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Opis produktu

1

Opis produktu
Vzduchový kalorický irigátor ICS Aircal® je praktický a presný vzduchový kalorický stimulátor, ktorý sa používa na
vyvolanie nystagmu počas vyšetrení VNG/ENG. Zariadenie poskytuje tepelnú stimuláciu pomocou dôkladne
kontrolovaného prúdu vzduchu. Teplota vzduchu je nastaviteľná od 12 °C do 50 °C. Systém umožňuje prednastaviť
dve teploty – jednu pre teplú a druhú pre chladnú kalorickú stimuláciu. Presné ovládanie teploty sa dosahuje
pomocou termistora umiestneného v blízkosti miesta prívodu vzduchu. Inovatívny dizajn otoskopickej hlavice
umožňuje pozorovanie miesta stimulácie, čím sa zabezpečuje platnosť a replikovateľnosť reakcie.

1.1

Určené použitie
Vzduchový kalorický stimulátor je zariadenie, ktoré privádza do zvukovodu prúd vzduchu s riadenou rýchlosťou
prúdenia vzduchu a teplotou a je určené na testovanie vestibulárnej funkcie systému rovnováhy tela u pacienta.
Vestibulárna stimulácia polkruhových kanálikov vyvoláva mimovoľné pohyby očí, ktoré sa merajú a zaznamenávajú
nystagmografom.

1.2

Určení používatelia a cieľová skupina pacientov
Systém ICS Aircal môže používať len kvalifikovaný zdravotnícky personál s predchádzajúcou znalosťou lekárskych
a vedeckých faktov, na ktorých je tento postup založený.
Systém ICS Aircal je určený pre pacientov všetkých vekových kategórií, ktorí tolerujú testovanie.

1.3

Klinické prínosy
Kalorický test je konvenčný klinický postup, pri ktorom lekár na určitý čas nasmeruje teplý a chladný vzduch alebo
vodu do zvukovodu pacienta. Výsledné pohyby očí sa merajú a analyzujú. Kalorické testovanie sa spočiatku vykonáva
bez fixácie a potom sa v určitom časovom úseku po skončení prezentácie stimulov zabezpečí fixácia. Tieto testy sú
určené ako súčasť batérie vestibulárnych testov na pomoc pri diferenciálnej diagnostike.

1.4

Kontraindikácie a vedľajšie účinky
Nevykonávajte irigáciu u pacientov s perforáciou bubienka.

1.5

Typografické zvyklosti
Používanie výstrah, upozornení a poznámok
V príručke sa používajú nasledujúce výstražné oznámenia za účelom upriamenia vašej pozornosti na informácie
týkajúce sa bezpečného a vhodného používania zariadenia alebo softvéru:
Výstraha • Označuje možnosť poranenia, úmrtia alebo iných závažných nežiaducich reakcií súvisiacich
s používaním alebo nesprávnym používaním zariadenia.

Upozornenie • Označuje možnosť problému so zariadením spojeného s jeho používaním alebo nesprávnym
používaním. Medzi takéto problémy patrí nesprávne fungovanie zariadenia, porucha zariadenia,
poškodenie zariadenia alebo poškodenie iného majetku.

Poznámka • Označuje, že by ste mali informácii venovať osobitnú pozornosť.

ICS Aircal
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Začíname

2.1

Rozloženie v miestnosti
A

H

D
B
G

C
E
A.
B.
C.
D.

Umývadlo
Počítač
Pracovný pult s vybavením
Skrinky nad pultom

F
E.
F.
G.
H.

Stolička vyšetrujúceho zdravotníka
Podnožka
Vyšetrovacie lôžko
Telefón

Zariadenie ICS Aircal je určené na použitie v akejkoľvek vhodnej výške, napríklad na stole alebo na vozíku. Zariadenie
ICS Aircal možno stohovať so zariadeniami na VNG/ENG ICS Chartr® 200. Najvhodnejšie je, ak je zariadenie ICS Aircal
navrchu, aby sa voda mohla podľa potreby dopĺňať. Uistite sa, že hlavica zariadenia dosiahne na ucho pacienta.
Uistite sa, že stolička sa dá nastaviť do výšky, ktorá vám umožní pozorovať bubienok počas irigácie.
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Upozornenie • Systém ICS Aircal je určený na používanie len kvalifikovaným zdravotníckym personálom.

2.2

Inštalácia a nastavenie

2.2.1

Odstránenie prepravných skrutiek
Aby sa predišlo možnému poškodeniu počas prepravy, kryt vzduchového čerpadla je zabezpečený prepravnými
skrutkami. Tieto skrutky sa musia odstrániť, aby sa kryt mohol pohybovať, a tým sa znížila úroveň hluku, ktorý
vzduchové čerpadlo vydáva. Prepravné skrutky je potrebné odložiť na prípadné upevnenie krytu, ak by bolo
potrebné zariadenie ešte niekedy prepravovať.
Odstráňte prepravné skrutky (A) a (B).
Uložte ich spolu so súpravou injekčných striekačiek, lievikom a imbusovým kľúčom.

2.2.2

Inštalácia kolísky na hlavicu zariadenia
Poznámka • Kolísku nainštalujte pred naplnením zásobníka na vodu. Inštalácia vyžaduje naklonenie zariadenia
ICS Aircal o viac ako 20°. Ak sa v zásobníku na vodu nachádza voda, naklonením zariadenia by sa do systému mohol
dostať vzduch. Riziko poškodenia systému je malé, ale aby systém fungoval správne a neprehrieval sa, je potrebné
zavodniť zásobník vody.
Pred inštaláciou kolísky na hlavicu zariadenia rozhodnite o spôsobe jej montáže:
•

Kolíska sa dá namontovať na ľavú alebo pravú stranu jednotky.

•

Pri jednotkách, ktoré sú ďalej od okraja stola, sa odporúča, aby bola kolíska namontovaná vo vodorovnej
polohe (A).
Pri jednotkách, ktoré sú na okraji stola, sa odporúča, aby bola kolíska namontovaná v šikmej polohe (B).

ICS Aircal
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Začíname
Vyhľadajte vrecko dodávané s kolískou, ktoré obsahuje tri skrutky a imbusový kľúč.
Stranu určenú na držanie kolísky nasmerujte na strop, spodnú časť jednotky nasmerujte k sebe a zariadenie
ICS Aircal položte na bok.
Vyhľadajte montážne otvory na konzolu.

Pripevnite konzolu k jednotke a imbusovým kľúčom utiahnite skrutky.
Držte kolísku tak, aby koniec, ktorý drží spodnú časť hlavice zariadenia, smeroval k prednej časti jednotky.
Kolísku nasaďte na konzolu vo vodorovnej polohe.

Pri jednotkách na okraji stola nakloňte konzolu dopredu, až kým sa nezastaví.
Uistite sa, že montážny otvor na konzole je zarovno s montážnym otvorom kolísky. Pripevnite kolísku ku konzole
a imbusovým kľúčom utiahnite skrutky.
Odložte imbusový kľúč spolu so súpravou injekčných striekačiek. Budete ho potrebovať pri plnení zásobníka
na vodu.

2.2.3

Pochopenie zadného panela zariadenia ICS Aircal

Port USB
8

umožňuje aktualizovať firmvér. Pozrite si časť Postupy pre firmvér ► 36.
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2.2.3.1

Pripojenie nožného spínača
Zariadenie ICS Aircal obsahuje nožný spínač. Pripojte nožný spínač k zadnej strane irigátora
. Ak je
zariadenie ICS Aircal pripojené k systému ICS na VNG/ENG a chcete použiť nožný spínač na spustenie iných testov
ako kalorického testu, irigátor musí byť zapnutý, aby ste mohli použiť nožný spínač.

2.2.3.2

Pripojenie k systému na VNG/ENG ICS
Zariadenie ICS Aircal možno pripojiť k systému ICS na VNG/ENG. Pripojte kábel irigátora k zadnej strane irigátora
a k systému ICS na VNG/ENG.
Prepojením týchto dvoch zariadení získate ďalšie funkcie. Viac informácií nájdete v časti Obsluha aktivačného
spúšťača ►18.

2.2.3.3

Pripojenie sieťového napájacieho kábla
Zariadenie ICS Aircal by sa malo pripojiť k elektrickej zásuvke tak, že napájací kábel pripojíte k zariadeniu ICS Aircal
a zapojíte ho do elektrickej zásuvky.

A. Konektor napájacieho kábla
Výstraha • Aby sa predišlo riziku zásahu elektrickým prúdom, toto zariadenie musí byť pripojené
k elektrickej sieti s ochranným uzemnením.

2.2.3.4

Odpojenie sieťového napájacieho kábla
Zariadenie ICS Aircal a každé zariadenie, ktoré sa má pripojiť a ktoré má vlastné napájanie, sa musí pred vytvorením
akéhokoľvek pripojenia vypnúť.
Výstraha • Ak chcete zariadenie odpojiť od elektrickej siete, vytiahnite napájaciu zástrčku z elektrickej
zásuvky. Neumiestňujte jednotku tak, aby bolo ťažké vytiahnuť napájaciu zástrčku z elektrickej zásuvky.

2.2.3.5

Postup plnenia a zavodnenia
Zariadenie ICS Aircal používa na ochladzovanie vzduchu vodu. Pred použitím zariadenia je potrebné naplniť zásobník
na vodu.
Výstraha • Aby sa zabránilo zásahu elektrickým prúdom, zariadenie ICS Aircal musí byť pri plnení alebo
dopĺňaní zásobníka na vodu vypnuté a odpojené od elektrickej zásuvky.

ICS Aircal
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Začíname
Poznámka • Použite tento postup:
Ak bolo zariadenie ICS Aircal práve prevzaté z prepravy a je suché. Musí sa naplniť a zavodniť.
Ak hladina vody na displeji klesla na nulu, pretože ju používateľ nikdy nedoplnil, keď bol prítomný oranžový
panel.
Ak bolo zariadenie ICS Aircal naklonené o viac ako 20° pri spustenom vodnom čerpadle.
Ak nebolo splnené žiadne z týchto kritérií a na displeji hladiny vody sa zobrazuje oranžový panel a je potrebné
doplniť vodu, postupujte podľa pokynov v časti Postup doplnenia.

Poznámka • Používajte výlučne destilovanú vodu. Používanie obyčajnej vody z vodovodu vedie k tvorbe minerálnych
usadenín a poškodzuje zariadenie ICS Aircal.

