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Beskrivning av enheten
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Beskrivning av enheten
ICS Aircal® kalorisk luftspolningsenhet är ett lättanvänt och precist verktyg för kalorisk stimulering med hjälp av varm
eller kall luft. Den används för att framkalla nystagmus under VNG/ENG-undersökningar. Enheten tillhandahåller
kalorisk stimulering genom ett noga kontrollerat luftflöde. Luftens temperatur kan justeras från 12 till 50 °C.
Systemet kan förinställas på två temperaturer, en för varm kalorisk stimulering och en för kall kalorisk stimulering.
Temperaturen regleras exakt via den temperaturgivare som sitter i närheten av luftutflödet. Tack vare givarhuvudets
innovativa utformning går det att observera stimuleringsområdet vilket gör det enkelt att framkalla reaktioner som
är korrekta och kan upprepas.

1.1

Avsedd användning
En enhet för luftbaserad kalorisk stimulans används för att låta en luftstråle med viss hastighet och temperatur
flöda in i hörselgången, vilket används för att testa den vestibulära funktionen vid undersökning av patientens
balanssystem. Vestibulär stimulering av båggångarna ger upphov till ofrivilliga ögonrörelser som mäts och registreras
med en nystagmografiapparatur.

1.2

Avsedd användare och patientgrupp:
ICS Aircal-systemet får endast användas av utbildad medicinsk personal med förkunskaper om de medicinska och
vetenskapliga fakta som ligger bakom proceduren.
ICS Aircal-systemet är avsett för patienter i alla åldrar som kan tolerera testningen.

1.3

Klinisk nytta
Det kaloriska testet är en konventionell klinisk procedur som innebär att klinikern under en viss tid leder varm och kall
luft eller vatten in i patientens öronkanal. De ögonrörelser som uppträder under proceduren mäts och analyseras.
Kalorisk testning utförs inledningsvis utan fixering. När stimuleringen är över tillhandahålls fixering under en given
tidsperiod. Testerna är utformade för att ingå i ett batteri av vestibulära tester som underlättar differentialdiagnostik.

1.4

Kontraindikationer och biverkningar
Utför inte spolning på patienter med perforeringar i det tympaniska membranet.

1.5

Typografiska konventioner
Användningen av Varning, Var försiktig och Obs
Användarhandboken använder skyddsanvisningar på följande sätt för att uppmärksamma information om korrekt
och säker användning av enheten eller programmet:
Varning • Anger att det finns risk för skada, dödsfall eller andra allvarliga händelser vid användning eller
felaktig hantering av enheten.

Var försiktig • Anger att det finns en möjlig risk för problem med enheten på grund av användning eller
felaktig hantering. Sådana problem kan inkludera felfunktion, enhetsproblem, skada på enheten eller skada
på annan egendom.

Obs • Anger att du bör vara extra uppmärksam.
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Förberedelser

2.1

Rumsplanering
A

H

D
B
G

C
E
A.
B.
C.
D.

Vask
Dator
Bänk för utrustning
Skåp över bänken

F
E.
F.
G.
H.

Undersökarens stol
Fotpall
Undersökningsbord
Telefon

ICS Aircal-enheten är konstruerad för att kunna användas på bekväm arbetshöjd, t.ex. på ett bord eller en rullvagn.
ICS Aircal-enheten är stapelbar och kan kombineras med maskinvaran ICS Chartr® 200 VNG/ENG. Det är bäst om
ICS Aircal-enheten placeras överst så att vatten kan fyllas på efter behov. Se till att givarhuvudet kan nå patientens
öra. Se också till att stolen går att justera till rätt höjd för att du ska kunna se det tympaniska membranet
(trumhinnan) under spolningen.
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Försiktigt • ICS Aircal-systemet är endast avsett att användas av utbildad medicinsk personal.

2.2

Installation och inställningar

2.2.1

Ta bort transportskruvarna
Luftpumphuset säkras med transportskruvar för att undvika att luftpumpen skadas under transporten.
Skruvarna måste tas bort för att pumphuset ska kunna röra sig fritt, vilket även reducerar luftpumpens ljudnivå.
Transportskruvarna måste sparas så att pumphuset kan skruvas fast igen om enheten behöver transporteras.
1. Lossa transportskruv (A) och (B).
2. Förvara dem tillsammans med sprutkitet, tratten och insexnyckeln.

2.2.2

Installera givarhuvudets basstation
Obs • Installera basstationen innan du fyller på vattenbehållaren. Du måste luta ICS Aircal-enheten mer än 20° för
att kunna genomföra installationen. Om vattenbehållaren innehåller vatten kan luft komma in i systemet när du
lutar enheten. Det är inte sannolikt att systemet kommer till skada, men du behöver skölja genom pump och
vattenbehållare för att systemet ska fungera ordentligt och inte överhettas.
Innan du installerar basstationen för givarhuvudet måste du bestämma hur den ska monteras:
•

Basstationen kan monteras på enhetens vänstra eller högra sida.

•

För enheter som inte är placerade vid bordskanten rekommenderar vi att basstationen monteras i vågrätt läge (A).
För enheter som är placerade vid bordskanten rekommenderar vi att basstationen monteras i vinkel (B).

ICS Aircal
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1. Ta fram väskan som medföljde basstationen. Den innehåller tre skruvar och en insexnyckel.
2. Lägg ICS Aircal-enheten på bordet med den sida där du har valt att montera basstationen vänd uppåt, och med
enhetens undersida vänd mot dig.
3. Leta rätt på hålen där hållaren ska monteras.

4. Skruva fast hållaren vid enheten och använd insexnyckeln för att dra åt skruvarna.
5. Placera basstationen så att den del där givarhuvudets nederdel ska sitta är vänd mot enhetens framsida. Skjut in
basstationen i fästet i vågrätt läge.

6. Om enheten ska placeras vid bordskanten ska du vinkla fästet framåt så långt det går.
7. Kontrollera att fästets skruvhål stämmer överens med basstationens skruvhål. Sätt fast basstationen på fästet
och använd insexnyckeln för att dra åt skruven.
8. Förvara insexnyckeln tillsammans med setet med injektionssprutor. Du kommer att behöva den när du fyller på
vattenbehållaren.

2.2.3

Beskrivning av den bakre panelen på ICS Aircal

USB-porten på
8

används för att uppdatera den fasta programvaran. Se Hantera den fasta programvaran ► 36.
ICS Aircal

Förberedelser

2.2.3.1

Anslut fotpedalen
Fotpedalen är en del av ICS Aircal-enheten. Anslut fotpedalen till baksidan av spolningsenheten
.
Om ICS Aircal-enheten är ansluten till ett ICS VNG/ENG-system, och du vill använda fotpedalen för att starta andra
test än det kaloriska, måste spolningsenheten vara påslagen för att fotpedalen ska gå att använda.

2.2.3.2

Ansluta till ett ICS VNG/ENG-system
ICS Aircal-enheten kan anslutas till ett ICS VNG/ENG-system. Anslut spolningsenhetens kabel till spolningsenhetens
baksida

och till ICS VNG/ENG-systemet.

När de två enheterna kopplas ihop blir fler funktioner tillgängliga. Se Hantera aktiveringsreglaget ► 18 för mer
information.

2.2.3.3

Ansluta nätkabeln
ICS Aircal-enheten ska anslutas till ett vägguttag genom att strömkabeln ansluts till ICS Aircal-enheten och sedan
ansluta kabeln till vägguttaget.

A. Kontakt för strömkabel
Varning • Den här utrustningen måste vara anslutet till ett jordat strömuttag för att undvika risken för
elektriska stötar.

2.2.3.4

Koppla från nätkabeln
ICS Aircal-enheten och alla enheter med egen strömförsörjning som ska anslutas till den bör stängas av innan
enheterna kopplas samman.
Varning • Om du behöver koppla bort enheten från strömförsörjningen drar du ut kontakten ur
vägguttaget. Ställ inte enheten så att det blir svårt att komma åt kontakten om du behöver dra ut den ur
vägguttaget.

2.2.3.5

Procedur för påfyllning och sköljning
Luften i ICS Aircal-enheten kyls med hjälp av vatten. Vattenbehållaren måste fyllas på innan enheten används.
Varning • För att förhindra elstötar måste ICS Aircal-enheten på vara avstängd och sladden måste vara
urdragen innan vattenbehållaren fylls eller fylls på.

ICS Aircal
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Obs • Använd denna procedur:
1. Om ICS Aircal-enheten just har levererats och är torr. Den måste fyllas och primas.
2. Om vattennivåindikeringen sjunkit till noll eftersom användaren inte fyllde på vatten då fältet var orange.
3. Om ICS Aircal-enheten lutades mer än 20° med vattenpumpen igång.
Om inget av dessa kriterier uppfylls och om vattennivåindikeringen visar ett orange fält som anger att påfyllning
behövs ska du följa instruktionerna i Påfyllningsprocedur.

