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Представяне

1

Представяне
Системата ICS Impulse® е предназначена за извършване на оценка на вестибуларни нарушения.
Електронната версия на Ръководство за потребителя е на разположение в софтуера Otosuite® Vestibular.
Надяваме се използването на системата да е лесно за Вас и информацията да доведе до повишена прецизност
на събирането на данни при оценката на вестибуларни нарушения, резултати от тестове, отчитане и извличане
на информация за пациенти.
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Предназначение, предвидени потребители
и целева група пациенти

2.1

Предвидени потребители и целева група пациенти
Внимание • Системата ICS Impulse е предназначена за употреба само от квалифициран
медицински персонал.
Предвидени потребители:
Невролози и специалисти по уши, нос и гърло (УНГ), аудиолози, физиотерапевти и техници. Специалисти
с познания по диагностика на равновесни нарушения.
Предназначение:
ICS Impulse е предназначена за оценка на вестибулоокуларния рефлекс (ВОР) и нистагъм посредством
измерване, записване, извеждане и анализиране на движенията на очите и главата.
Медицинско предназначение:
Медицинското предназначение на ICS Impulse тип 1085 е оценка на пациенти с оплаквания от вестибуларно
естество, като например замаяност, нарушено равновесие и световъртеж. ICS Impulse тип 1085 не лекува и не
диагностицира пациента. Диагнозата се поставя от правоспособния лекар.
Целева популация от пациенти:
Популацията от пациенти са деца и възрастни в широк възрастов диапазон от 10 до 99 години.

2.2

Клинични преимущества
Системата ICS Impulse е персонализируемо решение за равновесие, което позволява да изследвате състояния,
свързани с равновесието, и успешно да диагностицирате и овладявате пациентите. Способността да се извърши
оценка на шест полуокръжни канала гарантира, че патологиите, установени в предните и задните канали, ще
бъдат под контрол, тъй като те често остават неоткрити. Бързата неинвазивна техника гарантира комфорта на
пациента, като същевременно оптимизира събирането на данни, което може да съкрати пътеката за пациента.
Намаленото време за извършване на теста може да спомогне за по-бързо диагностициране, което води до
повишена клинична и експлоатационна ефективност.
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2.3

Противопоказания и нежелани реакции
На пациенти със слепота, счупен нос или друга травма на лицето/главата, проблеми с шийния отдел на
гръбначния стълб, напр. травма на шията, остра шийна дискова херния или скорошна операция на очите,
е противопоказано да бъдат подлагани на процедури, извършвани с 1085 ICS Impulse. Няма странични
ефекти от употребата на 1085 ICS Impulse.

2.4

Описание на системата
Системата ICS Impulse е съчетание от хардуер и софтуер.
Пациентът носи един чифт леки, плътно прилепнали очила, на които е монтирана малка, лека и бърза вътрешна
камера и полупосребрено огледало. Това прозрачно огледало отразява изображението на окото на пациента
в камерата. Окото се осветява от слаб инфрачервен светодиод, който е невидим за пациентите. Малък сензор
в очилата измерва движението на главата. Системата на очилата е лека, но трябва да бъде поставена стабилно
на главата, за да се минимизира плъзгането.

Процес на изследване на импулс от главата
Основният тест на импулса от главата започва, когато изследващият застане зад пациента, на който са поставени
очилата:
•

Пациентът се инструктира да гледа във фиксационната точка, намираща се на проекционната повърхност
пред него, докато изследващият завърта главата на пациента хоризонтално под малък ъгъл (около
10-20 градуса) с внезапно, бързо и неочаквано движение, променяйки направлението и скоростта.

•

Очилата събират данни за главата и очите.

•

Жироскопът измерва скоростта на движение на главата (стимула).

•

Високоскоростната камера улавя изображението на окото.

•

Софтуерът Otosuite Vestibular обработва данните за скоростта на движение на главата и на очите (реакция).

•

Едновременното извеждане на данните за движението на главата и очите позволява на клинициста да
определи дали реакцията е в нормални граници, или не.

Позиционни и очнодвигателни тестове
•

Positional (Позиционен) тест се извършва, като пациентът се премести от една позиция в друга. В примера
на Dix-Hallpike (Дикс-Халпайк) пациентът е седнал, главата му се завърта на 45 градуса настрани, а след
това пациентът се премества от седнало положение в положение по гръб.

•

Oculomotor (Очнодвигателен) тест се извършва, като пациентът се инструктира да гледа в мишена
в различни направление или в различни среди.

•

При теста на Gaze (Поглед) пациентът е седнал и се инструктира да насочи погледа си наляво, надясно,
нагоре, надолу или централно. Тестът на Gaze (Поглед) може да бъде без или с приспособления за
закриване на очите.

Процедура за позиционни и очнодвигателни тестове
Софтуерът Otosuite Vestibular записва и извежда информацията, получена при тестовете Positional (Позиционен)
и Oculomotor (Очнодвигателен).
При Positional (Позиционен) и Oculomotor (Очнодвигателен) тест очилата събират данни за главата и очите:

ICS Impulse

•

Акселерометърът в очилата измерва относителната позиция на главата на пациента спрямо началната
й точка. Тази информация се запаметява и извежда в софтуера.

•

Високоскоростната камера улавя изображението на окото.

•

Софтуерът Otosuite Vestibular обработва данните за скоростта на движение на очите (реакцията).

7

Предназначение, предвидени потребители и целева група пациенти
•

Движението на очите се анализира, за да се определят скоростите на бавната фаза (SPV (СБФ)).

•

Данните за главата се използват само по време на събиране, за да се изведе дали главата на пациента се
движи и да се подпомогне изследващият да разположи правилно главата на пациента за теста.
Тази информация се нарича обратна връзка за позицията на главата. Софтуерът Otosuite Vestibular измерва
и извежда крива за позицията на очите и СБФ точките в графика.
Забележка • Обратната връзка за позицията на главата гарантира, че главата е разположена

правилно при всяка стъпка от маневрите.

Oculomotor (Очнодвигателният) модул има три теста, които не са SPV (СБФ) тестове:
–

Вестибулоокуларен рефлекс (VOR (ВОР))
Тестът за вестибулоокуларен рефлекс (ВОР) дава възможност за визуален вестибулоокуларен рефлекс
VVOR (ВВОР) и потискане на вестибулоокуларен рефлекс (VORS (ПВОР)). Тези тестове са много сходни
с теста на импулса от главата, но движението на главата е бавно (0,5 Hz) и малко (10 градуса).
При VVOR (ВВОР) пациентът е седнал и изследващият мести главата настрани (като синусоида), докато
пациентът гледа към мишена.
При VORS (ПВОР) пациентът е седнал и изследващият мести главата настрани (като синусоида), докато
пациентът гледа към движеща се точка, проектирана от очилата с помощта на един от лазерите.

Анализът е сходен с импулса от главата, при който едновременното извеждане на данните за движението
на главата и очите позволява на клинициста да определи дали реакцията е в нормални граници, или не.
–

Skew Deviation (Вертикално отклонение)
При теста за Skew Deviation (Вертикално отклонение) (познат и като тест със закриване на окото или
тест с редуващо се закриване на очите) пациентът е седнал или легнал по гръб, а изследващият закрива
или открива едно от очите. Софтуерът Otosuite Vestibular измерва кривата на позицията на окото при
закриване и откриване и средното изместване на позицията на окото.

–

При теста на 3-Laser Saccade (Сакади с 3 лазера) очилата извеждат лазерна мишена на случайни
позиции в хоризонталната равнина, а пациентът, в седнало положение, държи главата си неподвижно
и следи мишената само с очи. Софтуерът Otosuite Vestibular измерва пиковата скорост, точността
и закъснението на окото спрямо същите показатели за мишената.
Забележка • Ако сакадите не се възприемат, калибрирайте отново и повторете теста.

При лица, които не могат да задържат главата си неподвижна, може да се наложи да я
придържате неподвижна по време на калибриране и при събиране на данните.

Калориен тест
Caloric (Калориен) тест позволява да се извърши оценка на латералния полуокръжен канал.
Тестът може да се извърши:
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•

Монотермално: лявото и дясното ухо се затоплят или лявото и дясно ухо се охлаждат.

•

Битермално: лявото ухо се затопля и дясното ухо се затопля, лявото ухо се охлажда и дясното ухо
се охлажда.

•

Калориен тест с ледена вода се провежда чрез разтопяване на кубче лед и ухото се иригира с помощта на
спринцовка. Това обикновено се прави само ако няма реакция към битермална иригация.

ICS Impulse
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Използване на теста за спонтанност с калориен анализ
За да бъде калорийният анализ точен, трябва да се обсъди наличието на спонтанен нистагъм. За да определите
дали възниква спонтанен нистагъм, извършете тест за спонтанност или използвайте първите пет секунди на
реакцията на калорийния тест. Тестът се извършва с помощта на настройките в Options (Опции). Ако се
извършва тест за спонтанност, данните от него трябва да бъдат събрани преди провеждане на калорийния тест.
Данните за спонтанен нистагъм могат да бъдат събрани в теста Spontaneous Test - Supine or Sitting (Тест за
спонтанност – по гръб или седнал) или Caloric (Калориен).
При този вид тест се извършва оценка на движението на очите на пациента, когато те са в основната позиция,
гледайки напред, без никакъв визуален стимул. Съгласно ANSI S3.45 очите трябва да бъдат записвани
в продължение на минимум 20 секунди.

Елементи на тестовете
При извършване на Caloric (Калориен) тест:
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•

Очилата събират данните за хоризонталната и вертикалната позиция на очите, докато се извършва
отделно иригиране на левия или десния ушен канал с въздух или вода.

•

Камерата улавя изображението на окото.

•

Otosuite Vestibular обработва данните за позицията на очите.

•

Тестът Caloric (Калориен) се извършва със закриване на очите.

•

Пациентът е легнал по гръб, като главата му е завъртяна на 30° и очите са закрити.

•

Peak (°/s) (Пик (°/s)) се определя за всеки извършен тест (например Left Cool (Ляво охлаждане)).

•

Изчисляват се Peak (°/s) (Пик (°/s)) от всеки тест (реакция Total Right (Обща дясно) и реакция Total Left
(Обща ляво)), Unilateral Weakness (Едностранна слабост), Gain Asymmetry (Асиметрия на усилване)
и Directional Preponderance (Преобладаване по посока).

•

Unilateral Weakness (Едностранна слабост) (%) измерва дали реакциите от едното ухо са по-слаби от
реакциите на другото ухо.

•

Gain Asymmetry (Асиметрия на усилване) (%) измерва дали реакциите „бият“ повече в едната посока,
отколкото в другата, когато това не може да се обясни със спонтанен нистагъм.

•

Directional Preponderance (Преобладаване по посока) (%) измерва дали реакциите „бият“ повече в едната
посока, отколкото в другата, което обикновено се дължи на съществуващ спонтанен нистагъм.

Относно това ръководство
Това ръководство описва употребата на видео очилата ICS Impulse със софтуера Otosuite Vestibular за тестове на
вестибуларната система на пациенти. Ръководството описва основните характеристики на очилата, работния
процес с Otosuite Vestibular и работата с пациенти, потребители и тестови устройства.
Забележка • Тестовете и функциите в това ръководство може да не отразяват конфигурацията на
Вашата система.
Забележка • Вижте уебсайта на Natus за електронно копие на този документ.
Запознайте се с функциите на софтуера Otosuite Vestibular и на тестовото устройство, преди да изследвате
пациенти.

ICS Impulse
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Относно това ръководство
Копие на инструкциите за употреба в PDF формат е на разположение в свързаната продуктова област:
https://hearing-balance.natus.com/manuals
Потърсете „ICS Impulse“, щракнете върху иконата +, за да отворите менюто за документацията, след това
щракнете върху ръководството на Вашия език. Файловете могат да се разпечатват, записват или в тях да се
търси с Adobe Reader. Копие на Adobe Reader може да се изтегли директно от Adobe Systems (www.adobe.com).

3.1

Типографски условни обозначения
Значения на предупреждения, внимание и забележки
За привличането на вниманието Ви към информация относно безопасна и правилна употреба на устройството
или софтуера ръководството използва предупредителни текстове, както следва:
Предупреждение • Показва, че съществува вероятност от нараняване, смърт или други сериозни
нежелани реакции, свързани с употребата или неправилната употреба на устройството.
Внимание • Показва, че съществува възможност за проблем с устройството, свързан с неговото
използване или неправилна употреба. Такива проблеми включват неизправност на устройството,
отказ на устройството, повреда на устройството или повреда на друго имущество.
Забележка • Показва, че трябва да обърнете специално внимание.

3.2

Безопасност на ICS Impulse
Това ръководство съдържа информация и текстове за внимание, с които трябва да се съобразите, за да се
гарантира безопасната работа на системата ICS Impulse.
Забележка • Правилата и разпоредбите на местните органи, ако са приложими, трябва винаги да
се спазват.
Забележка • Неправилно боравене с устройството влияе на ефективността.

Информация за безопасност е посочена, където е уместно.
За общите аспекти на безопасност вижте Общи предупреждения, внимание и забележки.
Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с изделието, трябва да се докладва на производителя и на
компетентния орган на държавата членка, в която се намира потребителят и/или пациентът.

3.3

Работа с това ръководство
Раздели, икони и функции в прозорци, които могат да бъдат избрани, са показани в получер шрифт,
като например:
•

10

Щракнете върху Save (Запаметяване).

ICS Impulse

Разопаковане
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Разопаковане
1.

Разопаковайте внимателно устройството.
След като разопаковате устройството и аксесоарите, запазете опаковъчния материал. Ако се наложи да
изпратите това устройство за ремонт, оригиналният опаковъчен материал ще го защити от повреда при
транспортиране.

2.

Извършете оглед на устройството и аксесоарите за евентуални повреди.
Ако установите повреда, не използвайте устройството. Свържете се с местния дистрибутор за съдействие.

3.

Проверете спрямо опаковъчния лист, за да сте сигурни, че сте получили всички необходими части
и аксесоари. Ако в опаковката има липси, свържете се местния дистрибутор.

Монтаж
За да извършите монтажа на ICS Impulse, вижте:
•

Инсталиране на софтуера Otosuite Vestibular

•

Персонализиране за Вашето здравно заведение

•

Свързване на очилата към компютъра

•

Инсталиране на синхронизирано видео от помещението

•

Подредба на местоположения за тестове

•

Настройка на външен монитор

•

Импортиране на примерен материал

5.1

Инсталиране на софтуера Otosuite Vestibular

5.1.1

Системни изисквания
Операционна система
Процесор

64-битов Windows 10 Pro (Самостоятелен, Клиент, Сървър, Двата)
Процесор Intel i7 (минимум 9то поколение)

Памет

16 GB

Дисково пространство

500 GB

Конектори

До четири USB 3.0 конектора

Графична карта

Отделна графична карта с минимум 2 GB памет

Монитор

Разделителна способност на екрана 1600 x 900 при 100% DPI

Опционален VGA порт за свързване на външен монитор

Разделителна способност на екрана 1920 x 1080 при 100% или 125% DPI

5.1.2

ICS Impulse

Компоненти

Мишка, клавиатура

Достъп до интернет

По време на монтажа се препоръчва компютърът да е свързан
с интернет за инсталиране на камерата за синхронизирано
изображение от помещението.

Стартиране на инсталацията
1.

Поставете инсталационния диск за Otosuite Vestibular в компютъра.

2.

Ако съдържанието не се изведе автоматично, отидете до съответното устройство в Windows Explorer.

3.

Затворете всички програми в Windows, за да избегнете конфликт с инсталационната програма.
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4.

Не разкачвайте аксесоари, преди инсталацията да завърши.

5.

Щракнете два пъти върху файла Setup (Настройка), за стартирате инсталацията.
Инсталацията на софтуера Otosuite Vestibular може да изисква инсталирането на допълнителни
приложения. Приложението(ята) се извежда(т) в диалогов прозорец.
–

Щракнете върху Install (Инсталиране).
След като приложението се инсталира, компютърът може да се рестартира.

–

Впишете се в компютъра. След рестартиране инсталацията продължава автоматично.

6.

В приветстващия екран щракнете върху Next (Напред).

7.

Щракнете, за да приемете лицензионните споразумения, и след това щракнете върху Next (Напред).

8.

Извежда се екранът със статистически данни за използването. Щракнете върху Next (Напред).
Помощната програма за статистически данни за използването позволява споделянето на анонимни
статистически данни за използването с Natus, което ни помага да разбираме по-добре нуждите на
клиентите си и да подобряваме нашите продукти и услуги.
Помощната програма изпраща анонимни статистически данни за използването към Natus, когато
компютърът е свързан с интернет.
Можете да дезактивирате или активирате помощната програма за статистически данни за използването по
всяко време:
–

В приложението Otosuite Vestibular щракнете върху Options (Опции) в долната част на Workflow Panel
(Панел за работен процес).

–

Щракнете върху System Settings > Error Logs (Системни настройки > Регистрационни файлове на грешки).

Включват се само анонимни статистически данни за използването на софтуера Otosuite Vestibular, например
колко често се използват различните функции и колко често се щраква върху бутони и елементи от менюта.
Помощната програма не изпраща никакви лични данни или данни на пациенти, нито се включва
информация, която идентифицира компютъра или друг тип използване, свързана с компютъра.
По време на инсталацията на софтуера Otosuite Vestibular се инсталират и допълнителни програми, като
например SQL Server (база данни на Otosuite Vestibular), Access Database Engine (поддържа базата данни
Chartr).

Възможни съобщения за грешки
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Съобщения за грешки

Какво да правите, ако се изведат

Съобщения от защитната стена

Разрешете достъп.

Съобщение за Управление на потребителските
акаунти (UAC)

Приемете съобщението, защото не обозначава
проблем.

Съобщения за грешки в Microsoft Webcam или
SQL Server

Извеждат се, ако Microsoft е инсталирал актуализации
на Windows и компютърът не е бил рестартиран.
Рестартирайте компютъра и рестартирайте
инсталацията на софтуера.

ICS Impulse
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5.1.3

Избиране на вида инсталация
Когато инсталирате софтуера Otosuite Vestibular, можете да изберете между два вида инсталация:
•

мрежов вид инсталация

•

самостоятелен вид инсталация

Мрежов вид
инсталация

На един сървър е разположена базата данни за една или няколко работни
станции с клиент, на които е инсталирано приложението Otosuite Vestibular.
Препоръчваме мрежовите инсталации да бъдат настройвани с използване на
мрежови домейни.
Препоръчваме да не използвате работни групи, тъй като това изисква
използването на едно и също потребителско име и парола на всеки от
компютрите.

Самостоятелен
вид инсталация

На един компютър са разположени базата данни и приложението
Otosuite Vestibular.

Избиране на вида инсталация
Standalone installation (Самостоятелна инсталация)
SQL база данни и софтуерът Otosuite Vestibular
Изберете Standalone (Самостоятелна).
Щракнете върху Next (Напред).
За да продължите инсталацията, вижте Завършване на инсталацията.

Network installation – Server (Мрежова инсталация – Сървър)
SQL база данни и ограничена версия на софтуера Otosuite Vestibular (управление на пациенти, промени
на системни настройки и управление на база данни)
За да продължите инсталацията на сървъра, вижте Мрежова инсталация – Server (Сървър) или Both (Двата).

