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Opis urządzenia
Irygator kaloryczny powietrzny ICS Aircal® jest wygodnym i precyzyjnym stymulatorem próby kalorycznej
wykorzystującym powietrze, który służy do wywoływania oczopląsu podczas przeprowadzania badań VNG/ENG.
Aparat ten umożliwia przeprowadzanie stymulacji termicznej przy użyciu precyzyjnie kontrolowanego przepływu
powietrza. Temperaturę powietrza można regulować w zakresie od 12°C do 50°C. System pozwala na
skonfigurowanie dwóch wartości temperatur: jednej dla stymulacji bodźcem zimnym, a drugiej dla stymulacji
bodźcem ciepłym. Precyzyjna regulacja wartości temperatury odbywa się przy użyciu termistora zlokalizowanego
w pobliżu miejsca, z którego wydmuchiwane jest powietrze. Innowacyjna konstrukcja głowicy otoskopu umożliwia
użytkownikowi obserwację punktu stymulacji w celu zapewnienia wiarygodnych i powtarzalnych wyników.

1.1

Przeznaczenie
Stymulator kaloryczny powietrza jest urządzeniem dostarczającym strumień powietrza do przewodu słuchowego
przy zachowaniu odpowiedniego współczynnika przepływu powietrza i temperatury, który przeznaczony jest do
badania systemu przedsionkowego układu równowagi ciała. Stymulacja przedsionka kanałów półkolistych wywołuje
mimowolne ruchy gałek ocznych, które są mierzone i rejestrowane za pomocą nystagmografu.

1.2

Użytkownicy wyrobu i grupy docelowe pacjentów
System ICS Aircal jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny dysponujący
wiedzą medyczną i naukową leżącą u podstaw stosowanej procedury.
System ICS Aircal jest przeznaczony dla pacjentów w każdym wieku, którzy są w stanie tolerować badanie.

1.3

Korzyści kliniczne
Próba kaloryczna jest konwencjonalną procedurą kliniczną, w przebiegu której lekarz kieruje ciepłe i chłodne
powietrze lub wodę do kanału słuchowego pacjenta przez określony czas; wynikowe ruchy gałek ocznych są
następnie mierzone i analizowane. Próba kaloryczna jest wykonywana początkowo bez fiksacji, a następnie fiksacja
jest stosowana przez określony czas po zakończeniu prezentacji bodźca. Próby te zostały opracowane jako część serii
testów przedsionkowych wspomagających diagnostykę różnicową.

1.4

Przeciwwskazania i zdarzenia niepożądane
Nie należy przeprowadzać irygacji u pacjentów z perforacją błony bębenkowej.

1.5

Konwencje typograficzne
Użycie symboli „ostrzeżenie”, „przestroga” oraz „uwaga”
W podręczniku są używane następujące symbole ostrzegawcze w celu zwrócenia uwagi na informacje dotyczące
bezpiecznego i prawidłowego używania urządzenia lub oprogramowania:
Ostrzeżenie • Wskazuje, że istnieje możliwość odniesienia obrażeń, śmierci lub innych poważnych reakcji
niepożądanych związanych z użyciem lub niewłaściwym użyciem urządzenia.
Przestroga • Wskazuje, że istnieje możliwość wystąpienia problemu z urządzeniem związanego z jego
użyciem lub niewłaściwym użyciem. Takie problemy obejmują nieprawidłowe działanie urządzenia, awarię
urządzenia, uszkodzenie urządzenia lub uszkodzenie innej własności.
Uwaga • Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę.
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2.1

Konfiguracja pomieszczenia
A

H

D
B
G

C
E
A.
B.
C.
D.

Zlew
Komputer
Stolik na sprzęt
Szafki nad stolikiem

F
E.
F.
G.
H.

Taboret osoby wykonującej badanie
Podnóżek
Stół do badań
Telefon

Urządzenie ICS Aircal można ustawić na każdej, wygodnej dla użytkownika wysokości, na przykład na stole lub na
wózku. W przypadku korzystania z ICS Chartr® 200 VNG/ENG oraz urządzenia ICS Aircal, oba urządzenia można
ustawiać jedno na drugim. Najlepiej jest, gdy urządzenie ICS Aircal znajduje się na górze, aby w razie potrzeby można
było uzupełniać wodę. Upewnij się, że głowica sięga do ucha pacjenta. Sprawdź, czy taboret zapewnia możliwość
regulacji wysokości, aby można było widzieć błonę bębenkową podczas wykonywania płukania.
6
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Przestroga • System ICS Aircal jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel
medyczny.

2.2

Instalacja i konfiguracja

2.2.1

Odkręcanie śrub transportowych
Aby zapobiec uszkodzeniu podczas transportu, obudowa pompy powietrznej zabezpieczana jest śrubami
transportowymi. Aby umożliwić ruch obudowy, a co za tym idzie obniżyć hałas generowany przez pompę powietrza,
niezbędne jest wykręcenie tych śrub. Należy pamiętać o zachowaniu śrub transportowych na wypadek konieczności
zabezpieczenia obudowy w przypadku późniejszego transportu.
Wykręć śruby transportowe (A) i (B).
Przechowuj je wraz z zestawem zawierającym strzykawkę, lejek i klucz inbusowy.

2.2.2

Montaż łoża głowicy
Uwaga • Łoże należy montować przed napełnieniem pojemnika na wodę. Montaż wymaga ustawienia urządzenia
ICS Aircal pod kątem przekraczającym 20°. Jeżeli w pojemniku znajduje się woda, przechylenie urządzenia może
skutkować przedostaniem się powietrza do systemu. Ryzyko uszkodzenia systemu jest niewielkie, niemniej będzie
wiązało się to z koniecznością zalania pojemnika na wodę w celu zagwarantowania prawidłowej pracy systemu bez
przegrzewania.
Przed zamontowaniem łoża głowicy należy określić sposób montażu:
•

Łoże może zostać zamontowane zarówno po prawej, jak i po lewej stronie urządzenia.

•

W przypadku urządzeń znajdujących się z dala od krawędzi blatów zaleca się montaż łoża w pozycji poziomej (A).
W przypadku urządzeń umiejscawianych w pobliżu krawędzi blatów zaleca się montaż łoża pod kątem (B).

ICS Aircal
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Znajdź torebkę dostarczoną wraz z łożem zawierającą trzy śruby i klucz inbusowy.
Połóż urządzenie ICS Aircal na boku w taki sposób, aby wybrana przez Ciebie strona montażu łoża skierowana była
w stronę sufitu, a spodnia część urządzenia do Ciebie.
Zlokalizuj położenie otworów montażowych wspornika.

Za pomocą klucza inbusowego, którym dokręcisz śruby, zamontuj wspornik.
Przytrzymaj łoże za koniec podpierający dolną część głowicy tak, aby było skierowane w stronę przedniej części
urządzenia. Następnie, w pozycji poziomej, wsuń łoże na wspornik.

W przypadku urządzeń umiejscawianych w pobliżu krawędzi blatów wspornik należy odchylić maksymalnie
do tyłu.
Upewnij się, że otwór montażowy na wsporniku został wyrównany z otworem montażowym łoża. Za pomocą
klucza inbusowego, którym dokręcisz śruby, przymocuj łoże do wspornika.
Zachowaj klucz inbusowy, umieszczając go w zestawie ze strzykawką. Przyda Ci się, gdy będziesz napełniać
pojemnik na wodę.
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2.2.3

Omówienie panelu tylnego ICS Aircal

Złącze USB
umożliwia uaktualnienie oprogramowania sprzętowego. Patrz Procedury oprogramowania
sprzętowego ► 39.

2.2.3.1

Podłączanie przełącznika nożnego
Urządzenie ICS Aircal zawiera przełącznik nożny. Podłącz kabel przełącznika nożnego do tylnego panelu irygatora
. Jeżeli urządzenie ICS Aircal zostało podłączone do systemu ICS VNG/ENG, a użytkownik ma zamiar
wykorzystywać przełącznik nożny do uruchamiania testów innych niż próba kaloryczna, niezbędne jest wcześniejsze
uruchomienie irygatora. W przeciwnym razie korzystanie z przełącznika nożnego nie będzie możliwe.

2.2.3.2

Podłączanie do systemu ICS VNG/ENG
Urządzenie ICS Aircal można podłączyć do systemu ICS VNG/ENG. Podłącz kabel irygatora do tylnego panelu
irygatora

oraz do systemu ICS VNG/ENG.

Połączenie dwóch urządzeń zapewni możliwość korzystania z dodatkowych funkcji. Patrz Działanie spustu ► 19 ,
aby uzyskać więcej informacji.

2.2.3.3

Podłączanie kabla zasilania sieciowego
Urządzenie ICS Aircal należy podłączyć do gniazdka ściennego poprzez podłączenie kabla zasilającego do irygatora
ICS Aircal, a następnie umieszczenie wtyczki w gniazdku ściennym.

A. Złącze kabla zasilającego

ICS Aircal

9

Rozpoczęcie pracy
Ostrzeżenie • W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym urządzenie należy podłączać
jedynie do gniazdek sieci elektrycznej z uziemieniem.

2.2.3.4

Odłączanie kabla zasilania sieciowego
Urządzenie ICS Aircal i jakiekolwiek podłączane urządzenie z własnym zasilaniem muszą zostać wyłączone przed
ustanowieniem połączenia.
Ostrzeżenie • Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilania
z gniazdka sieciowego. Urządzenie nie powinno być umieszczone w sposób utrudniający wyciągnięcie
wtyczki przewodu zasilania z gniazdka sieciowego.

2.2.3.5

Procedura napełniania i zalewania
Urządzenie ICS Aircal wykorzystuje wodę do chłodzenia powietrza. Pojemnik na wodę musi zostać napełniony przed
użyciem urządzenia.
Ostrzeżenie • Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym podczas napełniania lub uzupełniania
pojemnika na wodę, należy wyłączyć i odłączyć urządzenie ICS Aircal od gniazdka ściennego.

Uwaga • Użyj tej procedury:
Jeśli urządzenie ICS Aircal zostało właśnie odebrane z transportu i jest suche. Urządzenie należy napełnić
i zalać.
Jeśli poziom wody wyświetlany na ekranie spadł do zera z powodu niewykonania przez użytkownika
ponownego napełnienia, w czasie gdy wyświetlany był pasek w kolorze pomarańczowym.
Jeśli urządzenie ICS Aircal zostało przechylone o wartość przekraczającą 20° podczas pracy pompy wodnej.
Jeżeli nie spełniono żadnego z powyższych kryteriów, a wskaźnik poziomu wody zmieni kolor na pomarańczowy,
informując o potrzebie napełnienia, w takim przypadku postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w Procedurze
ponownego napełniania.