Obs • Använd endast destillerat vatten. Om vanligt kranvatten används bildas mineralavlagringar som skadar
ICS Aircal-enheten.

Påfyllning
1. Stäng av ICS Aircal-enheten och dra ut kontakten ur vägguttaget.
2. Torka av eventuellt damm på ovansidan.

3. Om du står vänd mot främre panelen sitter det lilla locket till höger på baksidan. Använd insexnyckeln
(medföljer) för att skruva bort locket till behållaren och ta bort det.

A.

Lock till vattenbehållaren

4. Använd insexnyckeln (medföljer) för att skruva bort det interna locket och ta bort det.

A.
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Det inre locket

ICS Aircal

Förberedelser
5. Veckla ut tratten som följer med ICS Aircal-enheten och placera den i behållarens påfyllningshål.

A.

Tratt

6. Häll vatten i tratten för att fylla behållaren.
7. Var noga med vattennivån. Fyll behållaren upp till kanten. Överfyll INTE behållaren.
8. Ta bort tratten.
9. Torka upp eventuellt överskottsvatten som kan ha runnit ner i de små inbuktningar där det inre locket är placerat.
10. Sätt tillbaka det inre locket.

Primning
1. Anslut enhetens strömkabel till i vägguttaget och starta enheten.
2. Stäng av luftflödet.
3. Leta rätt på primningsknappen på den bakre panelen

.

4. Tryck på primningsknappen för att starta och håll den intryckt i 5 sekunder.
5. Släpp knappen för att stoppa primningen och vänta i 5 sekunder.
6. Upprepa steg 4 och 5 10 gånger vardera.
7. Tryck på knappen för kallt läge,

. Sänk temperaturen till 12 °C

8. Om temperaturen når inställd nivå är spolningsenheten primad. Fortsätt till steg 10.
Var försiktig • Om temperaturen inte når 12 °C inom ca 3 minuter, eller om larmet för överhettning hörs,
gå vidare direkt till proceduren Primning med böjd slang.
9. Stäng av enheten och dra ut kontakten ur vägguttaget.
10. Ta bort det inre locket.
11. Kontrollera om vattenbehållaren är full. Om inte, placera tratten i påfyllningshålet och fyll på vatten.
12. Ta bort tratten och sätt tillbaka det inre locket. Dra åt skruvarna.
13. Sätt tillbaka det yttre locket och dra åt skruvarna.
14. Anslut enhetens strömkabel till i vägguttaget och starta enheten.
Obs • Det förinställda luftflödet för kalorisk spolning är 8 liter per minut. Om enheten transporteras kan ratten för
luftflödet flyttas så att inställningen ändras. Du kan behöva återställa inställningen av luftflödet.
ICS Aircal
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Primning med böjd slang
1. Använd sprutan med böjd slang och fyll sprutan med vatten från behållaren.
2. Placera änden av den böjda slangen i öppningen till pumpen. Slangen är då vänd mot spolningsenhetens framsida.

3. Samtidigt som du trycker på primningsknappen

ska du spruta in vatten i öppningen.

4. Släpp primningsknappen.
5. Tryck på primningsknappen för att starta och håll den intryckt i 5 sekunder.
6. Släpp knappen för att stoppa primningen och vänta i 5 sekunder.
7. Upprepa steg 5 och 6 10 gånger vardera.
8. Tryck på knappen för kallt läge,

. Sänk temperaturen till 12 °C.

9. Om temperaturen når inställd nivå är spolningsenheten primad. Fortsätt till steg 11.
10. Om temperaturen inte når 12 °C inom ca 3 minuter ska du upprepa stegen 1 till 9.
11. Stäng av enheten och dra ut kontakten ur vägguttaget.
12. Kontrollera om vattenbehållaren är full. Om inte, placera tratten i påfyllningshålet och fyll på vatten.
13. Ta bort tratten och sätt tillbaka det inre locket. Dra åt skruvarna.
14. Sätt tillbaka det yttre locket och dra åt skruvarna.
15. Anslut enhetens strömkabel till i vägguttaget och starta enheten.
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Främre panelen på ICS Aircal

2.2.3.6

Tömma ut vattnet
1. Stäng av ICS Aircal-enheten och dra ut kontakten ur vägguttaget.
2. Torka bort eventuellt damm ovanpå ICS Aircal-enheten innan du öppnar locket för att fylla på vattenbehållaren.
3. Ställ dig så att du är vänd mot främre panelen. Till höger på baksidan finns ett litet lock. Använd insexnyckeln
(medföljer basstationen) för att skruva bort det yttre locket och ta bort det.
4. Använd insexnyckeln för att lossa det inre locket och ta bort det.
5. Använd sprutkitet för att tömma behållaren på vatten. Sätt tillbaka båda locken när vattnet har tagits bort.

3

Främre panelen på ICS Aircal
Detta avsnitt beskriver alla driftreglage på ICS Aircal-enhetens främre panel.

3.1

Slå på/av ICS Aircal-enheten
Denna knapp är en strömbrytare i den främre panelens nedre vänstra del som du trycker in för att slå på eller stänga
av strömmen till ICS Aircal-enheten. Enheten är på när den gröna LED-lampan och den digitala displayen slås på.
När ICS Aircal-enheten först slås på är den i driftsläge.

3.2

Standbyläge/driftsläge
När du slår på ICS Aircal-enheten är luftflödet påslaget som standard. Tryck på luftsflödesknappen
för att
växla ICS Aircal-enheten mellan standbyläge och driftsläge. I standbyläge (luftflöde av) är spolningsenheten påslagen
men luftflöde, vatten- och luftpump, fläkt samt mekanismerna för värme och kyla är avstängda. Vi rekommenderar
standbyläge när ICS Aircal-enheten är ansluten till ett ICS VNG/ENG-system och fotpedalen används för att starta
andra prover (t.ex. Dix Hallpike) i ICS Chartr-programmet. Stäng av luftflödet när enheten inte används.

ICS Aircal
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Främre panelen på ICS Aircal

3.3

Temperatur

3.3.1

Rekommenderad och förinställd temperatur
De förinställda temperaturerna är 24 °C för kyla och 50 °C för värme.

3.3.2

Ändra temperatur

3.3.2.1

Tillfällig justering
För att justera temperaturen för en enskild patient trycker du på knapparna
. Minustecknet (-) sänker
temperaturen och plustecknet (+) höjer temperaturen. Tryck snabbt på knappen om små justeringar behövs eller
håll in knappen om du vill ändra inställningen snabbare. Temperaturen kan justeras i steg om 0,1 °C. Intervallet för
den svala temperaturen är 12 till 37 °C. Intervallet för den varma temperaturen är 37 till 50 °C. Information om hur
du ändrar standardvärdet för varm eller sval temperatur finns Ändra sparade förinställningar.

3.3.3

Växla mellan kall och varm temperatur
Använd knapparna för varm
eller kall
temperatur för att välja önskad stimulering. Om ICS Aircalenheten är ansluten till ett ICS VNG/ENG-system kommer valet av kaloriskt protokoll (t.ex. Left Warm [Vänster
varm]) automatiskt att ställa in även spolningsenhetens temperatur. Den behöver därför inte ställas in manuellt.
Den förinställda temperaturen för ICS Aircal-enheten vid start bör dock stämma överens med temperaturen för det
första protokollet i din lista (om du t.ex. börjar med Left Cool [Vänster kall] som förinställning ska du välja Cool [Kall]
som förval även för ICS Aircal-enheten vid start). Det går att spara starttemperaturen (kall eller varm). Enheten är
förinställd på kall temperatur. Se Ändra sparade förinställningar.
Temperaturvalet kommer att synas på displaypanelen. Om ICS Aircal-enheten är i driftsläge visas enbart den
temperatur som är vald just nu. Faktisk och inställd temperatur visas på displayen. När temperaturen valts kommer
displayen att börja blinka. Den blinkar ända tills den har nått en temperatur på +/- 0,4 från den förinställda
temperaturen eller den temperatur som du själv har ställt in. Det tar < 60 sekunder att nå vald temperatur.
Om ICS Aircal-enheten är i standbyläge kommer inställningarna för varmt och kallt att visas, men däremot inte den
faktiska temperaturen.

3.4

Timer för inställning av varaktighet

3.4.1

Rekommenderad och förinställd varaktighet för timer
Den förinställda varaktigheten för kalorisk spolning är 60 sekunder.

