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Descrierea dispozitivului

1

Descrierea dispozitivului
Irigatorul caloric cu aer ICS Aircal® este un stimulator caloric cu aer ușor de utilizat și precis, care se folosește pentru
evocarea nistagmusului în timpul examinărilor VNG/ENG. Dispozitivul asigură stimularea termică prin utilizarea unui
flux de aer controlat cu grijă. Temperatura aerului poate fi ajustată între 12°C și 50°C. Sistemul permite presetarea
a două temperaturi: una pentru stimulare calorică caldă, una pentru stimulare calorică rece. Controlul precis al
temperaturii este asigurat prin utilizarea unui termistor aflat în apropierea punctului de distribuție a fluxului de aer.
Designul inovator al capului de distribuție otoscopic permite observarea punctului de stimulare, permițând răspunsuri
valide și repetabile.

1.1

Domeniu de utilizare
Un stimulator caloric pe bază de aer este un dispozitiv care transmite un flux de aer către canalul auditiv, la un debit
controlat al aerului și la o temperatură controlată, scopul său fiind acela de a testa funcția vestibulară a sistemului de
echilibru corporal al unui pacient. Stimularea vestibulară a canalelor semicirculare provoacă mișcări involuntare ale
ochiului, care sunt măsurate și înregistrate de un nistagmograf.

1.2

Utilizatori preconizați și grup de pacienți țintă
Sistemul ICS Aircal trebuie folosit doar de către personal medical calificat, care dispune de cunoștințe medicale și
științifice fundamentale pentru realizarea procedurii.
Sistemul ICS Aircal este destinat pacienților de toate vârstele care pot tolera testarea.

1.3

Beneficii clinice
Testul caloric este o procedură clinică convențională care implică dirijarea de către clinician a aerului sau apei calde
și reci în canalul auditiv al pacientului pentru o anumită perioadă de timp; mișcările oculare rezultate sunt măsurate
și analizate. Testarea calorică se efectuează inițial fără fixare, iar apoi se asigură fixarea la o anumită perioadă de
timp după terminarea prezentării stimulilor. Aceste teste sunt concepute pentru a face parte dintr-o baterie de teste
vestibulare, pentru a ajuta la diagnosticul diferențial.

1.4

Contraindicații și reacții adverse
Nu efectuați irigarea în cazul pacienților care prezintă perforații ale membranei timpanice.

1.5

Convenții tipografice
Folosirea avertismentelor, atenționărilor și a notelor
Pentru a atrage atenția asupra informațiilor privind siguranța și utilizarea adecvată a dispozitivului sau a software-ului,
în manual sunt folosite fraze de precauție precum:
Avertisment • Indică posibilitatea unui risc de rănire, deces sau alte reacții adverse grave, asociate cu
utilizarea sau utilizarea incorectă a dispozitivului.
Atenție • Indică posibilitatea unei probleme la dispozitiv, asociate cu utilizarea sau utilizarea incorectă
a acestuia. Astfel de probleme includ funcționarea defectuoasă, defecțiunea dispozitivului, deteriorarea
acestuia sau deteriorarea altor bunuri.
Notă • Indică faptul că trebuie să acordați o atenție specială.

ICS Aircal
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2.1

Configurarea camerei
A

H

D
B
G

C
E
A.
B.
C.
D.
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Chiuvetă
Computer
Dulap pentru echipamente
Dulapuri suspendate

F
E.
F.
G.
H.

Scaun examinator
Scaun pentru picior
Masă de examinare
Telefon

ICS Aircal

Noțiuni de bază
Dispozitivul ICS Aircal este proiectat pentru a fi utilizat la orice nivel accesibil, de exemplu, pe o masă sau pe un
cărucior. Dispozitivul ICS Aircal poate fi stivuit cu piesa ICS Chartr® 200 VNG/ENG. Cel mai bine este ca dispozitivul
ICS Aircal să se afle deasupra, astfel să poată fi reumplut cu apă la nevoie. Capul de distribuție trebuie să poată
ajunge la urechea pacientului. Asigurați-vă că scaunul poate fi ajustat la o înălțime care să vă permită să vizualizați
membrana timpanică (timpanul) în timpul efectuării irigării.
Atenție • Sistemul ICS Aircal trebuie să fie utilizat doar de personal medicale calificat.

2.2

Instalarea și configurarea

2.2.1

Îndepărtarea șuruburilor pentru transport
Pentru a preveni posibilele deteriorări în timpul transportului, carcasa pompei de aer este fixată cu șuruburi pentru
transport. Aceste șuruburi trebuie îndepărtate pentru a permite carcasei să se deplaseze, reducându-se astfel
volumul de zgomot produs de pompa de aer. Este important să păstrați șuruburile de transport pentru a fixa carcasa
în caz că dispozitivul trebuie să fie transportat.
1. Îndepărtați șuruburile pentru transport (A) și (B).
2. Păstrați-le împreună cu trusa de seringi, pâlnia și imbusul.

2.2.2

Instalarea suportului pentru capul de distribuție
Notă • Instalați suportul înainte de a umple rezervorul de apă. Pentru instalare, dispozitivul ICS Aircal trebuie să fie
înclinat cu mai mult de 20°. Dacă rezervorul de apă conține apă, prin înclinarea dispozitivului s-ar putea introduce
aer în sistem. Riscul ca sistemul să sufere deteriorări este minor, însă ar fi necesară pregătirea rezervorului de apă
pentru ca sistemul să funcționeze corespunzător și să nu se supraîncălzească.
Înainte de a instala suportul pentru capul de distribuție, stabiliți cum ar trebui montat:
•

Suportul poate fi montat pe stânga sau pe dreapta aparatului.

•

Pentru aparatele amplasate la distanță față de marginea mesei, se recomandă montarea suportului în poziție
orizontală (A).
Pentru aparatele montate pe marginea mesei, se recomandă montarea suportului în unghi (B).

ICS Aircal
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1. Găsiți punga livrată cu suportul, care conține trei șuruburi și un imbus.
2. Cu partea aleasă pentru susținerea suportului îndreptată spre tavan și cu partea inferioară a aparatului înspre
dumneavoastră, așezați dispozitivul ICS Aircal pe o parte.
3. Găsiți orificiile de montare a consolei.

4. Prindeți consola de aparat folosind imbusul pentru a strânge șuruburile.
5. Țineți suportul cu partea care susține partea inferioară a capului de distribuție îndreptată spre partea frontală
a aparatului. Glisați suportul pe consolă în poziție orizontală.

6. Pentru aparatele amplasate pe marginea mesei, înclinați consola în față până se oprește.
7. Asigurați-vă că orificiul de montare de pe consolă este aliniat la orificiul de montare al suportului.
Prindeți suportul de consolă folosind imbusul pentru a strânge șurubul.
8. Păstrați imbusul cu trusa de seringi. Veți avea nevoie de el la umplerea rezervorului cu apă.
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2.2.3

Înțelegerea panoului posterior ICS Aircal

Portul USB

2.2.3.1

permite actualizări de firmware. Consultați Proceduri de firmware ► 38.

Conectarea întrerupătorului de picior
Dispozitivul ICS Aircal include întrerupătorul de picior. Conectați întrerupătorul de picior la partea posterioară
a irigatorului
. Dacă dispozitivul ICS Aircal este conectat la un sistem ICS VNG/ENG și doriți să folosiți
întrerupătorul de picior pentru a porni alte teste decât testul caloric, irigatorul trebuie să fie pornit pentru a putea
folosi întrerupătorul de picior.

2.2.3.2

Conectarea la un sistem ICS VNG/ENG
Dispozitivul ICS Aircal poate fi conectat la un sistem ICS VNG/ENG. Conectați cablul irigatorului la partea posterioară
a irigatorului

și la sistemul ICS VNG/ENG.

Interconectarea celor două dispozitive oferă funcții suplimentare. Consultați Operațiune trigger activare ► 19
pentru mai multe informații.

2.2.3.3

Conectarea cablului de alimentare la priză
Dispozitivul ICS Aircal trebuie să fie conectat la o priză de perete, conectând cablul de alimentare la dispozitivul
ICS Aircal și introducând cablul în priza de perete.

A. Conectorul pentru cablul de alimentare
ICS Aircal
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Avertisment • Pentru a evita pericolul de electrocutare, acest echipament trebuie conectat doar la o sursă
de alimentare cu împământare de protecție.

2.2.3.4

Deconectarea cablului de alimentare de la priză
Înainte de a realiza orice conexiune, opriți dispozitivul ICS Aircal și orice dispozitiv prevăzut cu propria sa sursă de
alimentare, pe care urmează să îl conectați.
Avertisment • Pentru a deconecta dispozitivul de la rețea, scoateți ștecărul din priza de perete. Amplasați
aparatul astfel încât să puteți scoate ușor ștecărul din priza de perete.

2.2.3.5

Procedura de umplere și pregătire
Dispozitivul ICS Aircal utilizează apă pentru a răci aerul. Rezervorul de apă trebuie umplut înainte de utilizarea
dispozitivului.
Avertisment • Pentru a preveni electrocutarea, dispozitivul ICS Aircal trebuie să fie oprit și deconectat de la
priza de perete la umplerea sau reumplerea rezervorului de apă.

Notă • Utilizați această procedură:
1. Dacă dispozitivul ICS Aircal tocmai a fost primit din transport și este uscat. Acesta trebuie umplut și pregătit.
2. Dacă nivelul de apă din afișaj a ajuns la zero deoarece utilizatorul nu l-a reumplut niciodată când era prezentă
bara portocalie.
3. Dacă dispozitivul ICS Aircal a fost înclinat la mai mult de 20° cu pompa de apă în funcțiune.
Dacă niciunul dintre aceste criterii nu a fost îndeplinit, iar afișajul nivelului de apă prezintă o linie portocalie și este
nevoie de reumplere, urmați instrucțiunile din Procedura de reumplere.

