ICS Aircal® Air Caloric Irrigator
Lietotāja rokasgrāmata
Dok. nr. 7-50-1240-LV/07
Daļas nr. 7-50-12400-LV

Paziņojums par autortiesībām
© 2012, 2021 Natus Medical Denmark ApS. Visas tiesības paturētas. ® Natus, Natus ikona, ICS Aircal, ICS Chartr un
HORTMANN ir uzņēmuma Natus Medical Denmark ApS reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.
Versijas izdošanas datums
11.11.2021.
Tehniskā apkalpošana un atbalsts
Lūdzu, sazinieties ar savu piegādātāju.

2

ICS Aircal

Satura rādītājs
1 Ierīces apraksts ...................................................................................................................... 5
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Paredzētais lietojums ......................................................................................................5
Paredzētie lietotāji un pacientu mērķa grupa ..................................................................5
Klīniskie ieguvumi............................................................................................................5
Kontrindikācijas un blakusparādības................................................................................5
Tipogrāfiskie apzīmējumi.................................................................................................5

2 Darba sākšana ....................................................................................................................... 6
2.1 Telpas iekārtojums ..........................................................................................................6
2.2 Uzstādīšana un iestatīšana ..............................................................................................7
2.2.1 Transportēšanas skrūvju noņemšana ........................................................................7
2.2.2 Padeves galviņas turētāja uzstādīšana ......................................................................7
2.2.3 ICS Aircal aizmugurējā paneļa apraksts .....................................................................8
3 ICS Aircal ierīces priekšējais panelis.......................................................................................13
3.1 ICS Aircal ierīces ieslēgšana/izslēgšana .......................................................................... 13
3.2 Gaidstāve/darba režīms ................................................................................................ 13
3.3 Temperatūra ................................................................................................................. 14
3.3.1 Ieteicamā un noklusējuma temperatūra ................................................................. 14
3.3.2 Jaunas temperatūras iestatīšana ............................................................................. 14
3.3.3 Pārslēgšanās starp vēsu un siltu temperatūru ......................................................... 14
3.4 Ilguma taimeris ............................................................................................................. 14
3.4.1 Ieteicamais un noklusējuma ilguma taimeris ........................................................... 14
3.4.2 Jauna ilguma iestatīšana ......................................................................................... 14
3.5 Gaisa plūsmas ātrums ................................................................................................... 15
3.5.1 Ieteicamais un noklusējuma gaisa plūsmas ātrums.................................................. 15
3.5.2 Jauna gaisa plūsmas ātruma iestatīšana .................................................................. 15
3.6 Skaņas signāla skaļums.................................................................................................. 15
3.6.1 Noklusējuma skaņas signāla iestatījums .................................................................. 15
3.6.2 Jauna skaņas signāla skaļuma iestatīšana ................................................................ 15
3.7 Saglabāto noklusējuma vērtību maiņa ........................................................................... 15
3.8 Ūdens līmeņa rādījums.................................................................................................. 16
3.8.1 Atkārtotas uzpildes procedūra ................................................................................ 16
4 ICS Aircal padeves galviņa un pedāļslēdzis ............................................................................17
4.1 Padeves galviņa............................................................................................................. 17
ICS Aircal

3

4.1.1 Paplašinātājs........................................................................................................... 17
4.1.2 Lēca ........................................................................................................................ 17
4.1.3 Apgaismojuma ieslēgšanas/izslēgšanas poga .......................................................... 18
4.1.4 Aktivizācijas slēdža darbināšana.............................................................................. 18
4.2 Pedāļslēdzis................................................................................................................... 18
5 Kaloriskās irigācijas veikšana .................................................................................................19
5.1 Sagatavošanās testēšanai .............................................................................................. 19
5.2 Testēšanas procedūra ................................................................................................... 19
6 ICS Aircal sistēmas drošība....................................................................................................20
6.1 Simbolu skaidrojums ..................................................................................................... 20
6.2 Vispārīgi brīdinājumi, piesardzības pasākumi un piezīmes ............................................. 23
6.2.1 Brīdinājumi ............................................................................................................. 23
6.2.2 Piesardzības pasākumi ............................................................................................ 24
6.2.3 Piezīmes ................................................................................................................. 24
6.3 Ražotājs ........................................................................................................................ 24
6.3.1 Ražotāja atbildība ................................................................................................... 25
6.3.2 Norādījumi par piekļuvi lietošanas pamācībai elektroniskā formātā ........................ 25
7 Apkalpošana, tīrīšana un apkope ..........................................................................................25
7.1 Apkalpošana ................................................................................................................. 25
7.2 Tīrīšana ......................................................................................................................... 25
7.2.1 Lēca uz padeves galviņas......................................................................................... 25
7.2.2 Paplašinātājs (ārējais) ............................................................................................. 26
7.2.3 Utilizācija ................................................................................................................ 26
7.3 Apkope ......................................................................................................................... 26
8 Citas atsauces .......................................................................................................................26
9 Tehniskās specifikācijas ........................................................................................................27
9.1 Piederumi ..................................................................................................................... 29
10 Piezīmes par EMS (elektromagnētisko savietojamību)...........................................................30
11 Problēmu novēršana.............................................................................................................36
12 Programmaparatūras procedūras .........................................................................................36
12.1 Programmaparatūras jaunināšana................................................................................. 37
12.2 Ierīces draivera instalēšana ........................................................................................... 37

4

ICS Aircal

Ierīces apraksts

1

Ierīces apraksts
Ierīce ICS Aircal® Air Caloric Irrigator ir ērti lietojams un precīzs gaisa kaloriskais stimulators, ko var izmantot,
lai VNG/ENG izmeklējumu laikā izraisītu nistagmu. Šī ierīce nodrošina termisko stimulāciju, izmantojot rūpīgi
kontrolētu gaisa plūsmu. Gaisa temperatūra ir regulējama no 12 °C līdz 50 °C. Sistēmā var iepriekšēji iestatīt divas
temperatūras — vienu siltajai un otru vēsajai kaloriskajai stimulācijai. Precīza temperatūras kontrole tiek
nodrošināta, izmantojot termistoru, kas atrodas tuvu gaisa plūsmas padeves punktam. Novatoriskā otoskopiskās
padeves galviņas konstrukcija ļauj novērot stimulācijas punktu, nodrošinot derīgu un atkārtojamu reakciju.

1.1

Paredzētais lietojums
Gaisa kaloriskais stimulators ir ierīce, kas nodrošina gaisa plūsmas padevi auss kanālā ar kontrolētu gaisa plūsmas
ātrumu un temperatūru un ir paredzēta pacienta ķermeņa līdzsvara sistēmas vestibulārās funkcijas testēšanai.
Pusloka kanālu vestibulārā stimulācija izraisa nekontrolētas acu kustības, ko mēra un reģistrē ar nistagmogrāfu.

1.2

Paredzētie lietotāji un pacientu mērķa grupa
ICS Aircal sistēmu drīkst lietot tikai kvalificēts medicīnas personāls, kas iepriekš ir ieguvis zināšanas par
medicīniskajiem un zinātniskajiem faktiem, kas ir šīs procedūras pamatā.
ICS Aircal sistēma ir paredzēta visu vecumu pacientiem, kuri var panest testēšanu.

1.3

Klīniskie ieguvumi
Kaloriskais tests ir konvencionāla klīniska procedūra, kuras laikā klīnicists pacienta auss kanālā uz noteiktu laiku
ievada silta un vēsa gaisa vai ūdens plūsmu; tiek mērītas un analizētas izraisītās acu kustības. Kalorisko testēšanu
sākotnēji veic bez fiksācijas, bet pēc tam noteiktā periodā pēc stimulēšanas beigām tiek nodrošināta fiksācija.
Šie testi ir paredzēti kā daļa no vestibulārās funkcijas testu kopas, kas izmantojama kā palīglīdzeklis
diferenciāldiagnostikā.

1.4

Kontrindikācijas un blakusparādības
Neveiciet irigāciju pacientiem, kuriem ir perforēta bungādiņa.

1.5

Tipogrāfiskie apzīmējumi
Apzīmējumu “Brīdinājums”, “Uzmanību!” un “Piezīme” lietojums
Lai pievērstu lietotāja uzmanību informācijai par ierīces vai programmatūras drošu un pareizu lietošanu,
rokasgrāmatā ir izmantoti tālāk norādītie brīdinājuma paziņojumi.
Brīdinājums • Norāda, ka pastāv traumu gūšanas, nāves vai tādu citu nopietnu nevēlamu blakusparādību
rašanās iespēja, kas saistītas ar ierīces lietošanu vai nepareizu lietošanu.

Uzmanību! • Norāda, ka ir iespējamas problēmas ar ierīci, kas saistītas ar tās lietošanu vai nepareizu
lietošanu. Šādas problēmas ietver ierīces darbības traucējumus, ierīces atteici, ierīces bojājumus un cita
īpašuma bojājumus.

Piezīme • Norāda, ka jāpievērš īpaša uzmanība.
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2.1

Telpas iekārtojums
A
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Izlietne
Dators
Aprīkojuma lete
Skapji virs letes

F
E.
F.
G.
H.

Izmeklējumu veicošā speciālista krēsls
Kāju paliktnis
Izmeklējumu veikšanas galds
Tālrunis
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ICS Aircal ierīce ir konstruēta tā, lai to varētu ērti lietot jebkurā līmenī, piemēram, uz galda vai ratiņos. ICS Aircal ierīci
var novietot kopā ar ICS Chartr® 200 VNG/ENG aparatūru. Ieteicams, lai ICS Aircal ierīce būtu novietota augšā, lai pēc
vajadzības varētu veikt atkārtotu uzpildi. Nodrošiniet, lai ar padeves galviņu varētu sasniegt pacienta ausi.
Nodrošiniet, lai krēslu varētu noregulēt tādā augstumā, kādā varat redzēt bungādiņu, veicot irigāciju.
Uzmanību! • ICS Aircal sistēmu ir paredzēts lietot tikai kvalificētam medicīnas personālam.

2.2

Uzstādīšana un iestatīšana

2.2.1

Transportēšanas skrūvju noņemšana
Lai novērstu iespējamus bojājumus transportēšanas laikā, gaisa sūkņa korpuss ir nostiprināts ar transportēšanas
skrūvēm. Šīs skrūves ir jānoņem, lai korpuss varētu kustēties un tādējādi samazināt gaisa sūkņa radīto troksni. Ir svarīgi
saglabāt transportēšanas skrūves, lai nostiprinātu korpusu gadījumā, ja ierīci kādreiz būs nepieciešams transportēt.
Noņemiet transportēšanas skrūves (A) un (B).
Glabājiet tās kopā ar šļirces komplektu, piltuvi un sešstūra atslēgu.

2.2.2

Padeves galviņas turētāja uzstādīšana
Piezīme • Uzstādiet turētāju pirms ūdens rezervuāra uzpildes. Lai veiktu uzstādīšanu, ir nepieciešama ICS Aircal
ierīces sasvēršana par vairāk nekā 20°. Ja ūdens rezervuārā būs ūdens, ierīces sasvēršana var izraisīt gaisa iekļūšanu
sistēmā. Sistēmas bojājumu risks ir neliels; tomēr, lai sistēma darbotos pareizi un nepārkarstu, ūdens rezervuārs
ir jāsagatavo.
Pirms padeves galviņas turētāja uzstādīšanas noskaidrojiet, kā tas jāuzstāda.
•

Turētāju var uzstādīt ierīces kreisajā vai labajā pusē.

•

Ierīcēm, kas novietotas tālāk no galda malas, ieteicams turētāju uzstādīt horizontālā stāvoklī (A).
Ierīcēm, kas novietotas pie galda malas, ieteicams turētāju uzstādīt noteiktā leņķī (B).

ICS Aircal
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Atrodiet turētāja komplektācijā ietverto maisiņu, kurā ir trīs skrūves un sešstūra atslēga.
Nolieciet ICS Aircal ierīci uz sāniem tā, lai turētāja uzstādīšanas puse būtu pavērsta pret griestiem un ierīces
apakšdaļa būtu pavērsta pret jums.
Atrodiet kronšteina montāžas atveres.

