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Cihaz tanımı
ICS Aircal® Hava Kalorik İrrigatör, VNG/ENG incelemeleri sırasında nistagmusu uyarmak için kullanılan, kullanışlı ve
doğru bir hava kalorik stimülatörüdür. Cihaz, dikkatlice kontrol edilen bir hava akışı kullanarak termal uyarım sağlar.
Hava sıcaklığı 12°C ila 50°C arasında ayarlanabilir. Sistem iki sıcaklık ön ayarının yapılmasına imkan tanır; biri sıcak,
biri de soğuk kalorik uyarım için kullanılır. Hava akışı iletim noktasının yakınında bulunan bir termistör kullanılarak,
hassas sıcaklık kontrolü sürdürülür. Otoskopik iletim başlığının yenilikçi tasarımı sayesinde, uyarım noktası
gözlemlenebilir ve böylece geçerli ve tekrarlanabilir yanıtlar sağlanır.

1.1

Kullanım amacı
Hava kalorik stimülatörü, kulak kanalına kontrollü hava akış hızlarında hava akımı ileten ve hastanın vücut denge
sisteminin vestibüler fonksiyon testleri için tasarlanmış bir cihazdır. Yarı dairesel kanalların vestibüler uyarımı,
bir nistagmograf ile ölçülüp kaydedilen istemsiz göz hareketlerine neden olur.

1.2

Hedeflenen kullanıcılar ve hedef hasta grubu
ICS Aircal sistemi sadece, işlemle ilgili tıbbi ve bilimsel gerçekler hakkında önceden bilgisi olan kalifiye tıbbi personel
tarafından kullanılmalıdır.
ICS Aircal sistemi, testi tolere edebilen her yaşta hasta için uygundur.

1.3

Klinik faydalar
Kalorik test, klinisyenin belirli bir süre boyunca hastanın kulak kanalına sıcak ve soğuk hava veya su yöneltmesini
içeren konvansiyonel bir klinik prosedürdür; bu işlem sonucunda gözde oluşan hareketler ölçülüp analiz edilir.
Kalorik test, ilk olarak fiksasyon olmadan gerçekleştirilir ve ardından, uyarıcı sunulması sona erdikten sonra belirli bir
süre boyunca fiksasyon sağlanır. Bu testler, ayırıcı tanıda destek sağlamaya yönelik vestibüler testlerin parçası olmak
üzere tasarlanmıştır.

1.4

Kontrendikasyonlar ve yan etkiler
Timpanik membran perforasyonları olan hastalarda irrigasyon uygulamayın.

1.5

Tipografik kurallar
Uyarı, Dikkat ve Not İfadelerinin Kullanımı
Dikkatinizi cihazın veya yazılımın güvenliği ve doğru kullanımıyla ilgili bilgilere çekmek için kılavuzda aşağıdaki tedbir
amaçlı ifadeler kullanılmaktadır:
Uyarı • Cihazın kullanımı veya hatalı kullanımı sebebiyle yaralanma, ölüm veya diğer ciddi advers
reaksiyonların yaşanma ihtimalini belirtir.

Dikkat • Cihazın kullanımı veya hatalı kullanımıyla ilgili sorun yaşanma ihtimalini belirtir. Bu sorunların
arasında cihazın arızalanması, bozulması, zarar görmesi veya diğer eşyalara zarar gelmesi yer alır.

Not • Özel dikkat sarf etmeniz gerektiğini belirtir.

ICS Aircal
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Başlarken

2.1

Oda düzeni
A

H

D
B
G

C
E
A.
B.
C.
D.

Lavabo
Bilgisayar
Ekipman tezgahı
Tezgah üzerindeki dolaplar

F
E.
F.
G.
H.

Testi yapanın oturacağı koltuk
Ayak taburesi
Muayene masası
Telefon

ICS Aircal cihazı, masa veya taşıma arabası gibi herhangi bir uygun yüzeyde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ICS Aircal
cihazı, ICS Chartr® 200 VNG/ENG donanımıyla istiflenebilir. Suyun gerekli şekilde yeniden doldurulabilmesi için ICS
Aircal cihazının üstte olması idealdir. İletim başlığının hastanın kulağına ulaşabildiğinden emin olun. Koltuğun,
irrigasyon yaparken timpanik membranı (kulak zarı) görmenizi sağlayacak bir yüksekliğe ayarlanabildiğinden emin olun.
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Başlarken

Dikkat • ICS Aircal sistemi, yalnızca kalifiye tıbbi personel tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

2.2

Kurulum ve ayarlar

2.2.1

Taşıma vidalarının çıkarılması
Nakliye sırasında olası hasarı önlemek için, hava pompası muhafazası taşıma vidalarıyla yerine sabitlenir.
Muhafazanın hareket etmesini ve böylece hava pompasının ürettiği gürültü miktarını azaltmasını sağlamak için bu
vidalar çıkarılmalıdır. Cihazın nakledilmesi gerekirse muhafazayı sabitlemek için taşıma vidalarının saklanması
önemlidir.
Taşıma vidalarını çıkarın: (A) ve (B).
Bunları şırınga seti, huni ve Alyan anahtarı ile birlikte muhafaza edin.

2.2.2

İletim Başlığı Kızağının Kurulumu
Not • Su rezervuarını doldurmadan önce kızağı kurun. Kurulum için ICS Aircal cihazının 20°’den daha fazla yatırılması
gerekir. Su rezervuarının içinde su varsa, cihazın yatırılması sistemin içine hava girmesine neden olabilir. Sistemin
zarar görme olasılığı düşüktür ancak sistemin uygun şekilde çalışması ve aşırı ısınmaması için su rezervuarının
kullanıma hazırlanması gerekecektir.
İletim başlığına ait kızağın kurulumundan önce, nasıl monte edilmesi gerektiğine karar verin:
•

Kızak, ünitenin sol veya sağ tarafına monte edilebilir.

•

Masanın kenarından uzağa yerleştirilen üniteler için, kızağın yatay konumda monte edilmesi (A) önerilir.
Masanın kenarına yerleştirilen üniteler için, kızağın açılı (B) yerleştirilmesi önerilir.

ICS Aircal
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Başlarken
Kızak ile birlikte verilen ve üç vida ve bir Alyan anahtarı içeren torbayı bulun.
Kızağı tutmak üzere seçilen taraf tavana ve ünitenin alt kısmı size bakacak şekilde, ICS Aircal cihazını yan yatırın.
Montaj aparatı deliklerini bulun.

Vidaları sıkmak için Alyan anahtarını kullanarak aparatı üniteye bağlayın.
Kızağı, iletim başlığının alt kısmını tutan ucu ünitenin önüne bakacak şekilde tutun. Kızağı yatay konumda
aparatın üzerine kaydırın.

Masanın kenarına yerleştirilen üniteler için, aparatı durana kadar ileri doğru yatırın.
Aparatın üzerindeki montaj deliğinin, kızaktaki montaj deliği ile aynı hizaya gelmesini sağlayın. Vidayı sıkmak için
Alyan anahtarını kullanarak kızağı aparata takın.
Alyan anahtarını şırınga setiyle birlikte saklayın. Su rezervuarını doldururken buna ihtiyacınız olacaktır.

2.2.3

ICS Aircal Arka Panelini Anlama

USB portu
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ürün yazılımı yükseltmelerine imkan sağlar. Bkz. Ürün yazılımı prosedürleri ► 36.
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Başlarken

2.2.3.1

Ayak Pedalını Bağlanma
ICS Aircal cihazı ayak pedalı içerir. Ayak pedalını irrigatörün arkasına
bağlayın. ICS Aircal cihazı, bir
ICS VNG/ENG sistemine bağlanır ve kalorik test dışındaki testleri başlatmak için ayak pedalını kullanmak isterseniz,
ayak pedalını kullanmak için irrigatörü açmanız gerekir.

2.2.3.2

Bir ICS VNG/ENG sistemine bağlanma
ICS Aircal cihazı, bir ICS VNG/ENG sistemine bağlanabilir. İrrigatör kablosunu irrigatörün arkasına
ICS VNG/ENG sistemine bağlayın.

ve

İki cihazın birlikte bağlanması işlevselliği artırır. Daha fazla bilgi için bkz. Aktivasyon Tetiğinin Çalışması ► 18.

2.2.3.3

Elektrik kablosunu bağlama
Elektrik kablosu ICS Aircal cihazına bağlanarak ve kablo elektrik prizine takılarak ICS Aircal cihazı, elektrik prizine
bağlanmalıdır.

A. Elektrik kablosuna ait konektör
Uyarı • Elektrik çarpması riskini önlemek için, bu ekipman sadece koruyucu topraklamaya sahip şebeke
elektriğine bağlanmalıdır.

2.2.3.4

Şebeke elektrik kablosunun bağlantısını kesme
ICS Aircal cihazı ve kendi güç kaynağına sahip bağlanacak her türlü cihaz herhangi bir bağlantı kurulmadan önce
kapatılmalıdır.
Uyarı • Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için elektrik fişini duvar prizinden ayırın. Üniteyi, elektrik fişinin
duvar prizinden çıkarılması zor olacak şekilde yerleştirmeyin.

2.2.3.5

Doldurma ve kullanıma hazırlama prosedürü
ICS Aircal cihazı havayı soğutmak için su kullanır. Su rezervuarının cihaz kullanılmadan önce doldurulması gerekir.
Uyarı • Elektrik çarpmasını önlemek için, su rezervuarı doldurulurken veya su ilave edilirken ICS Aircal
cihazının kapatılması ve elektrik bağlantısının kesilmesi gerekir.

ICS Aircal
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Başlarken
Not • Şu durumlarda bu prosedürü kullanın:
ICS Aircal cihazı sevk edilmiş ve yeni ulaşmışsa ve kuruysa. Doldurulup kullanıma hazırlanmalıdır.
Kullanıcı turuncu çubuk göründüğünde hiç yeniden dolum yapmadığı için ekrandaki su seviyesi sıfıra
düşmüşse.
ICS Aircal cihazı, su pompası çalışırken 20°’den fazla eğilmişse.
Bu kriterlerden hiçbiri karşılanmıyor ve su seviyesi ekranında turuncu bir çubuk ve yeniden doldurma gereksinimi
gösteriliyorsa burada verilen talimatları uygulayın: Yeniden Doldurma Prosedürü.

Not • Yalnızca distile su kullanın. Normal musluk suyunun kullanılması, mineral birikimlerine neden olur ve ICS Aircal
cihazına zarar verir.

