte nuo elektros smūgio, pildant ar papilant vandens bakelį prietaisas
„ICS Aircal“ turi būti išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo tinklo lizdo.

ICS Aircal
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Pastaba• Šią procedūrą atlikite toliau nurodytais atvejais.
Jeigu prietaisas „ICS Aircal“ ką tik pristatytas ir yra sausas, į jį reikia pripilti vandens ir pripildyti sistemą.
Jeigu pasirodžius oranžinei juostai naudotojas taip ir neįpylė vandens ir ekrane rodomas vandens lygis tapo
nulinis.
Jeigu veikiant vandens siurbliui prietaisas „ICS Aircal“ buvo paverstas didesniu kaip 20° kampu.
Jeigu netenkinama nė viena iš šių sąlygų, rodoma oranžinė vandens lygio juosta ir reikia įpilti daugiau vandens,
žr. nurodymus, pateiktus Papildymo procedūroje.

Pastaba • Naudokite tik distiliuotą vandenį. Naudojant vandentiekio vandenį prietaise „ICS Aircal“ kaupsis prietaisui
kenksmingos mineralų nuosėdos.

Įpylimas
Prietaisą „ICS Aircal“ išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo lizdo.
Nuo korpuso viršaus nuvalykite dulkes.
Atsisukę į priekinį skydelį, galinėje dešinėje pusėje raskite mažą dangtelį. Šešiakampiu raktu (pridedamu) išsukite
varžtus ir nuimkite bakelio dangtelį.

A.

Bakelio dangtelis

Šešiakampiu raktu (pridedamu su dėklu) išsukite varžtus ir nuimkite vidinį dangtelį.

A.
10

Vidinis dangtelis
ICS Aircal

Darbo pradžia
Išskleiskite su prietaisu „ICS Aircal“ pateiktą piltuvėlį ir įstatykite į bakelio pildymo angą.

A.

Piltuvėlis

Į piltuvėlį pildami vandenį pripildykite bakelį.
Atidžiai stebėkite vandens lygį. Pilkite iki krašto apačios. NEPERPILDYKITE bakelio.
Ištraukite piltuvėlį.
Nušluostykite vandenį, kurio galėjo patekti į vidinio dangtelio dėjimo įdubas.
Uždėkite vidinį dangtelį.

Sistemos pildymas
Prietaiso maitinimo kabelį įjunkite į maitinimo tinklo lizdą ir įjunkite prietaisą.
Išjunkite oro srautą.
Galiniame skydelyje raskite sistemos pildymo mygtuką

.

Nuspauskite ir 5 sekundes laikykite sistemos pildymo mygtuką.
Atleisdami sistemos pildymo mygtuką išjunkite pildymo funkciją ir 5 sekundes palaukite.
Pakartokite 4 ir 5 veiksmus, iš viso 10 kartų įjungdami ir 10 kartų išjungdami.
Nuspauskite aušinimo mygtuką

. Sumažinkite temperatūrą iki 12 °C.

Jei temperatūra pasiekia nustatytą temperatūrą, vadinasi, irigatorius pripildytas. Pereikite prie 10 veiksmo.
Dėmesio • Jeigu temperatūra maždaug per 3 minutes nepasiekia 12 °C arba įsijungia per aukštos
temperatūros įspėjamasis signalas, pereikite prie procedūros Sistemos pildymas naudojant lenktą vamzdelį.
Išjunkite prietaisą ir iš maitinimo tinklo lizdo ištraukite kištuką.
Nuimkite vidinį dangtelį.
Patikrinkite, ar vandens bakelis pilnas. Jeigu ne, į bakelio pildymo angą įstatykite piltuvėlį ir įpilkite daugiau vandens.
Ištraukite piltuvėlį ir vėl uždėkite vidinį dangtelį. Priverždami varžtus pritvirtinkite.
Vėl uždėkite ir priverždami varžtus pritvirtinkite išorinį dangtelį.
Prietaiso maitinimo kabelį įjunkite į maitinimo tinklo lizdą ir įjunkite prietaisą.
Pastaba • Kalorinės irigacijos numatytasis oro srautas yra 8 litrai per minutę. Jeigu prietaisas gabenamas, oro
srauto rankenėlės galėjo būti pasukta. Gali reikėti iš naujo nustatyti oro srautą.
ICS Aircal
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Sistemos pildymas naudojant lenktą vamzdelį
Paimkite švirkštą su lenktu vamzdeliu ir iš bakelio įtraukite tiek vandens, kad pripildytumėte švirkštą.
Lenkto vamzdelio galą įkiškite į siurblio įleidimo angą. Vamzdelis bus nukreiptas link irigatoriaus priekinės dalies.

Laikydami nuspaudę sistemos pildymo jungiklį

į įleidimo angą leiskite vandenį.

Atleiskite sistemos pildymo jungiklį.
Nuspauskite ir 5 sekundes laikykite sistemos pildymo mygtuką.
Atleisdami sistemos pildymo mygtuką išjunkite pildymo funkciją ir 5 sekundes palaukite.
Pakartokite 5 ir 6 veiksmus, iš viso 10 kartų įjungdami ir 10 kartų išjungdami.
Nuspauskite aušinimo mygtuką

. Sumažinkite temperatūrą iki 12 °C.

Jei temperatūra pasiekia nustatytą temperatūrą, vadinasi, irigatorius pripildytas. Pereikite prie 11 veiksmo.
Jeigu temperatūra maždaug per 3 minutes nepasiekia 12 °C, pakartokite 1–9 veiksmus.
Išjunkite prietaisą ir iš maitinimo tinklo lizdo ištraukite kištuką.
Patikrinkite, ar vandens bakelis pilnas. Jeigu ne, į bakelio pildymo angą įstatykite piltuvėlį ir įpilkite daugiau
vandens.
Ištraukite piltuvėlį ir vėl uždėkite vidinį dangtelį. Priverždami varžtus pritvirtinkite.
Vėl uždėkite ir priverždami varžtus pritvirtinkite išorinį dangtelį.
Prietaiso maitinimo kabelį įjunkite į maitinimo tinklo lizdą ir įjunkite prietaisą.
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„ICS Aircal“ priekinis skydelis

2.2.3.6

Vandens ištraukimo procedūra
Prietaisą „ICS Aircal“ išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo lizdo.
Prieš atidarydami korpusą bakeliui papildyti, nuo prietaiso „ICS Aircal“ viršaus nuvalykite dulkes.
Atsisukite į priekinį skydelį. Galinėje dešinėje pusėje yra nedidelis dangtelis. Šešiakampiu raktu (pridedamu su
dėklu) išsukite varžtus ir nuimkite išorinį dangtelį.
Šešiakampiu raktu išsukite varžtus ir nuimkite vidinį dangtelį.
Pateiktu švirkšto rinkiniu iš bakelio ištraukite vandenį. Ištraukę vandenį vėl uždėkite abu dangtelius.

3

„ICS Aircal“ priekinis skydelis
Šiame skyriuje aprašyti visi prietaiso „ICS Aircal“ priekiniame skydelyje esantys veikimo valdymo įtaisai.

3.1

Prietaiso „ICS Aircal“ įjungimas ir išjungimas
Šiuo priekinio skydelio apatinėje kairėje dalyje esančiu nuspaudžiamuoju jungikliu įjungiamas ir išjungiamas
prietaisas „ICS Aircal“. Prietaisas įjungtas, kai šviečia žalias šviesos diodas ir veikia skaitmeninis ekranas. Įjungtas
prietaisas „ICS Aircal“ veikia darbo režimu.

3.2

Parengties / darbo režimas
Įjungtus prietaisą „ICS Aircal“ numatytasis režimas yra oro srauto įjungimas. Spustelėjus oro srauto mygtuką
paeiliui perjungiami prietaiso „ICS Aircal“ parengties ir darbo režimai. Parengties režimu (oro srautas išjungtas)
irigatorius įjungtas, tačiau oro srauto, vandens ir oro siurblio, šildymo ir aušinimo mechanizmai išjungti. Parengties
režimą nustatyti rekomenduojama tada, kai prietaisas „ICS Aircal“ prijungtas ICS VNG / ENG, kojinis jungiklis
naudojamas kitiems tyrimams (pavyzdžiui, „Dix Hallpike“) pradėti programinėje įrangoje „ICS Chartr“. Kai prietaisas
nenaudojamas, išjunkite oro srautą.

ICS Aircal
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3.3

Temperatūra

3.3.1

Rekomenduojama ir numatytoji temperatūra
Numatytoji vėsaus srauto temperatūra yra 24 °C, o numatytoji šilto srauto temperatūra yra 50 °C.

3.3.2

Naujos temperatūros nustatymas

3.3.2.1

Laikinas reguliavimas
Norėdami reguliuoti temperatūrą vienam pacientui, spustelėkite mygtukus
. Mygtuku „–“ temperatūra
mažinama, mygtuku „+“ – didinama. Jeigu norite vertę pakeisti nedaug, trumpai spustelėkite mygtuką, norėdami
keisti greičiau, nuspauskite ir laikykite. Temperatūras galima keisti 1/10 laipsnio intervalais. Vėsaus srauto
temperatūros intervalas yra 12–37 °C. Šilto srauto temperatūros intervalas yra 37–50 °C. Kaip keisti numatytąją šilto
arba vėsaus srauto temperatūros vertę, žr. Įrašytų numatytųjų verčių keitimas.