Piestipriniet kronšteinu pie ierīces, skrūvju pievilkšanai izmantojot sešstūra atslēgu.
Turiet turētāju tā, lai gals, kas tur padeves galviņas apakšdaļu, būtu vērsts pret ierīces priekšpusi. Bīdiet turētāju
uz kronšteina horizontālā stāvoklī.

Ierīcēm, kas novietotas pie galda malas, sasveriet kronšteinu uz priekšu, līdz tas apstājas.
Gādājiet, lai kronšteina montāžas atvere būtu savietota ar turētāja montāžas atveri. Piestipriniet turētāju pie
kronšteina, skrūves pievilkšanai izmantojot sešstūra atslēgu.
Glabājiet sešstūra atslēgu kopā ar šļirces komplektu. Tā būs nepieciešama ūdens rezervuāra uzpildei.

2.2.3

ICS Aircal aizmugurējā paneļa apraksts

USB ports
ir izmantojams programmaparatūras jaunināšanai. Skatiet sadaļu Programmaparatūras
procedūras ► 36.
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2.2.3.1

Pedāļslēdža pievienošana
ICS Aircal ierīce ir aprīkota ar pedāļslēdzi. Pedāļslēdzi pievienojiet irigatora aizmugurē
. Ja ICS Aircal ierīce ir
savienota ar ICS VNG/ENG sistēmu un vēlaties izmantot pedāļslēdzi tādu testu sākšanai, kas nav kaloriskie testi,
irigatoram ir jābūt ieslēgtam, lai izmantotu pedāļslēdzi.

2.2.3.2

Savienošana ar ICS VNG/ENG sistēmu
ICS Aircal ierīci var savienot ar ICS VNG/ENG sistēmu. Irigatora kabeli pievienojiet irigatora aizmugurē
ICS VNG/ENG sistēmas.

un pie

Savienojot abas ierīces, tiek nodrošināta papildu funkcionalitāte. Papildinformāciju skatiet apakšsadaļā Aktivizācijas
palaidēja darbība ► 18.

2.2.3.3

Strāvas padeves kabeļa pievienošana
ICS Aircal ierīce ir jāpievieno pie elektrotīkla sienas kontaktligzdas, pievienojot strāvas kabeli ICS Aircal ierīcei un
kabeļa kontaktspraudni — elektrotīkla sienas kontaktligzdai.

A. Strāvas kabeļa savienotājs
Brīdinājums • Lai novērstu elektrotrieciena risku, šo ierīci drīkst pievienot tikai elektrotīklam ar
aizsargzemējumu.

2.2.3.4

Strāvas padeves kabeļa atvienošana
Pirms savienojuma izveides jāizslēdz ICS Aircal ierīce un visas pievienojamās ierīces, kurām ir savs barošanas avots.
Brīdinājums • Lai atvienotu ierīci no elektrotīkla, izvelciet strāvas kabeļa kontaktspraudni no elektrotīkla
kontaktligzdas. Novietojiet ierīci tā, lai nebūtu apgrūtināta strāvas padeves vada kontaktspraudņa
izvilkšana no elektrotīkla kontaktligzdas.

2.2.3.5

Uzpildes un sagatavošanas procedūra
ICS Aircal ierīce gaisa dzesēšanai izmanto ūdeni. Pirms ierīces lietošanas ūdens rezervuārs ir jāuzpilda.
Brīdinājums • Lai nepieļautu elektrotrieciena risku, ūdens rezervuāra uzpildes un atkārtotas uzpildes laikā
ICS Aircal ierīcei ir jābūt izslēgtai un atvienotai no elektrotīkla kontaktligzdas.

ICS Aircal
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Piezīme • Izpildiet šo procedūru tālāk minētajos gadījumos.
Ja ICS Aircal ierīce ir tikko piegādāta un ir sausa. Tā ir jāuzpilda un jāsagatavo darbam.
Ja ūdens līmeņa rādījums displejā ir samazinājies līdz nullei, jo lietotājs ierīci nav atkārtoti uzpildījis, kad bija
redzama oranžā josla.
Ja ICS Aircal ierīce tika sasvērta vairāk nekā 20° leņķī, kamēr darbojās ūdens sūknis.
Ja neapstiprinās neviens no šiem kritērijiem, ūdens līmeņa displejā ir redzama oranža josla un ir nepieciešama
atkārtota uzpilde, izpildiet norādījumus, kas sniegti apakšsadaļā Atkārtotas uzpildes procedūra.

Piezīme • Lietojiet tikai destilētu ūdeni. Izmantojot parasto krāna ūdeni, veidojas ICS Aircal ierīcei kaitējošas
minerālvielu nogulsnes.

Uzpilde
Izslēdziet ICS Aircal ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla kontaktligzdas.
Noslaukiet putekļus no korpusa augšdaļas.
Pavēršot priekšējo paneli pret sevi, atrodiet mazo vāciņu aizmugures labajā pusē. Izmantojot sešstūra atslēgu
(iekļauta komplektācijā), atskrūvējiet un noņemiet rezervuāra vāciņu.

A.

Rezervuāra vāciņš

Izmantojot sešstūra atslēgu (iekļauta turētāja komplektācijā), atskrūvējiet un noņemiet iekšējo vāciņu.

A.
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Iekšējais vāciņš
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Izvērsiet ICS Aircal ierīces komplektācijā iekļauto piltuvi un ievietojiet to rezervuāra atkārtotās uzpildes atverē.

A.

Piltuve

Lejiet piltuvē ūdeni, lai uzpildītu rezervuāru.
Rūpīgi uzraugiet ūdens līmeni. Uzpildiet līdz malas apakšējai daļai. NEPIEĻAUJIET rezervuāra pārpildi.
Noņemiet piltuvi.
Noslaukiet lieko ūdeni, kas varētu būt ieplūdis nelielajās iedobēs, kurās tiek ievietots iekšējais vāciņš.
Uzstādiet atpakaļ iekšējo vāciņu.

Sagatavošana darbam
Ierīces strāvas kabeli pievienojiet elektrotīkla sienas kontaktligzdā un ieslēdziet ierīci.
Izslēdziet gaisa plūsmu.
Atrodiet sagatavošanas slēdzi aizmugurējā panelī

.

Nospiediet sagatavošanas slēdzi, lai ieslēgtu, un turiet to nospiestu 5 sekundes.
Atlaidiet sagatavošanas slēdzi, lai izslēgtu, un uzgaidiet 5 sekundes.
Atkārtojiet 4. un 5. darbību, kopumā 10 reizes veicot ieslēgšanu un 10 reizes — izslēgšanu.
Nospiediet dzesēšanas pogu

. Samaziniet temperatūru līdz 12 °C.

Ja temperatūra sasniedz iestatīto temperatūru, irigators ir sagatavots darbam. Pārejiet pie 10. darbības.
Uzmanību! • Ja aptuveni 3 minūšu laikā temperatūra nesasniedz 12 °C vai atskan pārsniegtas
temperatūras brīdinājuma signāls, pārejiet pie procedūras Sagatavošana darbam ar izliektu caurulīti.
Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla kontaktligzdas.
Noņemiet iekšējo vāciņu.
Pārbaudiet, vai ūdens rezervuārs ir pilns. Ja tā nav, ievietojiet piltuvi rezervuāra atkārtotās uzpildes atverē un
pielejiet vēl ūdeni.
Noņemiet piltuvi un uzstādiet atpakaļ iekšējo vāciņu. Pievelciet skrūves, lai to nostiprinātu.
Uzstādiet atpakaļ ārējo vāciņu un pievelciet skrūves, lai to nostiprinātu.
Ierīces strāvas kabeli pievienojiet elektrotīkla sienas kontaktligzdā un ieslēdziet ierīci.
Piezīme • Kaloriskās irigācijas noklusējuma gaisa plūsmas ātrums ir 8 litri minūtē. Ja ierīce tiek transportēta,
gaisa plūsmas grozāmpogas iestatījums var tikt mainīts. Iespējams, būs no jauna jānoregulē gaisa plūsma.
ICS Aircal
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Sagatavošana darbam ar izliektu caurulīti
Paņemiet šļirci ar izliekto caurulīti un paņemiet no rezervuāra šļirces uzpildei pietiekamu ūdens daudzumu.
Izliektās caurulītes galu ievietojiet sūkņa ieplūdes atverē. Caurulīte būs vērsta pret irigatora priekšpusi.

Turot nospiestu sagatavošanas slēdzi,

, ievadiet ūdeni ieplūdes atverē.

Atlaidiet sagatavošanas slēdzi.
Nospiediet sagatavošanas slēdzi, lai ieslēgtu, un turiet to nospiestu 5 sekundes.
Atlaidiet sagatavošanas slēdzi, lai izslēgtu, un uzgaidiet 5 sekundes.
Atkārtojiet 5. un 6. darbību, kopumā 10 reizes veicot ieslēgšanu un 10 reizes — izslēgšanu.
Nospiediet dzesēšanas pogu

. Samaziniet temperatūru līdz 12 °C.

Ja temperatūra sasniedz iestatīto temperatūru, irigators ir sagatavots darbam. Pārejiet pie 11. darbības.
Ja aptuveni 3 minūšu laikā temperatūra nesasniedz 12 °C, atkārtojiet no 1. līdz 9. darbībai.
Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla kontaktligzdas.
Pārbaudiet, vai ūdens rezervuārs ir pilns. Ja tā nav, ievietojiet piltuvi rezervuāra atkārtotās uzpildes atverē un
pielejiet vēl ūdeni.
Noņemiet piltuvi un uzstādiet atpakaļ iekšējo vāciņu. Pievelciet skrūves, lai to nostiprinātu.
Uzstādiet atpakaļ ārējo vāciņu un pievelciet skrūves, lai to nostiprinātu.
Ierīces strāvas kabeli pievienojiet elektrotīkla sienas kontaktligzdā un ieslēdziet ierīci.

2.2.3.6

Ūdens iztukšošanas procedūra
Izslēdziet ICS Aircal ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla kontaktligzdas.
Pirms atverat korpusu, lai atkārtoti uzpildītu rezervuāru, noslaukiet putekļus no ICS Aircal ierīces augšdaļas.
Pavērsiet pret sevi priekšējo paneli. Aizmugurē labajā pusē ir neliels vāciņš. Izmantojot sešstūra atslēgu
(iekļauta turētāja komplektācijā), atskrūvējiet un noņemiet ārējo vāciņu.
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ICS Aircal ierīces priekšējais panelis
Izmantojot sešstūra atslēgu, atskrūvējiet un noņemiet iekšējo vāciņu.
Izmantojot komplektācijā iekļauto šļirces komplektu, iztukšojiet ūdeni no rezervuāra. Pēc ūdens iztukšošanas
uzstādiet atpakaļ abus vāciņus.

3

ICS Aircal ierīces priekšējais panelis
Šajā sadaļā ir aprakstīti visi ierīces darbības vadības elementi, kas atrodas ICS Aircal ierīces priekšējā panelī.

3.1

ICS Aircal ierīces ieslēgšana/izslēgšana
Šis slēdzis ir nospiežamais ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis priekšējā paneļa lejasdaļas kreisajā pusē, ar ko ieslēdz un
izslēdz ICS Aircal ierīci. Ja ierīce ir ieslēgta, deg zaļā gaismas diode un digitālais displejs ir ieslēgts. Ja ICS Aircal ierīce ir
ieslēgta, tā ir darba režīmā.

3.2

Gaidstāve/darba režīms
Ja ICS Aircal ierīce ir ieslēgta, noklusējuma režīms ir ieslēgta gaisa plūsma. Nospiežot gaisa plūsmas pogu
,
ICS Aircal ierīce tiek pārslēgta no gaidstāves režīma uz darba režīmu. Gaidstāves režīmā (gaisa plūsma izslēgta)
irigators ir ieslēgts, bet gaisa plūsma, ūdens un gaisa sūknis, ventilators un sildīšanas un dzesēšanas mehānismi ir
izslēgti. Gaidstāves režīmu ieteicams izmantot, ja ICS Aircal ierīce ir savienota ar ICS VNG/ENG un pedāļslēdzis tiek
izmantots citu testu (piemēram, Dix Hallpike) palaišanai programmatūrā ICS Chartr. Ja ierīce netiek lietota, izslēdziet
gaisa plūsmu.