Plnenie
Vypnite zariadenie ICS Aircal a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
Utrite všetok prach z hornej časti skrinky.
Otočte sa smerom k prednému panelu a na pravej zadnej strane vyhľadajte malý kryt. Pomocou imbusového
kľúča (je súčasťou dodávky) odskrutkujte kryt zásobníka a odstráňte ho.

A.

Kryt zásobníka

Pomocou imbusového kľúča (je súčasťou dodávky) odskrutkujte vnútorný kryt a odstráňte ho.

A.

10

Vnútorný kryt
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Rozbaľte lievik dodaný so zariadením ICS Aircal a vložte ho do plniaceho otvoru zásobníka.

A.

Lievik

Naplňte zásobník vodou jej naliatím do lievika.
Pozorne sledujte hladinu vody. Naplňte až po spodný okraj jazýčka. Zásobník NEPREPĹŇAJTE.
Odstráňte lievik.
Utrite prebytočnú vodu, ktorá sa mohla vyliať do malých otvorov, v ktorých sa nachádza vnútorný kryt.
Vymeňte vnútorný kryt.

Zavodnenie
Zapojte napájací kábel zariadenia do elektrickej zásuvky a zapnite.
Vypnite prúdenie vzduchu.
Na zadnom paneli vyhľadajte spínač zavodnenia

.

Stlačením zapnite spínač zavodnenia a podržte ho 5 sekúnd.
Pustením vypnite spínač zavodnenia a počkajte 5 sekúnd.
Opakujte kroky 4 a 5, spolu 10-krát zapnite a 10-krát vypnite.
Stlačte tlačidlo chladenia

. Znížte teplotu na 12 °C.

Ak teplota dosiahne nastavenú hodnotu, irigátor je zavodnený. Pokračujte krokom 10.
Upozornenie • Ak teplota nedosiahne 12 °C približne za 3 minúty alebo ak sa ozve alarm prekročenia
teploty, prejdite na postup Zavodnenie pomocou ohnutej hadičky.
Vypnite zariadenie a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
Odstráňte vnútorný kryt.
Skontrolujte, či je zásobník na vodu plný. Ak nie, vložte lievik do plniaceho otvoru zásobníka a pridajte ďalšiu vodu.
Vyberte lievik a vráťte späť vnútorný kryt. Upevnite ho utiahnutím skrutiek.
Nasaďte vonkajší kryt a upevnite ho utiahnutím skrutiek.
Zapojte napájací kábel zariadenia do elektrickej zásuvky a zapnite.

ICS Aircal
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Poznámka • Predvolená rýchlosť prúdenia vzduchu pre kalorickú irigáciu je 8 litrov za minútu. Ak sa zariadenie
prepravuje, nastavenie gombíka prúdenia vzduchu môže byť zmenené. Možno budete musieť zresetovať prúdenie
vzduchu.

Zavodnenie pomocou ohnutej hadičky
Vezmite injekčnú striekačku s ohnutou hadičkou a odoberte zo zásobníka dostatok vody, aby sa naplnila injekčná
striekačka.
Koniec ohnutej hadičky vložte do prívodného otvoru čerpadla. Hadička bude smerovať k prednej strane irigátora.

Počas stláčania spínača zavodnenia

vstreknite vodu do prívodu.

Uvoľnite spínač zavodnenia.
Stlačením zapnite spínač zavodnenia a podržte ho 5 sekúnd.
Pustením vypnite spínač zavodnenia a počkajte 5 sekúnd.
Opakujte kroky 5 a 6, spolu 10-krát zapnite a 10-krát vypnite.
Stlačte tlačidlo chladenia

. Znížte teplotu na 12 °C.

Ak teplota dosiahne nastavenú hodnotu, irigátor je zavodnený. Pokračujte krokom 11.
Ak teplota nedosiahne 12 °C približne do 3 minút, zopakujte kroky 1 až 9.
Vypnite zariadenie a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
Skontrolujte, či je zásobník na vodu plný. Ak nie, vložte lievik do plniaceho otvoru zásobníka a pridajte ďalšiu vodu.
Vyberte lievik a vráťte späť vnútorný kryt. Upevnite ho utiahnutím skrutiek.
Nasaďte vonkajší kryt a upevnite ho utiahnutím skrutiek.
Zapojte napájací kábel zariadenia do elektrickej zásuvky a zapnite.
12
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Predný panel ICS Aircal

2.2.3.6

Postup odstránenia vody
Vypnite zariadenie ICS Aircal a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
Pred otvorením skrinky pri dopĺňaní zásobníka utrite všetok prach z hornej časti zariadenia ICS Aircal.
Obráťte sa k prednému panelu. Na pravej zadnej strane je malý kryt. Pomocou imbusového kľúča (je súčasťou
dodávky) odskrutkujte vonkajší kryt a odstráňte ho.
Pomocou imbusového kľúča odskrutkujte vnútorný kryt a odstráňte ho.
Pomocou dodanej súpravy injekčných striekačiek odstráňte vodu zo zásobníka. Po odstránení vody oba kryty
vráťte späť.

3

Predný panel ICS Aircal
Táto časť opisuje všetky prevádzkové ovládacie prvky na prednom paneli zariadenia ICS Aircal.

3.1

Zapnutie/vypnutie zariadenia ICS Aircal
Tento spínač je vypínač v ľavej dolnej časti predného panela, ktorým sa zapína a vypína zariadenie ICS Aircal.
Zariadenie sa zapne, keď sa rozsvieti zelená kontrolka LED a digitálny displej. Keď sa zariadenie ICS Aircal zapne,
je v prevádzkovom režime.

3.2

Pohotovostný/prevádzkový režim
Keď sa zariadenie ICS Aircal zapne, predvolený režim je prúdenie vzduchu. Stlačením tlačidla prúdenia vzduchu
prepínate zariadenie ICS Aircal medzi pohotovostným a prevádzkovým režimom. V pohotovostnom režime
(vypnuté prúdenie vzduchu) je irigátor zapnutý, ale prúdenie vzduchu, vodné a vzduchové čerpadlo, ventilátor
a mechanizmy ohrievania a chladenia sú vypnuté. Pohotovostný režim sa odporúča, keď je zariadenie ICS Aircal
pripojené k zariadeniu ICS na VNG/ENG a nožný spínač slúži na spustenie iných testov (napr. Dix Hallpike) v softvéri
ICS Chartr. Keď sa zariadenie nepoužíva, vypnite prúdenie vzduchu.

ICS Aircal
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Predný panel ICS Aircal

3.3

Teplota

3.3.1

Odporúčaná a predvolená teplota
Predvolené teploty sú 24 °C chladná a 50 °C teplá.

3.3.2

Nastavenie novej teploty

3.3.2.1

Dočasné úpravy
Ak chcete upraviť teplotu pre jedného pacienta, stláčajte tlačidlá
. Tlačidlo so znamienkom – znižuje
teplotu, + zvyšuje teplotu. Ak potrebujete malé prírastky, stláčajte tlačidlo rýchlo, a ak chcete rýchlejšie zmeny,
tlačidlo stlačte a podržte. Teploty sa dajú upravovať v krokoch po 1/10 stupňa. Rozsah chladnej teploty je
12 °C až 37 °C. Rozsah teplej teploty je 37 °C až 50 °C. Ak chcete zmeniť predvolenú hodnotu teplej alebo chladnej
teploty, pozrite si časť Zmena uložených predvolených hodnôt.

3.3.3

Prepínanie medzi chladnou a teplou teplotou
Tlačidlá teplej
alebo chladnej
teploty umožňujú operátorovi zvoliť požadovaný stimulus. Ak je
zariadenie ICS Aircal pripojené k systému ICS na VNG/ENG, voľbou kalorického protokolu (napr. Left Warm (Ľavý,
teplý)) sa automaticky zvolí teplota na irigátore. Preto nie je potrebná žiadna manuálna voľba. Predvolená teplota
spustenia zariadenia ICS Aircal by však mala zodpovedať teplote prvého kalorického protokolu vo vašom zozname
(napr. ak začínate s režimom Left Cool (Ľavý, chladný), predvolene nastavte zariadenie ICS Aircal na štart v režime
Cool (Chladný)). Teplota spustenia (chladná alebo teplá) sa dá uložiť. Predvolené nastavenie je chladné. Pozri časť
Zmena uložených predvolených hodnôt.
Voľba teploty sa zobrazí na paneli displeja. Ak je zariadenie ICS Aircal v prevádzkovom režime, zobrazí sa len aktuálne
zvolená teplota. Digitálny displej zobrazuje aktuálnu a nastavenú teplotu. Po voľbe teploty bude displej blikať, kým
nedosiahne +/- 0,4 stupňa od nastavenej alebo predvolenej teploty. Čas do dosiahnutia danej teploty je < 60 sekúnd.
Ak je zariadenie ICS Aircal v pohotovostnom režime, zobrazí sa nastavená teplá a chladná teplota a aktuálna teplota
sa nezobrazuje.

3.4

Časovač trvania

3.4.1

Odporúčané a predvolené nastavenie časovača trvania
Predvolené trvanie kalorickej irigácie je 60 sekúnd.

3.4.2

Nastavenie nového času trvania
Ak chcete upraviť čas trvania, stláčajte tlačidlá
. Tlačidlo so znamienkom – skracuje čas, + predlžuje čas.
Ak potrebujete malé prírastky, stláčajte tlačidlo rýchlo, a ak chcete rýchlejšie zmeny, tlačidlo stlačte a podržte.
Časový rozsah je 1 až 99 sekúnd. Ak chcete zmeniť predvolenú hodnotu času trvania, pozrite si časť Zmena uložených
predvolených hodnôt.
Voľba času trvania sa zobrazí na paneli displeja. Ak je zariadenie ICS Aircal v prevádzkovom režime, na digitálnom
displeji sa zobrazí len nastavený čas. Po spustení irigácie nožným spínačom alebo aktivačným spúšťačom na hlavici
zariadenia začne aktuálny časovač odpočítavať do 0. Keď časovač dosiahne hodnotu 0, zaznie pípnutie, ktoré
upozorní testujúceho pracovníka, aby zastavil irigáciu. Ak je zariadenie ICS Aircal v prevádzkovom režime, zobrazí sa
len nastavená teplota.
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3.5

Rýchlosť prúdenia vzduchu

3.5.1

Odporúčaná a predvolená rýchlosť prúdenia vzduchu
Predvolená rýchlosť prúdenia vzduchu pre kalorickú irigáciu je 8 litrov za minútu.