3.3.3

Vėsaus ir šilto srauto temperatūrų perjungimas
Šilto
ir
vėsaus srauto temperatūros mygtukais operatorius gali pasirinkti reikiamą stimulą. Jeigu
prietaisas „ICS Aircal“ prijungtas prie ICS VNG / ENG sistemos, pasirinkus kalorinį protokolą (pavyzdžiui, kairiosios
ausies šiltą) automatiškai nustatoma irigatoriaus temperatūra. Dėl šios priežasties nereikia nustatyti rankiniu būdu.
Kita vertus, prietaiso „ICS Aircal“ numatytoji paleisties temperatūra turi sutapti su sąraše esančio pirmojo kalorinio
protokolo temperatūra (pavyzdžiui, jeigu pradedate nuo kairiosios ausies vėsaus srauto, prietaisą „ICS Aircal“
nustatykite taip, kad pagal numatytuosius nustatymus jis pradėtų veikti esant vėsiam srautui). Paleisties temperatūrą
(vėsaus arba šilto srauto) galima įrašyti. Numatytasis nustatymas yra vėsus srautas Žr. Įrašytų numatytųjų verčių
keitimas.
Pasirinkta temperatūra rodoma ekrane. Jeigu prietaisas „ICS Aircal“ veikia darbo režimu, rodoma tik šiuo metu
pasirinkta temperatūra. Skaitmeniniame ekrane rodoma faktinė ir nustatytoji temperatūros. Pasirinkus temperatūrą
ekrane rodoma vertė blyksi tol, kol nuo nustatytos arba numatytosios temperatūros skiriasi ne daugiau kaip
± 0,4 laipsnio. Reikiama temperatūra pasiekiama greičiau kaip per 60 sekundžių. Jeigu prietaisas „ICS Aircal“ veikia
parengties režimu, rodomos nustatytosios šilto ir vėsaus srauto temperatūros, o faktinė temperatūra nerodoma.

3.4

Trukmės laikmatis

3.4.1

Rekomenduojamos ir numatytosios trukmės laikmatis
Kalorinės irigacijos numatytoji trukmė yra 60 sekundžių.

3.4.2

Naujos trukmės nustatymas
Norėdami reguliuoti trukmę, spustelėkite mygtukus
. Mygtuku „–“ trukmė trumpinama, mygtuku „+“ –
ilginama. Jeigu norite vertę pakeisti nedaug, trumpai spustelėkite mygtuką, norėdami keisti greičiau, nuspauskite ir
laikykite. Trukmės intervalas yra 1–99 sekundžių. Kaip keisti numatytąją trukmės vertę, žr. Įrašytų numatytųjų verčių
keitimas.
Pasirinkta trukmė rodoma ekrane. Jeigu prietaisas „ICS Aircal“ veikia darbo režimu, skaitmeniniame ekrane rodoma
nustatytoji trukmė. Kai kojiniu jungikliu arba tiekimo galvutės gaiduku pradedama irigacija, faktinės trukmės
laikmatis skaičiuoja laiką iki 0. Laikmačiui pasiekus 0 vertę pasigirsta pyptelėjimas, tyrėjui nurodantis baigti irigaciją.
Jeigu prietaisas „ICS Aircal“ veikia parengties režimu, rodoma tik nustatytoji trukmė.
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3.5

Oro srautas

3.5.1

Rekomenduojamas ir numatytasis oro srautas
Kalorinės irigacijos numatytasis oro srautas yra 8 litrai per minutę.

3.5.2

Naujos oro srauto vertės nustatymas
Norėdami reguliuoti oro srautą, sukite dešiniau oro srauto mygtuko
esančią rankenėlę. Rankenėlę sukant
prieš laikrodžio rodyklę oro srautas stiprinamas, sukant pagal laikrodžio rodyklę – silpninamas. Oro srauto intervalas
yra 4,0–10 litrų per minutę. Oro srautas nustatomas pagal rankenėlės padėtį.
Pasirinktas oro srautas (tik faktinis) rodomas ekrane. Jeigu prietaisas „ICS Aircal“ veikia darbo režimu, skaitmeniniame
ekrane rodoma faktinė oro srauto vertė. Jeigu prietaisas „ICS Aircal“ veikia parengties režimu, rodmuo nerodomas.

3.6

Pyptelėjimo garsis
Laikmačiui pasiekus 0 vertę pasigirsta pyptelėjimas, tyrėjui nurodantis baigti irigaciją. Pyptelėjimas yra
2000 Hz dažnio garso signalas.

3.6.1

Numatytasis pyptelėjimo nustatymas
Pagal numatytuosius nustatymus nustatytas 2 pyptelėjimo lygis.

3.6.2

Naujo pyptelėjimo garsio nustatymas
Norėdami reguliuoti pyptelėjimo garsį, nuspauskite ir laikykite pyptelėjimo mygtuką
, kol išgirsite
pyptelėjimą, kurį norite nustatyti kaip numatytąjį. Galima nustatyti keturis skirtingus pyptelėjimo garsius. Kaip keisti
numatytąją pyptelėjimo garsio vertę, žr. Įrašytų numatytųjų verčių keitimas.

3.7

Įrašytų numatytųjų verčių keitimas
Galite savo nuožiūra nustatyti visų nustatymų vertes. Nuspręskite, kokia turėtų būti „ICS Aircal“ pradinė
temperatūra. Kad nustatytumėte visus numatytuosius nustatymus (šilto ir vėsaus srauto temperatūras, paleisties
temperatūrą, trukmės laikmatį ir pyptelėjimo garsį), nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite šilto

arba vėsaus

srauto
temperatūros mygtuką. Pasigirsta 1 sekundės trukmės pyptelėjimas, patvirtinantis, kad numatytieji
nustatymai įrašyti. Nepamirškite, kad prietaiso „ICS Aircal“ numatytoji paleisties temperatūra turi sutapti su sąraše
esančio pirmojo kalorinio protokolo temperatūra (pavyzdžiui, jeigu pradedate nuo kairiosios ausies vėsaus srauto,
prietaisą „ICS Aircal“ nustatykite taip, kad pagal numatytuosius nustatymus jis pradėtų veikti esant vėsiam srautui).

3.8

Vandens lygio rodymas
Rodomas bakelyje esančio vandens lygis. Simbolis

reiškia, kad vandens bakelis pilnas, taip pat rodoma mėlyna

juosta. Simbolis
reiškia, kad vandens bakelis pustuštis, taip pat rodoma mėlyna juosta. Vandens kiekiui mažėjant
nuo pustuščio iki tuščio, juosta iš mėlynos pasikeičia į oranžinę, reiškiančią, kad į bakelį reikia įpilti vandens.
Simbolis
ICS Aircal

reiškia, kad vandens bakelis tuščias.
15
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3.8.1

Papildymo procedūra
Pastaba • Šios papildymo procedūros NEATLIKITE toliau nurodytais atvejais.
1.

Jeigu prietaisas „ICS Aircal“ ką tik pristatytas ir yra sausas. Į jį reikia pripilti vandens ir pripildyti sistemą.

2.

Jeigu pasirodžius oranžinei juostai naudotojas taip ir neįpylė vandens ir ekrane rodomas vandens lygis
tapo nulinis.

3.

Jeigu veikiant vandens siurbliui prietaisas „ICS Aircal“ buvo paverstas didesniu kaip 20° kampu.

Jeigu tenkinamas bet kuris iš šių kriterijų, žr. Darbo pradžia ir atlikite Pylimo ir sistemos pildymo procedūrą.

Pastaba • Naudokite tik distiliuotą vandenį. Naudojant vandentiekio vandenį prietaise „ICS Aircal“ kaupsis prietaisui
kenksmingos mineralų nuosėdos.
Prietaisą „ICS Aircal“ išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo lizdo.
Prieš atidarydami korpusą bakeliui papildyti, nuo prietaiso „ICS Aircal“ viršaus nuvalykite dulkes.
Atsisukite į „ICS Aircal“ priekinį skydelį. Galinėje dešinėje pusėje yra nedidelis dangtelis. Šešiakampiu raktu
(pridedamu su irigatoriaus dėklu) išsukite varžtus ir nuimkite išorinį dangtelį.
Šešiakampiu raktu išsukite varžtus ir nuimkite vidinį dangtelį.
Išskleiskite su prietaisu „ICS Aircal“ pateiktą piltuvėlį ir įstatykite į bakelio pildymo angą.
Į piltuvėlį pildami vandenį pripildykite bakelį.
Atidžiai stebėkite vandens lygį. Pilkite iki krašto apačios. NEPERPILDYKITE bakelio.
Įspėjimas • NEPERPILDYKITE bakelio. Jeigu į vidinio dangtelio dėjimo įdubas pateko vandens, prieš
uždėdami vidinį dangtelį nušluostykite vandenį.
Vėl uždėkite vidinį dangtelį ir priveržkite varžtus.
Vėl uždėkite išorinį dangtelį ir priveržkite varžtus.
Prietaiso „ICS Aircal“ maitinimo kabelį įjunkite į maitinimo tinklo lizdą ir įjunkite prietaisą.

Pastaba • Kadangi gabenant „ICS Aircal“ vanduo gali užšalti, prieš gabenant prietaisą reikia iš bakelio ištraukti
vandenį. Žr. Vandens ištraukimo procedūra.

4

„ICS Aircal“ tiekimo galvutė ir kojinis jungiklis

4.1

Tiekimo galvutė
Tyrėjas gali tiekimo galvutę laikyti bet kokiu jam patogiu būdu. Srauto trukmė pradedama skaičiuoti nuspaudus
tiekimo galvutėje esantį gaiduką. Rankenos galinėje pusėje, žemiau lęšio, esančiu mygtuku įjungiama ir išjungiama
otoskopo lemputė.
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A.
B.

4.1.1

Vidinis plėstuvas
Srauto trukmės įjungimo gaidukas

C.
D.

Viso vaizdo otoskopo lęšis
Lemputės įjungimo ir išjungimo mygtukas

Plėstuvas
Dėmesio • Vidinio plėstuvo niekada nekiškite tiesiai pacientui į ausį.
Prieš pacientui atliekant irigaciją ant tiekimo galvutės būtinai reikia uždėti vienkartinį išorinį plėstuvą.
Vienkartinis išorinis plėstuvas skirtas naudoti tik vieną kartą.

4.1.2

Lęšis
Lęšis būti valomos optikos dalių valymo šluoste. Jeigu netinkamai naudojamas lęšis sudužtų, galima įsigyti naują.
Išstumkite sudužusį lęšį ir į jo vietą įstumkite naują. Priedų sąrašą žr. Priedai ► 30.