Doldurma
ICS Aircal cihazını kapatın ve elektrik prizinden çıkarın.
Muhafazanın üzerindeki tozları silip temizleyin.
Ön panele dönük iken, sağ arka taraftaki küçük kapağı bulun. Alyan anahtarını (temin edilir) kullanarak rezervuar
kapağının vidalarını söküp kapağı çıkarın.

A.

Rezervuar kapağı

Alyan anahtarını (kızak ile birlikte temin edilir) kullanarak, iç kapağın vidasını söküp çıkarın.

A.
10

İç kapak
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Başlarken
ICS Aircal cihazı ile birlikte temin edilen huniyi açın ve rezervuarın yeniden doldurma deliğine yerleştirin.

A.

Huni

Rezervuarı doldurmak için huninin içine su dökün.
Su seviyesini yakından takip edin. Ağız kısmının altına kadar doldurun. Rezervuarı aşırı DOLDURMAYIN.
Huniyi çıkarın.
İç kapağın yerleştirildiği küçük girintilere dökülmüş olabilecek fazlalık suyu silin.
İç kapağı geri takın.

Kullanıma Hazırlama
Cihazın elektrik kablosunu elektrik prizine takın ve açın.
Hava akışını kapatın.
Arka paneldeki kullanıma hazırlama düğmesinin yerini tespit edin

.

Açmak için kullanıma hazırlama düğmesini 5 saniye basılı tutun.
Kapatmak için kullanıma hazırlama düğmesini bırakın ve 5 saniye bekleyin.
Adım 4 ve 5’i 10 kez açmak ve 10 kez kapatmak için tekrarlayın.
Soğuk düğmesine

basın. Sıcaklığı 12°C'ye düşürün.

Sıcaklık ayarlanan sıcaklık değerine ulaştığında, irrigatör kullanıma hazırdır. Adım 10’a geçin.
Dikkat • Sıcaklık yaklaşık 3 dakika içinde 12°C’ye ulaşmazsa veya aşırı sıcaklık alarmı çalarsa, Bükülmüş
Hortum ile Kullanıma Hazırlama prosedürüne atlayın.
Cihazı kapatın ve elektrik prizinden çıkarın.
İç kapağı çıkarın.
Su rezervuarının dolu olduğunu kontrol edin. Değilse, huniyi rezervuarın yeniden doldurma deliğine yerleştirin ve
ek su ilave edin.
Huniyi çıkarın ve iç kapağı yerine geri takın. Sabitlemek için vidaları sıkın.
Dış kapağı yerine yerleştirin ve sabitlemek için vidaları sıkın.
Cihazın elektrik kablosunu elektrik prizine takın ve açın.
Not • Kalorik irrigasyon için varsayılan hava akış hızı dakikada 8 litredir. Cihaz taşınırsa hava akışı düğme ayarı
değişebilir. Hava akışını sıfırlamak zorunda kalabilirsiniz.
ICS Aircal
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Başlarken

Bükülmüş Hortum ile Kullanıma Hazırlama
Bükülmüş hortuma sahip şırıngayı alın ve rezervuardan şırıngayı dolduracak miktarda su çekin.
Bükülmüş hortumun ucunu pompa giriş deliğine yerleştirin. Hortum, irrigatörün önüne dönük olmalıdır.

Kullanıma hazırlama düğmesine

basarken, girişe su enjekte edin.

Kullanıma hazırlama düğmesini bırakın.
Açmak için kullanıma hazırlama düğmesini 5 saniye basılı tutun.
Kapatmak için kullanıma hazırlama düğmesini bırakın ve 5 saniye bekleyin.
Adım 5 ve 6’yı 10 kez açmak ve 10 kez kapatmak için tekrarlayın.
Soğuk düğmesine

basın. Sıcaklığı 12°C’ye düşürün.

Sıcaklık ayarlanan sıcaklık değerine ulaştığında, irrigatör kullanıma hazırdır. Adım 11’a geçin.
Sıcaklık yaklaşık 3 dakika içinde 12°C’ye ulaşmazsa, 1 ile 9 arasındaki adımları tekrarlayın.
Cihazı kapatın ve elektrik prizinden çıkarın.
Su rezervuarının dolu olduğunu kontrol edin. Değilse, huniyi rezervuarın yeniden doldurma deliğine yerleştirin ve
ek su ilave edin.
Huniyi çıkarın ve iç kapağı yerine geri takın. Sabitlemek için vidaları sıkın.
Dış kapağı yerine yerleştirin ve sabitlemek için vidaları sıkın.
Cihazın elektrik kablosunu elektrik prizine takın ve açın.
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2.2.3.6

Su çekme prosedürü
ICS Aircal cihazını kapatın ve elektrik prizinden çıkarın.
Rezervuarı doldurmak amacıyla muhafazayı açmadan önce ICS Aircal cihazının üstündeki tozları silerek giderin.
Ön panele dönük olun. Sağ arka tarafta küçük bir kapak vardır. Alyan anahtarını (kızak ile birlikte temin edilir)
kullanarak, dış kapağın vidasını söküp çıkarın.
Alyan anahtarını kullanarak iç kapağın vidalarını söküp kapağı çıkarın.
Verilen şırınga setini kullanarak, rezervuardan su çekin. Su çekildikten sonra iki kapağı da geri takın.

3

ICS Aircal Ön Paneli
Bu bölümde, ICS Aircal cihazının ön panelinde yer alan tüm işlem kontrol elemanları tanımlanmaktadır.

3.1

ICS Aircal cihazını açma/kapatma
Bu anahtar, ICS Aircal cihazını açıp kapatan, ön panelin sol altında bulunan bir basmalı açma/kapatma düğmesidir.
Cihaz, yeşil LED ve dijital ekran açıldığında açık olur. ICS Aircal cihazı açıldığında çalışma moduna girer.

3.2

Bekleme/Çalışma modu
ICS Aircal cihazı açıldığında, varsayılan mod olan hava akışı devreye girer. Hava akışı
düğmesine basıldığında,
ICS Aircal cihazı bekleme ve çalışma modu arasında geçiş yapar. Bekleme modunda (hava akışı kapalı), irrigatör
açıktır, ancak hava akışı, su ve hava pompası, fan, ısıtma ve soğutma mekanizmaları kapalıdır. Bekleme modu
ICS Aircal cihazı bir ICS VNG/ENG’ye bağlandığında ve ICS Chartr yazılımında diğer testleri (ör. Dix Hallpike) başlatmak
için ayak pedalı kullanıldığında tavsiye edilir. Cihaz kullanımda değilken, hava akışını kapatın.

ICS Aircal
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3.3

Sıcaklık

3.3.1

Önerilen ve varsayılan sıcaklık
Varsayılan sıcaklıklar, soğuk için 24°C, sıcak için 50°C’dir.

3.3.2

Yeni sıcaklık ayarlama

3.3.2.1

Geçici ayarlama
Tek hasta kullanımı için sıcaklığı ayarlamak amacıyla,
düğmelerine basın. - sıcaklığı azaltırken, + sıcaklığı
artırır. Küçük artışlar gerekiyorsa düğmeye hızlıca basın veya daha hızlı değiştirmek için düğmeyi basılı tutun.
Sıcaklıklar 1/10 derece artışlarla ayarlanabilir. Soğuk ayarı için aralık 12°C ila 37°C arasındadır. Sıcak ayarı için aralık
37°C ila 50°C arasındadır. Sıcak ya da soğuk ayarlarının varsayılan değerini değiştirmek için bkz. Saklanan Varsayılan
Değerleri Değiştirme.

3.3.3

Soğuk ve sıcak ayarları arasında geçiş yapma
Sıcak
veya soğuk
düğmeleri operatörün istenen uyarımı seçmesini sağlar. ICS Aircal cihazı bir
ICS VNG/ENG sistemine bağlanırsa, kalorik protokol (ör. Sol Sıcak) seçildiğinde, irrigatör üzerindeki sıcaklık otomatik
olarak seçilir. Bu nedenle, manuel seçime gerek yoktur. Ancak, ICS Aircal cihazının varsayılan başlatma sıcaklığı
listenizdeki ilk kalorik protokolün sıcaklığıyla aynı olmalıdır (ör. Sol Soğuk ile başlarsanız, ICS Aircal cihazı için
varsayılan ayarı Soğuk ile başlayacak şekilde yapın). Başlatma sıcaklığı (soğuk veya sıcak) kaydedilebilir. Varsayılan
ayar soğuktur. Bkz. Saklanan Varsayılan Değerleri Değiştirme.
Sıcaklık seçimi, ekran panelinde gösterilir. ICS Aircal cihazı çalışma modundaysa, sadece seçili durumdaki sıcaklık
görüntülenir. Dijital ekranda gerçek ve ayarlanmış sıcaklıklar görüntülenir. Bir sıcaklık seçildikten sonra, ayarlanan
veya varsayılan sıcaklıktan itibaren +/-0,4 dereceye ulaştığında ekran yanıp söner. Sıcaklığa ulaşma süresi
<60 saniyedir. ICS Aircal cihazı bekleme modundaysa, ayarlanan sıcak ve soğuk ayarları görüntülenirken, gerçek
sıcaklık değeri görüntülenmez.

3.4

Süre Zamanlayıcısı

3.4.1

Önerilen ve varsayılan Süre Zamanlayıcısı
Kalorik irrigasyon için varsayılan süre 60 saniyedir.

3.4.2

Yeni bir süre belirleme
Süreyi ayarlamak için,
düğmelerine basın. - süreyi azaltırken, + süreyi artırır. Küçük artışlar gerekiyorsa
düğmeye hızlıca basın veya daha hızlı değiştirmek için düğmeyi basılı tutun. Zaman aralığı 1-99 saniyedir. Süre için
varsayılan değeri değiştirmek için bkz. Saklanan Varsayılan Değerleri Değiştirme.
Süre seçimi, ekran paneli üzerinde görüntülenir. ICS Aircal cihazı çalışma modundaysa, dijital ekran ayarlanan zamanı
gösterir. Ayak pedalı veya iletim başlığındaki aktivasyon tetiği kullanılarak irrigasyon başlatıldıktan sonra, gerçek
zamanlayıcı 0’a kadar geri sayar. Zamanlayıcı 0’a ulaştığında, testi yapana irrigasyonu durdurması gerektiğini
bildirmek üzere bir ikaz bip sesi duyulur. ICS Aircal cihazı bekleme modundaysa, sadece ayarlanan zaman
görüntülenir.
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3.5

Hava Akış Hızı

3.5.1

Önerilen ve varsayılan Hava Akış Hızı
Kalorik irrigasyon için varsayılan hava akış hızı dakikada 8 litredir.