ICS Aircal
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3.3

Temperatūra

3.3.1

Ieteicamā un noklusējuma temperatūra
Noklusējuma temperatūra ir 24 °C vēsai temperatūrai un 50 °C siltai temperatūrai — šīs ir temperatūras noklusējuma
vērtības.

3.3.2

Jaunas temperatūras iestatīšana

3.3.2.1

Pagaidu pielāgošana
Lai pielāgotu temperatūru vienam pacientam, nospiediet pogas
. Pogu ar mīnuszīmi (-) izmanto
temperatūras samazināšanai, bet pogu ar pluszīmi (+) — temperatūras palielināšanai. Ja ir nepieciešama pielāgošana
pa maziem soļiem, nospiediet un nekavējoties atlaidiet pogu, bet, lai izmaiņas tiktu veiktas ātrāk, nospiediet pogu un
turiet to. Temperatūras regulēšanas solis ir 1/10 grāda. Vēsās temperatūras diapazons ir no 12 °C līdz 37 °C. Siltās
temperatūras diapazons ir no 37 °C līdz 50 °C. Informāciju par siltās vai vēsās temperatūras noklusējuma vērtības
mainīšanu skatiet apakšsadaļā Saglabāto noklusējuma vērtību maiņa.

3.3.3

Pārslēgšanās starp vēsu un siltu temperatūru
Ar siltās
un vēsās
temperatūras pogām operators var atlasīt vēlamo stimulu. Ja ICS Aircal ierīce ir
savienota ar ICS VNG/ENG sistēmu, atlasot kaloriju protokolu (piem., Left Warm (Silts kreisajā pusē)), temperatūra
irigatorā tiek atlasīta automātiski. Tādēļ manuāla atlasīšana nav nepieciešama. Tomēr ICS Aircal ierīces noklusējuma
palaišanas temperatūrai ir jāsakrīt ar temperatūru pirmajā kaloriju protokolā jūsu sarakstā (piemēram, ja sākat ar
“Left Cool” (Vēss kreisajā pusē), ICS Aircal ierīces noklusējuma iestatījumam ir jābūt “Cool” (Vēss)). Sākuma
temperatūru (vēsu vai siltu) var saglabāt. Pēc noklusējuma ir iestatīta vēsa temperatūra. Skatiet apakšsadaļu
Saglabāto noklusējuma vērtību maiņa.
Atlasītā temperatūra tiek rādīta displeja panelī. Ja ICS Aircal ierīce ir darba režīmā, tiek rādīta tikai pašlaik izvēlētā
temperatūra. Digitālajā displejā tiek rādīta faktiskā un iestatītā temperatūra. Pēc temperatūras atlasīšanas displejs
mirgo, līdz temperatūra sasniedz +/- 0,4 grādus no iestatītās vai noklusējuma temperatūras. Nepieciešamās
temperatūras sasniegšanas laiks ir < 60 sekundes. Ja ICS Aircal ierīce ir gaidstāves režīmā, tiek rādīta iestatītā siltā un
vēsā temperatūra, bet faktiskā temperatūra netiek rādīta.

3.4

Ilguma taimeris

3.4.1

Ieteicamais un noklusējuma ilguma taimeris
Kaloriskās irigācijas noklusējuma ilgums ir 60 sekundes.

3.4.2

Jauna ilguma iestatīšana
Lai pielāgotu ilgumu, nospiediet pogas
. Pogu ar mīnuszīmi (-) izmanto ilguma samazināšanai, bet
pogu ar pluszīmi (+) — ilguma palielināšanai. Ja ir nepieciešama pielāgošana pa maziem soļiem, nospiediet un
nekavējoties atlaidiet pogu, bet, lai izmaiņas tiktu veiktas ātrāk, nospiediet pogu un turiet to. Ilguma diapazons ir
no 1 līdz 99 sekundēm. Informāciju par ilguma noklusējuma vērtības mainīšanu skatiet apakšsadaļā Saglabāto
noklusējuma vērtību maiņa.
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Atlasītais ilgums tiek rādīts displeja panelī. Ja ICS Aircal ierīce ir darba režīmā, digitālajā displejā tiek rādīts iestatītais
ilgums. Pēc tam, kad irigācija ir sākta, izmantojot pedāļslēdzi vai aktivizēšanas slēdzi uz padeves galviņas, faktiskais
taimeris veiks laika atpakaļskaitīšanu līdz 0. Taimerim sasniedzot 0, atskanēs skaņas signāls, lai norādītu pārbaudes
veicējam pārtraukt irigāciju. Ja ICS Aircal ierīce darbojas gaidstāves režīmā, tiek rādīts tikai iestatītais ilgums.

3.5

Gaisa plūsmas ātrums

3.5.1

Ieteicamais un noklusējuma gaisa plūsmas ātrums
Kaloriskās irigācijas noklusējuma gaisa plūsmas ātrums ir 8 litri minūtē.

3.5.2

Jauna gaisa plūsmas ātruma iestatīšana
Lai regulētu gaisa plūsmas ātrumu, pagrieziet grozāmpogu, kas atrodas pa labi no gaisa plūsmas pogas
.
Lai palielinātu gaisa plūsmu, pagrieziet grozāmpogu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, bet, lai samazinātu
gaisa plūsmu, pagrieziet pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā. Gaisa plūsmas ātruma diapazons ir no
4,0 līdz 10 litriem minūtē. Gaisa plūsmas ātrums tiek iestatīts atbilstoši grozāmpogas pozīcijai.
Displeja panelī tiek parādīts atlasītais plūsmas ātrums (tikai faktiskais). Ja ICS Aircal ierīce ir darba režīmā, digitālajā
displejā tiek rādīts faktiskais plūsmas ātrums. Ja ICS Aircal ierīce darbojas gaidstāves režīmā, displejs ir izslēgts.

3.6

Skaņas signāla skaļums
Taimerim sasniedzot 0, atskanēs skaņas signāls, lai norādītu pārbaudes veicējam pārtraukt irigāciju. Tiek atskaņots
2000 Hz skaņas signāls.

3.6.1

Noklusējuma skaņas signāla iestatījums
Noklusējuma skaņas signāls ir iestatīts 2. līmenī.

3.6.2

Jauna skaņas signāla skaļuma iestatīšana
Lai pielāgotu skaņas signāla skaļumu, nospiediet un turiet nospiestu skaņas signāla pogu
, līdz atskan skaņas
signāls, ko vēlaties iestatīt kā noklusējuma signālu. Ir četri skaņas signāla skaļuma līmeņi. Informāciju par skaņas
signāla skaļuma noklusējuma vērtības mainīšanu skatiet apakšsadaļā Saglabāto noklusējuma vērtību maiņa.

3.7

Saglabāto noklusējuma vērtību maiņa
Mainiet visus iestatījumus uz vēlamo iestatījumu. Izlemiet, kādai jābūt ICS Aircal sākuma temperatūrai. Nospiediet un
3 sekundes turiet nospiestu siltās
vai vēsās
temperatūras pogu, lai iestatītu visus noklusējuma
iestatījumus (silto un vēso temperatūru, sākuma temperatūru, ilguma taimeri un skaņas signāla skaļumu). Atskanēs
1 sekundi ilgs skaņas signāls, kas apstiprinās noklusējuma iestatījumu saglabāšanu. Atcerieties, ka ICS Aircal ierīces
noklusējuma palaišanas temperatūrai ir jāsakrīt ar temperatūru pirmajā kaloriju protokolā jūsu sarakstā (piemēram,
ja sākat ar “Left Cool” (Vēss kreisajā pusē), ICS Aircal ierīces noklusējuma iestatījumam ir jābūt “Cool” (Vēss)).
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3.8

Ūdens līmeņa rādījums
Tiek rādīts ūdens līmenis ūdens rezervuārā. Simbols

norāda, ka ūdens rezervuārs ir pilns, un tiek rādīta zila josla.

Simbols
norāda, ka ūdens rezervuārs ir pustukšs, un tiek rādīta zila josla. Ja ūdens līmenis rezervuārā ir no
pustukša rezervuāra līdz tukšam, joslas krāsa mainās no zilas uz oranžu, kas norāda, ka ir nepieciešama ūdens
rezervuāra atkārtota uzpilde. Simbols

3.8.1

norāda, ka ūdens rezervuārs ir tukšs.

Atkārtotas uzpildes procedūra
Piezīme • NEIZPILDIET šo atkārtotās uzpildes procedūru tālāk norādītajos gadījumos.
1.

Ja ICS Aircal ierīce ir tikko piegādāta un ir sausa. Tā ir jāuzpilda un jāsagatavo darbam.

2.

Ja ūdens līmeņa rādījums displejā ir samazinājies līdz nullei, jo lietotājs ierīci nav atkārtoti uzpildījis, kad bija
redzama oranžā josla.

3.

Ja ICS Aircal ierīce tika sasvērta vairāk nekā 20° leņķī, kamēr darbojās ūdens sūknis.

Ja apstiprinās kāds no šiem kritērijiem, skatiet sadaļu Darba sākšana un izpildiet procedūru, kas norādīta
apakšsadaļā Uzpildīšanas un sagatavošanas procedūra.

Piezīme • Lietojiet tikai destilētu ūdeni. Izmantojot parasto krāna ūdeni, veidojas ICS Aircal ierīcei kaitējošas
minerālvielu nogulsnes.
Izslēdziet ICS Aircal ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla kontaktligzdas.
Pirms atverat korpusu, lai atkārtoti uzpildītu rezervuāru, noslaukiet putekļus no ICS Aircal ierīces augšdaļas.
Pavērsiet pret sevi ICS Aircal ierīces priekšējo paneli. Aizmugurē labajā pusē ir neliels vāciņš. Izmantojot sešstūra
atslēgu (iekļauta turētāja komplektācijā), atskrūvējiet un noņemiet ārējo vāciņu.
Izmantojot sešstūra atslēgu, atskrūvējiet un noņemiet iekšējo vāciņu.
Izvērsiet ICS Aircal ierīces komplektācijā iekļauto piltuvi un ievietojiet to rezervuāra atkārtotās uzpildes atverē.
Lejiet piltuvē ūdeni, lai uzpildītu rezervuāru.
Rūpīgi uzraugiet ūdens līmeni. Uzpildiet līdz malas apakšējai daļai. NEPIEĻAUJIET rezervuāra pārpildi.
Brīdinājums • Rezervuāru NEDRĪKST pārpildīt. Ja nelielajās iedobēs, kurās tiek ievietots iekšējais vāciņš, ir
nonācis ūdens, pirms iekšējā vāciņa uzstādīšanas atpakaļ noslaukiet lieko ūdeni.
Uzstādiet atpakaļ iekšējo vāciņu un pievelciet skrūves.
Uzstādiet atpakaļ ārējo vāciņu un pievelciet skrūves.
Ierīces ICS Aircal strāvas kabeli pievienojiet elektrotīkla sienas kontaktligzdai un ieslēdziet ierīci.

Piezīme • Tā kā pārvadāšanas laikā ir iespējama sasalšana, pirms ICS Aircal nosūtīšanas ir jāizvada ūdens no
rezervuāra. Skatiet apakšsadaļu Ūdens iztukšošanas procedūra.
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4.1

Padeves galviņa
Padeves galviņu var turēt pārbaudes veicējam ērtā veidā. Plūsmas ilguma aktivizēšanai tiek izmantots aktivizēšanas
slēdzis, kas atrodas uz padeves galviņas. Otoskopa gaismu var ieslēgt un izslēgt, izmantojot pogu, kas atrodas roktura
aizmugurē zem lēcas.

A.
B.

4.1.1

Iekšējais paplašinātājs
Plūsmas ilguma aktivizēšanas slēdzis

C.
D.

Pilna skata otoskopa lēca
Apgaismojuma ieslēgšanas/izslēgšanas poga.