4.1.3

Lemputės įjungimo ir išjungimo mygtukas
Irigacijos metu lemputė turėtų būti įjungiama prireikus apžiūrėti būgnelio membraną (ausies būgnelį) ir įsitikinti, kad
oro srautas tinkamai nukreiptas. Pagal numatytuosius nustatymus lemputė įjungiama, kai prietaisas „ICS Aircal“
veikia darbo režimu. Kai kojiniu jungikliu arba tiekimo galvutės gaiduku pradedamas kalorinis tyrimas / įjungiamas
irigatorius, pradeda blyksėti lemputė, patvirtindama, kad prietaisai įjungti. Jeigu prietaisas „ICS Aircal“ 10 minučių
nenaudojamas, lemputė automatiškai išjungiama.

ICS Aircal
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4.1.4

Gaiduko naudojimas
Jeigu oro srautas įjungtas, o temperatūra nuo nustatytosios vertės skiriasi ne daugiau kaip ±0,4, nuspaudus
rankenoje esantį gaiduką pradedama atvirkštinė laiko atskaita ir blyksi tiekimo galvutės lemputė. (Kad būtų galima
įjungti laikmatį ir pradėtų blyksėti lemputė, turi būti pasiekta nustatyta temperatūra.)
Jeigu prietaisas „ICS Aircal“ prijungtas prie ICS VNG / ENG sistemos:
•

Kai atliekamas VNG tyrimas, pirmą kartą nuspaudus pradedamas įrašinėti takelis, kitus kartus nuspaudžiant
pradedamas įrašinėti vaizdas arba sucentruojamas takelis, atsižvelgiant į programinės įrangos konfigūraciją.

•

Kai atliekamas ENG tyrimas, pirmą kartą nuspaudus pradedamas įrašinėti takelis, kitus kartus nuspaudžiant
sucentruojamas takelis.

Jeigu kompiuteris įjungtas, bet „Natus“ VNG / ENG programinė įranga neveikia, srautą nurodytai trukmei galima
įjungti 5 sekundes palaikius nuspaustą srauto įjungimo gaiduką. Srauto trukmės įjungimo gaidukas veikia lygiagrečiai
su tiekimo galvutės kojiniu jungikliu.
Daugiau nei vieną kartą nuspaudus rankenoje esantį gaiduką atvirkštinės atskaitos laikmatis NESUSTABDOMAS ir
nenustatomas iš naujo. Jeigu oro srautas išjungtas, nuspaudus rankenoje esantį gaiduką atvirkštinės atskaitos
laikmatis NEĮJUNGIAMAS.

4.2

Kojinis jungiklis
Naudojimas
Kojiniu jungikliu įjungiamas srauto laikmatis
Jeigu prijungta ICS VNG / ENG sistema ir programinėje įrangoje pasirinktas kalorinis tyrimas, pirmąkart nuspaudus
kojinį jungiklį įjungiamas trukmės laikmatis ir programinėje įrangoje pradedamas įrašinėti takelis. Papildomai
nuspaudžiant sucentruojamas takelio įrašymas (ENG / VNG) arba pradedamas įrašinėti vaizdas (tik VNG).
Jeigu kompiuteris įjungtas, bet „Natus“ VNG / ENG programinė įranga neveikia, srautą nurodytai trukmei galima
įjungti 5 sekundes palaikius nuspaustą kojinį jungiklį. Kojinis jungiklis veikia lygiagrečiai su tiekimo galvutės srauto
trukmės įjungimo gaiduku.
Daugiau nei vieną kartą nuspaudus kojinį jungiklį atvirkštinės atskaitos laikmatis NESUSTABDOMAS ir nenustatomas
iš naujo.
Jeigu prietaisas „ICS Aircal“ veikia parengties režimu, nuspaudus kojinį jungiklį atvirkštinės atskaitos laikmatis
NEĮJUNGIAMAS. Kai nustatytas parengties režimas, kojiniu jungikliu galima pradėti bet kokį ICS VNG / ENG
programinės įrangos tyrimą.

5
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5.1

Pasiruošimas tyrimui
Nuspausdami priekinio skydelio kairiojoje apatinėje dalyje esantį maitinimo mygtuką įjunkite įrenginį. Automatiškai
parenkama numatytoji temperatūra (pagal numatytuosius nustatymus – vėsaus srauto), apie tai nurodo įsižiebęs
žalias šviesos diodas ir skaitmeniniame ekrane rodoma vertė. Faktinės temperatūros vertė blyksi tol, kol pasiekiama
nustatytoji temperatūra. Iš pradžių įjungus įrenginį praeina maždaug 60 sekundžių, kol pasiekiama nustatytoji
temperatūra. Pasiekus nustatytą temperatūrą (±0,4 °C), faktinės temperatūros rodmuo nustoja blyksėti.
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Įprastiniu otoskopu arba tiekimo galvute, kai oro srautas išjungtas, apžiūrėkite ausies kanalą, ar jame nėra ausų
vaško, ir nustatykite, kaip geriausia nukreipti oro srovę. Ausies kanale iš esmės neturi būti ausų vaško. Priešingu
atveju prieš stimuliuojant reikia pašalinti ausų vašką. Ausų vaško nešalinkite vandeniu, nes antraip dėl ausies kanale
likusio vandens temperatūros ausies kanale bus žemesnės nei reikėtų.
Patikrinkite, ar tinkama paciento kūno padėtis: pacientas turi gulėti ant nugaros, palenkęs galvą 30° kampu.

Sunkio jėga

L SCC
5.2

Tyrimo procedūra
Toliau aprašytu būdu atlikite kiekvieną iš keturių irigacijų.
Pasirūpinkite, kad ant tiekimo galvutės būtų uždėtas naujas plėstuvas.
Paaiškinkite pacientui, kad jis turi būti atsimerkęs (VNG) arba užsimerkęs (ENG).
Atlikdami VNG tyrimą uždarykite akinius. Atlikdami ENG tyrimą nurodykite pacientui užsimerkti.
Pradėkite kaupti reakcijos duomenis ir pradėkite irigaciją.
Po 20–30 sekundžių irigacijos pradėkite uždavinėti pacientui užduotis.
Praėjus reikiamai trukmei ir prietaisui „ICS Aircal“ pyptelėjus ištraukite tiekimo galvutę pacientui iš ausies ir toliau
uždavinėkite užduotis.
Iškart po stipriausios reakcijos leiskite pacientui fiksuotis.
Kaupkite akių judesius, kol reakcija susilpnės.
Išmeskite plėstuvą ir atsargiai įdėkite tiekimo galvutę į dėklą.
Jeigu prietaisas „ICS Aircal“ prijungtas prie ICS VNG / ENG sistemos, papildomai nuspaudžiant srauto trukmės
įjungimo jungiklį sucentruojamas VNG / ENG takelis arba atliekant VNG tyrimą pradedamas įrašinėti vaizdas. (Jeigu
įrengtas kojinis jungiklis, jį nuspaudus taip pat pradedamas įrašinėti arba sucentruojamas takelis arba pradedamas
įrašinėti vaizdas.)

ICS Aircal
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6

Sistemos „ICS Aircal“ sauga
Šiame vadove pateikiama informacija, perspėjimai ir įspėjimai, kurių būtina laikytis saugiam sistemos
„ICS Aircal“ veikimui užtikrinti.
Pastaba • Visada privalu laikytis taikomų vietos valdžios institucijų taisyklių ir teisės aktų.
Kai prietaisas „ICS Aircal“ naudojamas kartu su VNG / ENG sistemomis, pasirūpinkite, kad būtų paisoma visos tyrimo
prietaiso naudojimo instrukcijoje pateikiamos informacijos, perspėjimų ir įspėjimų. Konkreti informacija apie
VNG/ENG sistemų saugą pateikiama atitinkamose instrukcijose.
Apie visus rimtus su prietaisu susijusius incidentus reikia pranešti „Natus Manufacturing Limited“ ir valstybės narės,
kurioje įsikūręs naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

6.1

Simbolių žodynas

Simbolis

Simbolio
pavadinimas,
nurodytas
standarte

Nuoroda
į standartus

Standartinis simbolio
pavadinimas

Netaikoma

Netaikoma

Nurodoma
medicinos
priemonė

Šis gaminys yra medicinos
priemonė.

Direktyva
93/42/EEB

Direktyva dėl medicinos
priemonių

CE ženklas

Nurodo Europos techninių
reikalavimų atitiktį.
(Po simboliu pateikiamas
notifikuotosios įstaigos
numeris.)

XXXX
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Paaiškinimas

MDR 2017/745

ES reglamentas dėl
medicinos priemonių

21 CFR
801.109(b)(1)

Receptinių prietaisų etiketė

Tik receptinis

Nurodo, kad gaminį
leidžiama parduoti tik
licenciją turinčiam sveikatos
priežiūros specialistui arba
turint jo nurodymą.

Netaikoma

Netaikoma

Kiekis

Dalių kiekis pakuotėje.

Direktyva
2012/19/EB

Elektros ir elektroninės
įrangos atliekos (EEĮA)

Išmetimo
pasibaigus
naudojimo laikui
instrukcijos

Nurodo, kad elektros ir
elektroninės įrangos atliekos
turi būti surenkamos
atskirai,
o ne išmetamos su
nerūšiuotomis atliekomis.

ISO 152231:2016, nuorodos
Nr. 5.1.1
(ISO 7000-3082)

Medicinos priemonės.
Medicinos priemonių
etiketėse, ženklinimo ir
teiktinoje informacijoje
vartotini simboliai.

Gamintojas

Nurodo medicinos
priemonės gamintoją.
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Simbolis

ICS Aircal

Simbolio
pavadinimas,
nurodytas
standarte

Nuoroda
į standartus

Standartinis simbolio
pavadinimas

ISO 152231:2016, nuorodos
Nr. 5.1.3.
(ISO 7000-2497)

Medicinos priemonės.
Medicinos priemonių
etiketėse, ženklinimo ir
teiktinoje informacijoje
vartotini simboliai. 1 dalis.
Bendrieji reikalavimai.