3.5.2

Yeni bir Hava Akış Hızı ayarlama
Akış hızını ayarlamak için, düğmeyi hava akış düğmesinin
sağına çevirin. Hava akışını artırmak için
düğmeyi saat yönünün tersine, hava akışını azaltmak için ise saat yönünde çevirin. Hava akış hızı aralığı dakikada
4,0-10 litredir. Hava akış hızı, düğmenin konumuna bağlıdır.
Akış hızı seçimi (sadece gerçek) ekran panelinde gösterilir. ICS Aircal cihazı çalışma modundaysa, dijital ekran gerçek
akış hızını gösterir. ICS Aircal cihazı bekleme modundaysa, ekran kapanır.

3.6

Bip sesi seviyesi
Zamanlayıcı 0’a ulaştığında, testi yapana irrigasyonu durdurması gerektiğini bildirmek üzere bir ikaz bip sesi duyulur.
2000 Hz değerinde bir bip sesi üretilir.

3.6.1

Varsayılan Bip Sesi Ayarı
Varsayılan bip sesi 2. seviyeye ayarlanır.

3.6.2

Yeni bip sesi seviyesi ayarlama
Bip sesinin seviyesini ayarlamak için, varsayılan olarak istediğiniz bip sesini işitene kadar
düğmesini basılı
tutun. Bip sesi seviyesi için dört seviye vardır. Varsayılan bip sesi seviyesini değiştirmek için bkz. Saklanan Varsayılan
Değerleri Değiştirme.

3.7

Saklanan Varsayılan Değerleri Değiştirme
Tüm ayarları istediğiniz ayara getirin. ICS Aircal için başlama sıcaklığına karar verin. Tüm varsayılan ayarları (sıcak ve
soğuk ayarları, başlatma sıcaklığı, süre ve bip sesi seviyesi) belirlemek için sıcak
veya soğuk
ayar
düğmesini 3 saniye basılı tutun. Varsayılan ayarların kaydedildiğini doğrulayan 1 saniyelik bir bip sesi işitilir. Ancak,
ICS Aircal cihazının varsayılan başlatma sıcaklığı listenizdeki ilk kalorik protokolün sıcaklığıyla aynı olmalıdır (ör. Sol
Soğuk ile başlarsanız, ICS Aircal cihazı için varsayılan ayarı Soğuk ile başlayacak şekilde yapın).

3.8

Su seviyesi görüntüleme
Rezervuardaki suyun seviyesi görüntülenir.

sembolü su rezervuarının dolu olduğunu ve mavi bir çubuğun

görüntüleneceğini gösterir.
sembolü su rezervuarının yarı dolu olduğunu belirtir ve mavi bir çubuk görüntülenir.
Yarı dolu ile boş arasında, çubuğun rengi maviden turuncuya döner ve bu su rezervuarının yeniden doldurulması
gerektiğini bildirir.
ICS Aircal

sembolü su rezervuarının boş olduğunu gösterir.
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3.8.1

Yeniden doldurma prosedürü
Not • Şu durumlarda bu yeniden doldurma prosedürünü UYGULAMAYIN:
1.

ICS Aircal cihazı sevk edilmiş ve yeni ulaşmışsa ve kuruysa. Doldurulup kullanıma hazırlanmalıdır.

2.

Kullanıcı turuncu çubuk göründüğünde hiç yeniden dolum yapmadığı için ekrandaki su seviyesi sıfıra düşmüşse.

3.

ICS Aircal cihazı, su pompası çalışırken 20°’den fazla eğilmişse.

Bu kriterlerden biri karşılanırsa Başlarken bölümüne bakın ve Doldurma ve yeniden hazırlama prosedürü bölümü
içinde verilen talimatları uygulayın.

Not • Yalnızca distile su kullanın. Normal musluk suyunun kullanılması, mineral birikimlerine neden olur ve ICS Aircal
cihazına zarar verir.
ICS Aircal cihazını kapatın ve elektrik prizinden çıkarın.
Rezervuarı doldurmak amacıyla muhafazayı açmadan önce ICS Aircal cihazının üstündeki tozları silerek giderin.
ICS Aircal ön paneline dönük olun. Sağ arka tarafta küçük bir kapak vardır. Alyan anahtarını (irrigatör kızağıyla
birlikte temin edilir) kullanarak dış kapağın vidalarını söküp kapağı çıkarın.
Alyan anahtarını kullanarak iç kapağın vidalarını söküp kapağı çıkarın.
ICS Aircal cihazı ile birlikte temin edilen huniyi açın ve rezervuarın yeniden doldurma deliğine yerleştirin.
Rezervuarı doldurmak için huninin içine su dökün.
Su seviyesini yakından takip edin. Ağız kısmının altına kadar doldurun. Rezervuarı aşırı DOLDURMAYIN.
Uyarı • Rezervuarı aşırı DOLDURMAYIN. İç kapağın yerleştirildiği küçük girintilere su dökülürse, iç kapağı
geri takmadan önce bu fazlalık suyu silin.
İç kapağı yerine geri yerleştirin ve vidaları sıkın.
Dış kapağı yerine yerleştirin ve vidaları sıkın.
ICS Aircal cihazının elektrik kablosunu elektrik prizine takın ve açın.

Not • Gönderim sırasında donma olasılığından dolayı, ICS Aircal kargoya verilmeden önce rezervuarın içindeki su
boşaltılmalıdır. Bkz. Su çekme prosedürü.

4
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4.1

İletim Başlığı
İletim başlığı, testi yapan kişinin rahat ettiği herhangi bir şekilde tutulabilir. Akış süresi aktivasyonu, iletim başlığında
bulunan aktivasyon tetiği ile sağlanabilir. Tutma kolunun arkasında, lensin altında bulunan düğme kullanılarak
otoskop ışığı açılıp kapatılabilir.
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A.
B.

4.1.1

İç Spekulum
Akış Süresi Aktivasyon Tetiği

C.
D.

Tam Görünümlü Otoskop Lensi
Işık Açma/Kapatma Düğmesi

Spekulum
Dikkat • İç spekulumu kesinlikle doğrudan hastanın kulağının içine yerleştirmeyin.
Hasta üzerinde irrigasyon yapmadan önce, dış tek kullanımlık spekulum her zaman iletim başlığına
yerleştirilmelidir. Dış tek kullanımlık spekulum tek kullanım için tasarlanmıştır.

4.1.2

Lens
Lens, optik temizleme bezi ile temizlenmelidir. Lensin yanlış kullanılması ve kırılması durumunda, yeni lens satın
alınabilir. Kırılan lensi kaydırıp çıkarın ve yeni lensi yerine kaydırın. Aksesuar listesi için bkz. Aksesuarlar ► 29.

4.1.3

Işık açma/kapatma düğmesi
Hava akışının doğru şekilde yönlendirilmesini sağlamak amacıyla timpanik membranı (kulak zarı) görüntülemek için
irrigasyon sırasında ışık açık bırakılmalıdır. Varsayılan olarak ışık, ICS Aircal cihazı çalışma moduna alındığında açılır.
Cihazların başlatılmasını onaylamak üzere ayak pedalına veya iletim başlığındaki aktivasyon tetiğine basılarak kalorik
test/irrigatör başlatıldığında, ışık yanıp söner. ICS Aircal cihazı 10 dakika süreyle kullanılmamışsa, ışık otomatik olarak
kapanır.

ICS Aircal

17

Kalorik İrrigasyon Yapma

4.1.4

Aktivasyon Tetiğini Çalıştırma
Hava akışı açık ve sıcaklık ayarlanan değerin ±0,4’ü ise, tutma kolundaki aktivasyon tetiğine basıldığında, geri sayım
zamanlayıcısı çalışır ve iletim başlığındaki ışık yanıp sönmeye başlar. (Zamanlayıcının başlaması ve ışığın yanıp
sönmesi için ayarlanan sıcaklığa ulaşılması gerekir.)
ICS Aircal cihazı, bir ICS VNG/ENG sistemine bağlanır:
•

VNG’de, tetiğe ilk basıldığında aynı zamanda izleme de başlar ve tetiğe daha sonra basıldığında, yazılımın
konfigürasyonuna bağlı olarak video kaydedici veya merkezi izleme başlar.

•

ENG’de, tetiğe ilk kez basıldığında izleme, daha sonraki basımlar izlemeyi merkeze alır.

Bilgisayar açıldığı halde Natus VNG/ENG yazılımı çalışmazsa, akış süresi aktivasyon tetiği 5 saniye süreyle basılı
tutularak akış süresi etkinleştirilebilir. Akış süresi aktivasyon tetiğinin işlevleri, iletim başlığındaki ayak pedalıyla
paralel olarak çalışır.
Tutma kolundaki aktivasyon tetiğine bir defadan fazla basıldığında, geri sayım zamanlayıcısı DURMAZ veya yeniden
başlamaz. Hava akışı kapalıysa, tutma kolundaki aktivasyon tetiğine basıldığında geri sayım zamanlayıcısı BAŞLAMAZ.

4.2

Ayak Pedalı
Çalıştırma
Akış zamanlayıcısını etkinleştirmek için bir ayak pedalı kullanılır.
Bir ICS VNG/ENG sistemi bağlanmış ve yazılımda kalorik test seçilmiş ise, ayak pedalına ilk basıldığında, süre
zamanlayıcısı ve izlemenin yazılıma kaydı başlatılır. Pedala daha sonra basıldığında izleme (ENG/VNG) ortalanır veya
video kaydına başlanır (sadece VNG).
Bilgisayar açıldığı halde Natus VNG/ENG yazılımı çalışmıyorsa, ayak pedalı 5 saniye basılı tutularak akış süresi
etkinleştirilebilir. Ayak pedalının fonksiyonları, iletim başlığındaki akış zamanı aktivasyon tetiğine paralel olarak
çalışır.
Ayak pedalına bir defadan daha fazla basılması, geri sayım zamanlayıcısını DURDURMAZ veya yeniden başlatmaz.
ICS Aircal cihazı bekleme modundaysa, ayak pedalına basılması geri sayım zamanlayıcısını BAŞLATMAZ. Bekleme
modunda, ayak pedalı ICS VNG/ENG yazılımında herhangi bir testi başlatabilir.