Paplašinātājs
Uzmanību! • Nekādā gadījumā neievietojiet iekšējo paplašinātāju tieši pacienta ausī.
Pirms pacientam tiek veikta irigācija, uz padeves galviņas vienmēr jāuzliek vienreizlietojams ārējais paplašinātājs.
Ārējais vienreizlietojamais paplašinātājs ir paredzēts vienreizējai lietošanai.

4.1.2

Lēca
Lēca ir jātīra ar optikas tīrīšanai paredzētu drānu. Ja lēca ir bojāta, var iegādāties jaunu lēcu. Izvelciet bojāto lēcu un
ievietojiet jauno lēcu. Piederumu sarakstu skatiet apakšsadaļā Piederumi ► 29.

ICS Aircal
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4.1.3

Apgaismojuma ieslēgšanas/izslēgšanas poga
Irigācijas laikā jābūt ieslēgtam apgaismojumam, lai varētu skatīt bungādiņu un nodrošināt pareizu gaisa plūsmas
virzīšanu. Pēc noklusējuma apgaismojums ir ieslēgts, kad ICS Aircal ierīce ir darba režīmā. Kad kaloriskais
tests/irigators tiek aktivizēts, nospiežot pedāļslēdzi vai aktivizācijas slēdzi uz padeves galviņas, apgaismojums
iemirgojas, apstiprinot ierīču iedarbināšanu. Ja ICS Aircal ierīce netiek izmantota 10 minūšu laikā, apgaismojums
automātiski izslēdzas.

4.1.4

Aktivizācijas slēdža darbināšana
Ja gaisa plūsma ir ieslēgta un temperatūra ir ±0,4 no iestatītās vērtības, nospiežot aktivizācijas slēdzi uz roktura,
tiek palaists laika atpakaļskaitīšanas taimeris un padeves galviņas apgaismojums iemirgojas. (Lai ieslēgtos taimeris un
iedegtos apgaismojums, ir jābūt sasniegtai iestatītajai temperatūrai.)
Ja ICS Aircal ierīce ir savienota ar ICS VNG/ENG sistēmu.
•

VNG gadījumā ar pirmo nospiešanas reizi tiek palaista arī izsekošana, bet ar nākamajām nospiešanas reizēm
tiek palaista video ierakstīšana vai centrālā izsekošana atbilstoši programmatūras konfigurācijai.

•

ENG gadījumā ar pirmo nospiešanas reizi arī tiek sākta izsekošana, bet ar turpmākajām nospiešanas reizēm
izsekošana tiek centrēta.

Ja dators ir ieslēgts, bet Natus VNG/ENG programmatūra nedarbojas, plūsmas ilgumu var aktivizēt, 5 sekundes turot
nospiestu plūsmas ilguma aktivizēšanas slēdzi. Plūsmas ilguma aktivizēšanas slēdzis darbojas paralēli ar padeves
galviņas pedāļslēdzi.
Vairāk nekā vienu reizi nospiežot aktivizēšanas slēdzi uz roktura, laika atpakaļskaitīšanas taimeris NETIEK apturēts vai
palaists no jauna. Ja gaisa plūsma ir izslēgta, nospiežot aktivizēšanas slēdzi uz roktura, laika atpakaļskaitīšanas
taimeris NETIEK palaists.

4.2

Pedāļslēdzis
Darbība
Pedāļslēdzis tiek izmantots plūsmas taimera aktivizēšanai.
Ja ir pievienota ICS VNG/ENG sistēma un programmatūrā ir atlasīts kaloriskais tests, ar pirmo pedāļslēdža
nospiešanas reizi tiek palaists ilguma taimeris un izsekošanas reģistrēšana programmatūrā. Ar turpmākām
nospiešanas reizēm izsekošana tiks centrēta (ENG/VNG) vai tiks palaista video ierakstīšana (tikai VNG).
Ja dators ir ieslēgts, bet Natus VNG/ENG programmatūra nedarbojas, plūsmas ilgumu var aktivizēt, 5 sekundes turot
nospiestu pedāļslēdzi. Pedāļslēdža funkcijas darbojas paralēli ar plūsmas ilguma aktivizēšanas slēdzi uz padeves
galviņas.
Vairāk nekā vienu reizi nospiežot pedāļslēdzi, laika atpakaļskaitīšanas taimeris NETIEK apturēts vai palaists no jauna.
Ja ICS Aircal ierīce ir gaidstāves režīmā, nospiežot pedāļslēdzi, laika atpakaļskaitīšanas taimeris NETIEK ieslēgts.
Gaidstāves režīmā ar pedāļslēdzi var palaist jebkuru testu ICS VNG/ENG programmatūrā.
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5.1

Sagatavošanās testēšanai
Ieslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi priekšējā paneļa apakšējā kreisajā pusē. Automātiski tiks
atlasīta noklusējuma temperatūra (noklusējuma iestatījums ir vēsa temperatūra), uz ko norāda zaļās gaismas diodes
un digitālā displeja iedegšanās. Faktiskās temperatūras displejs mirgo, līdz tiek sasniegta iestatītā temperatūra.
Sākotnēji, kad ierīce tiek ieslēgta, ir nepieciešamas aptuveni 60 sekundes, lai sasniegtu iestatīto temperatūru.
Kad iestatītā temperatūra ir sasniegta (±0,4 °C), faktiskās temperatūras displejs pārtrauc mirgot.
Izmantojot parasto otoskopu vai padeves galviņu ar izslēgtu gaisa plūsmu, pārbaudiet, vai auss kanāls nav
nosprostots ar sēru, un nosakiet, kā vislabāk virzīt gaisa plūsmu. Ausu kanālā nedrīkst būt sērs. Ja sērs tur ir, tas
pirms stimulācijas ir jāizņem. Sēra izņemšanai neizmantojiet ūdeni, jo auss kanālā palikušā ūdens dēļ temperatūra
auss kanālā būs zemāka nekā vēlamā temperatūra.
Pārbaudiet, vai pacients ir pareizi novietots guļus stāvoklī uz muguras, galvai jābūt novietotai 30° leņķī.

Gravitācija

L SCC
5.2

Testēšanas procedūra
Veiciet katru no četrām irigācijām atbilstoši tālāk norādītajam.
Pārbaudiet, vai uz padeves galviņas ir uzlikts jauns paplašinātājs.
Norādiet pacientam turēt acis atvērtas (VNG) vai aizvērtas (ENG).
VNG gadījumā aizveriet brilles. ENG gadījumā norādiet pacientam aizvērt acis.
Sāciet reakcijas novērošanu un sāciet irigāciju.
20–30 sekundes pēc irigācijas sākšanas sāciet uzdot pacientam uzdevumus.
Kad ir sasniegts attiecīgais ilgums un ICS Aircal ierīce atskaņo skaņas signālu, noņemiet padeves galviņu no
pacienta auss un turpiniet uzdevumu uzdošanu.
Uzreiz pēc reakcijas maksimālās fāzes ļaujiet pacientam fiksēties.
Ievāciet informāciju par acu kustībām, līdz reakcija norimst.
Utilizējiet paplašinātāju un uzmanīgi ievietojiet padeves galviņu tās turētājā.
Ja ICS Aircal ierīce ir savienota ar ICS VNG/ENG sistēmu, turpmākās plūsmas ilguma aktivizēšanas slēdža nospiešanas
reizes centrēs VNG/ENG izsekošanu vai sāks VNG videoierakstu. (Ja ir uzstādīts pedāļslēdzis, tas kalpo arī izsekošanas
palaišanai un centrēšanai vai videoieraksta palaišanai.)
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Šajā rokasgrāmatā ir iekļauta informācija un brīdinājumi, kas jāievēro, lai gādātu par drošu ICS Aircal sistēmas
darbību.
Piezīme • Vienmēr jāievēro vietējo normatīvo aktu prasības, ja attiecas.
Ja ICS Aircal ierīci izmanto kopā ar VNG/ENG sistēmām, ir jānodrošina, lai tiktu ievērota visa testa ierīces lietotāja
rokasgrāmatā sniegtā informācija un brīdinājumi. Lai uzzinātu drošības specifiku attiecībā uz VNG/ENG sistēmām,
skatiet attiecīgās rokasgrāmatas.
Par jebkādiem nopietniem negadījumiem saistībā ar šo ierīci ir jāziņo uzņēmumam Natus Manufacturing Limited un
kompetentajai institūcijai dalībvalstī, kurā atrodas šīs ierīces lietotājs un/vai pacients.

6.1

Simbolu skaidrojums
Simbols

Simbola
nosaukums
saskaņā ar
standartu atsaucē

Atsauce uz
standartu

Standarta simbola
nosaukums

N/A

N/A

Norāda, ka tā ir
medicīniska ierīce

Šis izstrādājums ir
medicīniska ierīce.

Direktīva
93/42/EEK

Direktīva par medicīniskām
ierīcēm

CE marķējums

MDR 2017/745

ES Regula, kas attiecas uz
medicīniskām ierīcēm

Norāda atbilstību
tehniskajām prasībām Eiropā.
(Paziņotās struktūras
numurs ir norādīts zem
simbola.)

21 CFR
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Marķējums — Recepšu
ierīces

Tikai ar recepti

Norāda, ka produktu ir atļauts
pārdot licencētam veselības
aprūpes speciālistam vai
saskaņā ar viņa rīkojumu.

N/A

N/A

Daudzums

Daļu skaits iepakojumā.

Direktīva
2012/19/ES

Elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumi (EEIA)

Norādījumi par
utilizāciju pēc
darbmūža beigām

Norāda, ka elektrisko un
elektronisko iekārtu
atkritumi ir jāsavāc atsevišķi
un tos nedrīkst izmest kopā
ar nešķirotiem atkritumiem.

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

Medicīniskās ierīces.
Medicīnisko ierīču etiķešu
simboli, marķēšana un
pavadinformācija.

Ražotājs

Norāda medicīniskās ierīces
ražotāju.

ISO 15223-1:2016
Atsauces nr.
5.1.3. (ISO 70002497)

Medicīniskās ierīces.
Medicīnisko ierīču etiķešu
simboli, marķēšana un
pavadinformācija. 1. daļa:
Vispārīgās prasības.

Ražošanas datums

Norāda medicīniskās ierīces
ražošanas datumu.

XXXX
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ICS Aircal sistēmas drošība

Simbols

ICS Aircal

Simbola
nosaukums
saskaņā ar
standartu atsaucē

Atsauce uz
standartu

Standarta simbola
nosaukums

ISO 15223-1
Atsauces nr.
5.1.5.

Medicīniskās ierīces.
Medicīnisko ierīču etiķešu
simboli, marķēšana un
pavadinformācija.

Partijas vai sērijas
numurs

Norāda ražotāja partijas
numuru, lai varētu
identificēt partiju vai sēriju.

ISO 15223-1
Atsauces nr.
5.1.6.

Medicīniskās ierīces.
Medicīnisko ierīču etiķešu
simboli, marķēšana un
pavadinformācija.

Kataloga numurs

Norāda ražotāja kataloga
numuru, ko var izmantot
medicīniskās ierīces
identificēšanai.

ISO 15223-1:2016
Atsauces nr.
5.1.7. (ISO 70002498)

Medicīniskās ierīces.
Medicīnisko ierīču etiķešu
simboli, marķēšana un
pavadinformācija. 1. daļa:
Vispārīgās prasības.

Sērijas numurs

Norāda ražotāja sērijas
numuru, lai varētu
identificēt konkrēto
medicīnas ierīci.

UL sertifikācija

N/A

N/A

Valsts atzītu testēšanas
laboratoriju (NRTL)
sertifikāti.

IEC 60601-1,
atsauces nr.
tabula D.2.,
20. simbols
(IEC 60417-5333)

Elektriskie medicīnas
aparāti — 1. daļa: Vispārīgās
prasības attiecībā uz
pamatdrošumu un būtisko
veiktspēju.

BF tipa daļa, kas
saskaras ar
pacienta ķermeni

Norāda uz standartam
IEC 60601-1 atbilstošu BF
tipa daļu, kas saskaras ar
pacienta ķermeni.