Network installation – Client (Мрежова инсталация – Клиент)
Софтуер Otosuite Vestibular
Изберете Client (Клиент) и щракнете върху Next (Напред).
Въведете номера на порта и името на сървърния компютър, получено от инсталацията на сървъра.
Щракнете върху Next (Напред).
За да продължите инсталацията, вижте Завършване на инсталацията.
Network installation – Both (Client and Server) (Мрежова инсталация – Двата (Клиент и Сървър)
SQL базата данни и софтуерът Otosuite Vestibular могат да поддържат инсталирането на допълнителни
клиенти.
За да продължите инсталацията на клиента и на сървъра, вижте Мрежова инсталация – Server (Сървър)
или и Both (Двата).

ICS Impulse
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5.1.4

Мрежова инсталация – Server (Сървър) или Both (Двата)
Когато извършвате инсталация на сървър/клиент, първо трябва да бъде инсталиран сървърът.
Преди да стартирате инсталацията, определете вида инсталация. Вижте Избиране на вида инсталация.
1.

Изберете Server (Сървър) или Both (Двата).

2.

Щракнете върху Next (Напред).
Въпреки че е възможно да промените номера на порта, който ще се използва от SQL сървъра,
препоръчваме да използвате изведения на екрана.

5.1.5

5.1.6

3.

Запишете си Port Number (Номер на порт) и Server Computer Name (Име на сървърен компютър), защото
тази информация ще е необходима за всички компютри с клиент. За компютри, свързани към принтер,
можете да разпечатате информацията.

4.

Продължете съгласно инструкциите, за да завършите инсталацията. Вижте Завършване на инсталацията.

Завършване на инсталацията
1.

Щракнете върху Install (Инсталиране).

2.

Извежда се прозорец за състоянието, който показва хода на инсталацията.

3.

Щракнете върху Finish (Завършване).

4.

Отворете функцията Display (Показване) в Control Panel (Контролен панел) на Windows и настройте DPI
на 100%.

5.

За да импортирате демонстрационни данни, вижте Импортиране на демонстрационни данни.

Персонализиране за Вашето здравно заведение
•

Самостоятелни инсталации
Трябва да въведете информацията за здравното заведение на всяка работна станция, на която е инсталиран
софтуерът.

•

Мрежови инсталации
Ако въведете информацията за здравното заведение на една станция с клиент, информацията се променя
на всички станции с клиент.

За първоначалното вписване приложението Otosuite Vestibular предоставя потребителско име и парола по
подразбиране. След като добавите един потребител с права на администратор, потребителското име
и паролата по подразбиране вече не са на разположение (полетата са празни). Използвайте новото
потребителско име и парола за по-нататъшните вписвания.

Избиране на език
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1.

В приложението Otosuite Vestibular щракнете върху Options (Опции) в долната част на Workflow Panel
(Панел за работен процес).

2.

Щракнете върху System Settings (Системни настройки).

3.

Щракнете върху раздела Workstation Settings (Настройки на работна станция).

4.

В списъка Select Program Language (Избиране на езика на програмата) щракнете върху желания език,
за да го изберете.

5.

Щракнете върху Yes (Да), за да рестартирате.

ICS Impulse
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Информация за здравното заведение
1.

В приложението Otosuite Vestibular щракнете върху Options (Опции) в долната част на Workflow Panel
(Панел за работен процес).

2.

Щракнете върху раздела Facility Info (Информация за здравното заведение).

3.

Въведете информация за здравното заведение. Вижте Опции – Facility Info (Информация за здравното
заведение).

Протоколи за тестове
1.

В приложението Otosuite Vestibular щракнете върху Options (Опции) в долната част на Workflow Panel
(Панел за работен процес).

2.

Щракнете върху раздела Protocols (Протоколи).
За да създадете или промените протоколи за тестове, вижте Опции – Protocol (Протокол).

Опции за отчети
1.

В приложението Otosuite Vestibular щракнете върху Options (Опции) в долната част на Workflow Panel
(Панел за работен процес).

2.

Щракнете върху раздела Report (Отчет).

Променете настройките, като например мястото на пощенския код или размера на хартията. Вижте
Опции – Reports (Отчети).

5.1.7

Актуализиране на софтуера Otosuite Vestibular
Когато надстройвате софтуера Otosuite Vestibular, не е възможно да промените вида на вече избраната
инсталация. Свържете се с местния представител, ако се налага да направите промени по вида на инсталацията.
Когато надстройвате инсталация на сървър/клиент, първо трябва да бъде надстроен сървърът.
Преди да надстроите софтуера, препоръчваме да експортирате всички данни на пациенти, които не са
били архивирани.
Ако се изведат съобщения от защитната стена, разрешете достъп.
За инструкции вижте Инсталиране на софтуера Otosuite Vestibular.

5.1.8

Деинсталиране на софтуера Otosuite Vestibular
Деинсталирането на софтуера Otosuite Vestibular ще премахне приложението, но не и другите програми, които
са били част от предишна инсталация на Otosuite Vestibular (например SQL Server, National Instruments и т.н.).

5.1.9

1.

Ако софтуерът на Otosuite Vestibular е активен, затворете приложението.

2.

Използвайте функцията на Windows за деинсталиране на програми.

Разширени системни настройки
Някои прозорци на System Settings (Системни настройки) са достъпни само за лица, за чиито потребителски
профил е активирана едната или и двете възможности:
•

Add User as Administrator (Добавяне на потребител като администратор)

•

Allow User to Change System Settings (Разрешаване на потребителя да променя системни настройки)

Вижте Раздел Administrator.

ICS Impulse
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5.1.9.1

Раздел Администратор
В този прозорец се извеждат данни за потребителя.
Този прозорец е достъпен само за потребители с права Add User as Administrator (Добавяне на потребител
като администратор).
1.

В приложението Otosuite Vestibular щракнете върху Options (Опции) в долната част на Workflow Panel
(Панел за работен процес).

2.

Щракнете върху раздела System Settings (Системни настройки).

3.

Щракнете върху раздела Administrator (Администратор).

Добавяне на нов потребител
За първоначалното вписване приложението Otosuite Vestibular предоставя потребителско име и парола
по подразбиране. След като добавите един потребител с права на администратор, потребителското име
и паролата по подразбиране вече не са на разположение (полетата са празни). Използвайте новото
потребителско име и парола за по-нататъшните вписвания.
Забележка • Създайте минимум един потребител с права на администратор.
Щракнете върху бутона New (Нов), за да добавите нови потребители.
Полета, обозначени със звездичка (*), са задължителни.
Паролата различава главни и малки букви.
За да предоставите права на достъп, щракнете, за да изберете:
•

Add User as Administrator (Добавяне на потребител като администратор)
Това предоставя на потребителя всички права в системата.
или

•

Allow User to Change System Settings (Разрешаване на потребителя да
променя системни настройки)
Това предоставя на потребителя всички права в системата, с изключение на:
–

Добавяне, редактиране или изтриване на потребители

–

Задаване на местоположения в мрежата за споделени папки (видео,
отчети (PDF), импортиране и експортиране)

–

Актуализиране на лицензите и фърмуера на приложението

Редактиране на данни за потребители
Изберете потребителя от списъка.
Щракнете върху бутона Edit (Редактиране).
Направете необходимите промени. Полета, обозначени със звездичка (*),
са задължителни.

Изтриване на потребител
Изберете потребителя от списъка.
Щракнете върху бутона Delete (Изтриване).
Щракнете върху OK (OK).
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5.1.9.2

Настройка на работната станция
Само потребители, в чиито профил е избрано Allow User to Change System Settings (Разрешаване на
потребителя да променя системни настройки), имат достъп до определени полета за промяна на
настройките на работната станция.
1.

В приложението Otosuite Vestibular щракнете върху Options (Опции) в долната част на Workflow Panel
(Панел за работен процес).

2.

Щракнете върху раздела System Settings (Системни настройки).

3.

Попълнете полетата с информация, предоставена от системния администратор.
Поз.

Настройки

Workstation Computer
Name
(Име на компютъра
на работната станция)
Workstation Location
(Местоположение на
работна станция)
Installation Profile
(Профил на инсталация)

•

Това е поле само за четене и показва името на компютъра, както
е назначено в Control Panel (Контролен панел) на Windows.

•

Това име се задава от потребителя и описва местоположението
на този компютър.

•

Това е поле само за четене и показва вида на инсталацията,
избран при инсталирането на софтуера – самостоятелна, сървър,
клиент или двата.

Client/Server Database
Port (Порт за клиент/
база данни на сървър)
E-Mail Configuration
(Имейл конфигурация)

•

Това поле е само за четене и показва номера на порта,
използван от клиента за достъп до базата данни в мрежата.

•

E-mail Server (Имейл сървър)
Този компютър от мрежата е отговорен за получаване,
насочване и доставяне на имейл съобщения.

•

From E-mail (От имейл)
Този имейл адрес изпраща имейл писма.

•

SMTP Port (Default = 25)
(SMTP порт (По
подразбиране = 25)
This server requires a
secure connection (SSL)
(Този сървър изиска
защитена връзка (SSL)

ICS Impulse

To E-mail (До имейл)
Този имейл адрес по подразбиране е адресът, до който се
изпращат имейл писмата. (Потребителят може да промени или
да добави към този имейл адрес.)

•

Това поле определя порта за протокола за обикновено
прехвърляне на имейли. (Най-често използваният е 25.)

•

Когато е избрана тази настройка, при изпращане на имейл се
използва протоколът за защита SSL (слой със защитени сокети).
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Поз.

Настройки

Outgoing Email Account
(Акаунт за изходящи
имейли)

•

Use default network credentials (Използвайте мрежови
идентификационни данни по подразбиране)
Използвайте мрежовите идентификационни данни по
подразбиране, за да се впишете в имейл сървъра.

•

Log in with user name and password (Впишете се с потребителско
име и парола)
Използва потребителското име и паролата, посочени в полетата
под този избор, за вписване в имейл сървъра.

Tele-Vestibular
(Теле-вестибуларен)
Select Program Language
(Избиране на езика на
програмата)

5.1.9.3

•

Щракнете, за да изберете Collection (Събиране) и/или Analysis
(Анализ).

•

При необходимост щракнете, за да изберете Transmit to
Specific IP (Предаване към конкретен IP).

•

Щракнете върху предпочитания език. Маркираният език започва
да се използва след рестартиране на приложението.

Промяна на местата за съхранение на експортирани, импортирани файлове,
видео файлове и PDF файлове с отчети
Когато софтуерът Otosuite Vestibular е инсталиран като мрежова инсталация, на сървърния компютър
се настройват места за съхранение по подразбиране за видео файлове и файлове с отчети, които ще
се споделят с всички станции с клиент.
На всяка отделна станция с клиент трябва да бъдат настроени места по подразбиране за експортирани
и импортирани файлове. Преди да продължите, трябва да се уверите, че нивото на разрешение за папката
е настроено така, че да позволява споделяне.

5.1.9.4

Промяна на мястото за съхранение
Потребители, в чиито профил е активирано Add User as Administrator (Добавяне на потребител като
администратор), могат да използват тази процедура, за да променят мястото, на което се съхраняват файловете.
В приложението Otosuite Vestibular
щракнете върху Options (Опции)
в долната част на Workflow Panel
(Панел за работен процес).
Изберете Изберете System Settings >
(Системни настройки >) раздел
Administrator (Администратор).
В прозореца Otosuite Vestibular
Storage Locations (Места за съхранение
на Otosuite Vestibular) щракнете
върху Browse (Прелистване) до
съответното поле.
Ако изберете папка в мрежата, уверете се, че папката е конфигурирана за споделяне.
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В прозореца Otosuite Vestibular Storage Locations (Места за съхранение на Otosuite Vestibular) щракнете
върху Browse (Прелистване) до съответното поле.
Изберете папката и щракнете върху OK (OK).
Новото местоположение за папката се извежда в прозореца Otosuite Vestibular Storage Locations
(Места за съхранение на Otosuite Vestibular).
Ако е необходимо, за всяко ново местоположение, което настроите, преместете съществуващите
файлове от предишното местоположение на новото.

Настройване на свойства на споделяне за ново място за съхранение
Ако за ново място за съхранение е избрана папка, която не е конфигурирана за споделяне, направете следното:
1.

Отидете до съответната папка.

2.

Щракнете с десен бутон върху папката, избрана за ново място за съхранение.

3.

Щракнете върху Share with (Споделяне с). Изберете Specific people... (Определени хора…).

4.

Изберете имена.

5.

Щракнете в полето до бутона Add (Добавяне).

6.

Въведете името и щракнете върху Add (Добавяне).

7.

За да промените разрешението, щракнете върху потребителското име, за да го маркирате.

8.

Щракнете върху стрелката за падащо меню отдясно и щракнете върху Read/Write (Четене/запис).

9.

Повторете стъпки 7 и 8, докато Read/Write (Четене/запис) е зададено за всички потребители, добавени
към списъка.

10. Щракнете върху Share (Споделяне).
11. Щракнете върху Done (Готово).

5.1.9.5

Относно софтуера
За да видите информация относно софтуера Otosuite Vestibular и компонентите, направете следното:
1.

В приложението Otosuite Vestibular щракнете върху Options (Опции) в долната част на Workflow Panel
(Панел за работен процес).

2.

Изберете System Settings > About (Системни настройки > Относно).

От този екран можете да актуализирате лиценза за Otosuite Vestibular и фърмуера на очилата.

5.1.9.6

•

Актуализиране на лиценза за софтуера

•

Актуализиране на фърмуера на очилата

Актуализиране на лиценза за софтуера
1.

В приложението Otosuite Vestibular щракнете върху Options (Опции) в долната част на Workflow Panel
(Панел за работен процес).

2.

Изберете System Settings > About (Системни настройки > Относно).
Само потребители с права на администратор могат да актуализират лиценза за софтуера.

ICS Impulse

3.

Щракнете върху Update License (Актуализиране на лиценз).

4.

Прелистете до мястото на новия лицензен файл (.otolic) и щракнете върху Open (Отваряне).
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5.1.9.7

Актуализиране на фърмуера на очилата
Само потребители с права на администратор могат да актуализират фърмуера на очилата.
Когато очилата са свързани към компютъра, Firmware version (Версия на фърмуера) показва текущата версия на
фърмуера. За да свържете очилата, вижте Свързване на очилата към компютъра.

5.1.9.8

1.

В приложението Otosuite Vestibular щракнете върху Options (Опции) в долната част на Workflow Panel
(Панел за работен процес).

2.

Изберете System Settings > About (Системни настройки > Относно).

3.

Щракнете върху Update Firmware (Актуализиране на фърмуер).

4.

Прелистете до мястото на файла с фърмуера на очилата *.otofw (*.otofw).

5.

Отворете файла. Поредица от съобщения уведомява за хода на процеса по надстройване.

6.

Следвайте инструкциите на екрана.

Регистрационни файлове на грешки
Забележка • Отстраняване и проследяване на грешки не трябва да се използва, освен ако не
е поискано от представители на Natus или персонала по поддръжката.
1.

В приложението Otosuite Vestibular щракнете върху Options (Опции) в долната част на Workflow Panel
(Панел за работен процес).

2.

Щракнете върху System Settings > Error Logs (Системни настройки > Регистрационни файлове на грешки).
Workstation
(Работна станция)

System Logging
(Регистри на системата)
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Workstation Computer
Name (Име на компютъра
на работната станция)

Това е поле само за четене и показва името на
компютъра, както е назначено в Control Panel
(Контролен панел) на Windows.

Workstation Location
(Местоположение на
работна станция)

Това име се задава от потребителя и описва
местоположението на този компютър.

Мястото, на което се съхраняват регистрационните файлове на грешките на
системата.
Allow Anonymous Usage
Statistics (Разрешаване на
анонимни статистически
данни за използването)

Щракнете, за да активирате/дезактивирате
събирането на анонимни статистически данни.
Вижте Стартиране на инсталацията.

Copy Logs (Копиране на
регистрационни файлове)

Щракнете, за да направите копие на всички
регистрационни файлове и да ги поставите на
посоченото място.

ICS Impulse
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Debug Tracing
(Трасиране за
отстраняване на грешки)

Enable Debug Tracing
(Активиране на трасиране
за отстраняване на
грешки)

Ако е поставена отметка, се включва ниво на
отстраняване на грешки за трасиране за
отстраняване на грешки.

Overwrite Existing Debug
Files (Презаписване на
съществуващи файлове за
отстраняване на грешки)

Поставете отметка, за да се извършва
презаписване на файла с трасирането при
всяко стартиране на приложението. Ако не е
поставена отметка, данните за трасирането се
добавят към текущия файл.

Trace Categories (comma
separated): (Категории
трасиране (разделени
със запетая):)

Тези полета се попълват с информация,
предоставена от отдела за поддръжка на
Natus.

Other Options:
(Други опции:)

Запазени за използване от Natus.

Място за съхранение на файловете за отстраняване на грешки.

5.2

Свързване на очилата към компютъра
Очилата са снабдени с един USB кабел, който се свързва директно към компютъра.
1.

Свалете капаците от лещите на очилата.
Запазете капака. Когато очилата не се използват, поставяйте капака на мястото му, за да се предотврати
натрупването на прах върху лещите.

2.

Свържете USB кабела на очилата към посочения USB порт. Вижте Технически спецификации. Инсталирането
на драйвера за очилата отнема няколко минути.
Забележка • Използвайте същия USB конектор при всяко свързване на очилата.
Забележка • Използвайте USB 3.0 порт.

5.2.1

Включване и изключване на очилата
Включване на очилата
1.

Стартирайте компютъра.

2.

Свържете USB кабела на очилата към един от USB портовете на компютъра.
Очилата се включват.

3.

Стартирайте софтуера Otosuite Vestibular.
Очилата се свързват автоматично към софтуера Otosuite Vestibular.

Изключване на очилата
Предупреждение • За да изключите очилата, разкачете устройството от мрежовото
захранване, като извадите USB кабела или като изключите компютъра.

5.2.2
ICS Impulse

Установяване на лицензите, инсталирани в очилата
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1.

В приложението Otosuite Vestibular щракнете върху Options (Опции) в долната част на Workflow Panel
(Панел за работен процес).

2.

Изберете System Settings > About (Системни настройки > Относно).
Актуалните лицензи са посочени в полето Features (Функции).

5.2.3

Инсталиране на допълнителни лицензи в очилата
Update License (Актуализиране на лиценз) е дезактивирано за всички потребители, с изключение на
потребители с права на администратор.
За да инсталирате един или няколко допълнителни лиценза за софтуера Otosuite Vestibular, трябва да ги
инсталирате в очилата.
Вижте Относно софтуера.

5.3

Инсталиране на синхронизирано видео от помещението
Функцията за синхронизирано видео от помещението извършва запис на видео и аудио.
Свържете USB кабела към USB конектор на компютъра.
Инсталацията започва автоматично. Ако се изведе съобщение относно драйвера, следвайте инструкциите
на екрана.

5.4

Подредба на местоположения за тестове
Изискванията за средата на провеждане на тестовете може да се различават в зависимост от вида на
провеждания тест:

5.4.1

•

За тестове и калибриране, при които се използва фиксационна точка, е необходима стена или друга
твърда повърхност, която да се използва като проекционна повърхност. Вижте Подредба за тестове
с фиксационна точка.