Notă • Utilizați doar apă distilată. Folosirea apei obișnuite de la robinet va cauza depuneri de minerale și va
deteriora dispozitivul ICS Aircal.
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Umplerea
1. Opriți dispozitivul ICS Aircal și deconectați-l de la priza electrică de perete.
2. Ștergeți praful de pe carcasă.

3. Cu fața către panoul frontal, găsiți capacul mic din partea din dreapta spate. Cu ajutorul imbusului (furnizat),
deșurubați capacul rezervorului și demontați-l.

A.

Capacul rezervorului

4. Cu ajutorul imbusului (furnizat cu suportul), deșurubați capacul interior și demontați-l.

A.

Capacul interior

5. Extindeți pâlnia furnizată cu dispozitivul ICS Aircal și amplasați-o în orificiul de reumplere al rezervorului.

A.
ICS Aircal

Pâlnie
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Noțiuni de bază
6. Turnați apă în pâlnie pentru a umple rezervorul.
7. Monitorizați îndeaproape nivelul apei. Umpleți până la partea inferioară a buzei. NU umpleți rezervorul
peste limită.
8. Demontați pâlnia.
9. Ștergeți apa în exces care s-ar fi putut revărsa în șanțurile mici unde se află capacul interior.
10. Puneți la loc capacul interior.

Pregătirea
1. Conectați cablul de alimentare al dispozitivului la priza de perete și porniți-l.
2. Opriți fluxul de aer.
3. Găsiți comutatorul de pregătire pe panoul posterior

.

4. Apăsați comutatorul de pregătire pentru pornire și țineți-l apăsat 5 secunde.
5. Pentru a opri, eliberați comutatorul de pregătire și așteptați 5 secunde.
6. Repetați pașii 4 și 5 de 10 ori în total pentru pornire și de 10 ori pentru oprire.
7. Apăsați butonul de răcire

. Reduceți temperatura la 12°C.

8. Dacă temperatura ajunge la temperatura setată, irigatorul este pregătit. Continuați la pasul 10.
Atenție • Dacă temperatura nu ajunge la 12°C în aproximativ 3 minute sau dacă se declanșează alarma
de supratemperatură, treceți la procedura Pregătirea cu tub îndoit.
9. Opriți dispozitivul și deconectați-l de la priza de perete.
10. Îndepărtați capacul interior.
11. Verificați dacă rezervorul de apă este plin. În caz contrar, amplasați pâlnia în orificiul de alimentare al
rezervorului și mai adăugați apă.
12. Îndepărtați pâlnia și puneți la loc capacul interior. Strângeți șuruburile pentru fixare.
13. Puneți la loc capacul exterior și strângeți șuruburile pentru fixare.
14. Conectați cablul de alimentare al dispozitivului la priza de perete și porniți-l.
Notă • Debitul implicit de aer pentru irigarea calorică este de 8 litri/minut. Dacă dispozitivul este transportat,
se poate modifica setarea butonului pentru debitul de aer. Poate fi necesar să resetați fluxul de aer.
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Pregătirea cu tub îndoit
1. Luați seringa cu tub îndoit și scoateți suficientă apă din rezervor pentru a umple seringa.
2. Puneți capătul tubului îndoit în orificiul de alimentare a pompei. Tubul va fi îndreptat către partea frontală
a irigatorului.

3. În timp ce apăsați comutatorul de pregătire

, injectați apa în orificiul de alimentare.

4. Eliberați comutatorul de pregătire.
5. Apăsați comutatorul de pregătire pentru pornire și țineți-l apăsat 5 secunde.
6. Pentru a opri, eliberați comutatorul de pregătire și așteptați 5 secunde.
7. Repetați pașii 5 și 6 de 10 ori în total pentru pornire și de 10 ori pentru oprire.
8. Apăsați butonul de răcire

. Reduceți temperatura la 12°C.

9. Dacă temperatura ajunge la temperatura setată, irigatorul este pregătit. Continuați la pasul 11.
10. Dacă temperatura nu ajunge la 12°C în aproximativ 3 minute, repetați pașii de la 1 la 9.
11. Opriți dispozitivul și deconectați-l de la priza de perete.
12. Verificați dacă rezervorul de apă este plin. În caz contrar, amplasați pâlnia în orificiul de alimentare al
rezervorului și mai adăugați apă.
13. Îndepărtați pâlnia și puneți la loc capacul interior. Strângeți șuruburile pentru fixare.
14. Puneți la loc capacul exterior și strângeți șuruburile pentru fixare.
15. Conectați cablul de alimentare al dispozitivului la priza de perete și porniți-l.

ICS Aircal
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2.2.3.6

Procedura de scoatere a apei
1. Opriți dispozitivul ICS Aircal și deconectați-l de la priza electrică de perete.
2. Ștergeți orice urmă de praf de pe dispozitivul ICS Aircal înainte de a deschide carcasa pentru a reumple
rezervorul.
3. Așezați-vă cu fața spre panoul frontal. În partea din dreapta spate se află un capac mic. Cu ajutorul imbusului
(furnizat cu suportul), deșurubați capacul exterior și demontați-l.
4. Cu ajutorul imbusului, deșurubați capacul interior și demontați-l.
5. Cu ajutorul trusei de seringi furnizate, scoateți apa din rezervor. Puneți la loc ambele capace după ce ați scos
apa.

3

Panou frontal ICS Aircal
Această secțiune descrie toate comenzile funcționale de pe panoul frontal al dispozitivului ICS Aircal.

3.1

Pornirea/oprirea dispozitivului ICS Aircal
Acest întrerupător este un întrerupător de pornire/oprire prin apăsare aflat în partea din stânga jos a panoului
frontal, care pornește și oprește dispozitivul ICS Aircal. Dispozitivul este pornit atunci când ledul verde și afișajul
digital se aprind. Când dispozitivul ICS Aircal este pornit, acesta se află în modul de operare.

3.2

Mod standby/operare
Când este pornit dispozitivul ICS Aircal, modul implicit este cu fluxul de aer activat. Apăsarea butonului pentru flux de
aer
va comuta dispozitivul ICS Aircal între modul standby și modul de operare. În modul standby (cu fluxul de
aer oprit), irigatorul este pornit, însă fluxul de aer, pompa de apă și aer, ventilatorul și mecanismele de încălzire și
răcire sunt oprite. Modul standby se recomandă atunci când dispozitivul ICS Aircal este conectat la un ICS VNG/ENG
și întrerupătorul de picior este folosit pentru a porni alte teste (de exemplu, Dix Hallpike) în software-ul ICS Chartr.
Opriți fluxul de aer când nu se folosește dispozitivul.

14
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3.3

Temperatură

3.3.1

Temperatura recomandată și implicită
Temperaturile implicite sunt de 24°C pentru rece și 50°C pentru cald, care sunt temperaturile recomandate.

3.3.2

Setarea unei noi temperaturi

3.3.2.1

Ajustarea temporară
Pentru a ajusta temperatura pentru utilizare la un singur pacient, apăsați butoanele
. Butonul – reduce
temperatura, butonul + mărește temperatura. Apăsați rapid butonul dacă aveți nevoie de trepte mici sau apăsați
lung pentru o schimbare mai rapidă. Temperaturile sunt reglabile în trepte de o zecime de grad. Intervalul pentru
temperatura de răcire este între 12°C și 37°C. Intervalul pentru temperatura caldă este între 37°C și 50°C. Pentru
a modifica valoarea implicită a temperaturii calde sau reci, consultați Modificarea valorilor implicite stocate.

3.3.3

Comutarea între temperatură mică și mare
Butoanele pentru temperatură mare
sau mică
permit operatorului selectarea stimulului dorit.
Dacă dispozitivul ICS Aircal este conectat la un sistem ICS VNG/ENG, selectarea protocolului caloric (de exemplu,
Stânga cald) va selecta în mod automat temperatura irigatorului. Prin urmare, nu este necesară o selecție manuală.
Cu toate acestea, temperatura implicită de pornire a dispozitivului ICS Aircal trebuie să corespundă temperaturii
primului protocol caloric din lista dumneavoastră (de exemplu, dacă începeți cu Stânga rece, treceți valoarea
implicită a dispozitivului ICS Aircal pe rece). Temperatura de pornire (mică sau mare) poate fi memorată.
Temperatura implicită este mică. Consultați Schimbarea valorilor implicite stocate.
Selecția temperaturii va fi indicată pe panoul de afișare. Dacă dispozitivul ICS Aircal se află în modul de operare, se va
afișa doar temperatura selectată în prezent. Afișajul digital arată temperatura reală și pe cea setată. După ce a fost
selectată o temperatură, ecranul se va aprinde intermitent până ce ajunge la +/-0,4 grade față de temperatura
setată sau implicită. Timpul de atingere a temperaturii este < 60 de secunde. Dacă dispozitivul ICS Aircal se află în
modul standby, se vor afișa temperatura mare și cea mică setate, însă nu se va afișa temperatura reală.

3.4

Temporizator de durată

3.4.1

Temporizator de durată recomandat și implicit
Durata implicită pentru irigarea calorică este de 60 de secunde.

3.4.2

Setarea unei noi durate
Pentru a ajusta durata, apăsați butoanele
. Butonul – reduce durata, butonul + mărește durata. Apăsați
rapid butonul dacă aveți nevoie de trepte mici sau apăsați lung pentru o schimbare mai rapidă. Intervalul pentru
durată este cuprins între 1 și 99 de secunde. Pentru a modifica valoarea implicită a duratei, consultați Modificarea
valorilor implicite stocate.
Durata selectată va fi indicată pe panoul de afișare. Dacă dispozitivul ICS Aircal este în modul de operare, afișajul
digital arată timpul setat. După începerea unei irigări cu ajutorul întrerupătorului de picior sau al triggerului de
activare de pe capul de distribuție, temporizatorul real va număra înapoi până la 0. Se va auzi o avertizare sonoră
atunci când temporizatorul ajunge la 0, pentru a avertiza autorul testului să oprească irigarea. Dacă dispozitivul
ICS Aircal se află în modul standby, se va afișa doar durata setată.