ISO 15223-1:2016
Atsauces nr.
5.4.3. (ISO 70001641)

Medicīniskās ierīces.
Medicīnisko ierīču etiķešu
simboli, marķēšana un
pavadinformācija.

Skatīt lietošanas
instrukciju

Norāda lietotājam uz
nepieciešamību skatīt
lietošanas instrukcijas.

IEC 60601-1,
atsauces nr.
tabula D.2.,
10. drošības
piktogramma
(ISO 7010-M002)

Medicīniskās
elektroierīces — 1. daļa:
Vispārīgās prasības
attiecībā uz pamatdrošumu
un būtisko veiktspēju.

Ievērot lietošanas
instrukcijas

Skatīt instrukciju
rokasgrāmatu/bukletu.
PIEZĪME PAR MEDICĪNISKAJĀM
ELEKTROIERĪCĒM
“Ievērot lietošanas
instrukcijas”.

ISO 15223-1,
5.4.4. punkts,
ISO 60601-1,
D.1. tabula,
10. simbols

Medicīniskās ierīces.
Medicīnisko ierīču etiķešu
simboli, marķēšana un
pavadinformācija.
Elektriskie medicīnas
aparāti — 1. daļa:
Vispārīgās prasības
attiecībā uz pamatdrošumu
un būtisko veiktspēju.

Uzmanību

Norāda, ka lietotājam ir
jāskata lietošanas
instrukcija, lai izlasītu
svarīgu drošības
informāciju, kā brīdinājumi
un piesardzības pasākumi,
kuru dažādu iemeslu dēļ
nevar norādīt uz
medicīniskās ierīces.

IEC 60601-1,
tabula D.2, 2.
simbols

Elektriskie medicīnas
aparāti — 1. daļa:
Vispārīgās prasības
attiecībā uz pamatdrošumu
un būtisko veiktspēju.

Vispārēja
brīdinājuma zīme

Norāda, ka lietotājam ir
jāskata lietošanas
instrukcija, lai izlasītu
svarīgu drošības
informāciju, kā brīdinājumi
un piesardzības pasākumi,
kuru dažādu iemeslu dēļ
nevar norādīt uz
medicīniskās ierīces.

Skaidrojums
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Simbola
nosaukums
saskaņā ar
standartu atsaucē

Atsauce uz
standartu

Standarta simbola
nosaukums

ISO 15223-1:2016
Atsauces nr.
5.2.8. (ISO 70002606)

Medicīniskās ierīces.
Medicīnisko ierīču etiķešu
simboli, marķēšana un
pavadinformācija.

Nelietot, ja
iepakojums ir
bojāts

Norāda, ka medicīnisko
ierīci nedrīkst lietot, ja
iepakojums ir bojāts vai
atvērts.

ISO 15223-1
Atsauces nr. 5.3.7
(ISO 7000-0632)

Medicīniskās ierīces.
Medicīnisko ierīču etiķešu
simboli, marķēšana un
pavadinformācija.

Temperatūras
robežvērtības

Norāda (glabāšanas)
temperatūras
robežvērtības, kas nosaka
temperatūras diapazonu,
kādam drīkst droši pakļaut
medicīnisko ierīci.

ISO 15223-1:2016
Atsauces nr.
5.3.8. (ISO 70002620)

Medicīniskās ierīces.
Medicīnisko ierīču etiķešu
simboli, marķēšana un
pavadinformācija.

Mitruma
robežvērtības

Norāda (glabāšanas)
mitruma diapazonu, kādam
drīkst droši pakļaut
medicīnisko ierīci.

ISO 15223-1:2016
Atsauces nr.
5.3.9. (ISO 70002621)

Medicīniskās ierīces.
Medicīnisko ierīču etiķešu
simboli, marķēšana un
pavadinformācija.

Atmosfēras
spiediena
robežvērtības

Norāda pieļaujamo
atmosfēras spiediena
augšējo un apakšējo
robežvērtību
transportēšanas un
glabāšanas laikā.
ISO 15223 Atmosfēras
spiediena robežvērtības
ISO 7000 Atmosfēras
spiediena robežvērtības

ISO 15223-1:2016
Atsauces nr.
5.4.2. (ISO 70001051)

Medicīniskās ierīces.
Medicīnisko ierīču etiķešu
simboli, marķēšana un
pavadinformācija.

Nelietot atkārtoti

Norāda, ka medicīniskā
ierīce ir paredzēta
vienreizējai lietošanai vai
vienam pacientam vienā
procedūrā.
PIEZĪME. “Nelietot
atkārtoti” sinonīmi ir
“vienreizējai lietošanai” un
“lietot tikai vienu reizi”.

ISO 7000 /
IEC 60417
Simbols 5009

Grafiskie simboli
izmantošanai uz ierīcēm

Gaidstāve

Norāda uz slēdzi vai slēdža
stāvokli, ar kura palīdzību
tiek ieslēgta iekārtas daļa,
aktivizējot gaidstāves
stāvokli.

ISO 7000 /
IEC 60417
Simbols 5140

Grafiskie simboli
izmantošanai uz ierīcēm

Nejonizēts
elektromagnētiskais
starojums

Norāda uz paaugstinātu
potenciāli bīstamu
nejonizētā starojuma līmeni.

N/A

N/A

Pedāļslēdzis

Atrodas aizmugurējā panelī.
Pedāļslēdža ports.

N/A

N/A

ICS VNG/ENG
sistēmas ports

Atrodas aizmugurējā panelī.
ICS VNG/ENG sistēmas ports.

Skaidrojums

ICS Aircal

ICS Aircal sistēmas drošība

Simbols

6.2

Atsauce uz
standartu

Standarta simbola
nosaukums

Simbola
nosaukums
saskaņā ar
standartu atsaucē

N/A

N/A

USB ports

Atrodas aizmugurējā panelī.
Datora ports (paredzēts
programmaparatūras
jaunināšanai un turpmākai
attīstībai).

N/A

N/A

Sagatavošanas
slēdzis

Atrodas aizmugurējā panelī.
Ūdens rezervuāra
sagatavošanas slēdzis.

Skaidrojums

Vispārīgi brīdinājumi, piesardzības pasākumi un piezīmes
Natus Medical Denmark ApS ICS izstrādājumi nav paredzēti lietošanai kopā ar ierīcēm, kuras nav apstiprinājis
uzņēmums Natus Medical Denmark ApS. Natus ICS izstrādājumu lietošana ar neapstiprinātām daļām var ietekmēt
pacienta risku. Visas ICS Aircal ierīces daļas ir piemērotas lietošanai pacienta vidē.

6.2.1

Brīdinājumi
Brīdinājums • Tālāk norādītie apstākļi vai rīcība var radīt iespējamu nāves vai nopietnu traumu risku
lietotājam vai pacientam.

ICS Aircal

•

Lai gādātu par drošību un nepieļautu garantijas anulēšanu, ICS Aircal ierīces apkopi drīkst veikt tikai
pilnvarots apkalpošanas personāls. Defektu gadījumā detalizēti aprakstiet defektu(-us) un sazinieties
ar savu piegādātāju. Nelietojiet bojātu instrumentu.

•

Glabājiet ierīci vietā, kur tā nevar nonākt saskarē ar šķidrumiem. Nepieļaujiet mitruma iekļūšanu ierīcē.
Ierīcē esošs mitrums var sabojāt instrumentu un radīt elektrotrieciena risku lietotājam vai pacientam.

•

Neizmantojiet ICS Aircal ierīci uzliesmojošu vielu (gāzu) klātbūtnē vai ar skābekli bagātā vidē.

•

ICS Aircal ierīci ir paredzēts lietot elektromagnētiskajā vidē, kurā tiek kontrolēti izstarotie traucējumi.
ICS Aircal ierīces lietotājs var palīdzēt novērst elektromagnētiskos traucējumus, nodrošinot minimālo
attālumu starp portatīvajām un mobilajām radiofrekvenču sakaru iekārtām.

•

ICS Aircal ierīce jāuzstāda un jānodod ekspluatācijā saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegto informāciju
par elektromagnētisko saderību. Portatīvās un mobilās radiofrekvenču sakaru iekārtas var ietekmēt
medicīnas elektroiekārtu darbību. ICS Aircal ierīces darbības traucējumus var izraisīt citas iekārtas
atbilstoši CISPR emisiju prasībām.

•

Šajā rokasgrāmatā iekļautajā piederumu sarakstā nenorādītu piederumu un kabeļu lietošana var
izraisīt ICS Aircal ierīces emisiju palielināšanos vai noturības samazināšanos.

•

Nejauši bojājumi un nepareiza apiešanās var negatīvi ietekmēt ierīces funkcionalitāti. Lai saņemtu
padomus, sazinieties ar piegādātāju.

•

Zemējuma uzticamība, kuras īstenošanai nepieciešams pievienot aprīkojumu ekvivalentai slimnīcas
kategorijas kontaktligzdai.

•

Noklusējuma iestatījumi, kurus ieteicams izmantot, lai nodrošinātu stimulu, kas izraisīs ar ūdens
irigāciju salīdzināmu reakciju. Ilgstoša darbība (vairāk par 60 sekundēm) vai alternatīvi temperatūras
iestatījumi var radīt diskomfortu pacientam.

•

Izmantojiet tikai tehnisko specifikāciju sadaļā norādītos piederumus.
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6.2.2

Piesardzības pasākumi
Uzmanību! • Tālāk norādītie apstākļi vai rīcība var radīt lietotāja vai pacienta traumu vai datu vai ierīces
bojājumu risku.

6.2.3

•

Nevienu šīs ierīces daļu nedrīkst ēst, dedzināt vai jebkādā veidā izmantot citiem mērķiem, kas nav
norādīti šīs rokasgrāmatas apakšsadaļā “Paredzētais lietojums”.

•

Šo ierīci var utilizēt kā parastus elektronisko iekārtu atkritumus atbilstoši attiecināmo normatīvo
aktu prasībām.

•

Nekad neievietojiet pacienta ausī padeves galviņas paplašinātāju bez iepriekš piestiprināta ārējā
vienreizlietojamā paplašinātāja. Paplašinātājs uzmanīgi jāievieto pacienta ausī. Izvairieties no pārāk
spēcīgas vai dziļas ievietošanas, jo pretējā gadījumā iespējama traumu gūšana.

•

Ja rodas ādas kairinājums vai diskomforts, nekavējoties pārtrauciet šīs ierīces lietošanu.

•

Ievērojiet norādījumus par tīrīšanu.

•

Paplašinātāju nedrīkst tīrīt vai izmantot atkārtoti.

•

Nelūkojieties tieši uz gaismas staru un nevērsiet gaismas staru pret citu personu acīm. Gaismas stars
var radīt kaitējumu.

Piezīmes
Piezīme • Attiecībā uz tālāk minētajiem apstākļiem vai rīcību lietotājam īpaši jāņem vērā:

6.3

•

drošības apsvērumu un ietekmes uz elektromagnētisko savietojamību dēļ piederumiem, kas savienoti ar
ierīces izejas savienotājelementiem, jābūt tāda paša tipa, kādi ir sistēmas komplektācijā iekļautie.

•

Iesakām nenovietot ierīci kopā ar citām iekārtām (izņemot kopā ar ICS Chartr 200 VNG/ENG, kā aprakstīts
apakšsadaļā Telpas iestatīšana, kā arī nenovietot to slikti vēdināmā telpā, jo tas var ietekmēt ierīces
darbību. Ja ierīce ir sakrauta kopā ar vai novietota blakus citām iekārtām, gādājiet, lai tas neietekmētu
ierīces darbību.

•

Pirms ierīces transportēšanas iztukšojiet ūdens rezervuāru un nostipriniet gaisa sūkņa korpusu, izmantojot
transportēšanai paredzētās skrūves.

•

Detalizētu informāciju par ierīci skatiet citu atsauču sadaļā.

•

Ja ierīces irigatora pareiza darbība vai ekspluatācijas drošība jebkādā veidā ir traucēta, atvienojiet
irigatoru no elektrotīkla kontaktligzdas un nepieļaujiet tā turpmāku izmantošanu.