3.4.2

Ställ in ny varaktighet
Tryck på knapparna
för att ställa in varaktigheten. Minustecknet (-) minskar varaktigheten och
plustecknet (+) ökar den. Tryck snabbt på knappen om små justeringar behövs eller håll in knappen om du vill ändra
inställningen snabbare. Tidsintervallet är 1 till 99 sekunder. Information om hur du ändrar standardvärdet för
varaktighet finns i Ändra sparade förinställningar.
Vald varaktighet visas på displayen. Om ICS Aircal-enheten är i driftsläge visas inställd tid på den digitala displayen.
Timerns nedräkning mot 0 startar när du har startat spolningen med reglaget på givarhuvudet eller med fotpedalen.
Så snart timern når 0 hörs en ljudsignal som signalerar till användaren att avsluta spolningen. Om ICS Aircal-enheten
är i standbyläge kommer endast den inställda tiden att visas.
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3.5

Luftflödeshastighet

3.5.1

Rekommenderad och förinställd luftflödeshastighet
Det förinställda luftflödet för kalorisk spolning är 8 liter per minut.

3.5.2

Ändra luftflödeshastighet
Vrid på ratten till höger om luftflödesknappen
om du vill justera flödeshastigheten. Vrid ratten motsols för
att öka luftflödet och medsols för att minska luftflödet. Luftflödet kan ställas in på värden från 4,0 till 10 liter per
minut. Luftflödet ställs in baserat på hur ratten är inställd.
Flödeshastigheten du har valt visas på displayen. Om ICS Aircal-enheten är i driftsläge visas den faktiska
flödeshastigheten på displayen. Om ICS Aircal-enheten är i standbyläge är displayen avstängd.

3.6

Ljudsignalens volym
Så snart timern når 0 hörs en ljudsignal som signalerar till användaren att avsluta spolningen. Signalen har en
frekvens på 2 000 Hz.

3.6.1

Förinställd volym för ljudsignal
Standardljudsignalen är inställd på nivå 2.

3.6.2

Ändra ljudsignalens volym
Justera ljudsignalens volym genom att hålla in ljudsignalsknappen
tills du hör den ljudsignal du vill använda
som standard. Det finns fyra nivåer för ljudsignalens volym. Information om hur du ändrar standardvärdet för
ljudsignalens volym finns i Ändra sparade förinställningar.

3.7

Ändra sparade förinställningar
Ändra alla inställningar till önskad inställning. Bestäm starttemperatur för ICS Aircal. Håll in knappen för varm
eller kall
temperatur i tre sekunder för att ställa in alla standardvärden (varma och kalla temperaturer,
starttemperatur, varaktighetstid och signalvolym). En ljudsignal på en sekund bekräftar att standardinställningarna
har sparats. Kom ihåg att den förinställda starttemperaturen för ICS Aircal-enheten bör matcha temperaturen i det
första protokollet på din lista (om du t.ex. börjar med förinställningen ”Left Cool” (Vänster kall) så kommer ICS Aircalenheten att startas med kall temperatur).

3.8

Visning av vattennivå
Vattennivån i behållaren visas i displayen. Symbolen
Symbolen

visar att vattenbehållaren är full och ett blått fält visas.

visar att vattenbehållaren är halvfull och ett blått fält visas. Mellan halvfull och tom kommer fältet att

ändra färg från blått till orange för att visa att vattenbehållaren behöver fyllas på. Symbolen
vattenbehållaren är tom.
ICS Aircal

visar att
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3.8.1

Påfyllningsprocedur
Obs • Använd INTE denna påfyllningsprocedur om:
1.

Om ICS Aircal-enheten just har levererats och är torr. Den måste fyllas och primas.

2.

Om vattennivåindikeringen sjunkit till noll eftersom användaren inte fyllde på vatten då fältet var orange.

3.

Om ICS Aircal-enheten lutades mer än 20° med vattenpumpen igång.

Om något av dessa kriterier är uppfyllt, se Komma igång och följ instruktionerna i Procedur för påfyllning och
primning.

Obs • Använd endast destillerat vatten. Om vanligt kranvatten används bildas mineralavlagringar som skadar
ICS Aircal-enheten.
1. Stäng av ICS Aircal-enheten och dra ut kontakten ur vägguttaget.
2. Torka bort eventuellt damm ovanpå ICS Aircal-enheten innan du öppnar locket för att fylla på vattenbehållaren.
3. Stå vänd mot ICS Aircal-enhetens främre panel. Till höger på baksidan finns ett litet lock. Använd insexnyckeln
(medföljer spolningshållaren) för att skruva bort det externa locket och ta sedan bort det.
4. Använd insexnyckeln för att lossa det inre locket och ta bort det.
5. Veckla ut tratten som följer med ICS Aircal-enheten och placera tratten i behållarens påfyllningshål.
6. Häll vatten i tratten för att fylla behållaren.
7. Var noga med vattennivån. Fyll behållaren upp till kanten. Överfyll INTE behållaren.
Varning • Överfyll INTE behållaren. Om du råkade spilla vatten i de små inbuktningarna där det inre locket
är placerat ska du torka upp det du spillt innan du sätter tillbaka det inre locket.
8. Sätt tillbaka det inre locket och dra åt skruvarna.
9. Sätt tillbaka det yttre locket och dra åt skruvarna.
10. Anslut ICS Aircal-enhetens strömkabel till vägguttaget och starta enheten.
Obs • På grund av risk för frysning under transporten måste eventuellt vatten i vattenbehållaren tömmas ut innan
ICS Aircal-enheten transporteras. Se Tömma ut vattnet.

4

Givarhuvud och fotpedal för ICS Aircal

4.1

Givarhuvud
Användaren kan hålla givarhuvudet på det sätt som känns mest bekvämt. Flödestiden aktiveras med hjälp av ett
reglage som sitter på givarhuvudet. Otoskoplampan sätts på och stängs av med knappen på baksidan av handtaget,
nedanför linsen.
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A.
B.

4.1.1

Inre spekulum
Reglage för flödestidsaktivering

C.
D.

Otoskop med 360° synfält
På/av-knapp för lampa

Spekulum
Var försiktig • Placera aldrig det inre spekulumet direkt i patientens öra.
Ett yttre spekulum för engångsbruk ska alltid placeras på givarhuvudet innan en spolning utförs på en patient.
Det yttre spekulumet för engångsbruk får endast användas en gång.

4.1.2

Lins
Linsen ska rengöras med en optisk rengöringsduk. Det går att köpa en ersättningslins om den befintliga linsen går
sönder. Skjut ut den trasiga linsen och skjut in den nya linsen på plats. En tillbehörslista finns i Tillbehör ► 29.

4.1.3

På/av-knapp för lampa
Ljuset ska vara på under spolningen för att synliggöra det tympaniska membranet (trumhinnan) och säkerställa att
luftflödet är riktat åt rätt håll. Standardinställningen är att lampan är på när ICS Aircal-enheten är i driftsläget.
Lampan blinkar så snart det kaloriska testet/spolningen startas genom att fotpedalen trycks ner eller reglaget på
givarhuvudet trycks in. Detta visar att enheterna håller på att initieras. När ICS Aircal-enheten inte har använts på
10 minuter kommer lampan automatiskt att slockna.

ICS Aircal
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4.1.4

Hantera aktiveringsreglaget
Om luftflödet är påslaget och temperaturen är ±0,4 °C från det inställda värdet, och du trycker in aktiveringsreglaget
på handtaget så startas nedräkningstimern och lampan i givarhuvudet blinkar. (Inställd temperatur måste uppnås för
att starta timern och för att lampan ska blinka).
Om ICS Aircal-enheten är ansluten till ett ICS VNG/ENG-system.
•

Vid VNG-testning startas registreringen av ögonpositionskurvan första gången aktiveringsreglaget trycks in.
Vid efterföljande intryckningar startas videoinspelningen eller också centreras ögonpositionskurvan, beroende
på hur programvaran är inställd.

•

Vid ENG startas registrering av ögonpositionskurvan första gången aktiveringsreglaget trycks in, och vid
efterföljande intryckningar centreras ögonpositionskurvan.

Om datorn är påslagen men programvaran Natus VNG/ENG inte har startats kan flödesperioden aktiveras genom att
hålla in aktiveringsreglaget i fem sekunder. Både reglaget för flödestidsaktivering och fotpedalen styr givarhuvudet.
Nedräkningen kommer INTE att stoppas eller startas om även om du trycker på aktiveringsreglaget på handtaget
upprepade gånger. Om luftflödet är avstängt kommer nedräkningstimern INTE att starta även om du trycker in
aktiveringsreglaget på handtaget.

4.2

Fotpedal
Användning
En fotpedal används för att aktivera flödestimern.
Om ett ICS VNG/ENG-system är anslutet och ett kaloriskt prov har valts i programvaran kommer timern för
varaktighet och datainspelning att startas första gången pedalen trycks ned. Om pedalen trycks ned igen centreras
ögonpositionskurvan (ENG/VNG), eller också startas videoinspelningen (endast VNG).
Om datorn är på men programvaran Natus VNG/ENG inte är igång kan du aktivera flödestiden genom att trycka ned
fotpedalen i fem sekunder. Givarhuvudets reglage för aktivering av flödestiden kan användas parallellt med
fotpedalen.
Att trycka ner fotpedalen mer än en gång kommer INTE att stoppa eller starta om nedräkningstimern.
Om ICS Aircal-enheten är i standbyläge går det INTE att starta nedräkningstimern genom att trycka ned fotpedalen.
Om enheten är i standbyläge kan fotpedalen användas för att starta alla typer av prov i ICS VNG/ENG-programvaran.