5
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5.1

Teste hazırlık
Ön panelin sol altındaki güç düğmesine basarak üniteyi açın. Varsayılan sıcaklık (varsayılan ayar soğuktur) otomatik
olarak seçilir ve bu seçim yeşil LED ve dijital ekranın yanmasıyla gösterilir. Ayarlanan sıcaklığa ulaşılana kadar gerçek
sıcaklık değeri yanıp sönecektir. Ünite ilk kez açıldığında ayarlanan sıcaklığa ulaşılması yaklaşık 60 saniye sürer.
Ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında (±0,4°C), gerçek sıcaklık ekranı yanıp sönmeyi durdurur.
Normal bir otoskop veya hava akışı kapatılmış iletişim başlığı kullanarak, kulak kiri olup olmadığını ve hava akışının
nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirlemek için kulak kanalını inceleyin. Kulak kanalında kulak kiri bulunmamalıdır.
Kulak kiri bulunursa, uyarımdan önce giderilmelidir. Kulak kirini çıkarmak için su kullanmayın, çünkü bunun
sonucunda kulak kanalında kalan sudan dolayı kulak kanalındaki sıcaklık düşebilir.
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Hastanın doğru şekilde, başı 30° bükülmüş olarak sırt üstü pozisyonda olduğunu doğrulayın.

Yer Çekimi

L SCC
5.2

Test prosedürü
Dört irrigasyonun her birini şu şekilde yapın:
İletim başlığına yeni bir spekulum yerleştirildiğini doğrulayın.
Hastadan gözlerini açık (VNG) veya kapalı (ENG) tutmasını isteyin.
VNG için gözlükleri kapatın. ENG için hastaya gözlerini kapattırın.
Yanıt almaya başlayın ve irrigasyonu başlatın.
Hastayı 20-30 saniye süreyle irrigasyona alın.
Süreye ulaşıldığında ve ICS Aircal cihazı bip sesi çıkardığında; iletim başlığını hastanın kulağından çıkarın ve işleme
devam edin.
Yanıtın zirveye ulaşmasından sonra, hastanın gözlerini sabitlemesini sağlayın.
Yanıt geçene kadar göz hareketlerini toplayın.
Spekulumu atın ve iletim başlığını dikkatlice kızağına yerleştirin.
ICS Aircal cihazı bir ICS VNG/ENG sistemine bağlandığında, akış süresi aktivasyon düğmesine daha sonra basıldığında,
VNG/ENG izlemesi ortalanır veya VNG için video kaydı başlatılır. (Kuruluysa, ayak pedalı da izlemeleri başlatmak ve
ortalama veya video kaydını başlatmak için kullanılabilir.)

6

ICS Aircal sistem güvenliği
Bu kılavuz, ICS Aircal sisteminin güvenli performansını sağlamak için uyulması gereken bilgileri, dikkat
ibarelerini ve uyarıları içerir.
Not • Varsa yerel resmi kurallara ve yönetmeliklere daima uyulmalıdır.
ICS Aircal cihazı VNG/ENG Sistemleri ile kullanıldığında, test cihazı için Kullanım Kılavuzunda belirtilen tüm bilgilere,
dikkat ibarelerine ve uyarılara uyulduğundan emin olun. VNG/ENG Sistemlerinin güvenliği ile ilgili hususlar için ilgili
kılavuzlara bakın.
Cihazla ilgili olarak meydana gelen tüm ciddi olaylar Natus Manufacturing Limited’e ve kullanıcının ve/veya hastanın
bulunduğu Üye Ülke yetkili makamına bildirilmelidir.

ICS Aircal
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6.1

Semboller sözlüğü
Sembol

Referans
Verilen
Standarda göre
Sembol Adı

Standart
Referans

Standart Sembol Adı

Uygulanmaz

Uygulanmaz

Tıbbi Cihaz
ibaresi

Bu ürün tıbbi cihazdır.

Direktif
93/42/EEC

Tıbbi Cihaz Yönergesi

CE işareti

Avrupa teknik uygunluğunu
belirtir.
(Onaylı kuruluş numarası
sembolün altında görünür.)

XXXX
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Açıklama

MDR 2017/745

AB Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

21 CFR
801.109(b)(1)

Etiketleme — Reçeteli
cihazlar

Sadece reçeteyle
satılır

Ürünün, lisanslı bir hekim
tarafından veya siparişi
üzerine satışına izin
verildiğini gösterir.

Uygulanmaz

Uygulanmaz

Miktar

Bir paketteki parça sayısı.

Direktif
2012/19/AB

Atık Elektrikli ve Elektronik
Ekipman (AEEE)

Çalışma ömrü
sonunda atma
talimatları

Atık elektrikli ve elektronik
ekipmanın tasnif edilmemiş
atıklarla birlikte atılmaması
ve ayrı olarak toplanması
gerektiğini gösterir.

ISO 152231:2016 Referans
no. 5.1.1
(ISO 7000-3082)

Tıbbi cihazlar — Sağlanacak
tıbbi cihaz etiketleri,
etiketlendirmeler ve bilgilerle
kullanılması gereken
semboller

Üretici

Tıbbi cihaz üreticisini
belirtir.

ISO 152231:2016 Referans
no. 5.1.3.
(ISO 7000-2497)

Tıbbi cihazlar — Sağlanacak
tıbbi cihaz etiketleri,
etiketlendirmeler ve bilgilerle
kullanılması gereken
semboller — Bölüm 1: Genel
gereklilikler.

Üretim tarihi

Tıbbi cihazın üretildiği tarihi
belirtir.

ISO 15223-1
Referans no.
5.1.5

Tıbbi cihazlar — Sağlanacak
tıbbi cihaz etiketleri,
etiketlendirmeler ve bilgilerle
kullanılması gereken
semboller.

Parti kodu veya
Lot kodu

Partinin veya lotun
tanımlanabilmesi için
üreticinin parti kodunu
belirtir.

ISO 15223-1
Referans no.
5.1.6

Tıbbi cihazlar — Sağlanacak
tıbbi cihaz etiketleri,
etiketlendirmeler ve bilgilerle
kullanılması gereken
semboller.

Katalog numarası

Tıbbi cihazın
tanımlanabilmesi için
üreticinin katalog
numarasını belirtir.

ICS Aircal
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Sembol

Standart
Referans

Standart Sembol Adı

Referans
Verilen
Standarda göre
Sembol Adı

ISO 152231:2016 Referans
no. 5.1.7.
(ISO 7000-2498)

Tıbbi cihazlar — Sağlanacak
tıbbi cihaz etiketleri,
etiketlendirmeler ve bilgilerle
kullanılması gereken
semboller — Bölüm 1: Genel
gereklilikler.

Seri numarası

Spesifik bir tıbbi cihazın
tanımlanabilmesi için
üreticinin seri numarasını
belirtir.

UL Listeleme

Uygulanmaz

Uygulanmaz

Ulusal Olarak Tanınan Test
Laboratuvarı (NRTL)
sertifikasyonları.

IEC 60601-1,
Referans no.
Tablo D.2,
Sembol 20
(ICE 60417-5333)

Tıbbi elektrikli ekipman —
Bölüm 1: Temel güvenlik ve
gereken performans için
genel gereklilikler

Tip BF uygulanan
parça

IEC 60601-1’e uygun bir tip
BF uygulanan parçayı
belirtir.

ISO 152231:2016 Referans
no. 5.4.3.
(ISO 7000-1641)

Tıbbi cihazlar — Sağlanacak
tıbbi cihaz etiketleri,
etiketlendirmeler ve bilgilerle
kullanılması gereken
semboller.

Kullanım
Talimatlarına
Bakın

Kullanıcının, kullanım
talimatlarına başvurması
gerektiğini belirtir.

IEC 60601-1,
Referans no.
Tablo D.2,
Güvenlik işareti
10 (ISO 7010M002)

Tıbbi elektrikli ekipman —
Bölüm 1: Temel güvenlik ve
temel performans için genel
gereklilikler.

Kullanım
Talimatlarına
uyun

Kullanım kılavuzuna/
Kitapçığına bakın.

ISO 15223-1,
Madde 5.4.4
ISO 60601-1
Tablo D.1
sembol 10

Tıbbi cihazlar — Sağlanacak
tıbbi cihaz etiketleri,
etiketlendirmeler ve bilgilerle
kullanılması gereken
semboller.

ME EKİPMANLARINA DAİR
NOT
“Kullanım talimatlarına
uyun”.

Dikkat

Kullanıcının, çeşitli
nedenlerle tıbbi cihaz
üzerinde sunulamamış
olan, uyarı ve önlemler gibi
dikkat edilmesi gereken
önemli bilgiler için kullanım
kılavuzuna bakması
gerektiğini belirtir.

Tıbbi elektrikli ekipman —
Bölüm 1: Temel güvenlik ve
temel performans için genel
gereklilikler.

ICS Aircal

Açıklama

IEC 60601-1,
Tablo D.2
sembol 2

Tıbbi elektrikli ekipman —
Bölüm 1: Temel güvenlik ve
temel performans için genel
gereklilikler.

Genel uyarı
işareti

Kullanıcının, çeşitli
nedenlerle tıbbi cihaz
üzerinde sunulamamış
olan, uyarı ve önlemler gibi
dikkat edilmesi gereken
önemli bilgiler için kullanım
kılavuzuna bakması
gerektiğini belirtir.

ISO 152231:2016 Referans
no. 5.2.8.
(ISO 7000-2606)

Tıbbi cihazlar — Sağlanacak
tıbbi cihaz etiketleri,
etiketlendirmeler ve bilgilerle
kullanılması gereken
semboller.

Ambalaj
hasarlıysa
kullanmayın

Ambalaj zarar görmüş veya
açılmışsa tıbbi cihazın
kullanılmaması gerektiğini
belirtir.
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Sembol

Standart
Referans

Standart Sembol Adı

Referans
Verilen
Standarda göre
Sembol Adı

Açıklama

ISO 15223-1
Referans no.
5.3.7 (ISO 70000632)

Tıbbi cihazlar — Sağlanacak
tıbbi cihaz etiketleri,
etiketlendirmeler ve bilgilerle
kullanılması gereken
semboller.

Sıcaklık sınırları

Tıbbi cihazın güvenli
biçimde maruz
bırakılabileceği (saklama)
sıcaklık limitlerini belirtir.

ISO 152231:2016 Referans
no. 5.3.8.
(ISO 7000-2620)

Tıbbi cihazlar — Sağlanacak
tıbbi cihaz etiketleri,
etiketlendirmeler ve bilgilerle
kullanılması gereken
semboller.

Nem sınırlaması

Tıbbi cihazın güvenli bir
şekilde maruz kalabileceği
(depolama) nem aralığını
gösterir.