•

Lietotājs var pieprasīt lietošanas norādījumu drukātu kopiju no ražotāja.

Ražotājs
Natus Medical Denmark APS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup Dānija
Tālr.: +45 45 75 55 55
Fakss: +45 45 75 55 59
E-pasts: otoinfo@natus.com
Tīmekļa vietne: hearing-balance.natus.com
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Apkalpošana, tīrīšana un apkope

6.3.1

Ražotāja atbildība
Ražotājs ir uzskatāms par atbildīgu par ietekmi uz iekārtas drošību, uzticamību un darbību tikai tad, ja:
•

visas montāžas, paplašināšanas, atkārtotas regulēšanas, pārveidošanas vai remonta darbības veic iekārtas
ražotājs vai ražotāja pilnvarots personāls;

•

elektroinstalācija, pie kuras ir pieslēgta iekārta, atbilst prasībām, kas norādītas šīs rokasgrāmatas sadaļā
“Tehniskās specifikācijas”;

•

ierīce tiek lietota saskaņā ar lietošanas instrukciju.

Ražotājs patur tiesības noraidīt jebkādu atbildību par citu personu apkalpoto vai remontēto iekārtu ekspluatācijas
drošību, uzticamību un veiktspēju.
Piezīme • Šī dokumenta elektronisko kopiju skatiet uzņēmuma Natus tīmekļa vietnē.

6.3.2

Norādījumi par piekļuvi lietošanas pamācībai elektroniskā formātā
Lietošanas pamācības kopija PDF formātā atrodas attiecīgā izstrādājuma apgabalā:
•

Dzirde un līdzsvars: https://hearing-balance.natus.com/manuals

Meklējiet “ICS Aircal Air Caloric Irrigator” un izvēlieties savā valodā lokalizēto lietošanas pamācības versiju.
Varat izdrukāt un saglabāt failus vai meklēt informāciju tajos, izmantojot programmatūru Adobe Reader.
Programmatūru Adobe Reader varat tieši lejupielādēt no Adobe Systems vietnes (www.adobe.com).

7

Apkalpošana, tīrīšana un apkope
Brīdinājums • Norāda, ka pastāv traumu gūšanas, nāves vai tādu citu nopietnu nevēlamu blakusparādību
rašanās iespēja, kas saistītas ar ierīces lietošanu vai nepareizu lietošanu.

7.1

Apkalpošana
Brīdinājums • Lai gādātu par drošību un nepieļautu garantijas anulēšanu, medicīnisko elektroiekārtu
apkopi un remontu drīkst veikt tikai attiecīgo iekārtu ražotājs vai pilnvaroto darbnīcu apkalpošanas
personāls. Jebkādu defektu gadījumā detalizēti aprakstiet defektu(-us) un sazinieties ar savu piegādātāju.
Nelietojiet bojātu ierīci.

7.2

Tīrīšana
Uzturiet ICS Aircal ierīci tīru un pēc iespējas tīrāku no putekļiem. Lai notīrītu ārējo korpusu vai padeves galviņu,
izmantojiet mīkstu drānu, kas viegli samitrināta nelielā daudzumā maiga mazgāšanas līdzekļa.
Brīdinājums • Glabājiet ierīci vietā, kur tā nevar nonākt saskarē ar šķidrumiem. Nepieļaujiet mitruma
iekļūšanu ierīcē. Ierīcē esošs mitrums var sabojāt ierīci un radīt elektrotrieciena risku lietotājam vai
pacientam.

7.2.1

Lēca uz padeves galviņas
Lēca ir jātīra ar optikas tīrīšanai paredzētu drānu.

ICS Aircal
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Citas atsauces

7.2.2

Paplašinātājs (ārējais)
Paplašinātājs ir vienreizlietojams un paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Papildu paplašinātājus var iegādāties no
Natus Medical Denmark ApS vai vietējā pārstāvja.

7.2.3

Utilizācija
Uzmanību! • Paplašinātāji (ārējie) ir vienreizlietojami un izmantojami tikai vienu reizi. Izlietoto
paplašinātāju utilizācija jānodrošina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.
Natus Medical Incorporated ievēro prasības, kas noteiktas Eiropas Savienības EEIA Direktīvā 2012/19/ES par
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem. Šie noteikumi nosaka, ka elektriskie un elektroniskie atkritumi jāvāc
atsevišķi, lai nodrošinātu pienācīgu apstrādi un reģenerāciju. Tas ļaus drošā veidā atkārtoti lietot un pārstrādāt EEIA.
Gādājot par noteikumu ievērošanu, Natus Medical Incorporated var nodot gala lietotājiem atpakaļpieņemšanas un
pārstrādes pienākumu, ja vien nav noteikti citi pasākumi. Sazinieties ar mums vietnē natus.com, lai saņemtu sīkāku
informāciju par jūsu reģionā pieejamajām savākšanas un reģenerācijas sistēmām.
Elektriskās un elektroniskās iekārtas (EEI) satur materiālus, komponentus un vielas, kas var būt bīstami un apdraudēt
cilvēku veselību un vidi, ja EEIA noteikumi netiek pareizi īstenoti. Tādēļ galalietotājiem arī ir loma atkārtotas
izmantošanas un pārstrādes drošības nodrošināšanā, ko nosaka EEIA. Atbilstoši EEIA elektrisko un elektronisko
iekārtu lietotāji nedrīkst tās izmest kopā ar citiem atkritumiem. Lietotāju pienākums ir izmantot municipālās,
ražotāju/importētāju vai licencētu atkritumu pārvadātāju atkritumu vākšanas shēmas, lai samazinātu kaitīgo ietekmi
uz vidi saistībā ar elektrisko un elektronisko atkritumu utilizāciju un palielinātu elektrisko un elektronisko iekārtu
atkārtotas izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas iespējas.
Iekārtas, kuras ir apzīmētas ar simbolu, kas attēlo pārsvītrotu atkritumu tvertni uz riteņiem, ir elektriskās un
elektroniskās iekārtas. Simbols, kas attēlo pārsvītrotu atkritumu tvertni uz riteņiem, norāda, ka elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumi ir jāizmet atsevišķi un tos nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem atkritumiem.

7.3

Apkope
Kalibrēšana
Šīs sistēmas kalibrēšana nav nepieciešama. Tomēr, ja sistēma nedarbojas atbilstoši paredzētajam, var būt
nepieciešama atkārtota kalibrēšana.

8

Citas atsauces
Detalizētu informāciju skatiet Natus tīmekļa vietnē www.natus.com.
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Tehniskās specifikācijas
ICS Aircal ierīce ir Natus Medical Denmark ApS nodrošināta 1079. tipa ierīce.

Ekspluatācijas vide
Temperatūra

No +15 °C līdz +35 °C (no 59 °F līdz +95 °F)
Darbināšana temperatūrā, kas ir zemāka par -20 °C (-4 °F) vai augstāka par +60 °C
(140 °F), var izraisīt neatgriezeniskus bojājumus.

Relatīvais mitrums

< 90% pie 35 °C, bez kondensācijas

Gaisa spiediens

600–1060 hPa

Glabāšana un apiešanās
Temperatūra

No -25 °C līdz +60 °C (no -13 °F līdz +140 °F)

Relatīvais mitrums

< 90% pie 35 °C, bez kondensācijas

Gaisa spiediens

500–1060 hPa

Rezervuārs

Piezīme • Ja ICS Aircal ierīce tiks glabāta ilgāku laiku, to neizmantojot vai
nepārvadājot, rezervuāram ir jābūt tukšam.

Standarti
Drošība

I klase, BF tips, IPX0.
Atbilst:
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

Veiktspēja

ICS Aircal

Stimulēšanas temperatūras
diapazons

No 12 °C līdz 50 °C

Vēsā stimulēšana

No 12 °C līdz 37 °C (ieteicamais iestatījums: 24 °C)

Siltā stimulēšana

No 37 °C līdz 50 °C (ieteicamais iestatījums: 50 °C)

Temperatūras rādījums

Digitāls

Laiks līdz temperatūrai

< 60 sekundes

Temperatūras precizitāte

± 0,4 °C

Laika diapazons

1–99 sekundes (ieteicamais iestatījums: 60 sekundes)

Plūsmas ātruma diapazons

4,0–10 litri minūtē (ieteicamais iestatījums: 8 litri minūtē)

Plūsmas ātruma precizitāte

± 0,4 litri minūtē
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Izmēri
Platums

34,3 cm (13,5 collas)

Dziļums

30,5 cm (12 collas)

Augstums

10,2 cm (4 collas)

Svars
Ar tukšu rezervuāru

7,9 kg (17,5 mārc.)

Ar pilnu rezervuāru

8,2 kg (18 mārc.)

Strāvas padeve
Ieejas spriegums

100–240 V maiņstr., 50/60 Hz

Elektroenerģijas patēriņš

< 192 VA

Drošinātājs

T 1.6H/250 V

Daļa, kas nonāk saskarē ar ķermeni
ICS Aircal ierīces daļa, kas nonāk saskarē ar ķermeni, ir irigatora galviņa.

Būtiskā veiktspēja
ICS Aircal ierīcei nav būtiskas veiktspējas.
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9.1

ICS Aircal

Piederumi
Prece

Daļas numurs

Paplašinātājs (25 gab.)

8-62-44100

Lēca

8-35-33300

Šļirces komplekts

8-62-46300

Piltuve

1-12-66100

Padeves galviņas turētāja komplekts

8-62-46200

7 kontaktu mini DIN kabelis (ICS Chartr 200, Hortmann Vestlab)

8-71-90400

9 kontaktu subminiature/7 kontaktu mini DIN (ICS Chartr XP)

8-71-90300

Pedāļslēdzis

8-35-39700

Strāvas vads, IEC slimnīcas kategorijas elektroapgāde, ASV

7630024

Strāvas vads, standarta, ES

8-71-240

Strāvas vads, AK

8-71-80200

Strāvas vads, AUS

8-71-82700

Strāvas vads, BR

8-71-90600
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Piezīmes par EMS (elektromagnētisko savietojamību)
•

ICS Aircal ierīce ir daļa no medicīniskas elektrosistēmas, un tādēļ uz to attiecas īpaši drošības pasākumi.
Šī iemesla dēļ rūpīgi jāievēro šajā dokumentā sniegtās uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas.

•

Portatīvās un mobilās augstfrekvences sakaru ierīces, piemēram, mobilie tālruņi, var izraisīt ICS Aircal ierīces
darbības traucējumus.

IEC 60601-1:2012 un IEC 60601-1-2:2014
Norādījumi un ražotāja paziņojums — elektromagnētiskās emisijas attiecībā uz visām iekārtām un sistēmām
ICS Aircal ierīci ir paredzēts lietot tālāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē. ICS Aircal ierīces lietotājam ir jānodrošina, lai tā tiktu lietota šādā vidē.
Emisiju pārbaude

Atbilstība

Elektromagnētiskā vide — norādījumi

RF emisijas, CISPR 11

1. grupa

ICS Aircal ierīce izmanto RF enerģiju tikai tās iekšējām funkcijām. Tādēļ tās RF emisijas ir ļoti
mazas un tuvumā esošajām elektroniskajām iekārtām traucējumus, domājams, neradīs.

RF emisijas, CISPR 11

A klase

ICS Aircal ierīce ir piemērota lietošanai slimnīcu un klīniskā vidē.

Harmoniskās emisijas
IEC 61000-3-2

Atbilst

Sprieguma svārstības/
mirgoņas emisijas
IEC 61000-3-3

Atbilst

Šīs iekārtas EMISIJU raksturlielumi padara to piemērotu izmantošanai rūpniecības rajonos
un slimnīcās (CISPR 11 A klase). Ja tā tiek izmantota dzīvojamajās zonās (kur parasti tiek
pieprasīts CISPR 11 B klases aparatūras lietojums), šī iekārta, iespējams, nenodrošinās
pienācīgu radiofrekvenču sakaru pakalpojumu aizsardzību. Lietotājam var būt
nepieciešams veikt traucējumu mazināšanas pasākumus, piemēram, jāpārvieto vai
jāpārorientē aprīkojums.