Uwaga • Używać wyłącznie wody destylowanej. Wykorzystywanie wody z kranu spowoduje odkładanie się osadu
mineralnego i doprowadzi do uszkodzenia ICS Aircal.
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Napełnianie
Wyłącz urządzenie ICS Aircal i odłącz je od gniazdka elektrycznego.
Zetrzyj kurz zgromadzony w górnej części obudowy.
Stojąc przodem do panelu przedniego, zlokalizuj niewielką zaślepkę znajdującą się w tylnej części urządzenia po
prawej. Za pomocą klucza inbusowego (w zestawie) odkręć i zdejmij zaślepkę pojemnika.

A.

Zaślepka pojemnika

Za pomocą klucza inbusowego (w zestawie z łożem) odkręć i zdejmij wewnętrzną zaślepkę.

A.

Druga zaślepka

Rozłóż lejek dostarczony w zestawie z urządzeniem ICS Aircal i umieść go w otworze służącym do napełniania
pojemnika.

A.
ICS Aircal

Lejek
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W celu napełnienia pojemnika wlej wodę do lejka.
Uważnie obserwuj poziom wody. Napełnij pojemnik do wysokości dolnego dziobka. Pamiętaj, aby NIE przepełniać
pojemnika.
Wyjmij lejek.
Wytrzyj rozlaną wodę, która mogła dostać się do zagłębienia, w którym na powrót umieszczona zostanie druga
zaślepka.
Ponownie zamontuj drugą zaślepkę.

Zalewanie
Podłącz kabel zasilający urządzenia do gniazdka elektrycznego i włącz je.
Wyłącz przepływ powietrza.
Zlokalizuj przełącznik zalewania znajdujący się na panelu tylnym

.

Aby włączyć, wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund.
Aby wyłączyć, zwolnij przycisk i odczekaj 5 sekund.
Powtórz krok 4 i 5 w celu przeprowadzenia 10-krotnego włączenia i 10-krotnego wyłączenia.
Naciśnij przycisk bodźca zimnego

. Obniż temperaturę do 12°C.

Gdy temperatura osiągnie wartość zadaną, będzie to oznaczało, że irygator został zalany. Przejdź do części 10.
Przestroga • Jeżeli w ciągu 3 minut osiągnięcie temperatury 12°C nie powiedzie się lub jeżeli uruchomiony
zostanie alarm przekroczenia temperatury, przejdź do procedury Zalewanie przy użyciu elastycznej rurki.
Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka ściennego.
Zdemontuj drugą zaślepkę.
Sprawdź, czy pojemnik na wodę jest pełny. Jeżeli nie, w otworze napełniania pojemnika umieść lejek i uzupełnij
wodę.
Wyjmij lejek i na powrót zamontuj drugą zaślepkę. Dokręć wszystkie śruby.
Załóż zaślepkę zewnętrzną i dokręć wszystkie jej śruby.
Podłącz kabel zasilający urządzenia do gniazdka elektrycznego i włącz je.
Uwaga • Domyślnym współczynnikiem dla przepływu powietrza przy próbie kalorycznej jest przepływ wynoszący
8 litrów na minutę. W przypadku transportu urządzenia ustawienie pokrętła przepływu powietrza może ulec
zmianie. W związku z powyższym konieczne może okazać się wyzerowanie przepływu powietrza.
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Zalewanie przy użyciu elastycznej rurki
Za pomocą strzykawki z dołączoną elastyczną rurką wypompuj z pojemnika taką ilość wody, aby wypełniła
strzykawkę.
Umieść koniec elastycznej rurki w otworze wlotowym pompy. Rurkę skieruj w stronę przedniej części irygatora.

Trzymając wciśnięty przełącznik zalewania

, wstrzyknij wodę do otworu wlotowego.

Zwolnij przełącznik zalewania.
Aby włączyć, wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund.
Aby wyłączyć, zwolnij przycisk i odczekaj 5 sekund.
Powtórz krok 5 i 6 w celu przeprowadzenia 10-krotnego włączenia i 10-krotnego wyłączenia.
Naciśnij przycisk bodźca zimnego

. Obniż temperaturę do 12°C.

Gdy temperatura osiągnie wartość zadaną, będzie to oznaczało, że irygator został zalany. Przejdź do części 11.
Jeżeli w ciągu 3 minut osiągnięcie temperatury 12°C nie powiedzie się, ponownie wykonaj kroki od 1 do 9.
Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka ściennego.
Sprawdź, czy pojemnik na wodę jest pełny. Jeżeli nie, w otworze napełniania pojemnika umieść lejek i uzupełnij
wodę.
Wyjmij lejek i na powrót zamontuj drugą zaślepkę. Dokręć wszystkie śruby.
Załóż zaślepkę zewnętrzną i dokręć wszystkie jej śruby.
Podłącz kabel zasilający urządzenia do gniazdka elektrycznego i włącz je.

ICS Aircal
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2.2.3.6

Procedura wypompowywania wody
Wyłącz urządzenie ICS Aircal i odłącz je od gniazdka elektrycznego.
Zanim otworzysz pokrywę w celu napełnienia pojemnika, najpierw zetrzyj z urządzenia ICS Aircal cały kurz.
Stań przodem do panelu przedniego. Z tyłu po prawej stronie znajdziesz niewielką zaślepkę. Za pomocą klucza
inbusowego (w zestawie z łożem) odkręć i zdejmij zewnętrzną zaślepkę.
Za pomocą klucza inbusowego odkręć i zdejmij drugą zaślepkę.
Za pomocą dostarczonego zestawu ze strzykawką wypompuj wodę z pojemnika. Po usunięciu wody ponownie
załóż obie zaślepki.

3

Panel przedni ICS Aircal
W niniejszej części zawarto opis wszystkich elementów sterujących znajdujących się na panelu przednim urządzenia
ICS Aircal.

3.1

Włącznik/wyłącznik ICS Aircal
Ten przełącznik jest przyciskiem służącym do włączania/wyłączania zasilania urządzenia ICS Aircal zlokalizowanym
w lewym dolnym narożniku panelu przedniego. Urządzenie jest włączone, gdy świeci się zielona dioda LED
i wyświetlacz cyfrowy. Gdy urządzenie ICS Aircal jest włączone, znajduje się ono w trybie pracy.

3.2

Tryb czuwania/pracy
Gdy urządzenie ICS Aircal jest włączone, funkcja przepływu powietrza jest domyślnie aktywna. Przycisk przepływu
powietrza
umożliwia przełączanie urządzenia ICS Aircal pomiędzy trybem czuwania a trybem roboczym.
W trybie czuwania (z wyłączonym przepływem powietrza) irygator pozostaje włączony, natomiast wyłączony jest
przepływ powietrza, pompa wody i powietrza, wentylator, a także urządzenia podgrzewające i schładzające.
Tryb czuwania zalecany jest, gdy urządzenie ICS Aircal zostało podłączone do ICS VNG/ENG, a przełącznik nożny
wykorzystywany jest do uruchamiania pozostałych testów (np. Dix Hallpike) za pośrednictwem oprogramowania
ICS Chartr. Jeżeli urządzenie nie jest wykorzystywane, pamiętaj o wyłączeniu przepływu powietrza.
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3.3

Temperatura

3.3.1

Temperatura zalecana i domyślna
Domyślna wartość temperatury dla bodźca zimnego wynosi 24°C i 50°C dla bodźca ciepłego.

3.3.2

Konfiguracja nowej temperatury

3.3.2.1

Regulacja tymczasowa
W celu skonfigurowania temperatury dla pojedynczego pacjenta, użyj przycisków
. Przycisk — obniża
wartość temperatury, natomiast przycisk + ją zwiększa. Szybsze wciskanie przycisku pozwoli na zmianę wartości
z zachowaniem mniejszego przyrostu, natomiast wciśnięcie i przytrzymanie spowoduje, że wartości będą zmieniać
się szybciej. Wartości temperatury podlegają zmianie co 1/10 stopnia. Zakres temperatury chłodnej wynosi od
12°C do 37°C. Zakres temperatury ciepłej wynosi od 37°C do 50°C. Aby zmienić wartość domyślną temperatury
ciepłej lub chłodnej, patrz Zmiana zapisanych wartości domyślnych.

3.3.3

Przełączanie pomiędzy temperaturą bodźca zimnego i ciepłego
Przyciski temperatury bodźca ciepłego
lub zimnego
umożliwiają operatorowi wybór odpowiedniego
bodźca. Jeżeli urządzenie ICS Aircal zostało podłączone do systemu ICS VNG/ENG, wybór protokołu próby kalorycznej
(np. Ucho lewe — bodziec ciepły) spowoduje automatyczne wybranie temperatury na irygatorze. W związku
z powyższym nie ma konieczności ręcznego dokonywania wyboru. Należy pamiętać, że domyślna temperatura
uruchamiania urządzenia ICS Aircal powinna odpowiadać temperaturze pierwszego protokołu próby kalorycznej
znajdującego się na liście (np. jeżeli rozpoczniesz pracę od Ucho lewe — bodziec zimny, w takim przypadku
urządzenie ICS Aircal powinno domyślnie uruchamiać się w trybie Bodźca zimnego). Istnieje również możliwość
zapisania temperatury rozruchowej (bodźca zimnego lub ciepłego). Domyślnie jest to bodziec zimny. Patrz Zmiana
zapisanych wartości domyślnych.
Wybór temperatury będzie wyświetlany na panelu wyświetlacza. Jeżeli urządzenie ICS Aircal znajduje się w trybie
roboczym, na wyświetlaczu pojawi się wyłącznie aktualnie wybrana temperatura. Na ekranie wyświetlane są bieżące
i zadane wartości temperatury. Po wybraniu temperatury, wartość wyświetlana na ekranie będzie migać do chwili
osiągnięcia różnicy ±0,4 stopnia względem temperatury zadanej lub domyślnej. Cały proces osiągania wymaganej
temperatury potrwa <60 sekund. Jeżeli urządzenie ICS Aircal znajduje się w trybie czuwania, wyświetlane będą
temperatury zadane bodźca ciepłego i zimnego, natomiast temperatura bieżąca nie będzie wyświetlana.

3.4

Czasomierz

3.4.1

Zalecane i domyślne ustawienie czasomierza
Domyślny czas trwania płukania dla próby kalorycznej wynosi 60 sekund.

3.4.2

Ustawianie nowego czasu trwania
W celu skonfigurowania czasu trwania, użyj przycisków
. Przycisk — skraca czas, natomiast przycisk + go
wydłuża. Szybsze wciskanie przycisku pozwoli na zmianę wartości z zachowaniem mniejszego przyrostu, natomiast
wciśnięcie i przytrzymanie spowoduje, że wartości będą zmieniać się szybciej. Zakres czasu wynosi od 1 do 99
sekund. Aby zmienić domyślną wartość czasu trwania, patrz Zmiana zapisanych wartości domyślnych.

