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Εισαγωγή

1

Εισαγωγή
Το σύστημα ICS Impulse® είναι ένα σύστημα για την αξιολόγηση διαταραχών που σχετίζονται με το αιθουσαίο
σύστημα.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του Οδηγού χρήστη στο λογισμικό Otosuite®
Vestibular.
Ελπίζουμε να σας φανεί εύκολο στη χρήση και οι πληροφορίες που περιλαμβάνει να βοηθήσουν στη βελτίωση
της ακρίβειας της συλλογής δεδομένων κατά την αξιολόγηση διαταραχών σχετικών με το αιθουσαίο σύστημα,
των αποτελεσμάτων δοκιμής και των αναφορών, καθώς και της ανάκτησης πληροφοριών ασθενούς.
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Προβλεπόμενη χρήση, χρήστες και στοχευόμενη
ομάδα ασθενών

2.1

Προβλεπόμενοι χρήστες και στοχευόμενη ομάδα ασθενών
Προσοχή • Το σύστημα ICS Impulse προορίζεται για χρήση μόνο από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.
Προβλεπόμενοι χρήστες:
Νευρολόγοι και ειδικοί ωτορινολαρυγγολόγοι (ENT), ακουολόγοι, φυσικοθεραπευτές και τεχνικοί. Επαγγελματίες με
γνώσεις σχετικά με τη διάγνωση διαταραχών ισορροπίας.
Προβλεπόμενη χρήση:
Το ICS Impulse χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση του αιθουσαίου-οφθαλμικού αντανακλαστικού (VOR) και του
νυσταγμού με μέτρηση, καταγραφή, εμφάνιση και ανάλυση των κινήσεων των οφθαλμών και του κεφαλιού.
Ιατρική χρήση:
Η ιατρική χρήση του ICS Impulse τύπου 1085 είναι η αξιολόγηση ασθενών με προβλήματα που σχετίζονται με το
αιθουσαίο σύστημα, όπως ζάλη, ανισορροπία και ίλιγγος. Το ICS Impulse τύπου 1085 δεν θεραπεύει και δεν κάνει
διάγνωση του ασθενούς. Η διάγνωση γίνεται από τον διαπιστευμένο ιατρό.
Προοριζόμενοι ασθενείς:
Οι προοριζόμενοι ασθενείς είναι παιδιά και ενήλικες ηλικίας από 10 έως 99 ετών.

2.2

Κλινικά οφέλη
Το σύστημα ICS Impulse είναι ένα βοήθημα ισορροπίας με δυνατότητα προσαρμογής, το οποίο παρέχει τη
δυνατότητα προσυμπτωματικού ελέγχου για παθήσεις ισορροπίας και επιτυχούς διάγνωσης και διαχείρισης των
ασθενών. Η δυνατότητα αξιολόγησης έξι ημικυκλικών ακουστικών πόρων διασφαλίζει την αντιμετώπιση παθολογιών
που εντοπίζονται στον πρόσθιο και στον οπίσθιο ακουστικό πόρο, οι οποίες συχνά παραβλέπονται. Η γρήγορη, μη
επεμβατική τεχνική διασφαλίζει την άνεση του ασθενούς, βελτιστοποιώντας παράλληλα τη συλλογή δεδομένων,
γεγονός που μπορεί να συντομεύσει τη διαδρομή του ασθενούς. Η μείωση της διάρκειας της δοκιμής μπορεί να
διασφαλίσει τη μείωση του χρονικού διαστήματος έως τη διάγνωση, κάτι που οδηγεί σε κλινική και λειτουργική
αποτελεσματικότητα.
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2.3

Αντενδείξεις και ανεπιθύμητες ενέργειες
Οι παρακάτω ασθενείς αντενδείκνυνται: οι ασθενείς με τύφλωση, σπασμένη μύτη ή άλλο τραύμα στο πρόσωπο/
κεφάλι, προβλήματα στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, π.χ. τραύμα στον αυχένα, οξεία κήλη του
αυχενικού δίσκου ή πρόσφατη οφθαλμική επέμβαση αντενδείκνυνται για διαδικασίες που πραγματοποιούνται
με το σύστημα 1085 ICS Impulse. Η χρήση του συστήματος 1085 ICS Impulse δεν έχει ανεπιθύμητες ενέργειες.

2.4

Περιγραφή συστήματος
Το σύστημα ICS Impulse είναι ένας συνδυασμός υλικού και λογισμικού.
Ο ασθενής φορά ένα ζευγάρι ελαφριών γυαλιών που εφαρμόζουν σφιχτά, πάνω στα οποία έχει τοποθετηθεί μια
μικρή, ελαφριά και γρήγορη, εσωτερική κάμερα και ένα ημι-επαργυρωμένο κάτοπτρο. Αυτό το διαφανές κάτοπτρο
αντανακλά την εικόνα του οφθαλμού του ασθενούς στην κάμερα. Ο οφθαλμός φωτίζεται από μια χαμηλού επιπέδου
λυχνία LED υπερύθρων, η οποία δεν είναι ορατή στους ασθενείς. Ένας μικρός αισθητήρας στα γυαλιά μετρά την
κίνηση του κεφαλιού. Το σύστημα γυαλιών είναι ελαφρύ, αλλά πρέπει να στερεωθεί σφιχτά στο κεφάλι για να
ελαχιστοποιηθεί η ολίσθηση.

Διαδικασία δοκιμής παλμών κεφαλιού
Η βασική δοκιμή παλμών κεφαλιού ξεκινά με τον ελεγκτή πίσω από τον ασθενή που φορά τα γυαλιά:
•

Ενώ ο ασθενής καλείται να κοιτάξει στην κουκκίδα προσήλωσης που βρίσκεται στην επιφάνεια προβολής
μπροστά του, ο ελεγκτής περιστρέφει το κεφάλι του ασθενούς οριζόντια και υπό μικρή γωνία (περίπου
10–20 μοίρες) με σύντομο, απότομο και απρόβλεπτο τρόπο, μεταβάλλοντας την κατεύθυνση και την ταχύτητα.

•

Τα γυαλιά συλλέγουν δεδομένα κεφαλιού και οφθαλμού.

•

Το γυροσκόπιο μετρά την ταχύτητα της κίνησης του κεφαλιού (ερέθισμα).

•

Η κάμερα υψηλής ταχύτητας καταγράφει την εικόνα του οφθαλμού.

•

Το λογισμικό Otosuite Vestibular επεξεργάζεται τα δεδομένα ταχύτητας κεφαλιού και τα δεδομένα ταχύτητας για
την κίνηση του οφθαλμού (απόκριση).

•

Η ταυτόχρονη προβολή των δεδομένων για την κίνηση του κεφαλιού και την κίνηση του οφθαλμού επιτρέπει
στον κλινικό ιατρό να καθορίσει εάν η απόκριση είναι εντός των φυσιολογικών ορίων ή όχι.

Δοκιμές θέσης και κινητικού νεύρου οφθαλμού
•

Η δοκιμή Positional (Θέση) πραγματοποιείται με μετακίνηση του ασθενούς από τη μία θέση στην άλλη.
Στο παράδειγμα του Dix-Hallpike (Dix-Hallpike), ο ασθενής είναι καθισμένος και το κεφάλι του περιστρέφεται
45 μοίρες προς τη μία πλευρά. Στη συνέχεια, ο ασθενής μετακινείται από την καθιστή θέση στην ύπτια θέση.

•

Η δοκιμή Oculomotor (Κινητικό νεύρο οφθαλμού) πραγματοποιείται με τον ασθενή προσηλωμένο σε έναν
στόχο, σε διάφορες κατευθύνσεις ή σε διάφορα περιβάλλοντα.

•

Στη δοκιμή Gaze (Θέαση), ο ασθενής είναι καθισμένος και καλείται να κοιτάξει προς τα αριστερά, προς τα δεξιά,
προς τα πάνω, προς τα κάτω ή προς το κέντρο. Η δοκιμή Gaze (Θέαση) μπορεί να πραγματοποιηθεί με όραση
ή με απαγόρευση όρασης.

Διαδικασία δοκιμής θέσης και κινητικού νεύρου οφθαλμού
Το λογισμικό Otosuite Vestibular καταγράφει και εμφανίζει τις πληροφορίες που λαμβάνονται κατά τις δοκιμές
Positional (Θέση) και Oculomotor (Κινητικό νεύρο οφθαλμού).
Για τις δοκιμές Positional (Θέση) και Oculomotor (Κινητικό νεύρο οφθαλμού), τα γυαλιά συλλέγουν δεδομένα
κεφαλιού και οφθαλμού:

ICS Impulse

•

Το επιταχυνσιόμετρο εντός των γυαλιών μετρά τη σχετική θέση του κεφαλιού του ασθενούς ως προς το σημείο
έναρξής του. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται και εμφανίζονται στο λογισμικό.

•

Η κάμερα υψηλής ταχύτητας καταγράφει την εικόνα του οφθαλμού.
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•

Το λογισμικό Otosuite Vestibular επεξεργάζεται τα δεδομένα ταχύτητας οφθαλμού (απόκριση).

•

Η κίνηση του οφθαλμού αναλύεται για να προσδιοριστούν οι ταχύτητες αργής φάσης (SPV (SPV)).

•

Τα δεδομένα κεφαλιού χρησιμοποιούνται μόνο κατά τη συλλογή ώστε να εμφανίσουν την πιθανή κίνηση του
κεφαλιού και να καθοδηγήσουν τον ελεγκτή στη σωστή τοποθέτηση του κεφαλιού του ασθενούς για τη δοκιμή.
Αυτές οι πληροφορίες ονομάζονται Ανάδραση θέσης κεφαλιού. Το λογισμικό Otosuite Vestibular μετρά και
εμφανίζει το ίχνος θέσης οφθαλμού και τα σημεία SPV σε ένα γράφημα.
Σημείωση • Η ανάδραση θέσης κεφαλιού διασφαλίζει τη σωστή τοποθέτηση του κεφαλιού κατά τη

διάρκεια κάθε βήματος των κινήσεων.

Η μονάδα Oculomotor (Κινητικό νεύρο οφθαλμού) έχει τρεις δοκιμές που δεν είναι δοκιμές SPV (SPV):
–

Αιθουσαίο-οφθαλμικό αντανακλαστικό (VOR (VOR))
Η δοκιμή αιθουσαίου-οφθαλμικού αντανακλαστικού (VOR) επιτρέπει την καταστολή του οπτικού
αιθουσαίου-οφθαλμικού αντανακλαστικού VVOR (VVOR) και του αιθουσαίου-οφθαλμικού αντανακλαστικού
(VORS (VORS)). Αυτές οι δοκιμές είναι πολύ παρόμοιες με τη δοκιμή παλμών κεφαλιού, αλλά η κίνηση του
κεφαλιού είναι αργή (0,5 Hz) και μικρή (10 μοίρες).
Στη δοκιμή VVOR (VVOR), ο ασθενής είναι καθισμένος και ο εξεταστής μετακινεί το κεφάλι από τη μία πλευρά
στην άλλη (όπως το ημιτονοειδές κύμα), ενώ ο ασθενής είναι προσηλωμένος σε έναν στόχο.
Στη δοκιμή VORS (VORS), ο ασθενής είναι καθισμένος και ο εξεταστής μετακινεί το κεφάλι από τη μία πλευρά
στην άλλη (όπως το ημιτονοειδές κύμα) ενώ ο ασθενής είναι προσηλωμένος σε μια κινούμενη κουκκίδα που
προβάλλεται από τα γυαλιά με τη χρήση ενός από τα λέιζερ.

Η ανάλυση είναι παρόμοια με τους παλμούς κεφαλιού όπου η ταυτόχρονη προβολή των δεδομένων για την
κίνηση του κεφαλιού και την κίνηση των οφθαλμών επιτρέπει στον κλινικό ιατρό να καθορίσει εάν η απόκριση
είναι εντός των φυσιολογικών ορίων ή όχι.
–

Skew Deviation (Στερεοσκοπική απόκλιση)
Στη δοκιμή Skew Deviation (Στερεοσκοπική απόκλιση) (γνωστή επίσης ως δοκιμή κάλυψης ή δοκιμή εναλλάξ
κάλυψης), ο ασθενής βρίσκεται σε καθιστή ή ύπτια θέση και ο ελεγκτής καλύπτει και αποκαλύπτει ένα μάτι.
Το λογισμικό Otosuite Vestibular μετρά το ίχνος θέσης οφθαλμού κατά τις δοκιμές κάλυψης και αποκάλυψης
και εμφανίζει τη μέση μετατόπιση της θέσης του οφθαλμού.

–

Στη δοκιμή 3-Laser Saccade (3-Ταχεία κίνηση οφθαλμών με λέιζερ), τα γυαλιά εμφανίζουν έναν στόχο λέιζερ
σε τυχαιοποιημένες θέσεις στο οριζόντιο επίπεδο και ο ασθενής, ο οποίος είναι καθιστός, κρατά το κεφάλι
του ακίνητο και ακολουθεί τον στόχο μόνο με τους οφθαλμούς. Το λογισμικό Otosuite Vestibular μετρά την
κορυφαία ταχύτητα, την ακρίβεια και την καθυστέρηση της θέσης των οφθαλμών σε σύγκριση με αυτές τις
τιμές για τον στόχο.
Σημείωση • Εάν η ταχεία κίνηση των οφθαλμών δεν γίνει αποδεκτή, επαναβαθμονομήστε και επαναλάβετε

τη δοκιμή. Για τα άτομα που δεν μπορούν να κρατήσουν το κεφάλι τους ακίνητο, μπορεί να χρειαστεί να
κρατήσετε το κεφάλι τους ακίνητο κατά τη βαθμονόμηση και τη συλλογή δεδομένων.
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Προβλεπόμενη χρήση, χρήστες και στοχευόμενη ομάδα ασθενών

Θερμική δοκιμή
Η δοκιμή Caloric (Θερμική) καθιστά δυνατή την αξιολόγηση του πλευρικού ημικυκλικού ακουστικού πόρου.
Η δοκιμή μπορεί να πραγματοποιηθεί:
•

Μονοθερμικά: το αριστερό αυτί και το δεξί αυτί είναι ζεστά ή το αριστερό αυτί και το δεξί αυτί είναι κρύα.

•

Διθερμικά: το αριστερό αυτί και το δεξί αυτί είναι ζεστά ή το αριστερό αυτί και το δεξί αυτί είναι κρύα.

•

Η θερμική δοκιμή παγωμένου νερού πραγματοποιείται με τήξη ενός κύβου πάγου και με τη χρήση μιας
σύριγγας για καταιονισμό του αυτιού. Αυτό γίνεται συνήθως εάν δεν υπάρχει απόκριση στον διθερμικό
καταιονισμό.

Χρήση αυτόματης δοκιμής με θερμική ανάλυση
Η ύπαρξη αυτόματου νυσταγμού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ώστε η θερμική ανάλυση να είναι ακριβής. Για να
προσδιοριστεί εάν υπάρχει αυτόματος νυσταγμός, εκτελέστε μια δοκιμή αυτόματου νυσταγμού ή χρησιμοποιήστε τα
πέντε πρώτα δευτερόλεπτα της θερμικής απόκρισης. Η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση των ρυθμίσεων στο
Options (Επιλογές). Εάν πραγματοποιηθεί δοκιμή αυτόματου νυσταγμού, πρέπει να συλλεχθεί πριν από την εκτέλεση
της θερμικής δοκιμής. Ο αυτόματος νυσταγμός πρέπει να συλλεχθεί στη δοκιμή Spontaneous Test - Supine or Sitting
(Δοκιμή αυτόματου νυσταγμού – Ύπτια ή καθιστή θέση) ή Caloric (Θερμική).
Αυτός ο τύπος δοκιμής αξιολογεί την κίνηση των οφθαλμών του ασθενούς όταν οι οφθαλμοί βρίσκονται στην κύρια
θέση και είναι στραμμένοι ίσια προς τα εμπρός χωρίς οπτικό ερέθισμα. Σύμφωνα με το ANSI S3.45, οι οφθαλμοί
πρέπει να καταγράφονται για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.