3.5.2

Nastavenie novej rýchlosti prúdenia vzduchu
Otočením gombíka napravo od tlačidla prúdenia vzduchu
upravíte prietok. Otočením gombíka proti smeru
hodinových ručičiek zvýšite prietok vzduchu a otočením v smere hodinových ručičiek prietok vzduchu znížite.
Rozsah rýchlosti prúdenia vzduchu je 4,0 až 10 litrov za minútu. Rýchlosť prúdenia vzduchu sa nastavuje podľa
polohy gombíka.
Voľba prietoku (len aktuálneho) sa zobrazí na paneli displeja. Ak je zariadenie ICS Aircal v prevádzkovom režime, na
digitálnom displeji sa zobrazuje aktuálny prietok. Ak je zariadenie ICS Aircal v pohotovostnom režime, displej je vypnutý.

3.6

Hlasitosť pípnutia
Keď časovač dosiahne hodnotu 0, zaznie pípnutie, ktoré upozorní testujúceho pracovníka, aby zastavil irigáciu.
Ozve sa pípnutie s frekvenciou 2000 Hz.

3.6.1

Predvolené nastavenie pípnutia
Predvolené nastavenie pípnutia je na úrovni 2.

3.6.2

Nastavenie novej hlasitosti pípnutia
Ak chcete upraviť hlasitosť pípnutia, stlačte a podržte tlačidlo pípnutia
, kým nebudete počuť pípnutie, ktoré
chcete ako predvolené. Existujú štyri úrovne hlasitosti pípnutia. Ak chcete zmeniť predvolenú hodnotu hlasitosti
pípnutia, pozrite si časť Zmena uložených predvolených hodnôt.

3.7

Zmena uložených predvolených hodnôt
Zmeňte všetky nastavenia na požadované nastavenie. Rozhodnite sa, akú chcete počiatočnú teplotu pre zariadenie
ICS Aircal. Stlačením a podržaním tlačidla teplej
alebo chladnej
teploty na 3 sekundy nastavíte všetky
predvolené nastavenia (teplá a chladná teplota, teplota spustenia, časovač trvania a hlasitosť pípnutia). Zaznie
1-sekundové pípnutie, ktoré potvrdí, že predvolené nastavenia sa uložili. Nezabudnite, že predvolená teplota spustenia
zariadenia ICS Aircal by mala zodpovedať teplote prvého kalorického protokolu vo vašom zozname (napr. ak začínate
s režimom Left Cool (Ľavý, chladný), zariadenie ICS Aircal by malo predvolene začať s režimom Cool (Chladný)).

3.8

Zobrazenie hladiny vody
Zobrazí sa hladina vody v zásobníku na vodu. Symbol

znamená, že zásobník na vodu je plný a zobrazí sa modrý

pruh. Symbol
znamená, že zásobník na vodu je spolovice plný a zobrazí sa modrý pruh. Medzi poloplným
a prázdnym stavom sa pruh mení z modrého na oranžový, čo znamená, že zásobník na vodu je potrebné doplniť.
Symbol
ICS Aircal

znamená, že zásobník na vodu je prázdny.
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3.8.1

Postup doplnenia
Poznámka • Tento postup dopĺňania NEPOUŽÍVAJTE v týchto prípadoch:
1.

Ak bolo zariadenie ICS Aircal práve prevzaté z prepravy a je suché. Musí sa naplniť a zavodniť.

2.

Ak hladina vody na displeji klesla na nulu, pretože ju používateľ nikdy nedoplnil, keď bol prítomný oranžový
panel.

3.

Ak bolo zariadenie ICS Aircal naklonené o viac ako 20° pri spustenom vodnom čerpadle.

Ak bolo splnené jedno z týchto kritérií, pozrite si časti Začíname a postupujte podľa časti Postup plnenia
a zavodnenia.

Poznámka • Používajte výlučne destilovanú vodu. Používanie obyčajnej vody z vodovodu vedie k tvorbe minerálnych
usadenín a poškodzuje zariadenie ICS Aircal.
Vypnite zariadenie ICS Aircal a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
Pred otvorením skrinky pri dopĺňaní zásobníka utrite všetok prach z hornej časti zariadenia ICS Aircal.
Otočte sa k prednému panelu zariadenia ICS Aircal Na pravej zadnej strane je malý kryt. Pomocou imbusového
kľúča (priložený ku kolíske irigátora) odskrutkujte vonkajší kryt a odstráňte ho.
Pomocou imbusového kľúča odskrutkujte vnútorný kryt a odstráňte ho.
Rozbaľte lievik dodaný so zariadením ICS Aircal a vložte lievik do plniaceho otvoru zásobníka.
Naplňte zásobník vodou jej naliatím do lievika.
Pozorne sledujte hladinu vody. Naplňte až po spodný okraj jazýčka. Zásobník NEPREPĹŇAJTE.
Výstraha • Zásobník NEPREPĹŇAJTE. Ak sa voda vyliala do malých zarážok, v ktorých sa nachádza
vnútorný kryt, pred výmenou vnútorného krytu túto nadbytočnú vodu utrite.
Nasaďte vnútorný kryt späť a dotiahnite ho skrutkami.
Nasaďte vonkajší kryt späť a dotiahnite ho skrutkami.
Zapojte napájací kábel zariadenia ICS Aircal do elektrickej zásuvky a zapnite.

Poznámka • Vzhľadom na možnosť zmrznutia počas prepravy je potrebné pred zaslaním systému ICS Aircal vypustiť
vodu zo zásobníka. Pozri časť Postup odstránenia vody.
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4.1

Hlavica zariadenia
Hlavica zariadenia sa dá držať ľubovoľným spôsobom, ktorý je pre testujúceho pracovníka pohodlný. Aktivácia
prietokového času sa vykonáva aktivačným spúšťačom umiestneným na hlavici zariadenia. Svetlo otoskopu možno
zapnúť a vypnúť pomocou tlačidla na zadnej strane rukoväte pod šošovkou.
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A.
B.

4.1.1

Vnútorné spekulum
Aktivačný spúšťač prietokového času

C.
D.

Otoskopická šošovka pre úplné pozorovacie pole
Tlačidlo zapnutia/vypnutia svetla

Spekulum
Upozornenie • Vnútorné spekulum nikdy nevkladajte priamo do ucha pacienta.
Pred vykonaním irigácie pacienta by sa malo na hlavicu zariadenia vždy nasadiť vonkajšie jednorazové
spekulum. Vonkajšie jednorazové spekulum je určené na jedno použitie.

4.1.2

Šošovka
Šošovka by sa mala čistiť optickou čistiacou handričkou. Ak dôjde k nesprávnemu zaobchádzaniu so šošovkou a jej
rozbitiu, dá sa zakúpiť nová šošovka. Vytiahnite rozbitú šošovku a zasuňte novú šošovku. V časti Príslušenstvo ► 29
nájdete zoznam príslušenstva.

4.1.3

Tlačidlo zapnutia/vypnutia svetla
Počas irigácie by sa malo zapnúť svetlo, čo umožní pozorovať bubienok a uistiť sa, že prúd vzduchu je správne
nasmerovaný. V predvolenom nastavení sa svetlo zapne, keď je zariadenie ICS Aircal v prevádzkovom režime.
Svetlo začne blikať, keď sa spustí kalorický test/irigátor zošliapnutím nožného spínača alebo aktivačného spúšťača na
hlavici zariadenia, čím sa potvrdí spustenie zariadení. Ak sa zariadenie ICS Aircal nepoužíva 10 minút, svetlo sa
automaticky vypne.

ICS Aircal
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4.1.4

Obsluha aktivačného spúšťača
Ak je prúdenie vzduchu zapnuté a teplota je v intervale ±0,4 od nastavenej hodnoty, stlačením aktivačného spúšťača
na rukoväti sa spustí odpočítavanie času a bliká kontrolka v hlavici zariadenia. (Aby sa spustil časovač a svetlo začalo
blikať, musí sa dosiahnuť nastavená teplota.)
Ak je zariadenie ICS Aircal pripojené k systému ICS na VNG/ENG:
•

Pri VNG sa prvým stlačením spustí aj sledovanie a následnými stlačeniami sa spúšťa videorekordér alebo
centrované sledovanie v závislosti od konfigurácie softvéru.

•

Pri ENG prvé stlačenie tiež spúšťa sledovanie a následnými stlačeniami sa vycentruje sledovanie.

Ak je počítač zapnutý, ale softvér Natus na VNG/ENG nie je spustený, prietokový čas možno aktivovať podržaním
aktivačného spúšťača prietokového času na 5 sekúnd. Funkcie aktivačného spúšťača prietokového času pracujú
súbežne s nožným spínačom na hlavici zariadenia.
Stlačením aktivačného spúšťača na rukoväti viac ako jedenkrát sa odpočítavanie času NEZASTAVÍ ani NESPUSTÍ. Ak je
prúdenie vzduchu vypnuté, stlačením aktivačného spínača na rukoväti sa NESPUSTÍ odpočítavanie času.

4.2

Nožný spínač
Prevádzka
Na aktiváciu časovača prietoku sa používa nožný spínač.
Ak je pripojený systém ICS na VNG/ENG a v softvéri je zvolený kalorický test, prvé zošliapnutie nožného spínača
spustí časovač trvania a sledovací záznam v softvéri. Následné stlačenia vycentrujú sledovanie (ENG/VNG) alebo
spustia nahrávanie videa (len pri VNG).
Ak je počítač zapnutý, ale softvér Natus na VNG/ENG nie je spustený, prietokový čas možno aktivovať zošliapnutím
nožného spínača na 5 sekúnd. Funkcie nožného spínača pracujú súbežne so aktivačným spúšťačom prietokového
času na hlavici zariadenia.
Zošliapnutím nožného spínača viac ako jedenkrát sa odpočítavanie času NEZASTAVÍ ani NESPUSTÍ.
Ak je zariadenie ICS Aircal v pohotovostnom režime, zošliapnutím nožného spínača sa odpočítavanie času NESPUSTÍ.
V pohotovostnom režime môže nožný spínač spustiť akýkoľvek test v softvéri ICS na VNG/ENG.

5
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5.1

Príprava na testovanie
Zapnite jednotku stlačením vypínača v ľavej dolnej časti predného panela. Automaticky sa zvolí predvolená teplota
(predvolená je chladná), čo signalizuje rozsvietenie zelenej kontrolky LED a digitálneho displeja. Aktuálna teplota
bude blikať, kým sa nedosiahne nastavená teplota. Pri zapnutí jednotky trvá približne 60 sekúnd, kým sa dosiahne
nastavená teplota. Po dosiahnutí nastavenej teploty (±0,4 °C) prestane blikať ukazovateľ aktuálnej teploty.
Pomocou bežného otoskopu alebo hlavice zariadenia s vypnutým prúdením vzduchu vyšetrite zvukovod na
prítomnosť ušného mazu a rozhodnite, ako najlepšie nasmerovať prúd vzduchu. Zvukovod by mal byť v podstate
bez ušného mazu. Ak nie je čistý, ušný maz sa musí pred stimuláciou odstrániť. Na odstránenie ušného mazu
nepoužívajte vodu, pretože zvyšky vody vo zvukovode spôsobia, že teplota vo zvukovode bude nižšia, ako je žiaduce.
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Skontrolujte, či je pacient správne uložený v polohe na chrbte s hlavou ohnutou o 30°.