ICS Aircal
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Wybór czasu trwania będzie wyświetlany na panelu wyświetlacza. Jeżeli urządzenie ICS Aircal znajduje się w trybie
roboczym, na wyświetlaczu pojawi się czas nastawy. Po uruchomieniu za pomocą przełącznika nożnego lub spustu na
głowicy procedury płukania czasomierz rozpocznie odliczanie do 0. Gdy czasomierz osiągnie wartość 0, rozlegnie się
sygnał dźwiękowy informujący osobę przeprowadzającą test o zakończeniu płukania. Jeżeli urządzenie ICS Aircal
znajduje się w trybie roboczym, na wyświetlaczu pojawi się wyłącznie czas nastawy.

3.5

Współczynnik przepływu powietrza

3.5.1

Zalecany i domyślny współczynnik przepływu powietrza
Domyślnym współczynnikiem dla przepływu powietrza przy próbie kalorycznej jest przepływ wynoszący 8 litrów
na minutę.

3.5.2

Konfiguracja nowego współczynnika przepływu powietrza
Aby wyregulować współczynnik przepływu, przekręć pokrętło znajdujące się z prawej strony przycisku przepływu
powietrza
. Przekręć pokrętło w lewo w celu zwiększenia przepływu lub w prawo w celu jego zmniejszenia.
Zakres przepływu powietrza wynosi od 4,0 do 10 litrów na minutę. Współczynnik przepływu powietrza odpowiada
pozycji pokrętła.
Wybór współczynnika przepływu (wyłącznie bieżącego) będzie wyświetlany na panelu wyświetlacza. Jeżeli
urządzenie ICS Aircal znajduje się w trybie roboczym, na wyświetlaczu pojawi się aktualny współczynnik przepływu.
W przypadku gdy urządzenie ICS Aircal znajduje się w trybie czuwania, ekran zostanie wyłączony.

3.6

Głośność sygnału dźwiękowego
Gdy czasomierz osiągnie wartość 0, rozlegnie się sygnał dźwiękowy informujący osobę przeprowadzającą test
o zakończeniu płukania. Częstotliwość sygnału dźwiękowego będzie wynosić 2000 Hz.

3.6.1

Ustawienia domyślnego sygnału dźwiękowego
Domyślne ustawienie głośności sygnału dźwiękowego to 2.

3.6.2

Zmiana głośności sygnału dźwiękowego
W celu dostosowania głośności sygnału dźwiękowego wciśnij i przytrzymaj przycisk
do momentu, w którym
głośność będzie dla Ciebie satysfakcjonująca. Urządzenie oferuje cztery poziomy głośności sygnału dźwiękowego.
Aby zmienić domyślną wartość głośności sygnału dźwiękowego, patrz Zmiana zapisanych wartości domyślnych.
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3.7

Zmiana zapisanych wartości domyślnych
Umożliwia personalizację wszystkich ustawień. Wybierz temperaturę początkową dla urządzenia ICS Aircal. W celu
spersonalizowania wszystkich ustawień domyślnych (temperatury bodźca ciepłego i zimnego, temperatury podczas
uruchamiania, czasomierza oraz głośności sygnału dźwiękowego) wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy albo przycisk
temperatury bodźca ciepłego
, albo zimnego
. Zachowanie ustawień zostanie potwierdzone
wyemitowaniem 1-sekundowego sygnału dźwiękowego. Należy pamiętać, że domyślna temperatura uruchamiania
urządzenia ICS Aircal powinna odpowiadać temperaturze pierwszego protokołu próby kalorycznej znajdującego się
na liście (np. jeżeli rozpoczniesz pracę od Ucho lewe — bodziec zimny, w takim przypadku urządzenie ICS Aircal
powinno domyślnie uruchamiać się w trybie Bodźca zimnego).

3.8

Wskaźnik poziomu wody
Wskazuje poziom wody w pojemniku. Symbol

oraz pasek w kolorze niebieskim oznaczają, że pojemnik jest

pełny. Symbol
oraz pasek w kolorze niebieskim oznaczają, że pojemnik jest do połowy pełny. Gdy poziom wody
spadnie poniżej poziomu napełnienia połowicznego, pasek zmieni kolor z niebieskiego na pomarańczowy, co będzie
równoznaczne z koniecznością uzupełnienia wody. Symbol

3.8.1

oznacza, że pojemnik na wodę jest pusty.

Procedura ponownego napełniania
Uwaga • NIE stosuj tej procedury napełniania w następujących przypadkach:
1.

Jeśli urządzenie ICS Aircal zostało właśnie odebrane z transportu i jest suche. Urządzenie należy napełnić
i zalać.

2.

Jeśli poziom wody wyświetlany na ekranie spadł do zera z powodu niewykonania przez użytkownika
ponownego napełnienia, w czasie gdy wyświetlany był pasek w kolorze pomarańczowym.

3.

Jeśli urządzenie ICS Aircal zostało przechylone o wartość przekraczającą 20° podczas pracy pompy wodnej.

W przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z wyszczególnionych powyżej sytuacji, przejdź do części Rozpoczęcie
pracy i postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w Procedurze napełniania i zalewania.

Uwaga • Używać wyłącznie wody destylowanej. Wykorzystywanie wody z kranu spowoduje odkładanie się osadu
mineralnego i doprowadzi do uszkodzenia ICS Aircal.
Wyłącz urządzenie ICS Aircal i odłącz je od gniazdka ściennego.
Zanim otworzysz pokrywę w celu napełnienia pojemnika, najpierw zetrzyj z urządzenia ICS Aircal cały kurz.
Stań przodem do panelu przedniego urządzenia ICS Aircal. Z tyłu po prawej stronie znajdziesz niewielką zaślepkę.
Za pomocą klucza inbusowego (w zestawie z łożem irygatora) odkręć i zdejmij zewnętrzną zaślepkę.
Za pomocą klucza inbusowego odkręć i zdejmij drugą zaślepkę.
Rozłóż lejek dostarczony w zestawie z urządzeniem ICS Aircal i umieść go w otworze służącym do napełniania
pojemnika.
W celu napełnienia pojemnika wlej wodę do lejka.
Uważnie obserwuj poziom wody. Napełnij pojemnik do wysokości dolnego dziobka. Pamiętaj, aby NIE przepełniać
pojemnika.

ICS Aircal
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Głowica i przełącznik nożny ICS Aircal
Ostrzeżenie • Pamiętaj, aby NIE przepełniać pojemnika. Jeżeli do zagłębień w miejscu, w którym znajduje
się druga zaślepka, dostała się woda, przed ponownym zamontowaniem drugiej zaślepki należy ją
dokładnie wytrzeć.
Zamontuj ponownie drugą zaślepkę i dokręć śruby.
Załóż zaślepkę zewnętrzną i dokręć wszystkie jej śruby.
Podłącz kabel zasilający urządzenia ICS Aircal do gniazdka elektrycznego i włącz je.
Uwaga • Z powodu ryzyka zamarznięcia podczas transportu niezbędne jest spuszczenie wody z pojemnika na wodę
przed wysyłką urządzenia ICS Aircal. Patrz Procedura wypompowywania wody.

4

Głowica i przełącznik nożny ICS Aircal

4.1

Głowica
Osoba przeprowadzająca badanie może trzymać głowicę w dowolny, wygodny dla siebie sposób. Funkcja czasu
przepływu uruchamiana jest za pomocą spustu znajdującego się na głowicy. Światło otoskopu można włączać
i wyłączać za pomocą przycisku znajdującego się z tyłu rękojeści, poniżej soczewki.

A.
B.
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Wziernik wewnętrzny
Spust aktywacji czasu przepływu

C.
D.

Szerokokątna soczewka otoskopu
Włącznik/wyłącznik światła

ICS Aircal
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4.1.1

Wziernik
Przestroga • Nigdy nie należy umieszczać wziernika wewnętrznego bezpośrednio w uchu pacjenta.
Przed rozpoczęciem procedury płukania na głowicę zawsze najpierw należy umieścić jednorazowy wziernik.
Wziernik jednorazowy jest przeznaczony do jednorazowego użytku.

4.1.2

Obiektyw
Obiektyw należy czyścić za pomocą ściereczki do czyszczenia optyki. W przypadku uszkodzenia lub pęknięcia
soczewki istnieje możliwość zakupienia nowej. Wysuń uszkodzoną soczewkę i wsuń nową. Patrz Akcesoria ►32,
aby zapoznać się z listą akcesoriów.

4.1.3

Włącznik/wyłącznik światła
Podczas irygacji należy włączyć światło, aby móc obejrzeć błonę bębenkową i upewnić się, że strumień powietrza jest
prawidłowo skierowany. Domyślnie światło jest włączone, gdy urządzenie ICS Aircal jest w trybie pracy. Aktywacja
urządzeń zostanie potwierdzona w momencie, w którym światło zacznie mrugać, co będzie równoznaczne
z uruchomieniem próby kalorycznej / płukania poprzez naciśnięcie przełącznika nożnego lub spustu na głowicy.
Jeżeli urządzenie ICS Aircal będzie pozostawać w stanie bezczynności przez 10 minut, światło zostanie wyłączone
automatycznie.

4.1.4

Działanie spustu
Jeśli włączony został przepływ powietrza, a temperatura wynosi ±0,4 wartości zadanej, wciśnięcie spustu rękojeści
uruchomi czasomierz, który rozpocznie odliczanie oraz spowoduje zapalenie się światła na głowicy. (Ustawiona
temperatura musi zostać osiągnięta, aby uruchomić timer i aby światło zaczęło migać).
Jeżeli urządzenie ICS Aircal zostało podłączone do systemu ICS VNG/ENG:
•

W przypadku VNG, pierwsze wciśnięcie również uruchomi śledzenie, a kolejne rozpoczną nagrywanie wideo lub
śledzenie środka, w zależności od ustawień oprogramowania.

•

W przypadku ENG, pierwsze wciśnięcie również uruchomi śledzenie, a kolejne wycentrują je.

Jeżeli komputer został włączony, lecz nie uruchomiono na nim oprogramowania VNG/ENG firmy Natus, aktywacja
czasu przepływu możliwa jest poprzez wciśnięcie spustu aktywacji czasu przepływu i przytrzymanie go przez
5 sekund. Funkcje spustu czasu przepływu działają równocześnie z przełącznikiem nożnym głowicy.
Jeżeli spust rękojeści zostanie wciśnięty więcej niż raz, NIE spowoduje to zatrzymania ani ponownego uruchomienia
czasomierza odliczania. W przypadku wyłączonego przepływu powietrza wciśnięcie spustu rękojeści NIE spowoduje
uruchomienia czasomierza odliczania.