Στοιχεία δοκιμής
Στη δοκιμή Caloric (Θερμική):

ICS Impulse

•

Τα γυαλιά συλλέγουν τα δεδομένα οριζόντιας και κατακόρυφης θέσης των οφθαλμών, ενώ ο αριστερός
ή ο δεξιός ακουστικός πόρος υποβάλλεται σε καταιονισμό ανεξάρτητα με τη χρήση αέρα ή νερού.

•

Η κάμερα καταγράφει την εικόνα του οφθαλμού.

•

Το λογισμικό Otosuite Vestibular επεξεργάζεται τα δεδομένα θέσης των οφθαλμών.

•

Η δοκιμή Caloric (Θερμική) πραγματοποιείται με απαγόρευση όρασης.

•

Ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση με το κεφάλι σκυμμένο προς τα εμπρός υπό γωνία 30° και με απαγόρευση
όρασης.

•

Η τιμή Peak (°/s) (Κορυφή (°/s)) καθορίζεται για κάθε δοκιμή που πραγματοποιείται (για παράδειγμα, Left Cool
(Αριστερή ψύξη)).

•

Υπολογίζονται οι τιμές Peak (°/s) (Κορυφή (°/s)) από κάθε δοκιμή (απόκριση Total Right (Σύνολο δεξιά) και
απόκριση Total Left (Σύνολο αριστερά), το Unilateral Weakness (Μονόπλευρη υπαισθησία), το Gain Asymmetry
(Ασυμμετρία απολαβής) και το Directional Preponderance (Υπεροχή κατεύθυνσης).

•

Το Unilateral Weakness (Μονόπλευρη υπαισθησία) (%) μετρά εάν οι αποκρίσεις από το ένα αυτί είναι πιο
αδύναμες από τις αποκρίσεις του άλλου αυτιού.

•

Το Gain Asymmetry (Ασυμμετρία απολαβής) (%) μετρά εάν οι αποκρίσεις προς μία κατεύθυνση είναι
περισσότερες από ό,τι προς την άλλη κατεύθυνση, όταν κάτι τέτοιο δεν οφείλεται σε αυτόματο νυσταγμό.

•

Το Directional Preponderance (Υπεροχή κατεύθυνσης) (%) μετρά εάν οι αποκρίσεις προς μία κατεύθυνση
είναι περισσότερες από ό,τι προς την άλλη κατεύθυνση, το οποίο οφείλεται συνήθως σε προϋπάρχων
αυτόματο νυσταγμό.
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3

Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο
Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τη χρήση των γυαλιών ICS Impulse video goggles με το λογισμικό Otosuite Vestibular
για τη δοκιμή του αιθουσαίου συστήματος των ασθενών. Το εγχειρίδιο περιγράφει βασικές λειτουργίες των γυαλιών,
τη ροή εργασιών του Otosuite Vestibular και τον τρόπο διαχείρισης ασθενών, δεδομένων ασθενών, χρηστών και
συσκευών δοκιμής.
Σημείωση • Οι δοκιμές και οι λειτουργίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να μην αντανακλούν
τη διαμόρφωση του συστήματός σας.
Σημείωση • Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Natus.
Εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες που παρέχονται από το λογισμικό Otosuite Vestibular και τη συσκευή δοκιμής πριν
από τη δοκιμή σε ασθενή.
Αντίγραφο των οδηγιών χρήσης σε μορφή PDF υπάρχει στην τοποθεσία του σχετικού προϊόντος:
https://hearing-balance.natus.com/manuals
Εκτελέστε αναζήτηση για «ICS Impulse», κάντε κλικ στο εικονίδιο + για να ανοίξετε το μενού τεκμηριώσεων και,
στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εγχειρίδιο στη γλώσσα σας. Τα αρχεία μπορούν να εκτυπωθούν, να αποθηκευτούν ή να
πραγματοποιηθεί αναζήτηση σε αυτά με χρήση του Adobe Reader. Αντίγραφο του Adobe Reader μπορεί να ληφθεί
απευθείας από την Adobe Systems (www.adobe.com).

3.1

Τυπογραφικές συμβάσεις
Κατανόηση προειδοποιήσεων, ενδείξεων προσοχής και σημειώσεων
Για να επιστήσει την προσοχή σας σε πληροφορίες που αφορούν στην ασφαλή και ορθή χρήση της συσκευής ή του
λογισμικού, το εγχειρίδιο χρησιμοποιεί δηλώσεις πρόκλησης προσοχής ως εξής:
Προειδοποίηση • Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, θανάτου ή άλλων σοβαρών
ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τη χρήση ή την εσφαλμένη χρήση της συσκευής.
Προσοχή • Υποδεικνύει ότι υπάρχει πιθανότητα προβλήματος με τη συσκευή που σχετίζεται με τη χρήση
της ή την εσφαλμένη χρήση της. Τέτοιου τύπου προβλήματα περιλαμβάνουν δυσλειτουργία της συσκευής,
αστοχία της συσκευής, πρόκληση ζημιάς στη συσκευή ή σε άλλον εξοπλισμό.

Σημείωση • Υποδεικνύει ότι πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή.

10

ICS Impulse

Αποσυσκευασία

3.2

Ασφάλεια του ICS Impulse
Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες και προφυλάξεις, οι οποίες πρέπει να τηρούνται για να διασφαλιστεί
η ασφαλής απόδοση του συστήματος ICS Impulse.
Σημείωση • Οι τοπικοί κανόνες και κανονισμοί, εφόσον ισχύουν, πρέπει να τηρούνται πάντα.
Σημείωση • Ο εσφαλμένος χειρισμός της συσκευής επηρεάζει την απόδοση.

Πληροφορίες για την ασφάλεια αναγράφονται όπου αντιστοιχεί.
Για γενικά ζητήματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην ενότητα Γενικές προειδοποιήσεις, συστάσεις προσοχής και
σημειώσεις.
Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με τη συσκευή θα πρέπει να αναφέρεται στον
κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και
ο ασθενής.

3.3

Πλοήγηση στο εγχειρίδιο
Οι καρτέλες των παραθύρων, τα εικονίδια και οι λειτουργίες προς επιλογή εμφανίζονται με έντονη γραφή, όπως για
παράδειγμα στο εξής:
•

4

5

Κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση).

Αποσυσκευασία
1.

Αποσυσκευάστε προσεκτικά τη συσκευή.
Όταν αποσυσκευάζετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα, φυλάσσετε το υλικό συσκευασίας. Εάν χρειάζεται να
αποστείλετε τη συσκευή για επισκευές, το αρχικό υλικό συσκευασίας θα την προστατέψει από ζημιές κατά
τη μεταφορά.

2.

Επιθεωρήστε οπτικά τη συσκευή και τα εξαρτήματα για πιθανές ζημιές.
Σε περίπτωση ζημιάς, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα για βοήθεια.

3.

Ελέγξτε τον κατάλογο συσκευασίας για να διασφαλίσετε ότι λάβατε όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και
παρελκόμενα. Εάν η συσκευασία σας είναι ατελής, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα.

Εγκατάσταση
Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ICS Impulse, ανατρέξτε στην ενότητα:

ICS Impulse

•

Εγκατάσταση λογισμικού Otosuite Vestibular

•

Προσαρμογή για το κέντρο σας

•

Σύνδεση των γυαλιών στον υπολογιστή

•

Εγκατάσταση του βίντεο συγχρονισμένης αίθουσας

•

Ρύθμιση τοποθεσιών δοκιμής

•

Ρύθμιση εξωτερικής οθόνης

•

Εισαγωγή υλικού δείγματος
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5.1

Εγκατάσταση λογισμικού Otosuite Vestibular

5.1.1

Απαιτήσεις συστήματος
Λειτουργικό σύστημα
CPU

64 bit Windows 10 Pro (Ανεξάρτητο, πελάτης, διακομιστής, και τα δύο)
Επεξεργαστής Intel i7 (τουλάχιστον 9ης γενιάς)

Μνήμη

16 GB

Ελεύθερος χώρος στον δίσκο

500 GB

Σύνδεσμοι

Έως τέσσερις σύνδεσμοι USB 3.0
Προαιρετική θύρα VGA για τη σύνδεση εξωτερικής οθόνης

Κάρτα γραφικών

Ξεχωριστή κάρτα γραφικών με ελάχιστη μνήμη 2 GB

Οθόνη

Ανάλυση οθόνης 1.600 x 900 σε 100% DPI
Ανάλυση οθόνης 1.920 x 1.080 σε 100% ή 125% DPI

5.1.2

Συνιστώσες

Ποντίκι, πληκτρολόγιο

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Συνιστάται σύνδεση Internet στον υπολογιστή κατά την εγκατάσταση
για την τοποθέτηση συγχρονισμένης κάμερας αίθουσας.

Έναρξη της εγκατάστασης
1.

Εισαγάγετε τον δίσκο εγκατάστασης του Otosuite Vestibular στον υπολογιστή.

2.

Εάν το περιεχόμενο δεν εμφανιστεί αυτόματα, μεταβείτε στον κατάλληλο δίσκο στην Εξερεύνηση των Windows.

3.

Κλείστε όλα τα προγράμματα των Windows για να αποφύγετε συγκρούσεις με το λογισμικό εγκατάστασης.

4.

Μη συνδέετε αξεσουάρ προτού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

5.

Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Setup (Εγκατάσταση) για εκκίνηση της εγκατάστασης.
Για τις την εγκατάσταση του λογισμικού Otosuite Vestibular μπορεί να απαιτείται εγκατάσταση επιπλέον
εφαρμογών. Ένα πλαίσιο διαλόγου εμφανίζει τις εφαρμογές.
–

Κάντε κλικ στο Install (Εγκατάσταση).
Όταν η εφαρμογή εγκατασταθεί, μπορεί να εκτελεστεί επανεκκίνηση του υπολογιστή.

–

Συνδεθείτε στον υπολογιστή. Μετά την επανεκκίνηση, η εγκατάσταση συνεχίζεται αυτόματα.

6.

Στην οθόνη υποδοχής, κάντε κλικ στο Next (Επόμενο).

7.

Κάντε κλικ για αποδοχή των συμφωνιών άδειας χρήσης και πατήστε το Next (Επόμενο).

8.

Εμφανίζεται η οθόνη Usage Statistics (Στατιστικά χρήσης). Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο).
Το εργαλείο Usage Statistics (Στατιστικά χρήσης) σας επιτρέπει να μοιράζεστε ανώνυμα στατιστικά χρήσης με την
Natus για να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και να βελτιώσουμε τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
Το εργαλείο στέλνει ανώνυμα στατιστικά χρήσης στην Natus όταν ο υπολογιστής συνδέεται στο διαδίκτυο.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε το εργαλείο Usage Statistics (Στατιστικά χρήσης) ανά
πάσα στιγμή:
–

Στην εφαρμογή Otosuite Vestibular, κάντε κλικ στο Options (Επιλογές) στο κάτω μέρος του Workflow Panel
(Πίνακας ροής εργασιών).

–

Κάντε κλικ στο System Settings > Error Logs (Ρυθμίσεις συστήματος > Αρχεία καταγραφής σφαλμάτων).

Περιλαμβάνονται μόνο ανώνυμα στατιστικά χρήσης που σχετίζονται με τη χρήση του λογισμικού Otosuite
Vestibular, για παράδειγμα πόσο συχνά χρησιμοποιούνται οι διάφορες λειτουργίες και πόσες φορές
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Εγκατάσταση
χρησιμοποιούνται τα κουμπιά και τα στοιχεία μενού. Το εργαλείο δεν στέλνει προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα
ασθενούς, ούτε πληροφορίες που προσδιορίζουν τον υπολογιστή ή κάποιον άλλον τύπο χρήσης που σχετίζεται με
τον υπολογιστή.
Κατά την εγκατάσταση του λογισμικού Otosuite Vestibular, εγκαθίστανται άλλα σχετικά προγράμματα, όπως SQL
Server (βάση δεδομένων Otosuite Vestibular), Access Database Engine (υποστηρίζει τη βάση δεδομένων Chartr).

Πιθανά μηνύματα σφάλματος

5.1.3

Μηνύματα σφάλματος

Τι να κάνετε εάν εμφανιστούν

Μηνύματα τείχους προστασίας

Επιτρέψτε την πρόσβαση.

Μήνυμα ελέγχου λογαριασμού χρήστη (UAC)

Αποδεχτείτε το μήνυμα καθώς δεν υποδεικνύει πρόβλημα.

Μηνύματα σφάλματος Microsoft Webcam ή SQL
Server

Εμφανίζεται εάν η Microsoft εγκατέστησε ενημερώσεις
των Windows και δεν έχει εκτελεστεί επανεκκίνηση του
υπολογιστή. Εκτελέστε επανεκκίνηση του υπολογιστή και
της εγκατάστασης του λογισμικού.

Επιλογή ρύθμισης εγκατάστασης
Κατά την εγκατάσταση του λογισμικού Otosuite Vestibular, μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους δύο τύπους
ρύθμισης:
•

ρύθμιση δικτύου

•

ανεξάρτητη ρύθμιση

Ρύθμιση δικτύου

Ένας μόνο διακομιστής φιλοξενεί τη βάση δεδομένων για έναν ή περισσότερους
σταθμούς εργασίας πελάτη όπου εγκαθίσταται η εφαρμογή Otosuite Vestibular.
Συνιστάται η ρύθμιση των εγκαταστάσεων δικτύου με τη χρήση τομέων δικτύου.
Συνιστάται να μη χρησιμοποιείτε ομάδες εργασίας επειδή απαιτείται η χρήση του
ίδιου ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης σε κάθε υπολογιστή.

Ανεξάρτητη ρύθμιση

Ένας μόνο διακομιστής φιλοξενεί τη βάση δεδομένων και την εφαρμογή Otosuite
Vestibular.

Επιλογή ρύθμισης εγκατάστασης
Standalone installation (Ανεξάρτητη εγκατάσταση)
Βάση δεδομένων SQL και λογισμικό Otosuite Vestibular
Επιλέξτε Standalone (Ανεξάρτητη).
Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο).
Για να συνεχίσετε την εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα Ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

ICS Impulse
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Network installation – Server (Εγκατάσταση δικτύου – Διακομιστής)
Βάση δεδομένων SQL και περιορισμένη έκδοση του λογισμικού Otosuite Vestibular (διαχείριση ασθενών,
αλλαγές ρυθμίσεων συστήματος και διαχείριση βάσης δεδομένων)
Για να συνεχίσετε την εγκατάσταση στον διακομιστή, ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση δικτύου – Server
(Διακομιστής) ή Both (Και τα δύο).

Network installation – Client (Εγκατάσταση δικτύου – Πελάτης)
Λογισμικό Otosuite Vestibular
Επιλέξτε Client (Πελάτης) και κάντε κλικ στο Next (Επόμενο).
Καταχωρίστε τον αριθμό θύρας και το όνομα υπολογιστή διακομιστή που λάβατε από την εγκατάσταση
διακομιστή.
Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο).
Για να συνεχίσετε την εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα Ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Network installation – Both (Client and Server) (Εγκατάσταση δικτύου – Και τα δύο (Πελάτης και διακομιστής))
Η βάση δεδομένων SQL και το λογισμικό Otosuite Vestibular μπορούν να υποστηρίξουν την εγκατάσταση
πρόσθετων πελατών.
Για να συνεχίσετε την εγκατάσταση του πελάτη και του διακομιστή, ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση
δικτύου – Server (Διακομιστής) ή Both (Και τα δύο).

5.1.4

Network installation – Server (Διακομιστής) ή Both (Και τα δύο)
Κατά την εγκατάσταση ενός διακομιστή/πελάτη, ο διακομιστής πρέπει να εγκατασταθεί πρώτος.
Πριν από την έναρξη της εγκατάστασης, καθορίστε τον τύπο της εγκατάστασης. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή
ρύθμισης εγκατάστασης.
1.

Επιλέξτε Server (Διακομιστής) ή Both (Και τα δύο).

2.

Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο).
Παρόλο που μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό θύρας που θα χρησιμοποιηθεί από τον διακομιστή SQL,
συνιστάται να χρησιμοποιήσετε αυτόν που παρέχεται στην οθόνη.

5.1.5
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3.