•

При някои тестове се изисква използване на стол за пациента. Вижте Подредба за тестове със стол.

•

За тестове с използването на кушетка за прегледи може да се наложи осигуряването на допълнително
пространство за кушетката. Вижте Подредба за тестове с кушетка за прегледи.

•

При тестове, в които се използват видео записи от помещението, трябва да се предвиди място за монтаж
на видео камера. Вижте Подредба за тестове със синхронизирано видео от помещението.

Подредба за тестове с фиксационна точка
Фиксационна точка е самозалепваща точка, която се поставя на стена или друга твърда повърхност, която служи
като проекционна повърхност, за калибриране на тестовата апаратура и за провеждане на теста.

Поставяне на фиксационната точка
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1.

Изберете подходяща стена или твърда повърхност.

2.

Залепете една от фиксационните точки, предоставени със системата, на стената на нивото на очите
на пациента.
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Забележка • Когато устройство не може да бъде калибрирано, щракнете върху Default (По
подразбиране), за да използвате калибрационната стойност по подразбиране (Δ = 21). Уверете се,
че пациентът гледа право напред във фиксационната точка, преди да щракнете върху Default
(По подразбиране).

5.4.2

Подредба за тестове със стол
При повечето тестове пациентът може да седне удобно на стол.
Забележка • Ако слагате пациента да седне на стол, столът трябва да е неподвижен и да не
се върти.
Столът трябва да се разположи на минимум един метър от проекционната повърхност. Тази позиция се
използва за калибриране. Вижте Подредба за тестове с фиксационна точка.

5.4.3

Подредба за тестове с кушетка за прегледи
При някои тестове, като например позиционния и калорийния тест, пациентът трябва да се разположи удобно
на кушетка за прегледи, където да може да сяда и да лежи по гръб.
Кушетката за прегледи трябва да се разположи на минимум един метър от проекционната повърхност.
Тази позиция се използва за калибриране. Вижте Подредба за тестове с фиксационна точка.

5.4.4

Подредба за тестове със синхронизирано видео от помещението
Забележка • Ако използвате Synchronized Room Video (Синхронизирано видео от помещението), може
да се наложи да коригирате позицията на камерата така, че цялата глава на пациента да се вижда
във видеото по време на събиране на данните. Ако записвате звук, разположете камерата така,
че да сведете околния шум до минимум.

5.5

5.6
ICS Impulse

Настройка на външен монитор
1.

Свържете външния монитор към компютъра.

2.

Отворете функцията Display (Показване) в Control Panel (Контролен панел) на Windows.

3.

Уверете се, че мониторът на компютъра е разпознат като основен монитор (1) и разширете показването
към втори монитор.

4.

Стартирайте софтуера Otosuite Vestibular.

5.

В приложението Otosuite Vestibular щракнете върху Options (Опции) в долната част на Workflow Panel
(Панел за работен процес).

6.

Щракнете върху General (Общи).

7.

В раздела External Monitor (Външен монитор) щракнете, за да активирате полето за отметка Display
(Показване).

8.

Щракнете върху заглавната лента на новия прозорец и плъзнете прозореца към външния монитор.

9.

Щракнете върху малкото поле в горния десен ъгъл, за да изведете максимален размер на прозореца.

10. Настройките се запазват при затваряне и рестартиране на приложението.

Настройка на опциите за захранването
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Монтаж
Забележка • Компютърът трябва винаги да е включен в мрежовото захранване, когато се събират
данни за импулса от главата. Не използвайте акумулаторната батерия за захранване на компютъра.
Настройването на опциите за захранване за оптимална ефективност намалява възможността кадровата честота
да спадне под 219 кадъра/секунда. (Импулсите от главата ще бъдат отхвърлени, ако кадровата честота спадне
под 219 кадъра/секунда.)

5.7

1.

Отворете Control Panel (Контролен панел) на Windows и щракнете върху Power Options (Опции за
захранването).

2.

При необходимост щракнете върху Hide additional plans (Скриване на допълнителни планове),
за да видите опцията High performance (Висока производителност).

3.

Активирайте опцията High performance (Висока производителност).

4.

Щракнете върху Change plan settings (Промяна на настройките за плана).

5.

Изберете Never (Никога) за всички опции (и двете опции On battery (На батерия) и Plugged in (Включен).

6.

Щракнете върху Save changes (Записване на промените).

Презентиране с дистанционно управление
С приложението Otosuite Vestibular може да се използва отделно закупено дистанционно управление за
презентации за различни функции.
Следните дистанционни управления за презентации са изпитани и съвместими с приложението:

5.8

•

Logitech Wireless Presenter R400

•

Kensington Wireless Expert Presenter

•

Targus Laser Presentation Remote

Импортиране на примерен материал
Импортиран примерен материал може да се използва за различни цели:

5.8.1

•

Да се улесни запознаването на потребителите с начина на работа със софтуера Otosuite Vestibular и за
съпоставяне на резултати.

•

Макросите в отчитането помагат на потребителите да определят симптоми, находки от теста и резултати.

Импортиране на демонстрационни данни
За да улесните запознаването със софтуера Otosuite Vestibular, използвайте демонстрационните данни за
преглеждане на данни за пациента и анализ при различни диагнози.
В блока Patient Selection (Избиране на пациент) щракнете върху Existing
(Съществуващ).
Щракнете върху Import (Импортиране).
Щракнете върху бутона Browse (Прелистване).
Отидете до папката Imports (Импортирания):
C:\ProgramData\Otometrics\OTOsuiteV\Imports\DemoData
Щракнете върху папката DemoData (Демонстрационни данни) и щракнете върху
OK (OK).
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Очила ICS Impulse
Изберете всички пациентски файлове в прозореца Patient Import (Импортиране
на пациент).
Щракнете върху Import (Импортиране).
Щракнете върху OK (OK).
Ако актуализирате софтуера или добавяте лицензи, препоръчваме да импортирате всички нови файлове
с демонстрационни данни.

5.8.2

Импортиране на списъци с примерни отчети
Когато импортирате списъци, изберете Remove Existing List (Премахване на съществуващ списък), за да
замените съществуващия списък с импортирания. Изберете Keep Existing List (Запазване на съществуващ
списък), за да добавите импортирания списък към съществуващия списък.
Ако актуализирате софтуера или добавяте лицензи, препоръчваме да импортирате отново Impressions
(Впечатления) и Macros (Макроси). Всички персонализирания на вече импортирани впечатления и макроси
се запазват.

6

1.

В Workflow Panel (Панел за работен процес) изберете блока Work (Работа), след което Report (Отчет).

2.

Щракнете върху вида на отчетните елементи, които желаете да импортирате. Могат да бъдат импортирани
следните списъци с примерни отчети:
–

Symptoms (Симптоми)

–

Impressions (Впечатления)

–

Macros (Макроси)

3.

Щракнете върху файла със списък с отчети на езика, на който желаете да импортирате.

4.

Щракнете върху Open (Отваряне).

5.

Щракнете върху Save (Запаметяване).

Очила ICS Impulse
Очилата ICS Impulse представляват чифт леки, плътно прилягащи монокулярни очила.

ICS Impulse
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Очилата са снабдени с:
A. Лазерен проектор
B. Видеокамера, която записва движенията на окото на пациента
C. Инфрачервен светодиод, който осветява окото на пациента. Пациентът не вижда светодиода
D. Прозрачно огледало, което отразява изображението на окото на пациента в камерата
E. Сензор за движение (не е показан), който регистрира движенията на главата на пациента
F. Ремък за глава (не е показан), който захваща стабилно очилата върху главата на пациента

6.1

Смяна на лицевата подложка
Внимание • Лицевата подложка за еднократна употреба трябва да бъде сменяна при всеки
пациент и не трябва да се почиства или използва повторно. Изхвърлете я съгласно местните
разпоредби.
1.

За да свалите лицевата подложка, разгънете леко очилата от противоположната на камерата страна
и извадете лицевата подложка. Освободете лицевата подложка от другата страна.

2.

Подравнете зъбчето на лицевата подложка с отвора на очилата от страната на камерата.

3.

Уверете се, че лицевата подложка е влязла в носовата част.

4.

Сгънете леко очилата от срещуположната страна, подравнете зъбчето на лицевата подложка с отвора от
тази страна на очилата.

5.

Проверете отново дали двете страни са влезли докрай, като притиснете при всяка от страните.

Изхвърляне на използвани лицеви подложки
Няма специални изисквания за изхвърляне на лицеви подложки.

7

Работен процес с Otosuite Vestibular
Софтуерът Otosuite Vestibular предлага набор от тестове, които се използват за оценка на вестибулоокуларен
рефлекс и нистагъм, както и възможности за визуализация и отчитане на резултати в едно мощно компютърно
приложение.
Софтуерът Otosuite Vestibular е проектиран да работи с видео очила, произведени от Natus. Този раздел описва
основните характеристики и функции на софтуера Otosuite Vestibular.

26

ICS Impulse

Работен процес с Otosuite Vestibular

Workflow Panel (Панел за работен процес)
Workflow Panel (Панел за работен процес) представя елементите на
обичайния работен процес с Otosuite Vestibular, при който по време на
сесия с пациент обикновено се изпълняват една или няколко функции.
•

Patient Selection (Избиране на пациент)
Създаване на запис за пациент или избиране на съществуващ запис
за пациент.

•

Current Patient (Текущ пациент)
Извеждат се данните за избрания пациент. При необходимост могат
да бъдат редактирани.

•

Work (Работа) – Collect (Събиране)
–

Калибрирайте преди провеждане на тест.

–

Изберете теста. Лицензът в очилата определя кои групи тестове
са достъпни.

–

Извършете теста.

•

Work (Работа) – Review (Преглед)

•

Work (Работа) – Report (Отчет)

Преглед на събраните данни.
Генериране на отчет със събраните данни.
•

Options (Опции)
Промяна на настройки, ако е необходимо.

7.1

Инструкции към пациента преди теста
Внимание • Тест за импулс от глава не трябва да се извършва на пациенти с шийна травма
или пациенти, които са били инструктирани от своите лекари да ограничат или да избягват
движения в шийната област.

Забележка • Преди пациентът да пристигне за теста трябва да му дадете следните общи препоръки:

7.2

•

Да не консумира алкохол 48 часа преди теста.

•

Да не нанася грим в областта на очите.

•

Да не поставя цветни контактни лещи.

•

Да носи удобно облекло.

Стартиране на софтуера Otosuite Vestibular
Включете компютъра.
Щракнете два пъти върху иконата на Otosuite Vestibular.

Вход в системата
Нова инсталация на софтуера Otosuite Vestibular се предоставя снабдена с потребителско име и парола на
Administrator (Администратор).
Не изтривайте първото потребителско име или паролата от екрана за вписване, преди да е добавено поне
едно ново потребителско име с парола. Уверете се, че поне един потребител има права на администратор.
ICS Impulse
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За информация относно добавянето на нови потребители вижте задачата „Добавяне на нов потребител“ в
Раздел Administrator.
Въведете потребителското си име в диалоговия прозорец за вписване.
Въведете Вашата парола.
Щракнете върху Login (Вход).

Изход от системата
За да излезете от системата, щракнете върху бутона Logout (Изход) в долната част
на екрана.

7.3

Основен екран на софтуера Otosuite Vestibular
A

A. Workflow Panel
(Панел за
работен процес)
B. Работна област

B

C. Бутони за общи
функции

C

A. Workflow Panel (Панел за работен процес)
Workflow Panel (Панел за работен процес) представя елементите на обичайния работен процес
с Otosuite Vestibular, при който по време на сесия с пациент обикновено се изпълняват една или
няколко функции.
B. Работна област
Когато изберете функция или вид тест, те се извеждат в тази област. Това може да включва област
с графика, поточно видео от окото и различни прозорци, като например прозорци за калибриране
преди провеждане на тест, за стартиране на тест и за събиране, преглед и съпоставяне на данни.
Маркираният раздел на тест над работната област показва текущо избраната функция.

28

ICS Impulse

Работен процес с Otosuite Vestibular
C. Бутони за общи функции

7.4

•

Бутон за Ръководство за потребителя, който извежда ръководството за потребителя.

•

Бутон Options (Опции) за персонализиране на опциите за теста. Вижте Опции.

•

Бутон Logout (Изход) за изход от софтуера Otosuite Vestibular.

•

Бутони Hide Workflow Panel (Скриване на панел за работен процес) и Display Workflow
Panel (Показване на панел за работен процес) за скриване или показване на Workflow
Panel (Панел за работен процес).

Блок Patient Selection (Избиране на пациент)
Блокът Patient Selection (Избиране на пациент) в Workflow Panel (Панел за работен процес) служи за създаване
на записи за пациенти и търсене на съществуващи записи за пациенти.

Създаване на нов запис за пациент
1.

В Workflow Panel (Панел за работен процес), в блока Patient Selection (Избиране на пациент), щракнете
върху бутона New (Нов).
Извежда се екранът за създаване на нов запис за пациент.
Можете да създадете записа за пациента предварително.

2.

Въведете информацията за новия пациент.
•

Полета, обозначени със звездичка (*), са задължителни.

Забележка • Датата на раждане и полът на пациента са задължителни за определяне на възрастово
обусловени нормативни данни, които ще се използват за нивата на усилване на импулса от главата
за този пациент.

3.

Щракнете върху бутона Save (Запаметяване).

Отваряне на съществуващ запис за пациент
1.

В Workflow Panel (Панел за работен процес), в блока Patient Selection (Избиране на пациент), щракнете
върху бутона Existing (Съществуващ).
Извежда се екранът за търсене на съществуващи записи за пациенти.
В списъка с пациенти можете видите обобщена информация за тестовете на всеки пациент, да редактирате
записи за пациент и да обедините записи за пациент.
Тази отметка в съответните колони за тестове обозначава, че за пациента са събрани един
или няколко теста.
Символът за уникален идентификатор обозначава, че изследващият е маркирал един или
няколко теста или видеоклипове за конкретна цел. Това може да е свързано например
с абнормни резултати или резултати, предвидени за използване в проучване и т.н.

ICS Impulse

2.

За да потърсите конкретен пациент, щракнете върху най-горното празно поле и въведете няколко знака
с идентифицираща информация, например фамилията на пациента.

3.

За да отворите записа за пациента, щракнете два пъти върху името на пациента
или щракнете върху бутона Open (Отваряне).
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Вижте:

7.5

•

Блок Current Patient (Текущ пациент)

•

Обединяване на два записа за пациент

Блок Current Patient (Текущ пациент)
Когато отворите запис за пациент, блокът Current Patient (Текущ пациент) показва необходимите данни
за избрания пациент.
Вижте:
•

7.6

Редактиране на данни за пациент

Блок Work (Работа)
В блока Work (Работа) имате достъп до трите основни функции за работа
с данни от тестове в софтуера:
•

Collect (Събиране)
След като създадете нов запис за пациент или изберете съществуващ
запис за пациент, щракнете върху Collect (Събиране), за да стартирате
работния процес по събиране на данни. Вижте Събиране на данни.

•

Review (Преглед)
След като сте събрали данни за нов пациент или сте избрали
съществуващ запис за пациент, щракнете върху Review (Преглед),
за да прегледате данните. Вижте Преглед на данни.

•

Report (Отчет)
След като сте събрали данни за нов пациент или сте избрали
съществуващ запис за пациент, щракнете върху Report (Отчет),
за да генерирате отчет. Вижте Отчитане на данни.

Текущо избраните функции са маркирани, за да се открои работният
процес.
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7.7

Подготовка за провеждане на тест
В зависимост от тестовете в протокола, който ще използване за изследването, можете да се наложи да
изпълните някои или всички от следните стъпки:
•

Работа с протоколи

•

Поставяне на очилата на пациента

•

Работа със закриване на очите

•

Настройка на ROI (ОИ) и праг

•

Настройка за събиране на ротаторни данни
Събирането на ротаторни данни изисква лицензионен ключ за Torsional (Ротаторен).

7.7.1

•

Калибриране

•

Записване на видеоклипове на очни движения

Работа с протоколи
Софтуерът Otosuite Vestibular се доставя с няколко предварително настроени протокола. Един от тези протоколи
е предварително определен като протокол по подразбиране.
Един протокол се състои от един или няколко теста.
Можете да
•

използвате показания протокол по подразбиране

•

изберете друг протокол

•

коригирате настройките на тестовете в протокола

•

създадете нов протокол

Използване на показания протокол по подразбиране
Протоколът, настроен за използване по подразбиране,
е показан в падащия списък Select Protocol (Избиране
на протокол) в блока Collect (Събиране).

ICS Impulse
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Показват се тестовете, включени в протокола, като тестът, който
ще бъде изпълнен пръв, се маркира при свързване на очилата.

Избиране на друг протокол
•

При необходимост щракнете, за да изберете протокола, който желаете да използвате, от падащия списък
Select Protocol (Избиране на протокол).

Коригиране на настройките на тестовете в протокола
Най-добрата практика е да коригирате настройките на тестовете в протокола преди тестовата сесия. Вижте
Опции – Protocol (Протокол).

Добавяне или премахване на тестове в протокола по подразбиране
Вижте Опции – Protocol (Протокол).

Импортиране на протоколи и на опции по подразбиране
Можете да импортирате протоколи по подразбиране за ICS Impulse.
Ако сте направили промени по настройките и желаете да се върнете към настройките по подразбиране, можете
да използвайте файла Default Options (Опции по подразбиране).
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1.

Щракнете върху бутона Options (Опции) в долната част на Workflow Panel (Панел за работен процес).

2.

Щракнете върху раздела General (Общи).

3.

В раздела Import/Export Test and Report Options (Опции за импортиране/експортиране на тест и отчети)
щракнете върху бутона Import (Импортиране).

4.

Отидете до папката C:\ProgramData\Otometrics\OtosuiteV.

5.

Щракнете върху папката Options (Опции) и щракнете върху OK (OK).

6.

Изберете Protocols (Протоколи) или Default Options (Опции по подразбиране).

7.

Изберете опциите, които желаете да импортирате.

8.

Щракнете върху Import (Импортиране).

9.

Щракнете върху OK (OK).
ICS Impulse
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7.7.2

Разполагане на пациента
За подробни описания относно разполагането на пациента вижте Справочното ръководство за ICS Impulse.

Калибриране
Разположете пациента на минимум един метър от стената или друга гладка повърхност, която може да се
използва като проекционна повърхност. Тази позиция ще се използва за калибриране.
Забележка • Ако слагате пациента да седне на стол, столът трябва да е неподвижен и да не се върти.
След като разполагането на пациента завърши, трябва да калибрирате оборудването за тестове върху пациента.
Вижте Калибриране.

7.7.3

Поставяне на очилата на пациента
Преди да поставите очилата на пациента, трябва да се уверите, че
•

на очилата е поставена неизползвана лицева подложка

•

огледалото е чисто и без драскотини

Вижте
•

Смяна на лицевата подложка.

•

Поддръжка.

•

„Смяна на ремъка“ в Поддръжка.