ICS Aircal
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3.5

Debitul de aer

3.5.1

Debitul de aer recomandat și implicit
Debitul implicit de aer pentru irigarea calorică este de 8 litri/minut.

3.5.2

Setarea unui nou debit de aer
Rotiți butonul în partea dreaptă a butonului de flux de aer
pentru a ajusta debitul. Rotiți butonul spre stânga
pentru a mări debitul de aer și spre dreapta pentru a reduce debitul de aer. Intervalul pentru debitul de aer este de
4,0–10 litri pe minut. Debitul de aer este setat în funcție de poziția butonului.
Selecția debitului (doar valoarea reală) va fi indicată pe panoul de afișare. Dacă dispozitivul ICS Aircal este în modul
de operare, afișajul digital arată debitul real. Dacă dispozitivul ICS Aircal se află în modul standby, afișajul va fi oprit.

3.6

Volumul avertizării sonore
Se va auzi o avertizare sonoră atunci când temporizatorul ajunge la 0, pentru a avertiza autorul testului să oprească
irigarea. Este declanșată o avertizare sonoră de 2000 Hz.

3.6.1

Setarea implicită a avertizării sonore
Avertizarea sonoră implicită este setată la nivelul 2.

3.6.2

Setarea unui nou volum de avertizare sonoră
Pentru a ajusta volumul avertizării sonore, apăsați lung butonul de avertizare sonoră
până ce se aude
sunetul pe care doriți să îl setați ca implicit. Volumul avertizării sonore are patru niveluri. Pentru a modifica valoarea
implicită a volumului semnalului sonor, consultați Modificarea valorilor implicite stocate.

3.7

Modificarea valorilor implicite stocate
Aduceți toate setările la setarea dorită. Decideți temperatura de pornire pentru ICS Aircal. Apăsați lung butonul pentru
temperatură mare
sau mică
timp de 3 secunde pentru a defini toate setările implicite (temperaturi
mari și mici, temperatura de pornire, temporizatorul și volumul avertizării sonore). Se va auzi o avertizare sonoră de
1 secundă, care va confirma stocarea setărilor implicite. Rețineți că temperatura implicită de pornire a dispozitivului
ICS Aircal trebuie să corespundă temperaturii primului protocol caloric din lista dumneavoastră (de exemplu, dacă
începeți cu Stânga rece, treceți valoarea implicită a dispozitivului ICS Aircal pe rece).

3.8

Afișarea nivelului apei
Se afișează nivelul apei din rezervor. Simbolul

arată că rezervorul de apă este plin și se va afișa o linie albastră.

Simbolul
arată că rezervorul de apă este pe jumătate plin și se va afișa o linie albastră. Între nivelul pe jumătate
plin și nivelul gol, linia se schimbă din albastru în portocaliu, ceea ce arată că rezervorul de apă trebuie umplut.
Simbolul
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arată că rezervorul de apă este gol.
ICS Aircal

Cap de distribuție și întrerupător de picior ICS Aircal

3.8.1

Procedura de reumplere
Notă • NU folosiți această procedură de reumplere dacă:
1.

Dacă dispozitivul ICS Aircal tocmai a fost primit din transport și este uscat. Acesta trebuie umplut și pregătit.

2.

Dacă nivelul de apă din afișaj a ajuns la zero deoarece utilizatorul nu l-a reumplut niciodată când era prezentă
bara portocalie.

3.

Dacă dispozitivul ICS Aircal a fost înclinat la mai mult de 20° cu pompa de apă în funcțiune.

În cazul în care a fost îndeplinit unul dintre aceste criterii, consultați Noțiuni introductive și urmați Procedura de
umplere și pregătire.

Notă • Utilizați doar apă distilată. Folosirea apei obișnuite de la robinet va cauza depuneri de minerale și va
deteriora dispozitivul ICS Aircal.
1. Opriți dispozitivul ICS Aircal și deconectați-l de la priza electrică de perete.
2. Ștergeți orice urmă de praf de pe dispozitivul ICS Aircal înainte de a deschide carcasa pentru a reumple
rezervorul.
3. Așezați-vă cu fața spre panoul frontal al ICS Aircal. În partea din dreapta spate se află un capac mic. Cu ajutorul
imbusului (furnizat cu suportul pentru irigator), deșurubați capacul exterior și demontați-l.
4. Cu ajutorul imbusului, deșurubați capacul interior și demontați-l.
5. Extindeți pâlnia furnizată cu dispozitivul ICS Aircal și amplasați-o în orificiul de reumplere al rezervorului.
6. Turnați apă în pâlnie pentru a umple rezervorul.
7. Monitorizați îndeaproape nivelul apei. Umpleți până la partea inferioară a buzei. NU umpleți rezervorul
peste limită.
Avertisment • NU umpleți rezervorul peste limită. Dacă s-a vărsat apă în micile adâncituri în care este
plasat capacul intern, ștergeți acest surplus de apă înainte de a pune la loc capacul interior.
8. Puneți la loc capacul interior și strângeți șuruburile.
9. Puneți la loc capacul exterior și strângeți șuruburile.
10. Conectați cablul de alimentare al dispozitivului ICS Aircal la priza electrică de perete și porniți-l.

Notă • Întrucât apa poate îngheța în timpul transportului, ea trebuie scursă din rezervor înainte de expedierea
dispozitivului ICS Aircal. Consultați Procedura de scoatere a apei.

4

Cap de distribuție și întrerupător de picior ICS Aircal

4.1

Capul de distribuție
Capul de distribuție poate fi ținut în orice mod confortabil pentru autorul testului. Activarea timpului de flux se
realizează cu ajutorul unui trigger de activare amplasat pe capul de distribuție. Lumina otoscopului poate fi aprinsă și
stinsă cu ajutorul butonului aflat pe partea posterioară a manetei de sub lentilă.

ICS Aircal
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A.
B.

4.1.1

Specul interior
Trigger activare timp de flux

C.
D.

Lentilă otoscop vizualizare completă
Buton aprindere/stingere lumină

Specul
Atenție • Nu amplasați niciodată speculul interior direct în urechea pacientului.
Înainte de efectuarea unei irigări la un pacient, pe capul de distribuție trebuie amplasat întotdeauna un specul
exterior de unică folosință. Speculul exterior de unică folosință se va utiliza o singură dată.

4.1.2

Lentilă
Lentila trebuie curățată cu o lavetă de curățare a echipamentelor optice. Dacă lentila este manipulată în mod
necorespunzător și deteriorată, se poate achiziționa o lentilă nouă. Scoateți lentila deteriorată prin glisare și glisați la
loc noua lentilă. Consultați Accesorii ► 31 pentru o listă a accesoriilor.

4.1.3

Buton aprindere/stingere lumină
Lumina trebuie să fie aprinsă în timpul irigării pentru a vedea membrana timpanică (timpanul), pentru a vă asigura că
fluxul de aer este direcționat corect. În mod implicit, lumina este aprinsă atunci când dispozitivul ICS Aircal este în
modul de operare. Lumina se va aprinde intermitent când este pornit testul caloric/irigatorul apăsând întrerupătorul
de picior sau triggerul de activare de pe capul de distribuție pentru a confirma pornirea dispozitivelor. Dacă
dispozitivul ICS Aircal nu a fost folosit timp de 10 minute, lumina se stinge automat.
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Efectuarea unei irigări calorice

4.1.4

Acționarea triggerului de activare
Dacă fluxul de aer este pornit și temperatura este ±0,4 față de valoarea setată, apăsarea triggerului de activare de pe
manetă va porni temporizatorul și va aprinde intermitent lumina din capul de distribuție. (Temperatura setată
trebuie să fie atinsă pentru a porni temporizatorul și pentru ca lumina să se aprindă intermitent.)
Dacă dispozitivul ICS Aircal este conectat la un sistem ICS VNG/ENG:
•

La VNG, prima apăsare pornește și trasarea, iar apăsările ulterioare pornesc înregistrarea video sau centrează
trasarea, în funcție de configurarea software-ului.

•

La ENG, prima apăsare pornește de asemenea trasarea, iar apăsările ulterioare centrează trasarea.

Dacă este pornit computerul, însă software-ul Natus VNG/ENG nu rulează, timpul de flux poate fi activat ținând
apăsat triggerul de activare a timpului de flux timp de 5 secunde. Funcțiile triggerului de activare a timpului de flux
acționează în paralel cu întrerupătorul de picior de pe capul de distribuție.
Apăsarea triggerului de activare de pe manetă de mai multe ori NU va opri sau reporni temporizatorul. Dacă fluxul
de aer este oprit, apăsarea triggerului de activare de pe manetă NU va porni temporizatorul.

4.2

Întrerupător de picior
Funcționare
Se folosește un întrerupător de picior pentru a activa temporizatorul de flux.
Dacă este conectat un sistem ICS VNG/ENG și a fost selectat un test caloric în software, prima apăsare
a întrerupătorului de picior va porni temporizatorul de durată și înregistrarea trasării în software. Apăsările
ulterioare vor centra trasarea (ENG/VNG) sau vor porni înregistrarea video (doar VNG).
Dacă este pornit computerul, dar software-ul Natus VNG/ENG nu rulează, timpul de flux poate fi activat ținând
apăsat întrerupătorul de picior timp de 5 secunde. Funcțiile întrerupătorului de picior operează în paralel cu triggerul
de activare a timpului de flux de pe capul de distribuție.
Prin apăsarea întrerupătorului de picior de mai multe ori NU se va opri sau reporni temporizatorul.
Dacă dispozitivul ICS Aircal este în modul standby, prin apăsarea întrerupătorului de picior NU se va porni
temporizatorul. În modul standby, întrerupătorul de picior poate porni orice test în software-ul ICS VNG/ENG.