Σημειώστε το Port Number (Αριθμός θύρας) και το Server Computer Name (Όνομα υπολογιστή διακομιστή)
καθώς αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για τους υπολογιστές πελάτη. Για υπολογιστές που συνδέονται
σε εκτυπωτή, μπορείτε να εκτυπώσετε τις πληροφορίες.

4.

Συνεχίστε με τις οδηγίες για ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Ανατρέξτε στην ενότητα Ολοκλήρωση της
εγκατάστασης.

Ολοκλήρωση της εγκατάστασης
1.

Κάντε κλικ στο Install (Εγκατάσταση).

2.

Εμφανίζεται ένα παράθυρο κατάστασης που αναφέρει την εξέλιξη της εγκατάστασης.

3.

Κάντε κλικ στο Finish (Τέλος).

ICS Impulse
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5.1.6

4.

Ανοίξτε τη λειτουργία Display (Οθόνη) στο Control Panel (Πίνακας ελέγχου) των Windows και ρυθμίστε την τιμή
DPI της οθόνης στο 100%.

5.

Για να εισαγάγετε δεδομένα επίδειξης, ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή δεδομένων επίδειξης.

Προσαρμογή για το κέντρο σας
•

Ανεξάρτητες εγκαταστάσεις
Πρέπει να καταχωρίσετε ειδικές για το κέντρο πληροφορίες σε κάθε σταθμό εργασίας όπου εγκαθίσταται
το λογισμικό.

•

Εγκαταστάσεις δικτύου
Εάν καταχωρίσετε ειδικές για το κέντρο πληροφορίες σε έναν σταθμό πελάτη, οι πληροφορίες αλλάζουν σε όλους
τους σταθμούς πελάτη.

Για την αρχική σύνδεση, η εφαρμογή Otosuite Vestibular παρέχει προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης. Όταν προσθέσετε έναν χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή, το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και
ο κωδικός πρόσβασης δεν διατίθενται πλέον (τα πεδία είναι κενά). Χρησιμοποιήστε το νέο όνομα χρήστη και
τον νέο κωδικό πρόσβασης για επόμενες συνδέσεις.

Επιλογή γλώσσας
1.

Στην εφαρμογή Otosuite Vestibular, κάντε κλικ στο Options (Επιλογές) στο κάτω μέρος του Workflow Panel
(Πίνακας ροής εργασιών).

2.

Κάντε κλικ στο System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος).

3.

Κάντε κλικ στην καρτέλα Workstation Settings (Ρυθμίσεις σταθμού εργασίας).

4.

Στη λίστα Select Program Language (Επιλογή γλώσσας προγράμματος), κάντε κλικ για να επιλέξετε την
επιθυμητή γλώσσα.

5.

Κάντε κλικ στο Yes (Ναι) για επανεκκίνηση.

Πληροφορίες κέντρου
1.

Στην εφαρμογή Otosuite Vestibular, κάντε κλικ στο Options (Επιλογές) στο κάτω μέρος του Workflow Panel
(Πίνακας ροής εργασιών).

2.

Κάντε κλικ στην καρτέλα Facility Info (Πληροφορίες κέντρου).

3.

Προσθέστε τις πληροφορίες κέντρου. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές – Facility Info (Πληροφορίες κέντρου).

Πρωτόκολλα δοκιμής
1.

Στην εφαρμογή Otosuite Vestibular, κάντε κλικ στο Options (Επιλογές) στο κάτω μέρος του Workflow Panel
(Πίνακας ροής εργασιών).

2.

Κάντε κλικ στην καρτέλα Protocols (Πρωτόκολλα).
Για να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε τα πρωτόκολλα δοκιμής, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές – Protocol
(Πρωτόκολλο).

Επιλογές αναφοράς
1.

Στην εφαρμογή Otosuite Vestibular, κάντε κλικ στο Options (Επιλογές) στο κάτω μέρος του Workflow Panel
(Πίνακας ροής εργασιών).

2.

Κάντε κλικ στην καρτέλα Report (Αναφορά).

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις, όπως τη θέση του ταχυδρομικού κώδικα ή το μέγεθος χαρτιού. Ανατρέξτε στην ενότητα
Επιλογές – Reports (Αναφορές).

ICS Impulse
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5.1.7

Ενημέρωση λογισμικού Otosuite Vestibular
Κατά την αναβάθμιση του λογισμικού Otosuite Vestibular, δεν μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο της εγκατάστασης
που έχετε ήδη επιλέξει. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο εάν θέλετε να κάνετε αλλαγές στον τύπο της
εγκατάστασης.
Κατά την αναβάθμιση της εγκατάστασης ενός διακομιστή/πελάτη, ο διακομιστής πρέπει να αναβαθμιστεί πρώτος.
Συνιστάται να εξαγάγετε όλα τα δεδομένα ασθενούς που δεν έχουν αρχειοθετηθεί πριν από την αναβάθμιση
του λογισμικού.
Εάν εμφανιστούν μηνύματα τείχους προστασίας, επιτρέψτε την πρόσβαση.
Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση λογισμικού Otosuite Vestibular.

5.1.8

Απεγκατάσταση του λογισμικού Otosuite Vestibular
Με την απεγκατάσταση του λογισμικού Otosuite Vestibular καταργείται η εφαρμογή, αλλά δεν καταργούνται άλλα
προγράμματα που ήταν μέρος της προηγούμενης εγκατάστασης του Otosuite Vestibular (για παράδειγμα, SQL Server,
National Instruments κλπ.).

5.1.9

1.

Εάν το λογισμικό Otosuite Vestibular είναι ενεργό, κλείστε την εφαρμογή.

2.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία των Windows για την κατάργηση προγραμμάτων.

Σύνθετες ρυθμίσεις συστήματος
Σε ορισμένα παράθυρα System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος) έχουν πρόσβαση μόνο όσοι διαθέτουν προφίλ
χρήστη που περιλαμβάνει μία ή και τις δύο επιλογές ενεργοποιημένες:
•

Add User as Administrator (Προσθήκη χρήστη ως διαχειριστή)

•

Allow User to Change System Settings (Να επιτρέπεται στον χρήστη να αλλάζει τις ρυθμίσεις συστήματος)

Ανατρέξτε στην ενότητα Καρτέλα Administrator (Διαχειριστής).

5.1.9.1

Καρτέλα Administrator (Διαχειριστής)
Σε αυτό το παράθυρο εμφανίζονται δεδομένα χρήστη.
Μόνο χρήστες με δικαιώματα Add User as Administrator (Προσθήκη χρήστη ως διαχειριστή) μπορούν να αποκτήσουν
πρόσβαση σε αυτό το παράθυρο.
1.

Στην εφαρμογή Otosuite Vestibular, κάντε κλικ στο Options (Επιλογές) στο κάτω μέρος του Workflow Panel
(Πίνακας ροής εργασιών).

2.

Κάντε κλικ στην καρτέλα System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος).

3.

Κάντε κλικ στην καρτέλα Administrator (Διαχειριστής).

Προσθήκη νέου χρήστη
Για την αρχική σύνδεση, η εφαρμογή Otosuite Vestibular παρέχει προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης. Όταν προσθέσετε έναν χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή, το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και
ο κωδικός πρόσβασης δεν διατίθενται πλέον (τα πεδία είναι κενά). Χρησιμοποιήστε το νέο όνομα χρήστη και
τον νέο κωδικό πρόσβασης για επόμενες συνδέσεις.
Σημείωση • Ρυθμίστε τουλάχιστον έναν χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή.
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Κάντε κλικ στο κουμπί New (Νέος) για να προσθέσετε νέους χρήστες.
Τα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) πρέπει να συμπληρωθούν.
Ο κωδικός πρόσβασης κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
Για να επιτρέπονται δικαιώματα πρόσβασης, κάντε κλικ και επιλέξτε:
•

Add User as Administrator (Προσθήκη χρήστη ως διαχειριστή)
Παραχωρεί στον χρήστη όλα τα δικαιώματα στο σύστημα.
ή

•

Allow User to Change System Settings (Να επιτρέπεται στον χρήστη να αλλάζει
τις ρυθμίσεις συστήματος)
Παραχωρεί στον χρήστη όλα τα δικαιώματα στο σύστημα με εξαίρεση τα εξής:
–

Προσθήκη, επεξεργασία ή διαγραφή χρηστών

–

Καθορισμός των τοποθεσιών δικτύου για κοινόχρηστα αρχεία (βίντεο,
αναφορές (PDF), εισαγωγή και εξαγωγή)

–

Ενημέρωση αδειών χρήσης και υλικολογισμικού εφαρμογής

Επεξεργασία δεδομένων χρήστη
Επιλέξτε τον χρήστη από τη λίστα.
Κάντε κλικ στο κουμπί Edit (Επεξεργασία).
Κάντε τις απαιτούμενες αλλαγές. Τα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο (*)
πρέπει να συμπληρωθούν.

Διαγραφή χρήστη
Επιλέξτε τον χρήστη από τη λίστα.
Κάντε κλικ στο κουμπί Delete (Διαγραφή).
Κάντε κλικ στο OK (OK).

5.1.9.2

Ρυθμίσεις σταθμού εργασίας
Μόνο οι χρήστες με το Allow User to Change System Settings (Να επιτρέπεται στον χρήστη να αλλάζει τις
ρυθμίσεις συστήματος) επιλεγμένο στο προφίλ τους έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα πεδία για αλλαγή
των ρυθμίσεων σταθμού εργασίας.

ICS Impulse

1.

Στην εφαρμογή Otosuite Vestibular, κάντε κλικ στο Options (Επιλογές) στο κάτω μέρος του Workflow Panel
(Πίνακας ροής εργασιών).

2.

Κάντε κλικ στην καρτέλα System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος).

3.

Συμπληρώστε τα πεδία με τις πληροφορίες που παρέχονται από τον διαχειριστή συστήματος.
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Στοιχείο

Ρυθμίσεις

Workstation Computer
Name (Όνομα υπολογιστή
σταθμού εργασίας)

•

Αυτό το πεδίο μόνο για ανάγνωση εμφανίζει το όνομα υπολογιστή
που έχει αντιστοιχιστεί στον πίνακα ελέγχου των Windows.

Workstation Location
(Τοποθεσία σταθμού
εργασίας)
Installation Profile
(Προφίλ εγκατάστασης)

•

Αυτό το καθοριζόμενο από τον χρήστη όνομα περιγράφει την
τοποθεσία αυτού του υπολογιστή.

•

Αυτό το πεδίο μόνο για ανάγνωση εμφανίζει τον τύπο
εγκατάστασης που επιλέχθηκε κατά τη διαδικασία εγκατάστασης
του λογισμικού – ανεξάρτητη, διακομιστής, πελάτης ή και τα δύο.

Client/Server Database
Port (Θύρα βάσης
δεδομένων πελάτη/
διακομιστή)
E-Mail Configuration
(Διαμόρφωση E-Mail)

•

Αυτό το πεδίο μόνο για ανάγνωση εμφανίζει τον αριθμό θύρας
που χρησιμοποιείται από τον πελάτη για πρόσβαση στη βάση
δεδομένων στο δίκτυο.

•

E-mail Server (Διακομιστής E-mail)
Αυτός ο υπολογιστής στο δίκτυο είναι υπεύθυνος για τη λήψη,
τη δρομολόγηση και την παράδοση μηνυμάτων email.

•

From E-mail (Από E-mail)
Αυτή η διεύθυνση email στέλνει email.

•

SMTP Port (Default = 25)
(Θύρα SMTP
(Προεπιλογή = 25))
This server requires a
secure connection (SSL)
(Αυτός ο διακομιστής
απαιτεί ασφαλή σύνδεση
(SSL))
Outgoing Email Account
(Λογαριασμός
εξερχόμενων Email)

To E-mail (Προς E-mail)
Αυτή η προεπιλεγμένη διεύθυνση email είναι η διεύθυνση στην
οποία αποστέλλονται τα email. (Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει ή να
προσθέσει σε αυτήν τη διεύθυνση email.)

•

Αυτό το πεδίο ορίζει τη θύρα του απλού πρωτοκόλλου μεταφοράς
ταχυδρομείου. (συνήθως χρησιμοποιείται η θύρα 25.)

•

Κατά την επιλογή αυτής της ρύθμισης, χρησιμοποιείται το
πρωτόκολλο ασφαλείας SSL (Secure Sockets Layer) για την
αποστολή email.

•

Use default network credentials (Χρήση προεπιλεγμένων
διαπιστευτηρίων δικτύου)
Χρησιμοποιεί τα προεπιλεγμένα διαπιστευτήρια δικτύου για
σύνδεση του διακομιστή email.

•

Log in with user name and password (Σύνδεση με το όνομα χρήστη
και τον κωδικό πρόσβασης)
Χρησιμοποιεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, όπως
καθορίζονται στα πεδία κάτω από την επιλογή για σύνδεση στον
διακομιστή email.

Tele-Vestibular
(Τηλε-αιθουσαίο)
Select Program Language
(Επιλογή γλώσσας
προγράμματος)
18

•

Κάντε κλικ για να επιλέξετε Collection (Συλλογή) ή/και Analysis
(Ανάλυση).

•

Εάν απαιτείται, κάντε κλικ για να επιλέξετε Transmit to Specific IP
(Μετάδοση σε συγκεκριμένο IP).

•

Κάντε κλικ στην προτιμώμενη γλώσσα. Η γλώσσα που επισημαίνεται
θα χρησιμοποιηθεί μετά την επανεκκίνηση της εφαρμογής.
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5.1.9.3

Αλλαγή τοποθεσιών αποθήκευσης για αρχεία PDF εξαγωγής, εισαγωγής, βίντεο και αναφορών
Όταν το λογισμικό Otosuite Vestibular εγκατασταθεί ως εγκατάσταση δικτύου, οι προεπιλεγμένες τοποθεσίες
αποθήκευσης για αρχεία βίντεο και αναφορών ρυθμίζονται στον υπολογιστή διακομιστή για κοινή χρήση από
όλους τους σταθμούς πελάτη.
Οι προεπιλεγμένες τοποθεσίες για αρχεία εξαγωγής και εισαγωγής πρέπει να ρυθμιστούν σε κάθε μεμονωμένο
σταθμό πελάτη. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο δικαιωμάτων για τον φάκελο έχει ρυθμιστεί για κοινή χρήση πριν
συνεχίσετε.

5.1.9.4

Αλλαγή τοποθεσίας αποθήκευσης
Οι χρήστες με το Add User as Administrator (Προσθήκη χρήστη ως διαχειριστή) ενεργοποιημένο στο προφίλ τους
μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη διαδικασία για αλλαγή της τοποθεσίας όπου αποθηκεύονται αρχεία.
Στην εφαρμογή Otosuite Vestibular,
κάντε κλικ στο Options (Επιλογές) στο
κάτω μέρος του Workflow Panel
(Πίνακας ροής εργασιών).
Επιλέξτε System Settings > (Ρυθμίσεις
συστήματος >) καρτέλα Administrator
(Διαχειριστής).
Στο παράθυρο Otosuite Vestibular
Storage Locations (Τοποθεσίες
αποθήκευσης Otosuite Vestibular),
κάντε κλικ στο Browse (Αναζήτηση)
δίπλα στο σχετικό πεδίο.
Εάν επιλέξετε έναν φάκελο στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος έχει διαμορφωθεί για κοινή χρήση.
Στο παράθυρο Otosuite Vestibular Storage Locations (Τοποθεσίες αποθήκευσης Otosuite Vestibular),
κάντε κλικ στο Browse (Αναζήτηση) δίπλα στο σχετικό πεδίο.
Επιλέξτε τον φάκελο και κάντε κλικ στο OK (OK).
Η νέα τοποθεσία για τον φάκελο εμφανίζεται στο παράθυρο Otosuite Vestibular Storage Locations
(Τοποθεσίες αποθήκευσης Otosuite Vestibular).
Εάν απαιτείται, για κάθε νέα τοποθεσία που έχετε ρυθμίσει, μετακινήστε υπάρχοντα αρχεία από την
προηγούμενη τοποθεσία στη νέα τοποθεσία.