Gravitácia

Ľavý horný
polkruhový
kanálik
5.2

Postup testovania
Každú zo štyroch irigácií vykonajte týmto spôsobom:
Overte, či je na hlavici zariadenia nasadené nové spekulum.
Inštruujte pacienta, aby mal oči otvorené (VNG) alebo zatvorené (ENG).
Pri VNG zatvorte okuliare. Pri ENG nechajte pacienta zavrieť oči.
Začnite zaznamenávať reakcie a spustite irigáciu.
Začnite pacientovi dávať úlohy 20 – 30 sekúnd po začiatku irigácie.
Keď uplynie doba trvania a zariadenie ICS Aircal zapípa, odstráňte hlavicu zariadenia z pacientovho ucha
a pokračujte v zadávaní úloh.
Hneď po vrchole reakcie nechajte pacienta fixovať.
Zaznamenávajte pohyby očí, kým reakcia neustúpi.
Zlikvidujte spekulum a opatrne vložte hlavicu zariadenia do kolísky.
Ak je zariadenie ICS Aircal pripojené k systému ICS na VNG/ENG, ďalšie stláčanie aktivačného spínača prietokového
času vycentruje sledovanie pre VNG/ENG alebo spustí videozáznam pre VNG. (Ak nainštalovaný nožný spínač, bude
slúžiť aj na spustenie a vycentrovanie sledovania alebo spustenie videozáznamu.)

6

Bezpečnosť systému ICS Aircal
Táto príručka obsahuje informácie, upozornenia a výstrahy, ktoré sa musia dodržiavať, aby sa zabezpečilo
bezpečného fungovanie systému ICS Aircal.
Poznámka • Vždy sa musia dodržiavať príslušné pravidlá a predpisy miestnych orgánov.
Keď sa zariadenie ICS Aircal používa v kombinácii so systémami na VNG/ENG, uistite sa, že sa dodržiavajú všetky
informácie, upozornenia a výstrahy uvedené v používateľskej príručke k testovaciemu zariadeniu. Bezpečnostné
špecifiká systémov na VNG/ENG nájdete v príslušných príručkách.
Akýkoľvek vážny incident, ku ktorému došlo v súvislosti so zariadením, by sa mal nahlásiť spoločnosti Natus
Manufacturing Limited a kompetentnému orgánu členského štátu, v ktorom sídli používateľ a/alebo pacient.

ICS Aircal
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6.1

Slovník symbolov
Symbol

Názov symbolu
podľa uvedenej
normy

Odkaz na
normy

Štandardný názov
symbolu

Neuvádza sa

Neuvádza sa

Označenie
zdravotníckej
pomôcky

Tento výrobok je
zdravotníckou pomôckou.

Smernica
93/42/EHS

Smernica o zdravotníckych
pomôckach

Označenie CE

Označuje súlad s európskymi
technickými predpismi.
(Číslo notifikovaného orgánu
sa uvádza pod symbolom.)

MDR 2017/745

Smernica EÚ
o zdravotníckych pomôckach

21 CFR
801.109(b)(1)

Označenie pomôcok na
lekársky predpis

Len na lekársky
predpis

Tento symbol znamená, že
predaj alebo objednávanie
výrobku je oprávnený
vykonávať len licencovaný
zdravotnícky profesionál.

Neuvádza sa

Neuvádza sa

Množstvo

Počet dielov v balení.

Smernica
2012/19/EÚ

Odpad z elektrických
a elektronických zariadení
(OEEZ)

Návod na
likvidáciu pri
ukončení
prevádzkovej
životnosti

Tento symbol znamená, že
odpad z elektrických a
elektronických zariadení sa
nesmie likvidovať spolu s
neseparovaným odpadom,
ale musí sa zbierať
oddelene.

ISO 152231:2016 Ref. č.
5.1.1
(ISO 7000-3082)

Zdravotnícke pomôcky –
Symboly, ktoré sa majú
používať na štítkoch
zdravotníckych pomôcok,
značení a v poskytovaných
informáciách

Výrobca

Uvádza výrobcu
zdravotníckeho zariadenia.

ISO 152231:2016 Ref. č.
5.1.3.
(ISO 7000-2497)

Zdravotnícke pomôcky –
Symboly, ktoré sa majú
používať na štítkoch
zdravotníckych pomôcok,
značení a v poskytovaných
informáciách – Časť 1.
Všeobecné požiadavky.

Dátum výroby

Uvádza dátum, kedy bolo
zdravotnícke zariadenie
vyrobené.

ISO 15223-1 Ref.
č. 5.1.5

Zdravotnícke pomôcky –
Symboly, ktoré sa majú
používať na štítkoch
zdravotníckych pomôcok,
značení a v poskytovaných
informáciách.

Kód dávky alebo
kód šarže

Uvádza kód dávky výrobcu,
aby bolo možné
identifikovať dávku alebo
šaržu.

ISO 15223-1 Ref.
č. 5.1.6

Zdravotnícke pomôcky –
Symboly, ktoré sa majú
používať na štítkoch
zdravotníckych pomôcok,
značení a v poskytovaných
informáciách.

Katalógové číslo

Uvádza katalógové číslo
výrobcu, aby bolo možné
identifikovať zdravotnícke
zariadenie.

XXXX
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Symbol

ICS Aircal

Názov symbolu
podľa uvedenej
normy

Odkaz na
normy

Štandardný názov
symbolu

ISO 152231:2016 Ref. č.
5.1.7.
(ISO 7000-2498)

Zdravotnícke pomôcky –
Symboly, ktoré sa majú
používať na štítkoch
zdravotníckych pomôcok,
značení a v poskytovaných
informáciách – Časť 1:
Všeobecné požiadavky.

Sériové číslo

Uvádza sériové číslo
výrobcu, aby sa dala
identifikovať konkrétna
zdravotnícka pomôcka.

Záznam UL

Neuvádza sa

Neuvádza sa

Certifikáty z celoštátne
uznávaných testovacích
laboratórií (NRTL).

IEC 60601-1, Ref.
č. Tabuľka D.2,
symbol 20
(IEC 60417-5333)

Zdravotnícke elektrické
zariadenia – Časť 1:
Všeobecné požiadavky na
základnú bezpečnosť a
základnú činnosť

Aplikovaná časť
typu BF

Na identifikáciu aplikovanej
časti typu BF v súlade
s normou IEC 60601-1.

ISO 152231:2016 Ref. č.
5.4.3.
(ISO 7000-1641)

Zdravotnícke pomôcky –
symboly, ktoré sa majú
používať na štítkoch
zdravotníckych pomôcok,
značení a v poskytovaných
informáciách

Pozrite si návod
na použitie

Upozorňuje používateľa, že
je potrebné, aby si prečítal
návod na použitie

IEC 60601-1, Ref.
č. Tabuľka D.2,
bezpečnostná
známka 10
(ISO 7010-M002)

Zdravotnícke elektrické
zariadenia – Časť 1:
Všeobecné požiadavky na
základnú bezpečnosť
a základnú činnosť.

Postupujte podľa
návodu na
použitie

Pozrite si návod na
použitie/brožúru.
POZNÁMKA
k ZDRAVOTNÍCKYM
ELEKTRICKÝM ZARIADENIAM
„Postupujte v súlade
s návodom na použitie“.

ISO 15223-1,
bod 5.4.4
ISO 60601-1,
tabuľka D.1,
symbol 10

Zdravotnícke pomôcky –
Symboly, ktoré sa majú
používať na štítkoch
zdravotníckych pomôcok,
značení a v poskytovaných
informáciách.
Zdravotnícke elektrické
zariadenia – Časť 1:
Všeobecné požiadavky na
základnú bezpečnosť
a základnú činnosť.

Upozornenie

Upozorňuje používateľa, že
je potrebné, aby si prečítal
dôležité výstražné
informácie v návode na
použitie, ako sú výstrahy
a bezpečnostné opatrenia,
ktoré sa nedajú z rôznych
príčin uviesť na samotnej
zdravotníckej pomôcke.

IEC 60601-1,
tabuľka D.2,
symbol 2

Zdravotnícke elektrické
zariadenia – Časť 1:
Všeobecné požiadavky na
základnú bezpečnosť a
základnú činnosť.

Všeobecný
výstražný symbol

Upozorňuje používateľa, že
je potrebné, aby si prečítal
dôležité výstražné
informácie v návode na
použitie, ako sú výstrahy
a bezpečnostné opatrenia,
ktoré sa nedajú z rôznych
príčin uviesť na samotnej
zdravotníckej pomôcke.

Vysvetlenie
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Názov symbolu
podľa uvedenej
normy

Odkaz na
normy

Štandardný názov
symbolu

ISO 152231:2016 Ref. č.
5.2.8.
(ISO 7000-2606)

Zdravotnícke pomôcky –
symboly, ktoré sa majú
používať na štítkoch
zdravotníckych pomôcok,
značení a v poskytovaných
informáciách.

Nepoužívajte,
ak je balenie
poškodené

Informuje o tom, že
zdravotnícka pomôcka sa
nemá použiť, ak bol
poškodený alebo otvorený
obal.

ISO 15223-1
Ref. č. 5.3.7
(ISO 7000-0632)

Zdravotnícke pomôcky –
Symboly, ktoré sa majú
používať na štítkoch
zdravotníckych pomôcok,
značení a v poskytovaných
informáciách.

Teplotné
obmedzenia

Uvádza limity teploty
(skladovania), ktorým sa
môže zdravotnícka pomôcka
bezpečne vystaviť.

ISO 152231:2016 Ref. č.
5.3.8.
(ISO 7000-2620)

Zdravotnícke pomôcky –
Symboly, ktoré sa majú
používať na štítkoch
zdravotníckych pomôcok,
značení a v poskytovaných
informáciách.

Obmedzenie
vlhkosti

Uvádza rozsah vlhkosti (pri
skladovaní), ktorému môže
byť zdravotnícke zariadenie
bezpečne vystavené.