Pagaminimo
data

Nurodo medicinos
priemonės pagaminimo
datą.

ISO 15223-1,
nuorodos
Nr. 5.1.5

Medicinos priemonės.
Medicinos priemonių
etiketėse, ženklinimo ir
teiktinoje informacijoje
vartotini simboliai.

Partijos arba
serijos kodas

Nurodo gamintojo partijos
kodą, kad būtų galima
identifikuoti partiją arba
seriją.

ISO 15223-1,
nuorodos
Nr. 5.1.6

Medicinos priemonės.
Medicinos priemonių
etiketėse, ženklinimo ir
teiktinoje informacijoje
vartotini simboliai.

Katalogo
numeris

Nurodo gamintojo priskirtą
katalogo numerį, pagal kurį
galima identifikuoti
medicinos priemonę.

ISO 152231:2016, nuorodos
Nr. 5.1.7.
(ISO 7000-2498)

Medicinos priemonės.
Medicinos priemonių
etiketėse, ženklinimo ir
teiktinoje informacijoje
vartotini simboliai. 1 dalis.
Bendrieji reikalavimai.

Serijos numeris

Nurodo gamintojo priskirtą
serijos numerį, pagal kurį
galima identifikuoti
konkrečią medicinos
priemonę.

Įtrauktas į UL
sąrašą

Netaikoma

Netaikoma

Nacionaliniu mastu
pripažintų bandymų
laboratorijų (NRTL)
sertifikatai.

IEC 60601-1,
nuorodos
Nr. D.2 lentelė,
20 simbolis
(IEC 60417-5333)

Elektrinė medicinos įranga.
1 dalis. Bendrieji būtinosios
saugos ir esminių
eksploatacinių
charakteristikų reikalavimai

BF tipo darbinė
dalis

Žymima BF tipo darbinė
dalis, atitinkanti
IEC 60601-1.

ISO 152231:2016, nuorodos
Nr. 5.4.3.
(ISO 7000-1641)

Medicinos priemonės.
Medicinos priemonių
etiketėse, ženklinimo ir
teiktinoje informacijoje
vartotini simboliai.

Skaityti
naudojimo
instrukcijas

Nurodo, kad naudotojas turi
skaityti naudojimo
instrukcijoje pateikiamą
informaciją.

IEC 60601-1,
nuorodos
Nr. D.2 lentelė.
10 saugos ženklas
(ISO 7010-M002)

Elektrinė medicinos įranga.
1 dalis. Bendrieji būtinosios
saugos ir esminių
eksploatacinių
charakteristikų reikalavimai.

Laikykitės
naudojimo
instrukcijų

Žiūrėkite instrukciją /
bukletą.

Paaiškinimas

PASTABA dėl EM ĮRANGOS
„Laikytis naudojimo
instrukcijų“.
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Simbolis

Nuoroda
į standartus

Standartinis simbolio
pavadinimas

ISO 15223-1
5.4.4 skyrius,
ISO 60601-1
D.1 lentelė,
10 simbolis

Medicinos priemonės.
Medicinos priemonių
etiketėse, ženklinimo ir
teiktinoje informacijoje
vartotini simboliai.

Simbolio
pavadinimas,
nurodytas
standarte

Paaiškinimas

Dėmesio

Nurodo, kad naudotojas turi
laikytis naudojimo
instrukcijose pateiktos
svarbios saugumo
informacijos (pvz., įspėjimų
ir perspėjimų), kuri dėl
įvairių priežasčių negali būti
pateikta ant medicinos
priemonės.

Elektrinė medicinos įranga.
1 dalis. Bendrieji būtinosios
saugos ir esminių
eksploatacinių
charakteristikų reikalavimai.
IEC 60601- 1,
D.2 lentelė,
2 simbolis.

Elektrinė medicinos įranga.
1 dalis. Bendrieji būtinosios
saugos ir esminių
eksploatacinių
charakteristikų reikalavimai.

Bendrojo
įspėjimo ženklas

Nurodo, kad naudotojas turi
laikytis naudojimo
instrukcijose pateiktos
svarbios saugumo
informacijos (pvz., įspėjimų
ir perspėjimų), kuri dėl
įvairių priežasčių negali būti
pateikta ant medicinos
priemonės.

ISO 152231:2016, nuorodos
Nr. 5.2.8.
(ISO 7000-2606)

Medicinos priemonės.
Medicinos priemonių
etiketėse, ženklinimo ir
teiktinoje informacijoje
vartotini simboliai.

Nenaudoti, jei
pakuotė
pažeista

Nurodoma, kad medicinos
priemonės negalima
naudoti, jeigu pakuotė
pažeista arba atidaryta.

ISO 15223-1,
nuorodos
Nr. 5.3.7
(ISO 7000-0632)

Medicinos priemonės.
Medicinos priemonių
etiketėse, ženklinimo ir
teiktinoje informacijoje
vartotini simboliai.

Temperatūros
ribojimai

Nurodomos medicinos
priemonei saugios (laikymo)
temperatūros ribos.

ISO 152231:2016, nuorodos
Nr. 5.3.8.
(ISO 7000-2620)

Medicinos priemonės.
Medicinos priemonių
etiketėse, ženklinimo ir
teiktinoje informacijoje
vartotini simboliai.

Drėgnio
ribojimas

Nurodomas medicinos
priemonei saugus (laikymo)
santykinio drėgnio
intervalas.

ISO 152231:2016, nuorodos
Nr. 5.3.9
(ISO 7000-2621)

Medicinos priemonės.
Medicinos priemonių
etiketėse, ženklinimo ir
teiktinoje informacijoje
vartotini simboliai.

Oro slėgio
ribojimas

Nurodomos priimtinos
viršutinė ir apatinė oro
slėgio ribos gabenant ir
laikant.
ISO 15223. Oro slėgio
ribojimas
ISO 7000. Oro slėgio
ribojimas
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Simbolis

Nuoroda
į standartus

Standartinis simbolio
pavadinimas

ISO 152231:2016, nuorodos
Nr. 5.4.2.
(ISO 7000-1051)

Medicinos priemonės.
Medicinos priemonių
etiketėse, ženklinimo ir
teiktinoje informacijoje
vartotini simboliai.

Simbolio
pavadinimas,
nurodytas
standarte
Nenaudoti
pakartotinai

Paaiškinimas
Nurodo, kad medicinos
priemonė skirta naudoti
vieną kartą arba vienam
pacientui vienos procedūros
metu.
PASTABA. Frazės „Nenaudoti
pakartotinai“ sinonimai yra
„vienkartinio naudojimo“ ir
„naudoti tik vieną kartą“.

ISO 7000 /
IEC 60417

Grafinių simbolių
naudojimas įrangai

Budėjimas

Nurodo jungiklį ar jungiklio
poziciją pagal tai, kuri
įrangos dalis yra įjungta
norint jai įjungti budėjimo
režimą.

Grafinių simbolių
naudojimas įrangai

Nejonizuojanti
elektromagnetin
ė spinduliuotė

Nurodo bendrai pakilusius,
galimai pavojingus
nejonizuotos spinduliuotės
lygius.

Netaikoma

Netaikoma

Kojinis jungiklis

Galiniame skydelyje.
Kojiniam jungikliui skirta
jungtis.

Netaikoma

Netaikoma

ICS VNG / ENG
sistemos jungtis

Galiniame skydelyje.
ICS VNG / ENG sistemai
skirta jungtis

Netaikoma

Netaikoma

USB lizdas

Galiniame skydelyje. Lizdas
kompiuteriui jungti
(naudojamas aparatinei
programinei įrangai naujinti
ir būsimai plėtrai).

Netaikoma

Netaikoma

Sistemos
pildymo jungiklis

Galiniame skydelyje.
Vandens bakelio sistemos
pildymo jungiklis.

Simbolis 5009

ISO 7000 /
IEC 60417
Simbolis 5140

ICS Aircal
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6.2

Bendrieji įspėjimai, perspėjimai ir pastabos
„Natus Medical Denmark ApS“ ICS gaminiai neskirti naudoti su bet kokiomis„Natus Medical Denmark ApS“
nepatvirtintomis priemonėmis. „Natus“ ICS gaminius naudojant su nepatvirtintomis dalimis gali kilti pavojus
pacientui. Visos prietaiso „ICS Aircal“ dalys tinka naudoti paciento aplinkoje.

6.2.1

Įspėjimai
Įspėjimas • Dirbant toliau nurodytomis sąlygomis ar būdais gali kilti paciento arba naudotojo mirties arba
sunkaus sužeidimo pavojus.
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•

Kad būtų užtikrinta sauga ir nenustotų galioti garantija, prietaiso „ICS Aircal“ techninę priežiūrą turi
atlikti tik įgalioti techninės priežiūros darbuotojai. Pastebėję defektų juos išsamiai aprašykite ir
kreipkitės į tiekėją. Nenaudokite defektyvaus prietaiso.

•

Įrenginį saugokite nuo skysčių. Saugokite, kad į įrenginio vidų nepatektų drėgmės. Prietaiso viduje esanti
drėgmė gali prietaisą sugadinti, taip pat naudotojui arba pacientui gali kilti elektros smūgio pavojus.

•

Prietaiso „ICS Aircal“ nenaudokite esant degiųjų medžiagų (dujų) arba padidintos deguonies
koncentracijos aplinkoje.

•

Prietaisas „ICS Aircal“ skirtas naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, kurioje spinduliuojami trukdžiai
yra kontroliuojami. Prietaiso „ICS Aircal“ naudotojas gali padėti išvengti elektromagnetinių trukdžių,
palaikydamas mažiausią atstumą tarp nešiojamosios ir mobiliosios RD ryšių įrangos.

•

Prietaisas „ICS Aircal“ turi būti įrengtas ir paruoštas eksploatuoti pagal šioje instrukcijoje pateikiamą
EMS informaciją. Nešiojamoji ir mobilioji RD ryšių įranga gali trikdyti medicininės elektros įrangos
veiklą. Prietaiso „ICS Aircal“ veiklai gali trukdyti kita įranga, atitinkanti CISPR reikalavimus spinduliuotei.