Ρύθμιση ιδιοτήτων κοινής χρήσης για νέα τοποθεσία αποθήκευσης
Εάν η νέα τοποθεσία αποθήκευσης ρυθμιστεί σε φάκελο που δεν έχει διαμορφωθεί για κοινή χρήση, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα:

ICS Impulse

1.

Μεταβείτε στον απαιτούμενο φάκελο.

2.

Κάντε δεξί κλικ στον επιλεγμένο φάκελο για τη νέα τοποθεσία αποθήκευσης.

3.

Κάντε κλικ στο Share with (Κοινή χρήση με). Επιλέξτε Specific people... (Συγκεκριμένα άτομα...).

4.

Επιλέξτε ονόματα.

5.

Κάντε κλικ στο πεδίο δίπλα στο κουμπί Add (Προσθήκη).

6.

Πληκτρολογήστε το όνομα και κάντε κλικ στο Add (Προσθήκη).

7.

Για να αλλάξετε τα δικαιώματα, κάντε κλικ στο όνομα χρήστη για να το επισημάνετε.

8.

Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος στα δεξιά και κάντε κλικ στο Read/Write (Ανάγνωση/Εγγραφή).
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9.

Επαναλάβετε τα βήματα 7 και 8 μέχρι να ρυθμίσετε την επιλογή Read/Write (Ανάγνωση/Εγγραφή) για όλους
τους χρήστες που έχουν προστεθεί στη λίστα.

10. Κάντε κλικ στο Share (Κοινή χρήση).
11. Κάντε κλικ στο Done (Τέλος).

5.1.9.5

Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό
Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό Otosuite Vestibular και τα στοιχεία του, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα:
1.

Στην εφαρμογή Otosuite Vestibular, κάντε κλικ στο Options (Επιλογές) στο κάτω μέρος του Workflow Panel
(Πίνακας ροής εργασιών).

2.

Επιλέξτε System Settings > About (Ρυθμίσεις συστήματος > Σχετικά).

Από αυτήν την οθόνη, μπορείτε να ενημερώσετε την άδεια χρήσης του Otosuite Vestibular και το υλικολογισμικό
των γυαλιών.

5.1.9.6

•

Ενημέρωση της άδειας χρήσης λογισμικού

•

Ενημέρωση του υλικολογισμικού των γυαλιών

Ενημέρωση της άδειας χρήσης λογισμικού
1.

Στην εφαρμογή Otosuite Vestibular, κάντε κλικ στο Options (Επιλογές) στο κάτω μέρος του Workflow Panel
(Πίνακας ροής εργασιών).

2.

Επιλέξτε System Settings > About (Ρυθμίσεις συστήματος > Σχετικά).
Μόνο οι χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή μπορούν να ενημερώσουν την άδεια χρήσης λογισμικού.

5.1.9.7

3.

Κάντε κλικ στο Update License (Ενημέρωση άδειας χρήσης).

4.

Εκτελέστε αναζήτηση για να εντοπίσετε το νέο αρχείο άδειας χρήσης (.otolic) και κάντε κλικ στο Open (Άνοιγμα).

Ενημέρωση του υλικολογισμικού των γυαλιών
Μόνο οι χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή μπορούν να ενημερώσουν το υλικολογισμικό των γυαλιών.
Όταν τα γυαλιά είναι συνδεδεμένα στον υπολογιστή, το Firmware version (Έκδοση υλικολογισμικού) εμφανίζει
την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού. Για να συνδέσετε τα γυαλιά, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση των γυαλιών
στον υπολογιστή.
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1.

Στην εφαρμογή Otosuite Vestibular, κάντε κλικ στο Options (Επιλογές) στο κάτω μέρος του Workflow Panel
(Πίνακας ροής εργασιών).

2.

Επιλέξτε System Settings > About (Ρυθμίσεις συστήματος > Σχετικά).

3.

Κάντε κλικ στο Update Firmware (Ενημέρωση υλικολογισμικού).

4.

Εκτελέστε αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο υλικολογισμικού των γυαλιών, *.otofw (*.otofw).

5.

Ανοίξτε το αρχείο. Μια σειρά μηνυμάτων αναφέρει την κατάσταση της διαδικασίας αναβάθμισης.

6.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
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5.1.9.8

Αρχεία καταγραφής σφαλμάτων
Σημείωση • Ο εντοπισμός σφαλμάτων και η ανίχνευση σφαλμάτων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εκτός εάν
έχετε λάβετε οδηγίες από τους αντιπροσώπους ή το προσωπικό υποστήριξης της Natus.
1.

Στην εφαρμογή Otosuite Vestibular, κάντε κλικ στο Options (Επιλογές) στο κάτω μέρος του Workflow Panel
(Πίνακας ροής εργασιών).

2.

Κάντε κλικ στο System Settings > Error Logs (Ρυθμίσεις συστήματος > Αρχεία καταγραφής σφαλμάτων).
Workstation
(Σταθμός εργασίας)

System Logging
(Καταγραφή συστήματος)

Debug Tracing (Ανίχνευση
εντοπισμού σφαλμάτων)

Workstation Computer
Name (Όνομα υπολογιστή
σταθμού εργασίας)

Αυτό το πεδίο μόνο για ανάγνωση εμφανίζει το
όνομα υπολογιστή που έχει αντιστοιχιστεί στον
πίνακα ελέγχου των Windows.

Workstation Location
(Τοποθεσία σταθμού
εργασίας)

Αυτό το καθοριζόμενο από τον χρήστη όνομα
περιγράφει την τοποθεσία αυτού του
υπολογιστή.

Τοποθεσία όπου αποθηκεύονται τα αρχεία καταγραφής σφαλμάτων
συστήματος.
Allow Anonymous Usage
Statistics (Να επιτρέπονται
τα ανώνυμα στατιστικά
στοιχεία χρήσης)

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση
ανώνυμων στατιστικών στοιχείων. Ανατρέξτε
στην ενότητα Έναρξη της εγκατάστασης.

Copy Logs (Αντιγραφή
αρχείων καταγραφής)

Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε ένα αρχείο
όλων των αρχείων καταγραφής και να τα
τοποθετήσετε στην τοποθεσία που αναφέρεται.

Enable Debug Tracing
(Ενεργοποίηση ανίχνευσης
εντοπισμού σφαλμάτων)

Εάν έχει επιλεγεί, ενεργοποιείται η ανίχνευση
εντοπισμού σφαλμάτων του επιπέδου
εντοπισμού σφαλμάτων.

Overwrite Existing Debug
Files (Αντικατάσταση
υπαρχόντων αρχείων
εντοπισμού σφαλμάτων)

Επιλέξτε το για αντικατάσταση του αρχείου
ανίχνευσης κάθε φορά που ξεκινά η εφαρμογή.
Εάν δεν έχει επιλεγεί, τα δεδομένα ανίχνευσης
προσαρτώνται στο τρέχον αρχείο.

Trace Categories (comma
separated): (Κατηγορίες
ανίχνευσης (διαχωρισμένες
με κόμμα):)

Αυτά τα πεδία συμπληρώνονται με πληροφορίες
που παρέχονται από το τμήμα υποστήριξης της
Natus.

Other Options:
(Άλλες επιλογές:)

Προορίζεται για χρήση από την Natus.

Τοποθεσία όπου αποθηκεύονται τα αρχεία εντοπισμού σφαλμάτων.

5.2

Σύνδεση των γυαλιών στον υπολογιστή
Τα γυαλιά έχουν ένα καλώδιο USB που συνδέεται απευθείας στον υπολογιστή.
1.

Αφαιρέστε το κάλυμμα από τον φακό των γυαλιών.
Κρατήστε το κάλυμμα. Όταν τα γυαλιά δεν χρησιμοποιούνται, τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα για να αποφευχθεί
η συσσώρευση σκόνης στον φακό.

ICS Impulse
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2.

Συνδέστε το καλώδιο USB των γυαλιών στη θύρα USB που καθορίζεται. Ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικές
προδιαγραφές. Η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης για τα γυαλιά διαρκεί μερικά λεπτά.
Σημείωση • Χρησιμοποιείτε τον ίδιο σύνδεσμο USB κάθε φορά που συνδέονται τα γυαλιά.
Σημείωση • Χρησιμοποιήστε μια θύρα USB 3.0.

5.2.1

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των γυαλιών
Ενεργοποίηση των γυαλιών
1.

Ξεκινήστε τον υπολογιστή.

2.

Συνδέστε το καλώδιο USB των γυαλιών σε μία θύρα USB του υπολογιστή.
Τα γυαλιά ενεργοποιούνται.

3.

Ενεργοποιήστε το λογισμικό Otosuite Vestibular.
Τα γυαλιά συνδέονται αυτόματα στο λογισμικό Otosuite Vestibular.

Απενεργοποίηση των γυαλιών
Προειδοποίηση • Για να απενεργοποιήσετε τα γυαλιά, αποσυνδέστε τη συσκευή από το κεντρικό δίκτυο
αφαιρώντας το καλώδιο USB ή απενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

5.2.2

Καθορισμός αδειών χρήσης εγκατεστημένων στα γυαλιά
1.

Στην εφαρμογή Otosuite Vestibular, κάντε κλικ στο Options (Επιλογές) στο κάτω μέρος του Workflow Panel
(Πίνακας ροής εργασιών).

2.

Επιλέξτε System Settings > About (Ρυθμίσεις συστήματος > Σχετικά).
Οι τρέχουσες άδειες χρήσης αναφέρονται στο πλαίσιο Features (Λειτουργίες).

5.2.3

Εγκατάσταση επιπλέον αδειών χρήσης στα γυαλιά
Το Update License (Ενημέρωση άδειας χρήσης) είναι απενεργοποιημένο για όλους τους χρήστες με εξαίρεση τους
χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή.
Για να εγκαταστήσετε μία ή περισσότερες επιπλέον άδειες χρήσης για το λογισμικό Otosuite Vestibular, πρέπει να τις
εγκαταστήσετε στα γυαλιά.
Ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό.

5.3

Εγκατάσταση του βίντεο συγχρονισμένης αίθουσας
Το βίντεο συγχρονισμένης αίθουσας πραγματοποιεί εγγραφή βίντεο και ήχου.
Συνδέστε το καλώδιο USB σε έναν σύνδεσμο USB στον υπολογιστή.
Η εγκατάσταση ξεκινά αυτόματα. Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σχετικά με το πρόγραμμα οδήγησης, ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη.
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5.4

Ρύθμιση τοποθεσιών δοκιμής
Οι απαιτήσεις για το περιβάλλον δοκιμής μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο δοκιμής που θα εκτελεστεί:

5.4.1

•

Για τις δοκιμές και τη βαθμονόμηση που χρησιμοποιούν κουκκίδα προσήλωσης, απαιτείται τοίχος ή άλλη
σταθερή επιφάνεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια προβολής. Ανατρέξτε στην ενότητα
Ρύθμιση για δοκιμή με κουκκίδα προσήλωσης.

•

Για ορισμένες δοκιμές απαιτείται η χρήση καρέκλας για τον ασθενή. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση για
δοκιμή με καρέκλα.

•

Στις δοκιμές για τις οποίες απαιτείται η χρήση τράπεζας εξέτασης μπορεί να απαιτείται επιπλέον χώρος για την
τοποθέτηση της τράπεζας. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση για δοκιμή με τράπεζα εξέτασης.

•

Για τις δοκιμές που χρησιμοποιούν εγγραφές βίντεο πρέπει εγκατασταθεί μια ρύθμιση κάμερας βίντεο.
Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση για δοκιμή με βίντεο συγχρονισμένης αίθουσας.

Ρύθμιση για δοκιμή με κουκκίδα προσήλωσης
Η κουκκίδα προσήλωσης είναι μια αυτοκόλλητη κουκκίδα που έχει τοποθετηθεί σε τοίχο ή άλλη σταθερή επιφάνεια
για χρήση ως επιφάνεια προβολής για τη βαθμονόμηση του εξοπλισμού δοκιμής και τη διεξαγωγή της δοκιμής.

Τοποθέτηση της κουκκίδας προσήλωσης
1.

Επιλέξτε κατάλληλο τοίχο ή σταθερή επιφάνεια.

2.

Κολλήστε μία από τις κουκκίδες προσήλωσης που παρέχονται με το σύστημα στον τοίχο, στο επίπεδο οφθαλμού
του ασθενούς.
Σημείωση • Όταν δεν είναι δυνατή η βαθμονόμηση μιας συσκευής, κάντε κλικ στο Default (Προεπιλογή) για να
χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη τιμή βαθμονόμησης (Δ = 21). Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής κοιτάζει ίσια
μπροστά στην κουκκίδα προσήλωσης πριν κάνετε κλικ στο Default (Προεπιλογή).

5.4.2

Ρύθμιση για δοκιμή με καρέκλα
Στις περισσότερες δοκιμές, ο ασθενής μπορεί να τοποθετηθεί άνετα σε μια καρέκλα.
Σημείωση • Εάν τοποθετήσετε τον ασθενή σε καρέκλα, η καρέκλα πρέπει να είναι ακίνητη και να μην
περιστρέφεται.
Η καρέκλα πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον ένα μέτρο από την επιφάνεια προβολής. Αυτή η θέση χρησιμοποιείται
για βαθμονόμηση. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση για δοκιμή με κουκκίδα προσήλωσης.

5.4.3

Ρύθμιση για δοκιμή με τράπεζα εξέτασης
Σε ορισμένες δοκιμές, όπως σε δοκιμές θέσης και θερμικές δοκιμές, ο ασθενής πρέπει να τοποθετηθεί άνετα σε μια
τράπεζα εξέτασης όπου μπορεί να μετακινηθεί μεταξύ καθιστής και ύπτιας θέσης.
Η τράπεζα εξέτασης πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον ένα μέτρο από την επιφάνεια προβολής. Αυτή η θέση
χρησιμοποιείται για βαθμονόμηση. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση για δοκιμή με κουκκίδα προσήλωσης.

5.4.4

Ρύθμιση για δοκιμή με βίντεο συγχρονισμένης αίθουσας
Σημείωση • Εάν χρησιμοποιείτε το Synchronized Room Video (Βίντεο συγχρονισμένης αίθουσας), μπορεί να
χρειαστεί να ρυθμίσετε τη θέση της κάμερας ώστε να φαίνεται ολόκληρο το κεφάλι του ασθενούς στο βίντεο
κατά τη συλλογή δεδομένων. Στην περίπτωση εγγραφής ήχου, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει την κάμερα
για να ελαχιστοποιηθεί το επίπεδο περιβαλλοντικού θορύβου.

ICS Impulse
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5.5

Ρύθμιση εξωτερικής οθόνης
1.

Συνδέστε την εξωτερική οθόνη στον υπολογιστή.

2.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Display (Οθόνη) στο Control Panel (Πίνακας ελέγχου) των Windows.

3.

Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη υπολογιστή προσδιορίζεται ως κύρια οθόνη (1) και επεκτείνετε την προβολή σε
δεύτερη οθόνη.

4.

Ενεργοποιήστε το λογισμικό Otosuite Vestibular.

5.

Στην εφαρμογή Otosuite Vestibular, κάντε κλικ στο Options (Επιλογές) στο κάτω μέρος του Workflow Panel
(Πίνακας ροής εργασιών).

6.

Κάντε κλικ στο General (Γενικά).

7.

Στο τμήμα External Monitor (Εξωτερική οθόνη), κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου
Display (Οθόνη).

8.

Κάντε κλικ στη γραμμή τίτλου του νέου παραθύρου και μετακινήστε το παράθυρο στην εξωτερική οθόνη.

9.

Κάντε κλικ στο μικρό πλαίσιο στην πάνω δεξιά γωνία για να εμφανίσετε το παράθυρο όσο το δυνατόν
μεγαλύτερο.

10. Οι ρυθμίσεις διατηρούνται όταν η εφαρμογή κλείσει και εκτελεστεί επανεκκίνηση.