5

Genomföra en kalorisk spolning

5.1

Förbereda testning
Starta enheten genom att trycka på strömbrytaren längst ned till vänster på den främre panelen.
Standardtemperaturen (fabriksinställningen är kall) ställs in automatiskt, vilket du kan se på den gröna lampan och
på displayen. Den faktiska temperaturen blinkar ända tills den inställda temperaturen har uppnåtts. Det tar cirka
60 sekunder att nå den inställda temperaturen efter att enheten har slagits på. När den inställda temperaturen nåtts
(±0,4 °C) kommer temperaturdisplayen att sluta blinka.
Undersök hörselgången med hjälp av ett vanligt otoskop eller med hjälp av givarhuvudet (med luftströmmen
avstängd) för förekomst av öronvax och även för att avgöra hur luftströmmen bäst ska riktas. Hörselgången bör
i stort sett vara fri från öronvax. Om detta inte är fallet måste öronvaxet tas bort innan stimulationen genomförs.
Använd inte vatten för att avlägsna öronvaxet eftersom detta gör att temperaturen i hörselgången blir svalare än
önskvärt på grund av kvarlämnat vatten.
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Kontrollera att patienten är placerad på rätt sätt, dvs. i ryggläge med huvudet i 30° vinkel.

Tyngd

L SCC

5.2

Testprocedur
Utför de fyra spolningarna på följande sätt:
1. Kontrollera att ett nytt spekulum har placerats på givarhuvudet.
2. Be patienten att hålla ögonen öppna (VNG) eller stängda (ENG).
3. Stäng skyddsglasögonen för VNG. Be patienten att blunda för ENG.
4. Börja registrera patientens respons och påbörja spolningen.
5. Börja ge patienten uppgifter 20–30 sekunder efter att spolningen har inletts.
6. När varaktighetstiden löpt ut avger ICS Aircal-enheten en ljudsignal. Ta då bort givarhuvudet från patientens öra
och fortsätt att instruera patienten.
7. Direkt efter den starkaste responsen ska patienten tillåtas fixera blicken.
8. Registrera patientens ögonrörelser tills responsen upphör.
9. Ta av spekulum från givarhuvudet och placera försiktigt givarhuvudet i hållaren.
Om ICS Aircal-enheten är ansluten till ett ICS VNG/ENG-system kommer ögonpositionskurvan att centreras om
VNG/ENG används, eller också startar videoinspelningen för VNG, när reglaget för aktivering av flödestid trycks in på
nytt. (Om fotpedalen är installerad kan även den användas för att starta och positionera ögonpositionskurvan och
starta videoinspelningen.)

6

Säkerhet för ICS Aircal-systemet
Den här handboken innehåller information och varningar som du måste följa för att säkerställa säker
användning av ICS Aircal-systemet.
Obs • Lokala lagar och föreskrifter måste alltid följas i den mån de är tillämpliga.
När ICS Aircal-enheten används tillsammans med ett VNG/ENG-system är det viktigt att all information och alla
varningar i testenhetens användarhandbok följs. Se de specifika användarhandböckerna för säkerhetsinformation
gällande VNG/ENG-system.
Alla allvarliga händelser som har inträffat i relation till enheten ska anmälas till Natus Manufacturing Limited och
Läkemedelsverket.

ICS Aircal
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6.1

Symbolförklaring

Symbol

Symboltitel
enligt refererad
standard

Standardreferens

Symbolens
standardnamn

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Indikerar
medicinteknisk
produkt

Denna produkt är en
medicinteknisk produkt.

direktivet
93/42/EEG.

Direktiv för Medicinsk
Utrustning

CE-märkning

Anger att produkten
uppfyller europeiska
tekniska krav.

XXXX

20
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(Nummer för anmält organ
visas under symbolen.)

MDR 2017/745

EU-förordningen om
medicintekniska
produkter

21 CFR
801.109(b)(1)

Etikett-/
ordinationsenheter

Endast efter
ordination

Anger att produkten är
auktoriserad för försäljning
av eller på uppdrag
av licensierad
sjukvårdspersonal.

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Antal

Antal delar i en förpackning.

Direktivet
2012/19/EU

för hantering av elektriskt
och elektroniskt avfall
(WEEE)

Anvisningar för
bortskaffande vid
slutet av
livslängden

Den överkryssade
soptunnesymbolen
indikerar att förbrukad
elektrisk och elektronisk
utrustning inte ska kasseras
tillsammans med osorterat
avfall, utan ska hanteras
separat.

ISO 15223-1:2016
Referensnummer
5.1.1 (ISO 70003082)

Medicintekniska
produkter – Symboler att
användas vid märkning av
produkt och information
till användare

Tillverkare

Anger tillverkaren av den
medicintekniska produkten.

ISO 15223-1:2016
Referensnummer
5.1.3. (ISO 70002497)

Medicintekniska
produkter – Symboler att
användas vid märkning av
produkt och information
till användare – Del 1:
Allmänna krav

Tillverkningsdatum

Anger datumet då den
medicintekniska produkten
tillverkades.

ISO 15223-1
Referensnummer
5.1.5

Medicintekniska
produkter – Symboler att
användas vid märkning av
produkt och information
till användare

Batch- eller
partikod

Anger tillverkarens
batchkod för att möjliggöra
identifiering av batchen
eller partiet.

ISO 15223-1
Referensnummer
5.1.6

Medicintekniska
produkter – Symboler att
användas vid märkning av
produkt och information
till användare

Katalognummer

Anger tillverkarens
katalognummer så att den
medicintekniska produkten
kan identifieras.

ICS Aircal
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Symbol

Symboltitel
enligt refererad
standard

Standardreferens

Symbolens
standardnamn

ISO 15223-1:2016
Referensnummer
5.1.7. (ISO 70002498)

Medicintekniska
produkter – Symboler att
användas vid märkning av
produkt och information
till användare – Del 1:
Allmänna krav

Serienummer

Indikerar tillverkarens
serienummer så att en
specifik medicinteknisk
produkt kan identifieras.

UL-listning

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

NRTL-certifieringar
(Nationellt erkända
testlaboratorier)

IEC 60601-1,
referensnr. Tabell
D.2, symbol 20
(IEC 60417-5333)

Medicinteknisk elektrisk
utrustning – Del 1:
Allmänna fordringar
beträffande säkerhet och
väsentliga prestanda

Tillämpad del
typ BF

Identifierar en tillämpad
del av typ BF som
överensstämmer med
IEC 60601-1.

ISO 15223-1:2016
Referensnummer
5.4.3. (ISO 70001641)

Medicintekniska
produkter – Symboler att
användas vid märkning av
produkt och information
till användare

Se bruksanvisningen

Anger att användaren ska
läsa bruksanvisningen.

IEC 60601-1,
referensnr.
Tabell D.2,
Säkerhetssymbol
10 (ISO 7010M002)

Elektrisk utrustning för
medicinskt bruk– Del 1:
Allmänna krav på
grundläggande säkerhet
och väsentlig prestanda.

Följ
bruksanvisningen

Läs bruksanvisningen/
instruktionshäftet.

ISO 15223-1,
klausul 5.4.4
ISO 60601-1
Tabell D.1
symbol 10

Medicintekniska
produkter – Symboler att
användas vid märkning av
produkt och information
till användare

Var försiktig

Uppmanar användaren att
läsa bruksanvisningen
angående viktiga
försiktighetsmått, som till
exempel varningar och
försiktighetsåtgärder som
av olika anledningar inte
kan anges direkt på den
medicintekniska produkten.

ANMÄRKNING OM
ME-UTRUSTNING
”Följ bruksanvisningen”.

Medicinteknisk elektrisk
utrustning – Del 1:
Allmänna krav på
grundläggande säkerhet
och väsentlig prestanda.

ICS Aircal

Förklaring

IEC 60601-1,
Tabell D.2
symbol 2

Medicinteknisk elektrisk
utrustning – Del 1:
Allmänna krav på
grundläggande säkerhet
och väsentlig prestanda.

Allmän
varningssymbol

Uppmanar användaren att
läsa bruksanvisningen
angående viktiga
försiktighetsmått, som till
exempel varningar och
försiktighetsåtgärder som
av olika anledningar inte
kan anges direkt på den
medicintekniska produkten.