ISO 152231:2016 Ref. č.
5.3.9
(ISO 7000-2621)

Zdravotnícke pomôcky –
Symboly, ktoré sa majú
používať na štítkoch
zdravotníckych pomôcok,
značení a v poskytovaných
informáciách.

Obmedzenie
atmosférického
tlaku

Uviesť prijateľné horné
a dolné hranice
atmosférického tlaku pri
preprave a skladovaní.
ISO 15223 Obmedzenie
atmosférického tlaku
ISO 7000 Obmedzenie
atmosférického tlaku

ISO 152231:2016 Ref. č.
5.4.2.
(ISO 7000-1051)

Zdravotnícke pomôcky –
symboly, ktoré sa majú
používať na štítkoch
zdravotníckych pomôcok,
značení a v poskytovaných
informáciách

Nepoužívajte
opakovane

Informuje o tom, že
zdravotnícka pomôcka je
určená na jedno použitie
alebo na použitie na jednom
pacientovi počas jediného
procesu.
POZNÁMKA: Synonymá pre
„nepoužívajte opakovane“
sú „na jedno použitie“
a „použite len raz“.

ISO 7000/
IEC 60417
Symbol 5009

Grafické symboly použité na
zariadeniach

Úsporný režim

Určuje prepínač alebo
polohu prepínača, použitím
ktorej sa časť zariadenia
uvedie do úsporného
režimu.

ISO 7000/
IEC 60417
Symbol 5140

Grafické symboly použité na
zariadeniach

Neionizujúce
elektromagnetické
žiarenie

Indikuje všeobecne zvýšené
a potenciálne nebezpečné
úrovne neionizujúceho
žiarenia.

Neuvádza sa

Neuvádza sa

Nožný spínač

Nachádza sa na zadnom
paneli. Port pre nožný
spínač.

Neuvádza sa

Neuvádza sa

Port systému
ICS na VNG/ENG

Nachádza sa na zadnom
paneli. Port systému
ICS na VNG/ENG

Vysvetlenie
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Symbol

6.2

Odkaz na
normy

Štandardný názov
symbolu

Názov symbolu
podľa uvedenej
normy

Neuvádza sa

Neuvádza sa

Port USB

Nachádza sa na zadnom
paneli. Port pre počítač (slúži
na aktualizácie firmvéru
a vývoj v budúcnosti).

Neuvádza sa

Neuvádza sa

Spínač
zavodnenia

Nachádza sa na zadnom
paneli. Spínač zavodnenia
zásobníka na vodu.

Vysvetlenie

Všeobecné výstrahy, upozornenia a poznámky
Výrobky ICS spoločnosti Natus Medical Denmark ApS nie sú určené na používanie v kombinácii so zariadeniami, ktoré nie
sú schválené spoločnosťou Natus Medical Denmark ApS. Používanie výrobkov ICS od spoločnosti Natus s neschválenými
dielmi môže mať vplyv na riziko pre pacienta. Všetky časti zariadenia ICS Aircal sú vhodné na použitie v prostredí pacienta.

6.2.1

Výstrahy
Výstraha • Nasledujúce podmienky alebo postupy môžu predstavovať možné riziko smrti alebo vážneho
zranenia pre používateľa alebo pacienta:

ICS Aircal

•

V záujme bezpečnosti a aby nedošlo k zániku záruky, môžu servis zariadenia ICS Aircal vykonávať len
autorizovaní servisní pracovníci. V prípade výskytu nedostatku podrobne nedostatok (nedostatky)
opíšte a kontaktujte svojho dodávateľa. Nepoužívajte poškodený prístroj.

•

Jednotku uchovávajte mimo dosahu tekutín. Nedovoľte, aby sa do jednotky dostala vlhkosť. Vlhkosť
vo vnútri jednotky môže poškodiť prístroj a môže spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom pre
používateľa alebo pacienta.

•

Zariadenie ICS Aircal nepoužívajte v prítomnosti horľavých látok (plynov) ani v prostredí bohatom na kyslík.

•

Zariadenie ICS Aircal je určené na použitie v elektromagnetickom prostredí, v ktorom sa kontrolujú
vyžarované poruchy. Používateľ zariadenia ICS Aircal môže pomôcť predchádzať elektromagnetickému
rušeniu tým, že dodrží minimálnu vzdialenosť medzi prenosnými a mobilnými rádiofrekvenčnými
komunikačnými zariadeniami.

•

Zariadenie ICS Aircal sa musí nainštalovať a uviesť do prevádzky podľa informácií o EMC uvedených
v tejto príručke. Prenosné a mobilné rádiofrekvenčné komunikačné zariadenia môžu mať vplyv na
lekárske elektrické zariadenia. Zariadenie ICS Aircal môže byť rušené inými zariadeniami s emisnými
požiadavkami CISPR.

•

Použitie iného príslušenstva a káblov ako tých, ktoré uvádza zoznam Príslušenstvo v tejto príručke,
môže viesť k vyšším emisiám alebo zníženej odolnosti zariadenia ICS Aircal.

•

Náhodné poškodenie a nesprávna manipulácia môžu mať negatívny vplyv na funkčnosť zariadenia.
So žiadosťou o poradenstvo sa obráťte na svojho dodávateľa.

•

Spoľahlivosť uzemnenia možno dosiahnuť len vtedy, keď je zariadenie pripojené k príslušnej
nemocničnej zásuvke.

•

Predvolené nastavenia, ktoré sa odporúčajú na vytvorenie podnetu, ktorý vyvolá reakciu porovnateľnú
s irigáciou vodou. Predĺženie trvania nad 60 sekúnd alebo odlišné nastavenie teploty môže mať za
následok nepohodlie pacienta.

•

Používajte len príslušenstvo uvedené v časti Technické špecifikácie.
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6.2.2

Upozornenia
Upozornenie • Nasledujúce podmienky alebo postupy môžu predstavovať riziko zranenia používateľa alebo
pacienta alebo riziko poškodenia údajov alebo zariadenia:

6.2.3

•

Žiadne časti sa nesmú jesť, spaľovať ani nijako inak používať na iné účely, ako je definované v časti
Určené použitie v tejto príručke.

•

Zariadenie sa môže zlikvidovať ako bežný elektronický odpad podľa miestnych predpisov.

•

Spekulum hlavice zariadenia nikdy nezasúvajte pacientovi do ucha, predtým ako priložíte vonkajšie
jednorazové spekulum. Spekulum by sa malo opatrne zasunúť do ucha pacienta. Vyhnite sa
nadmernej sile alebo hlbokému zasunutiu, pretože by mohlo dôjsť k poraneniu.

•

Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo nepríjemné pocity, okamžite prestaňte zariadenie používať.

•

Dodržujte pokyny na čistenie.

•

Spekulum nečistite ani nepoužívajte opakovane.

•

Nepozerajte sa do svetelného lúča a nemierte svetelným lúčom do očí iných ľudí. Mohlo by dôjsť k ich
poškodeniu.

Poznámky
Poznámka • Nasledujúce podmienky alebo postupy si vyžadujú, aby im používateľ venoval osobitnú pozornosť:

6.3

•

Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu vplyvu na EMC musí byť príslušenstvo pripojené k výstupným
armatúram zariadenia zhodné s typom dodávaným so systémom.

•

Odporúčame, aby sa zariadenie nestohovalo s inými zariadeniami (okrem zariadenia ICS Chartr 200 VNG/ENG,
ako opisuje časť Rozloženie v miestnosti) ani umiestnené v zle vetranom priestore, pretože to môže ovplyvniť
fungovanie zariadenia. Ak sa zariadenie stohuje alebo ukladá vedľa iných zariadení, uistite sa, že to neovplyvní
jeho prevádzku.

•

Pred prepravou vypustite vodu zo zásobníka a zaistite kryt vzduchového čerpadla prepravnými skrutkami.

•

Podrobné informácie o zariadení nájdete v časti Ďalšie odkazy.

•

Ak je správna funkcia alebo bezpečnosť prevádzky irigátora akýmkoľvek spôsobom narušená, odpojte
irigátor od elektrickej zásuvky a zabezpečte ho proti ďalšiemu používaniu.

•

Používateľ si môže vyžiadať papierovú kópiu návodu na použitie od výrobcu.

Výrobca
Natus Medical Denmark APS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup Dánsko
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

Zodpovednosť výrobcu
Výrobca sa považuje za zodpovedného za dopad na bezpečnosť, spoľahlivosť a funkčnosť zariadenia len vtedy, ak:
•

Všetky montážne operácie, rozšírenia, opätovné nastavenia, úpravy alebo opravy vykonáva výrobca zariadenia
alebo výrobcom poverení pracovníci.

•

Elektrická inštalácia, ku ktorej je zariadenie pripojené, spĺňa požiadavky uvedené v časti Technické špecifikácie
v tejto príručke.

•

Zariadenie sa používa v súlade s návodom na použitie.

Výrobca si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek zodpovednosť za bezpečnosť prevádzky, spoľahlivosť a funkčnosť
zariadení, ktorých servis alebo opravu vykonávali iné subjekty.
Poznámka • Elektronickú kópiu tohto dokumentu nájdete na webovej stránke spoločnosti Natus.

6.3.2

Pokyny na prístup k elektronickému návodu na použitie
Kópiu návodu na použitie vo formáte PDF nájdete na mieste príslušného produktu:
•

Sluch a rovnováha: https://hearing-balance.natus.com/manuals

Vyhľadajte „ICS Aircal Air Caloric Irrigator“ (Vzduchový kalorický irigátor ICS Aircal) a po voľbe verzie vo vašom jazyku
vyhľadajte návod na použitie.
Súbory možno tlačiť, ukladať alebo prehľadávať v programe Adobe Reader. Kópiu programu Adobe Reader si môžete
stiahnuť priamo na lokalite spoločnosti Adobe Systems (www.adobe.com).

7
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Výstraha • Označuje možnosť poranenia, úmrtia alebo iných závažných nežiaducich reakcií súvisiacich
s používaním alebo nesprávnym používaním zariadenia.

7.1

Servis
Výstraha • V záujme bezpečnosti a aby nedošlo k zániku záruky, by mal servis a opravy elektromedicínskych
zariadení vykonávať len výrobca zariadenia alebo servisný pracovníci v autorizovaných servisoch. V prípade
výskytu akéhokoľvek nedostatku podrobne nedostatok (nedostatky) opíšte a kontaktujte svojho
dodávateľa. Nepoužívajte poškodené zariadenie.