Norādījumi un ražotāja paziņojums — elektromagnētiskā noturība attiecībā uz visām iekārtām un sistēmām
ICS Aircal ierīci ir paredzēts lietot tālāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē. ICS Aircal ierīces lietotājam ir jānodrošina, lai tā tiktu lietota šādā vidē.
Noturības tests

IEC 60601 testa līmenis

Atbilstības līmenis

Elektromagnētiskā vide — norādījumi

Elektrostatiskā izlāde (ESI)

+/- 8 kV saskarē

+/- 8 kV saskarē

Grīdām jābūt no koka, betona vai keramikas flīzēm.
Ja grīdas ir pārklātas ar sintētisku materiālu,
relatīvajam mitrumam jābūt vismaz 30 %.

IEC 61000-4-2

Elektriskās ātrās
pārejas/impulsi
IEC 61000-4-4

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

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

+/- 8 kV, +/- 15 kV gaisā

+/- 8 kV, +/- 15 kV gaisā

+/- 2 kV elektroapgādes līnijām

+/- 2 kV elektroapgādes līnijām

+/- 1 kV ieejas/izejas līnijām

+/- 1 kV ieejas/izejas līnijām

Pārsprieguma impulss

+/- 1 kV starpfāžu

+/- 1 kV starpfāžu

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV starp līniju un
zemējumu

+/- 2 kV starp līniju un
zemējumu

+/- 2 kV starp ieejas/izejas
līniju(-ām) un zemējumu

+/- 2 kV starp ieejas/izejas
līniju(-ām) un zemējumu

0% UT; 0,5 cikli

0% UT; 0,5 cikli

Pie 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° un 315°

Pie 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° un 315°

0% UT; 1 cikls

0% UT; 1 cikls

un

un

Sprieguma kritumi, īslaicīgi
pārtraukumi un sprieguma
izmaiņas elektroapgādes
ieejas līnijās,
IEC 61000-4-11

Sprieguma pārtrauces
elektroapgādes ieejas
līnijās

70% UT; 25/30 cikli

70% UT; 25/30 cikli

Viena fāze: pie 0°

Viena fāze: pie 0°

0% UT; 250/300 cikli

0% UT; 250/300 cikli

Elektriskā tīkla strāvas padeves kvalitātei jābūt
atbilstošai tipiskas komerciālās vai slimnīcu vides
prasībām.
Elektriskā tīkla strāvas padeves kvalitātei jābūt
atbilstošai tipiskas komerciālās vai slimnīcu vides
prasībām.

Elektriskā tīkla strāvas padeves kvalitātei jābūt
atbilstošai tipiskas komerciālās vai slimnīcu vides
prasībām. Ja ICS Aircal ierīces lietotājam ir
nepieciešama nepārtraukta darbība strāvas padeves
pārtraukuma laikā, ieteicams, lai ICS Aircal ierīces
barošana tiktu nodrošināta no nepārtrauktās
barošanas avota vai akumulatora.

IEC 61000-4-11
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Strāvas frekvence

30 A/m

Nav attiecīgu portu, kuri varētu
tikt ietekmēti

(50/60 Hz) magnētiskais
lauks

Strāvas frekvences magnētiskajiem laukiem jāatbilst
līmeņiem, kas ir raksturīgi tipiskām vietām
komerciālā vai slimnīcas vidē.

IEC 61000-4-8
UT ir maiņstrāvas tīkla spriegums pirms testa līmeņa piemērošanas.

Norādījumi un ražotāja paziņojums — elektromagnētiskā noturība — attiecībā uz iekārtām un sistēmām profesionālās veselības aprūpes vidē
ICS Aircal ierīci ir paredzēts lietot tālāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē. ICS Aircal ierīces lietotājam ir jānodrošina, lai tā tiktu lietota šādā vidē.
Noturības tests

IEC 60601 testa līmenis

Atbilstības līmenis

Konduktīvā RF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

No 150 kHz līdz 80 MHz

No 150 kHz līdz 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM joslas

ISM joslas

Izstarotā RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

No 80 MHz līdz 2,7 GHz

No 80 MHz līdz 2,7 GHz

Tuvuma lauki no RF bezvadu sakariem

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

Elektromagnētiskā vide — norādījumi

Atdalošajam attālumam starp visām
ICS Aircal ierīces elektroniskajām daļām
un jebkuru radiofrekvenču bezvadu
sakaru iekārtu ir jābūt lielākam par
30 cm (11,8 collām).

1. piezīme. 80 MHz un 800 MHz gadījumā tiek piemērots uz augstāku frekvenču diapazonu attiecināms atdalošais attālums.
2. piezīme. Šīs vadlīnijas nav piemērojamas visos gadījumos. Elektromagnētisko viļņu izplatību ietekmē absorbcija, kā arī atstarošanās no konstrukcijām,
priekšmetiem un cilvēkiem.
a. Fiksēto raidītāju, piemēram, radio (mobilo/bezvadu) tālruņu un sauszemes mobilo radiostaciju bāzes staciju, amatieru radio, AM un FM radio
apraides un TV apraides lauku, stiprumu vērtības teorētiski nav iespējams precīzi paredzēt. Fiksēto RF raidītāju radītās elektromagnētiskās vides
novērtēšanai jāapsver elektromagnētiskās vietas izpēte. Ja izmērītā lauka intensitāte vietā, kur tiek izmantota ICS Aircal ierīce, pārsniedz iepriekš
minēto piemērojamo radiofrekvenču (RF) atbilstības līmeni, lai pārliecinātos par normālu darbību, ir jāņem vērā ICS Aircal ierīces parametri. Ja ir
konstatējami darbības traucējumi, var būt nepieciešami papildu pasākumi, piemēram, ICS Aircal ierīces pārorientēšana vai pārvietošana.
b. Frekvenču diapazonā no 150 kHz līdz 80 MHz lauka intensitātei jābūt mazākai par 3 V/m.

ICS Aircal
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Ieteicamie atdalošie attālumi starp portatīvajām un mobilajām radiofrekvenču sakaru iekārtām un ICS Aircal ierīci
ICS Aircal ierīci ir paredzēts lietot elektromagnētiskajā vidē, kurā tiek kontrolēti izstarotie RF traucējumi. Klients vai ICS Aircal ierīces lietotājs var
palīdzēt novērst elektromagnētiskos traucējumus, nodrošinot minimālo attālumu starp portatīvajām un mobilajām radiofrekvenču sakaru iekārtām
(raidītājiem) un ICS Aircal ierīci atbilstoši tālāk norādītajam, ņemot vērā sakaru iekārtas maksimālo izejas jaudu.
Raidītāja maksimālā nominālā
izejas jauda
W

Atdalošais attālums atkarībā no raidītāja frekvences
m
No 150 kHz līdz 80 MHz

No 80 MHz līdz 800 MHz

No 800 MHz līdz 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

Raidītājiem, kuru maksimālā izejas jauda nav norādīta iepriekš, ieteicamo atdalošo attālumu d metros (m) var aprēķināt, izmantojot vienādojumu,
kas piemērojams raidītāja frekvencei, kur P ir raidītāja maksimālā izejas jauda vatos (W) atbilstoši raidītāja ražotāja sniegtajiem datiem.
1. piezīme. 80 MHz un 800 MHz gadījumā tiek piemērots uz augstāku frekvenču diapazonu attiecināms atdalošais attālums.
2. piezīme. Šīs vadlīnijas nav piemērojamas visos gadījumos. Elektromagnētisko viļņu izplatību ietekmē absorbcija, kā arī atstarošanās no
konstrukcijām, priekšmetiem un cilvēkiem.

IEC 60601-1-2:2007 un EN 60601-1-2:2007
Norādījumi un ražotāja paziņojums — elektromagnētiskās emisijas attiecībā uz visām iekārtām un sistēmām
ICS Aircal ierīci ir paredzēts lietot tālāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē. ICS Aircal ierīces lietotājam ir jānodrošina, lai tā tiktu lietota šādā vidē.
Emisiju pārbaude

Atbilstība

Elektromagnētiskā vide — norādījumi

RF emisijas

1. grupa

ICS Aircal ierīce izmanto RF enerģiju tikai tās iekšējām funkcijām. Tādēļ tās RF emisijas ir ļoti
mazas un tuvumā esošajām elektroniskajām iekārtām traucējumus, domājams, neradīs.

A klase

ICS Aircal ierīce ir piemērota lietošanai visās vidēs, ieskaitot mājsaimniecības, un telpās,
kas ir tieši pievienotas sabiedriskiem zemsprieguma elektriskajiem tīkliem, kuri apgādā ar
elektrisko strāvu dzīvojamās ēkas.

CISPR 11
RF emisijas
CISPR 11
Harmoniskās emisijas

Atbilst

IEC 61000-3-2
Sprieguma svārstības/
mirgoņas emisijas
IEC 61000-3-3
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Atbilst

Šīs iekārtas EMISIJU raksturlielumi padara to piemērotu izmantošanai rūpniecības rajonos
un slimnīcās (CISPR 11 A klase). Ja tā tiek izmantota dzīvojamajās zonās (kur parasti tiek
pieprasīts CISPR 11 B klases aparatūras lietojums), šī iekārta, iespējams, nenodrošinās
pienācīgu radiofrekvenču sakaru pakalpojumu aizsardzību. Lietotājam var būt
nepieciešams veikt traucējumu mazināšanas pasākumus, piemēram, jāpārvieto vai
jāpārorientē aprīkojums.

ICS Aircal

Piezīmes par EMS (elektromagnētisko savietojamību)

Norādījumi un ražotāja paziņojums — elektromagnētiskā noturība attiecībā uz visām iekārtām un sistēmām
ICS Aircal ierīci ir paredzēts lietot tālāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē. ICS Aircal ierīces lietotājam ir jānodrošina, lai tā tiktu lietota šādā vidē.
Noturības tests

IEC 60601 testa līmenis

Atbilstības līmenis

Elektromagnētiskā vide — norādījumi

Elektrostatiskā izlāde (ESI)

+/- 6 kV saskarē

+/- 6 kV saskarē

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV gaisā

+/- 8 kV gaisā

Grīdām jābūt no koka, betona vai keramikas flīzēm.
Ja grīdas ir pārklātas ar sintētisku materiālu, relatīvajam
mitrumam jābūt vismaz 30 %.

Elektriskās ātrās
pārejas/impulsi

+/- 2 kV elektroapgādes
līnijām

+/- 2 kV elektroapgādes
līnijām

Elektriskā tīkla strāvas padeves kvalitātei jābūt atbilstošai
tipiskas komerciālās vai slimnīcu vides prasībām.

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV ieejas/izejas līnijām

+/- 1 kV ieejas/izejas līnijām

Pārsprieguma impulss

+/- 1 kV starpfāžu

+/- 1 kV starpfāžu

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV starp līniju un
zemējumu

+/- 2 kV starp līniju un
zemējumu

Sprieguma kritumi, īslaicīgi
pārtraukumi un sprieguma
izmaiņas strāvas padeves
ievades līnijās

< 5% UT (> 95% UT kritums)
0,5 ciklos

< 5% UT (> 95% UT kritums)
0,5 ciklos

40% UT (60% UT kritums)
5 ciklos

40% UT (60% UT kritums)
5 ciklos

70% UT (30% UT kritums)
25 ciklos

70% UT (30% UT kritums)
25 ciklos

< 5% UT (> 95% UT kritums)
5s

< 5% UT (> 95% UT kritums)
5s

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-11

Strāvas frekvence
(50/60 Hz) magnētiskais
lauks

Elektriskā tīkla strāvas padeves kvalitātei jābūt atbilstošai
tipiskas komerciālās vai slimnīcu vides prasībām.

Elektriskā tīkla strāvas padeves kvalitātei jābūt atbilstošai
tipiskas komerciālās vai slimnīcu vides prasībām.
Ja ICS Aircal ierīces lietotājam ir nepieciešama
nepārtraukta darbība strāvas padeves pārtraukuma laikā,
ieteicams, lai ICS Aircal ierīces barošana tiktu nodrošināta
no nepārtrauktās barošanas avota vai akumulatora.