•

Naudojant šioje instrukcijoje pateikiamame priedų sąraše nenurodytus priedus ir kabelius gali
sustiprėti prietaiso „ICS Aircal“ skleidžiama spinduliuotė arba sumažėti atsparumas.

•

Prietaiso veikimui gali pakenkti netyčinis sugadinimas arba netinkamas naudojimas. Patarimo
kreipkitės į tiekėją.

•

Patikimai įžeminti galima tik tada, kai įranga įjungiama į analogiškos ligoninės klasės lizdą.

•

Numatytieji nustatymai, rekomenduojami sudaryti stimulą, į kurį gaunamas atsakas palyginamas su
atsaku, gaunamu atliekant irigaciją vandeniu. Jeigu trukmė tampa ilgesnė kaip 60 sekundžių arba
nustatoma kitokia temperatūra, pacientas gali justi nemalonių pojūčių.

•

Naudokite tik skyriuje „Techninės specifikacijos“ nurodytus priedus.

ICS Aircal

Sistemos „ICS Aircal“ sauga

6.2.2

Perspėjimai
Dėmesio • Dirbant toliau nurodytomis sąlygomis arba būdais gali kilti naudotojo ar paciento sužeidimo
pavojus arba gali sugadinti duomenys ar prietaisas.

6.2.3

•

Jokių dalių negalima valgyti, deginti ar bet kokiu kitu būdu naudoti šios instrukcijos skyriuje „Paskirtis“
nenurodytais tikslais.

•

Šią įrangą galima išmesti su įprastinėmis elektroninėmis atliekomis pagal vietinių teisės aktų
reikalavimus.

•

Jokiu būdu nekiškite tiekimo galvutės į paciento ausį, visų pirma neuždėję vienkartinio išorinio
plėstuvo. Plėstuvas turi būti atsargiai įkišamas į paciento ausį. Nestumkite pernelyg stipriai ar
pernelyg giliai, nes antraip galite sužeisti.

•

Prasidėjus odos dirginimui ar nemaloniems pojūčiams tuojau pat nustokite naudoti įrangą.

•

Laikykitės valymo nurodymų.

•

Plėstuvo nevalykite ir nenaudokite pakartotinai.

•

Nežiūrėkite tiesiai į šviesos spindulį ir jo nenukreipkite kitiems žmonėms į akis. Nepaisant šio
nurodymo gali būti pažeistos akys.

Pastabos
Pastaba • Dirbdamas toliau nurodytomis sąlygomis ar būdais naudotojas privalo atkreipti ypatingą dėmesį.

6.3

•

Siekiant užtikrinti saugą ir dėl EMS poveikio, prie įrangos išėjimo jungčių prijungtų priedų tipas turi atitikti
sistemos.

•

Rekomenduojame prietaiso nekrauti kartu su kita įranga (išskyrus„ICS Chartr 200 VNG/ENG“, kaip aprašyta
skyriuje Patalpos nustatymas, ir nelaikyti prastai vėdinamoje patalpoje, nes antraip prietaisas gali prasčiau
veikti. Jeigu prietaisas sukrautas kartu su kita įranga arba padėtas šalia jos, įsitikinkite, kad tai neturi įtakos
jo veikimui.

•

Prieš gabendami iš bakelio išleiskite vandenį ir gabenimo varžtais pritvirtinkite oro siurblio korpusą.

•

Išsami informacija apie prietaisą pateikiama skyriuje „Kitos nuorodos“.

•

Jeigu tinkamas irigatoriaus prietaiso veikimas arba veikimo sauga bet kokiu būdu pablogėja, irigatorių
atjunkite nuo maitinimo tinklo lizdo ir imkitės priemonių, kad jo nebūtų galima toliau naudoti.

•

Naudotojas gali iš gamintojo užsakyti spausdintinę naudojimo instrukcijos kopiją.

Gamintojas
Natus Medical Denmark APS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup Danija
Tel. +45 45 75 55 55
Faksas +45 45 75 55 59
El. paštas otoinfo@natus.com
Interneto svetainė hearing-balance.natus.com

ICS Aircal
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6.3.1

Gamintojo atsakomybė
Gamintojas laikomas atsakingu už poveikį įrangos saugai, patikimui ir veikimui tik toliau nurodytais atvejais.
•

Visus surinkimo, plėtros, pakartotinio reguliavimo, modifikavimo ar remonto darbus atlieka įrangos gamintojas
arba jo įgalioti darbuotojai.

•

Elektros sistema, prie kurios jungiama įranga, atitinka šios instrukcijos skyriuje „Techninės specifikacijos“
nurodytus reikalavimus.

•

Įranga naudojama pagal naudojimo instrukciją.

Gamintojas pasilieka teisę atsisakyti visos atsakomybės už įrangos veikimo saugą, patikimumą ir veikimą, jeigu
įrangos techninę priežiūrą ar remontą atlieka kiti asmenys.
Pastaba • Norėdami gauti šio dokumento elektroninę kopiją, apsilankykite „Natus“ interneto svetainėje.

6.3.2

Kaip rasti elektroninę naudojimo instrukciją
Naudojimo instrukcijos kopija PDF formatu pateikiama atitinkamo gaminio skiltyje:
•

Klausa ir pusiausvyra: https://hearing-balance.natus.com/manuals.

Ieškokite frazės „ICS Aircal Air Caloric Irrigator“ (Oro kalorinis irigatorius „ICS Aircal“) ir pasirinkite naudojimo
instrukcijos jūsų kalba versiją.
Naudojant programą „Adobe Reader“, failuose galima atlikti paiešką, juos galima atsispausdinti ir išsaugoti.
„Adobe Reader“ kopiją galima atsisiųsti tiesiogiai iš „Adobe Systems“ (www.adobe.com).
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Techninė priežiūra, valymas ir priežiūra
Įspėjimas • Nurodo, kad naudojant arba netinkamai naudojant prietaisą gali būti sužeisti arba žūti žmonės
arba pasireikšti kitokių sunkių nepageidaujamų reakcijų.

7.1

Techninė priežiūra
Įspėjimas • Kad būtų užtikrinta sauga ir nenustotų galioti garantija, elektrinės medicinos įrangos techninę
priežiūrą ir remontą turi atlikti tik įrangos gamintojas arba techninės priežiūros darbuotojai įgaliotose
dirbtuvėse. Pastebėję bet kokių defektų juos išsamiai aprašykite ir kreipkitės į tiekėją. Nenaudokite
defektyvaus prietaiso.

7.2

Valymas
Rūpinkitės, kad prietaisas „ICS Aircal“ būtų kuo švaresnis ir ant jo būtų kuo mažiau dulkių. Korpuso išorę arba
tiekimo galvutę valykite minkšta, šiek tiek drėgna šluoste ir mažu kiekiu švelniai veikiančio ploviklio.
Įspėjimas • Saugokite prietaisą nuo skysčių. Saugokite, kad į prietaiso vidų nepatektų drėgmės. Į vidų patekusi
drėgmė gali sugadinti prietaisą, taip pat naudotojui arba pacientui gali kilti elektros smūgio pavojus.

7.2.1

Tiekimo galvutės lęšis
Lęšis būti valomos optikos dalių valymo šluoste.
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7.2.2

Plėstuvas (išorinis)
Plėstuvas yra vienkartinis ir skirtas naudoti tik vieną kartą. Daugiau plėstuvų galima įsigyti iš „Natus Medical Denmark ApS“
arba vietinio atstovo.

7.2.3

Šalinimas
Dėmesio • Plėstuvai (išoriniai) yra vienkartiniai ir skirti naudoti tik vieną kartą. Panaudotus plėstuvus
šalinkite pagal vietinių teisės aktų reikalavimus.
„Natus Medical Incorporated“ įsipareigojusi laikytis Europos Sąjungos EEĮA (elektros ir elektroninės įrangos atliekų)
direktyvos 2012/19/EB. Šiame teisės akte nurodyta elektros ir elektroninės atliekas surinkti atskirai, kad jas būtų
galima tinkamai tvarkyti bei apdoroti, užtikrinant EEĮA pakartotinį naudojimą arba saugų perdirbimą. Laikydamasi šio
įsipareigojimo, pareigą surinkti ir perdirbti „Natus“ gali perduoti galutiniam naudotojui, nebent būtų susitarta kitaip.
Informacijos apie jūsų vietovėje esančias surinkimo ir perdirbimo sistemas kreipkitės į mus per interneto svetainę
natus.com.
Elektros ir elektroninėje įrangoje (EEĮ) yra medžiagų bei komponentų, kurie, netinkamai tvarkant EEĮA, gali būti
pavojingi ir kelti pavojų žmonių sveikatai bei aplinkai. Todėl galutiniai naudotojai taip pat turi padėti užtikrinti EEĮA
pakartotinį naudojimą ir saugų perdirbimą. Elektros ir elektroninės įrangos naudotojai negali išmesti EEĮA su kitomis
atliekomis. Naudotojai turi pasinaudoti komunalinių atliekų surinkimo sistemomis, licencijas turinčių atliekų
tvarkytojų paslaugomis arba gaminį atiduoti gamintojui / importuotojams. Taip siekiama sumažinti neigiamą elektros
ir elektroninės įrangos atliekų išmetimo poveikį aplinkai, užtikrinti elektros ir elektroninės įrangos atliekų pakartotinį
naudojimą, perdirbimą bei apdorojimą.
Įranga, pažymėta perbrauktos šiukšliadėžės ženklu, yra elektros ir elektroninė įranga. Perbrauktas šiukšliadėžės
ženklas nurodo, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų negalima išmesti su nerūšiuotomis atliekomis, nes jos turi
būti surenkamos atskirai.