Когато очилата са поставени правилно, те прилягат удобно върху носната кост и не се изплъзват по време на теста.
Забележка • Доброто поставяне на очилата е важно. Неправилното поставяне може да доведе
до събиране на неточни данни. Изплъзването на очилата често води до неточни стойности на
усилването (твърде голямо).
Забележка • Уверете се, че всички стъклени повърхности са чисти и без драскотини, преди да
пристъпите към теста.
Забележка • Можете да намерите повече информация в обучителното видео или на адрес
https://hearing-balance.natus.com/products-services/ics-impulse.

Видове лицеви подложки
Лицева подложка № 1

Лицева подложка № 2

Внимание • Лицевата подложка за еднократна употреба трябва да бъде сменяна при всеки пациент
и не трябва да се почиства или използва повторно. Изхвърлете я съгласно местните разпоредби.
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1.

Поставете очилата с лицева подложка № 1 на пациента и стегнете ремъка.

2.

Стегнете ремъка достатъчно добре, така че очилата да не се изплъзнат по време на тестовете.

3.

Оставете известна хлабина по кабела, за да може главата да се движи по време на тестовете, и поставете
кабелната щипка на дрехите на пациента в горната част на дясното рамо на пациента.

4.

Уверете се, че очите са широко отворени, а клепачите са разположени така, че да не пречат на
регистрирането на зеницата. При необходимост коригирайте кожата около окото на пациента:

5.

–

Наклонете долната част на очилата навън и настрани от лицето. Издърпайте кожата под окото надолу
и коригирайте позицията на очилата така, че да придържат кожата неподвижна.

–

Наклонете горната част на очилата навън и настрани от лицето. Издърпайте кожата над окото нагоре
и коригирайте позицията на очилата така, че да придържат кожата неподвижна.

Уверете се, че очилата прилягат правилно. Ако има пролуки между очилата и лицето на пациента,
обмислете използването на лицева подложка № 2.

Често пъти пролуки се появяват, когато на пациент с плоска носна кост се използва лицева подложка № 1.
Използването на неправилната лицева подложка и повторното използване на лицеви подложки може да
доведе до лошо качество на данните.
Забележка • Уверете се, че ремъкът е цял и здрав, преди да го използвате на пациента.

Неправилно поставяне на очилата
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Пример 1 – Данни, събрани при пациент, който няма плоска носна кост
С лицева подложка № 1
С лицева подложка № 2

Стойностите за усилването са разсеяни и кривите
за окото са по-големи от кривата за главата. Тези
данни са резултат от изплъзване на очилата.

Стойностите за усилването са събрани заедно
и кривите за очите са с намалена амплитуда.
Тези данни са резултат от правилно поставяне
на очилата.

Пример 2 – Данни, събрани при пациент с плоска носна кост
С лицева подложка № 1
С лицева подложка № 2

Стойностите за усилването са събрани заедно
и кривите за окото са под кривата за главата.
Тези данни са резултат от правилно поставяне
на очилата.

7.7.4

Стойностите за усилването са разсеяни и
кривите за окото са шумни. Лицева подложка № 2
е била неудобна, което е принудило пациента да
мига прекомерно и му е попречило да задържи
погледа си на фиксационната точка по време
на маньовъра за импулс от главата.

Записване на видеоклипове на очни движения
Можете да запишете видеоклип на очните движения на пациента без анализ или измервания за съществуващи
и нови пациенти. Едновременно може да бъде записан и видеоклип от помещението.

Записване на синхронизирано видео от помещението
Ако използвате Synchronized Room Video (Синхронизирано видео от помещението), може да се наложи да
коригирате позицията на камерата така, че цялата глава на пациента да се вижда във видеото по време на
събиране на данните.
Ако записвате звук, разположете камерата така, че да сведете околния шум до минимум.
Можете да активирате или да дезактивирате използването на Synchronized Room Video during Collection
(Синхронизирано видео от помещението по време на събиране) в долната част на Workflow Panel (Панел
за работен процес).
За да отворите записа за пациента, щракнете два пъти върху името на пациента или
щракнете върху бутона Open (Отваряне).
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Записване на видеоклип на окото
След като създадете нов запис за пациент или изберете съществуващ запис за
пациент, щракнете върху Collect (Събиране) в блока Work (Работа).
От падащия списък изберете тест за запис или видеоклип за възпроизвеждане.
Щракнете върху бутона Start (Старт).
Щракнете върху бутона Stop (Стоп), за да спрете записването.

При необходимост въведете бележки в долния десен прозорец.
Няма ограничение за продължителността на видеозаписа. По-дългите видеозаписи обаче създават по-големи
файлове на твърдия диск.
Вижте също Размери на видеофайлове.

7.7.4.1

Опции за видеозапис
Прозорецът Video (Видео) показва изображение на окото.
По подразбиране е поставена отметка на Record (Запис).
Видеозаписът на окото и събирането на данни започват.
За да можете да възпроизвеждате събраните данни, поставете
отметка в полето Record (Запис).
Когато записвате видео на окото, разполагате със следните опции за представяне на изображението:
•

Eye Image (Изображението
на окото)

•

Pupil Image (Изображение
на зеницата)

Бутони и възможности за избор при видеозапис
Бутон Start (Старт)
•

Стартира записа на видеоклип.

Бутон Stop (Стоп)
•
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Спира записа на видеоклип.
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Възпроизвеждане на видео
•

Изберете теста за възпроизвеждане на видеоклип.
Списъкът с видеоклиповете, събрани за избрания пациента, се извежда заедно с информация за
всеки видеофайл.
Видеоклипът е придружен с информация за записа.
Описание
Date & Time (Дата и час)

•

Дата и час на създаване на видеоклипа.

•

За записа е било избрано Vision (Без закриване на очите) или
Vision Denied (Със закриване на очите).

•

За да маркирате файл за определена цел (например за да обозначите
абнормни резултати), активирайте полето за отметка под заглавието
на колоната, обозначено с този символ.

Бутони и възможности за избор при Playback (Възпроизвеждане)
•

Play (Възпроизвеждане)
Възпроизвежда видеоклипа.

•

Pause (Пауза)
Поставя видеоклипа на пауза.

•

Stop (Стоп)
Спира видеоклипа.

•

Delete Right Video (Изтриване на десен видеоклип)
Изтрива видеоклипа(овете) за избрания тест.

Speed (Скорост)

7.7.4.2

•

Normal (Нормална)

•

Slow (Бавна)

•

Slower (По-бавна)

Размери на видеофайлове
Размерът на видеофайла зависи от опциите, избрани за протокола, дали се записва видео от помещението,
дали е активирано компресирането на видео на окото, както и от дължината на записания видеоклип.
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7.8

Събиране на данни
За да съберете данни за нов или съществуващ пациент,
щракнете върху Collect (Събиране) в блока Work (Работа).
Извежда се протоколът, зададен като протокол, използван по
подразбиране. За да промените протокола по подразбиране,
вижте Опции – Protocol (Протокол).
При необходимост щракнете, за да изберете протокола, който
желаете да използвате, от падащия списък Select Protocol
(Избиране на протокол) в блока Collect (Събиране).
Показват се тестовете, включени в протокола, като тестът,
който ще бъде изпълнен пръв, се маркира при свързване
на очилата.
Ако протоколът съответства на включените очила, започва
последователността за настройка.
Ако последователността за настройка не започне, проверете
дали протоколът съответства на използваните очила.

7.8.1

Настройка на ROI (ОИ) и праг
Трябва да настроите ROI (ОИ) (Област на интерес), преди да извършвате каквито и да било тестове.
Изберете протокола и теста в Workflow Panel (Панел за работен
процес).
В горната част на работното пространство се извежда
прозорецът за настройка на ROI (ОИ) (Област на интерес)
и регистрирането на зеницата.
Лентата с инструменти между горния и долния прозорец
показва стъпката, която изпълнявате в момента.
Разположете пациента. Вижте Разполагане на пациента.
–

За инструкции само относно правилното поставяне на очилата вижте Поставяне на очилата
на пациента.
Забележка • За инструкции за работа със закриване на очите вижте Работа със
закриване на очите.

В горния прозорец разположете ROI (ОИ) около зеницата:
–

Щракнете в центъра на зеницата, за да центрирате
зеленото поле върху нея.

За по-лесна настройка на регистрирането на зеницата, можете
да изберете вида на извежданото изображение. Щракнете
върху желания бутон в лентата с инструменти между горния
и долния прозорец:
–
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Display Grayscale Image (Извеждане на изображението
в нива на сивото)

>
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–

Display Pupil Location (Извеждане на местоположението
на зеницата)

Избраното се използва само за настройка на регистрирането
на зеницата. Видео на око се записва винаги в нива на сивото.
>
Ако зеницата не е била регистрирана автоматично, щракнете
върху бутона Disable Manual Thresholding (Дезактивиране на
ръчно определяне на праг).
Системата центрира координатния кръст върху зеницата.
Регистрирането на зеницата гарантира, че системата следи
зеницата правилно по време на калибриране и при събирането
на данни.
Помолете пациента да гледа във фиксационната точка.
За да оцените проследяването на зеницата, наблюдавайте
координатния кръст. Ако координатният кръст не може да
проследи зеницата, например ако се движи постоянно и не
остане центриран върху зеницата, използвайте бутоните на
плъзгача за прага, за да регулирате.
Направете допълнителни корекции, за да премахнете
евентуални бели зони извън бялото кръгло изображение
на зеницата.
При необходимост сега можете да извършите калибриране.
Щракнете върху бутона Next (Напред). За да извършите
калибриране, вижте Калибриране.

7.8.2

Калибриране
Предупреждение • По време на тази процедури лазерите са включени. Не гледайте
директно в лазерите. Използването на контролни приспособления или настройки,
или извършването на процедури, различни от посочените тук, може да доведе до
излагане на опасно лъчение.
При процедурата на калибриране пациентът се инструктира да мести последователно погледа си между две
точки, които се извеждат, когато се включат лазерите. При изместването на погледа на пациента системата
проследява движението на зеницата.
Калибрационните стойности се запаметяват автоматично. Запазената калибрационна стойност може да се
използва за всички тестове. Не е необходимо повторно калибриране между тестовете, освен ако очилата са
се изместили. Ако затворите записа за пациента и след това го отворите пак, калибрирането трябва да се
извърши отново.
Забележка • След като калибрирането завърши, не променяйте позицията на очилата на главата
на пациента.
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Калибриране на системата
При необходимост щракнете върху бутона Help video (Помощен видеоклип).
Разположете пациента пред стена, по която няма визуални елементи, отвличащи
вниманието.
Инструктирайте пациента да държи главата си неподвижно и да следи лазерната
точка само с очи.
Стартирайте калибровъчната последователност: щракнете върху бутона за
калибриране Run (Изпълнение).
При необходимост въведете бележки в долния десен прозорец.

Използване на калибровъчната процедура по подразбиране
Помолете пациента да гледа право напред. При необходимост поставете
фиксационна точка на стената.
Включете централния лазер.
Инструктирайте пациента да гледа в лазерната точка.
Щракнете върху бутона за калибриране Default (По подразбиране).

Извършване на проверка на глава
Препоръчваме да извършите проверка на глава, преди да пристъпите към тестовете.
Ако обаче се налага, можете да щракнете върху бутона Skip Head Check (Пропускане
на проверка на глава), за да пропуснете проверката на глава.
Помолете пациента да гледа във фиксационната точка.
Щракнете върху бутона Start Head Check (Стартиране на проверка на глава).
Завъртете главата на пациента на едната и на другата страна под малък ъгъл (около 10 градуса)
за 10 секунди. Екранът показва таймер за обратно отброяване.
Уверете се, че скоростите на окото и главата съвпадат.
Ако скоростите на окото и на главата не съвпадат, трябва отново да калибрирате пациента и да прегледате
анамнезата на пациента.
Отваря се прозорецът Collection (Събиране) и софтуерът е готов да започне
събирането на данни.
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Пример за правилно калибриране
В този пример скоростите на окото и главата съвпадат.

Пример за неправилно калибриране
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7.8.3

Работа със закриване на очите
Спомагателни тестове обикновено се извършват без или със закриване на очите.

Подготовка на оборудването за закриване на очите
Ако бъде избран тест, за който е необходимо оборудването за закриването на очите, софтуерът извежда
подкана потребителят да се подготви за тест със закриване на очите.
1.

Не извършвайте тестове в напълно тъмно помещение. Макар да НЕ е очевидно, известно количество околна
светлина е от полза за постигане на напълно тъмна тестова среда за пациента и за оптимални резултати.

2.

При пациенти с дълги мигли се препоръчва гримът да бъде премахнат изцяло. Грим, отложен по
вътрешността на черния прозорец на чашката за дясното око (през която се проследява зеницата
и се записва окото), влияе отрицателно на проследяването на зеницата и записването на окото.

3.

Отворете комплекта за закриване на очите. Той съдържа чашка за дясното око и превръзка за лявото око.
Внимание • Не докосвайте черния прозорец.
Когато боравите с чашката за дясното око, докосвате само пластмасовата рамка на чашката
за окото. Масла в кожата понижават ефективността на противозамъгляващото покритие
на прозореца. Отпечатъци от пръсти затрудняват проследяването на зеницата.
Внимание • Еднократният комплект за закриване на очите трябва да бъде сменян при всеки
пациенти и не трябва да се почиства или използва повторно. Изхвърлете я съгласно местните
разпоредби.

Чашка за дясно око

Превръзка за ляво око

4.

Поставете чашката за дясно око. Вижте Поставяне на чашката за дясно око.

5.

Поставете превръзката за ляво око. Вижте Поставяне на превръзката за ляво око.

6.

Уведомете пациента, че за кратко ще бъде в напълно тъмна среда. Уверете пациента, че макар очите му да
са закрити, камерата в очилата ще може да запише движението на окото му.

Поставяне на чашката за дясно око
1.

Свалете пластмасовия гръб от задната страна на чашката.

2.

Помолете пациента да отвори широко очи.
Забележка • Чашката се поставя най-лесно, когато сте седнали на нивото на пациента, а не сте се
надвесили над него.
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3.

Помолете пациента да гледа право напред. Зеницата трябва да бъде центъра на черния прозорец.

4.

Ако клепачът на пациента е отпуснат, придържайте клепача, когато поставяте чашката. Това ще помогне
окото на пациента да се задържи широко отворено по време на теста.
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5.

Прегънете вътрешния ръб на чашката и поставете ръба да легне върху дясната страна на носа.

A. Ръб
6.

B. Прегънете вътрешния ръб

Уверете се, че чашката е разположена централно върху окото (не е изкривена нагоре или надолу).
Внимание • Не докосвайте черния прозорец.
Когато боравите с чашката за дясното око, докосвате само пластмасовата рамка на чашката
за окото. Масла в кожата понижават ефективността на противозамъгляващото покритие на
прозореца. Отпечатъци от пръсти затрудняват проследяването на зеницата.

7.

Притиснете леко по ръбовете, за да се уверите, че има плътно прилягане по целия периметър. Уверете се,
че под чашката не прониква светлина.

Поставяне на превръзката за ляво око
1.

Свалете пластмасовия гръб от задната страна на превръзката.

2.

Помолете пациента да си затвори окото.

3.

Поставете превръзката с широката страна към носа. Уверете се, че превръзката е разположена централно
върху окото (не е изкривена нагоре или надолу).

4.

Притиснете леко по ръбовете, за да се уверите, че има плътно прилягане по целия периметър. Уверете се,
че под превръзката не прониква светлина.

Проверка за проникване на светлина
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1.

Дайте време на пациента очите му да привикнат.

2.

Попитайте го дали вижда някаква светлина. Уверете се, че пациентът не гледа директно към светлинен
източник.

3.

След като сте поставили добре чашката и превръзката за закриване на очите и пациентът не вижда никаква
светлина, продължете с поставяне на очилата на пациента.
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Поставяне на очилата с решението за закриване на очите
Преди да поставите очилата върху решението за закриване на очите, трябва да се уверите, че на очилата
е поставена нова, неизползвана лицева подложка.
1.

В приложението Otosuite Vestibular отворете тест от групата тестове Oculomotor (Очнодвигателен),
Positional (Позиционен) или Caloric (Калориен). или, от групата тестове Videos (Видеоклипове) отворете
Video Record/Playback (Запис/възпроизвеждане на видеоклип). В теста трябва да бъде активирана
настройката Vision Denied (Със закриване на очите).

2.

Поставете очилата на пациента, като чашката трябва да е разположена централно в тях.

3.

Стегнете ремъка така, че очилата да останат на пациента по време на теста, но очилата НЕ трябва толкова
стегнати, колкото е необходимо при тестове за импулс от главата.
Забележка • Ремъкът трябва да бъда стегнат само толкова, че очилата да останат на мястото
си по време на теста (спонтанен нистагъм, поглед, позиционен и калориен). Не стягайте ремъка,
колкото бихте го стенали за тестове за импулс от главата. Прекалено стегнатият ремък ще
притиска приспособлението за закриване на очите в лицето, което ще причини дискомфорт и ще
затрудни записването на движението на окото.

4.

Уверете се, че окото е разположено централно в прозореца на чашката.
Добра позиция

Недобра позиция

A. Не е центрирано вертикално: Трябва да се вижда повече от
клепача над окото.
B. Не е центрирано вертикално: Трябва да се вижда по-малко от
зоната под окото.
C. Не е центрирано хоризонтално: Вътрешният ръб на чашката
не е достатъчно близо до носа. Забележете ъгъла на окото
при ръба на чашката.

Сваляне на чашката и превръзката за закриване на очите
Внимание • Бавното сваляне на чашката и превръзката за закриване на очите е много
по-приятно, отколкото бързото сваляне.
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1.

Помолете пациента да си затвори очите.

2.

Бавно отделете чашката и превръзката от лицето на пациента.
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7.8.4

Настройка за събиране на ротаторни данни
Събирането на ротаторни данни изисква лицензионен ключ за Torsional (Ротаторен).
Забележка • Без лиценз за Torsional (Ротаторен) не е възможно да се установи дали има Torsional
(Ротаторен) нистагъм по време на теста. С лиценза за Torsional (Ротаторен) стават достъпни
кривата за позицията на окото и SPV (СБФ) графиката. Когато лицензът е наличен, събирането
на ротаторни данни трябва се активира в Options (Опции) > [вид тест].
1.

Изберете Options (Опции) > [вид тест].

2.

Активирайте Torsional (Ротаторен), като щракнете върху полето за отметка в колоната за ротаторен тест.
Забележка • Избиране на Vision Denied (Със закриване на очите) или на Torsional (Ротаторен)
променя събираната кадрова честота на 60 fps (кадъра в секунда). Тази честота позволява на
затвора на камерата да остане отворен по-дълго (увеличава продължителността на
експонацията), което води до по-високо качество на изображението.

При първия път, когато системата регистрира, че в рамките на сесията извършвате тест, изискващ събиране на
ротаторни данни, софтуерът ще изведе подкана да настроите ротаторен тест. Това може да се случи дори след
като сте извършили някои от тестовете в протокола. Настройка за ротаторен тест трябва се извърши веднъж за
Vision (Без закриване на очите) и веднъж за Vision Denied (Със закриване на очите).

Регистриране на еталонен кадър за ротаторен тест
Регистриране на еталонен кадър за ротаторен тест трябва да се извърши в рамките на дадена тестова сесия:
•

еднократно за всички тестове без закриване на очите
и

•

еднократно за всички тестове със закриване на очите

Когато софтуерът Otosuite Vestibular отчете, че желаете да регистрирате еталонен кадър за Torsional (Ротаторен),
ще се изведе екран, в който ще бъде регистрирано изображението.
1.