5.6

Ρύθμιση επιλογών τροφοδοσίας
Σημείωση • Ο υπολογιστής πρέπει να συνδέεται πάντα στο κεντρικό δίκτυο κατά τη συλλογή δεδομένων
παλμών κεφαλιού. Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία για την τροφοδοσία του υπολογιστή.
Η ρύθμιση των επιλογών τροφοδοσίας στη βέλτιστη απόδοση μειώνει τις πιθανότητες πτώσης του ρυθμού καρέ
κάτω από τα 219 καρέ/δευτερόλεπτο. (Οι παλμοί κεφαλιού θα απορριφθούν εάν ο ρυθμός καρέ πέσει κάτω από
τα 219 καρέ/δευτερόλεπτο.)

5.7

1.

Ανοίξτε το Control Panel (Πίνακας ελέγχου) των Windows και κάντε κλικ στο στοιχείο Power Options (Επιλογές
τροφοδοσίας).

2.

Εάν απαιτείται, κάντε κλικ στο Hide additional plans (Απόκρυψη πρόσθετων προγραμμάτων) για να εμφανίσετε
την επιλογή High performance (Υψηλή απόδοση).

3.

Ενεργοποιήστε την επιλογή High performance (Υψηλή απόδοση).

4.

Κάντε κλικ στο Change plan settings (Αλλαγή ρυθμίσεων προγράμματος).

5.

Επιλέξτε το Never (Ποτέ) για όλες τις επιλογές (On battery (Με μπαταρία) και Plugged in (Στην πρίζα)).

6.

Κάντε κλικ στο Save changes (Αποθήκευση αλλαγών).

Παρουσίαση με τηλεχειριστήριο
Με την εφαρμογή Otosuite Vestibular μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες λειτουργίες ένα τηλεχειριστήριο
παρουσίασης που μπορείτε να το αγοράσετε ξεχωριστά.
Οι παρακάτω απομακρυσμένοι ελεγκτές παρουσίασης έχουν ελεγχθεί και είναι συμβατοί με την εφαρμογή:
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•

Logitech Wireless Presenter R400

•

Kensington Wireless Expert Presenter

•

Targus Laser Presentation Remote
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5.8

Εισαγωγή υλικού δείγματος
Το υλικό δείγματος που έχει εισαχθεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύρος χρήσεων:

5.8.1

•

Βοηθά τους χρήστες να εξοικειωθούν με τη χρήση του λογισμικού Otosuite Vestibular και τη σύγκριση
αποτελεσμάτων.

•

Οι μακροεντολές στις αναφορές βοηθούν τους χρήστες στον καθορισμό των συμπτωμάτων, των ευρημάτων
δοκιμής και των αποτελεσμάτων.

Εισαγωγή δεδομένων επίδειξης
Για να εξοικειωθείτε με το λογισμικό Otosuite Vestibular, χρησιμοποιήστε τα δεδομένα επίδειξης για να προβάλετε
δεδομένα ασθενούς και αναλύσεις για διάφορες διαγνώσεις.
Στο μπλοκ Patient Selection (Επιλογή ασθενούς), κάντε κλικ στο Existing (Υπάρχων).
Κάντε κλικ στο Import (Εισαγωγή).
Κάντε κλικ στο κουμπί Browse (Αναζήτηση).
Μεταβείτε στον φάκελο Imports (Εισαγωγές):
C:\ProgramData\Otometrics\OTOsuiteV\Imports\DemoData
Κάντε κλικ στον φάκελο DemoData (Δεδομένα επίδειξης) και επιλέξτε το OK (OK).
Επιλέξτε όλα τα αρχεία ασθενούς στο παράθυρο Patient Import (Εισαγωγή ασθενούς).
Κάντε κλικ στο Import (Εισαγωγή).
Κάντε κλικ στο OK (OK).
Στην περίπτωση ενημέρωσης του λογισμικού ή προσθήκης αδειών χρήσης, συνιστάται να εισαγάγετε νέα αρχεία
δεδομένων επίδειξης.

5.8.2

Εισαγωγή ενδεικτικών λιστών αναφορών
Κατά την εισαγωγή λιστών, επιλέξτε το Remove Existing List (Κατάργηση υπάρχουσας λίστας) για να αντικαταστήσετε
την υπάρχουσα λίστα με τη λίστα που θα εισαχθεί. Επιλέξτε το Keep Existing List (Διατήρηση υπάρχουσας λίστας)
για να προσθέσετε μια λίστα που θα εισαχθεί στην υπάρχουσα λίστα.
Στην περίπτωση ενημέρωσης του λογισμικού ή προσθήκης αδειών χρήσης, συνιστάται να εισαγάγετε εκ νέου
το Impressions (Εντυπώσεις) και το Macros (Μακροεντολές). Όλες οι προσαρμογές στις εντυπώσεις και στις
μακροεντολές που έχουν ήδη εισαχθεί διατηρούνται.

ICS Impulse

1.

Στο Workflow Panel (Πίνακας ροής εργασιών), επιλέξτε το μπλοκ Work (Εργασία) ακολουθούμενο από το
Report (Αναφορά).

2.

Κάντε κλικ στο τύπο των στοιχείων αναφοράς που θέλετε να εισαγάγετε. Μπορούν να εισαχθούν οι εξής
ενδεικτικές λίστες αναφορών:
–

Symptoms (Συμπτώματα)

–

Impressions (Εντυπώσεις)

–

Macros (Μακροεντολές)

3.

Κάντε κλικ στο επιθυμητό αρχείο λίστας αναφορών στη γλώσσα που θέλετε να εισαγάγετε.

4.

Κάντε κλικ στο Open (Άνοιγμα).

5.

Κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση).
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Γυαλιά του ICS Impulse
Τα γυαλιά του ICS Impulse είναι ένα ζευγάρι ελαφριών μονόφθαλμων γυαλιών σφιχτής εφαρμογής.

Τα γυαλιά είναι εξοπλισμένα με τα εξής:
A. Προβολέα λέιζερ
B. Κάμερα βίντεο που καταγράφει τις κινήσεις οφθαλμού του ασθενούς
C. Λυχνία LED υπερύθρων που φωτίζει τον οφθαλμό του ασθενούς, η οποία δεν είναι ορατή στον ασθενή
D. Διαφανές κάτοπτρο που αντανακλά την εικόνα του οφθαλμού του ασθενούς στην κάμερα
E. Αισθητήρα κίνησης (δεν φαίνεται) που καταγράφει τις κινήσεις κεφαλιού του ασθενούς
F. Ιμάντα κεφαλιού (δεν φαίνεται) που στερεώνει τα γυαλιά στο κεφάλι του ασθενούς

6.1

Αντικατάσταση του μαξιλαριού προσώπου
Προσοχή • Το αναλώσιμο μαξιλάρι προσώπου μίας χρήσης πρέπει να αντικαθίσταται με κάθε νέο ασθενή
και δεν πρέπει να καθαρίζεται ή να επαναχρησιμοποιείται. Απορρίψτε το σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς.
1.

Για να αφαιρέσετε το μαξιλάρι προσώπου, λυγίστε ελαφρώς τα γυαλιά προς τα έξω, στην πλευρά απέναντι από
την κάμερα, και αφαιρέστε το μαξιλάρι προσώπου. Απασφαλίστε το μαξιλάρι προσώπου από την άλλη πλευρά.

2.

Ευθυγραμμίστε τη γλωττίδα του μαξιλαριού προσώπου με την οπή στην πλευρά κάμερας των γυαλιών.

3.

Βεβαιωθείτε ότι το μαξιλάρι προσώπου είναι εντός του τμήματος μύτης.

4.

Λυγίστε ελαφρώς τα γυαλιά στην απέναντι πλευρά, ευθυγραμμίστε τη γλωττίδα του μαξιλαριού προσώπου με
την οπή σε αυτήν την πλευρά των γυαλιών.

5.

Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο πλευρές έχουν εισαχθεί πλήρως πιέζοντας προς τα μέσα σε κάθε πλευρά.

Απόρριψη χρησιμοποιημένων μαξιλαριών προσώπου
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για την απόρριψη των μαξιλαριών προσώπου.
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Ροή εργασιών Otosuite Vestibular
Το λογισμικό Otosuite Vestibular ενσωματώνει ένα εύρος δοκιμών που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση του
αιθουσαίου-οφθαλμικού αντανακλαστικού και του νυσταγμού, με δυνατότητες αναθεώρησης αποτελεσμάτων
και δημιουργίας αναφορών σε μία μόνο ισχυρή εφαρμογή υπολογιστή.
Το λογισμικό Otosuite Vestibular έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με γυαλιά βίντεο που κατασκευάζονται από την
Natus. Αυτή η ενότητα περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του λογισμικού Otosuite Vestibular.

Workflow Panel (Πίνακας ροής εργασιών)
Το Workflow Panel (Πίνακας ροής εργασιών) αναπαριστά τα στοιχεία μιας
τυπικής ροής εργασιών Otosuite Vestibular, στην οποία μία ή περισσότερες
λειτουργίες εκτελούνται συνήθως κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εργασίας
με ασθενή.
•

Patient Selection (Επιλογή ασθενούς)
Δημιουργήστε ένα αρχείο ασθενούς ή επιλέξτε ένα υπάρχον αρχείο
ασθενούς.

•

Current Patient (Τρέχων ασθενής)
Εμφανίζονται τα επιλεγμένα δεδομένα ασθενούς. Εάν απαιτείται,
μπορούν να τροποποιηθούν.

•

Work (Εργασία) – Collect (Συλλογή)
–

Βαθμονομήστε πριν από τη δοκιμή.

–

Επιλέξτε τη δοκιμή. Η άδεια χρήσης στα γυαλιά καθορίζει τις ομάδες
δοκιμών που είναι διαθέσιμες.

–

Εκτελέστε τη δοκιμή.

•

Work (Εργασία) – Review (Αναθεώρηση)

•

Work (Εργασία) – Report (Αναφορά)

Αναθεωρήστε τα συλλεχθέντα δεδομένα.
Δημιουργήστε μια αναφορά με τα συλλεχθέντα δεδομένα.
•

Options (Επιλογές)
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις, εάν απαιτείται.

7.1

Οδηγίες πριν από τη δοκιμή για τον ασθενή
Προσοχή • Η δοκιμή παλμών κεφαλιού δεν πρέπει να πραγματοποιείται σε ασθενείς με τραυματισμό στον
αυχένα ή σε ασθενείς που πρέπει να περιορίσουν ή να αποφύγουν την κίνηση του αυχένα μετά από οδηγίες
του ιατρού τους.
Σημείωση • Πριν από την προσέλευση ενός ασθενούς για δοκιμή, ζητήστε από τον ασθενή να ακολουθήσει αυτές
τις γενικές συστάσεις:

ICS Impulse

•

Να μην καταναλώνει αλκοόλ για 48 ώρες πριν από τη δοκιμή.

•

Να μη φορά μέικ απ γύρω από τα μάτια.

•

Να μη φορά χρωματιστούς φακούς επαφής.

•

Να φορά άνετα ρούχα.
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7.2

Ενεργοποίηση λογισμικού Otosuite Vestibular
Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Otosuite Vestibular.

Σύνδεση
Μια νέα εγκατάσταση του λογισμικού Otosuite Vestibular παρέχεται με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης
Administrator (Διαχειριστής).
Μη διαγράφετε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης από την οθόνη σύνδεσης μέχρι να προστεθεί
τουλάχιστον ένα νέο όνομα χρήστη με κωδικό πρόσβασης. Βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον ένας χρήστης έχει
δικαιώματα διαχειριστή.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης νέων χρηστών, ανατρέξτε στην εργασία «Προσθήκη νέου
χρήστη» στην καρτέλα Administrator (Διαχειριστής).
Στο πλαίσιο διαλόγου σύνδεσης, καταχωρίστε το όνομα χρήστη.
Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης.
Κάντε κλικ στο Login (Σύνδεση).

Αποσύνδεση
Για αποσύνδεση, κάντε κλικ στο κουμπί Logout (Αποσύνδεση) στο κάτω μέρος
της οθόνης.

7.3

Κύρια οθόνη του λογισμικού Otosuite Vestibular
A

A. Workflow Panel
(Πίνακας ροής
εργασιών)
B. Περιοχή εργασίας

B

C. Κουμπιά για
γενικές
λειτουργίες

C

Α. Workflow Panel (Πίνακας ροής εργασιών)
Το Workflow Panel (Πίνακας ροής εργασιών) αναπαριστά τα στοιχεία μιας τυπικής ροής εργασιών Otosuite
Vestibular, στην οποία μία ή περισσότερες λειτουργίες εκτελούνται συνήθως κατά τη διάρκεια μιας περιόδου
εργασίας με ασθενή.
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Β. Περιοχή εργασίας
Όταν επιλέξετε μια λειτουργία ή έναν τύπο δοκιμής, εμφανίζεται σε αυτήν την περιοχή. Μπορεί να
περιλαμβάνει μια περιοχή γραφήματος, ένα βίντεο του οφθαλμού συνεχούς ροής και διάφορα παράθυρα,
όπως παράθυρα για βαθμονόμηση πριν από τη δοκιμή, για έναρξη της δοκιμής και για συλλογή, αναθεώρηση
και σύγκριση δεδομένων.
Η καρτέλα δοκιμής που επισημαίνεται πάνω από την περιοχή εργασίας εμφανίζει τη λειτουργία που είναι
επιλεγμένη τη στιγμή εκείνη.
C. Κουμπιά για γενικές λειτουργίες

7.4

•

Κουμπί Οδηγού χρήστη για εμφάνιση του οδηγού χρήστη.

•

Κουμπί Options (Επιλογές) για προσαρμογή των επιλογών δοκιμής. Ανατρέξτε στην ενότητα
Επιλογές.

•

Κουμπί Logout (Αποσύνδεση) για αποσύνδεση του λογισμικού Otosuite Vestibular.

•

Κουμπιά Hide Workflow Panel (Απόκρυψη πίνακα ροής εργασιών) και Display Workflow
Panel (Εμφάνιση πίνακα ροής εργασιών) για απόκρυψη ή εμφάνιση του Workflow Panel
(Πίνακας ροής εργασιών).

Μπλοκ Patient Selection (Επιλογή ασθενούς)
Το μπλοκ Patient Selection (Επιλογή ασθενούς) στο Workflow Panel (Πίνακας ροής εργασιών) είναι η περιοχή όπου
μπορείτε να δημιουργήσετε αρχεία ασθενούς και να εκτελέσετε αναζήτηση για υπάρχοντα αρχεία ασθενούς.

Δημιουργία νέας καρτέλας ασθενούς
1.

Στο Workflow Panel (Πίνακας ροής εργασιών), εντός του μπλοκ Patient Selection (Επιλογή ασθενούς), κάντε κλικ
στο κουμπί New (Νέο).
Εμφανίζεται η οθόνη για δημιουργία νέου αρχείου ασθενούς.
Μπορείτε να ρυθμίσετε εκ των προτέρων το αρχείο ασθενούς.

2.

Καταχωρίστε πληροφορίες σχετικά με τον νέο ασθενή.
•

Τα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) πρέπει να συμπληρωθούν.

Σημείωση • Η ημερομηνία γέννησης και το φύλο του ασθενούς είναι απαραίτητα για να καθοριστούν τα κανονιστικά
δεδομένα με βάση την ηλικία που θα χρησιμοποιηθούν για απολαβές παλμών κεφαλιού για τον συγκεκριμένο ασθενή.

3.

ICS Impulse

Κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση).
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Άνοιγμα υπάρχοντος αρχείου ασθενούς
Στο Workflow Panel (Πίνακας ροής εργασιών), εντός του μπλοκ Patient Selection (Επιλογή ασθενούς), κάντε κλικ
στο κουμπί Existing (Υπάρχων).

1.

Εμφανίζεται η οθόνη για αναζήτηση των υπαρχόντων αρχείων ασθενούς.
Στη λίστα ασθενών, μπορείτε να δείτε μια επισκόπηση των δοκιμών κάθε ασθενούς, να επεξεργαστείτε αρχεία
ασθενών και να συγχωνεύσετε αρχεία ασθενών.
Αυτό το σημάδι ελέγχου στις σχετικές στήλες της δοκιμής υποδεικνύει ότι έχουν συλλεχθεί μία
ή περισσότερες δοκιμές για τον ασθενή.
Το σύμβολο αποκλειστικής ταυτοποίησης υποδεικνύει ότι ο ελεγκτής έχει επισημάνει μία
ή περισσότερες δοκιμές ή βίντεο για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Για παράδειγμα, μπορεί να
αναφέρεται σε μη φυσιολογικά αποτελέσματα ή αποτελέσματα που θα χρησιμοποιηθούν
για μια μελέτη κλπ.
2.