7.3

Priežiūra
Kalibravimas
Sistemos kalibruoti nereikia. Vis dėlto, jeigu sistema tinkamai neveikia, ją gali reikėti pakartotinai kalibruoti.
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Kitos nuorodos
Norėdami gauti daugiau išsamios informacijos, apsilankykite „Natus“ interneto svetainėje www.natus.com.

ICS Aircal
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Techninės specifikacijos
Prietaisas „ICS Aircal“ yra 1079 tipo prietaisas, gaminamas „Natus Medical Denmark ApS“.

Darbinė aplinka
Temperatūra

nuo +15 °C iki +35 °C (nuo 59 °F iki +95 °F)
Naudojant žemesnėje kaip –20 °C (–4 °F) arba aukštesnėje kaip +60 °C (140 °F)
temperatūroje prietaisas gali būti nepataisomai sugadintas.

Santykinis drėgnis

< 90 % 35 °C temperatūroje, be kondensavimosi

Oro slėgis

600–1060 hPa

Laikymas ir tvarkymas
Temperatūra

nuo –25 °C iki +60 °C (nuo –13 °F iki +140 °F)

Santykinis drėgnis

< 90 % 35 °C temperatūroje, be kondensavimosi

Oro slėgis

500–1060 hPa

Bakelis

Pastaba • Jeigu prietaisas „ICS Aircal“ bus ilgesnį laiką nenaudojamas arba
bus gabenamas, bakelis turi būti tuščias.

Standartai
Sauga

I klasė, BF tipas, IPX0.
Atitinka toliau nurodytus standartus
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)

EMS

IEC 60601-1-2:2014

Veikimas
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Stimulo temperatūros intervalas

Nuo 12 °C iki 50 °C

Vėsus stimulas

12–37 °C (rekomenduojamas nustatymas 24 °C)

Šiltas stimulas

37–50 °C (rekomenduojamas nustatymas 50 °C)

Temperatūros rodmuo

Skaitmeninis

Laikas, per kurį pasiekiama
temperatūra

< 60 sek.

Temperatūros tikslumas

± 0,4 °C

Laiko intervalas

1–99 sek. (rekomenduojamas nustatymas 60 sek.)

Srauto intervalas

4,0–10 litrų per minutę (rekomenduojamas nustatymas 8 litrai per minutę)

Srauto tikslumas

± 0,4 litro per minutę

ICS Aircal
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Matmenys
Plotis

34,3 cm (13,5 col.)

Gylis

30,5 cm (12 col.)

Aukštis

10,2 cm (4 col.)

Svoris
Su tuščiu bakeliu

7,9 kg (17,5 svar)

Su pilnu bakeliu

8,2 kg (18 svar)

Maitinimo šaltinis
Įėjimo įtampa

100–240 V kint. įt., 50 / 60 Hz

Energijos sąnaudos

< 192 VA

Saugiklis

T 1.6H 250 V

Darbinė dalis
Prietaiso „ICS Aircal“ darbinė dalis yra irigatoriaus galvutė.

Esminis veikimas
Prietaiso „ICS Aircal“ esminis veikimas neapibūdinamas.

ICS Aircal
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Priedai
Elementas

Dalies numeris

Plėstuvai (25 vnt.)

8-62-44100

Lęšis

8-35-33300

Švirkšto rinkinys

8-62-46300

Piltuvėlis

1-12-66100

Tiekimo galvutės dėklo rinkinys

8-62-46200

7 kontaktų mini-DIN kabelis („ICS Chartr 200“,„Hortmann Vestlab“)

8-71-90400

Pereinamoji jungtis į 9 kontaktų subminiatiūrinės į 7 kontaktų mini-DIN („ICS Chartr XP“)

8-71-90300

Kojinis jungiklis

8-35-39700

Maitinimo laidas, IEC ligoninių klasės, JAV

7630024

Maitinimo laidas, standartinis, ES

8-71-240

Maitinimo laidas, JK

8-71-80200

Maitinimo laidas, AUS

8-71-82700

Maitinimo laidas, BR

8-71-90600

ICS Aircal
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Pastabos dėl EMS (elektromagnetinio suderinamumo)
•

Prietaisas „ICS Aircal“ yra elektrinės medicinos sistemos dalis, todėl jam taikomos specialiosios atsargumo
priemonės. Dėl šios priežasties privalu tiksliai laikytis šiame dokumente pateikiamų įrengimo ir naudojimo
instrukcijų.

•

Prietaiso „ICS Aircal“ veikimui gali trukdyti nešiojamieji ir mobilieji aukšto dažnio ryšio prietaisai, pavyzdžiui,
mobilieji telefonai.

IEC 60601-1:2012 ir IEC 60601-1-2:2014
Gairės ir gamintojo deklaracija – visos įrangos ir sistemų spinduliuotė
Prietaisas „ICS Aircal“ skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Prietaiso „ICS Aircal“ naudotojas turėtų užtikrinti, kad jis būtų
naudojamas tokioje aplinkoje.
Spinduliuotės bandymas

Atitiktis

Elektromagnetinė aplinka – gairės

RD spinduliuotė, CISPR11

1 grupė

Prietaise „ICS Aircal“ RD energija naudojama tik jo vidinėms funkcijoms, todėl RD
spinduliuotė yra labai silpna ir neturėtų neigiamai veikti greta esančios elektroninės
įrangos veiklos.

RD spinduliuotė, CISPR11

A klasė

Harmoninė spinduliuotė,
IEC 61000-3-2

Atitinka

Įtampos pokyčių,
svyravimo ir mirgėjimo
spinduliuotė pagal
IEC 61000-3-3

Atitinka

Prietaisas „ICS Aircal“ tinkamas naudoti ligoninių ir klinikų aplinkoje.
Dėl šios įrangos SPINDULIUOTĖS charakteristikų ji tinkama naudoti pramoninėse zonose ir
ligoninėse (CISPR 11 A klasė). Jei ji naudojama gyvenamojoje aplinkoje (kuriai paprastai
reikalinga CISPR 11 B klasė), ši įranga gali nesuteikti tinkamos apsaugos radijo dažnių ryšio
paslaugoms. Naudotojui gali reikėti imtis poveikio mažinimo priemonių, pavyzdžiui, perkelti
arba kita kryptimi pasukti įrangą.

Gairės ir gamintojo deklaracija – visos įrangos ir sistemų atsparumas
Prietaisas „ICS Aircal“ skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Prietaiso „ICS Aircal“ naudotojas turėtų užtikrinti, kad jis būtų
naudojamas tokioje aplinkoje.
Atsparumo bandymas

IEC 60601 bandymo lygis

Atitikties lygis

Elektromagnetinė aplinka – gairės

Elektrostatinis išlydis (ESI)

±8 kV kontaktinis

±8 kV kontaktinis

IEC 61000-4-2

±2 kV, ± 4 kV,

±2 kV, ± 4 kV,

±8 kV, ± 15 kV oru

±8 kV, ± 15 kV oru

Grindys turėtų būti medinės, betoninės arba
keraminių plytelių. Jei grindys padengtos sintetine
medžiaga, santykinis drėgnis turėtų būti bent 30 %.

±2 kV maitinimo linijos

±2 kV maitinimo linijos

±1 kV įėjimo / išėjimo linijos

±1 kV įėjimo / išėjimo linijos

Viršįtampis

±1 kV tarp linijų

±1 kV tarp linijų

IEC 61000-4-5

±2 kV tarp linijos (-ų) ir žemės

±2 kV tarp linijos (-ų) ir žemės

±2 kV tarp įvesties / išvesties
linijos (-ų) ir žemės

±2 kV tarp įvesties / išvesties
linijos (-ų) ir žemės

0 % UT; 0,5 cikl.

0 % UT; 0,5 cikl.

Esant 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° ir 315°

Esant 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° ir 315°

0 % UT; 1 cikl.

0 % UT; 1 cikl.

ir

ir

Elektriniai spartieji
pereinamieji vyksmai /
voros

Maitinimo įtampos kokybė turi atitikti tipinei
komercinei ar ligoninių aplinkai būdingą kokybę.

IEC 61000-4-4

Įtampos kritimai, trumpi
pertrūkiai ir įtampos
svyravimai maitinimo
tiekimo įvesties linijose,
IEC 61000-4-11

Įtampos pertrūkiai
maitinimo įvesties linijose

70 % UT; 25 / 30 cikl.

70 % UT; 25 / 30 cikl.

Viena fazė: esant 0°

Viena fazė: esant 0°

0 % UT; 250 / 300 cikl.

0 % UT; 250 / 300 cikl.

Maitinimo įtampos kokybė turi atitikti tipinei
komercinei ar ligoninių aplinkai būdingą kokybę.

Maitinimo įtampos kokybė turi atitikti tipinei
komercinei ar ligoninių aplinkai būdingą kokybę.
Jeigu prietaisą „ICS Aircal“ prireikia naudoti esant
trukdžiams elektros maitinimo tinkle, pageidautina,
kad prietaisui „ICS Aircal“ maitinti būtų naudojamas
nepertraukiamos srovės šaltinis arba baterija.

IEC 61000-4-11

ICS Aircal
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Maitinimo dažnis

30 A/m

Nėra jungčių kurios gali būti
paveiktos

(50 / 60 Hz) magnetinis
laukas

Maitinimo dažnio magnetinio lauko lygis turi atitikti
tipinei vietai tipinėje komercinėje ar ligoninės
aplinkoje būdingą lygį.

IEC 61000-4-8
UT yra maitinimo tinklo kintamoji įtampa prieš pritaikant bandymo lygį.