7.2

Čistenie
Zariadenie ICS Aircal udržiavajte čisté a čo najmenej zaprášené. Na čistenie vonkajšej skrinky alebo hlavice
zariadenia použite mäkkú, jemne navlhčenú handričku s malým množstvom jemného čistiaceho prostriedku.
Výstraha • Zariadenie uchovávajte mimo dosahu tekutín. Nedovoľte, aby sa do zariadenia dostala vlhkosť.
Vlhkosť vo vnútri môže poškodiť zariadenie a môže spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom pre
používateľa alebo pacienta.

7.2.1

Šošovka na hlavici zariadenia
Šošovka by sa mala čistiť optickou čistiacou handričkou.

ICS Aircal
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7.2.2

Spekulum (vonkajšie)
Spekulum je jednorazové a len na jedno použitie. Ďalšie spekula môžete získať od spoločnosti
Natus Medical Denmark ApS alebo od svojho miestneho zástupcu.

7.2.3

Likvidácia
Upozornenie • Spekula (vonkajšie) sú jednorazové a len na jedno použitie. Pri likvidácii použitého spekula
musíte dodržiavať miestne predpisy.
Spoločnosť Natus Medical Incorporated sa zaviazala plniť požiadavky smernice Európskej únie 2012/19/EÚ OEEZ
(o odpade z elektrických a elektronických zariadení). V týchto smerniciach sa uvádza, že elektrický a elektronický
odpad sa musí kvôli správnemu spracovaniu a príprave na opakované použitie zbierať oddelene, aby sa zabezpečilo
bezpečné opätovné použitie alebo recyklácia OEEZ. V súlade s týmto záväzkom môže spoločnosť Natus Medical
Incorporated preniesť povinnosť vrátenia a recyklácie na koncového používateľa, pokiaľ sa nedohodne inak.
Podrobné informácie o systémoch zberu a príprave na opakované použitie dostupných vo vašom regióne nájdete na
našej stránke natus.com.
Elektrické a elektronické zariadenie (EEZ) obsahuje materiály, komponenty a látky, ktoré môžu byť nebezpečné a pri
nesprávnom zaobchádzaní s OEEZ môžu predstavovať nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie.
Koncoví používatelia preto musia zohrávať úlohu aj pri zabezpečovaní bezpečného opakovaného použitia
a recyklácie OEEZ. Používatelia elektrických a elektronických zariadení nesmú likvidovať OEEZ spolu s inými odpadmi.
Používatelia musia využívať komunálne zberné systémy alebo povinnosť odberu výrobcom/dovozcom či
licencovaným prepravcom odpadu, aby sa znížili nepriaznivé vplyvy na životné prostredie v súvislosti s likvidáciou
odpadu z elektrických a elektronických zariadení a zvýšili príležitosti na opakované použitie, recykláciu a prípravu
odpadu z elektrických a elektronických zariadení na opakované použitie.
Zariadenie označené preškrtnutým odpadkovým košom na kolieskach je elektrické a elektronické zariadenie. Symbol
preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení sa
nesmie likvidovať spolu s neseparovaným odpadom, ale musí sa zbierať oddelene.

7.3

Údržba
Kalibrácia
Kalibrácia tohto systému sa nevyžaduje. Ak však systém nefunguje podľa očakávaní, môže byť potrebná opätovná
kalibrácia.

8

Ďalšie odkazy
Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke spoločnosti Natus www.natus.com.
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Technické špecifikácie
Zariadenie ICS Aircal je typ 1079 od spoločnosti Natus Medical Denmark ApS.

Prevádzkové prostredie
Teplota

+15 °C až +35 °C (59 °F až +95 °F)
Prevádzka pri teplotách pod –20 °C (–4 °F) alebo nad +60 °C (140 °F) môže
spôsobiť trvalé poškodenie.

Relatívna vlhkosť

< 90 %, 35 °C bez kondenzácie

Tlak vzduchu

600 hPa – 1 060 hPa

Skladovanie a manipulácia
Teplota

–25 °C až +60 °C (–13 °F až +140 °F)

Relatívna vlhkosť

< 90 %, 35 °C bez kondenzácie

Tlak vzduchu

500 hPa – 1060 hPa

Zásobník

Poznámka • Ak sa zariadenie ICS Aircal bude skladovať dlhší čas bez použitia
alebo prepravy, zásobník by mal byť prázdny.

Normy
Bezpečnosť

Trieda I, typ BF, IPX0.
Vyhovuje:
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

Práca zariadenia

ICS Aircal

Rozsah stimulačnej teploty

12 °C až 50 °C

Chladný stimulus

12 °C až 37 °C (odporúčané nastavenie: 24 °C)

Teplý stimulus

37 °C až 50 °C (odporúčané nastavenie: 50 °C)

Odčítanie teploty

Digitálne

Čas do dosiahnutia teploty

< 60 sekúnd

Presnosť teploty

±0,4 °C

Časový rozsah

1 až 99 sekúnd (Odporúčané nastavenie: 60 sekúnd)

Rozsah prietoku

4,0 – 10 litrov za minútu (Odporúčané nastavenie: 8 litrov za minútu)

Presnosť prietoku

±0,4 litra za minútu
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Rozmery
Šírka

34,3 cm (13,5 in)

Hĺbka

30,5 cm (12 in)

Výška

10,2 cm (4 in)

Hmotnosť
S prázdnym zásobníkom

7,9 kg (17,5 lb)

S plným zásobníkom

8,2 kg (18 lb)

Napájanie
Vstupné napätie

100 – 240 V striedavé, 50/60 Hz

Spotreba

< 192 VA

Poistka

T 1,6H 250 V

Aplikovaná časť
Aplikovanou časťou zariadenia ICS Aircal je hlavica irigátora.

Nevyhnutné prevádzkové vlastnosti
Zariadenie ICS Aircal nemá žiadne nevyhnutné prevádzkové vlastnosti.
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9.1

ICS Aircal

Príslušenstvo
Položka

Číslo dielu

Spekula (25 ks)

8-62-44100

Šošovka

8-35-33300

Súprava injekčných striekačiek

8-62-46300

Lievik

1-12-66100

Súprava kolísky pre hlavicu zariadenia

8-62-46200

7-kolíkový kábel mini-DIN (ICS Chartr 200, Hortmann Vestlab)

8-71-90400

9-kolíkový subminiatúrny konektor na 7-kolíkový mini-DIN (ICS Chartr XP)

8-71-90300

Nožný spínač

8-35-39700

Napájacia šnúra, napájanie nemocničnej kvality IEC, USA

7630024

Napájacia šnúra, štandardná, EÚ

8-71-240

Napájacia šnúra, Spojené kráľovstvo

8-71-80200

Napájacia šnúra, AUS

8-71-82700

Napájacia šnúra, BR

8-71-90600
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Poznámky o EMC (elektromagnetickej kompatibilite)
•

Zariadenie ICS Aircal je súčasťou zdravotníckeho elektrického systému, a preto sa naň vzťahujú osobitné
bezpečnostné opatrenia. Z tohto dôvodu je potrebné dôsledne dodržiavať pokyny na inštaláciu a prevádzku
uvedené v tomto dokumente.

•

Prenosné a mobilné vysokofrekvenčné komunikačné zariadenia, ako sú napríklad mobilné telefóny, môžu rušiť
fungovanie zariadenia ICS Aircal.

IEC 60601-1:2012 a IEC 60601-1-2:2014
Usmernenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetické emisie pre všetky zariadenia a systémy
Zariadenie ICS Aircal je určené na použitie v elektromagnetickom prostredí uvedenom nižšie. Používateľ zariadenia ICS Aircal musí zaručiť, že sa systém
používa v takom prostredí.
Emisný test

Súlad

Elektromagnetické prostredie – usmernenia

Rádiofrekvenčné emisie
CISPR11

Skupina 1

Zariadenie ICS Aircal využíva rádiofrekvenčnú energiu len na svoje vnútorné fungovanie.
Preto sú jeho rádiofrekvenčné emisie veľmi nízke a je nepravdepodobné, že by spôsobovali
akékoľvek rušenie blízkych elektronických zariadení.

Rádiofrekvenčné emisie
CISPR11

Trieda A

Harmonické emisie
IEC 61000-3-2

Vyhovuje

Kolísanie napätia/blikanie
IEC 61000-3-3

Vyhovuje

Zariadenie ICS Aircal je vhodné na použitie v nemocničnom a klinickom prostredí.
Vďaka svojim EMISNÝM charakteristikám je toto zariadenie vhodné na použitie
v priemyselných priestoroch a nemocniciach (CISPR 11 triedy A). Ak sa používa v obytnej
zóne (ktorá zvyčajne vyžaduje CISPR 11 triedy B), toto zariadenie nemusí zabezpečovať
primeranú ochranu pre rádiofrekvenčné komunikačné služby. Používateľ možno bude
musieť zaviesť opatrenia na zmiernenie následkov, napríklad premiestnenie alebo
otočenie zariadenia.

Usmernenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetická odolnosť pre všetky zariadenia a systémy
Zariadenie ICS Aircal je určené na použitie v elektromagnetickom prostredí uvedenom nižšie. Používateľ zariadenia ICS Aircal musí zaručiť, že sa systém
používa v takom prostredí.
Test odolnosti

Testovacia úroveň IEC 60601

Úroveň súladu

Elektromagnetické prostredie – usmernenia

Elektrostatický výboj (ESD)

+/–8 kV kontakt

+/–8 kV kontakt

IEC 61000-4-2

+/–2 kV, +/– 4 kV,

+/–2 kV, +/– 4 kV,

+/–8 kV, +/– 15 kV vzduch

+/–8 kV, +/– 15 kV vzduch

Podlahy by mali byť drevené, betónové alebo
keramické. Ak sú podlahy pokryté syntetickým
materiálom, relatívna vlhkosť by mala byť
aspoň 30%.

+/–2 kV pre napájacie vedenia

+/–2 kV pre napájacie vedenia

IEC 61000-4-4

+/–1 kV pre vstupné/výstupné
vedenia

+/–1 kV pre vstupné/výstupné
vedenia

Prudká zmena

+/–1 kV medzi vedeniami

+/–1 kV medzi vedeniami

IEC 61000-4-5

+/–2 kV od vedenia po zem

+/–2 kV od vedenia po zem

Krátkodobé poklesy napätia,
krátke prerušenia a kolísania
napätia na napájacích
vedeniach IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 cyklu

0 % UT; 0,5 cyklu

Jednofázovo: pri 0°

Jednofázovo: pri 0°

0 % UT; 250/300 cyklov

0 % UT; 250/300 cyklov

30 A/m

Žiadne relevantné porty, ktoré
by mohli byť ovplyvnené

Rýchly elektrický prechodový
jav/skupina impulzov

+/–2 kV od vedenia I/O po zem

Prerušenia napätia na
napájacích vedeniach

+/–2 kV od vedenia I/O po zem

Kvalita napájania zo siete by mala zodpovedať
typickému komerčnému alebo nemocničnému
prostrediu.
Kvalita napájania zo siete by mala zodpovedať
typickému komerčnému alebo nemocničnému
prostrediu.