ISO 15223-1:2016
Referensnummer
5.2.8. (ISO 70002606)

Medicintekniska
produkter – Symboler att
användas vid märkning av
produkt och information
till användare

Använd ej om
förpackningen är
skadad

Indikerar att den
medicintekniska produkten
inte får användas om
förpackningen har skadats
eller öppnats.
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Symbol

Symboltitel
enligt refererad
standard

Standardreferens

Symbolens
standardnamn

ISO 15223-1
Referensnummer
5.3.7 (ISO 70000632)

Medicintekniska
produkter – Symboler att
användas vid märkning av
produkt och information
till användare

Temperaturbegränsning

Indikerar temperaturgränserna
(för förvaring) inom vilka den
medicintekniska produkten
kan förvaras på ett säkert sätt.

ISO 15223-1:2016
Referensnummer
5.3.8. (ISO 70002620)

Medicintekniska
produkter – Symboler att
användas vid märkning av
produkt och information
till användare

Fuktighetsbegränsning

Indikerar fuktighetsgränserna
(för förvaring) inom vilka den
medicintekniska produkten
kan förvaras på ett säkert
sätt.

ISO 15223-1:2016
Referensnummer
5.3.9 (ISO 70002621)

Medicintekniska
produkter – Symboler att
användas vid märkning av
produkt och information
till användare

Gräns för lufttryck

Anger godtagbara övre och
nedre gränsvärden för
atmosfäriskt tryck vid
transport och förvaring.

Förklaring

ISO 15223 Gräns för
lufttryck
ISO 7000 Gräns för lufttryck

ISO 15223-1:2016
Referensnummer
5.4.2. (ISO 70001051)

Medicintekniska
produkter – Symboler att
användas vid märkning av
produkt och information
till användare

Får ej
återanvändas

Anger att den medicintekniska
produkten enbart är avsedd
för engångsbruk, på endast
en patient under ett enda
tillfälle.
OBS: Synonymer för
”Återanvänd ej” är ”för
engångsbruk” och ”använd
endast en gång”.

ISO 7000 /
IEC 60417

Grafiska symboler för
användning på
utrustningen

Vänta

Identifierar den omkopplare
eller omkopplarposition
som används för att slå på
en del av utrustningen för
att försätta den i vänteläge.

Symbol 5140

Grafiska symboler för
användning på
utrustningen

Icke-joniserande
elektromagnetisk
strålning

Indikerar generellt förhöjda,
potentiellt farliga nivåer av
icke-joniserande strålning.

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Fotpedal

Placerad på den bakre
panelen. Ingång för fotpedal.

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ingång ICS VNG/
ENG-systemet

Placerad på den bakre
panelen. Ingång för
ICS VNG/ENG-systemet

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

USB-port

Placerad på den bakre
panelen. Ingång för dator
(används för att uppdatera
fast programvara och
framtida uppgraderingar).

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Primningsknapp

Placerad på den bakre
panelen. Knapp för primning
av vattenbehållaren.

Symbol 5009

ISO 7000 /
IEC 60417
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6.2

Allmänna varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar
Produkter från Natus Medical Denmark ApS ICS är inte utformade för att användas med några andra enheter än de
som godkänts av Natus Medical Denmark ApS. Om Natus ICS-produkter används med ej godkända delar kan riskerna
för patienten öka. Alla delar av ICS Aircal-enheten är anpassade för användning i patientmiljö.

6.2.1

Varningar
Varning • Följande tillstånd eller metoder kan utgöra en möjlig risk för dödsfall eller allvarlig skada för
användaren eller patienten:

ICS Aircal

•

Av säkerhetsskäl, och för att garantin ska gälla, får endast auktoriserad servicepersonal öppna och
utföra service på ICS Aircal-enheten. Om fel uppstår bör du beskriva defekten ingående och kontakta
leverantören. Använd inte ett defekt instrument.

•

Se till att enheten inte kommer i kontakt med vätska. Ingen fukt får komma in i enheten. Fukt inuti
enheten kan skada instrumentet och leda till att användaren eller patienten riskerar att få en elstöt.

•

Använd inte ICS Aircal-enheten i närheten av lättantändliga medel (gaser) eller i syrerika miljöer.

•

ICS Aircal-enheten är avsett att användas i en elektromagnetisk miljö där störningar i form av
strålning kontrolleras. Användaren av ICS Aircal-enheten kan hjälpa till att förhindra
elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla ett minimiavstånd till bärbar och mobil
RF-kommunikationsutrustning.

•

ICS Aircal-enheten måste installeras och tas i bruk i enlighet med EMC-informationen i denna
användarhandbok. Bär- och flyttbar RF-kommunikationsutrustning kan påverka medicinsk elektronisk
utrustning. ICS Aircal-enheten kan störas av annan utrustning med CISPR-emissionskrav.

•

Om andra tillbehör och kablar än de som anges i listan Tillbehör i den här användarhandboken
används, kan det leda till ökad emission eller minskad immunitet för ICS Aircal-enheten.

•

Om du råkar skada enheten eller inte hanterar den på rätt sätt kan det göra att enheten inte fungerar
som den ska. Rådgör då med leverantören.

•

Pålitlig jordning som endast kan uppnås när utrustningen är ansluten till ett eluttag av
sjukhusstandard.

•

Vi rekommenderar att de förvalda inställningarna används för att åstadkomma stimuli som ger en
respons som motsvarar spolning med vatten. Om du väljer en varaktighet som överstiger 60 sekunder
eller andra temperaturinställningar kan det vara obehagligt för patienten.

•

Använd endast de tillbehör som anges i avsnittet Tekniska specifikationer.
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6.2.2

Var försiktig
Var försiktig • Anger att följande tillstånd eller metoder kan utgöra en risk för skador på användaren,
patienten, själva enheten eller data:

6.2.3

•

Inga delar får förtäras, brännas eller användas i några andra syften än de som beskrivs i avsnittet
Avsedd användning i den här användarhandboken.

•

Utrustningen kan hanteras som vanligt elektroniskt avfall, i enlighet med lokala förordningar.

•

Placera aldrig givarhuvudets spekulum i patientens öra utan att först sätta på ett yttre spekulum för
engångsbruk. Engångsspekulumet ska försiktigt placeras i patientens öra. Undvik att använda
överdriven kraft eller att föra in spekulumet alltför djupt då det kan medföra skador.

•

Avbryt omedelbart användningen av utrustningen om hudirritation eller obehag uppstår.

•

Följ rengöringsinstruktionerna.

•

Spekulumet får inte rengöras eller återanvändas.

•

Titta inte in i ljusstrålen och rikta inte ljusstrålen mot någon annans ögon. Det kan skada dem.

Obs
Obs • Följande tillstånd eller metoder kräver att användaren tar särskild hänsyn:

6.3

•

Av säkerhetsskäl, måste tillbehör som ansluts till utrustningens utgående uttag vara identiska med den typ
av tillbehör som levereras tillsammans med systemet.

•

Vi rekommenderar att enheten inte staplas på annan utrustning (utom med ICS Chartr 200 VNG/ENG enligt
beskrivningen i avsnittet Rumsplanering) eller placeras i ett dåligt ventilerat utrymme eftersom det kan
påverka enhetens prestanda. Om den staplas på eller placeras intill annan utrustning måste enhetens
funktioner kontrolleras så att de fungerar korrekt.

•

Töm vatten från behållaren och säkra luftpumphuset med transportskruvarna innan enheten
transporteras.

•

Se avsnittet Övriga referenser för detaljerad information om enheten.

•

Om spolningsenhetens korrekta funktion eller driftsäkerhet försämras på något sätt ska spolningsenheten
kopplas bort från eluttaget och säkras mot vidare användning.

•

Användare kan begära en papperskopia av bruksanvisningen (IFU) från tillverkaren.

Tillverkare
Natus Medical Denmark APS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup Danmark
Tfn.: +45 45 75 55 55
Fax: +45 45 75 55 59
E-post: otoinfo@natus.com
Webb: hearing-balance.natus.com
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6.3.1

Tillverkarens ansvar
Tillverkaren ansvarar för inverkan på utrustningens säkerhet, pålitlighet och prestanda endast om:
•

Alla monteringsarbeten, utbyggnader, anpassningar, ändringar och reparationer utförs av tillverkaren eller av
personal som auktoriserats av tillverkaren.

•

Den elektriska installation som utrustningen är ansluten till uppfyller de krav som anges i avsnittet tekniska
specifikationer i denna handbok.

•

Utrustningen används i enlighet med bruksanvisningarna.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att frånsäga sig allt ansvar för driftsäkerhet, tillförlitlighet och prestanda om
utrustningen har servats eller reparerats av annan part.
Obs • En elektronisk kopia av detta dokument finns på Natus webbplats.