Gairės ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinis atsparumas – profesionalios sveikatos priežiūros aplinkoje naudojama įranga ir sistemos
Prietaisas „ICS Aircal“ skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Prietaiso „ICS Aircal“ naudotojas turėtų užtikrinti, kad jis būtų
naudojamas tokioje aplinkoje.
Atsparumo bandymas

IEC 60601 bandymo lygis

Atitikties lygis

Laidininkais sklindantys RD

3 V efektinė

3 V efektinė

IEC 61000-4-6

Nuo 150 kHz iki 80 MHz

Nuo 150 kHz iki 80 MHz

6 V efektinė

6 V efektinė

PMM dažnių juostos

PMM dažnių juostos

Spinduliuojami RD

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

Nuo 80 MHz iki 2,7 GHz

Nuo 80 MHz iki 2,7 GHz

Dėl belaidžio RD ryšio generuojami
artimieji laukai

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

Elektromagnetinė aplinka – gairės

Atskyrimo atstumas tarp bet kurių
prietaiso „ICS Aircal“ dalių ir bet kurios
belaidžio RD ryšio įrangos turi būti
didesnis kaip 30 cm (11,8 col.).

1 pastaba. Esant 80 MHz ir 800 MHz dažniui, taikomas didesnio dažnių intervalo atskyrimo atstumas.
2 pastaba. Šios gairės gali būti taikomos ne visose situacijose. Elektromagnetinį sklidimą veikia sugertis ir atspindžiai nuo įvairių konstrukcijų,
objektų ir žmonių.
a. Fiksuotųjų siųstuvų, tokių kaip bazinės stotys, skirtos radijo (mobiliesiems arba belaidžiams) telefonams, mobiliajam radijui, mėgėjiškam radijui,
radijo transliacijoms AM ir FM bangomis bei televizijos transliacijoms, sukuriamo lauko stiprio teorinėmis priemonėmis tiksliai prognozuoti
neįmanoma. Norint įvertinti fiksuotųjų radijo dažnio siųstuvų elektromagnetinę aplinką, reikėtų atlikti elektromagnetinį įrengimo vietos tyrimą.
Jei vietoje, kurioje naudojamas prietaisas „ICS Aircal“, išmatuotas lauko stiprumas viršija taikomą RD atitikties lygį, reikia patikrinti, ar prietaisas
„ICS Aircal“ veikia įprastai. Jei pastebimas neįprastas veikimas, gali reikėti taikyti papildomas priemones, pavyzdžiui, pakeisti prietaiso „ICS Aircal“
padėtį ar vietą.
b. 150 kHz–80 MHz dažnio intervale lauko stipris neturėtų viršyti 3 V/m.
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Rekomenduojami atskyrimo atstumai tarp nešiojamųjų ir mobiliųjų RD ryšio įrenginių bei prietaiso „ICS Aircal“
Prietaisas „ICS Aircal“ skirtas naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, kurioje spinduliuojami RD trukdžiai yra kontroliuojami. Prietaiso „ICS Aircal“
pirkėjas arba naudotojas gali išvengti elektromagnetinių trikdžių, jei tarp nešiojamosios bei mobiliosios RD ryšių įrangos (siųstuvų) ir prietaiso
„ICS Aircal“ bus toliau nurodytas atstumas, atsižvelgiant į didžiausią šios ryšių įrangos atiduodamąją galią.
Atskyrimo atstumas pagal siųstuvo dažnį

Didžiausia vardinė siųstuvo
atiduodamoji galia

m

W

Nuo 150 kHz iki 80 MHz

Nuo 80 MHz iki 800 MHz

Nuo 800 MHz iki 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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Rekomenduojamą atskyrimo atstumą d metrais (m) siųstuvams, kurių didžiausioji vardinė atiduodamoji galia čia nenurodyta, galima apskaičiuoti pagal
formulę, taikomą siųstuvo dažniui, kur P yra siųstuvo gamintojo nurodyta didžiausioji vardinė atiduodamoji galia vatais (W).
1 pastaba. Esant 80 MHz ir 800 MHz dažniui, taikomas didesnio dažnių intervalo atskyrimo atstumas.
2 pastaba. Šios gairės gali būti taikomos ne visose situacijose. Elektromagnetiniam sklidimui įtakos turi absorbavimas ir atspindys nuo struktūrų,
objektų ir žmonių.

IEC 60601-1-2:2007 ir EN 60601-1-2:2007
Gairės ir gamintojo deklaracija – visos įrangos ir sistemų spinduliuotė
Prietaisas „ICS Aircal“ skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Prietaiso „ICS Aircal“ naudotojas turėtų užtikrinti, kad jis būtų
naudojamas tokioje aplinkoje.
Spinduliuotės bandymas

Atitiktis

Elektromagnetinė aplinka – gairės

RD spinduliuotė

1 grupė

Prietaise „ICS Aircal“ RD energija naudojama tik jo vidinėms funkcijoms, todėl RD
spinduliuotė yra labai silpna ir neturėtų neigiamai veikti greta esančios elektroninės
įrangos veiklos.

A klasė

Prietaisas „ICS Aircal“ tinkamas naudoti visose aplinkose, įskaitant buitinę aplinką,
ir vietose, tiesiogiai prijungtose prie viešojo žemosios įtampos maitinimo tinklo,
kuris naudojamas buitiniais tikslais naudojamų pastatų maitinimui.

CISPR11
RD spinduliuotė
CISPR11
Harmonikų spinduliuotė

Atitinka

IEC 61000-3-2
Įtampos pokyčių,
svyravimo ir mirgėjimo
spinduliuotė pagal
IEC 61000-3-3

ICS Aircal

Atitinka

Dėl šios įrangos SPINDULIUOTĖS charakteristikų ji tinkama naudoti pramoninėse zonose
ir ligoninėse (CISPR 11 A klasė). Jei ji naudojama gyvenamojoje aplinkoje (kuriai paprastai
reikalinga CISPR 11 B klasė), ši įranga gali nesuteikti tinkamos apsaugos radijo dažnių ryšio
paslaugoms. Naudotojui gali reikėti imtis poveikio mažinimo priemonių, pavyzdžiui, perkelti
arba kita kryptimi pasukti įrangą.
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Gairės ir gamintojo deklaracija – visos įrangos ir sistemų atsparumas
Prietaisas „ICS Aircal“ skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Prietaiso „ICS Aircal“ naudotojas turėtų užtikrinti, kad jis būtų
naudojamas tokioje aplinkoje.
Atsparumo bandymas

IEC 60601 bandymo lygis

Atitikties lygis

Elektromagnetinė aplinka – gairės

Elektrostatinis išlydis (ESI)

±6 kV kontaktinis

±6 kV kontaktinis

IEC 61000-4-2

±8 kV oru

±8 kV oru

Grindys turėtų būti medinės, betoninės arba keraminių
plytelių. Jei grindys padengtos sintetine medžiaga,
santykinis drėgnis turėtų būti bent 30 %.

Elektriniai spartieji
pereinamieji vyksmai /
voros

±2 kV maitinimo linijos

±2 kV maitinimo linijos

±1 kV įėjimo / išėjimo linijos

±1 kV įėjimo / išėjimo linijos

Viršįtampis

±1 kV tarp linijų

±1 kV tarp linijų

IEC 61000-4-5

±2 kV tarp linijos (-ų) ir
žemės

±2 kV tarp linijos (-ų) ir
žemės

Įtampos kritimai, trumpi
pertrūkiai ir įtampos
pokyčiai maitinimo įėjimo
linijose

< 5 % UT (> 95 % UT kritimas)
0,5 ciklo

< 5 % UT (> 95 % UT kritimas)
0,5 ciklo

40 % UT (60 % UT kritimas)
5 ciklus

40 % UT (60 % UT kritimas)
5 ciklus

70 % UT (30 % UT kritimas)
25 ciklus

70 % UT (30 % UT kritimas)
25 ciklus

< 5 % UT (> 95 % UT kritimas)
5 sek.

< 5 % UT (> 95 % UT kritimas)
5 sek.

3 A/m

3 A/m

Maitinimo įtampos kokybė turi atitikti tipinei komercinei
ar ligoninių aplinkai būdingą kokybę.

IEC 61000-4-4

IEC 61000-4-11

Maitinimo dažnis
(50 / 60 Hz) magnetinis
laukas

Maitinimo įtampos kokybė turi atitikti tipinei komercinei
ar ligoninių aplinkai būdingą kokybę.

Maitinimo įtampos kokybė turi atitikti tipinei komercinei
ar ligoninių aplinkai būdingą kokybę. Jeigu prietaisą
„ICS Aircal“ prireikia naudoti esant trukdžiams elektros
maitinimo tinkle, pageidautina, kad prietaisui „ICS Aircal“
maitinti būtų naudojamas nepertraukiamos srovės
šaltinis arba baterija.

Maitinimo dažnio magnetinio lauko lygis turi atitikti
tipinei vietai tipinėje komercinėje ar ligoninės aplinkoje
būdingą lygį.

IEC 61000-4-8
UT yra maitinimo tinklo kintamoji įtampa prieš pritaikant bandymo lygį.
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Gairės ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinis atsparumas – gyvybei palaikyti NENAUDOJAMA įranga ir sistemos
Prietaisas „ICS Aircal“ skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Prietaiso „ICS Aircal“ naudotojas turėtų užtikrinti, kad jis būtų
naudojamas tokioje aplinkoje.
Atsparumo bandymas

IEC 60601 bandymo lygis

Atitikties lygis

Elektromagnetinė aplinka – gairės

Laidininkais sklindantys RD
IEC 61000-4-6

3 V efektinė

3 V efektinė

Nuo 150 kHz iki 80 MHz

Nuo 150 kHz iki 80 MHz

Nešiojama ir mobili RD ryšio įranga turi būti ne
arčiau prietaiso „ICS Aircal“ (bet kurios dalies,
įskaitant laidus) nei rekomenduojamas
atskyrimo atstumas, apskaičiuojamas iš lygybės,
taikomos siųstuvo dažniui.
Rekomenduojamas atskyrimo atstumas:

Spinduliuojami RD, IEC 61000-4-3

3 V/m

3 V/m

Nuo 80 MHz iki 2,5 GHz

Nuo 80 MHz iki 2,5 GHz

d = 1,2

,

d = 1,2

, nuo 80 MHz iki 800 MHz.

d = 2,3

nuo 80 MHz iki 2,5 GHz.