Kvalita napájania zo siete by mala zodpovedať
typickému komerčnému alebo nemocničnému
Pri 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, Pri 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
prostrediu. Ak používateľ zariadenia ICS Aircal
270° a 315°
270° a 315°
vyžaduje nepretržitú prevádzku počas výpadkov
0 % UT; 1 cyklus
0 % UT; 1 cyklus
napájania, odporúča sa zariadenie ICS Aircal
napájať z neprerušiteľného zdroja napájania
a
a
alebo z batérie.
70 % UT; 25/30 cyklov
70 % UT; 25/30 cyklov

IEC 61000-4-11
Frekvencia napájania
magnetického pola (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

Magnetické polia napájacej frekvencie by mali
byť na úrovniach zodpovedajúcich typickému
umiestneniu v typickom komerčnom alebo
nemocničnom prostredí.

UT je striedavé sieťové napätie pred použitím skúšobnej úrovne.
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Usmernenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetická odolnosť – pre zariadenia a systémy v prostredí profesionálneho používania v zdravotníctve
Zariadenie ICS Aircal je určené na použitie v elektromagnetickom prostredí uvedenom nižšie. Používateľ zariadenia ICS Aircal musí zaručiť, že sa systém
používa v takom prostredí.
Test odolnosti

Testovacia úroveň IEC
60601

Úroveň súladu

Vysokofrekvenčné polia šírené vedením

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz až 80 MHz

150 kHz až 80 MHz

6 V rms

6 V rms

Pásma ISM

Pásma ISM

Rádiové frekvencie šírené vyžarovaním

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz až 2,7 GHz

80 MHz až 2,7 GHz

Polia blízkosti z rádiofrekvenčnej bezdrôtovej
komunikácie

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, 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

Elektromagnetické prostredie –
usmernenia

Odstupová vzdialenosť medzi všetkými
elektronickými časťami zariadenia
ICS Aircal a akýmkoľvek
rádiofrekvenčným bezdrôtovým
komunikačným zariadením musí byť
väčšia ako 30 cm (11,8 in).

Poznámka 1: Pri 80 MHz a 800 MHz sa uplatňuje odstupová vzdialenosť pre vyšší frekvenčný rozsah.
Poznámka 2: Tieto usmernenia nemusia platiť vo všetkých situáciách. Elektromagnetické šírenie je ovplyvňované absorpciou a odrazom od štruktúr,
objektov a ľudí.
a. Intenzity polí pevných vysielačov, ako sú napríklad základňové stanice pre rádiové (mobilné/bezšnúrové) telefóny a pozemné mobilné rádiá,
amatérske rádiostanice, rozhlasové vysielanie AM a FM a televízne vysielanie, sa nedajú teoreticky presne predpovedať. Na posúdenie
elektromagnetického prostredia v dôsledku pevných rádiofrekvenčných vysielačov by sa mal zvážiť prieskum elektromagnetického poľa.
Ak nameraná intenzita poľa v lokalite, v ktorej sa používa zariadenie ICS Aircal, prekračuje príslušnú vyššie uvedenú vyhovujúcu rádiofrekvenčnú
úroveň, musí sa sledovať, či zariadenie ICS Aircal pracuje normálne. Ak sa zistí abnormálne fungovanie, môžu byť potrebné ďalšie opatrenia,
napríklad zmena orientácie alebo premiestnenie zariadenia ICS Aircal.
b. Vo frekvenčnom rozsahu 150 kHz až 80 MHz by intenzita polí mala byť nižšia ako 3 V/m.

ICS Aircal
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Odporúčané odstupové vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými rádiofrekvenčnými komunikačnými zariadeniami a zariadením ICS Aircal
Zariadenie ICS Aircal je určené na použitie v elektromagnetickom prostredí, v ktorom je vyžarované rádiofrekvenčné rušenie pod kontrolou. Zákazník
alebo používateľ zariadenia ICS Aircal môže pomôcť zabrániť elektromagnetickému rušeniu tým, že bude dodržiavať minimálnu vzdialenosť medzi
prenosnými a mobilnými rádiofrekvenčnými komunikačnými zariadeniami (vysielačmi) a zariadením ICS Aircal podľa nižšie uvedených odporúčaní,
v závislosti od maximálneho výkonu komunikačného zariadenia.
Maximálny menovitý výkon
vysielača

Odstupová vzdialenosť podľa frekvencie vysielača
m

W

150 kHz až 80 MHz

80 MHz až 800 MHz

800 MHz až 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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Pri vysielačoch, ktorých menovitý maximálny výkon nie je uvedený vyššie, možno odporúčanú odstupovú vzdialenosť d v metroch (m) odhadnúť
pomocou rovnice platnej pre frekvenciu vysielača, kde P je menovitý maximálny výkon vysielača vo wattoch (W) uvádzaný výrobcom vysielača.
Poznámka 1: Pri 80 MHz a 800 MHz sa uplatňuje odstupová vzdialenosť pre vyšší frekvenčný rozsah.
Poznámka 2: Tieto usmernenia nemusia platiť vo všetkých situáciách. Šírenie elektromagnetických vĺn ovplyvňuje pohlcovanie a odraz od konštrukcií,
objektov a ľudí.

IEC 60601-1-2:2007 a EN 60601-1-2:2007
Usmernenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetické emisie pre všetky zariadenia a systémy
Zariadenie ICS Aircal je určené na použitie v elektromagnetickom prostredí uvedenom nižšie. Používateľ zariadenia ICS Aircal musí zaručiť, že sa systém
používa v takom prostredí.
Emisný test

Súlad

Elektromagnetické prostredie – usmernenia

Rádiofrekvenčné emisie

Skupina 1

Zariadenie ICS Aircal využíva rádiofrekvenčnú energiu len na svoje vnútorné fungovanie.
Preto sú jeho rádiofrekvenčné emisie veľmi nízke a je nepravdepodobné, že by spôsobovali
akékoľvek rušenie blízkych elektronických zariadení.

Trieda A

Zariadenie ICS Aircal je vhodné na použitie vo všetkých prostrediach, vrátane domácich
prostredí a prostredí priamo pripojených k verejnej nízkonapäťovej napájacej sieti
v budovách používaných na obytné účely.

CISPR11
Rádiofrekvenčné emisie
CISPR11
Harmonické emisie

Vyhovuje

IEC 61000-3-2
Kolísanie napätia/blikanie
IEC 61000-3-3
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Vyhovuje

Vďaka svojim EMISNÝM charakteristikám je toto zariadenie vhodné na použitie
v priemyselných priestoroch a nemocniciach (CISPR 11 triedy A). Ak sa používa v obytnej
zóne (ktorá zvyčajne vyžaduje CISPR 11 triedy B), toto zariadenie nemusí zabezpečovať
primeranú ochranu pre rádiofrekvenčné komunikačné služby. Používateľ možno bude
musieť zaviesť opatrenia na zmiernenie následkov, napríklad premiestnenie alebo otočenie
zariadenia.

ICS Aircal
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Usmernenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetická odolnosť pre všetky zariadenia a systémy
Zariadenie ICS Aircal je určené na použitie v elektromagnetickom prostredí uvedenom nižšie. Používateľ zariadenia ICS Aircal musí zaručiť, že sa systém
používa v takom prostredí.
Test odolnosti

Testovacia úroveň IEC
60601

Úroveň súladu

Elektromagnetické prostredie – usmernenia

Elektrostatický výboj (ESD)

+/–6 kV kontakt

+/–6 kV kontakt

IEC 61000-4-2

+/–8 kV vzduch

+/–8 kV vzduch

Podlahy by mali byť drevené, betónové alebo keramické.
Ak sú podlahy pokryté syntetickým materiálom, relatívna
vlhkosť by mala byť aspoň 30%.

Rýchly elektrický
prechodový jav/skupina
impulzov

+/–2 kV pre napájacie
vedenia

+/–2 kV pre napájacie
vedenia

Kvalita napájania zo siete by mala zodpovedať typickému
komerčnému alebo nemocničnému prostrediu.

IEC 61000-4-4

+/–1 kV pre
vstupné/výstupné vedenia

+/–1 kV pre
vstupné/výstupné vedenia

Prudká zmena

+/–1 kV medzi vedeniami

+/–1 kV medzi vedeniami

IEC 61000-4-5

+/–2 kV od vedenia po zem

+/–2 kV od vedenia po zem

Pokles napätia, krátke
prerušenie a kolísanie
napätia na vstupných
napájacích vedeniach

< 5 % UT (> 95 % pokles UT)
počas 0,5 cyklu

< 5 % UT (> 95 % pokles UT)
počas 0,5 cyklu

40 % UT (60 % pokles UT)
počas 5 cyklov

40 % UT (60 % pokles UT)
počas 5 cyklov

70 % UT (30 % pokles UT)
počas 25 cyklov

70 % UT (30 % pokles UT)
počas 25 cyklov

< 5 % UT (> 95 % pokles UT)
počas 5 s

< 5 % UT (> 95 % pokles UT)
počas 5 s

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-11

Frekvencia napájania
magnetického pola
(50/60 Hz)

Kvalita napájania zo siete by mala zodpovedať typickému
komerčnému alebo nemocničnému prostrediu.
Kvalita napájania zo siete by mala zodpovedať typickému
komerčnému alebo nemocničnému prostrediu. Ak
používateľ zariadenia ICS Aircal vyžaduje nepretržitú
prevádzku počas výpadkov napájania, odporúča sa
zariadenie ICS Aircal napájať z neprerušiteľného zdroja
napájania alebo z batérie.

Magnetické polia napájacej frekvencie by mali byť na
úrovniach zodpovedajúcich typickému umiestneniu
v typickom komerčnom alebo nemocničnom prostredí.

IEC 61000-4-8
UT je striedavé sieťové napätie pred použitím skúšobnej úrovne.