Инструктирайте пациента да гледа право напред и да държи очите си отворени.

2.

Щракнете върху бутона Capture Eye Frame (Регистриране на кадър на окото).

Еталонните кадри за Torsional (Ротаторен) се извеждат в горната част на работното пространство.
Еталонните кадри се сравняват със събраните данни, за да се установи дали има ротаторно очно движение.
Еталонните кадри могат да се използват за всички последващи SPV (СБФ) тестове.
3.

Ако качеството е лошо, инструктирайте отново пациента и щракнете отново върху Capture Eye Frame
(Регистриране на кадър на окото).
Добро качество

ICS Impulse

Лошо качество
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Ако сесията е била прекъсната или изображението е било лошо, щракнете върху бутона Setup (Настройка),
който сега включва бутона Capture Eye Frame (Регистриране на кадър на окото) и извършете повторно
регистриране на изображението.

7.8.5

Представяне с дистанционно управление
Представянето с дистанционно управление предлага алтернативен начин за осъществяване на някои от
тестовите функции:
•

Когато използвате Head Position
Feedback (Обратна връзка за
позиция на главата)

Преди да започне събирането на данни, вместо да
щракнете върху Center (Център), натиснете и задръжте
левия бутон за минимум 2 секунди. (Екранът се
актуализира след освобождаване на бутона.)

•

За да стартирате тест

Натиснете левия бутон.

•

За да увеличите продължителността
на теста

След като започне събирането на данни, натиснете и
задръжте левия бутон, докато звуковият сигнал потвърди,
че тестът е бил удължен. (Екранът се актуализира след
освобождаване на бутона.)

•

За да спрете тест

Натиснете десния бутон.

•

За да поставите маркер за събитие
върху кривата за произволен СБФ
тест

След като събирането на данни започне, натиснете левия
бутон.

•

За да маркирате кривата за тест
Skew Deviation (Вертикално
отклонение)

Натиснете левия бутон, за да посочите, че окото е закрито.
Натиснете левия бутон, за да посочите, че окото не
е закрито.

За повече информация относно презентирането с дистанционно управление вижте Презентиране
с дистанционно управление.

7.8.6

Лента с инструменти Collect (Събиране)
Бутоните, изведени в лентата с инструменти, зависят от избраните тестове. Те могат да се зададат в Options
(Опции).
Бутоните в лентата с инструменти са изведени в последователността, в която са необходими, и са разделени
на функционални групи. Елементът в текущо изпълняваната последователност е маркиран в зелено.

Изпълнени елементи са обозначени със зелена отметка.
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Подготовка за събиране на данни – ROI и калибриране
Вижте Настройка на ROI (ОИ) и праг и Калибриране.
Бутон

Функция
Бутон за състояние, показващ, че е извършено калибриране.

Disable Manual Thresholding (Дезактивиране на ръчно определяне на праг)/
Enable Manual Thresholding (Активиране на ръчно определяне на праг)
•

Щракнете, за да дезактивирате или активирате автоматичното
регистриране на зеницата.

Display Grayscale Image (Извеждане на изображението в нива на сивото)/
Display Pupil Location (Извеждане на местоположението на зеницата)
•

Бутон

Щракнете, за да изведете изображението на окото в нива на сивото или
в черно и бяло.

Функция
Бутон за състояние, показващ, че еталонният кадър за ротаторен тест е бил
регистриран.
Turn Center Laser On (Включване на централен лазер)/ Turn Center Laser Off
(Изключване на централен лазер)
•

Щракнете, за да включите или изключите функцията на централния лазер.

Turn Stimulus Laser On (Включване на стимулен лазер)
•

Щракнете, за да включите стимулния лазер без измерване на реакцията
на пациента, за да запознаете пациента с теста.

Turn Stimulus Laser Off (Изключване на стимулния лазер)
•

Щракнете, за да изключите стимулния лазер и да завършите теста.

Run Calibration (Изпълнение на калибриране)
•

Щракнете, за да извършите калибриране.

Default Calibration (Калибриране по подразбиране)
•

Щракнете, за да използвате калибрирането по подразбиране за този
пациент.

Start Head Check (Стартиране на проверка на глава)
•

Щракнете, за да стартирате проверката на глава.

Skip Head Check (Пропускане на проверка на глава)
•

Щракнете, за да пропуснете проверката на глава.

Accept (Приемане)
•

ICS Impulse

Щракнете, за да приемете стойностите на настройка за калибрирането
и проверката на глава.
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Процедура за събиране на данни

Record On (Включване на запис)/Record Off (Изключване на запис)
•

Щракнете, за да изберете запис на видеоклип за движението на окото
и/или синхронизирано видео от помещението.

Disable Manual Thresholding (Дезактивиране на ръчно определяне на праг)/
Enable Manual Thresholding (Активиране на ръчно определяне на праг)
•

Щракнете, за да дезактивирате или активирате автоматичното
регистриране на зеницата.

Display Grayscale Image (Извеждане на изображението в нива на сивото)/
Display Pupil Location (Извеждане на местоположението на зеницата)
•

Щракнете, за да изведете изображението на окото в нива на сивото или
в черно и бяло.

Turn Center Laser On (Включване на централен лазер)/Turn Center Laser Off
(Изключване на централен лазер)
•

Щракнете, за да включите или изключите функцията на централния лазер.

Центриране на пациента
Бутон

Функция
Center (Център)
•

Щракнете, за да изведете позицията на главата на пациента в началото
на теста. Извежда се симулиран изглед на главата на пациента
в пространството.

Събиране на данни
Бутон

Функция
Start (Старт)
•

Щракнете, за да стартирате събирането на данни.

Stop (Стоп)
•

Щракнете, за да спрете събирането на данни. Системата спира да
записва и запаметява данните.

Cancel (Отказ)
•

Щракнете, за да откажете събирането на данни. Няма да бъдат
запаметени данни.

Event (Събитие)
•
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Щракнете, за да добавите маркираща звездичка върху графиката,
обозначаваща настъпване на събитие.
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Бутон

Функция
Extend (Увеличаване)
•

Щракнете, за да увеличите максималната продължителност на събирането
на данни след продължителността, зададена по подразбиране.
Максималната продължителност може да бъде регулирана. Вижте Опции.

Help Video (Помощен видеоклип)
•

7.8.7

Щракнете, за да видите демонстрационен видеоклип за текущо
избрания спомагателен тест.

Общ преглед на екрана Collect (Събиране)
A

A. Име на теста

B

B. Легенда за кривите

C

C. Прозорец с криви
D. Лента с инструменти
E. Извеждане на видео на
окото

D

F. Извеждане на позицията
на главата или на видео
от помещението

E
F

Този вид екран се извежда при повечето тестове.
Функция

Описание

A. Име на теста

Заглавието на екрана показва текущо избрания тест.

B. Легенда за кривите

Легендата за кривите показва цветовете, свързани с кривите, изведени
в комплект в Options (Опции) за контакт.

C. Прозорец с криви

Прозорецът с криви показва кривите, регистрирани за конкретния тест.

D. Лента с инструменти

Вижте Лента с инструменти Collect (Събиране).

E. Извеждане на видео
на окото

Видеото на окото показва движението на очите във връзка с кривата. Тази
информация не се запаметява, освен ако не е направена настройка за това
в Options (Опции).

F. Извеждане на
позицията на главата или
на видео от помещението

•

Извеждане на позицията на главата
Извеждането се настройва в Options (Опции), когато се избира
обратната връзка за позиция на главата. На екрана се извежда
приблизително представяне на главата на пациента в пространството.
Обратната връзка за позицията на главата може винаги да бъде
възпроизведена.

•

Извеждане на видео от помещението
Когато се избере видео от помещението, то подава в реално време
изображение от помещението по време на теста.
Видео от помещението може да бъде възпроизведено само когато тази
опция е активирана и видеото е било запаметено.

ICS Impulse
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Общ преглед на екрана Head Impulse (Импулс от главата)
Този вид екран се извежда при екрана Head Impulse (Импулс от главата).
A. Име на теста

A

B. Прозорец с крива
в реално време

B
C

C. Прозорец за
обучителни криви

D
E

D. Импулси от главата и
отхвърлени импулси

F

E. Обратна връзка от
системата и към
оператора

G

F. Лента с инструменти

H

G. Извеждане на видео
на окото
H. Извеждане на
позицията на окото
или на видео от
помещението

Функция

Описание

Име на теста

Заглавието на екрана показва текущо избрания тест.

Прозорец с крива
в реално време

Този прозорец позволява проследяване на движението на главата и окото,
докато се извършва теста за импулс от главата. Видът на избрания тест
(Латерален, LARP или RALP) определя коя крива за главата се извежда в
получер шрифт. Изведената в получер шрифт крива за главата следва да се
движи, когато постъпва импулс от главата. Останалите две криви за главата
следва да бъдат сравнително равни. Това гарантира, че стимулираният
канал е този, който сте предвидили да изследвате.

Прозорец за обучителни
криви

В този прозорец сивите обучителни криви представят формата на добри
импулси от главата при различни скорости: 100, 150, 200 и 250 °/s.
Реалните криви за главата и окото са наложени върху сивите обучителни
криви. Кривата за окото е представена в зелено. По оста Y се разполагат
бели точки, които обозначават скоростите на събраните импулси от главата.
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Приети импулси

По време на теста приетите импулси от главата се извеждат за леви и десни
импулси.

Отхвърлени импулси

Леви и десни импулси от главата, които не са правилно изпълнени,
се обединяват в броя отхвърлени импулси.

Обратна връзка и към
оператора и от системата

Обратната връзка към оператора и от системата предоставя на извършващия
тест насоки относно евентуални грешки в отхвърлени импулси от главата.
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Функция

Описание
Вижте също Лента с инструменти Collect (Събиране).
•

Hide real time trace graph (Скриване на графика с крива в реално време)/
Display real time trace graph (Показване на графика с крива в реално
време)
Скрива/показва кривата в реално време и увеличава размера на
обучителната крива.

•

Spontaneous Nystagmus (Спонтанен нистагъм)
Поставете отметка в това поле, когато има налице спонтанен нистагъм
или погледен нистагъм, за да предотвратите неправилното отхвърляне
на добри импулси от главата.

Прозорец за извеждане
на видео на окото

Този прозорец позволява проследяване на заснеманите действия на очите.

Извеждане на позицията
на окото или на видео от
помещението

Прозорецът извежда изображение на главата и записва позицията на
главата на пациента в пространството. То може да се възпроизвежда
успоредно с кривата за събиране на данни и видео от окото.

Ако планирате да продължите тестовете след латералните импулси от главата, софтуерът ще изведе поетапни
указания за настройката на LARP и RALP. Тези екрани са оформени като екрана за Head Impulse (Импулс от
главата).

7.9

Преглеждане на данни
Раздел Analysis (Анализ)
Този вид екран се извежда при повечето тестове.
•

Прозорец Eye Position Traces (Криви за позицията на окото)

Кривите за очите са центрирани около курсора. Разпечатката на отчета съдържа кривата,
центрирана около курсора.
За да изведете кривите за позицията на окото, поставете
отметки в полетата на легендата за кривите:
–

HR – хоризонтален

–

VR – вертикален

–

TR – ротаторен

Избраното се отразява в прозореца Slow Phase Velocity (Скорост на бавна фаза).
Когато затворите записа за пациента или изберете друг тест от списъка с тестове за този пациента,
извежданото на екрана се връща към избраното в Options (Опции).

ICS Impulse
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•

Прозорец Slow Phase Velocity (Скорост на бавна фаза)

Тази графика показва силата на нистагъма като отделни нистагмени точки, установени от алгоритъма за
SPV (СБФ) за кривите хоризонтален десен (HR (ХД)) и вертикален десен (VR (ВД)).
SPV Peak (°/s) (Пик на СБФ (°/s)) е обозначен в графиката
с квадрат.

•

–

За да изберете определена точка, щракната върху нея
или използвайте клавишите с лява или дясна стрелка,
за да се придвижите между точките (т.е. между ударите).

–

Ако алгоритъмът не е открил пик, задайте ръчно пика за
тази крива.

Прозорец Analysis Details (Подробности за анализа)

Test Type (Вид на теста)

Име на теста, за който са събрани данни

Operator (Оператор)

Лицето, което е било вписано в приложението Otosuite Vestibular,
когато са били събрани данните

Calibration
(Калибриране)

Информация за извършеното калибриране

Test Time (Време на
провеждане на теста)

Датата и часът, когато е започнало събирането на данни

Elapsed Time
(Изминало време)

Продължителност на теста

Analysis Begin Time
(Начало на анализа)

Часът, в който е започнал анализът

Стойности на SPV (СБФ)
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Point (°/s) (Точка (°/s))

Скорост на бавната фаза на избраната точка (избрания удар)

Peak (°/s) (Пик (°/s))

Точката, в която е зададен пикът на скоростта на бавната фаза

Avg (°/s) (Средна (°/s))

Средна скорост на всички анализирани данни

Min (°/s)
(Минимална (°/s))

Минимална скорост на всички анализирани данни

Max (°/s)
(Максимална (°/s))

Максимална скорост на всички анализирани данни
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•

Прозорец Video (Видео)

В прозореца Video (Видео) можете да възпроизвеждате видеоклип на очните движения на пациента
и позицията на главата на пациента по време на теста.
За да възпроизвеждате видео, вижте Възпроизвеждане на събраните данни.

Раздел Vision and Vision Denied (Без и със закриване на очите)
•

Прозорец Eye Position Traces (Криви за позицията на окото)
Кривите за окото се извеждат без и със закриване на очите. За описание на кривите за окото вижте раздела
Analysis (Анализ).

•

Прозорец Test List (Списък с тестове)
Този прозорец показва извършените тестове.

•

Прозорец Vision and Vision Denied Analysis (Анализ без и със закриване на очите)
Тази графика предоставя на потребителя непосредствено сравнение на средните стойности за СБФ без
и със закриване на очите за тестови състояния на поглед централно, поглед надясно, поглед наляво,
поглед нагоре и поглед надолу за стойностите на хоризонтален (HR), вертикален (VR) и ротаторен (TR)
тест за всяко проследяване.
Очите в горната част на колоните показва кои данни са изведени в момента:

Показва средната стойност на СБФ при хоризонтален, вертикален и ротаторен
тест за проследяванията за който и да е от тези тестови състояния, получен без
закриване на очите
Показва средната стойност на СБФ при хоризонтален, вертикален и ротаторен
тест за проследяванията за който и да е от тези тестови състояния, получен със
закриване на очите

ICS Impulse

HR

Хоризонтален (HR): отнася се до стойностите за хоризонтално проследяване за
средната стойност на СБФ

VR

Вертикален (VR): отнася се до стойностите за вертикално проследяване за средната
стойност на СБФ
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TR

Ротаторен (TR): отнася се до стойностите за ротаторно проследяване за средната
стойност на СБФ

x̄ SPV (°/s)
(x̄ СБФ (°/s))

Средната стойност на СБФ за тестовото състояние без и със закриване на очите,
както е зададена от софтуера (или актуализирана от потребителя)
Съотношение на средната стойност на СБФ при хоризонтален, вертикален
и ротаторен тест за проследяванията за който и да е от тези тестови състояния,
получен без или със закриване на очите

Раздел Gaze Graph (Графика за поглед)
•

Прозорец Eye Position Traces (Криви за позицията на окото)
Този прозорец показва кривите за позицията на окото за избрания тест.
За описание на кривите за окото вижте раздела Analysis (Анализ).

•

Прозорец Test List (Списък с тестове)
Този прозорец показва вече направени тестове.

•

Прозорец Gaze Graph Analysis (Анализ на графика за поглед)
Тази графика показва резултати от автоматичния анализ.

A

B

C

D

E

За всяко тестово състояние се определя относителната позиция на окото. Всяко тестово състояние
е представено от поле в графиката:
A. Поглед надясно в лявото поле (гледано от страната на пациента към изследващия)
B. Поглед нагоре в най-горното поле
C. Поглед централно в централното поле
D. Поглед надолу в най-долното поле
E. Поглед наляво в дясното поле
Нистагъмът за всяко тестово състояние се оценява като направление, скорост и амплитуда. Праговите
стойности за интензивност за стрелката се задават в Options (Опции). Стрелките в схемата показват:
–

направлението (точките в дадена посока, гледано от страната на пациента към изследващия)

–

интензивност на амплитуда (според дебелината на ствола на стрелката)

–

интензивност на скорост (според дебелината на опашката на стрелата) на нистагъма

–

кръг, обозначаващ, че не е открит нистагъм

За всяко избрано състояние на тест на поглед се извеждат следните параметри:
–

7.9.1

Direction (Направление): посоката, в която „бие“ нистагъмът

–

SPV x̄ (°/s) (СБФ x̄ (°/s)): средната скорост на бавната фаза на нистагъма в градуса в секунда

–

Amplitude (°) (Амплитуда (°)): средната амплитуда на нистагъма в градуси

Преглед на тестове на пациенти
Можете да прегледате списък с всички тестове, направени на даден пациент.
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1.

В Workflow Panel (Панел за работен процес) изберете блока Patient Selection (Избиране на пациент)
и щракнете върху раздела Existing (Съществуващ).

2.

Потърсете пациента, чиито тестове желаете да прегледате.

3.

В Workflow Panel (Панел за работен процес) щракнете върху Review (Преглед) в блока Work (Работа).
Прозорецът извежда всички данни, събрани за този пациент.

4.

Щракнете върху име на тест, за да изведе всички данни, свързани с теста.
Тази отметка в съответната колона за теста обозначава, че за пациента са събрани един
или няколко теста.
Символът за уникален идентификатор обозначава, че изследващият е маркирал един или
няколко теста или видеоклипове за конкретна цел. Това може да е свързано например
с абнормни резултати или резултати, предвидени за използване в проучване и т.н.
Videos (Видеоклипове)
Oculomotor (Очнодвигателен)
Head Impulse (Импулс от главата)
Positional (Позиционен)
Caloric (Калориен)
Special Nystagmus (Специален нистагъм)

7.9.2

Възпроизвеждане на събраните данни
Кривите за позицията на окото и видеото от окото могат да бъдат възпроизвеждани синхронизирано
с обратната връзка за позицията на главата или видео от помещението, записано по време на теста.
Бутони и възможности за възпроизвеждане на видео

Play from Cursor
(Възпроизвеждане от
курсора)

Изберете, за да стартирате възпроизвеждането от позицията на
курсора. Ако не бъде избрано, възпроизвеждането започва от
началото на кривата.

Speed (Скорост)

•

Normal (Нормална)
Видео от окото с 30 кадъра в секунда може да бъде
възпроизвеждано само на нормална скорост.

•

Slow (Бавна)
Видео от окото с 60 кадъра в секунда може да бъде
възпроизвеждано само на нормална или бавна скорост.

•

Slower (По-бавна)
Видео от окото с > 60 кадъра в секунда може да бъде
възпроизвеждано само на нормална, бавна или по-бавна скорост.

ICS Impulse
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Бутони и възможности за възпроизвеждане на видео

7.10

Play (Възпроизвеждане)

Стартира синхронизираното възпроизвеждане.