5

Efectuarea unei irigări calorice

5.1

Pregătirea pentru testare
Porniți aparatul apăsând întrerupătorul de alimentare din partea din stânga jos a panoului frontal. Temperatura
implicită (o temperatură mică este valoarea implicită) va fi selectată în mod automat și indicată ca atare prin
aprinderea ledului verde și afișajului digital. Temperatura reală se va afișa intermitent până la atingerea temperaturii
setate. La pornirea inițială a aparatului, durează aproximativ 60 de secunde până ce se atinge temperatura setată.
Când se atinge temperatura setată (±0,4°C), temperatura reală nu se va mai afișa intermitent.
Cu ajutorul unui otoscop obișnuit sau al capului de distribuție cu fluxul de aer oprit, examinați canalul auditiv pentru
a vă asigura că nu prezintă cerumen și pentru a stabili care este cea mai bună metodă de direcționare a jetului de
aer. Canalul auditiv trebuie să nu prezinte cerumen. În caz contrar, cerumenul trebuie îndepărtat înaintea stimulării.
Nu folosiți apă pentru a îndepărta cerumenul, întrucât aceasta va face ca temperatura canalului auditiv să fie
inferioară celei dorite, din cauza apei rămase în canalul auditiv.

ICS Aircal
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Siguranța sistemului ICS Aircal
Asigurați-vă că pacientul este poziționat corect, în decubit dorsal, cu capul flexat la 30°.

Gravitație

L SCC

5.2

Procedura de testare
Efectuați fiecare dintre cele patru irigări astfel:
1. Verificați să fi fost amplasat un nou specul pe capul de distribuție.
2. Cereți-i pacientului să țină ochii deschiși (VNG) sau închiși (ENG).
3. Închideți dispozitivul de monitorizare a mișcărilor capului și ochilor pentru VNG. Rugați pacientul să închidă ochii
pentru ENG.
4. Începeți colectarea răspunsurilor și irigarea.
5. Începeți activitatea cu pacientul după 20–30 de secunde de irigare.
6. Când se atinge timpul prevăzut și dispozitivul ICS Aircal emite o avertizare sonoră, scoateți capul de distribuție
din urechea pacientului și continuați activitatea.
7. Imediat după valoarea de vârf a răspunsului, lăsați pacientul să se stabilizeze.
8. Colectați mișcările ochilor până ce răspunsul se estompează.
9. Aruncați speculul și așezați cu atenție capul de distribuție în suportul său.
Dacă dispozitivul ICS Aircal este conectat la un sistem ICS VNG/ENG, apăsările ulterioare ale comutatorului de
activare a timpului de flux vor centra trasarea pentru VNG/ENG sau vor începe înregistrarea video pentru VNG. (Dacă
este instalat, întrerupătorul de picior va folosi și la pornirea și centrarea trasărilor sau la începerea înregistrării video.)

6

Siguranța sistemului ICS Aircal
Acest ghid conține informații, atenționări și avertismente care trebuie respectate pentru a se asigura
funcționarea sigură a sistemului ICS Aircal.
Notă • Normele și reglementările locale, dacă este cazul, trebuie întotdeauna respectate.
Dacă dispozitivul ICS Aircal este folosit împreună cu un sistem VNG/ENG, asigurați-vă că sunt respectate toate
instrucțiunile, atenționările și avertismentele din manualul de utilizare al dispozitivului de testare. Pentru detalii
privind siguranța sistemelor VNG/ENG, consultați manualele corespunzătoare acestora.
Orice incident grav produs în legătură cu acest dispozitiv trebuie raportat către Natus Manufacturing Limited și către
autoritatea competentă din statul membru al UE în care locuiește utilizatorul și/sau pacientul.
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6.1

Glosar de simboluri

Simbol

Titlu simbol
conform
standardului
la care se face
referință

Referință
standard

Titlul standard al
simbolului

Nu se aplică

Nu se aplică

O indicație
a dispozitivului
medical

Acest produs este un
dispozitiv medical.

Directiva
93/42/CEE

Directiva privind dispozitivele
medicale

Marcaj CE

Reprezintă conformitatea
tehnică europeană.
(Numărul organismului
notificat apare sub simbol.)

XXXX

ICS Aircal

Explicație

MDR 2017/745

Regulamentul UE privind
dispozitivele medicale

21 CFR
801.109(b)(1)

Etichetare dispozitive pe bază
de rețetă

Numai pe bază
de rețetă

Indică faptul că produsul
este autorizat spre vânzare
de către sau la
recomandarea unui cadru
medical autorizat.

Nu se aplică

Nu se aplică

Cantitate

Număr de piese într-un
pachet.

Directiva
2012/19/UE

Deșeuri de echipamente
electrice și electronice (DEEE)

Instrucțiuni de
eliminare la
sfârșitul duratei
de viață

Indică faptul că
echipamentul electric și
electronic nu trebuie
aruncat împreună cu restul
deșeurilor neseparate, ci
trebuie eliminat separat.

ISO 15223-1:2016
nr. de referință
5.1.1 (ISO 70003082)

Dispozitive medicale –
Simboluri care trebuie
utilizate pe etichetele
dispozitivelor medicale,
etichetare și informații care
trebuie furnizate

Producător

Indică producătorul
dispozitivului medical.

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

Dispozitive medicale –
Simboluri care trebuie
utilizate pe etichetele
dispozitivelor medicale,
etichetare și informații care
trebuie furnizate – Partea 1:
Cerințe generale.

Data fabricației

Indică data la care a fost
fabricat dispozitivul
medical.

ISO 15223-1 nr.
de referință 5.1.5

Dispozitive medicale –
Simboluri care trebuie
utilizate pe etichetele
dispozitivelor medicale,
etichetare și informații care
trebuie furnizate.

Cod de serie
sau lot

Precizează codul de lot al
producătorului astfel încât
să poată fi identificată seria
sau lotul.
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Simbol

Referință
standard

Titlul standard al
simbolului

ISO 15223-1 nr.
de referință 5.1.6

Dispozitive medicale –
Simboluri care trebuie
utilizate pe etichetele
dispozitivelor medicale,
etichetare și informații care
trebuie furnizate.

Număr de
catalog

Indică numărul de catalog al
producătorului astfel încât
dispozitivul medical să
poată fi identificat.

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

Dispozitive medicale –
Simboluri care trebuie
utilizate pe etichetele
dispozitivelor medicale,
etichetare și informații care
trebuie furnizate – Partea 1:
Cerințe generale.

Număr de serie

Indică numărul de serie al
producătorului, astfel încât
dispozitivul medical să
poată fi identificat.

Listarea UL

Nu se aplică

Nu se aplică

Certificări ale
Laboratoarelor de testare
recunoscute la nivel
național (NRTL).

IEC 60601-1, nr.
de referință
Tabelul D.2,
simbolul 20
(IEC 60417-5333)

Echipament electric medical –
Partea 1: Cerințe generale
pentru siguranța de bază și
performanța esențială

Piesă aplicată
de tip BF

Să identifice o piesă
aplicată BF ce corespunde
cu IEC 60601-1.

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

Dispozitive medicale –
Simboluri care trebuie
utilizate pe etichetele
dispozitivelor medicale,
etichetare și informații care
trebuie furnizate.

Consultați
instrucțiunile de
utilizare

Indică necesitatea ca
utilizatorul să consulte
instrucțiunile de utilizare.

IEC 60601-1, nr.
de referință
Tabelul D.2,
semnul de
siguranță 10
(ISO 7010-M002)

Echipament electric medical –
Partea 1: Cerințe generale
pentru siguranța de bază și
performanța esențială.

Respectați
instrucțiunile de
utilizare

Consultați manualul de
instrucțiuni/broșura.

ISO 15223-1,
clauza 5.4.4
ISO 60601-1
Tabelul D.1
simbol 10

Dispozitive medicale –
Simboluri care trebuie
utilizate pe etichetele
dispozitivelor medicale,
etichetare și informații care
trebuie furnizate.

Explicație

NOTĂ privind
ECHIPAMENTELE ME
„Respectați instrucțiunile
de utilizare”.

Echipament electric medical –
Partea 1: Cerințe generale
pentru siguranța de bază și
performanța esențială.
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Titlu simbol
conform
standardului
la care se face
referință

Atenție

Indică necesitatea ca
utilizatorul să consulte
instrucțiunile de utilizare
pentru informații
importante de atenționare,
cum ar fi avertismentele și
precauțiile care nu pot fi
prezentate, din diverse
motive, pe dispozitivul
medical în sine.

ICS Aircal
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Simbol

Titlu simbol
conform
standardului
la care se face
referință

Referință
standard

Titlul standard al
simbolului

IEC 60601-1,
Tabelul D.2
simbolul 2

Echipament electric medical –
Partea 1: Cerințe generale
pentru siguranța de bază și
performanța esențială.

Semn
avertisment
general

Indică necesitatea ca
utilizatorul să consulte
instrucțiunile de utilizare
pentru informații de
atenționare importante,
precum avertismentele și
precauțiile care nu pot fi
prezentate, din diverse
motive, pe dispozitivul
medical în sine.

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

Dispozitive medicale –
Simboluri care trebuie
utilizate pe etichetele
dispozitivelor medicale,
etichetare și informații care
trebuie furnizate.

A nu se utiliza
dacă ambalajul
este deteriorat

Indică faptul că dispozitivul
medical nu trebuie utilizat
dacă ambalajul a fost
deteriorat sau deschis.

ISO 15223-1 nr.
de referință 5.3.7
(ISO 7000-0632)

Dispozitive medicale –
Simboluri care trebuie
utilizate pe etichetele
dispozitivelor medicale,
etichetare și informații care
trebuie furnizate.

Limite de
temperatură

Indică limitele temperaturii
(de depozitare) la care
dispozitivul medical poate fi
expus în siguranță.

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

Dispozitive medicale –
Simboluri care trebuie
utilizate pe etichetele
dispozitivelor medicale,
etichetare și informații care
trebuie furnizate.

Limitarea
umidității

Indică limitele de umiditate
(de depozitare) la care
poate fi supus dispozitivul
medical în condiții de
siguranță.

ISO 15223-1:2016
Nr. de referință
5.3.9 (ISO 70002621)

Dispozitive medicale –
Simboluri care trebuie
utilizate pe etichetele
dispozitivelor medicale,
etichetare și informații care
trebuie furnizate.