Για να εκτελέσετε αναζήτηση για έναν συγκεκριμένο ασθενή, κάντε κλικ στο άνω κενό πεδίο και καταχωρίστε
μερικούς χαρακτήρες των πληροφοριών αναγνώρισης, για παράδειγμα, το επίθετο του ασθενούς.

3.

Για να ανοίξετε το αρχείο ασθενούς, κάντε διπλό κλικ στο όνομα ασθενούς ή κάντε κλικ
στο κουμπί Open (Άνοιγμα).

Βλ.:

7.5

•

Μπλοκ Current Patient (Τρέχων ασθενής)

•

Συγχώνευση δύο αρχείων ασθενούς

Μπλοκ Current Patient (Τρέχων ασθενής)
Όταν ανοίξετε ένα αρχείο ασθενούς, το μπλοκ Current Patient (Τρέχων ασθενής) εμφανίζει τα απαιτούμενα δεδομένα
του επιλεγμένου ασθενούς.
Βλ.:
•

7.6

Επεξεργασία δεδομένων ασθενούς

Μπλοκ Work (Εργασία)
Στο μπλοκ Work (Εργασία), μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις τρεις
κύριες λειτουργίες για χρήση των δεδομένων δοκιμής στο λογισμικό
Otosuite Vestibular:
•

Collect (Συλλογή)
Όταν δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο ασθενούς ή όταν επιλέξετε ένα
υπάρχον αρχείο ασθενούς, κάντε κλικ στο Collect (Συλλογή) για να
ξεκινήσετε τη ροή εργασιών συλλογής δεδομένων. Ανατρέξτε στην
ενότητα Συλλογή δεδομένων.

•

Review (Αναθεώρηση)
Όταν συλλέξετε τα δεδομένα για έναν νέο ασθενή ή όταν επιλέξετε ένα
υπάρχον αρχείο ασθενούς, κάντε κλικ στο Review (Αναθεώρηση) για να
αναθεωρήσετε τα δεδομένα. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναθεώρηση
δεδομένων.

•

Report (Αναφορά)
Όταν συλλέξετε τα δεδομένα για έναν νέο ασθενή ή όταν επιλέξετε ένα
υπάρχον αρχείο ασθενούς, κάντε κλικ στο Report (Αναφορά) για να
δημιουργήσετε μια αναφορά. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναφορά δεδομένων.

Οι επιλεγμένες λειτουργίες τη στιγμή εκείνη επισημαίνονται για να δοθεί
έμφαση στη ροή εργασιών.
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7.7

Προετοιμασία για την εξέταση
Ανάλογα με τις δοκιμές στο πρωτόκολλο που θα χρησιμοποιηθούν για τη δοκιμή, μπορείτε να εκτελέσετε ορισμένα
ή όλα από τα παρακάτω βήματα:
•

Χρήση πρωτοκόλλων

•

Τοποθέτηση γυαλιών στον ασθενή

•

Χρήση απαγόρευσης όρασης

•

Ρύθμιση ROI (ROI) και τιμής κατωφλίου

•

Ρύθμιση για συλλογή δεδομένων περιστροφής
Για τη συλλογή δεδομένων περιστροφής απαιτείται κλειδί άδειας χρήσης Torsional (Περιστροφή).

7.7.1

•

Βαθμονόμηση

•

Εγγραφή βίντεο κίνησης οφθαλμών

Χρήση πρωτοκόλλων
Το λογισμικό Otosuite Vestibular παρέχεται με διάφορα προκαθορισμένα πρωτόκολλα. Ένα από τα πρωτόκολλα έχει
καθοριστεί εκ των προτέρων ως προεπιλεγμένο πρωτόκολλο.
Ένα πρωτόκολλο αποτελείται από μία ή περισσότερες δοκιμές.
Μπορείτε να
•

χρησιμοποιήσετε το προεπιλεγμένο πρωτόκολλο που εμφανίζεται

•

επιλέξετε ένα άλλο πρωτόκολλο

•

προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των δοκιμών στο πρωτόκολλο

•

δημιουργήσετε ένα νέο πρωτόκολλο

Χρήση του προεπιλεγμένου πρωτοκόλλου που
εμφανίζεται
Το πρωτόκολλο που έχει ρυθμιστεί για χρήση ως προεπιλεγμένο
εμφανίζεται στην αναπτυσσόμενη λίστα Select Protocol (Επιλογή
πρωτοκόλλου) στο μπλοκ Collect (Συλλογή).

ICS Impulse
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Εμφανίζονται οι δοκιμές που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο και
επισημαίνεται η πρώτη δοκιμή που θα εκτελεστεί όταν συνδεθούν
τα γυαλιά.

Επιλογή άλλου πρωτοκόλλου
•

Εάν απαιτείται, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πρωτόκολλο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από την
αναπτυσσόμενη λίστα Select Protocol (Επιλογή πρωτοκόλλου).

Προσαρμογή ρυθμίσεων δοκιμών στο πρωτόκολλο
Αποτελεί βέλτιστη πρακτική η προσαρμογή των ρυθμίσεων των δοκιμών στο πρωτόκολλο πριν από την περίοδο
εργασίας της δοκιμής. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές – Protocol (Πρωτόκολλο).

Προσθήκη ή κατάργηση δοκιμών στο προεπιλεγμένο πρωτόκολλο
Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές – Protocol (Πρωτόκολλο).

Εισαγωγή πρωτοκόλλων και προκαθορισμένων επιλογών
Μπορείτε να εισαγάγετε προεπιλεγμένα πρωτόκολλα για το ICS Impulse.
Εάν κάνατε αλλαγές στις ρυθμίσεις και θέλετε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το αρχείο Default Options (Προκαθορισμένες επιλογές).
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1.

Κάντε κλικ στο κουμπί Options (Επιλογές) στο κάτω μέρος του Workflow Panel (Πίνακας ροής εργασιών).

2.

Κάντε κλικ στην καρτέλα General (Γενικές).

3.

Στο τμήμα Import/Export Test and Report Options (Εισαγωγή/Εξαγωγή επιλογών δοκιμής και αναφοράς),
κάντε κλικ στο κουμπί Import (Εισαγωγή).

4.

Μεταβείτε στον φάκελο C:\ProgramData\Otometrics\OtosuiteV.

5.

Κάντε κλικ στον φάκελο Options (Επιλογές) και επιλέξτε το OK (OK).

6.

Επιλέξτε το Protocols (Πρωτόκολλα) ή το Default Options (Προκαθορισμένες επιλογές).

7.

Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εισαγάγετε.

8.

Κάντε κλικ στο Import (Εισαγωγή).

9.

Κάντε κλικ στο OK (OK).
ICS Impulse
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7.7.2

Τοποθέτηση του ασθενούς
Για μια λεπτομερή περιγραφή της τοποθέτησης του ασθενούς, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο αναφοράς του ICS Impulse.

Βαθμονόμηση
Τοποθετήστε τον ασθενή τουλάχιστον ένα μέτρο από τοίχο ή άλλη ομαλή επιφάνεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως επιφάνεια προβολής. Αυτή η θέση θα χρησιμοποιηθεί για βαθμονόμηση.
Σημείωση • Εάν τοποθετήσετε τον ασθενή σε καρέκλα, η καρέκλα πρέπει να είναι ακίνητη και να μην
περιστρέφεται.
Όταν ο ασθενής έχει τοποθετηθεί, πρέπει να βαθμονομηθεί ο εξοπλισμός για δοκιμή του ασθενούς. Ανατρέξτε στην
ενότητα Βαθμονόμηση.

7.7.3

Τοποθέτηση γυαλιών στον ασθενή
Πριν από την τοποθέτηση γυαλιών στον ασθενή, βεβαιωθείτε ότι
•

στα γυαλιά υπάρχει μη χρησιμοποιημένο μαξιλάρι προσώπου

•

το κάτοπτρο είναι καθαρό και χωρίς χαρακιές

Δείτε
•

Αντικατάσταση του μαξιλαριού προσώπου.

•

Συντήρηση.

•

«Αντικατάσταση του ιμάντα» στην ενότητα Συντήρηση.

Όταν τα γυαλιά έχουν τοποθετηθεί σωστά, εφαρμόζουν άνετα στη γέφυρα της μύτης και δεν γλιστρούν κατά
τη δοκιμή.
Σημείωση • Η εφαρμογή των γυαλιών είναι σημαντική. Η ακατάλληλη εφαρμογή μπορεί να οδηγήσει ανακριβή
συλλογή δεδομένων. Η ολίσθηση των γυαλιών οδηγεί συχνά σε ανακριβείς τιμές απολαβής (πολύ υψηλές).
Σημείωση • Βεβαιωθείτε ότι όλες οι γυάλινες επιφάνειες είναι καθαρές και χωρίς χαρακιές πριν από τη δοκιμή.
Σημείωση • Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο εκπαιδευτικό βίντεο ή στη διεύθυνση
https://hearing-balance.natus.com/products-services/ics-impulse

Τύποι μαξιλαριού προσώπου
Μαξιλάρι προσώπου αρ.1

Μαξιλάρι προσώπου αρ.2

Προσοχή • Το αναλώσιμο μαξιλάρι προσώπου μίας χρήσης πρέπει να αντικαθίσταται με κάθε νέο ασθενή
και δεν πρέπει να καθαρίζεται ή να επαναχρησιμοποιείται. Απορρίψτε το σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς.

ICS Impulse
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1.

Τοποθετήστε τα γυαλιά με μαξιλάρι προσώπου αρ.1 στον ασθενή και σφίξτε τον ιμάντα.

2.

Σφίξτε τον ιμάντα αρκετά σφιχτά για να βεβαιωθείτε ότι τα γυαλιά δεν θα μετακινηθούν κατά τη διάρκεια
της δοκιμής.

3.

Αφήστε κάποιο περιθώριο στο καλώδιο για μετακίνηση του κεφαλιού κατά τη διάρκεια της δοκιμής και συνδέστε
το κλιπ του καλωδίου στα ρούχα του ασθενούς, στο πάνω μέρος του δεξιού ώμου του ασθενούς.

4.

Βεβαιωθείτε ότι τα μάτια είναι ορθάνοιχτα με τα βλέφαρα τοποθετημένα σε σημείο που δεν παρεμβαίνει στην
ανίχνευση της κόρης. Εάν απαιτείται, τακτοποιήστε το δέρμα γύρω από τα μάτια του ασθενούς:

5.

–

Δώστε κλίση στο κάτω μέρος των γυαλιών προς τα έξω και μακριά από το πρόσωπο. Τραβήξτε προς τα
κάτω το δέρμα κάτω από τον οφθαλμό και επανατοποθετήστε τα γυαλιά για συγκράτηση του δέρματος
στη θέση του.

–

Δώστε κλίση στο πάνω μέρος των γυαλιών προς τα έξω και μακριά από το πρόσωπο. Τραβήξτε προς τα
πάνω το δέρμα πάνω από τον οφθαλμό και επανατοποθετήστε τα γυαλιά για συγκράτηση του δέρματος
στη θέση του.

Βεβαιωθείτε ότι τα γυαλιά εφαρμόζουν σωστά. Εάν υπάρχει κενό ανάμεσα στα γυαλιά και το πρόσωπο του
ασθενούς, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης του μαξιλαριού προσώπου αρ.2.

Κενό παρατηρείται συχνά όταν το μαξιλάρι προσώπου αρ.1 χρησιμοποιείται σε ασθενή με επίπεδη ρινική γέφυρα.
Η χρήση εσφαλμένου μαξιλαριού προσώπου και η εκ νέου χρήση των μαξιλαριών προσώπου μπορεί να οδηγήσει σε
κακή ποιότητα δεδομένων.
Σημείωση • Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας είναι ανέπαφος και ότι δεν έχει υποστεί ζημιά πριν από τη χρήση στον
ασθενή.

Εσφαλμένη εφαρμογή γυαλιών
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Παράδειγμα 1 – Δεδομένα που συλλέγονται σε ασθενή που δεν έχει επίπεδη ρινική γέφυρα
Με μαξιλάρι προσώπου αρ.1
Με μαξιλάρι προσώπου αρ.2

Οι τιμές απολαβής είναι διάσπαρτες και τα ίχνη
οφθαλμού είναι μεγαλύτερα από το ίχνος κεφαλιού.
Αυτά τα δεδομένα οφείλονται σε ολίσθηση των
γυαλιών.

Οι τιμές απολαβής είναι συγκεντρωμένες και τα ίχνη
οφθαλμού είναι μειωμένα σε πλάτος. Αυτά τα δεδομένα
υποδεικνύουν σωστή εφαρμογή των γυαλιών.

Παράδειγμα 2 – Δεδομένα που συλλέγονται σε ασθενή με επίπεδη ρινική γέφυρα
Με μαξιλάρι προσώπου αρ.1
Με μαξιλάρι προσώπου αρ.2

Οι τιμές απολαβής είναι συγκεντρωμένες και τα ίχνη
οφθαλμού είναι κάτω από το ίχνος κεφαλιού. Αυτά τα
δεδομένα υποδεικνύουν σωστή εφαρμογή των
γυαλιών.

7.7.4

Οι τιμές απολαβής είναι διάσπαρτες και τα ίχνη
οφθαλμού έχουν θόρυβο. Το μαξιλάρι προσώπου
αρ.2 δεν είναι άνετο, με αποτέλεσμα ο ασθενής να
ανοιγοκλείνει υπερβολικά τα μάτια του και να μην
μπορεί να προσηλώσει το βλέμμα του στην κουκκίδα
προσήλωσης κατά την κίνηση παλμών κεφαλιού.

Εγγραφή βίντεο κίνησης οφθαλμών
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια εγγραφή βίντεο των κινήσεων των οφθαλμών του ασθενούς χωρίς ανάλυση
ή μετρήσεις για υπάρχοντες και νέους ασθενείς. Παράλληλα μπορεί να γίνει μια εγγραφή βίντεο της αίθουσας.

Εγγραφή βίντεο συγχρονισμένης αίθουσας
Εάν χρησιμοποιείτε το Synchronized Room Video (Βίντεο συγχρονισμένης αίθουσας), μπορεί να χρειαστεί να
ρυθμίσετε τη θέση της κάμερας ώστε να φαίνεται ολόκληρο το κεφάλι του ασθενούς στο βίντεο κατά τη συλλογή
δεδομένων.
Στην περίπτωση εγγραφής ήχου, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει την κάμερα για να ελαχιστοποιηθεί το επίπεδο
περιβαλλοντικού θορύβου.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή με τη χρήση του Synchronized Room Video during
Collection (Βίντεο συγχρονισμένης αίθουσας κατά τη συλλογή) στο κάτω μέρος του Workflow Panel (Πίνακας ροής
εργασιών).
Για να ανοίξετε το αρχείο ασθενούς, κάντε διπλό κλικ στο όνομα ασθενούς ή κάντε κλικ
στο κουμπί Open (Άνοιγμα).
ICS Impulse
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Εγγραφή βίντεο οφθαλμού
Όταν δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο ασθενούς ή όταν επιλέξετε ένα υπάρχον αρχείο
ασθενούς, κάντε κλικ στο Collect (Συλλογή) στο μπλοκ Work (Εργασία).
Επιλέξτε μια δοκιμή για εγγραφή ή αναπαραγωγή ενός βίντεο από την αναπτυσσόμενη
λίστα.
Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη).
Κάντε κλικ στο κουμπί Stop (Διακοπή) για διακοπή της εγγραφής.

Εάν απαιτείται, καταχωρίστε παρατηρήσεις στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου.
Δεν υπάρχει όριο στη διάρκεια της εγγραφής βίντεο. Ωστόσο, όσο μεγαλύτερες εγγραφές βίντεο δημιουργήσετε τόσο
μεγαλύτερα θα είναι τα αρχεία στον σκληρό δίσκο.
Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Μεγέθη αρχείων βίντεο.