Pause (Пауза)

Поставя синхронизираното възпроизвеждане на пауза.

Stop (Стоп)

Спира синхронизираното възпроизвеждане.

Отчитане на данни
•

След като изберете запис за пациент, щракнете върху Report (Отчет) в блока Work (Работа).

•

Прозорецът Report (Отчет) показва отчета по подразбиране. Отчетът включва последният набор от данни,
събрани за този пациент. Отчетът по подразбиране се запаметява автоматично.

•

За да направите помени по текущия отчет, вижте Редактиране на отчети.

•

За да направите помени по настройките по подразбиране за всички отчети, вижте Опции – Reports
(Отчети).

Настройка на стандартен отчет
Вижте Редактиране на отчети.
За да настроите отчет, в раздела Report Options
(Опции за отчети) поставете отметки в полетата
за опциите, които желаете да включите в отчета.
Щракнете върху разделите Symptoms
(Симптоми), Impressions (Впечатления) и Macros
(Макроси) и щракнете, за да изберете други
опции.

•

Select All (Избиране на всички)
Щракнете, за да изберете всички опции.

•

Deselect All (Отмяна на избора на всички)
Щракнете, за да отмените избора на всички
опции.

7.10.1

Опции за отчети
Ако това е нов пациент, отчетът в този прозорец е автоматично създаденият отчет по подразбиране.
За пациент с един или няколко отчета, отчетите се извеждат в отделните раздели в списъка с отчети,
включително дата и част на създаване на всеки отчет.
Отметка в колоната за групата тестове обозначава, че отчетът съдържа данни за групата тестове. Можете да
прегледате предварително всички отчети за този пациент.

56

ICS Impulse

Работен процес с Otosuite Vestibular

Комбиниране на сесии или видове тестове в един отчет
Можете да създадете нов отчет, който комбинира няколко тестови сесии и/или няколко вида тестове
в един отчет.
За да създадете нов отчет, щракнете
върху New (Нов).
За да добавите тест към отчета, щракнете
върху раздела за групата тестове и
поставете отметка в полето за теста, който
да бъде включен в списъка Include Results
From (Включване на резултати от).

Списъкът Include Results From (Включване на резултати от) е разделен по групи тестове.
Тестовете са изведени с дата и час на теста, както и име на теста. Името е видът на теста и направлението на
теста. В зависимост от теста, както и от настройките и забележките, добавени към теста, тази информация може
също да бъде предоставена:
Данни за Vision Denied (Със закриване на очите)
Данни за Vision and Vision Denied (Без и със
закриване на очите)
Данни за Gaze Graph (Графика за поглед)
Данни за Head Impulse (Импулс от главата)
Данни за Positional (Позиционен)
Данни за Caloric (Калориен)
Включен в съпоставката Head Shake (Разклащане
на глава)
Абнормни данни
Remarks
(Забележка)

Забележки, въведени от изследващия

Избиране на елементи от данни
За всяка група тестове трябва да изберете елементите от данни, които да бъдат включени в отчета:
От списъка Select Report Options (Избиране на опции за отчети) поставете отметка за всяка опция за
отчет, която да бъде включена.
При необходимост щракнете върху Select All (Избиране на всички), за да включите
всички опции, или Deselect All (Отмяна на избора на всички), за да не включите
никоя опция.
ICS Impulse
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7.10.2

Лента с инструменти Report (Отчет)
Лента с инструменти – Списък с отчети
New (Нов)

Delete (Изтриване)

View PDF (Визуализиране на PDF)

Лента с инструменти – Избран отчет
Print (Отпечатване)

Save PDF (Запаметяване на PDF)

E-Mail (Имейл)

Лента с инструменти – Мащабиране на избрания отчет
При необходимост щракнете върху Refresh (Обновяване), за да изведете
скорошните промени.
Намаляване на мащаба, увеличаване на мащаба или използвайте плъзгача
за мащабиране
Побиране на документа по широчина, по височина или на 100%

7.10.3

Редактиране на отчети
Можете да добавите опции за отчети и да персонализирате отчет, така че да включва симптоми, впечатления
и макроси:
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1.

В Workflow Panel (Панел за работен процес) изберете блока Report (Отчет) и щракнете върху отчета,
който желаете да редактирате.

2.

Изберете от прозореца Report Options (Опции за отчети) в екрана Report (Отчет).
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Избиране на елементи от списъците с отчети
Ако някой от списъците с отчети не се извеждат, можете отново да импортирате липсващия(те) списък(ци).
Вижте Импортиране на списъци с примерни отчети.
•

Add Symptom (Добавяне на симптом)
Поставете отметка в съответното поле, за да изберете симптом(и), за който/които пациентът е съобщил
при снемане на анамнезата. Избраните елементи се добавят към раздела на отчета, озаглавен Symptoms
(Симптоми).

•

Add Impression (Добавяне на впечатление)
Щракнете върху съответното поле за отметка, за да изберете общото(ите) медицинско(и) впечатление(я)
въз основа на резултатите от теста. Избраните елементи се добавят към раздела на отчета, озаглавен
Impressions (Впечатления).

•

Add Macros (Добавяне на макроси) и въведете текста за новия елемент.
За всеки проведен тест изберете цялостната(ите) находка(и) от списъка Macros (Макроси), които да бъдат
вмъкнати в текстовото поле. Щракнете върху името на макроса и щракнете върху Insert (Вмъкване).
Текстът, изведен в текстовото поле, се добавя към раздела на отчета, озаглавен Findings (Находки).
Ако предпочитате да не вмъквате макрос, въведете находките директно в текстовото поле.

Персонализиране на списъците с отчети

ICS Impulse

1.

За да персонализирате списъците с отчети, щракнете върху Symptoms (Симптоми), Impressions
(Впечатления) или Macros (Макроси).

2.

За да преименувате или помените текста към елемент, щракнете върху елемента и направете желаните
промени.

3.

За да добавите група, щракнете върху Add Group (Добавяне на група) и въведете името на новата група.

4.

За да добавите елемент, щракнете върху име на група:
–

Add Symptom (Добавяне на симптом)

–

Add Impression (Добавяне на впечатление)

–

Add Macros (Добавяне на макроси)
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Add Symptom (Добавяне на симптом)
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Add Impression (Добавяне на впечатление)
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Add Macros Add Macros (Добавяне на макроси)

5.

Въведете текста за новия елемент.

6.

След като направите желаните промени, щракнете върху Save (Запаметяване).
Няма да можете да запаметите новия елемент, ако текстовото поле не съдържа текст. Трябва да въведете
текст, който да бъде добавен към новия елемент.

Преименуване на групи
За да преименувате или помените текста към елемент, щракнете върху елемента и направете желаните промени.

Избиране на елементи от списъците с отчети
1.

2.

За да персонализирате списъците с отчети, щракнете върху Symptoms (Симптоми), Impressions
(Впечатления) или Macros (Макроси).
–

Symptoms (Симптоми)

–

Impressions (Впечатления)

–

Macros (Макроси)

След като направите желаните промени, щракнете върху Save (Запаметяване).

Ако е направена грешка, можете да импортирате отново списъка, предоставен от производителя. Вижте
Импортиране на списъци с примерни отчети.
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Преподреждане на групови елементи и групи
1.

За да преподредите елементите в дадена група или групите в даден списък, щракнете върху името на
елемента или на групата.

2.

Щракнете върху Up (Нагоре) или Down (Надолу), за да преместите елемента или групата.

Изтриване на елемент или група
1.

За да изтриете елемент или група, щракнете върху елемента или групата, след което щракнете върху
Delete (Изтриване).

2.

Щракнете върху OK (OK), за да изтриете окончателно елемента или групата.

Експортиране на списъци с отчети
1.

За да експортирате списък с отчети, щракнете върху Export (Експортиране).

2.

Променете името на файла и местоположението според необходимото.

3.

Щракнете върху Save (Запаметяване).

Импортиране на списъци с отчети
•

За да замените съществуващия списък с списъка, който ще бъде импортиран, изберете Remove Existing List
(Премахване на съществуващ списък).

•

За да добавите списъка, който ще бъде импортиран, към съществуващия списък, изберете Keep Existing
List (Запазване на съществуващ списък).

Ако е направена грешка, можете да импортирате отново списъка, предоставен от производителя. Вижте
Импортиране на списъци с примерни отчети.
Списъци с отчети могат да бъдат импортирани в една система, да бъдат персонализирани и експортирани към
други системи на самостоятелни работни станции, което е удобно, когато в здравното заведение има няколко
самостоятелни работни станции.

ICS Impulse
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7.11

Опции
В долната част на Workflow Panel (Панел за работен процес) щракнете върху бутона
Options (Опции).

7.11.1

•

Опции – General (Общи)

•

Опции – Protocol (Протокол)

•

Опции – Colors (Цветове)

•

Опции за тест

•

Опции – Facility Info (Информация за здравното заведение)

•

Опции – Reports (Отчети)

•

Опции – System Settings (Системни настройки)

Опции – General (Общи)
В долната част на Workflow Panel (Панел за работен процес) щракнете върху бутона
Options (Опции).
Щракнете върху раздела General (Общи).
В прозореца General (Общи) можете да настроите опции, свързани със записа на видео
и аудио, както и с разширяването на дисплея към друг монитор.

7.11.2

Опции – Protocol (Протокол)
В долната част на Workflow Panel (Панел за работен процес) щракнете върху бутона
Options (Опции).
Щракнете върху раздела Protocols (Протоколи).
В прозореца Protocols (Протоколи) можете да създавате, изтривате и да работите
с протоколи.
Ако желаете да се върнете към настройките по подразбиране, вижте „Импортиране на
протоколи и на опции по подразбиране“ в Работа с протоколи.
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Протоколи и тестове
Protocols (Протоколи)

•

Щракнете върху падащия списък, за да изберете протокола, който
желаете да редактирате.

Default
(По подразбиране)

•

Щракнете върху падащия списък, за да изберете протокола, който
желаете да използвате по подразбиране.

•

Щракнете, за да активирате полето за отметка Default (По подразбиране).

•

Приложението стартира с първия тест от избрания протокол.

Add New Protocol (Добавяне на нов протокол)
•

Щракнете, за да създадете нов протокол. Вижте Работа с протоколи.

Copy As New (Копиране като нов)
•

Щракнете, за да изберете протокола, който желаете да копирате.

•

Щракнете върху бутона Copy As New (Копиране на като нов), за да
копирате протокола, и въведете новото име в полето Protocols
(Протоколи).

•

В новия протокол вече можете да добавяте или изтривате тестове,
или да променяте настройки според предпочитанията.

Delete (Изтриване)
•

Щракнете, за да изтриете избрания протокол.

Налични тестове

Добавяне на тестове към автоматичния протокол
•

Щракнете в списъка Available Tests (Налични тестове), за да
добавите тест.

•

Щракнете върху бутона със стрелка, за да преместите теста към
протокола.

Изтриване на тестове от автоматичния протокол

ICS Impulse

•

Щракнете в списъка Selected Tests (Избрани тестове), за да изберете
теста, който желаете да премахнете.

•

Щракнете върху бутона Delete (Изтриване), за да премахнете теста от
протокола.
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Налични тестове

Избиране на повече от един тест
•

За да изберете всички тестове от дадена група тестове, щракнете върху
името на групата.

•

За да изберете тестове, които не са поредни, натиснете и задръжте
клавиша Ctrl (Ctrl), след което щракнете върху всеки отделен тест.

Промяна на поредността на теста

7.11.3

•

Щракнете в списъка Selected Tests (Избрани тестове), за да изберете
теста, който желаете да преместите нагоре или надолу в списъка.

•

Щракнете няколко пъти върху приложимия бутон със стрелка,
докато тестът заеме новата позиция.

Опции – Colors (Цветове)
Промяна на цветовете на кривите
В долната част на Workflow Panel (Панел за работен процес) щракнете върху бутона
Options (Опции).
Щракнете върху раздела Colors (Цветове).
Променете цветовете, ако е необходимо.

Възстановяване на цветовете на кривите до настройките по подразбиране
В долната част на Workflow Panel (Панел за работен процес) щракнете върху бутона
Options (Опции).
Щракнете върху раздела Colors (Цветове).
Щракнете върху бутона Restore (Възстановяване).

7.11.4

Опции за тест
Вижте Справочното ръководство.
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7.11.5

Опции – Facility Info (Информация за здравното заведение)
В долната част на Workflow Panel (Панел за работен процес) щракнете върху бутона
Options (Опции).
Щракнете върху раздела Facility Info (Информация за здравното заведение).
Само потребители, в чиито профил е избрано Allow User to Change System Settings
(Разрешаване на потребителя да променя системни настройки), имат достъп до
определени полета в този прозорец.
Информацията, въведена тук, се използва в отчетите според зададеното в прозореца
Report (Отчет). Вижте Опции – Reports (Отчети).

Въвеждане на информация за здравното заведение
Въведете текст в полетата за здравното заведение.

Добавяне на лого
1.

Щракнете върху Browse (Прелистване).

2.

Отидете до мястото на файла, който ще се използва за логото.

3.

Изберете файла и щракнете върху Open (Отваряне).
Логота се преоразмерява.

Премахване на логото
За да премахнете логото, щракнете върху Clear (Изчистване).

7.11.6

Опции – Reports (Отчети)
В долната част на Workflow Panel (Панел за работен процес) щракнете върху бутона
Options (Опции).
Щракнете върху раздела Report (Отчет).
Само потребители с права на администратор за промяна на системните настройки могат
да осъществяват достъп до определени настройки в този прозорец.
Промени, направени по настройките по подразбиране за отчетите, ще засегнат само
отчети, създадени след извършване на промените. Ако желаете да направите промени
само по текущия отчет.

7.11.7

Опции – System Settings (Системни настройки)
В долната част на Workflow Panel (Панел за работен процес) щракнете върху бутона
Options (Опции).
Щракнете върху раздела System Settings (Системни настройки).
Вижте Промяна на местата за съхранение на експортирани, импортирани файлове, видео
файлове и PDF файлове с отчети.
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8

Управление на данни
Можете да прегледате списък с всички тестове, направени на избран пациент.
За да отворите съществуващ запис за пациент вижте блок Patient Selection (Избиране на пациент).
Вижте също:

8.1

•

Редактиране на данни за пациент

•

Администриране на списъка с пациенти

•

Експортиране на данни за пациент

•

Импортиране на данни за пациент

•

Обединяване на два записа за пациент

•

Архивиране и резервни копия на базата данни на Otosuite Vestibular

Редактиране на данни за пациент
Съществуващи пациенти (преминали тестове)
В Workflow Panel (Панел за работен процес) изберете блока Patient Selection (Избиране
на пациент).
Щракнете върху бутона Existing (Съществуващ) и потърсете пациента, чиито данни желаете
да редактирате.
Щракнете върху бутона Edit (Редактиране).
Редактирайте информацията за пациента и щракнете върху Save (Запаметяване).

Активни пациенти (преминаващи тестове, прегледани или за съставяне на отчет)
В Workflow Panel (Панел за работен процес), изберете блока Current Patient (Текущ пациент).
Щракнете върху бутона Edit (Редактиране).
Редактирайте информацията за пациента и щракнете върху Save (Запаметяване).

8.2

Администриране на списъка с пациенти
Прозорец за пациенти
1.

В Workflow Panel (Панел за работен процес) изберете блока Patient Selection (Избиране на пациент).

2.

Щракнете върху бутона Existing (Съществуващ).
Извежда се прозорецът Patients (Пациенти).
Прозорецът Patients (Пациенти) съдържа списък с данни за пациентите в Otosuite Vestibular и информация
за пациентите в прозорците Merge (Обединяване), Patient Export (Експортиране на пациент) и Patient
Import (Импортиране на пациент).
–

Обединяване на данни за пациент
В прозореца Merge (Обединяване) можете да обедините данни за пациент. Вижте блок Patient Selection
(Избиране на пациент).
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–

Прозорецът Patients (Пациенти) включва и прозореца ICS Chartr (База данни ICS Chartr), когато са
налични данни от ICS Chartr (База данни ICS Chartr).

–

Експортиране на данни за пациент
В прозореца Patient Export (Експортиране на пациент) можете да експортирате данни от базата данни
Otosuite Vestibular. Вижте Експортиране на данни за пациент.

–

Импортиране на данни за пациент
В прозореца Patient Import (Импортиране на пациент) можете да импортирате данни в базата данни
Otosuite Vestibular. Вижте Импортиране на данни за пациент.

Символи в списъците с пациенти
В списъците с пациенти се използват следните символи:
Тази отметка в съответната колона за теста обозначава, че за пациента са събрани един или
няколко теста.
Символът за уникален идентификатор обозначава, че изследващият е маркирал един или няколко
теста или видеоклипове за конкретна цел. Това може да е свързано например с абнормни
резултати или резултати, предвидени за използване в проучване и т.н.
Videos (Видеоклипове)
Oculomotor (Очнодвигателен)
Head Impulse (Импулс от главата)
Positional (Позиционен)
Caloric (Калориен)
Special Nystagmus (Специален нистагъм)

Търсене на конкретен запис за пациент
Въведете една или няколко букви, за да потърсите конкретен запис за пациент.

Избиране на повече от един запис за пациент
•

За да изберете всички записи за пациента, щракнете върху Select All (Избиране на
всички).
За да отмените избора на всички избрани записи за пациента, щракнете върху
Deselect All (Отмяна на избора на всички).

•

За да изберете група от записи за пациент щракнете върху първото име на групата,
задръжте клавиша Shift и щракнете върху последното име от групата.

•

За да изберете отделни записи за пациент, натиснете и задръжте клавиша Ctrl
и едновременно с това щракнете върху всеки запис за пациента.

Добавяне на записи за пациент
•

ICS Impulse

За да добавите нов запис за пациент New (Нов). Вижте блок Patient Selection (Избиране
на пациент) за инструкции.
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Изтриване на записи за пациент
•

За да изтриете запис за пациент, изберете записа за пациента и щракнете върху
Delete (Изтриване).
Забележка • Ще се изведе подкана за потвърдите изтриването на записа за пациента. Ако изберете
Yes (Да), данните се изтриват окончателно. Записът за пациента вече не може да бъде извлечен.

Промяна на поредността на показваните списъци
•

8.2.1

Щракнете върху заглавието на колоната, за да обърнете поредността на показваните данни.

Експортиране на данни за пациент
Можете да експортирате един или няколко записи за пациента в различни формати.
1.

В Workflow Panel (Панел за работен процес) изберете блока Patient Selection (Избиране на пациент).

2.

Щракнете върху бутона Existing (Съществуващ).

3.

Щракнете върху раздела Export (Експортиране).
Прозорецът, който се отваря, предоставя достъп до всички записи за пациенти в Otosuite Vestibular.

4.

Изберете записите за пациенти, които желаете да експортирате.

5.

Изберете формата на данните. Вижте Справочното ръководство за ICS Impulse.
XML Files & ASCII Raw Data (XML файлове и необработени данни в ASCII)
•

Изберете, за да експортирате данни за пациент, които ще бъдат споделяни с друга система ICS,
или ще се използват за електронни медицински досиета.
За всеки запис за пациент експортът съдържа XML файл и ASCII.txt файл. Необработените данни
в *.txt файла са необходими, за да се възпроизведат данните за пациента в приложението
Otosuite Vestibular.