ISO 152231:2016 Referans
no. 5.3.9
(ISO 7000-2621)

Tıbbi cihazlar — Sağlanacak
tıbbi cihaz etiketleri,
etiketlendirmeler ve bilgilerle
kullanılması gereken
semboller.

Atmosfer basıncı
sınırı

Taşıma ve saklama işlemleri
için atmosferik basıncın
kabul edilir üst ve alt
sınırlarını belirtir.
ISO 15223 Atmosfer basıncı
sınırı
ISO 7000 Atmosfer Basıncı
sınırı

ISO 152231:2016 Referans
no. 5.4.2.
(ISO 7000-1051)

Tıbbi cihazlar — Sağlanacak
tıbbi cihaz etiketleri,
etiketlendirmeler ve bilgilerle
kullanılması gereken
semboller

Tekrar
kullanmayın

Tıbbi cihazın bir kez
kullanılması veya tek bir
işlem sırasında tek bir
hastada kullanılması
gerektiğini belirtir.
NOT: “Tekrar kullanmayın”
ifadesi, “tek kullanımlıktır”
ve “yalnızca bir kez
kullanılabilir” ifadeleri ile eş
anlamlıdır.

ISO 7000 /
IEC 60417

Ekipmanda kullanıma yönelik
grafik semboller

Bekleme

Ekipman parçasının
bekleme konumuna
getirildiği anahtar veya
anahtar pozisyonunu
belirtir.

Ekipmanda kullanıma yönelik
grafik semboller

İyonlaştırıcı
olmayan
elektromanyetik
radyasyon

Genel olarak yüksek,
potansiyel olarak tehlikeli,
iyonlaştırıcı olmayan
radyasyon seviyelerini
belirtir.

Uygulanmaz

Uygulanmaz

Ayak pedalı

Arka Panelde bulunur.
Ayak Pedalına ait bağlantı
noktası.

Uygulanmaz

Uygulanmaz

ICS VNG/ENG
sistemine ait
bağlantı noktası

Arka Panelde bulunur.
ICS VNG/ENG sistemine ait
bağlantı noktası.

Sembol 5009

ISO 7000 /
IEC 60417
Sembol 5140
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Sembol

6.2

Standart
Referans

Standart Sembol Adı

Referans
Verilen
Standarda göre
Sembol Adı

Uygulanmaz

Uygulanmaz

USB portu

Arka Panelde bulunur.
Bilgisayara ait bağlantı
noktası (ürün yazılımı
yükseltmeleri ve
gelecekteki geliştirmeler
için kullanılır).

Uygulanmaz

Uygulanmaz

Kullanıma
hazırlama
düğmesi

Arka Panelde bulunur.
Su Rezervuarına ait
Kullanıma Hazırlama
Düğmesi.

Açıklama

Genel uyarı, dikkat ve not ifadeleri
Natus Medical Denmark ApS ICS ürünleri, Natus Medical Denmark ApS tarafından onaylanmayan herhangi bir cihazla
birlikte kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Natus ICS ürünlerinin onaylanmayan parçalarla kullanımı hasta riskini
etkileyebilir. ICS Aircal cihazının tüm parçaları, hasta ortamında kullanılmak için uygundur.

6.2.1

Uyarılar
Uyarı • Aşağıdaki koşullar veya uygulamalar, kullanıcıya veya hastaya yönelik olası ölüm ya da ciddi
yaralanma riski oluşturabilir:

ICS Aircal

•

Güvenlik amacıyla ve garantinin geçersiz kalmaması için, ICS Aircal cihazının servis işlemleri yalnızca
yetkili servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Üründe kusur olması halinde, kusurun/
kusurların ayrıntılı bir açıklamasını hazırlayın ve tedarikçinize başvurun. Kusurlu cihazları kullanmayın.

•

Sıvılardan uzak tutun. Ünite içerisine nem girmesine izin vermeyin. Birimin içerisindeki nem cihaza
zarar verebilir ve kullanıcı ya da hasta açısından elektrik çarpması riskine neden olabilir.

•

ICS Aircal cihazını yanıcı maddelerin (gazlar) varlığında veya oksijen açısından zengin ortamlarda
kullanmayın.

•

ICS Aircal cihazı, yayılan parazitlerin kontrol altında tutulduğu elektromanyetik ortamda kullanılmak
üzere tasarlanmıştır. ICS Aircal cihazının kullanıcısı taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanları
arasında minimum mesafeyi muhafaza ederek elektromanyetik parazitlenmeyi önlemeye yardımcı
olabilir.

•

ICS Aircal cihazının, bu kılavuzda belirtilen EMC bilgilerine göre kurulması ve hizmete alınması gerekir.
Taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazları, tıbbi elektrikli cihazları etkileyebilir. ICS Aircal cihazına,
CISPR emisyon gerekliliklerini taşıyan diğer ekipmanlar parazit yapabilir.

•

Bu kılavuzun Aksesuar listesinde belirtilenlerin dışında aksesuar ve kabloların kullanımı emisyonlarda
artışa ya da ICS Aircal cihazının bağışıklığının düşmesine neden olabilir.

•

Zarar verme ve yanlış kullanım, cihazın işlevi üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Öneriler için
tedarikçiniz ile irtibata geçin.

•

Yalnızca ekipman eşdeğer bir hastane sınıfı prize bağlandığında elde edilebilecek topraklama
güvenilirliği.

•

Su irrigasyonuna benzeyen bir yanıt oluşturacak bir uyarımı sağlamak için tavsiye edilen varsayılan
ayarlar. 60 saniyeyi aşan uzun süre veya alternatif sıcaklık ayarları hastanın rahatsız olmasına neden
olabilir.

•

Sadece Teknik özellikler bölümünde belirtilen aksesuarları kullanın.
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6.2.2

Dikkat İfadeleri
Dikkat • Aşağıdaki koşullar veya uygulamalar, kullanıcı veya hastada yaralanma riski veya verilerde ya da
cihazda hasar riski oluşturabilir:

6.2.3

•

Hiçbir parça yenilemez, yakılamaz veya bu kılavuzun Kullanım Amacı bölümünde belirtilen
uygulamalar dışındaki amaçlarla başka şekillerde kullanılamaz.

•

Ekipman, yerel yönetmelikler uyarınca normal elektronik atık olarak atılabilir.

•

Önce tek kullanımlık dış spekulumu takmadan, kesinlikle iletim başlığı spekulumunu hastanın kulağına
yerleştirmeyin. Spekulum, hastanın kulağına dikkatlice yerleştirilmelidir. Yaralanmaya neden
olabileceğinden, aşırı kuvvet uygulamaktan veya derine yerleştirmekten kaçının.

•

Cilt tahrişi ya da rahatsızlığı meydana gelirse ekipmanı kullanmayı derhal bırakın.

•

Temizlik talimatlarına uyun.

•

Spekulumu temizlemeyin veya yeniden kullanmayın.

•

Işık huzmesine doğrudan bakmayın veya ışık huzmesini başka insanların gözlerine yöneltmeyin.
Gözlere zarar verebilir.

Notlar
Not • Aşağıdaki koşullar veya uygulamalar Kullanıcının özellikle dikkat etmesini gerektirir:

6.3

•

Güvenlik gerekçesiyle ve EMC üzerine olan etkileri sebebiyle, cihazın çıkış donanımına bağlanan aksesuarlar
sistemle birlikte temin edilen ile aynı türden olmalıdır.

•

Cihaz performansına etki edebileceğinden cihazın diğer ekipmanlarla istiflenmemesi (Oda düzeni içinde
belirtildiği üzere, ICS Chartr 200 VNG/ENG haricinde) veya havalandırması yetersiz olan bir yerde
tutulmaması önerilir. Diğer ekipmanlarla üst üste veya yan yana bulunacaksa cihazın işleyişinin
etkilenmeyeceğinden emin olun.

•

Rezervuardaki suyu boşaltın ve hava pompası muhafazasını nakliye öncesinde taşıma vidalarıyla sabitleyin.

•

Cihazla ilgili ayrıntılı bilgi için Diğer Referanslar bölümüne bakın.

•

İrrigatörün doğru çalışması veya çalışma güvenliği herhangi bir şekilde bozulursa, irrigatörün elektrik
prizinden bağlantısını kesin ve daha fazla kullanıma karşı cihazı emniyete alın.

•

Kullanıcı, üreticiden KT’nin basılı kopyasını talep edebilir.

Üretici
Natus Medical Denmark APS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup Danimarka
Tel.: +45 45 75 55 55
Faks: +45 45 75 55 59
E-posta: otoinfo@natus.com
Web: hearing-balance.natus.com
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6.3.1

Üreticinin Sorumluluğu
Üretici cihazın güvenliği, sağlamlığı ve performansı üzerindeki etkiler konusunda yalnızca aşağıdaki durumlarda
sorumlu tutulabilecektir:
•

Tüm montaj işlemleri, uzatmalar, yeniden ayarlamalar, modifikasyonlar ya da onarımlar ekipman üreticisi
tarafından veya üreticinin yetkilendirdiği personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

•

Ekipmanın bağlı olduğu elektrik tesisatı, bu kılavuzun Teknik Özellikler bölümünde belirtilen gerekliliklere uygun
olmalıdır.

•

Cihaz yalnızca kullanım talimatlarına uygun kullanılır.

Üretici başka şahıslarca servis gören ya da tamir edilen cihazın çalışma güvenilirliği, sağlamlığı ve performansı
konusunda her türlü sorumluluğu reddetme hakkını saklı tutar.
Not • Bu belgenin elektronik bir kopyası için Natus web sitesine bakın.

6.3.2

Elektronik Kullanım Talimatlarına erişim talimatları
PDF biçimindeki Kullanım Talimatlarının bir kopyası, ilgili ürün alanında bulunmaktadır:
•

Hearing and Balance: https://hearing-balance.natus.com/manuals

Kullanım talimatları için “ICS Aircal Hava Kalorik İrrigatör” için arama yapın ve kendi dilinizdeki versiyonunu seçin.
Dosyalar Adobe Reader kullanılarak yazdırılabilir, kaydedilebilir ya da aranabilir. Adobe Reader’ın bir kopyası
doğrudan Adobe Systems’dan indirilebilir (www.adobe.com).

7

Servis, temizleme ve bakım
Uyarı • Cihazın kullanımı veya hatalı kullanımı sebebiyle yaralanma, ölüm veya diğer ciddi advers
reaksiyonların yaşanma ihtimalini belirtir.