4.2

Przełącznik nożny
Działanie
Przełącznik nożny służy do uruchamiania czasomierza przepływu.
W przypadku podłączenia systemu ICS VNG/ENG oraz wybrania za pośrednictwem oprogramowania próby
kalorycznej pierwsze naciśnięcie przełącznika nożnego spowoduje uruchomienie czasomierza oraz rozpoczęcie
nagrywania śledzenia. Kolejne naciśnięcia spowodują wyśrodkowanie śledzenia (ENG/VNG) lub rozpoczęcie
nagrywania (tylko VNG).

ICS Aircal
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Jeżeli komputer został włączony, lecz nie uruchomiono na nim oprogramowania VNG/ENG firmy Natus, aktywacja
czasu przepływu możliwa jest poprzez wciśnięcie przełącznika nożnego i przytrzymanie go przez 5 sekund. Funkcje
przełącznika nożnego działają równocześnie ze spustem czasu przepływu znajdującym się na głowicy.
Jeżeli przełącznik nożny zostanie wciśnięty więcej niż raz, NIE spowoduje to zatrzymania ani ponownego
uruchomienia czasomierza odliczania.
Jeżeli urządzenie ICS Aircal znajduje się w trybie czuwania, naciśnięcie przełącznika nożnego NIE spowoduje
uruchomienia czasomierza odliczania. W trybie czuwania przełącznik nożny umożliwia uruchomienie
w oprogramowaniu ICS VNG/ENG dowolnego testu.

5

Wykonywanie płukania kalorycznego

5.1

Przygotowanie do testowania
Włącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania znajdujący się w lewym dolnym narożniku panelu przedniego.
Automatycznie wybrana zostanie temperatura domyślna (zgodnie z ustawieniami domyślnymi będzie to bodziec
zimny), co zostanie potwierdzone zapaleniem się zielonej diody LED oraz wyświetlanymi na ekranie wartościami
liczbowymi. Do momentu osiągnięcia temperatury zadanej wartość temperatury bieżącej będzie migać. W przypadku
pierwszego uruchomienia urządzenia osiągnięcie temperatury zadanej potrwa około 60 sekund. Po osiągnięciu
temperatury zadanej (±0,4°C) wartość temperatury bieżącej przestanie migać.
Za pomocą zwykłego otoskopu lub głowicy z wyłączonym przepływem powietrza zbadaj przewód słuchowy pod
kątem obecności woskowiny oraz w celu określenia optymalnego toru strumienia powietrza. Przewód słuchowy nie
powinien zawierać woskowiny. W przeciwnym razie przed przystąpieniem do stymulacji konieczne będzie jej
usunięcie. Do usuwania woskowiny nie należy używać wody, ponieważ spowoduje to obniżenie temperatury
w przewodzie słuchowym w związku z pozostającą w nim wodą.
Upewnij się, że pacjent znajduje się w odpowiedniej pozycji, tj. leży na wznak z głową odchyloną pod kątem 30°.

Grawitacja

L SCC
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5.2

Procedura testowa
Wykonaj wszystkie cztery płukania zgodnie z poniższymi wskazówkami:
Upewnij się, czy na głowicę założony został nowy wziernik.
Poinstruuj pacjenta, aby jego oczy pozostawały otwarte (VNG) lub zamknięte (ENG).
Załóż gogle przeznaczone do wykonywania VNG. W przypadku pacjentów, u których ma zostać wykonane ENG,
należy zalecić zamknięcie oczu.
Rozpocznij rejestrowanie odpowiedzi oraz płukanie.
Rozpocznij badanie pacjenta, wykonując 20–30 sekundowe płukania.
Po osiągnięciu limitu czasu, urządzenie ICS Aircal wyemituje sygnał dźwiękowy. W takiej sytuacji należy wyjąć
głowicę z ucha pacjenta i kontynuować procedurę.
Tuż po wystąpieniu odpowiedzi szczytowej pozwól pacjentowi na skupienie wzroku.
Rejestruj ruchy gałek ocznych do momentu ustąpienia odpowiedzi.
Wyrzuć zużyty wziernik i ostrożnie umieść głowicę na łożu.
ICS Aircal zostało podłączone do systemu ICS VNG/ENG, kolejne wciśnięcie przełącznika aktywacji czasu przepływu
spowoduje wyśrodkowanie śledzenia VNG/ENG lub rozpoczęcie nagrywania VNG. (Przełącznik nożny, jeżeli został
zamontowany, również może zostać wykorzystany do rozpoczęcia i wyśrodkowania śledzenia, a także do
nagrywania).

6

Bezpieczeństwo systemu ICS Aircal
Ten podręcznik zawiera informacje, przestrogi oraz ostrzeżenia, do których należy się stosować, aby
zagwarantować bezpieczne użytkowanie systemu ICS Aircal.
Uwaga • W każdym przypadku należy się też stosować do obowiązujących przepisów lokalnych.
Jeśli urządzenie ICS Aircal jest wykorzystywane wraz z systemami VNG/ENG, należy postępować zgodnie z wszystkimi
informacjami, przestrogami i ostrzeżeniami znajdującymi się w podręczniku urządzenia testowego. Informacje
z zakresu specyfikacji bezpieczeństwa dotyczących systemów VNG/ENG zawierają właściwe instrukcje.
Wszelkie poważne incydenty, które miały miejsce w związku z urządzeniem, należy zgłaszać firmie
Natus Manufacturing Limited i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent
mają siedzibę.

ICS Aircal

21

Bezpieczeństwo systemu ICS Aircal

6.1

Glosariusz symboli
Symbol

Nazwa symbolu
zgodnie
z przytoczoną
normą

Odniesienie do
normy

Nazwa symbolu
w normie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wskazanie wyrobu
medycznego

Niniejszy produkt jest
wyrobem medycznym.

Dyrektywa
93/42/EWG

Dyrektywa dot. urządzeń
medycznych

Oznakowanie CE

Oznacza zgodność
z europejskimi normami
technicznymi.

XXXX
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Objaśnienie

(Numer jednostki
notyfikowanej znajduje się
pod symbolem).

MDR 2017/745

Rozporządzenie UE
dotyczące wyrobów
medycznych

21 CFR
801.109(b)(1)

Etykieta — wyrób
wydawany na receptę

Tylko na receptę

Wskazuje, że wyrób jest
dopuszczany do sprzedaży
przez uprawnionego
pracownika służby zdrowia
lub na jego zlecenie.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ilość

Liczba części w opakowaniu.

Dyrektywa
2012/19/UE

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny (WEEE)

Instrukcje
utylizacji po
upłynięciu
okresu trwałości
użytkowej

Wskazuje, że zużytego
sprzętu elektrycznego
i elektronicznego nie należy
wyrzucać razem z odpadami
niesegregowanymi, ale
zbierać oddzielnie.

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

Wyroby medyczne —
Symbole do stosowania
na etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu
i w dostarczanych z nimi
informacjach.

Producent

Wskazuje producenta
wyrobu medycznego.

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

Wyroby medyczne —
Symbole do stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i
w dostarczanych z nimi
informacjach — Część 1:
Wymagania ogólne.

Data produkcji

Oznacza datę
wyprodukowania wyrobu
medycznego.

ISO 15223-1 nr
referencyjny
5.1.5

Wyroby medyczne —
Symbole do stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i
w dostarczanych z nimi
informacjach.

Kod partii lub
kod serii

Wskazuje numer partii
producenta, który umożliwia
zidentyfikowanie partii lub
serii.

ICS Aircal
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Symbol

ICS Aircal

Nazwa symbolu
zgodnie
z przytoczoną
normą

Odniesienie do
normy

Nazwa symbolu
w normie

ISO 15223-1 nr
referencyjny
5.1.6

Wyroby medyczne —
Symbole do stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i
w dostarczanych z nimi
informacjach.

Numer
katalogowy

Wskazuje numer katalogowy
producenta, który umożliwia
zidentyfikowanie wyrobu
medycznego.

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

Wyroby medyczne —
Symbole do stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i
w dostarczanych z nimi
informacjach — Część 1:
Wymagania ogólne.

Numer seryjny

Wskazuje numer seryjny
producenta, aby można było
zidentyfikować określony
wyrób medyczny.

Wykaz UL

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Certyfikaty Nationally
Recognized Testing
Laboratories (NRTL).

IEC 60601-1, nr
referencyjny
Tabela D.2,
symbol 20
(IEC 60417-5333)

Medyczne urządzenia
elektryczne — Część 1:
Ogólne wymagania
dotyczące podstawowego
bezpieczeństwa oraz
funkcjonowania
zasadniczego

Część aplikacyjna
typu BF

Do oznaczenia części
aplikacyjnej typu BF zgodnej
z IEC 60601-1.

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

Wyroby medyczne —
Symbole do stosowania
na etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu
i w dostarczanych z nimi
informacjach.

Zapoznaj się
z instrukcją
użytkowania

Wskazuje użytkownikowi
konieczność odwołania się
do instrukcji użytkownika.

IEC 60601-1, nr
referencyjny
Tabela D.2,
symbol
bezpieczeństwa 10
(ISO 7010-M002)

Medyczne urządzenia
elektryczne — Część 1:
Wymagania ogólne
dotyczące bezpieczeństwa
podstawowego oraz
funkcjonowania
zasadniczego.

Postępować
zgodnie
z instrukcją
użytkowania

Zapoznaj się z instrukcją
obsługi / broszurą.

Objaśnienie

UWAGI DOTYCZĄCE
SPRZĘTU ME
„Postępować zgodnie
z instrukcją użycia”.
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Symbol

Odniesienie do
normy

Nazwa symbolu
w normie

ISO 15223-1,
klauzula 5.4.4
ISO 60601-1
Tabela D.1
symbol 10

Wyroby medyczne —
Symbole do stosowania
na etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu
i w dostarczanych z nimi
informacjach.

Nazwa symbolu
zgodnie
z przytoczoną
normą
Przestroga

Wskazuje na potrzebę
zapoznania się z instrukcją
użytkowania w celu
uzyskania ważnych
informacji ostrzegawczych,
takich jak ostrzeżenia
i środki ostrożności, których
z różnych przyczyn nie
można przedstawić na
samym wyrobie medycznym.

Medyczne urządzenia
elektryczne — Część 1:
Wymagania ogólne
dotyczące bezpieczeństwa
podstawowego oraz
funkcjonowania
zasadniczego.
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Objaśnienie

IEC 60601-1,
Tabela D.2
symbol 2

Medyczne urządzenia
elektryczne — Część 1:
Wymagania ogólne
dotyczące bezpieczeństwa
podstawowego oraz
funkcjonowania
zasadniczego.