ICS Aircal
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Usmernenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetická odolnosť – pre zariadenia a systémy NESLÚŽIACE na podporu životne dôležitých funkcií
Zariadenie ICS Aircal je určené na použitie v elektromagnetickom prostredí uvedenom nižšie. Používateľ zariadenia ICS Aircal musí zaručiť, že sa systém
používa v takom prostredí.
Test odolnosti
Vysokofrekvenčné polia šírené
vedením IEC 61000-4-6

Testovacia úroveň IEC
60601

Úroveň súladu

Elektromagnetické prostredie – usmernenia

3 V rms

3 V rms

150 kHz až 80 MHz

150 kHz až 80 MHz

Prenosné a mobilné rádiofrekvenčné
komunikačné zariadenia sa nesmú používať
v menšej vzdialenosti od akejkoľvek časti
zariadenia ICS Aircal, vrátane káblov, než je
odporúčaná odstupová vzdialenosť vypočítaná
z rovnice platnej pre frekvenciu vysielača.
Odporúčaná odstupová vzdialenosť:
d = 1,2

Rádiové frekvencie šírené
vyžarovaním IEC 61000-4-3

3 V/m

3 V/m

80 MHz až 2,5 GHz

80 MHz až 2,5 GHz

d = 1,2

pre 80 MHz až 800 MHz

d = 2,3

pre 80 MHz až 2,5 GHz,

kde P je maximálny menovitý výkon vysielača vo
wattoch (W) podľa výrobcu vysielača a d je
odporúčaná odstupová vzdialenosť v metroch
(m).
Intenzity polí pevných rádiofrekvenčných
vysielačov stanovené elektromagnetickým
a
prieskumom lokality by mali byť nižšie ako
vyhovujúce úrovne pre jednotlivé frekvenčné
b
rozsahy .
V blízkosti zariadenia označeného týmto
symbolom môže dôjsť k rušeniu:

Poznámka 1: Pri 80 MHz a 800 MHz sa uplatňuje odstupová vzdialenosť pre vyšší frekvenčný rozsah.
Poznámka 2: Tieto usmernenia nemusia platiť vo všetkých situáciách. Elektromagnetické šírenie je ovplyvňované absorpciou a odrazom od štruktúr,
objektov a ľudí.
a. Pásma ISM (priemyselné, vedecké a lekárske) medzi 150 kHz a 80 MHz sú 6,765 MHz až 6,795 MHz, 13,553 MHz až 13,567 MHz, 26,957 MHz až
27,283 MHz a 40,66 MHz až 40,70 MHz.
b. Úrovne zhody vo frekvenčných pásmach ISM od 150 kHz do 80 MHz a vo frekvenčnom rozsahu od 80 MHz do 2,5 GHz sú určené na zníženie
pravdepodobnosti, že mobilné/prenosné komunikačné zariadenia by mohli spôsobiť rušenie, ak by sa neúmyselne dostali do priestorov pre
pacientov. Z tohto dôvodu sa pri výpočte odporúčanej odstupovej vzdialenosti pre vysielače v týchto frekvenčných pásmach používa dodatočný
faktor 10/3.
c. Intenzity polí pevných vysielačov, ako sú napríklad základňové stanice pre rádiové (mobilné/bezšnúrové) telefóny a pozemné mobilné rádiá,
amatérske rádiostanice, rozhlasové vysielanie AM a FM a televízne vysielanie, sa nedajú teoreticky presne predpovedať. Na posúdenie
elektromagnetického prostredia v dôsledku pevných rádiofrekvenčných vysielačov by sa mal zvážiť prieskum elektromagnetického poľa.
Ak nameraná intenzita poľa v lokalite, v ktorej sa používa zariadenie ICS Aircal, prekračuje príslušnú vyššie uvedenú vyhovujúcu rádiofrekvenčnú
úroveň, musí sa sledovať, či zariadenie ICS Aircal pracuje normálne. Ak sa zistí abnormálne fungovanie, môžu byť potrebné ďalšie opatrenia,
napríklad zmena orientácie alebo premiestnenie zariadenia ICS Aircal.
d. Vo frekvenčnom rozsahu 150 kHz až 80 MHz by intenzita polí mala byť nižšia ako 3 V/m.
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Odporúčané odstupové vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými rádiofrekvenčnými komunikačnými zariadeniami a zariadením ICS Aircal
Zariadenie ICS Aircal je určené na použitie v elektromagnetickom prostredí, v ktorom je vyžarované rádiofrekvenčné rušenie pod kontrolou. Zákazník
alebo používateľ zariadenia ICS Aircal môže pomôcť zabrániť elektromagnetickému rušeniu tým, že bude dodržiavať minimálnu vzdialenosť medzi
prenosnými a mobilnými rádiofrekvenčnými komunikačnými zariadeniami (vysielačmi) a zariadením ICS Aircal podľa nižšie uvedených odporúčaní,
v závislosti od maximálneho výkonu komunikačného zariadenia.
Maximálny menovitý výkon
vysielača
W

Odstupová vzdialenosť podľa frekvencie vysielača
m
150 kHz až 80 MHz

80 MHz až 800 MHz

800 MHz až 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

Pri vysielačoch, ktorých menovitý maximálny výkon nie je uvedený vyššie, možno odporúčanú odstupovú vzdialenosť d v metroch (m) odhadnúť
pomocou rovnice platnej pre frekvenciu vysielača, kde P je menovitý maximálny výkon vysielača vo wattoch (W) uvádzaný výrobcom vysielača.
Poznámka 1: Pri 80 MHz a 800 MHz sa uplatňuje odstupová vzdialenosť pre vyšší frekvenčný rozsah.
Poznámka 2: Tieto usmernenia nemusia platiť vo všetkých situáciách. Šírenie elektromagnetických vĺn ovplyvňuje pohlcovanie a odraz od konštrukcií,
objektov a ľudí.
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Riešenie problémov
Problém
Upozornenie na prehriatie zariadenia ICS AirCal Možnosť 1:
vydáva nepretržitý zvukový signál.
Pozrite sa na zobrazenie hladiny vody.Ak je pruh oranžový, znamená
Príčiny:
to, že je potrebné do zariadenia ICS AirCal doplniť vodu.Vypnite
1. V zásobníku na vodu je málo vody alebo je zariadenie ICS AirCal. Postup plnenia a zavodnenia nájdete v časti
Postup plnenia a zavodnenia . Zapnite jednotku a overte, či funguje
prázdna.
správne.
2. Zariadenie ICS AirCal bolo počas
Možnosť 2:
prevádzky čerpadla naklonené o 20°
alebo viac, existuje nebezpečenstvo, že
čerpadlo nasalo namiesto vody vzduch.
3.

Zariadenie ICS AirCal nefunguje správne.

Pozrite sa na zobrazenie hladiny vody.Ak je pruh modrý, v zásobníku
by malo byť dostatočné množstvo vody, ale je potrebné to
overiť.Vypnite zariadenie ICS AirCal. Postup plnenia a zavodnenia
nájdete v časti Postup plnenia a zavodnenia .
Vizuálne však skontrolujte, či sa v zásobníku nachádza voda.Ak v ňom
voda nie je alebo je jej veľmi málo, doplňte ju.Zapnite jednotku a
overte, či funguje správne.
Bez ohľadu na to, či jednotka funguje alebo nie, kontaktujte technickú
podporu spoločnosti Natus Medical Denmark ApS a nahláste,
že zariadenie ICS AirCal nefunguje podľa očakávania.

Postup odstránenia vody

Upozornenie • Ak zariadenie
prepravujete, uistite sa, že:
1) ste vypustili vodu zo
zásobníka, aby ste zabránili
možnosti poškodenia
spôsobeného zamrznutím, a
2) kryt vzduchového čerpadla
ste zaistili prepravnými
skrutkami dodanými so
zariadením.
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1.

Vypnite zariadenie ICS AirCal a odpojte ho od
elektrickej zásuvky.

2.

Pred otvorením skrinky pri dopĺňaní zásobníka utrite
všetok prach z hornej časti zariadenia ICS AirCal.

3.

Otočte sa čelom k prednému panelu irigátora.Na
pravej zadnej strane je malý kryt. Pomocou
imbusového kľúča (je súčasťou dodávky)
odskrutkujte kryt a odstráňte ho.

4.

Pomocou imbusového kľúča odskrutkujte
vnútorný kryt a odstráňte ho.

5.

Pomocou dodanej súpravy injekčných striekačiek
odstráňte vodu zo zásobníka.

6.

Zapojte zariadenie ICS AirCal do elektrickej zásuvky
a zapnite ho.

7.

Vypnite prúdenie vzduchu.

8.

Ak chcete čerpadlo zavodniť, nájdite na zadnom
paneli spínač zavodnenia.

9.

Stlačením zapnite spínač zavodnenia
a podržte ho 5 sekúnd.

Postupy pre firmvér
Ak chcete aktualizovať firmvér zariadenia ICS Aircal, vyhľadajte médium s aktualizáciou firmvéru ICS Aircal a počítač,
na ktorom je nainštalovaný ovládač zariadenia ICS Aircal. Ak chcete nainštalovať ovládač zariadenia, pred
pokračovaním postupujte podľa pokynov v časti Inštalácia ovládača zariadenia.
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12.1

Aktualizácia firmvéru
Vypnite zariadenie ICS Aircal.
Na zadnom paneli vyhľadajte tlačidlo režimu firmvéru (prístupné cez otvor A) a port USB (B).

A.

Prístup k tlačidlu firmvéru

B.

Port USB

Pripojte kábel USB k portu USB zariadenia ICS Aircal a k portu USB na počítači.
Zapnite počítač a vyhľadajte aktualizáciu firmvéru zariadenia ICS Aircal.
Pomocou guľôčkového pera stlačte a podržte tlačidlo režimu firmvéru a zároveň zapnite zariadenie ICS Aircal.
Podržte 3 sekundy (displej bude prázdny).
Dvojitým kliknutím na súbor AircalFirmwareUpdate.exe spustite aktualizačný program.
Kliknite na položku Update Aircal Firmware (Aktualizovať firmvér Aircal).
Poznámka • Ak aktualizácia nie je úspešná, kliknite na položku Write Update Log To Text File (Zapísať
protokol aktualizácie do textového súboru). Zašlite tento súbor na zákaznícku podporu spoločnosti
Natus Medical Denmark ApS.

12.2

Inštalácia ovládača zariadenia
Týmto postupom sa do počítača nainštaluje ovládač zariadenia, ktorý sa bude používať na aktualizáciu firmvéru ICS Aircal.
Zapnite počítač.
Vyhľadajte aktualizáciu firmvéru zariadenia ICS Aircal.
V podpriečinku s aktualizáciou v priečinku Aircal Driver vyhľadajte súbor AirCalInstaller.exe.
Dvakrát kliknite na súbor a spustite inštalačný program.
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