7.1

Servis
Uyarı • Güvenlik ve garantinin geçersiz olmaması için elektronik tıbbi cihazların servisi ve onarımı yalnızca
cihazın üreticisi ya da yetkili merkezlerdeki servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Herhangi bir
hasar durumunda hasarların detaylı tanımını yapın ve tedarikçiniz ile irtibata geçin. Hasarlı cihazı
kullanmayın.

7.2

Temizlik
ICS Aircal cihazını mümkün olduğunca temiz ve tozsuz tutun. Dış muhafazayı ve iletim başlığını temizlemek için, az
miktarda hafif deterjan ile hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
Uyarı • Cihazı sıvılardan uzak tutun. Cihazın içine nem girmesine izin vermeyin. Nem girmesi cihaza zarar
verebilir ve kullanıcı ya da hasta açısından elektrik çarpması riskine neden olabilir.

ICS Aircal
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7.2.1

İletim Başlığındaki Lens
Lens, optik temizleme bezi ile temizlenmelidir.

7.2.2

Spekulum (dış)
Spekulum kullanılıp atılır ve yalnızca tek kullanımlıktır. Ek spekulumlar, Natus Medical Denmark ApS veya yerel
temsilcinizden temin edilebilir.

7.2.3

Atma
Dikkat • Spekulumlar (dış) tek kullanımlıktır. Kullanılan spekulumun atılması konusunda yerel
düzenlemelere uyulmalıdır.
Natus Medical Incorporated, Avrupa Birliği AEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman) Direktifi 2012/19/AB
gereksinimlerini karşılamayı taahhüt etmiştir. Bu yönetmelik, AEEE’nin güvenli bir şekilde yeniden kullanılmasını ve
geri dönüştürülmesini sağlamak üzere elektrikli ve elektronik atıkların uygun muamele ve geri dönüşüm için ayrı
olarak toplanması gerektiğini belirtir. Taahhüt doğrultusunda Natus Medical Incorporated, başka bir düzenleme
olmadığı sürece geri alma ve geri dönüştürme yükümlülüğünü son kullanıcıya vermiştir. Bölgenizde kullanabileceğiniz
toplama ve geri kazanım sistemlerine dair ayrıntılar için natus.com adresinden bizimle iletişime geçin.
Elektrikli ve elektronik ekipman (EEE), AEEE doğru şekilde işlem görmediğinde insan sağlığına ve çevreye karşı
tehlikeli olan ve risk teşkil eden malzemeler, bileşenler ve maddeler içermektedir. Bu nedenle son kullanıcılar da
AEEE’nin güvenli bir şekilde tekrar kullanılması ve geri dönüştürülmesi için belirli kurallara uymalıdır. Elektrikli ve
elektronik ekipman kullanıcıları AEEE’yi diğer atıklarla beraber atmamalıdır. Kullanıcılar, atık elektrikli ve elektronik
ekipmanların atılması ile ilişkili çevresel etkileri azaltmak ve atık elektrikli ve elektronik ekipmanların yeniden
kullanılma, geri dönüştürülme ve geri kazanılma ihtimalini artırmak maksadıyla, belediyenin toplama planlarından,
üretici/ithalatçıların geri alma yükümlülüklerinden ya da lisanslı atık toplayıcılarından faydalanmalıdır.
Üzeri çizili tekerlekli çöp kutusuyla işaretlenen ekipmanlar elektrikli ve elektronik ekipmandır. Üzerinde çarpı olan
tekerlekli çöp kutusu sembolü, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın ayrılmamış atıklarla birlikte atılmaması ve ayrı
olarak toplanması gerektiğini gösterir.

7.3

Bakım
Kalibrasyon
Bu sistemin kalibre edilmesine gerek yoktur. Ancak sistem beklenen şekilde performans göstermiyorsa kalibrasyonun
yenilenmesi gerekebilir.

8

Diğer referanslar
Daha ayrıntılı bilgi için www.natus.com adresinden Natus web sitesine başvurun.
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Teknik özellikler
ICS Aircal cihazı, Natus Medical Denmark ApS’nin sunduğu Tip 1079 cihazdır.

Çalıştırma ortamı
Sıcaklık

+15°C ila +35°C (59°F ila +95°F)
-20°C’nin (-4°F) altında ya da +60°C’nin (140°F) üzerindeki sıcaklıklarda
çalıştırılması, cihazda kalıcı hasara neden olabilir.

Bağıl nem

<%90, 35°C yoğuşmasız

Hava Basıncı

600 hPa ila 1060 hPa

Saklama ve taşıma
Sıcaklık

-25°C ila +60°C (-13°F ila +140°F)

Bağıl nem

<%90, 35°C yoğuşmasız

Hava Basıncı

500 hPa ila 1060 hPa

Rezervuar

Not • ICS Aircal cihazı kullanılmadan veya nakledilmeden uzun bir süre
saklanacaksa rezervuarın boş olması gerekir.

Standartlar
Güvenlik

Sınıf I, Tip BF, IPX0.
Uyumlu olduğu standart:
IEC 60601-1:2012
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 60601-1:2005 + AMD1:2012

Performans

ICS Aircal

Uyaran sıcaklık aralığı

12°C ila 50°C

Soğuk uyaran

12°C ila 37°C (Tavsiye edilen ayar: 24°C)

Sıcak uyaran

37°C ila 50°C (Tavsiye edilen ayar: 50°C)

Sıcaklık okuması

Dijital

Sıcaklığa ulaşma süresi

<60 saniye

Sıcaklık doğruluğu

±0,4°C

Zaman aralığı

1 ila 99 saniye (Tavsiye edilen ayar: 60 saniye)

Akış hızı aralığı

4,0 ila 10 litre/dakika (Tavsiye edilen ayar: 8 litre/dakika)

Akış hızı doğruluğu

±0,4 litre/dakika
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Boyutlar
Genişlik

34,3 cm (13,5 inç)

Derinlik

30,5 cm (12 inç)

Yükseklik

10,2 cm (4 inç)

Ağırlık
Boş su rezervuarı ile

7,9 kg (17,5 lb)

Dolu su rezervuarı ile

8,2 kg (18 lb)

Güç kaynağı
Giriş voltajı

100-240 VAC 50/60 Hz

Güç tüketimi

<192 VA

Sigorta

T 1,6H 250 V

Uygulanan Parça
ICS Aircal cihazının uygulanan parçası irrigatör başlığıdır.

Temel performans
ICS Aircal cihazı için temel performans yoktur.
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9.1

ICS Aircal

Aksesuarlar
Öğe

Parça numarası

Spekulumlar (Adet: 25)

8-62-44100

Lens

8-35-33300

Şırınga seti

8-62-46300

Huni

1-12-66100

İletim başlığı için kızak

8-62-46200

7 pimli mini-DIN kablosu (ICS Chartr 200, Hortmann Vestlab)

8-71-90400

9 pimli küçük-7 pimli mini-DIN (ICS Chartr XP)

8-71-90300

Ayak pedalı

8-35-39700

Elektrik kablosu, IEC güç hastane sınıfı, ABD

7630024

Elektrik kablosu, standart, AB

8-71-240

Elektrik kablosu, BK

8-71-80200

Elektrik kablosu, AUS

8-71-82700

Elektrik kablosu, BR

8-71-90600
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EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) ile ilgili notlar
•

ICS Aircal cihazı bir tıbbi elektrik sisteminin bir parçasıdır ve bu nedenle özel güvenlik tedbirlerine tabidir.
Bu yüzden, bu belgede sunulan kurulum ve çalıştırma talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır.

•

Cep telefonları gibi portatif ve taşınabilir yüksek frekanslı iletişim cihazları ICS Aircal cihazının çalışmasını
engelleyebilir.

IEC 60601-1:2012 ve IEC 60601-1-2:2014
Kılavuz ve üreticinin beyanları - tüm cihazlar ve sistemler için elektromanyetik emisyonlar
ICS Aircal cihazı, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ICS Aircal cihazının kullanıcısı cihazın böyle bir ortamda
kullanıldığından emin olmalıdır.
Emisyon testi

Uyumluluk

Elektromanyetik ortam - kılavuz

RF emisyonları CISPR11

Grup 1

ICS Aircal cihazı RF enerjisini sadece dahili işlevi için kullanır. Bu nedenle, RF emisyonları çok
düşüktür ve yakınlardaki elektronik ekipmanlarda herhangi bir enterferansa yol açması
muhtemel değildir.

RF emisyonları CISPR11

Sınıf A

ICS Aircal cihazı hastanede ve klinik ortamda kullanmak için uygundur.

Harmonik emisyonlar
IEC 61000-3-2

Uygundur

Voltaj dalgalanmaları/
titreşim emisyonları
IEC 61000-3-3

Uygundur

Bu ekipmanın EMİSYON özellikleri, ekipmanı endüstriyel alanlar ile hastanelerde kullanım
için uygun kılmaktadır (CISPR 11 sınıf A). Bir konut ortamında kullanılması durumunda
(normalde bu ortam için CISPR 11 sınıf B gereklidir), bu ekipman radyo frekansı iletişim
hizmetlerine yönelik yeterli korumayı sağlamayabilir. Kullanıcının ekipmanı yeniden
konumlandırmak veya yeniden yönlendirmek gibi etkiyi azaltıcı önlemler uygulaması
gerekebilir.

Kılavuz ve üreticinin beyanı - tüm cihazlar ve sistemler için elektromanyetik bağışıklık
ICS Aircal cihazı, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ICS Aircal cihazının kullanıcısı cihazın böyle bir ortamda
kullanıldığından emin olmalıdır.
Bağışıklık testi

IEC 60601 test seviyesi

Uygunluk seviyesi

Elektromanyetik ortam - kılavuz

Elektrostatik deşarj (ESD)
IEC 61000-4-2

+/-8 kV temas

+/-8 kV temas

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

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

+/-8 kV, +/-15 kV hava

+/-8 kV, +/-15 kV hava

Zemin ahşap, beton veya seramik karo olmalıdır.
Zemin sentetik malzeme ile kaplı ise bağıl nem en
az %30 olmalıdır.