Ogólny znak
ostrzegawczy

Wskazuje na potrzebę
zapoznania się z instrukcją
użytkowania w celu
uzyskania ważnych
informacji ostrzegawczych,
takich jak ostrzeżenia
i środki ostrożności, których
z różnych przyczyn nie
można przedstawić na
samym wyrobie medycznym.

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

Wyroby medyczne —
Symbole do stosowania
na etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i
w dostarczanych z nimi
informacjach.

Nie używać, jeśli
opakowanie jest
uszkodzone

Wskazuje wyrób medyczny,
którego nie można używać,
jeśli opakowanie zostało
uszkodzone lub jest otwarte.

ISO 15223-1 nr
referencyjny
5.3.7
(ISO 7000-0632)

Wyroby medyczne —
Symbole do stosowania
na etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i
w dostarczanych z nimi
informacjach.

Ograniczenia
temperatury

Określa granice temperatury
(przechowywania), na którą
można bezpiecznie wystawić
wyrób medyczny.

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

Wyroby medyczne —
Symbole do stosowania
na etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i
w dostarczanych z nimi
informacjach.

Ograniczenie
wilgotności

Określa zakres wilgotności,
na którą można bezpiecznie
wystawić urządzenie
medyczne podczas
przechowywania.

ICS Aircal
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Symbol

Odniesienie do
normy

Nazwa symbolu
w normie

ISO 15223-1:2016
nr referencyjny
5.3.9
(ISO 7000-2621)

Wyroby medyczne —
Symbole do stosowania
na etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i
w dostarczanych z nimi
informacjach.

Nazwa symbolu
zgodnie
z przytoczoną
normą
Ograniczenie
dotyczące
ciśnienia
atmosferycznego

Objaśnienie
Wskazuje akceptowalne
górne i dolne wartości
graniczne ciśnienia
atmosferycznego podczas
transportu
i przechowywania.
ISO 15223 Ograniczenie
ciśnienia atmosferycznego
ISO 7000 Ograniczenie
ciśnienia atmosferycznego

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

Wyroby medyczne —
Symbole do stosowania
na etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i
w dostarczanych z nimi
informacjach.

Nie używać
ponownie

Symbole graficzne do
stosowania na urządzeniu

Stan gotowości

Wskazuje przełącznik lub
położenie przełącznika, za
pomocą którego część
urządzenia można przełączyć
w stan gotowości.

Symbole graficzne do
stosowania na urządzeniu

Niejonizujące
promieniowanie
elektromagnetyczne

Oznacza ogólnie
podwyższone i potencjalnie
niebezpieczne poziomy
promieniowania
niejonizującego.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Przełącznik
nożny

Zlokalizowany na panelu
tylnym. Złącze przełącznika
nożnego.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Złącze systemu
ICS VNG/ENG

Zlokalizowane na panelu
tylnym. Złącze systemu ICS
VNG/ENG.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Złącze USB

Zlokalizowane na panelu
tylnym. Złącze komputera
(wykorzystywane do
uaktualniania
oprogramowania
sprzętowego oraz przyszłej
rozbudowy).

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Przełącznik
zalewania

Zlokalizowany na panelu
tylnym. Przełącznik
zalewania pojemnika na
wodę.

ISO 7000/
IEC 60417

UWAGA: Synonimami słów
„nie używać ponownie” są
„jednorazowy” i „użyć tylko
raz”.

Symbol 5009

ISO 7000/
IEC 60417
Symbol 5140

ICS Aircal

Wskazuje, że wyrób
medyczny jest przeznaczony
do jednorazowego użytku,
czyli użycia u jednego
pacjenta podczas jednego
zabiegu.
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Bezpieczeństwo systemu ICS Aircal

6.2

Ogólne ostrzeżenia, przestrogi i uwagi
Produkty ICS firmy Natus Medical Denmark ApS nie są przeznaczone do użytku z jakimikolwiek urządzeniami,
które nie zostały zatwierdzone przez firmę Natus Medical Denmark ApS. Używanie produktów Natus ICS
z niezatwierdzonymi częściami może stwarzać ryzyko dla pacjenta. Wszystkie elementy urządzenia ICS Aircal nadają
się do stosowania w środowisku pacjenta.

6.2.1

Ostrzeżenia
Ostrzeżenie • Poniższe warunki lub praktyki mogą stwarzać ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała
u użytkownika lub pacjenta:
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•

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zachowania gwarancji, urządzenie ICS Aircal powinno być
serwisowane wyłącznie przez pracowników autoryzowanego serwisu. W przypadku stwierdzenia
usterek w funkcjonowaniu urządzenia należy sporządzić szczegółową listę usterek i skontaktować się
z dostawcą. Nie wolno używać przyrządu, w którym występują usterki.

•

Trzymać urządzenie z dala od płynów. Nie dopuścić, aby do urządzenia dostała się wilgoć.
Wilgoć wewnątrz urządzenia może spowodować jego uszkodzenie, a także stwarzać ryzyko porażenia
prądem użytkownika lub pacjenta.

•

Nie można używać urządzenia ICS Aircal w obecności środków łatwopalnych (gazów) lub
w środowisku bogatym w tlen.

•

Urządzenie ICS Aircal jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym
o kontrolowanych zakłóceniach pola o częstotliwościach radiowych. Nabywca lub użytkownik
urządzenia ICS Aircal może pomóc w zapobieganiu zakłóceniom elektromagnetycznym, utrzymując
minimalną odległość między przenośnymi urządzeniami komunikacyjnymi wykorzystującymi
częstotliwości radiowe.

•

Urządzenie ICS Aircal należy zainstalować i wprowadzić do eksploatacji, postępując zgodnie
z informacjami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) podanymi w tym
podręczniku. Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne o częstotliwościach radiowych mogą
zaburzać działanie elektrycznego sprzętu medycznego. Pracę urządzenia ICS Aircal może zakłócać inny
sprzęt objęty wymaganiami komitetu CISPR dotyczącymi emisji.

•

Stosowanie akcesoriów i przewodów innych niż wskazane na liście akcesoriów zawartej w niniejszym
podręczniku może spowodować podniesienie poziomów emisji lub obniżenie odporności urządzenia
ICS Aircal.

•

Przypadkowe uszkodzenie lub nieprawidłowa obsługa mogą mieć negatywny wpływ na działanie
urządzenia. Aby uzyskać porady, należy skontaktować się z dostawcą.

•

Niezawodność uziemienia można osiągnąć tylko wtedy, gdy sprzęt jest podłączony do odpowiednika
gniazda klasy szpitalnej.

•

Zaleca się wykorzystanie ustawień domyślnych w celu zapewnienia stymulacji, która pozwoli uzyskać
odpowiedź porównywalną z płukaniem wodą. Zbyt długi czas trwania przekraczający 60 sekund lub
zmienione ustawienia temperatury mogą wywołać u pacjenta dyskomfort.

•

Używać tylko aksesoriów określonych w części Specyfikacje techniczne.

ICS Aircal

Bezpieczeństwo systemu ICS Aircal

6.2.2

Przestrogi
Przestroga • Poniższe warunki lub praktyki mogą stwarzać ryzyko obrażeń ciała u użytkownika lub pacjenta
bądź ryzyko uszkodzenia danych lub urządzenia:

6.2.3

•

Nie wolno spożywać, wkładać do ognia ani wykorzystywać żadnych elementów w sposób inny niż
opisany w sekcji Przeznaczenie produktu w tym podręczniku.

•

Urządzenie można utylizować tak jak typowe odpady elektroniczne, zgodnie z lokalnymi przepisami.

•

Nigdy nie należy umieszczać wziernika głowicy roboczej w uchu pacjenta bez założonego
zewnętrznego wziernika jednorazowego. Wziernik należy umieszczać w uchu pacjenta ostrożnie.
Należy unikać stosowania nadmiernej siły i zachować odpowiednią głębokość, aby uniknąć zranienia.

•

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać
korzystanie ze sprzętu.

•

Przestrzegać instrukcji dotyczących czyszczenia.

•

Nie czyścić ani nie używać ponownie wziernika.

•

Nie spoglądać bezpośrednio na wiązkę światła ani nie kierować jej w stronę oczu innych osób. Może
to spowodować ich uszkodzenie.

Uwagi
Uwaga • Poniższe warunki lub praktyki wymagają od użytkownika szczególnej uwagi:

6.3

•

Ze względów bezpieczeństwa i z powodu wpływu na kompatybilność elektromagnetyczną akcesoria
podłączane do gniazd sprzętu muszą być tego samego typu co akcesoria oryginalne.

•

Zalecamy, aby urządzenia nie ustawiać na innych urządzeniach (z wyjątkiem ICS Chartr 200 VNG/ENG, jak
opisano w części Konfiguracja pomieszczenia) ani w miejscach o słabej wentylacji, ponieważ może to
wpłynąć na wydajność urządzenia. W przypadku ustawienia na innym urządzeniu lub obok niego należy się
upewnić, że nie wpłynęło to na pracę urządzenia.

•

Należy spuścić wodę ze zbiornika i zabezpieczyć obudowę pompy powietrza śrubami transportowymi przed
wysyłką.

•

Szczegółowe informacje na temat urządzenia znajdują się w rozdziale Informacje dodatkowe.

•

Jeżeli prawidłowe działanie lub bezpieczeństwo pracy irygatora jest w jakikolwiek sposób zakłócone, należy
odłączyć irygator od gniazdka elektrycznego i zabezpieczyć go przed dalszym użyciem.

•

Użytkownik może poprosić producenta o wydruk instrukcji użytkowania.

Producent
Natus Medical Denmark APS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup Dania
Tel.: +45 45 75 55 55
Faks: +45 45 75 55 59
E-mail: otoinfo@natus.com
Strona internetowa: hearing-balance.natus.com

ICS Aircal
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Serwis, czyszczenie i konserwacja

6.3.1

Zakres odpowiedzialności producenta
Uważa się, że producent ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowania, niezawodność i działanie sprzętu
tylko przy spełnieniu następujących warunków:
•

Wszelkie operacje dotyczące złożenia, rozbudowy, kalibracji, modyfikacji lub naprawy zostały wykonane przez
producenta sprzętu lub personel upoważniony przez producenta.

•

Instalacja elektryczna, do której podłączone jest urządzenie, jest zgodna z wymaganiami określonymi
w rozdziale zawierającym dane techniczne w niniejszej instrukcji.

•

Sprzęt jest używany zgodnie z instrukcjami użytkowania.

Producent zastrzega sobie prawo do wyłączenia swojej wszelkiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowania,
niezawodność oraz działanie sprzętu w przypadku jego serwisowania lub napraw wykonywanych przez inne podmioty.
Uwaga • Elektroniczną kopię niniejszego dokumentu można znaleźć na stronie internetowej firmy Natus.