PDF Reports (Отчети в PDF)
•

Изберете, за да експортирате отчетите за пациенти, които ще се използват за електронни
медицински досиета.

ASCII Test Results (Резултати от тестове в ASCII)
•

Изберете, за да експортирате резултатите от тестовете, които са във файлов формат CSV
(стойности, разделени със запетая), който ще се използва за изследователски цели с програми
като Microsoft Excel или MATLAB.

Anonymize Patient (Анонимизиране на пациент)
•
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Изберете, за да експортирате данни за споделяне, като запазите поверителността на личната
информация.
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aVOR (Приложение aVOR)
•

6.

Изберете, за да експортирате данни за позицията на окото и на главата към приложението aVOR
(aVOR).

Щракнете върху бутона Export (Експортиране).
–

Export (Експортиране) експортира файла към мястото, зададено в прозореца Options > System Settings
(Опции > Системни настройки).

–

Browse (Прелистване) експортира файла до мястото, което изберете с функцията за прелистване.

Съобщението Exported (Експортиран) се извежда в колоната Status (Състояние), за да обозначи, че процесът
е завършен. Записът за записите на експортирания пациент се изчиства, когато затворите приложението.

8.2.2

Импортиране на данни за пациент
Можете да импортирате записи за пациент от файлове, които вече са били архивирани, импортирани или
експортирани от софтуера Otosuite Vestibular.
1.

В Workflow Panel (Панел за работен процес) изберете блока Patient Selection (Избиране на пациент).

2.

Щракнете върху бутона Existing (Съществуващ).

3.

Щракнете върху раздела Import (Импортиране).

4.

Щракнете върху Browse (Прелистване) и отидете до мястото, в което ще бъдат импортирани файловете.
За да възпроизведете данните за пациента, трябва да импортирате файловете *.xml и *.txt. Единственото
изключение са данните от теста за импулс от главата, които могат да бъдат визуализирани само с *.xml
файла.

5.

Щракнете върху OK (OK).

6.

Изберете файла(овете) за пациента, които желаете да импортирате.

7.

Щракнете върху Import (Импортиране).
Съобщението Imported (Импортиран) се извежда в колоната Status (Състояние), за да обозначи, че процесът
е завършен. Записът с импортираните файлове се изчиства, когато приложението се затвори.

8.

8.3

Щракнете върху Refresh List (Обновяване на списък), за да актуализирате файловете за пациента в папката
Import (Импортиране).

Обединяване на два записа за пациент
Можете да слеете записи за двама пациенти в един запис:
1.

В Workflow Panel (Панел за работен процес) изберете блока Patient Selection (Избиране на пациент)
и щракнете върху бутона Existing (Съществуващ).

2.

Щракнете върху раздела за прозореца Merge (Обединяване).

3.

Не отваряйте записите за пациентите, които желаете да обедините.
Не можете да обедините отворен запис за пациент.
Можете да обединявате само два избрани записа за пациенти.

4.

ICS Impulse

Поставете отметки в полетата на двата записа за пациенти, които желаете да обедините.
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5.

Щракнете върху бутона Merge (Обединяване).

6.

От списъка Patient One (Пациент едно) или от списъка Patient Two (Пациент две) щракнете върху
радиобутона на полетата, които желаете да бъдат обединени в новия файл, създаден от обединените
файлове.
За всяко поле трябва да се направи избор, дори и да няма нищо въведено в списъците за двамата пациенти.
Данните се обединяват в записа за пациента, който е бил създаден първи.

7.

8.4

Щракнете върху OK (OK), за да потвърдите избраното.

Архивиране и резервни копия на базата данни на Otosuite Vestibular
Ако базата данни се намира на сървър, всички потребители трябва да излязат от работните станции с клиент,
преди данните да бъдат архивирани или да бъдат създадени резервни копия. Базата данни не може да се
управлява работна станция с клиент.
1.

В приложението Otosuite Vestibular щракнете върху Options (Опции) в долната част на Workflow Panel
(Панел за работен процес).

2.

Щракнете върху System Settings (Системни настройки).

3.

Щракнете върху раздела Database (База данни).
Само потребители, в чиито профил е избрано Allow User to Change System Settings (Разрешаване на
потребителя да променя системни настройки), имат достъп до функции за базата данни.
Посочената цифра за мегабайтите (MB) е сборът от:
–

пространството, използвано от данните за съществуващи пациенти
и

–

пространството, освобождавано при всяко архивиране на данните за пациенти

Цифрата може да не се промени, докато не бъде използвано цялото пространство, освободено от
архивирането.

Архивиране на данни за пациент
За да се повиши ефективността, препоръчваме да поддържате максимум 500 пациенти в базата данни.
Архивирани файлове за пациенти могат да бъдат импортирани обратно в основната база данни, ако това
е необходимо.
Архивирането премахва информация за пациенти, данни за тестове, данни, свързани с видеоклипове и AVI
видеоклипове от базата данни Otosuite Vestibular.

72

ICS Impulse

Управление на данни
1.

2.

Изберете:
–

All Patients (Всички пациенти), за да архивирате всички записи за пациенти в базата данни

–

Patients with Last Tested Date between (Пациенти с дата на последен тест между), за да архивирате
само записи за пациенти, чиито последни тестове са проведени в избрания диапазон от дати

Щракнете върху Archive Now (Архивиране сега). Това действие:
–

създава резервно копие на цялата база данни

–

експортира избраните файлове в архивната папка (c:\programdata\Otometrics\OtosuiteV\Archives)

–

премахва всички архивирани файлове от базата данни

Можете да импортирате обратно архивиран запис за пациент. Вижте Импортиране на данни за пациент.

Автоматично създаване на резервно копие
По подразбиране системата автоматично създава резервно копие на данните на всеки седем дни.
Препоръчваме да зададете по-кратък интервал за автоматично създаване на резервно копие. След създаване
на резервно копие информацията за пациентите, данните за тестовете и данни, свързани с видеоклиповете,
остават в базата данни Otosuite Vestibular. Архивирането се препоръчва, за да намалите размера на базата
данни и да защитите данните за пациентите извън основната база данни.
За да създадете копие на данни за пациент, които съдържа видеоклипове в AVI, експортирайте данните за
пациента на отделно място. Вижте Експортиране на данни за пациент.
Резервно копие се създава автоматично според времевия интервал само когато е избрано Enable Auto-Backup
(Активиране на автоматично създаване на резервно копие). По подразбиране автоматично резервно копие на
цялата база данни се създава на всеки седем дни.
Файловете с резервното копие се съхраняват в c:\programdata\Otometrics\OtosuiteV\Backups.
1.

Уверете се, че избрано Enable Auto-Backup (Активиране на автоматично създаване на резервно копие).

2.

Ако желаете можете да промените интервала между създаването на резервни копия, като въведете брой
дни в Auto-Backup Every Days (Автоматично създаване на резервно копие на всеки__дни).

3.

Създаването на резервно копие започва след затваряне на приложението.

Предишното резервно копие се преименува и се запаметява с новото резервно копие:
•

Файлът с предишното резервно копие се преименува на old_AutoBackup_OtosuiteVDB.bak.

•

Създава се файл с ново резервно копие AutoBackup_OtosuiteVDB.bak.

Предотвратяване на загуба на данни – самостоятелни инсталации
Периодичното експортиране на базата данни предотвратява загубата на данни. Направете справка с местните
правила за периодичността на такова експортиране.

ICS Impulse

1.

Отворете софтуера Otosuite Vestibular.

2.

Създайте резервно копие. Вижте „Автоматично създаване на резервно копие“ в Архивиране и резервни
копия на базата данни на Otosuite Vestibular.

3.

Експортирайте всички файлове за пациенти. Вижте Експортиране на данни за пациент.

4.

Щракнете два пъти върху прекия път на работния плот OtosuiteV Files (Файлове OtosuiteV).

5.

Отидете до папката Backups (Резервни копия) и копирайте най-новото резервно копие на отделно място.

6.

Отидете до папката Exports (Експортирания) и копирайте всички файлове на отделно място.
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9

Почистване и поддръжка

9.1

Почистване
Ако сте използвали дезинфектант за ръце, уверете се, че ръцете Ви са напълно сухи, за да не оставите
дезинфектант по устройството. Дезинфектантът за ръце може да повреди устройството.

Почистване на очилата
•

За да почистите корпуса на очилата, използвайте кърпа, навлажнена със слаб почистващ препарат
и воден разтвор.
Предупреждение • Никога не пръскайте или потапяйте компоненти на очилата в почистващи
препарати. Почистващите разтвори може да замърсят електрониката и оптиката.

Почистване на огледалото и камерата
•

За да почистите огледалото и обектива на камерата, използвайте предоставената почистваща кърпа. Петна
върху повърхностите на огледалото може да доведат до неточно регистриране на зеницата. Ако камерата
или огледалото не са чисти, при събиране на данните ще се появят артефакти.
Забележка • Неправилното почистване на огледалото или обектива на камерата може да причини
надраскване на повърхностите.

9.2

Поддръжка
Внимание • Винаги спазвайте инструкциите, свързани с почистването и поддръжката.
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•

Поставяйте капака на камерата, когато очилата не се използват.

•

Поддържайте очилата чисти и без прах по тях, доколкото е възможно. Избърсвайте праха с мека кърпа.

•

Калибрирайте системата ICS Impulse преди всеки изследването на всеки пациент, вижте Калибриране.

ICS Impulse

Почистване и поддръжка

Смяна на ремъка
Свалете лицевата подложка.
Използвайте писалка, за да натиснете
пластмасовата щипка надолу и да издърпате
щипката на ремъка, прикрепена към очилата.
Направете същото от другата страна.
Извадете кабела от двете щипки на ремъка.

Вземете нов комплект на ремъка.
Защипете щипките на ремъка от двете страни
на очилата.
Прикрепете кабела към двете щипки на ремъка.

ICS Impulse

75

Технически спецификации

10

Технически спецификации
Монокулярните видеоочила ICS Impulse (тип 1085) са от Natus Medical Denmark ApS.

Интерфейс
USB 3.0 към компютър PC

Захранване
Устройствата се захранва през USB (5 V DC, 900 mA)

Експлоатационни характеристики
Въвеждане

Монокулярни (дясно око)

Честота на регистриране на
данни

250 кадъра в секунда – Head Impulse (Импулс от главата), VOR (ВОР),
Video Record/Playback (Запис/възпроизвеждане на видеоклип)
173 кадъра в секунда – Gaze (Поглед), Skew Deviation (Вертикално
отклонение), Saccade (Сакади), Dynamic (Динамично), Repositioning
(Повторно позициониране), Caloric (Калориен), Special Nystagmus
(Специален нистагъм)
60 кадъра в секунда – когато е избрано Torsional (Ротаторен) или
Vision Denied (Със закриване на очите)

Запис на видеоклип

30 Hz, 60 Hz или 120 Hz

Проследяване на окото

100 x 100 пиксела Pupil Image (Изображение на зеницата) – Head Impulse
(Импулс от главата), VOR (ВОР), Monocular Video Frenzel (Видео от
монокулярни очила на Френцел)
160 x 120 пиксела Eye Image (Изображението на окото) – Gaze (Поглед),
Skew Deviation (Вертикално отклонение), Saccade (Сакади), Dynamic
(Динамично), Repositioning (Повторно позициониране), Caloric (Калориен),
Monocular Video Frenzel (Видео от монокулярни очила на Френцел),
Special Nystagmus (Специален нистагъм).
320 x 240 пиксела (когато е избрано Torsional (Ротаторен))
Диапазон: Хоризонтален ± 30°, Вертикален ± 25°

Стимул на сакади с 3 лазера

Диапазон ± 7,5° (макс. 15°)

Софтуер Otosuite Vestibular

Графичен потребителски интерфейс на Windows; Високоефективен софтуер
за анализ;
Съхраняване на данни от тестове в база данни; Интелигентно управление
на пациенти и данни от тестове; Закриване на очите за тестове в пълна
тъмнина

Спецификации на лазера
Дължина на вълната

650 nm +/– 20 nm

Изходна мощност

<0,95 mW

Работен режим
Продължителна работа
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Оборудването да не се използва в присъствието на запалими анестетици (газове).

Размери
Очила

Дължина

18,4 cm (7,25 in)

Ширина

1,3 cm до 4,4 cm (0,5 in до 1,75 in)

Височина

4,4 cm (1,75 in)

Тегло

60 g (2,1 oz)

Работна среда
Температура

+15°C до +29°C (59°F до +84,2°F)

Относителна влажност

30% до 90% без конденз

Налягане на въздуха

700 hPa до 1060 hPa

Работа при температура под –20°C (–4°F) или над +60°C (140°F) може да причини трайни повреди
устройството.

Съхраняване и боравене с устройството
Температура

–20°C до +60°C (–4°F до +140°F)

Относителна влажност

<90%, без кондензация

Налягане на въздуха

500 hPa до 1060 hPa

Важни характеристики
Монокулярните видеоочила ICS Impulse нямат важни характеристики.

Стандарти
Безопасност

IEC 60601-1:2005+AMD1:2012, тип B, клас II, IPX0
IEC 60825-1:2014, клас 2
IEC 62471:2006, Изключен от рискова група
EN 62471:2008, Изключен от рискова група

EMC

IEC 60601-1-2:2014 и EN 60601-1-2:2015

Презентиране с дистанционно управление
Препоръчано

ICS Impulse

Logitech Wireless Presenter R400, Kensington Wireless Expert Presenter или
Targus Laser Presentation Remote
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10.1

Аксесоари
Забележка • За подробна информация относно устройството и софтуерните модели направете
справка със Справочното ръководство, посочено в тази таблица.

Забележка • Използвайте правилните снемаеми части с устройството.

Аксесоари
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Ръководство за
потребителя

ICS Impulse

7-50-21400-xx

Справочно ръководство

ICS Impulse

7-50-21700-EN

Софтуера

Софтуер Otosuite Vestibular

8-49-92600

Очила

Лицева подложка 1, 120/опаковка

8-62-50200

Лицева подложка 2, 100/опаковка

8-62-62300

Комплект на ремъка

8-35-34200

Почистваща кърпа за оптика

7590527

Фиксационна точка (2 листа/опаковка)

1-26-44000

Решение със закриване на очите
(200 комплекта/опаковка)

8-62-50700

Щипка за дистанционно управление

8-36-00600

Синхронизирано видео от
помещението

USB камера Microsoft Life Cam

2-25-08805

Кабели

Кабелна щипка

8-35-36900

Кутия и стойка

Куфар

8-35-36700

Стойка за стена

8-62-45600

ICS Impulse
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10.2

Информация относно EMC (електромагнитна съвместимост)
•

Устройството ICS Impulse е част от електромедицинска система и поради това за него важат специални
предпазни мерки за обезпечаване на безопасност. По тази причина инструкциите за монтаж
и експлоатация, предоставени в този документ трябва да бъдат стриктно спазвани.

•

Преносими и мобилни високочестотни комуникационни устройства, например мобилни телефони,
може да предизвикат смущения във функционирането на системата ICS Impulse.

IEC 60601-1-2:2014 и EN 60601-1-2:2015
Указания и декларация на производителя – електромагнитни емисии за всички устройства и системи
Устройството ICS Impulse е предназначено за използване в посочената по-долу електромагнитна среда. Потребителят на устройството ICS
Impulse трябва да гарантира, че то се използва в такава среда.
Тест на емисиите

Съответствие

Електромагнитна среда – Ръководство

РЧ емисии

Група 1

Устройството ICS Impulse използва РЧ енергия само за целите на вътрешното си
функциониране. Следователно неговите РЧ емисии са много ниски и няма
вероятност да причинят смущения в близкото електронно оборудване.

Клас А

Устройството ICS Impulse е подходящо за използване във всякакви заведения, с
изключение на битови помещения и такива, които са пряко свързани с обществената
мрежа за ниско напрежение, която захранва сгради, използвани за битови нужди.

Хармонични емисии
IEC 61000-3-2

Не е приложимо

Колебания на
напрежението/емисии на
трептене IEC 61000-3-3

Не е приложимо

Характеристиките на ЕМИСИИТЕ на това оборудване го правят подходящо за
използване в индустриални зони и болници (CISPR 11 клас A). Ако се използва в
жилищна среда (за която обикновено се изисква CISPR 11 клас В), това оборудване
може да не предлага адекватна защита на радиочестотните комуникационни услуги.
Потребителят може да предприеме мерки за смекчаване, като премести или
преориентира оборудването.

CISPR11
РЧ емисии
CISPR11

Указания и декларация на производителя – електромагнитна устойчивост за всички устройства и системи
Устройството ICS Impulse е предназначено за използване в посочената по-долу електромагнитна среда. Потребителят на устройството ICS
Impulse трябва да гарантира, че то се използва в такава среда.
Тест за устойчивост

IEC 60601 ниво на тест

Ниво на съответствие

Електромагнитна среда – Ръководство

Електростатичен разряд
(ESD) IEC 61000-4-2

+/– 8 kV контакт

+/– 8 kV контакт

+/– 2 kV, +/– 4 kV,

+/– 2 kV, +/– 4 kV,

+/– 8 kV, +/– 15 kV по въздух

+/– 8 kV, +/– 15 kV по въздух

Подовете трябва да са дървени, бетонни или
покрити с керамични плочки. Ако подовете са
покрити със синтетичен материал, относителната
влажност трябва да бъде най-малко 30%.
Забележка: Устройството ICS Impulse трябва
да се използва или съхранява в съответствие
с посочените диапазони за експлоатация
и съхранение, за да се спазят нивата за
индиректен (въздушен) електростатичен
разряд. Вижте „Технически спецификации“,
„Работна среда“ за конкретната
относителна влажност и температура.

Електрически бърз
преходен процес/
пакет импулси
IEC 61000-4-4

+/–2 kV за линии на
захранването

Пренапрежение
IEC 61000-4-5

+/– 1 kV линия(и) към линия(и)

Няма съответни портове

Качеството на захранването трябва да бъде
в типична търговска или болнична среда.

Няма съответни портове

Качеството на захранването трябва да бъде
в типична търговска или болнична среда.

+/– 1 kV за входни/изходни
линии
+/– 2 kV линия(и) към земя
+/– 2 kV DC входна(и) линия(и)
към земя
+/– 1 kV DC входна(и) линия(и)
към линия(и)
+/– 2 kV Вх./изх. линия(и) към
земя

ICS Impulse
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Технически спецификации
Указания и декларация на производителя – електромагнитна устойчивост за всички устройства и системи
Устройството ICS Impulse е предназначено за използване в посочената по-долу електромагнитна среда. Потребителят на устройството ICS
Impulse трябва да гарантира, че то се използва в такава среда.
Тест за устойчивост
Понижаване на
напрежението, кратки
прекъсвания и промени
в напрежението на
входните линии на
захранването
IEC 61000-4-11

IEC 60601 ниво на тест

Ниво на съответствие

Електромагнитна среда – Ръководство

0% UT; 0,5 цикъл

Няма съответни портове

Качеството на захранването трябва да бъде в
типична търговска или болнична среда. Ако
потребителят на устройството ICS Impulse
изисква продължителна работа по време на
прекъсване на мрежовото електрозахранване,
се препоръчва устройството ICS Impulse да се
захранва от непрекъсваемо захранване или
батерия.