Limitare
presiune
atmosferică

Indică limitele superioară și
inferioară acceptabile
pentru presiunea
atmosferică la transport și
depozitare.

Explicație

ISO 15223 Limitarea
presiunii atmosferice
ISO 7000 Limitarea presiunii
atmosferice

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

Dispozitive medicale –
Simboluri care trebuie
utilizate pe etichetele
dispozitivelor medicale,
etichetare și informații care
trebuie furnizate

A nu se
reutiliza

Indică faptul că dispozitivul
medical este destinat unei
singure utilizări sau pentru
utilizarea la un singur
pacient în timpul unei
proceduri unice.
NOTĂ: Sinonimele pentru
„A nu se reutiliza” sunt „de
unică folosință” și „a se
utiliza o singură dată”.
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Simbol

Titlu simbol
conform
standardului
la care se face
referință

Referință
standard

Titlul standard al
simbolului

ISO 7000/
IEC 60417

Simboluri grafice de utilizat pe
echipament

Mod așteptare

Identifică poziția
comutatorului sau
comutatorul cu ajutorul
căruia o parte
a echipamentului este
pornită pentru a o aduce în
starea de așteptare.

Simboluri grafice de utilizat pe
echipament

Radiații
electromagnetic
e non-ionizante

Indică nivelurile ridicate în
mod general, posibil
periculoase, de radiații
non-ionizante.

Nu se aplică

Nu se aplică

Întrerupător de
picior

Amplasat pe panoul
posterior. Port pentru
întrerupător de picior.

Nu se aplică

Nu se aplică

Port pentru
sistem ICS
VNG/ENG

Amplasat pe panoul
posterior. Port pentru
sistemul ICS VNG/ENG.

Nu se aplică

Nu se aplică

Port USB

Amplasat pe panoul
posterior. Port pentru
computer (folosit pentru
actualizări de firmware și
dezvoltări viitoare).

Nu se aplică

Nu se aplică

Întrerupător de
pregătire

Amplasat pe panoul
posterior. Întrerupător de
pregătire pentru rezervorul
de apă.

Simbol 5009

ISO 7000/
IEC 60417
Simbol 5140
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6.2

Avertismente, atenționări și note generale
Produsele Natus Medical Denmark ApS ICS nu sunt concepute pentru a fi utilizate împreună cu niciun dispozitiv care
nu este aprobat de Natus Medical Denmark ApS. Utilizarea produselor Natus ICS cu piese neomologate poate avea
un impact asupra riscului pacientului. Toate piesele dispozitivului ICS Aircal pot fi folosite într-un mediu cu pacienți.

6.2.1

Avertismente
Avertisment • Următoarele condiții sau practici pot prezenta un posibil risc de deces sau vătămare gravă
pentru utilizator sau pacient:

ICS Aircal

•

Din motive de siguranță și pentru păstrarea valabilității garanției, depanarea dispozitivului ICS Aircal
trebuie efectuată doar de către personal de service autorizat. În cazul apariției unor defecte, faceți
o descriere detaliată a acestora și contactați-vă distribuitorul. Nu folosiți un aparat defect.

•

Feriți aparatul de lichide. Nu lăsați umezeala să se instaleze în interiorul aparatului. Umezeala poate
deteriora instrumentul și poate genera un risc de electrocutare a utilizatorului sau a pacientului.

•

Nu folosiți dispozitivul ICS Aircal în prezența agenților inflamabili (gazelor) sau într-un mediu bogat
în oxigen.

•

Dispozitivul ICS Aircal este destinat utilizării în medii electromagnetice, unde perturbațiile cauzate de
undele radiate sunt controlate. Clientul sau utilizatorul dispozitivului ICS Aircal poate ajuta la evitarea
interferențelor electromagnetice prin menținerea unei distanțe minime între echipamentele de
comunicații RF mobile și portabile.

•

Dispozitivul ICS Aircal trebuie instalat și pus în funcțiune conform informațiilor CEM furnizate în acest
manual. Echipamentele de comunicații RF portabile și mobile pot afecta echipamentul electric
medical. Dispozitivul ICS Aircal poate fi perturbat de alte echipamente cu cerințe CISPR privind
emisiile.

•

Utilizarea altor accesorii și cabluri decât cele specificate în lista de accesorii din acest manual poate
genera emisii crescute sau o imunitate scăzută a dispozitivului ICS Aircal.

•

Deteriorarea accidentală și manevrarea incorectă pot afecta negativ funcționalitatea dispozitivului.
Contactați-vă distribuitorul pentru informații.

•

Fiabilitatea împământării, care poate fi obținută numai atunci când echipamentul este conectat la o
priză de curent echivalentă unei prize pentru uz spitalicesc.

•

Setările implicite care se recomandă pentru a genera un stimul care să producă un răspuns
comparabil irigării cu apă. O durată de peste 60 de secunde sau setările alternative de temperatură
pot produce disconfortul pacientului.

•

Utilizați doar accesoriile menționate în secțiunea Specificații tehnice.
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6.2.2

Atenționări
Atenție • Următoarele condiții sau practici pot prezenta un risc de rănire a utilizatorului sau a pacientului
ori un risc de deteriorare a datelor sau a dispozitivului:

6.2.3

•

Piesele nu pot fi în niciun caz înghițite, arse sau folosite în alte scopuri decât cele definite în secțiunea
„Domeniul de utilizare” din acest manual.

•

Aparatul poate fi eliminat ca deșeu electronic obișnuit, conform reglementărilor locale.

•

Nu plasați niciodată speculul capului de distribuție în urechea pacientului fără a atașa mai întâi
speculul exterior de unică folosință. Speculul trebuie poziționat cu atenție în urechea pacientului.
Nu-l introduceți forțat sau prea adânc, deoarece ați putea răni pacientul.

•

Dacă apar iritații ale pielii sau disconfort, întrerupeți imediat utilizarea echipamentului.

•

Urmați instrucțiunile privind curățarea.

•

Nu curățați sau reutilizați speculul.

•

Nu priviți direct în fasciculul luminos și nu îl îndreptați în direcția privirii altor persoane. Acest lucru le
poate afecta vederea.

Note
Notă • Următoarele condiții sau practici necesită o atenție specială din partea utilizatorului:

6.3

•

Din motive de siguranță și ca urmare a efectelor asupra CEM, accesoriile conectate la racordurile
echipamentului trebuie să fie identice cu tipul furnizat odată cu sistemul.

•

Recomandăm ca dispozitivul să nu fie stivuit cu alte echipamente (cu excepția ICS Chartr 200 VNG/ENG,
așa cum este descris în secțiunea Configurarea camerei) sau amplasat într-un spațiu slab ventilat, deoarece
acest lucru poate afecta performanța dispozitivului. În cazul în care dispozitivul este depozitat sau amplasat
lângă alte echipamente, asigurați-vă că funcționarea sa nu este afectată.

•

Goliți apa din rezervor și fixați carcasa pompei de aer cu șuruburile de transport înainte de expediere.

•

Consultați secțiunea Alte referințe pentru informații detaliate despre dispozitiv.

•

Dacă a fost afectată, în orice mod, funcționarea corectă sau siguranța în funcționare a irigatorului
dispozitivului, deconectați irigatorul de la priza electrică și plasați-l în siguranță pentru a nu mai fi utilizat în
continuare.

•

Utilizatorul îi poate solicita producătorului un exemplar tipărit al instrucțiunilor de utilizare (IU).

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

Responsabilitatea producătorului
Producătorul va fi considerat responsabil de impactul asupra siguranței, fiabilității și performanței echipamentului
doar dacă:
•

Toate operațiunile, extensiile, reglajele, modificările sau reparațiile sunt efectuate de producătorul
echipamentului sau de către personalul autorizat de acesta.

•

Instalația electrică la care este conectat echipamentul este conformă cu cerințele specificate în secțiunea
Specificații tehnice din acest manual.

•

Echipamentul este folosit în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

Producătorul își rezervă dreptul de a-și declina orice răspundere pentru siguranța, fiabilitatea și performanța
echipamentului întreținut sau reparat de alte părți.
Notă • Consultați site-ul Natus pentru obținerea unei copii electronice a prezentului document.

6.3.2

Instrucțiuni de accesare a eIFU (instrucțiuni de utilizare electronice)
Există o copie a instrucțiunilor de utilizare în format PDF în secțiunea produsului asociat:
•

Auz și echilibru: https://hearing-balance.natus.com/manuals

Căutați „ICS Aircal Air Caloric Irrigator” și alegeți versiunea în limba dvs. locală pentru instrucțiunile de utilizare.
Fișierele pot fi tipărite, salvate sau căutate utilizând Adobe Reader. Puteți să descărcați o copie a Adobe Reader
direct de la Adobe Systems (www.adobe.com).

7

Depanarea, curățarea și întreținerea
Avertisment • Indică posibilitatea unui risc de rănire, deces sau alte reacții adverse grave, asociate cu
utilizarea sau utilizarea incorectă a dispozitivului.

7.1

Depanare
Avertisment • Din motive de siguranță și pentru păstrarea valabilității garanției, depanarea și repararea
echipamentului electric medical trebuie efectuate doar de către producătorul echipamentului sau de către
personalul de service în ateliere autorizate. În cazul apariției oricăror defecte, faceți o descriere detaliată
a acestora și contactați-vă distribuitorul. Nu folosiți un dispozitiv defect.

7.2

Curățare
Păstrați dispozitivul ICS Aircal curat și, pe cât posibil, protejat de praf. Pentru a curăța carcasa exterioară sau capul
de distribuție, folosiți o lavetă moale, puțin umezită, cu o cantitate mică de detergent neutru.
Avertisment • Păstrați dispozitivul departe de lichide. Nu lăsați umezeala să se instaleze în interiorul
dispozitivului. Umezeala din interior poate deteriora dispozitivul și poate genera un risc de electrocutare
a utilizatorului sau a pacientului.

7.2.1

Lentila de pe capul de distribuție
Lentila trebuie curățată cu o lavetă de curățare a echipamentelor optice.