6.3.2

Anvisningar för åtkomst till eIFU
En kopia av bruksanvisningen i PDF-format finns i det associerade produktområdet:
•

Hörsel och balans: https://hearing-balance.natus.com/manuals

Sök efter ”ICS Aircal Air Caloric Irrigator” och välj version för bruksanvisningen på ditt lokala språk.
Filerna kan skrivas ut, sparas eller sökas igenom med Adobe Reader. Adobe Reader kan laddas ner direkt från
Adobe Systems webbplats (www.adobe.com).

7

Service, rengöring och underhåll
Varning • Anger att det finns risk för skada, dödsfall eller andra allvarliga händelser vid användning eller
felaktig hantering av enheten.

7.1

Service
Varning • Av säkerhetsskäl och för att garantin ska gälla måste service och reparation av den
elektromedicinska utrustningen alltid utföras av tillverkaren eller av servicepersonal på auktoriserade
verkstäder. Om du upptäcker en defekt bör du beskriva defekten ingående och kontakta leverantören.
Använd aldrig en defekt utrustning.

7.2

Rengöring
Håll ICS Aircal-enheten så ren och dammfri som möjligt. Använd en mjuk, lätt fuktad trasa med en liten mängd milt
rengöringsmedel för att rengöra utsidan och givarhuvudet.
Varning • Se till att enheten inte kommer i kontakt med vätska. Det får inte komma in fukt i enheten.
Om fukt tränger in kan enheten skadas och användaren eller patienten riskerar att få en elstöt.

7.2.1

Lins på givarhuvudet
Linsen ska rengöras med en optisk rengöringsduk.

ICS Aircal
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Övriga referenser

7.2.2

Spekulum (yttre)
Spekulum för engångsbruk får endast användas en gång. Ytterligare spekulum kan erhållas från
Natus Medical Denmark ApS eller din lokala representant.

7.2.3

Kassering
Var försiktig • Spekulum (yttre) är engångsartiklar och får inte återanvändas. Kassera använda spekulum
enligt gällande lokala regelverk.
Natus Medical Incorporated har åtagit sig att uppfylla kraven enligt EU:s direktiv 2012/19/EU om avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE). Förordningen innebär att elektriskt och
elektroniskt avfall måste samlas in separat för att kunna behandlas och därefter återanvändas eller återvinnas på
ett säkert sätt. I enlighet med detta åtagande kan Natus Medical Incorporated kanske vidarebefordra ansvaret för
återtagande och återvinning till slutanvändaren, såvida inte andra arrangemang har gjorts. Kontakta oss via
natus.com om du behöver information om vilka insamlings- och återvinningssystem som finns i din region.
Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och
utgöra en risk för mänsklig hälsa och miljön om el- och elektronikavfall inte hanteras på rätt sätt. Därför har även
slutanvändare en roll att uppfylla vid säkerställandet av att elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) återanvänds
och återvinns på ett säkert sätt. Användare av elektrisk och elektronisk utrustning får inte bortskaffa el- och
elektronikavfall tillsammans med annat avfall. Användarna måste använda de kommunala insamlingssystemen eller
tillverkarens/importörens ansvar för återtagande eller licensierade avfallshanterare för att minska den negativa
miljöpåverkan vid kassering av elektriska och elektroniska produkter och för att öka möjligheterna till
återanvändning och återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall.
Utrustning markerad med den överkorsade soptunnan är elektrisk eller elektronisk utrustning. Den överkryssade
soptunnesymbolen indikerar att kasserad elektrisk och elektronisk utrustning inte ska kasseras tillsammans med ej
separerat avfall utan ska avfallhanteras separat.

7.3

Underhåll
Kalibrering
Systemet behöver inte kalibreras. Om systemet inte fungerar som förväntat kan dock en omkalibrering krävas.

8

Övriga referenser
För ytterligare information, se Natus webbplats www.natus.com.
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Tekniska specifikationer
ICS Aircal-enheten är typ 1079 från Natus Medical Denmark ApS.

Driftsmiljö
Temperatur

+15 °C till +35 °C
Användning vid temperaturer under –20 °C (-4 °F) eller över +60 °C (140 °F) kan
orsaka permanenta skador.

Relativ luftfuktighet

< 90 %, 35 °C, ej kondenserande

Lufttryck

600 hPa till 1 060 hPa

Förvaring och hantering
Temperatur

–25°C till +60°C (–13°F till +140°F)

Relativ luftfuktighet

< 90 %, 35 °C, ej kondenserande

Lufttryck

500 hPa till 1 060 hPa

Vattenbehållare

Obs • Om ICS Aircal-enheten ska förvaras en längre tid utan att användas
eller transporteras ska vattenbehållaren tömmas först.

Standarder
Säkerhet

Klass I, Typ BF, IPX0.
Uppfyller kraven i:
IEC 60601-1:2005 + AMD1:2012
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-6:11(R16)

EMC

IEC 60601-1-2:2014

Prestanda

ICS Aircal

Temperatur för stimulus

12 °C till 50 °C

Kall stimulering

12 °C till 37 °C (rekommenderad inställning: 24 °C)

Varm stimulering

37 °C till 50 °C (rekommenderad inställning: 50 °C)

Temperaturavläsning

Digital

Tid till temperatur

< 60 sekunder

Temperaturnoggrannhet

± 0,4 °C

Tidsintervall

1 till 99 sekunder (rekommenderad inställning: 60 sekunder)

Flödeshastighet

4,0–10 liter per minut (rekommenderad inställning: 8 liter per minut)

Flödesnoggrannhet

±0,4 liter per minut
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Mått
Bredd

34,3 cm (13,5 tum)

Djup

30,5 cm (12 tum)

Höjd

10,2 cm (4 tum)

Vikt
Med tom behållare

7,9 kg (17,5 lbs)

Med full behållare

8,2 kg (18 lbs)

Strömförsörjning
Ingångsspänning

100–240 VAC, 50/60 Hz

Strömförbrukning

< 192 VA

Säkring

T 1,6 H 250 V

Tillämpad del
Spolningshuvudet är den del av ICS Aircal som har kontakt med patienten.

Väsentlig prestanda
ICS Aircal-enheten har ingen väsentlig prestanda.
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9.1

ICS Aircal

Tillbehör
Objekt

Artikelnummer

Spekula (25 st.)

8-62-44100

Lins

8-35-33300

Sprutkit

8-62-46300

Tratt

1-12-66100

Basstationkit för givarhuvud

8-62-46200

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

8-71-90400

9-polig D-sub till 7-polig mini-DIN (ICS Chartr XP)

8-71-90300

Fotpedal

8-35-39700

Nätkabel, IEC-godkänd för sjukhusbruk i USA

7630024

Nätkabel, standard, EU

8-71-240

Nätkabel, UK

8-71-80200

Nätkabel, AUS

8-71-82700

Nätkabel, BR

8-71-90600
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Anmärkningar om elektromagnetisk kompabilitet
(EMC)
•

ICS Aircal-enheten är en del av ett medicinskt elektriskt system och är av säkerhetsskäl underkastad särskilda
försiktighetsåtgärder. Installations- och driftsanvisningarna i detta dokument måste därför följas mycket noggrant.

•

Bärbara och mobila högfrekventa kommunikationsenheter, såsom mobiltelefoner, kan störa funktionen hos
ICS Aircal-systemet.

IEC 60601-1:2012 och IEC 60601-1-2:2014
Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetiska emissioner för all utrustning och alla system
ICS Aircal-enheten är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder ICS Aircal-enheten bör kontrollera att
miljön är just sådan.
Emissionstest

Överensstämmelse

Elektromagnetisk miljö – vägledning

RF-emissioner CISPR11

Grupp 1

ICS Aircal-enheten använder endast RF-energi för interna funktioner. Dess RF-emissioner är
därför mycket låga och kan inte orsaka störningar på närliggande elektronisk utrustning.

RF-emissioner CISPR11

Klass A

Harmoniska emissioner
IEC 61000-3-2

Överensstämmer

Spänningsfluktuationer/fli
mmer; IEC 61000-3-3

Överensstämmer

ICS Aircal är lämplig att användas på sjukhus och i kliniska miljöer.
Utrustningens emissionsegenskaper gör att den är lämplig att användas inom industrier
och sjukhus (CISPR 11 klass A). Om den används i bostadsmiljöer (där CISPR 11 klass B
normalt krävs) ger utrustningen eventuellt inte tillräckligt med skydd för
kommunikationstjänster som använder sig av radiofrekvenser. Det är möjligt att
användaren behöver vidta reducerande åtgärder, t.ex. att placera om eller rikta om
utrustningen.

Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetisk immunitet för all utrustning och alla system
ICS Aircal-enheten är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder ICS Aircal-enheten bör kontrollera att
miljön är just sådan.
Immunitetstest

IEC 60601, testnivå

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö – vägledning

Elektrostatisk urladdning
(ESD)

±8 kV kontakt

±8 kV kontakt

IEC 61000-4-2

±2 kV, ±k4 kV,

±2 kV, ±k4 kV,

±8 kV, ±15 kV luft

±8 kV, ±15 kV luft

Golvet bör vara av trä, betong eller kakel. Om golven
täcks med syntetiskt material måste den relativa
fuktigheten vara minst 30 %.