6.3.2

Instrukcje dostępu do elektronicznej instrukcji użytkowania (eIFU)
Kopia instrukcji obsługi w formacie PDF znajduje się w powiązanym obszarze produktu:
•

Hearing and Balance (słuch i równowaga): https://hearing-balance.natus.com/manuals

Wyszukaj „ICS Aircal Air Caloric Irrigator” i wybierz wersję w swoim lokalnym języku, aby uzyskać instrukcję obsługi.
Pliki można drukować, zapisywać lub przeszukiwać za pomocą programu Adobe Reader. Program Adobe Reader
można pobrać bezpośrednio ze strony Adobe Systems (www.adobe.com).

7

Serwis, czyszczenie i konserwacja
Ostrzeżenie • Wskazuje, że istnieje możliwość odniesienia obrażeń, śmierci lub innych poważnych reakcji
niepożądanych związanych z użyciem lub niewłaściwym użyciem urządzenia.

7.1

Serwis
Ostrzeżenie • Ze względów bezpieczeństwa oraz zachowania gwarancji czynności serwisowe oraz naprawy
sprzętu elektromedycznego powinny być wykonywane tylko przez producenta urządzenia lub personel
w autoryzowanych punktach serwisowych. W przypadku stwierdzenia usterek w funkcjonowaniu
urządzenia należy dokonać szczegółowego opisu usterek i skontaktować się z dostawcą. Nie wolno używać
urządzenia, w którym występują usterki.

7.2

Czyszczenie
Dbaj o czystość i możliwie najstaranniejsze czyszczenie urządzenia ICS Aircal. Do czyszczenia pokrywy zewnętrznej
i głowicy należy używać miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki z dodatkiem niewielkiej ilości łagodnego detergentu.
Ostrzeżenie • Urządzenie należy przechowywać z dala od płynów. Nie wolno dopuścić, aby do urządzenia
dostała się wilgoć. Wilgoć wewnątrz urządzenia może spowodować jego uszkodzenie, a także stwarzać
ryzyko porażenia prądem użytkownika lub pacjenta.
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ICS Aircal

Informacje dodatkowe

7.2.1

Soczewka głowicy
Obiektyw należy czyścić za pomocą ściereczki do czyszczenia optyki.

7.2.2

Wziernik (zewnętrzny)
Wzierniki przeznaczone są wyłącznie do użytku jednorazowego. Dodatkowe wzierniki można nabyć w firmie
Natus Medical Denmark ApS lub u jej lokalnego przedstawiciela.

7.2.3

Utylizacja
Przestroga • Wzierniki (zewnętrzne) są jednorazowe i przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.
Utylizacja zużytych wzierników powinna odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami.
Firma Natus Medical Incorporated zobowiązuje się przestrzegać wymogów Dyrektywy Unii Europejskiej 2012/19/UE
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ang. Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Przepisy te stanowią, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być zbierany oddzielnie do prawidłowego
przetwarzania i odzysku w celu zapewnienia, że zostanie ponownie wykorzystany lub poddany recyklingowi
w sposób bezpieczny. Zgodnie z tym zobowiązaniem firma Natus Medical Incorporated może przekazać obowiązek
odbioru i recyklingu użytkownikowi końcowemu, chyba że ustalono inaczej. Prosimy o kontakt w celu uzyskania
szczegółowych informacji na temat systemów zbiórki i odzysku dostępnych w Twoim regionie pod adresem
natus.com.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) zawiera materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne
i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, jeśli taki zużyty sprzęt (WEEE) nie zostanie właściwie
przetworzony. Dlatego użytkownicy końcowi mają również do odegrania ważną rolę w celu zapewnienia
bezpiecznego ponownego wykorzystania i recyklingu WEEE. Użytkownicy sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie
mogą wyrzucać WEEE razem z innymi odpadami. Użytkownicy powinni korzystać z miejskich programów zbiórki
odpadów lub obowiązku przyjmowania odpadów przez producenta/importera bądź korzystać z usług firm
posiadających licencję na transport odpadów, aby zmniejszyć niepożądany wpływ na środowisko w związku
z utylizacją zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz aby zwiększyć możliwości ponownego użycia,
recyklingu oraz odzyskiwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Sprzęt oznaczony przekreślonym koszem na kółkach to sprzęt elektryczny i elektroniczny. Symbol przekreślonego
kosza na śmieci oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać razem
z niesegregowanymi odpadami, ale należy je odbierać osobno.

7.3

Konserwacja
Kalibracja
Omawiany system nie wymaga kalibracji. Niemniej jeżeli system nie działa zgodnie z oczekiwaniami, konieczne może
okazać się ponowne przeprowadzenie kalibracji.
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Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy Natus pod adresem www.natus.com.
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Dane techniczne
Urządzenie ICS Aircal to urządzenie typu 1079 firmy Natus Medical Denmark ApS.

Środowisko pracy
Temperatura

od +15 do +35°C (od 59 do +95°F)
Eksploatacja w temperaturze poniżej –20°C (–4°F) lub powyżej +60°C (140°F)
może spowodować nieodwracalne uszkodzenie.

Wilgotność względna

< 90%, 35°C bez skraplania

Ciśnienie powietrza

od 600 hPa do 1060 hPa

Przechowywanie i obsługa
Temperatura

od –25°C do +60°C (od –13°F do +140°F)

Wilgotność względna

< 90%, 35°C bez skraplania

Ciśnienie powietrza

od 500 hPa do 1060 hPa

Pojemnik

Uwaga • Jeśli urządzenie ICS Aircal będzie przechowywane przez dłuższy czas,
kiedy nie będzie używane ani transportowane, pojemnik powinien być pusty.

Normy
Bezpieczeństwo

Klasa I, typ BF, IPX0.
Zgodny z:
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)

EMC

IEC 60601-1-2:2014

Funkcjonowanie

30

Zakres temperatur bodźca

od 12°C do 50°C

Bodziec zimny

od 12°C do 37°C (zalecane ustawienie: 24°C)

Bodziec ciepły

od 37°C do 50°C (zalecane ustawienie: 50°C)

Odczyt temperatury

Cyfrowy

Czas do osiągnięcia wymaganej
temperatury

< 60 sekund

Dokładność temperatury

±0,4°C

Zakres czasu

1 do 99 sekund (zalecane ustawienie: 60 sekund)

Zakres szybkości przepływu

4,0–10 litrów na minutę (zalecane ustawienie: 8 litrów na minutę)

Dokładność szybkości przepływu

±0,4 litra na minutę

ICS Aircal

Dane techniczne

Wymiary
Szerokość

34,3 cm (13,5 cala)

Głębokość

30,5 cm (12 cali)

Wysokość

10,2 cm (4 cale)

Ciężar
Przy pustym pojemniku

7,9 kg (17,5 funta)

Przy pełnym pojemniku

8,2 kg (18 funta)

Zasilanie
Napięcie wejściowe

100–240 V AC, 50/60 Hz

Pobór mocy

<192 VA

Bezpiecznik

T 1,6 H 250 V

Część aplikacyjna
Częścią aplikacyjną urządzenia ICS Aircal jest głowica irygatora.

Zasadnicze działanie
Urządzenie ICS Aircal nie ma zasadniczych parametrów funkcjonalnych.

ICS Aircal
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Akcesoria
Element

Numer części

Wziernik (25 szt.)

8-62-44100

Obiektyw

8-35-33300

Zestaw strzykawki

8-62-46300

Lejek

1-12-66100

Zestaw łoża dla głowicy

8-62-46200

7-pinowy kabel mini-DIN (ICS Chartr 200, Hortmann Vestlab)

8-71-90400

9-pinowy D-sub do 7-pinowego mini-DIN (ICS Chartr XP)

8-71-90300

Przełącznik nożny

8-35-39700

Przewód zasilania, klasa szpitalna IEC, USA

7630024

Kabel zasilający, standardowy, UE

8-71-240

Kabel zasilający, Wielka Brytania

8-71-80200

Przewód zasilania, AUS

8-71-82700

Przewód zasilania, BR

8-71-90600

ICS Aircal
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Uwagi dotyczące kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC)
•

Urządzenie ICS Aircal jest częścią systemu elektrycznego do zastosowań medycznych, w związku z czym wymaga
stosowania szczególnych środków bezpieczeństwa. Z tego względu należy stosować się ściśle do instrukcji
dotyczących instalacji i eksploatacji zawartych w tym dokumencie.

•

Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne o wysokiej częstotliwości, takie jak telefony komórkowe, mogą
zakłócać pracę urządzenia ICS Aircal.

IEC 60601-1:2012 i IEC 60601-1-2:2014
Wskazówki i deklaracje producenta — emisje elektromagnetyczne dla wszystkich urządzeń i systemów
Urządzenie ICS Aircal jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Użytkownik urządzenia ICS Aircal powinien
zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Test emisji

Zgodność

Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne

Emisje RF CISPR11

Grupa 1

Urządzenie ICS Aircal wykorzystuje energię RF wyłącznie w ramach funkcji wewnętrznych.
Dlatego też poziom emisji fal o częstotliwości radiowej jest bardzo niski i nie powinien
zakłócać pracy znajdujących się w pobliżu urządzeń elektronicznych.

Emisje RF CISPR11

Klasa A

Emisje harmoniczne
IEC 61000-3-2

Spełnia wymagania

Wahania napięcia / emisje
migotania IEC 61000-3-3

Spełnia wymagania

Urządzenie ICS Aircal nadaje się do użytku w środowisku szpitalnym i klinicznym.
Charakterystyka EMISJI tego urządzenia umożliwia jego użytkowanie w obszarach
przemysłowych i szpitalach (klasa A według CISPR 11). Jeśli sprzęt będzie używany
w budynkach mieszkalnych (co z reguły wymaga oznaczenia klasy B według CISPR 11),
może nie zapewniać stosownej ochrony usług łączności radiowej. Użytkownik może być
zmuszony do zastosowania środków ograniczających zakłócenia, na przykład do
przemieszczenia sprzętu lub skierowania go w inną stronę.

Wskazówki i deklaracje producenta — odporność elektromagnetyczna dla wszystkich urządzeń i systemów
Urządzenie ICS Aircal jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Użytkownik urządzenia ICS Aircal powinien
zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Badanie odporności

Poziom testowy według normy Poziom zgodności
IEC 60601

Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne

Wyładowania
elektrostatyczne (ESD)

±8 kV (stykowe)

±8 kV (stykowe)

IEC 61000-4-2

±2 kV, ±4 kV,

±2 kV, ±4 kV,

±8 kV, ±15 kV (przez powietrze)

±8 kV, ±15 kV (przez powietrze)

Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub
pokryte płytkami ceramicznymi. Jeżeli podłogi
pokryte są materiałem syntetycznym, wilgotność
względna powinna wynosić co najmniej 30%.