7.7.4.1

Επιλογές εγγραφής βίντεο
Το παράθυρο Video (Βίντεο) εμφανίζει την εικόνα του οφθαλμού.
Το στοιχείο Record (Εγγραφή) επιλέγεται βάσει προεπιλογής.
Η εγγραφή βίντεο του οφθαλμού και η συλλογή δεδομένων:
ξεκινούν παράλληλα.
Για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή των συλλεχθέντων δεδομένων,
επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Record (Εγγραφή).
Όταν εγγράψετε ένα βίντεο οφθαλμού, οι επιλογές για την παρουσίαση της εικόνας είναι οι εξής:
•

Eye Image (Εικόνα ματιού)

•

Pupil Image (Εικόνα κόρης)

Κουμπιά και επιλογές εγγραφής βίντεο
Κουμπί Start (Έναρξη)
•

Ξεκινήστε την εγγραφή βίντεο.

Κουμπί Stop (Διακοπή)
•
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Διακόψτε την εγγραφή βίντεο.
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Αναπαραγωγή βίντεο
•

Επιλέξτε τη δοκιμή για αναπαραγωγή ενός βίντεο.
Η λίστα βίντεο που έχουν συλλεχθεί για τον επιλεγμένο ασθενή εμφανίζεται με πληροφορίες σχετικά με κάθε
αρχείο βίντεο.
Οι πληροφορίες εγγραφής εμφανίζονται μαζί με το βίντεο.
Περιγραφή
Date & Time
(Ημερομηνία και ώρα)

•

Ημερομηνία και ώρα συλλογής του βίντεο.

•

Επιλέχθηκε το Vision (Όραση) ή το Vision Denied (Απαγόρευση όρασης)
για την εγγραφή.

•

Για να επισημάνετε ένα αρχείο για έναν συγκεκριμένο σκοπό (για
παράδειγμα, για να υποδείξετε μη φυσιολογικά αποτελέσματα),
ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής κάτω από την κεφαλίδα της
στήλης που επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο.

Κουμπί και επιλογές Playback (Αναπαραγωγή)
•

Play (Αναπαραγωγή)
Εκτελεί αναπαραγωγή του βίντεο.

•

Pause (Παύση)
Διακόπτει προσωρινά το βίντεο.

•

Stop (Διακοπή)
Διακόπτει το βίντεο.

•

Delete Right Video (Διαγραφή σωστού βίντεο)
Διαγράφει τα βίντεο για την επιλεγμένη εξέταση.

Speed (Ταχύτητα)

7.7.4.2

•

Normal (Κανονική)

•

Slow (Αργή)

•

Slower (Πολύ αργή)

Μεγέθη αρχείων βίντεο
Το μέγεθος αρχείου βίντεο εξαρτάται από τα στοιχεία που έχουν επιλεγεί για το πρωτόκολλο, από το εάν εγγράφεται
βίντεο αίθουσας, εάν έχει ενεργοποιηθεί η συμπίεση βίντεο, καθώς και από τη διάρκεια του βίντεο που εγγράφεται.

ICS Impulse
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7.8

Συλλογή δεδομένων
Για να συλλέξετε δεδομένα για έναν νέο ή υπάρχοντα ασθενή,
κάντε κλικ στο Collect (Συλλογή) στο μπλοκ Work (Εργασία).
Εμφανίζεται το πρωτόκολλο που έχει ρυθμιστεί για χρήση ως
προεπιλεγμένο. Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρωτόκολλο,
ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές – Protocol (Πρωτόκολλο).
Εάν απαιτείται, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πρωτόκολλο που
θέλετε να χρησιμοποιήσετε από την αναπτυσσόμενη λίστα Select
Protocol (Επιλογή πρωτοκόλλου) στο μπλοκ Collect (Συλλογή).
Εμφανίζονται οι δοκιμές που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο
και επισημαίνεται η πρώτη δοκιμή που θα εκτελεστεί όταν
συνδεθούν τα γυαλιά.
Εάν το πρωτόκολλο που επιλέχθηκε αντιστοιχεί στα γυαλιά
που είναι συνδεδεμένα, ξεκινά η ακολουθία ρύθμισης.
Εάν η ακολουθία ρύθμισης δεν ξεκινήσει, ελέγξτε εάν
χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο που αντιστοιχεί στα γυαλιά.

7.8.1

Ρύθμιση ROI (ROI) και τιμής κατωφλίου
Πρέπει να ρυθμίσετε το ROI (ROI) (Περιοχή ενδιαφέροντος) πριν εκτελέσετε τις δοκιμές.
Επιλέξτε το πρωτόκολλο και τη δοκιμή στο Workflow Panel
(Πίνακας ροής εργασιών).
Στο πάνω μέρος του χώρου εργασίας, εμφανίζεται το παράθυρο
για ρύθμιση του ROI (ROI) (Περιοχή ενδιαφέροντος) και ανίχνευση
κόρης.
Η γραμμή εργαλείων μεταξύ του πάνω και του κάτω παραθύρου
υποδεικνύει το βήμα που εκτελείται.
Τοποθετήστε τον ασθενή. Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση του ασθενούς.
–

Για οδηγίες σχετικά με τη σωστή τοποθέτηση μόνο των γυαλιών, ανατρέξτε στην ενότητα
Τοποθέτηση γυαλιών στον ασθενή.
Σημείωση • Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση του βοηθήματος απαγόρευσης όρασης, ανατρέξτε
στην ενότητα Χρήση απαγόρευσης όρασης.

Στο πάνω παράθυρο, τοποθετήστε το ROI (ROI) γύρω από την κόρη:
–

Κάντε κλικ στο κέντρο της κόρης για να κεντράρετε το
πράσινο πλαίσιο στην κόρη.

Για να ρυθμίσετε πιο εύκολα την ανίχνευση κόρης, μπορείτε να
επιλέξετε τον τύπο εικόνας που θα εμφανίζεται. Κάντε κλικ στο
επιθυμητό κουμπί στη γραμμή εργαλείων μεταξύ του πάνω και
του κάτω παραθύρου:
–
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Display Grayscale Image (Εμφάνιση εικόνας στην κλίμακα
του γκρίζου)

>

ICS Impulse

Ροή εργασιών Otosuite Vestibular
–

Display Pupil Location (Εμφάνιση θέσης κόρης)

Η επιλογή χρησιμοποιείται μόνο για τη ρύθμιση της ανίχνευσης
κόρης. Το βίντεο οφθαλμού εγγράφεται πάντα στην κλίμακα
του γκρίζου.
>
Εάν η κόρη δεν ανιχνεύτηκε αυτόματα, κάντε κλικ στο κουμπί
Disable Manual Thresholding (Απενεργοποίηση χειροκίνητου
υπολογισμού τιμής κατωφλίου).
Το σύστημα κεντράρει το σταυρόνημα στην κόρη.
Η ανίχνευση κόρης διασφαλίζει ότι το σύστημα θα παρακολουθεί
σωστά την κόρη κατά τη βαθμονόμηση και τη συλλογή δεδομένων.
Ζητήστε από τον ασθενή να κοιτάξει στην κουκκίδα προσήλωσης.
Για να αξιολογήσετε την παρακολούθηση κόρης, παρακολουθήστε
το σταυρόνημα. Εάν το σταυρόνημα δεν παρακολουθεί την
κόρη, για παράδειγμα, εάν μετακινείται και δεν παραμένει
κεντραρισμένο στην κόρη, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στο
ρυθμιστικό τιμής κατωφλίου για να το ρυθμίσετε.
Κάντε πρόσθετες ρυθμίσεις για να καταργήσετε τυχόν λευκές
περιοχές γύρω από τη λευκή κυκλική εικόνα της κόρης.
Εάν απαιτείται, μπορείτε να εκτελέσετε βαθμονόμηση. Κάντε
κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο). Για να πραγματοποιήσετε
βαθμονόμηση, ανατρέξτε στην ενότητα Βαθμονόμηση.

7.8.2

Βαθμονόμηση
Προειδοποίηση • Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ενεργοποιούνται τα λέιζερ.
Μην κοιτάτε απευθείας στα λέιζερ. Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή ρυθμίσεων ή η εκτέλεση
άλλων διαδικασιών εκτός από αυτές που καθορίζονται μπορεί να οδηγήσει σε έκθεση σε
επικίνδυνη ακτινοβολία.
Στη διαδικασία βαθμονόμησης, ο ασθενής καλείται να προσηλώσει το βλέμμα του εναλλάξ μεταξύ των δύο
κουκκίδων που εμφανίζονται όταν είναι ενεργοποιημένα τα λέιζερ. Καθώς ο ασθενής αλλάζει το βλέμμα του,
το σύστημα παρακολουθεί την κίνηση της κόρης.
Οι τιμές βαθμονόμησης αποθηκεύονται αυτόματα. Η αποθηκευμένη τιμή βαθμονόμησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για όλες τις δοκιμές. Δεν απαιτείται επαναβαθμονόμηση μεταξύ των δοκιμών εκτός εάν τα γυαλιά έχουν μετακινηθεί.
Εάν κλείσετε το αρχείο του ασθενούς και στη συνέχεια το ανοίξετε ξανά, πρέπει να πραγματοποιηθεί ξανά
βαθμονόμηση.
Σημείωση • Μετά τη βαθμονόμηση, μην επανατοποθετείτε τα γυαλιά στο κεφάλι του ασθενούς.

Βαθμονόμηση του συστήματος
Εάν απαιτείται, κάντε κλικ στο κουμπί Help video (Βίντεο βοήθειας).
Τοποθετήστε τον ασθενή μπροστά από έναν τοίχο χωρίς αντικείμενα που θα
μπορούσαν να αποσπάσουν την προσοχή του.
Ζητήστε από τον ασθενή να κρατήσει το κεφάλι του ακίνητο και να ακολουθήσει την
κουκκίδα λέιζερ μόνο με τους οφθαλμούς.
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Ξεκινήστε την ακολουθία βαθμονόμησης: κάντε κλικ στο κουμπί βαθμονόμησης
Run (Εκτέλεση).
Εάν απαιτείται, καταχωρίστε παρατηρήσεις στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου.

Χρήση προεπιλεγμένης διαδικασίας βαθμονόμησης
Ζητήστε από τον ασθενή να κοιτάξει ίσια μπροστά. Εάν απαιτείται, τοποθετήστε μια
κουκκίδα προσήλωσης στον τοίχο.
Ενεργοποιήστε το κεντρικό λέιζερ.
Ζητήστε από τον ασθενή να κοιτάξει στην κουκκίδα λέιζερ.
Κάντε κλικ στο κουμπί βαθμονόμησης Default (Προεπιλογή).

Εκτέλεση ελέγχου κεφαλιού
Συνιστάται να εκτελέσετε έναν έλεγχο κεφαλιού πριν από την έναρξη της δοκιμής.
Ωστόσο, εάν απαιτείται, κάντε κλικ στο κουμπί Skip Head Check (Παράλειψη ελέγχου
κεφαλιού) για να παραλείψετε τον έλεγχο κεφαλιού.
Ζητήστε από τον ασθενή να κοιτάξει στην κουκκίδα προσήλωσης.
Κάντε κλικ στο κουμπί Start Head Check (Έναρξη ελέγχου κεφαλιού).
Μετακινήστε το κεφάλι του ασθενούς από τη μία πλευρά στην άλλη, υπό μικρή γωνία (περίπου 10 μοίρες),
για 10 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης.
Βεβαιωθείτε ότι οι ταχύτητες οφθαλμού και κεφαλιού ταιριάζουν μεταξύ τους.
Εάν οι ταχύτητες οφθαλμού και κεφαλιού δεν ταιριάζουν μεταξύ τους, πρέπει να επαναβαθμονομήσετε τον
ασθενή ή να ελέγξετε το ιστορικό του ασθενούς.
Ανοίγει το παράθυρο Collection (Συλλογή) και το λογισμικό είναι έτοιμο να ξεκινήσει τη
συλλογή δεδομένων.
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Παράδειγμα σωστής βαθμονόμησης
Σε αυτό το παράδειγμα, οι ταχύτητες οφθαλμού και κεφαλιού ταιριάζουν μεταξύ τους.

Παράδειγμα εσφαλμένης βαθμονόμησης

ICS Impulse
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7.8.3

Χρήση απαγόρευσης όρασης
Οι επιμέρους δοκιμές πραγματοποιούνται συνήθως με ή χωρίς όραση.

Προετοιμασία ρύθμισης απαγόρευσης όρασης
Εάν επιλεγεί μια δοκιμή στην οποία απαιτείται ρύθμιση απαγόρευσης όρασης, το λογισμικό ζητά από τον χρήστη
να προετοιμαστεί για δοκιμή με απαγόρευση όρασης.
1.

Μην πραγματοποιείτε τη δοκιμή σε απόλυτα σκοτεινή αίθουσα. Παρόλο που μπορεί να ΜΗ φαίνεται λογικό,
λίγο φως περιβάλλοντος βοηθά στη δημιουργία πλήρως σκοτεινού περιβάλλοντος δοκιμής για τον ασθενή και
στην επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων.

2.

Για ασθενείς μεγάλες βλεφαρίδες, συνιστάται να αφαιρέσετε τη μάσκαρα. Η μάσκαρα που εναποτίθεται
στο εσωτερικό του μαύρου παραθύρου του καλύμματος δεξιού οφθαλμού (μέσω του οποίου γίνεται
η παρακολούθηση της κόρης και η καταγραφή του οφθαλμού) επηρεάζει αρνητικά την παρακολούθηση
της κόρης και την καταγραφή του οφθαλμού.

3.

Ανοίξτε το κιτ απαγόρευσης όρασης. Περιλαμβάνει ένα κάλυμμα για τον δεξί οφθαλμό και ένα επίθεμα για τον
αριστερό οφθαλμό.
Προσοχή • Μην αγγίζετε το μαύρο παράθυρο.
Κατά τον χειρισμό του καλύμματος δεξιού οφθαλμού, αγγίζετε μόνο το πλαστικό πλαίσιο του καλύμματος
οφθαλμού. Τα έλαια του δέρματος μειώνουν την αποτελεσματικότητα της επίστρωσης προστασίας του
παραθύρου από το θάμπωμα. Τα δαχτυλικά αποτυπώματα δυσχεραίνουν την παρακολούθηση της κόρης.
Προσοχή • Το αναλώσιμο κιτ απαγόρευσης όρασης μίας χρήσης πρέπει να αντικαθίσταται με κάθε νέο
ασθενή και δεν πρέπει να καθαρίζεται και να επαναχρησιμοποιείται. Απορρίψτε το σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς.
Κάλυμμα δεξιού
οφθαλμού

Επίθεμα αριστερού
οφθαλμού

4.

Τοποθετήστε το κάλυμμα δεξιού οφθαλμού. Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση καλύμματος δεξιού οφθαλμού.

5.

Τοποθετήστε το επίθεμα αριστερού οφθαλμού. Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση επιθέματος αριστερού
οφθαλμού.

6.

Ενημερώστε τον ασθενή ότι θα επικρατήσει απόλυτο σκοτάδι για σύντομο διάστημα. Καθησυχάστε τον ασθενή
ότι ακόμη και αν δεν μπορεί να δει, η κάμερα στα γυαλιά εξακολουθεί να καταγράφει την κίνηση του οφθαλμού
του ασθενούς.

Τοποθέτηση καλύμματος δεξιού οφθαλμού
1.

Αφαιρέστε την πλαστική επένδυση από την πίσω πλευρά του καλύμματος.

2.

Ζητήστε από τον ασθενή να ανοίξει τέρμα τους οφθαλμούς.
Σημείωση • Είναι πιο εύκολο να τοποθετήσετε το κάλυμμα εάν κάθεστε στο ίδιο ύψος με τον ασθενή,
παρά όταν στέκεστε πάνω από τον ασθενή.
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3.

Ζητήστε από τον ασθενή να κοιτάξει ίσια μπροστά. Η κόρη πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο του μαύρου
παραθύρου.

4.