Elektrisk snabb
transient/burst

±2 kV för
strömförsörjningsledningar

±2 kV för
strömförsörjningsledningar

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV för ingång/utgång

+/- 1 kV för ingång/utgång

Överspänning

+/- 1 kV ledning till ledning

+/- 1 kV ledning till ledning

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV ledning till jord

+/- 2 kV ledning till jord

±2 kV I/O-ledning/ledningar till
jord

±2 kV I/O-ledning/ledningar till
jord

Spänningsdippar,
korta avbrott och
spänningsvariationer på
strömförsörjningsingångar
IEC 61000-4-11

Spänningsavbrott på
strömförsörjningsingångar

0 % T; 0,5 cykel

0 % T; 0,5 cykel

Vid 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° och 315°

Vid 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° och 315°

0 % T; 1 cykel

0 % T; 1 cykel

och

och

70 % UT; 25/30 cykler

70 % UT; 25/30 cykler

Enskild fas vid 0°

Enskild fas vid 0°

0 % UT; 250/300 cykler

0 % UT; 250/300 cykler

30 A/m

Inga relevanta portar som
skulle kunna påverkas

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den
i en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den
i en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den
i en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.
Om användaren av ICS Aircal-enheten vill att
utrustningen ska fortsätta att fungera vid
strömavbrott rekommenderar vi att ICS Aircalenheten drivs med en oavbruten strömkälla eller
ett batteri.

IEC 61000-4-11
Effektfrekvens (50/60 Hz)
magnetiskt fält
IEC 61000-4-8

Magnetfält som uppstår på grund av
spänningsfrekvens bör ha nivåer typiska för en lokal
i en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

UT är huvudspänningen innan testnivån används.

30

ICS Aircal

Anmärkningar om elektromagnetisk kompabilitet (EMC)

Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetisk immunitet – för utrustning och system inom hälso- och sjukvårdsmiljöer
ICS Aircal-enheten är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder ICS Aircal-enheten bör kontrollera att
miljön är just sådan.
Immunitetstest

IEC 60601, testnivå

Överensstämmelsenivå

Ledningsbunden RF

3 Vrms

3 Vrms

IEC 61000-4-6

150 kHz till 80 MHz

150 kHz till 80 MHz

6 Vrms

6 Vrms

ISM-band

ISM-band

Utstrålad RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz till 2,7 GHz

80 MHz till 2,7 GHz

Närhetsfält från RF vid trådlös
kommunikation

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

1 720 MHz, 1 845 MHz,
1970 MHz

1 720 MHz, 1 845 MHz,
1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2 450 MHz

2 450 MHz

9 V/m

9 V/m

5 240 MHz, 5 500 MHz,
5 785 MHz

5 240 MHz, 5 500 MHz,
5 785 MHz

Elektromagnetisk miljö – vägledning

Avståndet mellan elektroniska delar i ICS
Aircal-enheten och flyttbar RFkommunikationsutrustning måste vara
mer än 30 cm (11,8 tum).

Obs 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller avståndet för det högre frekvensomfånget.
Obs 2: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och återspegling från föremål, strukturer
och människor.
a. Fältstyrkor från fasta sändare som basstationer för radiotelefoner (mobila/sladdlösa) och landmobil radioutrustning, amatörradio, AM- och
FM-radiosändning och TV-sändning kan inte förutses teoretiskt med exakthet. Man bör därför överväga att uppskatta den elektromagnetiska
miljön med avseende på fasta RF-sändare genom att genomföra en elektromagnetisk undersökning av platsen. Om den uppmätta fältstyrkan på
platsen där ICS Aircal-enheten används överskrider den tillämpliga RF-överstämmelsenivån bör ICS Aircal-enheten övervakas för att verifiera
normal drift. Om enheten inte skulle fungera normalt kan det bli nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder, till exempel att rikta om eller flytta
ICS Aircal-enheten till en annan plats.
b. I frekvensomfånget 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkorna understiga 3 V/m.

ICS Aircal
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Rekommenderat avstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och ICS Aircal-enheten
ICS Aircal-enheten är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö där störningar från RF-strålning är kontrollerad. Användaren av ICS Aircalenheten kan hjälpa till att förhindra elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla ett minimiavstånd mellan bärbar och mobil
RF-kommunikationsutrustning och ICS Aircal-enheten. Rekommenderat minimiavstånd anges nedan enligt kommunikationsutrustningens
maximala uteffekt.
Uppskattad maximal uteffekt för
sändaren
W

Avstånd i enlighet med sändarens frekvens
m
150 kHz till 80 MHz

80 MHz till 800 MHz

800 MHz till 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12
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För sändare som uppskattas ha en maximal uteffekt som inte finns med i listan ovan kan det rekommenderade avståndet d i meter (m) beräknas med
hjälp av den ekvation som går att tillämpa på sändarens frekvens, där P är sändarens uppskattade maximala uteffekt i watt (W) enligt tillverkaren.
Obs 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller avståndet för det högre frekvensomfånget.
Obs 2: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål
och människor.

IEC 60601-1-2:2007 och EN 60601-1-2:2007
Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetiska emissioner för all utrustning och alla system
ICS Aircal-enheten är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder ICS Aircal-enheten bör kontrollera att
miljön är just sådan.
Emissionstest

Överensstämmelse

Elektromagnetisk miljö – vägledning

RF-emissioner

Grupp 1

ICS Aircal-enheten använder endast RF-energi för interna funktioner. Dess RF-emissioner är
därför mycket låga och kan inte orsaka störningar på närliggande elektronisk utrustning.

Klass A

ICS Aircal-enheten är lämplig att använda i alla typer av miljöer, inklusive hemmiljö och de
som är direkt anslutna till det allmänna lågspänningsnätet som försörjer bostadshus.

CISPR11
RF-emissioner
CISPR11
Harmoniska emissioner

Överensstämmer

IEC 61000-3-2
Spänningsfluktuationer/
flimmer; IEC 61000-3-3
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Överensstämmer

Utrustningens emissionsegenskaper gör att den är lämplig att användas inom industrier
och sjukhus (CISPR 11 klass A). Om den används i bostadsmiljöer (där CISPR 11 klass B
normalt krävs) ger utrustningen eventuellt inte tillräckligt med skydd för
kommunikationstjänster som använder sig av radiofrekvenser. Det är möjligt att
användaren behöver vidta reducerande åtgärder, t.ex. att placera om eller rikta om
utrustningen.

ICS Aircal
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Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetisk immunitet för all utrustning och alla system
ICS Aircal-enheten är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder ICS Aircal-enheten bör kontrollera att
miljön är just sådan.
Immunitetstest

IEC 60601, testnivå

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö – vägledning

Elektrostatisk urladdning
(ESD)

±6 kV kontakt

±6 kV kontakt

+/- 8 kV luft

+/- 8 kV luft

Golvet bör vara av trä, betong eller kakel. Om golven
täcks med syntetiskt material måste den relativa
fuktigheten vara minst 30 %.

Elektrisk snabb
transient/burst

±2 kV för
strömförsörjningsledningar

±2 kV för
strömförsörjningsledningar

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den
i en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV för ingång/utgång

+/- 1 kV för ingång/utgång

Överspänning

+/- 1 kV ledning till ledning´

+/- 1 kV ledning till ledning

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV ledning till jord

+/- 2 kV ledning till jord

Spänningsfall, korta avbrott
och spänningsvariationer
för ingående
strömförsörjningsledningar

< 5 % UT (> 95 % sänkning i UT)
under 0,5 cykler

< 5 % UT (> 95 % sänkning i UT)
under 0,5 cykler

40 % UT (60 % sänkning i UT)
i 5 cykler

40 % UT (60 % sänkning i UT)
i 5 cykler

70 % UT (30 % sänkning i UT)
i 25 cykler

70 % UT (30 % sänkning i UT)
i 25 cykler

< 5 % UT (> 95 % sänkning i UT)
i 5 sekunder

< 5 % UT (> 95 % sänkning i UT)
i 5 sekunder

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-11

Effektfrekvens (50/60 Hz)
magnetiskt fält
IEC 61000-4-8

Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den
i en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.
Nätspänningskvaliteten bör vara likvärdig med den
i en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö. Om
användaren av ICS Aircal-enheten vill att utrustningen
ska fortsätta att fungera vid strömavbrott
rekommenderar vi att ICS Aircal-enheten drivs med
en oavbruten strömkälla eller ett batteri.