±2 kV dla przewodów zasilania

±2 kV dla przewodów zasilania

±1 kV dla przewodów wejścia
i wyjścia

±1 kV dla przewodów wejścia
i wyjścia

Zaburzenia udarowe

±1 kV (między przewodami)

±1 kV (między przewodami)

IEC 61000-4-5

±2 kV (między przewodami
a ziemią)

±2 kV (między przewodami
a ziemią)

±2 kV (między przewodami
wejścia/wyjścia a ziemią)

±2 kV (między przewodami
wejścia/wyjścia a ziemią)

0% UT; 0,5 cyklu

0% UT; 0,5 cyklu

Pod kątem 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° i 315°

Pod kątem 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° i 315°

0% UT; 1 cykl

0% UT; 1 cykl

oraz

oraz

Serie szybkich
elektrycznych stanów
przejściowych
IEC 61000-4-4

Spadki napięcia, krótkie
przerwy i wahania napięcia
na liniach wejściowych
zasilania IEC 61000-4-11

Przerwy napięcia na liniach
wejściowych zasilania

70% UT; 25/30 cykli

70% UT; 25/30 cykli

Jedna faza: pod kątem 0°

Jedna faza: pod kątem 0°

0% UT; 250/300 cykli

0% UT; 250/300 cykli

Jakość głównej sieci zasilającej powinna odpowiadać
poziomowi dla typowego środowiska komercyjnego
lub szpitalnego.
Jakość głównej sieci zasilającej powinna odpowiadać
poziomowi dla typowego środowiska komercyjnego
lub szpitalnego.

Jakość głównej sieci zasilającej powinna odpowiadać
poziomowi dla typowego środowiska komercyjnego
lub szpitalnego. Jeśli użytkownik urządzenia ICS
Aircal wymaga jego ciągłej pracy nawet podczas
przerw w zasilaniu sieciowym, zaleca się podłączenie
urządzenia ICS Aircal do zasilacza awaryjnego lub
akumulatora.

IEC 61000-4-11

ICS Aircal
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Pole magnetyczne
o częstotliwości sieci
energetycznej (50/60 Hz)

30 A/m

Brak odpowiednich portów, na
które może to wpływać

IEC 61000-4-8

Natężenie pól magnetycznych o częstotliwości sieci
energetycznej powinno utrzymywać się na
poziomach właściwych dla typowej lokalizacji
w typowym środowisku komercyjnym lub
szpitalnym.

UT jest napięciem sieciowym prądu przemiennego przed zastosowaniem poziomu badania.

Wskazówki i deklaracje producenta — odporność elektromagnetyczna dla urządzeń i systemów używanych w środowisku profesjonalnej opieki
zdrowotnej
Urządzenie ICS Aircal jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Użytkownik urządzenia ICS Aircal powinien
zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Badanie odporności

Poziom testowy według
normy IEC 60601

Poziom zgodności

Przewodzenie RF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

od 150 kHz do 80 MHz

od 150 kHz do 80 MHz

6 V rms

6 V rms

pasma ISM

pasma ISM

Emitowane fale radiowe

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

od 80 MHz do 2,7 GHz

od 80 MHz do 2,7 GHz

Pola zbliżeniowe z komunikacji
bezprzewodowej w częstotliwości radiowej

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

Środowisko elektromagnetyczne —
wytyczne

Odległość pomiędzy częściami
elektronicznymi urządzenia ICS Aircal
a sprzętem komunikacyjnym
wykorzystującym częstotliwości radiowe
musi być większa niż 30 cm (11,8 cala).

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odległość dla wyższego zakresu częstotliwości.
Uwaga 2: Niniejsze wytyczne mogą nie obowiązywać w niektórych przypadkach. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ pochłanianie
i odbijanie fal przez budynki, przedmioty i ludzi.
a. Natężenia pola od stałych nadajników, takich jak stacje bazowe dla telefonów radiowych (komórkowych/bezprzewodowych) oraz naziemnych
radiotelefonów, radia amatorskiego, radiofonii AM i FM oraz transmisji telewizyjnych, nie można dokładnie przewidzieć. W celu ustalenia
warunków elektromagnetycznych powodowanych przez stałe nadajniki radiowe należy przeprowadzić pomiar poziomu zakłóceń
elektromagnetycznych w danej lokalizacji. Jeżeli natężenie pola mierzone w miejscu, w którym używane jest urządzenie ICS Aircal, przekracza
odpowiedni poziom zgodności RF, urządzenie ICS Aircal należy obserwować w celu zweryfikowania jego prawidłowego działania. W przypadku
stwierdzenia nieprawidłowego działania konieczne może okazać się zastosowanie dodatkowych środków, takich jak zmiana ustawienia lub
lokalizacji urządzenia ICS Aircal.
b. W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenia pola powinny być mniejsze niż 3 V/m.
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Zalecane odległości między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami komunikacyjnymi o częstotliwości radiowej (RF) a urządzeniem ICS Aircal
Urządzenie ICS Aircal jest przeznaczone do użycia w środowisku elektromagnetycznym o kontrolowanych zakłóceniach powodowanych przez
emitowane pole o częstotliwości radiowej. ICS Aircal może pomóc w zapobieganiu zakłóceniom elektromagnetycznym, utrzymując minimalny odstęp
pomiędzy przenośnym i ruchomym sprzętem komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości radiowe (nadajnikami) a urządzeniem ICS Aircal według
poniższych zaleceń, w zależności od maksymalnej mocy wyjściowej sprzętu komunikacyjnego.
Maksymalna znamionowa moc
wyjściowa nadajnika
W

Odległość oddzielająca w zależności od częstotliwości nadajnika
m
od 150 kHz do 80 MHz

od 80 MHz do 800 MHz

od 800 MHz do 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

Dla nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej nieokreślonej powyżej zalecaną odległość oddzielającą d w metrach (m) można oszacować za pomocą
równania zależnego od częstotliwości nadajnika, gdzie P to maksymalna moc wyjściowa nadajnika w watach (W) podana przez producenta nadajnika.
Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odległość dla wyższego zakresu częstotliwości.
Uwaga 2: Niniejsze wytyczne mogą nie obowiązywać w niektórych przypadkach. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ
pochłanianie i odbijanie fal przez budynki, przedmioty i ludzi.

IEC 60601-1-2:2007 i EN 60601-1-2:2007
Wskazówki i deklaracje producenta — emisje elektromagnetyczne dla wszystkich urządzeń i systemów
Urządzenie ICS Aircal jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Użytkownik urządzenia ICS Aircal powinien
zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Test emisji

Zgodność

Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne

Emisje fal radiowych

Grupa 1

Urządzenie ICS Aircal wykorzystuje energię RF wyłącznie w ramach funkcji wewnętrznych.
Dlatego też poziom emisji fal o częstotliwości radiowej jest bardzo niski i nie powinien
zakłócać pracy znajdujących się w pobliżu urządzeń elektronicznych.

Klasa A

Urządzenie ICS Aircal może być używane we wszystkich środowiskach, w tym w budynkach
mieszkalnych oraz budynkach bezpośrednio podłączonych do publicznej sieci
energetycznej niskiego napięcia zasilającej budynki przeznaczone do celów mieszkalnych.

CISPR11
Emisje fal radiowych
CISPR11
Emisje harmoniczne

Spełnia wymagania

IEC 61000-3-2
Wahania napięcia / emisje
migotania IEC 61000-3-3

ICS Aircal

Spełnia wymagania

Charakterystyka EMISJI tego urządzenia umożliwia jego użytkowanie w obszarach
przemysłowych i szpitalach (klasa A według CISPR 11). Jeśli sprzęt będzie używany
w budynkach mieszkalnych (co z reguły wymaga oznaczenia klasy B według CISPR 11),
może nie zapewniać stosownej ochrony usług łączności radiowej. Użytkownik może być
zmuszony do zastosowania środków ograniczających zakłócenia, na przykład do
przemieszczenia sprzętu lub skierowania go w inną stronę.
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Wskazówki i deklaracje producenta — odporność elektromagnetyczna dla wszystkich urządzeń i systemów
Urządzenie ICS Aircal jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Użytkownik urządzenia ICS Aircal powinien
zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Poziom testowy według
normy IEC 60601

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne

±6 kV (stykowe)

±6 kV (stykowe)

±8 kV (przez powietrze)

±8 kV (przez powietrze)

Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub pokryte
płytkami ceramicznymi. Jeżeli podłogi pokryte są
materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna
wynosić co najmniej 30%.

Serie szybkich elektrycznych
stanów przejściowych

±2 kV dla przewodów
zasilania

±2 kV dla przewodów
zasilania

IEC 61000-4-4

±1 kV dla przewodów
wejścia i wyjścia

±1 kV dla przewodów
wejścia i wyjścia

Zaburzenia udarowe

±1 kV (między przewodami)

±1 kV (między przewodami)

IEC 61000-4-5

±2 kV (między przewodami
a ziemią)

±2 kV (między przewodami
a ziemią)

Zapady napięcia, krótkie
przerwy i zmiany napięcia
zasilającego w liniach
zasilających

< 5% UT (> 95% spadek
wartości UT) dla 0,5 cyklu

< 5% UT (> 95% spadek
wartości UT) dla 0,5 cyklu

40% UT (60% spadek przez
UT) dla 5 cykli

40% UT (60% spadek przez
UT) dla 5 cykli

70% UT (30% spadek przez
UT) dla 25 cykli

70% UT (30% spadek przez
UT) dla 25 cykli

< 5% UT (> 95% spadek
wartości UT) dla 5 s

< 5% UT (> 95% spadek
wartości UT) dla 5 s

3 A/m

3 A/m

Badanie odporności
Wyładowania
elektrostatyczne (ESD)
IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-11

Pole magnetyczne
o częstotliwości sieci
energetycznej (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

Jakość głównej sieci zasilającej powinna odpowiadać
poziomowi dla typowego środowiska komercyjnego lub
szpitalnego.

Jakość głównej sieci zasilającej powinna odpowiadać
poziomowi dla typowego środowiska komercyjnego lub
szpitalnego.
Jakość głównej sieci zasilającej powinna odpowiadać
poziomowi dla typowego środowiska komercyjnego lub
szpitalnego. Jeśli użytkownik urządzenia ICS Aircal wymaga
jego ciągłej pracy nawet podczas przerw w zasilaniu
sieciowym, zaleca się podłączenie urządzenia ICS Aircal do
zasilacza awaryjnego lub akumulatora.

Natężenie pól magnetycznych o częstotliwości sieci
energetycznej powinno utrzymywać się na poziomach
właściwych dla typowej lokalizacji w typowym środowisku
komercyjnym lub szpitalnym.