При 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° и 315°
0% UT; 1 цикъл и
70% UT; 25/30 цикъла,
еднофазово: при 0°

Прекъсвания на
напрежението във
входните захранващи
линии IEC 61000-4-11

0% UT; 250/300 цикъла

Няма съответни портове

Честота на захранване

30 A/m

Няма портове, които биха
могли да бъдат засегнати

(50/60 Hz) магнитно
поле IEC 61000-4-8

Магнитните полета на честотата на мощността
трябва да бъдат на нива, характерни за типично
място в типична търговска или болнична среда.
Ако бъде установено негативно влияние върху
измерванията, променете местоположението на
устройството ICS Impulse.

UT е AC мрежово напрежение преди прилагането на тестовото ниво.

Указания и декларация на производителя – електромагнитна устойчивост – за апаратура и системи в среда за професионална
медицинска употреба
Устройството ICS Impulse е предназначено за използване в посочената по-долу електромагнитна среда. Потребителят на устройството ICS
Impulse трябва да гарантира, че то се използва в такава среда.
Тест на емисиите

IEC 60601 ниво на тест

Ниво на съответствие

Проведена РЧ

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz до 80 MHz

150 kHz до 80 MHz

6 V rms

6 V rms

ISM честотни ленти

ISM честотни ленти

Излъчена РЧ

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz до 2,7 GHz

80 MHz до 2,7 GHz

Полета в близост от РЧ
безжични комуникации

27 V/m

27 V/m

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

IEC 61000-4-3
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Електромагнитна среда – Ръководство

Разделителното разстояние между електронните
части на устройството ICS Impulse и всички
устройства за РЧ безжична комуникация трябва
да бъде повече от 30 cm (11,8 инча).
Характеристиките на ЕМИСИИТЕ на това
оборудване го правят подходящо за използване
в индустриални зони и болници (CISPR 11 клас A).
Ако се използва в жилищна среда (за която
обикновено се изисква CISPR 11 клас В), това
оборудване може да не предлага адекватна
защита на радиочестотните комуникационни
услуги. Потребителят може да предприеме
мерки за смекчаване, като премести или
преориентира оборудването.

ICS Impulse
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11.1

Речник на символите

Символ

ICS Impulse

Наименование на
символ съгласно
посочения
стандарт

Препратка към
стандарт

Стандартно наименование
на символ

ISO 15223-1
Символ 5.7.7

Медицински изделия –
Символи, които трябва да се
използват с информацията,
която трябва да бъде
предоставена от
производителя

Медицинско
изделие

Този продукт е медицинско
изделие.

Директива
93/42/ЕИО

Директива относно
медицинските изделия

Маркировка CE

MDR 2017/745

Регламент на ЕС за
медицинските изделия

Обозначава европейско
техническо съответствие.
(Под символа е посочен
номерът на нотифицирания
орган.)

21 CFR
801.109(b)(1)

Устройства за поставяне на
етикети

Само за рецепти

Указва, че продуктът е
разрешен за продажба
от или по поръчка на
лицензиран медицински
специалист.

Не е приложимо

Не е приложимо

Количество

Брой части в опаковката.

2012/19/ЕС

Отпадъци от електрическо и
Инструкции за
електронно оборудване (ОЕЕО) изхвърляне
в края на
експлоатационния
живот

Показва, че отпадъците от
електрическо и електронно
оборудване не трябва
да се изхвърлят заедно
с несортирани отпадъци,
а трябва да се събират
отделно.

ISO 15223-1
Символ 5.1.1

Медицински изделия –
Символи, които трябва да
се използват с етикети на
медицински изделия, етикети
и информация, които трябва
да бъдат предоставени

Указва производителя на
медицинското изделие.

ISO 15223-1
Символ 5.1.3

Медицински изделия –
Дата на
Символи, които трябва да се
производство
използват с етикети на
медицински изделия, етикети
и информация, които трябва да
бъдат предоставени. Част 1:
Общи изисквания.

Производител

Обяснение

Указва датата, на
която е произведено
медицинското изделие.
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Символ
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Наименование на
символ съгласно
посочения
стандарт

Препратка към
стандарт

Стандартно наименование
на символ

ISO 15223-1
Символ 5.1.5

Медицински изделия –
Код на партида
Символи, които трябва да се
използват с етикети на
медицински изделия, етикети
и информация, които трябва да
бъдат предоставени.

Указва кода на партидата на
производителя, за да може
партидата да бъде
идентифицирана.

ISO 15223-1
Символ 5.1.6

Медицински изделия –
Символи, които трябва да се
използват с етикети на
медицински изделия, етикети
и информация, които трябва
да бъдат предоставени.

Каталожен номер

Указва каталожния номер
на производителя за
идентифициране на
медицинското изделие.

ISO 15223-1
Символ 5.1.7

Медицински изделия –
Символи, използвани в
етикетите, при етикетиране
и в предоставяната
информация за медицински
изделия.

Сериен номер

Указва серийния номер
на производителя за
идентифициране на
медицинското изделие.

Сертифицирано
от UL

Не е приложимо

Не е приложимо

Сертификации от
национално признати
тестващи лаборатории
(NRTL)

IEC 60601-1
Таблица D.1 №19
IEC 60417
Символ 5480

Електрическо медицинско
оборудване – Част 1 Общи
изисквания за основна
безопасност и съществени
характеристики.

Приложена
част тип B

За идентифициране на
приложена част от тип B,
отговаряща на IEC 60601-1.

ISO 15223-1
Символ 5.4.3
IEC 60601-1
Таблица D.1
№ 11

Медицински изделия –
Направете справка
Символи, които трябва да
с инструкциите за
се използват с етикети на
употреба
медицински изделия, етикети
и информация, която трябва да
бъде предоставена.

Указва необходимостта
потребителят да разгледа
инструкциите за употреба.

IEC 60601-1,
Таблица D.2
№ 10

Електрическо медицинско
оборудване – Част 1 Общи
изисквания за основна
безопасност и съществени
характеристики.

Вижте ръководството за
употреба/брошурата.
ЗАБЕЛЕЖКА относно
ЕЛЕКТРОМЕДИЦИНСКА
АПАРАТУРА
„Следвайте инструкциите
за употреба.“

Следвайте
инструкциите за
употреба

Обяснение

ICS Impulse
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Символ

ICS Impulse

Наименование на
символ съгласно
посочения
стандарт

Препратка към
стандарт

Стандартно наименование
на символ

ISO 15223-1,
Символ 5.4.4

Медицински изделия –
Внимание
Символи, които трябва да се
използват с етикети на
медицински изделия, етикети
и информация, които трябва да
бъдат предоставени.

IEC 60601-1
Таблица D.1
№ 10

Електрическо медицинско
оборудване – Част 1 Общи
изисквания за основна
безопасност и съществени
характеристики.

IEC 60601-1
Таблица D.2 № 2

Електрическо медицинско
оборудване – Част 1 Общи
изисквания за основна
безопасност и съществени
характеристики.

ISO 15223-1
Символ 5.2.8

Медицински изделия –
Да не се използва,
Символи, използвани в
ако опаковката е
етикетите, при етикетиране и в повредена
предоставяната информация за
медицински изделия.

Указва, че медицинското
изделие не трябва да се
използва, ако опаковката
е била повредена или
отворена.

ISO 15223-1
Символ 5.3.7

Медицински изделия –
Ограничение за
Символи, които трябва да се
температура
използват с етикети на
медицински изделия, етикети
и информация, които трябва да
бъдат предоставени.

Указва ограниченията
на температурата (при
съхранение), при които
медицинското изделие
може да бъде безопасно
изложено.

ISO 15223-1
Символ 5.3.8

Медицински изделия –
Символи, които трябва да се
използват с етикети на
медицински изделия, етикети
и информация, които трябва
да бъдат предоставени.

Ограничение за
влажност

Указва диапазона на
влажност (при съхранение),
на който медицинското
изделие може да бъде
безопасно изложено.

ISO 15223-1
Символ 5.3.9

Медицински изделия –
Символи, които трябва да се
използват с етикети на
медицински изделия, етикети
и информация, които трябва
да бъдат предоставени.

Ограничение за
атмосферно
налягане

Указва диапазона на
атмосферно налягане,
на който медицинското
устройство може да бъде
безопасно изложено.

IEC 60825-1:2014

Безопасност на лазерни
съоръжения – Част 1:
Класификация на
съоръженията и изисквания

Предупреждение:
Указва да не се гледа
Оптично излъчване, директно в източника
не гледайте
на светлина.
директно в
източника на
светлина.

Знак за
предупреждение

Обяснение
Указва необходимостта
потребителят да се
консултира с инструкциите
за употреба за важна
предпазна информация,
като предупреждения и
предпазни мерки, които
поради различни причини
не могат да бъдат
представени на самото
медицинско изделие.
Указва опасност от
потенциално нараняване на
пациент или оператор.
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Символ

Препратка към
стандарт

Стандартно наименование
на символ

ISO 15223-1
Символ 5.4.2

Медицински изделия –
Символи, използвани в
етикетите, при етикетиране
и в предоставяната
информация за медицински
изделия

ISO 7000/
IEC 60417
Символ 0621

11.2

Наименование на
символ съгласно
посочения
стандарт
Да не се използва
повторно

Графични символи за употреба Чупливо; работете
върху оборудването
с внимание

Обяснение
Указва, че медицинското
изделие е предназначено за
еднократна употреба или за
употреба за един пациент
в една процедура.
ЗАБЕЛЕЖКА: Синоними на
„Да не се използва
повторно“ или „еднократна
употреба“ и „използвайте
само веднъж“.
Указва, че съдържанието на
транспортния пакет е
чупливо и с него трябва да
се работи внимателно.

Общи предупреждения, внимание и забележки
Това ръководство съдържа информация, която трябва да бъде спазена, за да се гарантира безопасната работа
на устройствата и софтуера, описани в това ръководство. Правилата и разпоредбите на местните органи, ако са
приложими, също трябва винаги да се спазват.
Продуктите на Natus ICS не са предназначени за употреба заедно с устройства, които не са одобрени от Natus.
Съчетаването на неодобрени продукти може да наруши безопасността на ICS Impulse. Всички части на системата
Impulse са подходящи за употреба в среда на пациенти.
Когато системата ICS Impulse се използва заедно с ICS Aircal или други сходни тестващи устройства, трябва да се
уверите, че цялата информация, внимание и предупреждения в ръководството за тестващото устройство се
съблюдават.
За конкретна информация за безопасността относно ICS Aircal или други сходни тестващи устройства вижте
конкретните ръководства.
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Предупреждения
Предупреждения • Следните условия или практики могат да представляват възможен риск от
смърт или сериозно нараняване на потребителя или пациента:
•

Очилата ICS Impulse не съдържат части, които се обслужват от потребителя. От
съображения за безопасност и за да не се анулира гаранцията, обслужването и ремонтът на
електромедицинското оборудване трябва да се извършва само от производителя му или от
обслужващия персонал в оторизирани сервизи. В случай на дефекти опишете подробно
дефекта(ите) и се свържете с доставчика си.

•

Дръжте устройството далеч от течности. Не допускайте влага в устройството. Влагата
в устройството може да повреди инструмента и може да създаде риск от токов удар върху
потребителя или пациента.

•

Не използвайте уреда при наличие на запалими вещества (газове) или в среда, богата на
кислород.

•

За калибриране е използвано лазерно съоръжение от клас 2. Лазерният лъч се извежда от
предната част на очилата и се проектира върху твърда повърхност.
Не гледайте директно в лазерите.
Използването на контролни приспособления
или настройки, или извършването на
процедури, различни от посочените тук, може
да доведе до излагане на опасно лъчение.

•

Не докосвайте едновременно немедицински части, например компютъра или принтера,
и пациента.

•

Излагането на електромагнитни полета нарушава процеса на записване на точни измервания.
Камерите и жироскопите на системата ICS Impulse са чувствителни на електрически смущения.
Да се избягва електростатичен разряд и електромагнитни полета.

•

Когато свързвате оборудване към USB конекторите, трябва да имате предвид следното:
–

ИТ оборудването трябва да е сертифицирано съгласно съответните EN/IEC стандарти
за безопасност, напр. EN/IEC 60950 или IEC 62368-1.

–

Свързаното оборудване се използва в среда на пациенти. Уверете се, че
електромедицинската система отговаря на изискванията на EN 60601-1.

Системата ICS Impulse е част от електромедицинска система. Когато се сглобява
електромедицинска система, лицето, извършващо сглобяването, трябва да има предвид,
че свързването на друго оборудване, което не отговаря на същите изисквания за безопасност
като системата ICS Impulse, може да причини понижаване на цялостното ниво на безопасност
на системата. Системата ICS Impulse е проектирана да съответства на изискванията на
EN 60601-1, когато компютърът, принтерът и т.н. са разположени извън обсега на пациента,
т.е. не по-близо от приблизително 1,5 метра или 5 фута.
•

ICS Impulse

Когато пациентът е свързан към устройството, не трябва в никакъв случай върху него да
бъдат прилагани дефибрилатори или оборудване за високочестотна хирургия.
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Стандарти и безопасност

Внимание
Внимание • Следните условия или практики могат да представляват риск от нараняване на
потребителя или пациента или риск от увреждане на данните или устройството:
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•

Монтирайте устройството в среда, която ограничава до минимум статичното
електричество. Например използвайте антистатично подово покритие.

•

Нито една от частите не трябва да бъде поглъщана, изгаряна или по някакъв начин използвана
за цели, различни от приложенията, посочени в раздела „Предназначение“ на това ръководство.

•

Устройството може да бъде изхвърляно като нормален отпадък от електронно оборудване
съгласно местните разпоредби.

•

Незабавно прекратете употребата на устройството, ако възникне дразнене на кожата или
дискомфорт.

•

Системата ICS Impulse трябва да бъде монтирана и въведена в експлоатация съгласно
информацията за EMC, предоставена в това ръководство. Преносима и мобилна РЧ
комуникационна апаратура може да повлияе на електромедицинското оборудване.
Системата ICS Impulse може да бъде подложена на смущения от друго оборудване
с изисквания за CISPR емисии.

•

В корпуса на очилата е поместен малък охлаждащ вентилатор. Малко вероятно е, но ако все
пак охлаждащият вентилатор блокира, температурата на повърхността на очилата, която
е в контакт с пациента, може да се повиши до 42,2°C.

•

Погрижете се перките на вентилатора да се въртят безпрепятствено.

•

Тест за импулс от глава не трябва да се извършва на пациенти с шийна травма или пациенти,
които са били инструктирани от своите лекари да ограничат или да избягват движения
в шийната област.

•

Не използвайте дефектирало устройство.

ICS Impulse

Производител

Забележки
Забележка • Следните условия или практики изискват от потребителя специално внимание:
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•

От съображения за безопасност и поради въздействие върху ЕМС, аксесоарите, свързани към
изходните фитинги на оборудването, трябва да са идентични с типа, доставен със системата.

•

Използването на аксесоари и кабели, различни от определените за това устройство, може да
доведе до повишени емисии или понижена устойчивост на системата ICS Impulse. За повече
информация вижте Аксесоари ► 78.

•

Системата ICS Impulse не трябва да се използва в съседство или да се подрежда до друго
оборудване. Ако е необходимо да се използва в съседство или да се подреди до друго оборудване,
оборудването или системата трябва да се наблюдава, за да се провери нормалната работа
в конфигурацията, в която ще се използва.

•

Да се избягва едновременната употреба на няколко USB устройства.

•

Възстановяването на резервни копия може да се извършва само по указания на сервизен
персонал. Изпълнението на процедура по възстановяване ще доведе до окончателна загуба на
всички данни, събрани след създаването на резервното копие, като загубените данни не могат
да бъдат възстановени.

•

Докосването на очилата или ремъка на очилата, докато се движи главата на пациента, може
да доведе до изместване на камерата, което да създаде артефакти в събраните данни.

•

Ако изберете да изтриете видеоклипа за избрания тест и щракнете върху Yes (Да) при
подканата(ите), видеоданните се изтриват окончателно. Видеоданните не могат да бъдат
извлечени.

•

Ако изберете да изтриете избран тест и щракнете върху Yes (Да) при подканата, данните от
теста се изтриват окончателно. Данните от теста не могат да бъдат извлечени.

•

Инсталирането на софтуера на трети страни (приложения, програми или помощни програми),
различни от посочените от Natus, може да наруши безопасността или ефективността на
системата.

•

Правилното местоположение на индикатора за позицията на окото гарантира, че главата
ще бъде разположена правилно при следващата стъпка. Преди да продължите, трябва да се
уверите, че индикаторът за позицията на окото се намира точно пред главата на графиката
за обратна връзка.

Производител
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup
Дания
Тел.: +45 45 75 55 55
Факс: +45 45 75 55 59
Имейл: otoinfo@natus.com
Уебстраница: hearing-balance.natus.com
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Инструкции за изхвърляне

Отговорност на производителя
Производителят се счита за отговорен за въздействието върху безопасността, надеждността и работата на
оборудването само ако:
•

Всички операции по монтажа, разширения, пренастройки, модификации или ремонти се извършват от
производителя на оборудването или персонала, упълномощен от него.

•

Електрическата инсталация, към която е свързано оборудването, отговаря на изискванията, посочени
в раздела „Технически спецификации“ на това ръководство.

•

Оборудването се използва в съответствие с инструкциите за употреба.

Производителят си запазва правото да откаже всякаква отговорност за експлоатационната безопасност,
надеждността и работата на оборудване, обслужвано или ремонтирано от други страни.
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Инструкции за изхвърляне
Natus Medical Incorporated се ангажира да отговаря на изискванията на Директива 2012/19/ЕC относно отпадъци
от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). В тези регламенти се казва, че ОЕЕО трябва да се събират
отделно за правилното третиране и оползотворяване, за да се гарантира, че те се рециклират или използват
повторно безопасно. В съответствие с този ангажимент Natus Medical Incorporated може да прехвърля
задължението за обратно изкупуване и рециклиране на крайния потребител, освен ако не са предприети други
договорености. Моля, свържете се с нас за подробности относно системите за събиране и оползотворяване,
достъпни за Вас във Вашия регион, на natus.com.
Електрическото и електронното оборудване (EEE) съдържа материали, компоненти и вещества, които могат да
бъдат опасни и да представляват риск за здравето на хората и околната среда, в случай че ОЕЕО не се изхвърлят
правилно. Следователно, крайните потребители също трябва да играят роля, за да се гарантира, че ОЕЕО се
оползотворяват и рециклират правилно. Потребителите на електрическо и електронно оборудване не трябва да
изхвърлят ОЕЕО заедно с други отпадъци. Потребителите трябва да използват общинските схеми за събиране
или задължението за връщане на производител/вносители или техните лицензирани превозвачи за отпадъци,
за да намалят неблагоприятните въздействия върху околната среда във връзка с изхвърлянето на отпадъци от
електрическо и електронно оборудване и да увеличат възможностите за повторна употреба, рециклиране
и оползотворяване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.
Оборудването, обозначено със зачертаното кошче на колела, е електрическо и електронно оборудване.
Символът на зачертаното кошче на колела показва, че отпадъците от електрическо и електронно оборудване
не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани отпадъци, а трябва да се събират отделно.
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