Magnetfält som uppstår på grund av
spänningsfrekvens bör ha nivåer typiska för en lokal
i en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

UT är huvudspänningen innan testnivån används.
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Handledning och tillverkardeklaration – elektromagnetisk immunitet – för utrustning och system som INTE är livsuppehållande
ICS Aircal-enheten är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Den som använder ICS Aircal-enheten bör kontrollera att
miljön är just sådan.
Immunitetstest

IEC 60601, testnivå

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö – vägledning

Ledningsbunden radiofrekvens
IEC 61000-4-6

3 Vrms

3 Vrms

150 kHz till 80 MHz

150 kHz till 80 MHz

Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning
ska inte användas närmare någon del av
ICS Aircal-enheten, inklusive kablar, än det
rekommenderade separationsavstånd som
beräknas från den tillämpliga ekvationen för
sändarens frekvens.
Rekommenderat avstånd:
d = 1,2

Utstrålad radiofrekvens IEC 61000-4-3

3 V/m

3 V/m

80 MHz till 2,5 GHz

80 MHz till 2,5 GHz

d = 1,2

för 80 MHz till 800 MHz

d = 2,3

för 80 MHz till 2,5 GHz,

där P är sändarens maximala utgångseffekt
i watt (W) enligt sändarens tillverkare och d är
det rekommenderade separationsavståndet
i meter (m).
Fältstyrkan från fasta RF-sändare, som fastslagits
vid en elektromagnetisk undersökning av
a
platsen bör vara mindre än
överensstämmelsenivån för varje
b
frekvensomfång .
Interferens kan förekomma i närheten av
utrustning som är försedd med den här
symbolen:

Obs 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller avståndet för det högre frekvensomfånget.
Obs 2: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och återspegling från föremål, strukturer
och människor.
a. ISM-banden (de industriella, vetenskapliga och medicinska banden) mellan 150 kHz och 80 MHz är 6,765 Mhz till 6,795 MHz; 13,553 MHz till
13,567 MHz; 26,957 MHz till 27,283 MHz; och 40,66 MHz till 40,70 MHz.
b. Överensstämmelsenivåerna i ISM-frekvensbanden mellan 150 kHz och 80 MHz, samt inom frekvensomfånget 80 MHz till 2,5 GHz, är definierad
med syfte att minska sannolikheten för att bär- och flyttbar kommunikationsutrustning orsakar interferens om sådan utrustning finns
i patientområdet. Därför används en extra faktor, 10/3, när det rekommenderade avståndet för sändare inom dessa frekvensomfång räknas ut.
c. Fältstyrkor från fasta sändare som basstationer för radiotelefoner (mobila/sladdlösa) och landmobil radioutrustning, amatörradio, AM- och
FM-radiosändning och TV-sändning kan inte förutses teoretiskt med exakthet. Man bör därför överväga att uppskatta den elektromagnetiska
miljön med avseende på fasta RF-sändare genom att genomföra en elektromagnetisk undersökning av platsen. Om den uppmätta fältstyrkan på
platsen där ICS Aircal-enheten används överskrider den tillämpliga RF-överstämmelsenivån bör ICS Aircal-enheten övervakas för att verifiera
normal drift. Om enheten inte skulle fungera normalt kan det bli nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder, till exempel att rikta om eller flytta
ICS Aircal-enheten till en annan plats.
d. I frekvensomfånget 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkorna understiga 3 V/m.
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Rekommenderat avstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och ICS Aircal-enheten
ICS Aircal-enheten är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö där störningar från RF-strålning är kontrollerad. Användaren av ICS Aircalenheten kan hjälpa till att förhindra elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla ett minimiavstånd mellan bärbar och mobil
RF-kommunikationsutrustning och ICS Aircal-enheten. Rekommenderat minimiavstånd anges nedan enligt kommunikationsutrustningens
maximala uteffekt.
Uppskattad maximal uteffekt för
sändaren
W

Avstånd i enlighet med sändarens frekvens
m
150 kHz till 80 MHz

80 MHz till 800 MHz

800 MHz till 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

För sändare som uppskattas ha en maximal uteffekt som inte finns med i listan ovan kan det rekommenderade avståndet d i meter (m) beräknas med
hjälp av den ekvation som går att tillämpa på sändarens frekvens, där P är sändarens uppskattade maximala uteffekt i watt (W) enligt tillverkaren.
Obs 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller avståndet för det högre frekvensomfånget.
Obs 2: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål
och människor.
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Felsökning
Problem
ICS Aircal-enhetens överhettningsvarning avger Alternativ 1:
ett hörbart kontinuerligt pip.
Titta på displayen som visar vattennivån. Om fältet är orangefärgat
Orsaker:
betyder det att du måste fylla på vatten i ICS Aircall-enheten. Stäng
av ICS Aircall-enheten. Följ proceduren för påfyllning och sköljning i
1. Vattenbehållaren är nästan/helt tom.
Procedur för påfyllning och sköljning. Slå på enheten och kontrollera
2. ICS Aircal-enheten har lutats 20° eller mer
att den fungerar som den ska.
medan pumpen var igång. Det finns risk
Alternativ 2:
för att pumpen tagit in luft istället för
Titta på displayen som visar vattennivån. Om fältet är blått bör
vatten.
enheten ha tillräckligt med vatten, men detta bör kontrolleras. Stäng
3. ICS Aircal-enheten fungerar inte korrekt.
av ICS Aircall-enheten. Följ proceduren för påfyllning och sköljning i
Procedur för påfyllning och sköljning.
Titta efter om det finns vatten i behållaren. Fyll på vatten om
behållaren är tom eller nästan tom. Slå på enheten och kontrollera
att den fungerar som den ska.
Oavsett om enheten fungerar eller inte bör du kontakta Natus Medical
Denmark ApS tekniska supporten och tala om att ICS Aircall-enheten
inte fungerar som förväntat.
Tömning av vatten

Var försiktig • Om
utrustningen ska
transporteras, se till att:
1) Tömma ut vattnet ur
behållaren för att förhindra
skador som kan orsakas av
frysning och
2) Fästa luftpumphuset
ordentligt med de
transportskruvar som
medföljde enheten.
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1.

Stäng av ICS Aircal-enheten och dra ut ICS Aircalenhetens kontakt ur vägguttaget.

2.

Torka bort eventuellt damm ovanpå ICS Aircalenheten innan du öppnar locket för att fylla på
vattenbehållaren.

3.

Ställ dig vänd mot spolningsanordningens främre
panel. Till höger på baksidan finns ett litet lock.
Använd insexnyckeln (medföljer basstationen) för
att skruva loss locket och ta bort det.

4.

Använd insexnyckeln för att lossa det inre locket
och ta bort det.

5.

Använd medföljande sprutkit för att tömma
behållaren på vatten.

6.

Sätt i ICS Aircal-enhetens kontakt i vägguttaget och
slå på ICS Aircal-enheten.

7.

Stäng av luftflödet.

8.

Leta rätt på primningsknappen på den bakre panelen,
den används för att spola genom pumpen.

9.

Tryck på primningsknappen för att starta och
håll den intryckt i 5 sekunder.

Hantera den fasta programvaran
För att uppgradera den fasta ICS Aircal-programvaran letar du upp mediet med uppgraderingen av den fasta ICS
Aircal-programvaran och en dator på vilken drivrutinen för ICS Aircal-enheten har installerats. Följ instruktionerna
i Installera enhetsdrivrutinen för att installera drivrutinerna innan du fortsätter.
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Hantera den fasta programvaran

12.1

Uppgradera den fasta programvaran
1. Stäng av ICS Aircal-enheten.
2. På baksidan av enheten finns knappen för det fasta programvaruläget (öppning A) samt USB-porten (B).

A.

Knapp för fast programvara

B.

USB-port

3. Anslut USB-kabeln till ICS Aircals USB-port och till datorns USB-port.
4. Starta datorn och lokalisera uppgraderingen av den fasta ICS Aircal-programvaran.
5. Använd en kulspetspenna för att hålla in knappen A samtidigt som du startar ICS Aircal-enheten. Håll den
intryckt i 3 sekunder (displayen är i detta läge tom).
6. Dubbelklicka på filen AircalFirmwareUpdate.exe för att köra uppdateringsprogrammet.
7. Klicka på Update Aircal Firmware (Uppdatera Aircals fasta programvara).
Obs • Om uppgraderingen misslyckas klickar du på Write Update Log To Text File (Skriv uppdateringslogg till
textfil). Skicka filen till Natus Medical Denmark ApS kundsupport.

12.2

Installera enhetsdrivrutinen
Med hjälp av denna procedur installerar du drivrutinen på den dator som ska användas för att uppdatera den fasta
programvaran i ICS Aircal.
1. Slå på datorn.
2. Lokalisera uppgraderingen av den fasta ICS Aircal-programvaran.
3. Leta först rätt på mappen Aircal Driver i uppgraderingsmappen och lokalisera filen AirCalInstaller.exe.
4. Dubbelklicka på filen för att köra installationsprogrammet.

ICS Aircal

37