UT jest napięciem sieciowym prądu przemiennego przed zastosowaniem poziomu badania.
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Wskazówki i deklaracje producenta — odporność elektromagnetyczna dla urządzeń i systemów, które NIE służą do podtrzymywania życia.
Urządzenie ICS Aircal jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Użytkownik urządzenia ICS Aircal powinien
zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku.
Badanie odporności
Przewodzony sygnał o częstotliwości
radiowej IEC 61000-4-6

Poziom testowy według
normy IEC 60601

Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne

3 V rms

3 V rms

od 150 kHz do 80 MHz

od 150 kHz do 80 MHz

Przenośne i ruchome środki łączności radiowej
nie powinny być używane w odległości bliższej
od jakiejkolwiek części urządzenia ICS Aircal,
w tym między innymi od kabli, niż zalecana
odległość, obliczona na podstawie równania
odpowiedniego do częstotliwości nadajnika.
Zalecana odległość:
d = 1,2

Emitowany sygnał o częstotliwości
radiowej IEC 61000-4-3

3 V/m

3 V/m

od 80 MHz do 2,5 GHz

od 80 MHz do 2,5 GHz

d = 1,2

w zakresie od 80 MHz do 800 MHz

d = 2,3

w zakresie od 80 MHz do 2.5 GHz,

gdzie P oznacza maksymalną wyjściową moc
znamionową nadajnika w watach (W), podaną
przez producenta nadajnika, a d oznacza
zalecaną odległość w metrach (m).
Zmierzone w terenie natężenie pola
elektromagnetycznego pochodzącego ze
stacjonarnych nadajników emitujących fale
a
radiowe powinno być dla każdego zakresu
b
częstotliwości niższe niż poziom zgodności .
Zakłócenia mogą występować w pobliżu sprzętu
oznaczonego następującym symbolem:

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odległość dla wyższego zakresu częstotliwości.
Uwaga 2: Niniejsze wytyczne mogą nie obowiązywać w niektórych przypadkach. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ pochłanianie
i odbijanie fal przez budynki, przedmioty i ludzi.
a. Pasma ISM (przeznaczone do zastosowań przemysłowych, naukowych i medycznych) w zakresie od 150 kHz do 80 MHz to 6,765 MHz do
6,795 MHz; 13,553 MHz do 13,567 MHz; 26,957 MHz do 27,283 MHz oraz 40,66 MHz do 40,70 MHz.
b. Poziomy zgodności w pasmach częstotliwości ISM pomiędzy 150 kHz i 80 MHz w zakresie częstotliwości od 80 MHz do 2,5 GHz mają na celu
zmniejszenie prawdopodobieństwa, że mobilne lub przenośne urządzenia komunikacyjne spowodują zakłócenia radiowe, jeżeli znajdą się
przypadkowo w miejscu przebywania pacjentów. Z tego powodu we wzorze służącym do obliczania zalecanej odległości dla nadajników
pracujących w tych zakresach częstotliwości jest stosowany dodatkowy współczynnik 10/3.
c. Natężenia pola od stałych nadajników, takich jak stacje bazowe dla telefonów radiowych (komórkowych/bezprzewodowych) oraz naziemnych
radiotelefonów, radia amatorskiego, radiofonii AM i FM oraz transmisji telewizyjnych, nie można dokładnie przewidzieć. W celu ustalenia
warunków elektromagnetycznych powodowanych przez stałe nadajniki radiowe należy przeprowadzić pomiar poziomu zakłóceń
elektromagnetycznych w danej lokalizacji. Jeżeli natężenie pola mierzone w miejscu, w którym używane jest urządzenie ICS Aircal, przekracza
odpowiedni poziom zgodności RF, urządzenie ICS Aircal należy obserwować w celu zweryfikowania jego prawidłowego działania. W przypadku
stwierdzenia nieprawidłowego działania konieczne może okazać się zastosowanie dodatkowych środków, takich jak zmiana ustawienia lub
lokalizacji urządzenia ICS Aircal.
d. W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenia pola powinny być mniejsze niż 3 V/m.
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Zalecane odległości między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami komunikacyjnymi o częstotliwości radiowej (RF) a urządzeniem ICS Aircal
Urządzenie ICS Aircal jest przeznaczone do użycia w środowisku elektromagnetycznym o kontrolowanych zakłóceniach powodowanych przez
emitowane pole o częstotliwości radiowej. ICS Aircal może pomóc w zapobieganiu zakłóceniom elektromagnetycznym, utrzymując minimalny odstęp
pomiędzy przenośnym i ruchomym sprzętem komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości radiowe (nadajnikami) a urządzeniem ICS Aircal według
poniższych zaleceń, w zależności od maksymalnej mocy wyjściowej sprzętu komunikacyjnego.
Maksymalna znamionowa moc
wyjściowa nadajnika
W

Odległość oddzielająca w zależności od częstotliwości nadajnika
m
od 150 kHz do 80 MHz

od 80 MHz do 800 MHz

od 800 MHz do 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

Dla nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej nieokreślonej powyżej zalecaną odległość oddzielającą d w metrach (m) można oszacować za pomocą
równania zależnego od częstotliwości nadajnika, gdzie P to maksymalna moc wyjściowa nadajnika w watach (W) podana przez producenta nadajnika.
Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odległość dla wyższego zakresu częstotliwości.
Uwaga 2: Niniejsze wytyczne mogą nie obowiązywać w niektórych przypadkach. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ma wpływ
pochłanianie i odbijanie fal przez budynki, przedmioty i ludzi.
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Rozwiązywanie problemów
Problem
Ciągły sygnał dźwiękowy oznacza ostrzeżenie
o przegrzaniu urządzenia ICS Aircal.

Opcja 1:

Przyjrzyj się wskaźnikowi poziomu wody. Jeśli pasek ma kolor
pomarańczowy, oznacza to konieczność uzupełnianie wody w ICS
Pojemnik na wodę jest pusty/prawie pusty. Aircal. Wyłącz ICS Aircal. Postępuj zgodnie z procedurą napełniania
i zalewania w rozdziale Procedura napełniania i zalewania. Włącz
Urządzenie ICS Aircal podczas pracy
urządzenie i upewnij się, czy działa prawidłowo.
pompy zostało odchylone o 20° lub więcej
Opcja 2:
stopni, w związku z czym istnieje ryzyko
Przyjrzyj się wskaźnikowi poziomu wody. Jeśli pasek ma kolor
przedostania się powietrza do pompy.
niebieski, poziom wody jest dostateczny, jednak wymaga
ICS Aircal nie działa prawidłowo.
uzupełnienia. Wyłącz ICS Aircal. Postępuj zgodnie z procedurą
napełniania i zalewania w rozdziale Procedura napełniania
i zalewania.

Przyczyny:
1.
2.

3.

Dodatkowo poziom wody w pojemniku można sprawdzić również
wzrokowo. W przypadku bardzo niskiego poziomu lub braku wody
należy ją uzupełnić. Włącz urządzenie i upewnij się, czy działa
prawidłowo.
Bez względu na to, czy urządzenia działa, czy nie, skontaktuj się
z obsługą techniczną firmy Natus Medical Denmark ApS, zgłaszając
wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem urządzenia ICS Aircal.
Procedura wypompowywania wody

Uwaga • W przypadku
transportowania urządzenia
zadbaj o:
1) spuszczenie wody
z pojemnika, aby uniknąć
uszkodzeń spowodowanych
zamarznięciem oraz
2) zabezpieczenie obudowy
pompy powietrza śrubami
transportowymi dostarczonymi
wraz z urządzeniem.
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1.

Wyłącz urządzenie ICS Aircal i odłącz je od gniazdka
ściennego.

2.

Zanim otworzysz pokrywę w celu napełnienia
pojemnika, najpierw zetrzyj z ICS Aircal cały kurz.

3.

Stań przodem do panelu przedniego irygatora.
Z tyłu po prawej stronie znajdziesz niewielką
zaślepkę. Za pomocą klucza inbusowego
(w zestawie z łożem) odkręć i zdejmij zaślepkę.

4.

Za pomocą klucza inbusowego odkręć i zdejmij
drugą zaślepkę.

5.

Za pomocą dostarczonego zestawu ze
strzykawką wypompuj wodę z pojemnika.

6.

Podłącz urządzenie ICS Aircal do gniazdka
ściennego, a następnie włącz je.

7.

Wyłącz przepływ powietrza.

8.

W celu zalania pompy znajdź przełącznik zalewania
znajdujący się na panelu tylnym.

9.

Aby włączyć, wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund.

Procedury dotyczące oprogramowania sprzętowego
W celu uaktualnienia oprogramowania sprzętowego urządzenia ICS Aircal znajdź nośnik ICS Aircal Firmware oraz
komputer, na którym zainstalowany został sterownik urządzenia ICS Aircal. W celu zainstalowania sterownika
urządzenia, zanim przejdziesz do wykonywania dalszych czynności, postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi się
w części Instalacja sterownika urządzenia.

ICS Aircal
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12.1

Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego
Wyłącz urządzenie ICS Aircal.
Na panelu tylnym znajdź przycisk trybu oprogramowania sprzętowego (otwór A) oraz złącze USB (B).

A.

Przycisk oprogramowania sprzętowego

B.

Złącze USB

Podłącz kabel USB do złącza USB urządzenia ICS Aircal oraz do złącza USB komputera.
Włącz komputer i znajdź nośnik zawierający uaktualnienie oprogramowania sprzętowego urządzenia ICS Aircal.
Przy użyciu długopisu podczas włączania urządzenia ICS Aircal wciśnij i przytrzymaj przycisk trybu
oprogramowania sprzętowego. Przycisk trzymaj wciśnięty przez 3 sekundy (ekran stanie się pusty).
Aby uruchomić program aktualizacji, dwukrotnie kliknij plik AircalFirmwareUpdate.exe.
Kliknij Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe Arical.
Uwaga • Jeśli aktualizacja zakończy się niepowodzeniem, kliknij Zapisz dziennik aktualizacji do pliku tekstowego.
Wyślij ten plik do działu obsługi klienta firmy Natus Medical Denmark ApS.

12.2

Instalacja sterownika urządzenia
Procedura ta pozwala zainstalować sterownik urządzenia na komputerze w celu uaktualnienia oprogramowania
sprzętowego urządzenia ICS Aircal.
Włącz komputer.
Znajdź aktualizację oprogramowania sprzętowego ICS Aircal.
W folderze aktualizacji, znajdującym się w folderze Aircal Driver, znajdź plik AirCalInstaller.exe.
Dwukrotnie kliknij plik, aby uruchomić instalator.

40

ICS Aircal