ICS Aircal
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7.2.2

Specul (exterior)
Speculul este de unică folosință și se poate utiliza o singură dată. Se pot obține specule suplimentare de la
Natus Medical Denmark ApS sau de la reprezentantul dvs. local.

7.2.3

Eliminare
Atenție • Speculele (exterioare) sunt de unică folosință și se pot utiliza o singură dată. Eliminarea speculelor
utilizate trebuie să respecte reglementările locale.
Natus Medical Incorporated s-a angajat să îndeplinească cerințele Directivei DEEE (deșeurile de echipamente
electrice și electronice) 2021/19/UE a Uniunii Europene. Aceste reglementări precizează că deșeurile electrice și
electronice trebuie colectate separat pentru tratarea și recuperarea corespunzătoare, pentru a se asigura că DEEE
(deșeurile de echipamente electrice și electronice) sunt reutilizate sau reciclate în siguranță. Pentru a respecta acest
angajament, Natus Medical Incorporated îi poate transfera utilizatorului final obligația de returnare și reciclare,
cu excepția cazului în care au avut loc alte înțelegeri. Vă rugăm să ne contactați pentru detalii cu privire la sistemele
de colectare și recuperare disponibile în regiunea dumneavoastră accesând natus.com.
Echipamentele electrice și electronice (EEE) conțin materiale, componente și substanțe care pot fi periculoase și
prezintă riscuri pentru sănătatea oamenilor și a mediului când DEEE nu sunt corect manipulate. De aceea utilizatorii
finali au rolul de a se asigura că DEEE sunt reutilizate și reciclate în siguranță. Utilizatorii de echipamente electrice și
electronice nu trebuie să arunce DEEE împreună cu celelalte deșeuri. Utilizatorii trebuie să apeleze la sistemele
municipale de colectare sau obligația de preluare a producătorului/importatorilor sau colectori de deșeuri autorizați
pentru a reduce impactul negativ asupra mediului, care are legătură cu eliminarea deșeurilor de echipamente
electrice și electronice, și pentru a crește numărul posibilităților de reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor de
echipamente electrice și electronice.
Echipamentele marcate cu o pubelă cu roți barată cu o cruce sunt echipamente electrice și electronice. Simbolul cu
pubelă cu roți barată indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu trebuie să fie eliminate
împreună cu deșeuri neseparate, ci trebuie să fie colectate separat.

7.3

Întreținere
Calibrare
Nu este necesară calibrarea acestui sistem. Totuși, în cazul în care performanțele sistemului nu sunt cele
preconizate, poate fi necesară o recalibrare.

8

Alte referințe
Pentru informații suplimentare detaliate, consultați site-ul Natus www.natus.com.
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Specificații tehnice
Dispozitivul ICS Aircal este de tip 1079 de la Natus Medical Denmark ApS.

Mediul de operare
Temperatură

între +15°C și +35°C (între 59°F și +95°F)
Funcționarea la temperaturi sub -20°C (-4°F) sau peste +60°C (140°F) poate duce
la deteriorarea permanentă.

Umiditate relativă

< 90%, 35°C fără condens

Presiunea aerului

între 600 hPa și 1060 hPa

Depozitare și manevrare
Temperatură

între -25°C și +60°C (între -13°F și +140°F)

Umiditate relativă

< 90%, 35°C fără condens

Presiunea aerului

între 500 hPa și 1060 hPa

Rezervor

Notă • Dacă dispozitivul ICS Aircal va fi depozitat o perioadă lungă de timp
fără a fi utilizat sau expediat, rezervorul trebuie să fie gol.

Standarde
Siguranță

Clasa I, tip BF, IPX0.
Este conform cu:
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)

CEM

IEC 60601-1-2:2014

Performanță

ICS Aircal

Interval de temperatură de
stimulare

între 12°C și 50°C

Stimul rece

între 12°C și 37°C (setare recomandată: 24°C)

Stimul cald

între 37°C și 50°C (setare recomandată: 50°C)

Citirea temperaturii

Digital

Timp până la temperatură

< 60 de secunde

Precizia temperaturii

±0,4°C

Interval de timp

1–99 de secunde (setare recomandată: 60 de secunde)

Gama de debite

4,0–10 litri pe minut (setare recomandată: 8 litri pe minut)

Precizia debitului

±0,4 litri pe minut
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Dimensiuni
Lățime

34,3 cm (13,5 in)

Adâncime

30,5 cm (12 in)

Înălțime

10,2 cm (4 in)

Greutate
Cu rezervorul gol

7,9 kg (17,5 lbs)

Cu rezervorul plin

8,2 kg (18 lbs)

Sursă de alimentare
Tensiunea de intrare

100–240 V c.a. 50/60 Hz

Consumul de energie

< 192 VA

Siguranță fuzibilă

T 1,6 H 250 V

Piesă aplicată
Piesa aplicată a dispozitivului ICS Aircal este capul irigatorului.

Performanțe esențiale
Dispozitivul ICS Aircal nu are performanțe esențiale.

30

ICS Aircal

Specificații tehnice

9.1

ICS Aircal

Accesorii
Articol

Număr piesă

Specule (cant. 25)

8-62-44100

Lentilă

8-35-33300

Trusă de seringi

8-62-46300

Pâlnie

1-12-66100

Trusă de suport pentru capul de livrare

8-62-46200

Cablu mini-DIN cu 7 pini (ICS Chartr 200, Hortmann Vestlab)

8-71-90400

De la 9 pini subminiatură la 7 pini mini-DIN (ICS Chartr XP)

8-71-90300

Întrerupător de picior

8-35-39700

Cablu de alimentare, alimentare IEC pentru uz spitalicesc, SUA

7630024

Cablu de alimentare, standard, UE

8-71-240

Cablu de alimentare, Regatul Unit

8-71-80200

Cablu de alimentare, AUS

8-71-82700

Cablu de alimentare, BR

8-71-90600
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Note privind compatibilitatea electromagnetică (CEM)
•

Dispozitivul ICS Aircal face parte dintr-un sistem electric medical și, prin urmare, face obiectul unor măsuri
speciale de siguranță. Din acest motiv, instrucțiunile de instalare și utilizare furnizate în acest document trebuie
urmate îndeaproape.

•

Dispozitivele de comunicații portabile și mobile de înaltă frecvență, precum telefoanele mobile, pot perturba
funcționarea dispozitivului ICS Aircal.

IEC 60601-1:2012 și IEC 60601-1-2:2014
Indicații și declarația producătorului – emisii electromagnetice pentru toate echipamentele și sistemele
Dispozitivul ICS Aircal este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Utilizatorul dispozitivului ICS Aircal trebuie să se asigure că
acesta este folosit într-un asemenea mediu.
Test de emisii

Conformitate

Mediu electromagnetic – indicații

Emisii RF CISPR11

Grupa 1

Dispozitivul ICS Aircal folosește energie RF numai pentru funcția sa internă. Prin urmare,
emisiile RF ale acestuia sunt foarte scăzute și este puțin probabil să cauzeze vreo
interferență cu echipamentele electronice din apropiere.

Emisii RF CISPR11

Clasa A

Dispozitivul ICS Aircal este adecvat pentru utilizarea în spitale și clinici.

Emisii armonice
IEC 61000-3-2

Conform

Fluctuații de tensiune/
emisii pulsatorii
IEC 61000-3-3

Conform

Caracteristicile EMISIILOR acestui echipament îl fac adecvat pentru utilizarea în zone
industriale și în spitale (CISPR 11 clasa A). Dacă este utilizat într-un mediu rezidențial
(pentru care se solicită în mod normal CISPR 11 clasa B), este posibil ca acest echipament
să nu ofere protecție adecvată față de serviciile de comunicații cu radiofrecvență. Poate fi
necesar ca utilizatorul să ia măsuri de combatere a acestei situații, cum ar fi repoziționarea
sau reorientarea echipamentului.

Indicații și declarația producătorului – imunitate electromagnetică pentru toate echipamentele și sistemele
Dispozitivul ICS Aircal este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Utilizatorul dispozitivului ICS Aircal trebuie să se asigure că
acesta este folosit într-un asemenea mediu.
Test de imunitate

Nivel de testare IEC 60601

Nivel de conformitate

Mediu electromagnetic – indicații

Descărcare electrostatică
(DES)

+/-8 kV contact

+/-8 kV contact

IEC 61000-4-2

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

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

+/-8 kV, +/-15 kV aer

+/-8 kV, +/-15 kV aer

Podelele trebuie să fie fabricate din lemn, beton
sau plăci ceramice. Dacă podelele sunt acoperite
cu material sintetic, umiditatea relativă ar trebui
să fie de cel puțin 30%.

Impulsuri electrice
tranzitorii rapide/în rafale

+/-2 kV pentru liniile de
alimentare

+/-2 kV pentru liniile de
alimentare

IEC 61000-4-4

+/-1 kV pentru liniile de
intrare/ieșire

+/-1 kV pentru liniile de
intrare/ieșire

Supratensiune tranzitorie

+/-1 kV linie (linii) la linie (linii)

+/-1 kV linie (linii) la linie (linii)

IEC 61000-4-5

+/-2 kV linie (linii) la pământ

+/-2 kV linie (linii) la pământ

+/-2 kV I/O linie (linii) la pământ

+/-2 kV I/O linie (linii) la pământ

Căderi de tensiune,
întreruperi de scurtă
durată și fluctuații de
tensiune pe liniile de
alimentare cu energie
electrică IEC 61000-4-11

Întreruperi de tensiune pe
liniile de alimentare cu
energie electrică

0% UT; 0,5 cicluri

0% UT; 0,5 cicluri

La 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° și 315°

La 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° și 315°

0% UT; 1 ciclu

0% UT; 1 ciclu

și

și

70% UT; 25/30 de cicluri

70% UT; 25/30 de cicluri

Monofază: la 0°

Monofază: la 0°

0% UT; 250/300 de cicluri

0% UT; 250/300 de cicluri

Calitatea rețelei de alimentare cu energie
electrică ar trebui să fie cea a unui mediu
comercial sau spitalicesc tipic.
Calitatea rețelei de alimentare cu energie
electrică ar trebui să fie cea a unui mediu
comercial sau spitalicesc tipic.
Calitatea rețelei de alimentare cu energie
electrică ar trebui să fie cea a unui mediu
comercial sau spitalicesc tipic. Dacă utilizatorul
dispozitivului ICS Aircal are nevoie de
funcționarea continuă pe durata penelor de
curent, se recomandă alimentarea ICS Aircal de la
o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau de la
o baterie.