Strāvas frekvences magnētiskajiem laukiem jāatbilst
līmeņiem, kas ir raksturīgi tipiskām vietām komerciālā vai
slimnīcas vidē.

IEC 61000-4-8
UT ir maiņstrāvas tīkla spriegums pirms testa līmeņa piemērošanas.
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Norādījumi un ražotāja paziņojums — elektromagnētiskā noturība — attiecībā uz iekārtām un sistēmām, kas NAV dzīvības uzturēšanas sistēmas
ICS Aircal ierīci ir paredzēts lietot tālāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē. ICS Aircal ierīces lietotājam ir jānodrošina, lai tā tiktu lietota šādā vidē.
Noturības tests
Konduktīvā RF IEC 61000-4-6

IEC 60601 testa līmenis

Atbilstības līmenis

Elektromagnētiskā vide — norādījumi

3 V rms

3 V rms

No 150 kHz līdz 80 MHz

No 150 kHz līdz 80 MHz

Portatīvās un mobilās radiofrekvenču (RF) sakaru
iekārtas jebkādu ICS Aircal ierīces daļu tuvumā
jāizmanto ne tuvāk par ieteicamo atdalošo
attālumu, ko aprēķina, izmantojot vienādojumu,
kas attiecināms uz raidītāja frekvenci.
Ieteicamais atdalošais attālums:
d = 1,2

Izstarotā RF IEC 61000-4-3

3 V/m

3 V/m

No 80 MHz līdz 2,5 GHz

No 80 MHz līdz 2,5 GHz

d = 1,2

no 80 MHz līdz 800 MHz

d = 2,3

no 80 MHz līdz 2,5 GHz

kur P ir raidītāja nominālā maksimālā izvades
jauda vatos (W) atbilstoši raidītāja ražotāja
informācijai, bet d ir ieteicamais atdalošais
attālums metros (m).
Fiksēto RF raidītāju lauku intensitātei, ko nosaka
a
pēc elektromagnētiskās vietas izpētes, jābūt
mazākai par atbilstības līmeni katrā frekvenču
b
diapazonā .
Ja iekārtas ir marķētas ar šādu simbolu,
to tuvumā ir iespējami traucējumi:

1. piezīme. 80 MHz un 800 MHz gadījumā tiek piemērots uz augstāku frekvenču diapazonu attiecināms atdalošais attālums.
2. piezīme. Šīs vadlīnijas nav piemērojamas visos gadījumos. Elektromagnētisko viļņu izplatību ietekmē absorbcija, kā arī atstarošanās no konstrukcijām,
priekšmetiem un cilvēkiem.
a. ISM (rūpniecības, zinātnes un medicīnas) joslas no 150 kHz līdz 80 MHz ir šādas: no 6,765 MHz līdz 6,795 MHz; no 13,553 MHz līdz 13,567 MHz;
no 26,957 MHz līdz 27,283 MHz un no 40,66 MHz līdz 40,70 MHz.
b. Atbilstības līmeņi ISM frekvenču joslās no 150 kHz līdz 80 MHz un frekvenču diapazonā no 80 MHz līdz 2,5 GHz ir paredzēti, lai samazinātu
iespējamību, ka mobilās/portatīvās sakaru iekārtas varētu radīt traucējumus, ja tās netīšām tiek nogādātas pacientu zonās. Šī iemesla dēļ,
aprēķinot ieteicamo atdalošo attālumu raidītājiem šajos frekvenču diapazonos, tiek izmantots papildu koeficients 10/3.
c. Fiksēto raidītāju, piemēram, radio (mobilo/bezvadu) tālruņu un sauszemes mobilo radiostaciju bāzes staciju, amatieru radio, AM un FM radio
apraides un TV apraides lauku, stiprumu vērtības teorētiski nav iespējams precīzi paredzēt. Fiksēto RF raidītāju radītās elektromagnētiskās vides
novērtēšanai jāapsver elektromagnētiskās vietas izpēte. Ja izmērītā lauka intensitāte vietā, kur tiek izmantota ICS Aircal ierīce, pārsniedz iepriekš
minēto piemērojamo radiofrekvenču (RF) atbilstības līmeni, lai pārliecinātos par normālu darbību, ir jāņem vērā ICS Aircal ierīces parametri. Ja ir
konstatējami darbības traucējumi, var būt nepieciešami papildu pasākumi, piemēram, ICS Aircal ierīces pārorientēšana vai pārvietošana.
d. Frekvenču diapazonā no 150 kHz līdz 80 MHz lauka intensitātei jābūt mazākai par 3 V/m.
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Ieteicamie atdalošie attālumi starp portatīvajām un mobilajām radiofrekvenču sakaru iekārtām un ICS Aircal ierīci
ICS Aircal ierīci ir paredzēts lietot elektromagnētiskajā vidē, kurā tiek kontrolēti izstarotie RF traucējumi. Klients vai ICS Aircal ierīces lietotājs var
palīdzēt novērst elektromagnētiskos traucējumus, nodrošinot minimālo attālumu starp portatīvajām un mobilajām radiofrekvenču sakaru iekārtām
(raidītājiem) un ICS Aircal ierīci atbilstoši tālāk norādītajam, ņemot vērā sakaru iekārtas maksimālo izejas jaudu.
Raidītāja maksimālā nominālā
izejas jauda
W

Atdalošais attālums atkarībā no raidītāja frekvences
m
No 150 kHz līdz 80 MHz

No 80 MHz līdz 800 MHz

No 800 MHz līdz 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

Raidītājiem, kuru maksimālā izejas jauda nav norādīta iepriekš, ieteicamo atdalošo attālumu d metros (m) var aprēķināt, izmantojot vienādojumu,
kas piemērojams raidītāja frekvencei, kur P ir raidītāja maksimālā izejas jauda vatos (W) atbilstoši raidītāja ražotāja sniegtajiem datiem.
1. piezīme. 80 MHz un 800 MHz gadījumā tiek piemērots uz augstāku frekvenču diapazonu attiecināms atdalošais attālums.
2. piezīme. Šīs vadlīnijas nav piemērojamas visos gadījumos. Elektromagnētisko viļņu izplatību ietekmē absorbcija, kā arī atstarošanās no
konstrukcijām, priekšmetiem un cilvēkiem.
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Problēmu novēršana
Problēma
ICS AirCal sistēma brīdināšanai par pārkaršanu
atskaņo pastāvīgu pīkstienu.
Cēloņi:
1.

Ūdens rezervuārā ir maz ūdens/ūdens
rezervuārs ir tukšs.

2.

Ierīce ICS AirCal sūkņa darbināšanas laikā
tika sasvērta par ne mazāk kā 20°, un
pastāv risks, ka sūknī iekļuva gaiss, nevis
ūdens.

3.

Ierīce ICS AirCal nedarbojas pareizi.

1. opcija.
Skatiet ūdens līmeņa rādījumu. Ja josla ir oranžā krāsā, ierīcē
ICS AirCal ir jāuzpilda ūdens. Izslēdziet ierīci ICS AirCal. Izpildiet
uzpildes un sagatavošanas procedūru, kas aprakstīta sadaļā Uzpildes
un sagatavošanas procedūra. Ieslēdziet ierīci un pārbaudiet, vai tā
darbojas pareizi.
2. opcija.
Skatiet ūdens līmeņa rādījumu. Ja josla ir zilā krāsā, ūdens līmenis ir
pietiekams, tomēr tas jāpārbauda. Izslēdziet ierīci ICS Aircal. Izpildiet
uzpildes un sagatavošanas procedūru, kas aprakstīta sadaļā Uzpildes
un sagatavošanas procedūra.
Tomēr nepieciešams vizuāli pārliecināties, vai rezervuārā ir ūdens. Ja
ūdens līmenis ir ļoti zems vai tā nav vispār, uzpildiet ūdeni. Ieslēdziet
ierīci un pārbaudiet, vai tā darbojas pareizi.
Neatkarīgi no tā, vai ierīce darbojas, sazinieties ar Natus Medical
Denmark ApS tehniskā atbalsta dienestu un informējiet, ka ierīce
ICS AirCal nedarbojas, kā paredzēts.

Ūdens iztukšošanas procedūra

Uzmanību! • Ja ierīci paredzēts
transportēt, gādājiet par tālāk
minēto.

1.

Izslēdziet ierīci ICS AirCal un atvienojiet ICS AirCal no
elektrotīkla kontaktligzdas.

2.

Pirms atverat korpusu, lai atkārtoti uzpildītu
rezervuāru, noslaukiet putekļus no ierīces ICS AirCal
augšējās virsmas.

3.

Atrodiet irigatora priekšējo paneli. Aizmugurē labajā
pusē ir neliels vāciņš. Izmantojot sešstūra atslēgu
(iekļauta turētāja komplektācijā), atskrūvējiet un
noņemiet vāciņu.

4.

Izmantojot sešstūra atslēgu, atskrūvējiet un
noņemiet iekšējo vāciņu.

5.

Izmantojot komplektācijā iekļauto šļirces
komplektu, iztukšojiet ūdeni no rezervuāra.

6.

Pievienojiet ierīci ICS AirCal elektrotīkla
kontaktligzdai un ieslēdziet ICS AirCal.

7.

Izslēdziet gaisa plūsmu.

8.

Lai sagatavotu sūkni, atrodiet sagatavošanas slēdzi
aizmugurējā panelī.

9.

Nospiediet sagatavošanas slēdzi, lai ieslēgtu,
un turiet to nospiestu 5 sekundes.

1) Iztukšojiet ūdens rezervuāru,
lai nepieļautu sasalšanas radīto
bojājumu risku.
2) Nostipriniet gaisa sūkņa
korpusu, izmantojot ierīces
komplektācijā iekļautās
transportēšanas skrūves.

12

Programmaparatūras procedūras
Lai jauninātu ICS Aircal aparātprogrammatūru, atrodiet ICS Aircal aparātprogrammatūras jaunināšanas datu nesēju
un datoru, kurā instalēts ICS Aircal ierīces draiveris. Lai instalētu ierīces draiveri, pirms turpināšanas izpildiet
norādījumus, kas sniegti apakšsadaļā Ierīces draivera instalēšana.
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12.1

Programmaparatūras jaunināšana
Izslēdziet ICS Aircal ierīci.
Aizmugurējā panelī atrodiet programmaparatūras režīma pogu (pieejama caur atveri A) un USB portu (B).

A.

Piekļuve programmaparatūras pogai

B.

USB ports

Pievienojiet USB kabeli ICS Aircal ierīces USB portam un datora USB portam.
Ieslēdziet datoru un atrodiet ICS Aircal aparātprogrammatūras jauninājumu.
Izmantojot lodīšu pildspalvu, nospiediet un turiet programmaparatūras režīma pogu, vienlaikus ieslēdzot ICS Aircal
ierīci. Turiet nospiestu 3 sekundes (displejs būs tukšs).
Lai palaistu atjaunināšanas programmu, divreiz noklikšķiniet uz faila AircalFirmwareUpdate.exe.
Noklikšķiniet uz Update Aircal firmware (Atjaunināt Aircal programmaparatūru).
Piezīme • Nesekmīgas jaunināšanas gadījumā noklikšķiniet uz Write Update Log To Text File (Ierakstīt
atjaunināšanas žurnālu teksta failā). Nosūtiet šo failu Natus Medical Denmark ApS klientu atbalsta dienestam.

12.2

Ierīces draivera instalēšana
Veicot šo procedūru, datorā tiek instalēts ierīces draiveris, kas tiks izmantots ICS Aircal programmaparatūras
atjaunināšanai.
Ieslēdziet datoru.
Atrodiet ICS Aircal aparātprogrammatūras jauninājumu.
Jauninājuma mapes apakšmapē Aircal Driver (Aircal draiveris) atrodiet failu AirCalInstaller.exe.
Lai palaistu instalēšanas programmu, divreiz noklikšķiniet uz šī faila.
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