Güç besleme hatları için +/-2 kV

Güç besleme hatları için +/-2 kV

Giriş/çıkış hatları için +/-1 kV

Giriş/çıkış hatları için +/-1 kV

Dalgalanma

+/-1 kV hatlardan hatlara

+/-1 kV hatlardan hatlara

IEC 61000-4-5

+/-2 kV hatlardan topraklamaya

+/-2 kV hatlardan topraklamaya

+/-2 kV G/Ç hatlarından toprağa

+/-2 kV G/Ç hatlarından toprağa

%0 UT; 0,5 döngü

%0 UT; 0,5 döngü

0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° ve 315°’de

0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° ve 315°’de

%0 UT; 1 döngü

%0 UT; 1 döngü

ve

ve

Elektriksel hızlı geçici
rejim/patlama
IEC 61000-4-4

Güç kaynağı giriş hatlarında
voltaj düşmesi, kısa
kesintiler ve voltaj
değişimleri IEC 61000-4-11

Güç besleme giriş
hatlarındaki voltaj
kesintileri

%70 UT; 25/30 döngü

%70 UT; 25/30 döngü

Tek faz: 0°’de

Tek faz: 0°’de

%0 UT; 250/300 döngü

%0 UT; 250/300 döngü

30 A/m

Etkilenebilecek ilgili port yok

Şebeke elektriği kalitesi tipik bir ticarethane veya
hastane ortamındaki gibi olmalıdır.
Şebeke elektriği kalitesi tipik bir ticarethane veya
hastane ortamındaki gibi olmalıdır.

Şebeke elektriği kalitesi tipik bir ticarethane veya
hastane ortamındaki gibi olmalıdır. ICS Aircal
cihazı kullanıcısı şebeke elektriği kesintileri
sırasında aralıksız çalışmayı gerekli görüyorsa
ICS Aircal cihazına kesintisiz bir güç kaynağı veya
pil ile güç sağlanması önerilir.

IEC 61000-4-11
Güç frekansı (50/60 Hz)
manyetik alanı
IEC 61000-4-8

Güç frekansı manyetik alanları, tipik bir
ticarethane veya hastane ortamındaki tipik bir
konum için karakteristik seviyelerde olmalıdır.

UT test seviyesinin uygulanmasından önceki AC şebeke gerilimidir.
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ICS Aircal

EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) ile ilgili notlar
Profesyonel Sağlık Hizmeti ortamlarında kullanılan ekipman ve sistemler için elektromanyetik bağışıklığa ilişkin kılavuz ve üretici beyanı
ICS Aircal cihazı, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ICS Aircal cihazının kullanıcısı cihazın böyle bir ortamda
kullanıldığından emin olmalıdır.
Bağışıklık testi

IEC 60601 test seviyesi

Uygunluk seviyesi

İletilen RF

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz ila 80 MHz

150 kHz ila 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM Bantları

ISM Bantları

Yayılan RF

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz ila 2,7 GHz

80 MHz ila 2,7 GHz

RF kablosuz iletişimlerinden gelen yakınlık
alanları

27 V/m

27 V/m

IEC 61000-4-3

385 MHz

385 MHz

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz,
780 MHz

710 MHz, 745 MHz,
780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz,
930 MHz

810 MHz, 870 MHz,
930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz,
1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz,
1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz,
5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz,
5785 MHz

Elektromanyetik ortam - kılavuz

ICS Aircal cihazının herhangi bir
elektronik parçası ve RF kablosuz iletişim
ekipmanı arasındaki ayrım mesafesi
30 cm’den (11,8 inç) fazla olmalıdır.

Not 1: 80 MHz ve 800 MHz’de daha yüksek frekans aralığı için ayrım mesafesi geçerlidir.
Not 2: Bu ilkeler her durum için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım yapılardan, objelerden ve insanlardan gelen absorpsiyon ve yansımadan
etkilenir.
a. Telsiz telefonlara (hücresel/telsiz) ve kara üzerindeki mobil radyolara, amatör radyolara, AM ve FM radyo yayına ve TV yayınlara yönelik baz
istasyonları gibi, sabit vericilerden gelen alan güçleri teorik olarak kesin biçimde tahmin edilemez. Sabit RF vericilerinden kaynaklanan
elektromanyetik ortamı değerlendirmek için elektromanyetik keşif yapılması düşünülmelidir. ICS Aircal cihazının kullanıldığı konumda ölçülen
alan gücü, yukarıdaki geçerli RF uygunluk seviyesini aştığı takdirde, ICS Aircal cihazının normal bir şekilde çalışıp çalışmadığı gözlemlenerek
doğrulanmalıdır. Anormal performans gözlemlenirse, ICS Aircal cihazını yeniden ayarlamak veya yerini değiştirmek gibi ek önlemlerin alınması
gerekebilir.
b. 150 kHz ila 80 MHz’lik frekans aralığının üzerinde, alan güçleri 3 V/m’den az olmalıdır.

ICS Aircal

31

EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) ile ilgili notlar

Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanları ile ICS Aircal cihazı arasında bırakılması önerilen ayrım mesafeleri
ICS Aircal cihazı, yayılan RF parazitlerinin kontrol altında tutulduğu elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ICS Aircal cihazının
müşterisi veya kullanıcısı, iletişim ekipmanının maksimum çıkış gücüne göre taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı (vericiler) ile ICS Aircal cihazı
arasında aşağıda önerilen bir minimum ayrım mesafesini muhafaza ederek elektromanyetik parazitlenmenin önlenmesine yardımcı olabilir.
Vericinin frekansına göre ayrım mesafesi

Vericinin nominal maksimum
çıkış gücü

m

W

150 kHz ila 80 MHz

80 MHz ila 800 MHz

800 MHz ila 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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Yukarıda verilen liste dışındaki bir maksimum güçle derecelendirilmiş vericiler için, metre (m) cinsinden önerilen ayrım mesafesi (d) denklemin verici
frekansına uygulanmasıyla tahmin edilebilir, burada P vericinin imalatçısından gelen verilere göre vericinin watt (W) cinsinden maksimum çıkış gücü
derecelendirmesidir.
Not 1: 80 MHz ve 800 MHz’de daha yüksek frekans aralığı için ayrım mesafesi geçerlidir.
Not 2: Bu ilkeler her durum için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım yapılardan, objelerden ve insanlardan gelen absorpsiyon ve yansımadan
etkilenir.

IEC 60601-1-2:2007 ve EN 60601-1-2:2007
Kılavuz ve üreticinin beyanları - tüm cihazlar ve sistemler için elektromanyetik emisyonlar
ICS Aircal cihazı, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ICS Aircal cihazının kullanıcısı cihazın böyle bir ortamda
kullanıldığından emin olmalıdır.
Emisyon testi

Uyumluluk

Elektromanyetik ortam - kılavuz

RF emisyonları

Grup 1

ICS Aircal cihazı RF enerjisini sadece dahili işlevi için kullanır. Bu nedenle, RF emisyonları çok
düşüktür ve yakınlardaki elektronik ekipmanlarda herhangi bir enterferansa yol açması
muhtemel değildir.

Sınıf A

ICS Aircal cihazı yerel mekanlar ve konut amacıyla kullanılan binaları besleyen kamuya açık
düşük voltajlı güç kaynağı şebekelerine doğrudan bağlı olanlar da dahil, tüm mekanlarda
kullanılmaya uygundur.

CISPR11
RF emisyonları
CISPR11
Harmonik emisyonlar

Uygundur

IEC 61000-3-2
Voltaj dalgalanmaları/
titreşim emisyonları
IEC 61000-3-3
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Uygundur

Bu ekipmanın EMİSYON özellikleri, ekipmanı endüstriyel alanlar ile hastanelerde kullanım
için uygun kılmaktadır (CISPR 11 sınıf A). Bir konut ortamında kullanılması durumunda
(normalde bu ortam için CISPR 11 sınıf B gereklidir), bu ekipman radyo frekansı iletişim
hizmetlerine yönelik yeterli korumayı sağlamayabilir. Kullanıcının ekipmanı yeniden
konumlandırmak veya yeniden yönlendirmek gibi etkiyi azaltıcı önlemler uygulaması
gerekebilir.

ICS Aircal

EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) ile ilgili notlar

Kılavuz ve üreticinin beyanı - tüm cihazlar ve sistemler için elektromanyetik bağışıklık
ICS Aircal cihazı, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ICS Aircal cihazının kullanıcısı cihazın böyle bir ortamda
kullanıldığından emin olmalıdır.
Bağışıklık testi

IEC 60601 test seviyesi

Uygunluk seviyesi

Elektromanyetik ortam - kılavuz

Elektrostatik deşarj (ESD)
IEC 61000-4-2

+/-6 kV temas

+/-6 kV temas

+/-8 kV hava

+/-8 kV hava

Zemin ahşap, beton veya seramik karo olmalıdır.
Zemin sentetik malzeme ile kaplı ise bağıl nem en
az %30 olmalıdır.

Elektriksel hızlı geçici
rejim/patlama

Güç besleme hatları
için +/-2 kV

Güç besleme hatları
için +/-2 kV

Şebeke elektriği kalitesi tipik bir ticarethane veya hastane
ortamındaki gibi olmalıdır.

IEC 61000-4-4

Giriş/çıkış hatları için +/-1 kV

Giriş/çıkış hatları için +/-1 kV

Dalgalanma

+/-1 kV hatlardan hatlara

+/-1 kV hatlardan hatlara

IEC 61000-4-5

+/-2 kV hatlardan
topraklamaya

+/-2 kV hatlardan
topraklamaya

Güç kaynağı giriş hatlarında
voltaj düşüşü, kısa kesintiler
ve voltaj değişimleri

0,5 döngü için <%5 UT (UT’da
>%95 düşüş)

25 döngü için %70 UT (UT’da
%30 düşüş)

0,5 döngü için <%5 UT (UT’da Şebeke elektriği kalitesi tipik bir ticarethane veya hastane
ortamındaki gibi olmalıdır. ICS Aircal cihazı kullanıcısı
>%95 düşüş)
şebeke elektriği kesintileri sırasında aralıksız çalışmayı
5 döngü için %40 UT (UT’da
gerekli görüyorsa ICS Aircal cihazına kesintisiz bir güç
%60 düşüş)
kaynağı veya pil ile güç sağlanması önerilir.
25 döngü için %70 UT (UT’da
%30 düşüş)

5 sn için <%5 UT (UT’da >%95
düşüş)

5 sn için <%5 UT (UT’da >%95
düşüş)

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-11

Güç frekansı (50/60 Hz)
manyetik alanı

5 döngü için %40 UT (UT’da
%60 düşüş)

IEC 61000-4-8

Şebeke elektriği kalitesi tipik bir ticarethane veya hastane
ortamındaki gibi olmalıdır.

Güç frekansı manyetik alanları, tipik bir ticarethane veya
hastane ortamındaki tipik bir konum için karakteristik
seviyelerde olmalıdır.

UT test seviyesinin uygulanmasından önceki AC şebeke gerilimidir.