IEC 61000-4-11
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Frecvență de rețea

30 A/m

Nu există porturi relevante care
pot fi afectate

(50/60 Hz) câmp magnetic
IEC 61000-4-8

Câmpurile magnetice la frecvența de rețea ar
trebui să fie la niveluri caracteristice unei locații
tipice dintr-un mediu comercial sau spitalicesc
tipic.

UT este tensiunea din rețeaua de c.a. înainte de aplicarea nivelului de testare.

Indicații și declarația producătorului – imunitatea electromagnetică – pentru echipamentele și sistemele din mediul de utilizare din instituțiile
medicale
Dispozitivul ICS Aircal este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Utilizatorul dispozitivului ICS Aircal trebuie să se asigure că
acesta este folosit într-un asemenea mediu.
Test de imunitate

Nivel de testare IEC 60601

Nivel de conformitate

Emisii RF conduse

3 Vrms

3 Vrms

IEC 61000-4-6

Între 150 kHz și 80 MHz

Între 150 kHz și 80 MHz

6 Vrms

6 Vrms

Benzi ISM

Benzi ISM

RF radiată

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

Între 80 MHz și 2,7 GHz

Între 80 MHz și 2,7 GHz

Câmpuri de proximitate față de comunicațiile
wireless prin RF

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

Mediu electromagnetic – indicații

Distanța de separare dintre
componentele electronice ale
dispozitivului ICS Aircal și echipamentele
de comunicații RF wireless trebuie să fie
mai mare de 30 cm (11,8 in).

Nota 1: la 80 MHz și 800 MHz se aplică distanța de separare de la intervalul de frecvență superior.
Nota 2: Este posibil ca aceste instrucțiuni să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbția și reflexia datorate
structurilor, obiectelor și persoanelor.
a. Intensitățile câmpului produs de emițătoarele fixe, cum ar fi stațiile de bază pentru radiotelefoane (mobile/fără fir) și stațiile radio mobile de teren,
instalațiile radioamatorilor, posturile de emisie radio AM și FM, posturile de emisie TV, nu pot fi prevăzute teoretic cu acuratețe. Pentru a evalua un
mediu electromagnetic datorat emițătoarelor RF fixe, trebuie luat în considerare un studiu al locației din punct de vedere electromagnetic. În cazul
în care intensitatea măsurată a câmpului în locul în care este utilizat dispozitivul ICS Aircal depășește nivelul de conformitate RF aplicabil de mai sus,
dispozitivul ICS Aircal trebuie să fie ținut sub observație pentru a se verifica dacă funcționează normal. Dacă se observă anomalii în funcționare, pot
fi necesare măsuri suplimentare, cum ar fi reorientarea sau reamplasarea dispozitivului ICS Aircal.
b. În intervalul de frecvență cuprins între 150 kHz și 80 MHz, intensitățile câmpului nu trebuie să depășească 3 V/m.
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Note privind compatibilitatea electromagnetică (CEM)

Distanțele de separare recomandate dintre echipamentele de comunicații RF portabile sau mobile și dispozitivul ICS Aircal
Dispozitivul ICS Aircal este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic în care perturbațiile cauzate de RF radiată sunt controlate. Clientul sau
utilizatorul dispozitivului ICS Aircal poate ajuta la evitarea interferențelor electromagnetice prin menținerea unei distanțe minime între echipamentele
de comunicații RF mobile și portabile (emițătoare) și dispozitivul ICS Aircal după cum se recomandă mai jos, ținând cont de puterea de ieșire maximă
a echipamentului de comunicații.
Puterea nominală maximă de
ieșire a emițătorului
W

Distanța de separare în funcție de frecvența emițătorului
m
Între 150 kHz și 80 MHz

Între 80 MHz și 800 MHz

Între 800 MHz și 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

Pentru emițătoarele cu o putere nominală maximă neinclusă în tabelul de mai sus, distanța de separare recomandată d în metri (m) poate fi estimată
folosind ecuația aplicabilă frecvenței emițătorului, unde P este puterea nominală de ieșire maximă a emițătorului, în wați (W), conform producătorului
emițătorului.
Nota 1: la 80 MHz și 800 MHz se aplică distanța de separare de la intervalul de frecvență superior.
Nota 2: Este posibil ca aceste instrucțiuni să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbția și reflexia cauzate
de structuri, obiecte și persoane.

IEC 60601-1-2:2007 și EN 60601-1-2:2007
Indicații și declarația producătorului – emisii electromagnetice pentru toate echipamentele și sistemele
Dispozitivul ICS Aircal este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Utilizatorul dispozitivului ICS Aircal trebuie să se asigure că
acesta este folosit într-un asemenea mediu.
Test de emisii

Conformitate

Mediu electromagnetic – indicații

Emisii RF

Grupa 1

Dispozitivul ICS Aircal folosește energie RF numai pentru funcția sa internă. Prin urmare,
emisiile RF ale acestuia sunt foarte scăzute și este puțin probabil să cauzeze vreo
interferență cu echipamentele electronice din apropiere.

Clasa A

Dispozitivul ICS Aircal este adecvat pentru utilizare în toate mediile, inclusiv în locuințe și în
locații conectate direct la rețeaua publică de alimentare electrică de joasă tensiune, care
deservește clădirile rezidențiale.

CISPR11
Emisii RF
CISPR11
Emisii armonice

Conform

IEC 61000-3-2
Fluctuații de tensiune/
emisii pulsatorii
IEC 61000-3-3
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Conform

Caracteristicile EMISIILOR acestui echipament îl fac adecvat pentru utilizarea în zone
industriale și în spitale (CISPR 11 clasa A). Dacă este utilizat într-un mediu rezidențial
(pentru care se solicită în mod normal CISPR 11 clasa B), este posibil ca acest echipament
să nu ofere protecție adecvată față de serviciile de comunicații cu radiofrecvență. Poate fi
necesar ca utilizatorul să ia măsuri de combatere a acestei situații, cum ar fi repoziționarea
sau reorientarea echipamentului.

ICS Aircal

Note privind compatibilitatea electromagnetică (CEM)

Indicații și declarația producătorului – imunitate electromagnetică pentru toate echipamentele și sistemele
Dispozitivul ICS Aircal este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Utilizatorul dispozitivului ICS Aircal trebuie să se asigure că
acesta este folosit într-un asemenea mediu.
Test de imunitate

Nivel de testare IEC 60601

Nivel de conformitate

Mediu electromagnetic – indicații

Descărcare electrostatică
(DES)

+/-6 kV contact

+/-6 kV contact

+/-8 kV aer

+/-8 kV aer

Podelele trebuie să fie fabricate din lemn, beton sau plăci
ceramice. Dacă podelele sunt acoperite cu material
sintetic, umiditatea relativă ar trebui să fie de cel
puțin 30%.

Impulsuri electrice
tranzitorii rapide/în rafale

+/-2 kV pentru liniile de
alimentare

+/-2 kV pentru liniile de
alimentare

IEC 61000-4-4

+/-1 kV pentru liniile de
intrare/ieșire

+/-1 kV pentru liniile de
intrare/ieșire

Supratensiune tranzitorie

+/-1 kV linie (linii) la linie
(linii)

+/-1 kV linie (linii) la linie
(linii)

+/-2 kV linie (linii) la pământ

+/-2 kV linie (linii) la pământ

< 5% UT (> 95% cădere în
UT) timp de 0,5 cicluri

< 5% UT (> 95% cădere în UT)
timp de 0,5 cicluri

40% UT (60% cădere în UT)
timp de 5 cicluri

40% UT (60 % cădere în UT)
timp de 5 cicluri

70% UT (30% cădere în UT)
timp de 25 de cicluri

70% UT (30% cădere în UT)
timp de 25 de cicluri

<5% UT (> 95% cădere în UT)
timp de 5 s

< 5% UT (> 95% cădere în UT)
timp de 5 s

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-5
Căderi de tensiune,
întreruperi scurte și variații
de tensiune la liniile de
alimentare cu energie
electrică
IEC 61000-4-11

Frecvență de rețea
(50/60 Hz) câmp magnetic
IEC 61000-4-8

Calitatea rețelei de alimentare cu energie electrică ar
trebui să fie cea a unui mediu comercial sau spitalicesc
tipic.

Calitatea rețelei de alimentare cu energie electrică ar
trebui să fie cea a unui mediu comercial sau spitalicesc
tipic.
Calitatea rețelei de alimentare cu energie electrică ar
trebui să fie cea a unui mediu comercial sau spitalicesc
tipic. Dacă utilizatorul dispozitivului ICS Aircal are nevoie
de funcționarea continuă pe durata penelor de curent, se
recomandă alimentarea ICS Aircal de la o sursă de
alimentare neîntreruptibilă sau de la o baterie.

Câmpurile magnetice la frecvența de rețea ar trebui să fie
la niveluri caracteristice unei locații tipice dintr-un mediu
comercial sau spitalicesc tipic.

UT este tensiunea din rețeaua de c.a. înainte de aplicarea nivelului de testare.