čia P – siųstuvo didžiausioji atiduodamoji vardinė
galia vatais (W) pagal siųstuvo gamintojo
specifikacijas, d – rekomenduojamas atskyrimo
atstumas metrais (m).
Stacionarių RD siųstuvų lauko stiprumas, kaip
a
nustatyta elektromagnetinės vietos tyrimo ,
turėtų būti mažesnis nei atitikties lygis
b
kiekviename dažnio diapazone.
Trukdžių gali atsirasti greta įrangos, pažymėtos
šiuo simboliu:

1 pastaba. Esant 80 MHz ir 800 MHz dažniui, taikomas didesnio dažnių intervalo atskyrimo atstumas.
2 pastaba. Šios gairės gali būti taikomos ne visose situacijose. Elektromagnetinį sklidimą veikia sugertis ir atspindžiai nuo įvairių konstrukcijų,
objektų ir žmonių.
a. PMM (pramonės, mokslo ir medicinos) dažnių juostos nuo 150 kHz iki 80 MHz yra 6,765–6,795 MHz, 13,553–13,567 MH, 26,957–27,283 MHz ir
40,66–40,70 MHz.
b. Atitikties lygio PMM dažnių juostose nuo 150 kHz iki 80 MHz ir dažnio intervale nuo 80 MHz iki 2,5 GHz paskirtis yra sumažinti tikimybę, kad
į pacientų zonas netyčia įnešta mobilioji arba nešiojamoji ryšių įranga galėtų kelti trukdžių. Dėl šios priežasties skaičiuojant šiuose dažnio
intervaluose veikiančių siųstuvų rekomenduojamus atskyrimo atstumus taikomas papildomas 10/3 koeficientas.
c. Fiksuotųjų siųstuvų, tokių kaip bazinės stotys, skirtos radijo (mobiliesiems arba belaidžiams) telefonams, mobiliajam radijui, mėgėjiškam radijui,
radijo transliacijoms AM ir FM bangomis bei televizijos transliacijoms, sukuriamo lauko stiprio teorinėmis priemonėmis tiksliai prognozuoti
neįmanoma. Norint įvertinti fiksuotųjų radijo dažnio siųstuvų elektromagnetinę aplinką, reikėtų atlikti elektromagnetinį įrengimo vietos tyrimą.
Jei vietoje, kurioje naudojamas prietaisas „ICS Aircal“, išmatuotas lauko stiprumas viršija taikomą RD atitikties lygį, reikia patikrinti, ar prietaisas
„ICS Aircal“ veikia įprastai. Jei pastebimas neįprastas veikimas, gali reikėti taikyti papildomas priemones, pavyzdžiui, pakeisti prietaiso „ICS Aircal“
padėtį ar vietą.
d. 150 kHz–80 MHz dažnio intervale lauko stipris neturėtų viršyti 3 V/m.

ICS Aircal
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Rekomenduojami atskyrimo atstumai tarp nešiojamųjų ir mobiliųjų RD ryšio įrenginių bei prietaiso „ICS Aircal“
Prietaisas „ICS Aircal“ skirtas naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, kurioje spinduliuojami RD trukdžiai yra kontroliuojami. Prietaiso „ICS Aircal“
pirkėjas arba naudotojas gali išvengti elektromagnetinių trikdžių, jei tarp nešiojamosios bei mobiliosios RD ryšių įrangos (siųstuvų) ir prietaiso
„ICS Aircal“ bus toliau nurodytas atstumas, atsižvelgiant į didžiausią šios ryšių įrangos atiduodamąją galią.
Didžiausia vardinė siųstuvo
atiduodamoji galia
W

Atskyrimo atstumas pagal siųstuvo dažnį
m
Nuo 150 kHz iki 80 MHz

Nuo 80 MHz iki 800 MHz

Nuo 800 MHz iki 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

Rekomenduojamą atskyrimo atstumą d metrais (m) siųstuvams, kurių didžiausioji vardinė atiduodamoji galia čia nenurodyta, galima apskaičiuoti pagal
formulę, taikomą siųstuvo dažniui, kur P yra siųstuvo gamintojo nurodyta didžiausioji vardinė atiduodamoji galia vatais (W).
1 pastaba. Esant 80 MHz ir 800 MHz dažniui, taikomas didesnio dažnių intervalo atskyrimo atstumas.
2 pastaba. Šios gairės gali būti taikomos ne visose situacijose. Elektromagnetiniam sklidimui įtakos turi absorbavimas ir atspindys nuo struktūrų,
objektų ir žmonių.
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Trikčių šalinimas
Problema
Girdisi ištisinis „ICS Aircal“ perkaitimo
įspėjamasis signalas.
Priežastys
1.

Vandens bakelyje mažai vandens arba jis
tuščias.

2.

Siurbliui veikiant „ICS Aircal“ buvo
paverstas 20° arba didesniu kampu; kyla
pavojus, kad siurblys vietoje vandens
įsiurbs oro.

3.

„ICS Aircal“ netinkamai veikia

1 variantas
Patikrinkite vandens lygio rodmenis. Jeigu juosta oranžinė, vadinas,
į „ICS Aircal“ reikia įpilti daugiau vandens. Išjunkite „ICS Aircal“.
Atlikite pildymo ir sistemos pildymo procedūrą, aprašytą skyriuje
Pildymo ir sistemos pildymo procedūra. Įjunkite įrenginį ir įsitikinkite,
kad jis tinkamai veikia.
2 variantas
Patikrinkite vandens lygio rodmenis. Jeigu juosta mėlyna, vadinasi,
vandens pakankamai, tačiau vis tiek reikia patikrinti. Išjunkite „ICS
Aircal“. Vykdykite pildymo ir sistemos pildymo procedūrą, aprašytas
skyriuje Pildymo ir sistemos pildymo procedūra.
Visų pirma apžiūrėkite ir patikrinkite, ar bakelyje yra vandens. Jeigu
vandens nėra arba jo labai mažai, įpilkite daugiau vandens. Įjunkite
įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia.
Nesvarbu, ar įrenginys veikia, ar ne, kreipkitės į „Natus Medical
Denmark ApS“ techninės pagalbos skyrių ir praneškite, kad „ICS Aircal“
tinkamai neveikia.

Vandens ištraukimo procedūra

1.

Išjunkite „ICS Aircal“ maitinimą ir atjunkite
„ICS Aircal“ nuo maitinimo tinklo lizdo.

2.

Dėmesio • Jeigu prietaisą
gabenate, visų pirma atlikite
visus toliau aprašomus
veiksmus.

Prieš atidarydami korpusą bakeliui papildyti, nuo
„ICS Aircal“ viršaus nuvalykite dulkes.

3.

1) Iš bakelio išleiskite vandenį,
kad užšalęs jis nesugadintų
prietaiso.

Atsisukite į irigatoriaus priekinį skydelį. Galinėje
dešinėje pusėje yra nedidelis dangtelis. Šešiakampiu
raktu (pridedamu su dėklu) išsukite varžtus ir
nuimkite dangtelį.

4.

Šešiakampiu raktu išsukite varžtus ir nuimkite
vidinį dangtelį.

5.

Pateiktu švirkšto rinkiniu iš bakelio ištraukite
vandenį.

6.

„ICS Aircal“ prijunkite prie maitinimo tinklo lizdo ir
įjunkite „ICS Aircal“ maitinimą.

7.

Išjunkite oro srautą.

8.

Kad pripildytumėte siurblį, galiniame skydelyje raskite
sistemos pildymo mygtuką.

9.

Nuspauskite ir 5 sekundes laikykite sistemos
pildymo mygtuką.

2) Su prietaisu pateiktais
gabenimo varžtais pritvirtinkite
oro siurblio korpusą.

12

Aparatinės programinės įrangos naujinimo procedūros
Norėdami atnaujinti „ICS Aircal“ aparatinę programinę įrangą, raskite „ICS Aircal“ aparatinės programinės įrangos
naujinimo laikmeną ir kompiuterį, kuriame įdiegta prietaiso „ICS Aircal“ tvarkyklė. Kad įdiegtumėte prietaiso
tvarkyklę, prieš atlikdami paskesnius veiksmus įvykdykite skyriuje Prietaiso tvarkyklės diegimas pateikiamus
nurodymus.

ICS Aircal
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12.1

Aparatinės programinės įrangos naujinimas
Išjunkite prietaisą „ICS Aircal“.
Galiniame skydelyje raskite aparatinės programinės įrangos režimo mygtuką (pasiekiamą per angą A) ir USB lizdą (B).

A.

Pasiekiamas aparatinės programinės įrangos mygtukas

B.

USB lizdas

Prie „ICS Aircal“ USB lizdo ir kompiuterio USB lizdo prijunkite USB laidą.
Įjunkite kompiuterį ir raskite „ICS Aircal“ aparatinės programinės įrangos naujinį.
Įjungdami „ICS Aircal“ šratinuku nuspauskite ir laikykite nuspaudę aparatinės programinės įrangos režimo
mygtuką. Laikykite nuspaudę 3 sekundes (ekrane nebebus rodomas joks vaizdas).
Kad įvykdytumėte naujinimo programą, dukart spustelėkite failą AircalFirmwareUpdate.exe.
Spustelėkite Update Aircal Firmware (Atnaujinti „Aircal“ aparatinę programinę įrangą).
Pastaba • Jeigu nepavyko atnaujinti, spustelėkite Write Update Log To Text File (Įrašyti naujinimo žurnalą į teksto
failą). Šį failą išsiųskite į „Natus Medical Denmark ApS“ klientų aptarnavimo skyrių.

12.2

Prietaiso tvarkyklės diegimas
Atliekant šią procedūrą kompiuteryje, kuris bus naudojamas „ICS Aircal“ aparatinei programinei įrangai naujinti,
įdiegiama prietaiso tvarkyklė.
Įjunkite kompiuterį.
Raskite „ICS Aircal“ aparatinės programinės įrangos naujinį.
Naujinio aplanke esančiame aplanke „Aircal Driver“ raskite failą „AirCalInstaller.exe“.
Kad įvykdytumėte diegimo programą, dukart spustelėkite šį failą.
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