ICS Aircal
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EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) ile ilgili notlar

Kılavuz ve üretici beyanı - yaşam desteği için KULLANILMAYAN cihaz ve sistemler için elektromanyetik muafiyet
ICS Aircal cihazı, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ICS Aircal cihazının kullanıcısı cihazın böyle bir ortamda
kullanıldığından emin olmalıdır.
Bağışıklık testi

IEC 60601 test seviyesi

Uygunluk seviyesi

Elektromanyetik ortam - kılavuz

İletilen RF IEC 61000-4-6

3 V rms

3 V rms

150 kHz ila 80 MHz

150 kHz ila 80 MHz

Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanları,
kablolar da dahil olmak üzere, ICS Aircal
cihazının herhangi bir parçasına vericinin
frekansı için geçerli olan denklemle hesaplanan
ayrım mesafesinden daha yakın olarak
kullanılmamalıdır.
Önerilen ayrım mesafesi:
d = 1,2

Yayılan RF IEC 61000-4-3

3 V/m

3 V/m

80 MHz ila 2,5 GHz

80 MHz ila 2,5 GHz

d = 1,2

80 MHz ila 800 MHz için

d = 2,3

80 MHz ila 2,5 GHz için.

Burada P, verici imalatçısının verilerine göre
vericinin watt (W) cinsinden maksimum çıkış
gücü derecelendirmesi, d ise metre (m)
cinsinden önerilen ayırma mesafesidir.
Sabit RF transmiterlerinden alan kuvveti, bir
elektromanyetik Alan araştırması ile belirlendiği
a
gibi , her bir frekans aralığındaki uyum
b
seviyesinden az olmalıdır .
Bu simgeyle işaretlenmiş olan ekipmanın
yakınında parazitlenme oluşabilir:

Not 1: 80 MHz ve 800 MHz’de daha yüksek frekans aralığı için ayrım mesafesi geçerlidir.
Not 2: Bu ilkeler her durum için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım yapılardan, objelerden ve insanlardan gelen absorpsiyon ve yansımadan
etkilenir.
a. 150 kHz ile 80 MHz arasındaki ISM (endüstriyel, bilimsel ve tıbbi) bantlar 6,765 MHz ile 6,795 MHz; 13,553 MHz ila 13,567 MHz; 26,957 MHz ila
27,283 MHz ve 40,66 MHz ila 40,70 MHz arasındadır.
b. 150 kHz ile 80 MHz arasındaki ISM frekans bantlarında ve 80 MHz ila 2,5 GHz frekans aralığındaki uygunluk düzeyinin, portatif/taşınabilir bir iletişim
aygıtının yanlışlıkla hasta çevresine bırakılması durumunda neden olabileceği çakışma ihtimalini azaltması amaçlanır. Bu nedenle, bu frekans
aralıklarındaki vericiler için tavsiye edilen koruma oranlarının hesaplanmasında 10/3 oranında bir ek katsayı uygulanır.
c. Telsiz telefonlara (hücresel/telsiz) ve kara üzerindeki mobil radyolara, amatör radyolara, AM ve FM radyo yayına ve TV yayınlara yönelik baz
istasyonları gibi, sabit vericilerden gelen alan güçleri teorik olarak kesin biçimde tahmin edilemez. Sabit RF vericilerinden kaynaklanan
elektromanyetik ortamı değerlendirmek için elektromanyetik keşif yapılması düşünülmelidir. ICS Aircal cihazının kullanıldığı konumda ölçülen
alan gücü, yukarıdaki geçerli RF uygunluk seviyesini aştığı takdirde, ICS Aircal cihazının normal bir şekilde çalışıp çalışmadığı gözlemlenerek
doğrulanmalıdır. Anormal performans gözlemlenirse, ICS Aircal cihazını yeniden ayarlamak veya yerini değiştirmek gibi ek önlemlerin alınması
gerekebilir.
d. 150 kHz ila 80 MHz’lik frekans aralığının üzerinde, alan güçleri 3 V/m’den az olmalıdır.

34

ICS Aircal

EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) ile ilgili notlar

Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanları ile ICS Aircal cihazı arasında bırakılması önerilen ayrım mesafeleri
ICS Aircal cihazı, yayılan RF parazitlerinin kontrol altında tutulduğu elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ICS Aircal cihazının
müşterisi veya kullanıcısı, iletişim ekipmanının maksimum çıkış gücüne göre taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı (vericiler) ile ICS Aircal cihazı
arasında aşağıda önerilen bir minimum ayrım mesafesini muhafaza ederek elektromanyetik parazitlenmenin önlenmesine yardımcı olabilir.
Vericinin nominal maksimum
çıkış gücü
W

Vericinin frekansına göre ayrım mesafesi
m
150 kHz ila 80 MHz

80 MHz ila 800 MHz

800 MHz ila 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

Yukarıda verilen liste dışındaki bir maksimum güçle derecelendirilmiş vericiler için, metre (m) cinsinden önerilen ayrım mesafesi (d) denklemin verici
frekansına uygulanmasıyla tahmin edilebilir, burada P vericinin imalatçısından gelen verilere göre vericinin watt (W) cinsinden maksimum çıkış gücü
derecelendirmesidir.
Not 1: 80 MHz ve 800 MHz’de daha yüksek frekans aralığı için ayrım mesafesi geçerlidir.
Not 2: Bu ilkeler her durum için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım yapılardan, objelerden ve insanlardan gelen absorpsiyon ve yansımadan
etkilenir.

ICS Aircal
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Sorun Giderme

11

Sorun Giderme
Sorun
ICS AirCal Aşırı Isınma Uyarısı, sürekli bir
duyulabilir bip sesi çıkarıyor.
Sebepleri:
1.

Su Rezervuarı düşük/boş.

2.

ICS AirCal, pompa çalışır durumdayken
20° veya daha fazla yatırılmıştır,
pompanın su yerine hava almış olma riski
vardır.

3.

ICS AirCal düzgün çalışmıyor.

Seçenek 1:
Su Seviyesi Ekranına bakın. Çubuk turuncuysa, ICS AirCal’daki suyu
yeniden doldurmanız gerekiyor demektir. ICS AirCal’ı kapatın.
Doldurma ve kullanıma hazırlama kısmındaki Doldurma ve Kullanıma
Hazırlama prosedürünü uygulayın. Üniteyi açın ve doğru şekilde
çalıştığını doğrulayın.

Seçenek 2:
Su Seviyesi Ekranına bakın. Çubuk maviyse, yeterli su var demektir,
ancak bu durum doğrulanmalıdır. ICS AirCal’ı kapatın. Doldurma ve
kullanıma hazırlama kısmındaki Doldurma ve Kullanıma Hazırlama
prosedürünü uygulayın.
Ancak, rezervuarda su olup olmadığını gözle kontrol edin. Su yoksa
veya çok az ise, su ilavesi yapın. Üniteyi açın ve doğru şekilde
çalıştığını doğrulayın.
Ünitenin çalışıp çalışmamasına bakmaksızın, Natus Medical Danimarka
ApS teknik destek birimiyle iletişime geçin ve ICS AirCal’ın beklenen
şekilde çalışmadığını bildirin.

Su Çıkarma İşlemi

Dikkat • Cihaz nakledilirken,
şunlara dikkat edin:
1) Donmaya bağlı hasar
olasılığını ortadan kaldırmak
için rezervuardaki suyu
boşaltın ve
2) Hava pompası
muhafazasını, cihaz ile birlikte
temin edilen taşıma
vidalarıyla sabitleyin.

12

1.

ICS AirCal’ı kapatın ve ICS AirCal’ı elektrik prizinden
çıkarın.

2.

Rezervuarı doldurmak amacıyla muhafazayı açmadan
önce ICS AirCal’ın üstündeki tozları silerek giderin.

3.

İrrigatör Ön Paneline dönün. Sağ arka tarafta küçük
bir kapak vardır. Alyan anahtarını (kızak ile birlikte
temin edilir) kullanarak, kapağın vidasını söküp
kapağı çıkarın.

4.

Alyan anahtarını kullanarak iç kapağın vidalarını
söküp kapağı çıkarın.

5.

Verilen Şırınga Setini kullanarak, rezervuardan su
çekin.

6.

ICS AirCal’ı elektrik prizine takın ve ICS AirCal’ı açın.

7.

Hava akışını kapatın.

8.

Pompayı kullanıma hazırlamak için arka paneldeki
kullanıma hazırlama düğmesini bulun.

9.

Açmak için kullanıma hazırlama düğmesini 5
saniye basılı tutun.

Ürün yazılımı prosedürleri
ICS Aircal ürün yazılımını yükseltmek için ICS Aircal Ürün Yazılımı yükseltme ortamını ve ICS Aircal cihaz sürücüsünün
yüklendiği bilgisayarı bulun. Cihaz sürücüsünü yüklemek için devam etmeden önce Cihaz sürücüsünü yükleme
talimatlarını uygulayın.
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Ürün yazılımı prosedürleri

12.1

Ürün yazılımını yükseltme
ICS Aircal cihazını kapatın.
Arka panelde, ürün yazılımı mod düğmesinin (A deliği yoluyla erişilir) ve USB portunun (B) yerini tespit edin.

A.

Ürün yazılımı düğmesine erişim

B.

USB Portu

USB kablosunu ICS Aircal USB portuna ve bilgisayardaki USB portuna bağlayın.
Bilgisayarı açın ve ICS Aircal ürün yazılımı yükseltmesini bulun.
Tükenmez kalem kullanarak, ICS Aircal’ı açarken ürün yazılımı mod düğmesini basılı tutun. 3 saniye tutun (ekran
boş olacaktır).
Güncelleme programını çalıştırmak için AircalFirmwareUpdate.exe dosyasına çift tıklayın.
Update Aircal Firmware (Aircal Ürün Yazılımını Güncelle) öğesine tıklayın.
Not • Yükseltme işlemi başarısız olursa Write Update Log To Text File (Güncelleme Günlüğünü Metin Dosyasına Yaz)
öğesine tıklayın. Bu dosyayı Natus Medical Denmark ApS müşteri desteğine gönderin.

12.2

Cihaz sürücüsünün kurulumu
Bu prosedür, ICS Aircal ürün yazılımını güncellemek için kullanılacak bilgisayardaki cihaz sürücüsünü yükler.
Bilgisayarı açın.
ICS Aircal ürün yazılımı yükseltmesini bulun.
Yükseltme klasöründe, Aircal Driver klasörünün içinde AirCalInstaller.exe dosyasını bulun.
Yükleyici programını çalıştırmak için dosyaya çift tıklayın.
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