ICS Aircal
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Note privind compatibilitatea electromagnetică (CEM)

Indicații și declarația producătorului – imunitatea electromagnetică – pentru echipamente și sisteme care NU sunt destinate menținerii funcțiilor
vitale
Dispozitivul ICS Aircal este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Utilizatorul dispozitivului ICS Aircal trebuie să se asigure că
acesta este folosit într-un asemenea mediu.
Test de imunitate
RF condusă IEC 61000-4-6

Nivel de testare IEC 60601

Nivel de conformitate

Mediu electromagnetic – indicații

3 Vrms

3 Vrms

Între 150 kHz și 80 MHz

Între 150 kHz și 80 MHz

Echipamentele de comunicații în RF portabile și
mobile nu trebuie să fie utilizate în apropierea
componentelor dispozitivului ICS Aircal, inclusiv
a cablurilor, mai aproape decât distanța de
separare recomandată, calculată din ecuația
aplicabilă frecvenței emițătorului.
Distanța de separare recomandată:
d = 1,2

RF radiată IEC 61000-4-3

3 V/m

3 V/m

Între 80 MHz și 2,5 GHz

Între 80 MHz și 2,5 GHz

d = 1,2

pentru 80 MHz până la 800 MHz

d = 2,3

pentru 80 MHz până la 2,5 GHz,

unde P este puterea nominală maximă de ieșire
a emițătorului în wați (W) conform
producătorului emițătorului și d este distanța de
separare recomandată exprimată în metri (m).
Intensitățile câmpului produs de emițătoare
RF fixe, determinate prin măsurători
electromagnetice ale locației, a trebuie să fie sub
nivelul de conformitate în fiecare interval de
b
frecvență .
Pot apărea interferențe în apropierea
echipamentului marcat cu următorul simbol:

Nota 1: la 80 MHz și 800 MHz se aplică distanța de separare de la intervalul de frecvență superior.
Nota 2: Este posibil ca aceste instrucțiuni să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbția și reflexia datorate
structurilor, obiectelor și persoanelor.
a. Benzile ISM (industriale, științifice și medicale) cuprinse între 150 kHz și 80 MHz sunt cuprinse între 6,765 MHz și 6,795 MHz; între 13,553 MHz și
13,567 MHz; între 26,957 MHz și 27,283 MHz; și între 40,66 MHz și 40,70 MHz.
b. Nivelurile de conformitate în benzile de frecvență ISM cuprinse între 150 kHz și 80 MHz și în intervalul de frecvență cuprins între 80 MHz și 2,5 GHz
au scopul de a scădea probabilitatea ca echipamentele de comunicații mobile/portabile să producă interferențe în cazul în care acestea sunt aduse,
din neatenție, în zona în care se află pacientul. Din acest motiv, un factor suplimentar de 10/3 a fost inclus în calculul distanței de separare
recomandate pentru emițătoarele din aceste intervale de frecvență.
c. Intensitățile câmpului produs de emițătoarele fixe, cum ar fi stațiile de bază pentru radiotelefoane (mobile/fără fir) și stațiile radio mobile de teren,
instalațiile radioamatorilor, posturile de emisie radio AM și FM, posturile de emisie TV, nu pot fi prevăzute teoretic cu acuratețe. Pentru a evalua un
mediu electromagnetic datorat emițătoarelor RF fixe, trebuie luat în considerare un studiu al locației din punct de vedere electromagnetic. În cazul
în care intensitatea măsurată a câmpului în locul în care este utilizat dispozitivul ICS Aircal depășește nivelul de conformitate RF aplicabil de mai sus,
dispozitivul ICS Aircal trebuie să fie ținut sub observație pentru a se verifica dacă funcționează normal. Dacă se observă anomalii în funcționare, pot
fi necesare măsuri suplimentare, cum ar fi reorientarea sau reamplasarea dispozitivului ICS Aircal.
d. În intervalul de frecvență cuprins între 150 kHz și 80 MHz, intensitățile câmpului nu trebuie să depășească 3 V/m.
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Note privind compatibilitatea electromagnetică (CEM)

Distanțele de separare recomandate dintre echipamentele de comunicații RF portabile sau mobile și dispozitivul ICS Aircal
Dispozitivul ICS Aircal este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic în care perturbațiile cauzate de RF radiată sunt controlate. Clientul sau
utilizatorul dispozitivului ICS Aircal poate ajuta la evitarea interferențelor electromagnetice prin menținerea unei distanțe minime între echipamentele
de comunicații RF mobile și portabile (emițătoare) și dispozitivul ICS Aircal după cum se recomandă mai jos, ținând cont de puterea de ieșire maximă
a echipamentului de comunicații.
Puterea nominală maximă de
ieșire a emițătorului
W

Distanța de separare în funcție de frecvența emițătorului
m
Între 150 kHz și 80 MHz

Între 80 MHz și 800 MHz

Între 800 MHz și 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

Pentru emițătoarele cu o putere nominală maximă neinclusă în tabelul de mai sus, distanța de separare recomandată d în metri (m) poate fi estimată
folosind ecuația aplicabilă frecvenței emițătorului, unde P este puterea nominală de ieșire maximă a emițătorului, în wați (W), conform producătorului
emițătorului.
Nota 1: la 80 MHz și 800 MHz se aplică distanța de separare de la intervalul de frecvență superior.
Nota 2: Este posibil ca aceste instrucțiuni să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbția și reflexia cauzate
de structuri, obiecte și persoane.

ICS Aircal
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Depanare

11

Depanare
Problemă
Avertismentul pentru supraîncălzirea ICS AirCal
emite un semnal sonor continuu.
Cauze:
1.

Rezervorul de apă este la un nivel
redus/gol.

2.

Dispozitivul ICS AirCal a fost înclinat cu cel
puțin 20° în timp ce funcționa pompa,
existând riscul ca în pompă să fi intrat aer
în loc de apă.

3.

Dispozitivul ICS AirCal nu funcționează
corect.

Opțiunea 1:
Verificați afișajul nivelului de apă. Dacă linia este portocalie, aceasta
înseamnă că trebuie să realimentați dispozitivul ICS AirCal cu apă.
Opriți dispozitivul ICS AirCal. Urmați pașii pentru procedura de
umplere și pregătire din secțiunea Procedura de umplere și
pregătire. Porniți aparatul și verificați dacă funcționează
corespunzător.
Opțiunea 2:
Verificați afișajul nivelului de apă. Dacă linia este albastră, ar trebui
să aveți apă suficientă, dar trebuie să verificați. Opriți dispozitivul
ICS AirCal. Urmați pașii pentru procedura de umplere și pregătire
din secțiunea Procedura de umplere și pregătire.
Totuși, trebuie să verificați vizual dacă există apă în rezervor. Dacă nu
există apă sau dacă nivelul de apă este foarte redus, realimentați cu
apă. Porniți aparatul și verificați dacă funcționează corespunzător.
Indiferent dacă aparatele funcționează sau nu, contactați serviciul de
asistență tehnică al Natus Medical Denmark ApS și raportați că
dispozitivul ICS AirCal nu funcționează conform așteptărilor.

Procedura de scoatere a apei

Atenție • În cazul
transportării dispozitivului,
asigurați-vă că:
1) Scurgeți apa din rezervor
pentru a preveni
posibilitatea deteriorării
provocate de îngheț și
2) Fixați carcasa pompei de
aer cu ajutorul șuruburilor
de transport furnizate
împreună cu dispozitivul.
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1.

Opriți dispozitivul ICS AirCal și deconectați
dispozitivul ICS AirCal de la priza de perete.

2.

Ștergeți orice urmă de praf de pe dispozitivul
ICS AirCal înainte de a deschide carcasa pentru a
realimenta rezervorul.

3.

Așezați-vă cu fața la panoul frontal al irigatorului.
În partea din dreapta spate se află un capac mic. Cu
ajutorul imbusului (furnizat împreună cu suportul),
deșurubați capacul și demontați-l.

4.

Cu ajutorul imbusului, deșurubați capacul interior
și demontați-l.

5.

Cu ajutorul trusei de seringi furnizate, scoateți
apa din rezervor.

6.

Conectați dispozitivul ICS AirCal la priza de perete și
porniți dispozitivul ICS AirCal.

7.

Opriți fluxul de aer.

8.

Pentru a pregăti pompa, localizați comutatorul de
pregătire de pe panoul posterior.

9.

Apăsați comutatorul de pregătire pentru
pornire și țineți-l apăsat 5 secunde.

ICS Aircal

Proceduri pentru firmware
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Proceduri pentru firmware
Pentru a actualiza firmware-ul ICS Aircal, găsiți suportul fizic pe care există fișierul de actualizare a firmware-ului ICS
Aircal și un computer pe care a fost instalat driverul dispozitivului ICS Aircal. Pentru a instala driverul dispozitivului,
urmați instrucțiunile din Instalarea driverului dispozitivului înainte de a continua.

12.1

Actualizarea firmware-ului
1. Opriți dispozitivul ICS Aircal.
2. Pe panoul posterior, găsiți butonul pentru modul firmware (accesat prin orificiul A) și portul USB (B).

A.

Acces la butonul de firmware

B.

Port USB

3. Conectați cablul USB la portul USB ICS Aircal și la portul USB al computerului.
4. Porniți computerul și găsiți fișierul de actualizare a firmware-ului ICS Aircal.
5. Cu ajutorul unui pix, apăsați lung butonul pentru modul firmware în timp ce porniți ICS Aircal. Țineți apăsat timp
de 3 secunde (afișajul nu va indica nimic).
6. Faceți dublu clic pe fișierul AirCalFirmwareUpdate.exe pentru a rula programul de actualizare.
7. Faceți clic pe Update Aircal Firmware (Actualizare firmware Aircal).
Notă • Dacă actualizarea nu s-a efectuat cu succes, faceți clic pe Write Update Log To Text File (Scriere jurnal
actualizări în fișier text). Trimiteți acest fișier către serviciul de asistență pentru clienți Natus Medical Denmark ApS.

12.2

Instalarea driverului dispozitivului
Prin această procedură se instalează driverul dispozitivului pe computerul care va fi folosit pentru actualizarea
firmware-ului ICS Aircal.
1. Porniți computerul.
2. Găsiți fișierul de actualizare a firmware-ului ICS Aircal.
3. În folderul care conține fișierul de actualizare, din folderul Aircal Driver (Driver Aircal), găsiți fișierul
AirCalInstaller.exe.
4. Faceți dublu clic pe fișier pentru a rula programul de instalare.
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