Εάν τα βλέφαρα του ασθενούς χαμηλώσουν, κρατήστε τα ανοιχτά κατά την τοποθέτηση του καλύμματος.
Με αυτόν τον τρόπο, ο οφθαλμός του ασθενούς θα παραμένει ανοιχτός κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

5.

Διπλώστε προς τα πίσω το άκρο του καλύμματος και τοποθετήστε το χείλος στη δεξιά πλευρά της μύτης.

A. Χείλος
6.

B. Διπλώστε προς τα πίσω το εσωτερικό άκρο

Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα είναι κεντραρισμένο πάνω στον οφθαλμό (όχι υπό γωνία προς τα πάνω ή προς
τα κάτω).
Προσοχή • Μην αγγίζετε το μαύρο παράθυρο.
Κατά τον χειρισμό του καλύμματος δεξιού οφθαλμού, αγγίζετε μόνο το πλαστικό πλαίσιο του καλύμματος
οφθαλμού. Τα έλαια του δέρματος μειώνουν την αποτελεσματικότητα της επίστρωσης προστασίας του
παραθύρου από το θάμπωμα. Τα δαχτυλικά αποτυπώματα δυσχεραίνουν την παρακολούθηση της κόρης.

7.

Πιέστε απαλά τις άκρες περιμετρικά για να βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει σφραγίσει παντού. Βεβαιωθείτε ότι
δεν εισέρχεται φως στο κάλυμμα.

Τοποθέτηση επιθέματος αριστερού οφθαλμού
1.

Αφαιρέστε την πλαστική επένδυση από την πίσω πλευρά του επιθέματος.

2.

Ζητήστε από τον ασθενή να κλείσει τον οφθαλμό.

3.

Τοποθετήστε το επίθεμα με τη φαρδύτερη πλευρά προς τη μύτη. Βεβαιωθείτε ότι το επίθεμα είναι
κεντραρισμένο πάνω στον οφθαλμό (όχι υπό γωνία προς τα πάνω ή προς τα κάτω).

4.

Πιέστε απαλά τις άκρες περιμετρικά για να βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει σφραγίσει παντού. Βεβαιωθείτε ότι
δεν εισέρχεται φως στο επίθεμα.

Επαλήθευση απουσίας φωτός
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1.

Δώστε χρόνο στον ασθενή για να προσαρμοστούν οι οφθαλμοί.

2.

Ρωτήστε τον ασθενή εάν μπορεί να δει φως. Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής δεν κοιτάζει απευθείας προς την
πηγή φωτός.

3.

Με το κάλυμμα απαγόρευσης όρασης και το επίθεμα σωστά τοποθετημένα, και εφόσον ο ασθενής δεν μπορεί να
δει φως, προχωρήστε στην τοποθέτηση των γυαλιών στον ασθενή.
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Τοποθέτηση γυαλιών με το βοήθημα απαγόρευσης όρασης
Πριν από την τοποθέτηση των γυαλιών στο βοήθημα απαγόρευσης όρασης, βεβαιωθείτε ότι τα γυαλιά έχουν νέο,
μη χρησιμοποιημένο μαξιλάρι προσώπου.
1.

Στην εφαρμογή Otosuite Vestibular, ανοίξτε μια δοκιμή από την ομάδα δοκιμών Oculomotor (Κινητικό νεύρο
οφθαλμού), Positional (Θέση) ή Caloric (Θερμική). Εναλλακτικά, από την ομάδα δοκιμών Videos (Βίντεο), ανοίξτε
το Video Record/Playback (Εγγραφή/Αναπαραγωγή βίντεο). Στη δοκιμή, η ρύθμιση Vision Denied (Απαγόρευση
όρασης) πρέπει να ενεργοποιηθεί.

2.

Τοποθετήστε τα γυαλιά στον ασθενή με το κάλυμμα κεντραρισμένο εντός των γυαλιών.

3.

Σφίξτε τον ιμάντα ώστε τα γυαλιά να παραμείνουν πάνω στον ασθενή κατά τη δοκιμή, αλλά ΟΧΙ τόσο σφιχτά όσο
για τη δοκιμή παλμών κεφαλιού.
Σημείωση • Ο ιμάντας πρέπει να είναι τόσο σφιχτός όσο απαιτείται ώστε να παραμείνει τοποθετημένος κατά
τη διάρκεια της δοκιμής (αυτόματος νυσταγμός, θέαση, θέση και θερμική). Δεν θέλετε να σφίξετε τον ιμάντα
τόσο δυνατά όσο για τη δοκιμή παλμών κεφαλιού. Εάν ο ιμάντας είναι υπερβολικά σφιγμένος, πιέζει το
βοήθημα απαγόρευσης όρασης στο πρόσωπο, γεγονός που προκαλεί δυσφορία και δυσχεραίνει την
καταγραφή της κίνησης του οφθαλμού.

4.

Βεβαιωθείτε ότι ο οφθαλμός είναι κεντραρισμένος εντός του παραθύρου του καλύμματος.
Σωστή θέση

Εσφαλμένη θέση

A. Μη κεντραρισμένος κατακόρυφα: Πρέπει να φαίνεται μεγαλύτερο
τμήμα του βλεφάρου πάνω από τον οφθαλμό.
B. Μη κεντραρισμένος κατακόρυφα: Πρέπει να φαίνεται μικρότερο
τμήμα κάτω από τον οφθαλμό.
C. Μη κεντραρισμένος οριζόντια: Το εσωτερικό άκρο του καλύμματος
δεν είναι αρκετά κοντά στη μύτη. Προσέξτε τη γωνία του οφθαλμού
στο άκρο του καλύμματος.

Αφαίρεση καλύμματος απαγόρευσης όρασης και επιθέματος
Προσοχή • Η αργή αφαίρεση του καλύμματος απαγόρευσης όρασης και του επιθέματος προκαλεί λιγότερη
δυσφορία από ό,τι η γρήγορη αφαίρεσή τους.
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1.

Ζητήστε από τον ασθενή να κλείσει τους οφθαλμούς.

2.

Τραβήξτε αργά το κάλυμμα και το επίθεμα μακριά από το πρόσωπο του ασθενούς.
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7.8.4

Ρύθμιση για συλλογή δεδομένων περιστροφής
Για τη συλλογή δεδομένων περιστροφής απαιτείται κλειδί άδειας χρήσης Torsional (Περιστροφή).
Σημείωση • Χωρίς άδεια χρήσης Torsional (Περιστροφή), δεν μπορεί να καθοριστεί εάν υπάρχει
νυσταγμός Torsional (Περιστροφή) κατά τη δοκιμή. Με την άδεια χρήσης Torsional (Περιστροφή),
διατίθεται ένα ίχνος θέσης οφθαλμών και ένα γράφημα SPV (SPV). Με την άδεια χρήσης, πρέπει να
ενεργοποιηθεί η συλλογή δεδομένων περιστροφής Options (Επιλογές) > [τύπος δοκιμής].
1.

Επιλέξτε Options (Επιλογές) > [τύπος δοκιμής].

2.

Ενεργοποιήστε το Torsional (Περιστροφή) κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου στη στήλη περιστροφής.
Σημείωση • Εάν επιλέξετε Vision Denied (Απαγόρευση όρασης) ή Torsional (Περιστροφή), ο ρυθμός
συλλεχθέντων καρέ αλλάζει σε 60 fps (καρέ ανά δευτερόλεπτο). Αυτός ο ρυθμός επιτρέπει στο διάφραγμα της
κάμερας να παραμείνει ανοιχτό για μεγαλύτερο διάστημα (αυξάνει την έκθεση στο φως), το οποίο οδηγεί σε
εικόνες καλύτερης ποιότητας.

Την πρώτη φορά που το σύστημα θα καταγράψει την εκτέλεση δοκιμής για την οποία απαιτείται συλλογή δεδομένων
περιστροφής στην περίοδο εργασίας δοκιμής, το λογισμικό θα σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε ρύθμιση της
περιστροφής. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και αν έχετε εκτελέσει ορισμένες δοκιμές του πρωτοκόλλου. Η ρύθμιση
της περιστροφής πρέπει να γίνει μία φορά για το Vision (Όραση) και μία φορά για το Vision Denied (Απαγόρευση
όρασης).

Συλλογή καρέ αναφοράς περιστροφής
Σε μια περίοδο εργασίας δοκιμής, η συλλογή καρέ αναφοράς περιστροφής πρέπει να γίνεται:
•

μία φορά για οποιαδήποτε δοκιμή με όραση
και

•

μία φορά για δοκιμές που πραγματοποιούνται με απαγόρευση όρασης

Όταν το λογισμικό Otosuite Vestibular ανιχνεύσει ότι θέλετε να συλλέξετε ένα καρέ αναφοράς Torsional
(Περιστροφή), εμφανίζεται μια οθόνη στην οποία θα καταγραφεί η εικόνα.
1.

Ζητήστε από τον ασθενή να κοιτάξει ίσια μπροστά και να κρατήσει τους οφθαλμούς ανοιχτούς.

2.

Κάντε κλικ στο κουμπί Capture Eye Frame (Καταγραφή καρέ οφθαλμού).

Τα καρέ αναφοράς Torsional (Περιστροφή) εμφανίζονται στο πάνω τμήμα του χώρου εργασίας.
Τα καρέ αναφοράς συγκρίνονται με τα συλλεχθέντα δεδομένα για να καθοριστεί εάν υπάρχει περιστροφική κίνηση
των οφθαλμών. Τα καρέ αναφοράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλες τις μετέπειτα δοκιμές SPV (SPV).
3.

Εάν η ποιότητα είναι χαμηλή, δώστε ξανά οδηγίες στον ασθενή και κάντε ξανά κλικ στο Capture Eye Frame
(Καταγραφή καρέ οφθαλμού).
Καλή ποιότητα
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Εάν η περίοδος εργασίας διακόπηκε ή εάν η ποιότητα της εικόνας ήταν χαμηλή, κάντε κλικ στο κουμπί Setup
(Ρύθμιση), το οποίο περιλαμβάνει τώρα το κουμπί Capture Eye Frame (Καταγραφή καρέ οφθαλμού) και
επαναλάβετε την καταγραφή της εικόνας.

7.8.5

Παρουσίαση με τη χρήση τηλεχειριστηρίου
Η παρουσίαση με τη χρήση τηλεχειριστηρίου παρέχει μια εναλλακτική μέθοδο για ορισμένες λειτουργίες δοκιμής:
•

Όταν χρησιμοποιείται το Head
Position Feedback (Ανάδραση
θέσης κεφαλιού)

Πριν από την έναρξη της συλλογής δεδομένων, αντί να κάνετε
κλικ στο Center (Κέντρο), πατήστε παρατεταμένα το αριστερό
κουμπί για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα. (Η οθόνη
ενημερώνεται μόλις αφήσετε το κουμπί.)

•

Για να ξεκινήσετε μια δοκιμή

Πατήστε το αριστερό κουμπί.

•

Για να παρατείνετε τη διάρκεια
τη δοκιμής

Μετά την έναρξη της συλλογής δεδομένων, πατήστε
παρατεταμένα το αριστερό κουμπί μέχρι ο τόνος να
επιβεβαιώσει την παράταση της δοκιμής. (Η οθόνη
ενημερώνεται μόλις αφήσετε το κουμπί.)

•

Για να διακόψετε μια δοκιμή

Πατήστε το δεξί κουμπί.

•

Για να ρυθμίσετε μια δείκτη
συμβάντος στο ίχνος για μια
δοκιμή SPV

Μετά την έναρξη της συλλογής δεδομένων, πατήστε το
αριστερό κουμπί.

•

Για να επισημάνετε το ίχνος για τη
δοκιμή Skew Deviation
(Στερεοσκοπική απόκλιση)

Πατήστε το αριστερό κουμπί για να υποδείξετε ότι
ο οφθαλμός είναι καλυμμένος.
Πατήστε το αριστερό κουμπί για να υποδείξετε ότι
ο οφθαλμός δεν είναι καλυμμένος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τηλεχειριστήριο παρουσίασης, ανατρέξτε στην ενότητα Παρουσίαση με
τηλεχειριστήριο.

7.8.6

Γραμμή εργαλείων Collect (Συλλογή)
Τα κουμπιά που εμφανίζονται στη γραμμή εργαλείων εξαρτώνται από τις επιλεγμένες δοκιμές. Μπορούν να
ρυθμιστούν στο Options (Επιλογές).
Τα κουμπιά στη γραμμή εργαλείων εμφανίζονται με τη σειρά με την οποία μπορεί να τα χρειαστείτε και χωρίζονται
σε λειτουργικές ομάδες. Το στοιχείο στη σειρά που εκτελείται τη στιγμή εκείνη επισημαίνεται με πράσινο χρώμα.

Τα στοιχεία που έχουν εκτελεστεί παρουσιάζονται με πράσινο σημάδι ελέγχου.
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Προετοιμασία για συλλογή δεδομένων – ROI και βαθμονόμηση
Ανατρέξτε στις ενότητες Ρύθμιση ROI (ROI) και τιμής κατωφλίου και Βαθμονόμηση.
Κουμπί

Λειτουργία
Κουμπί κατάστασης που υποδεικνύει ότι έχει εκτελεστεί η βαθμονόμηση.

Disable Manual Thresholding (Απενεργοποίηση χειροκίνητου υπολογισμού
τιμής κατωφλίου) / Enable Manual Thresholding (Ενεργοποίηση χειροκίνητου
υπολογισμού τιμής κατωφλίου)
•

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη
ανίχνευση κόρης.

Display Grayscale Image (Εμφάνιση εικόνας στην κλίμακα του γκρίζου) /
Display Pupil Location (Εμφάνιση θέσης κόρης)
•

Κουμπί

Κάντε κλικ για να εμφανίσετε την εικόνα του οφθαλμού στην κλίμακα του
γκρίζου ή σε ασπρόμαυρο.

Λειτουργία
Κουμπί κατάστασης που υποδεικνύει ότι έχει συλλεχθεί καρέ αναφοράς
περιστροφής.
Turn Center Laser On (Ενεργοποίηση κεντρικού λέιζερ) / Turn Center Laser Off
(Απενεργοποίηση κεντρικού λέιζερ)
•

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
λέιζερ.

Turn Stimulus Laser On (Ενεργοποίηση λέιζερ ερεθίσματος)
•

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε το λέιζερ ερεθίσματος χωρίς να μετρήσετε
την απόκριση ασθενούς για να εξοικειωθεί ο ασθενής με τη δοκιμή.

Turn Stimulus Laser Off (Απενεργοποίηση λέιζερ ερεθίσματος)
•

Κάντε κλικ για απενεργοποιήσετε το λέιζερ ερεθίσματος, ώστε η δοκιμή να
ολοκληρωθεί.

Run Calibration (Εκτέλεση βαθμονόμησης)
•

Κάντε κλικ για να εκτελέσετε τη βαθμονόμηση.

Default Calibration (Προεπιλεγμένη βαθμονόμηση)
•

Κάντε κλικ για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη βαθμονόμηση για
αυτόν τον ασθενή.

Start Head Check (Έναρξη ελέγχου κεφαλιού)
•

Κάντε κλικ για να ξεκινήσετε τον έλεγχο κεφαλιού.

Skip Head Check (Παράλειψη ελέγχου κεφαλιού)
•

Κάντε κλικ για να παραλείψετε τον έλεγχο κεφαλιού.

Accept (Αποδοχή)
•

ICS Impulse

Κάντε κλικ για να αποδεχτείτε τις τιμές ρύθμισης για βαθμονόμηση και
έλεγχο κεφαλιού.
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Εκτέλεση συλλογής δεδομένων

Record On (Ενεργοποίηση εγγραφής) / Record Off (Απενεργοποίηση εγγραφής)
•

Κάντε κλικ για να επιλέξετε την εγγραφή βίντεο της κίνησης οφθαλμού ή/και
το βίντεο συγχρονισμένης αίθουσας.

Disable Manual Thresholding (Απενεργοποίηση χειροκίνητου υπολογισμού
τιμής κατωφλίου) / Enable Manual Thresholding (Ενεργοποίηση χειροκίνητου
υπολογισμού τιμής κατωφλίου)
•

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη
ανίχνευση κόρης.

Display Grayscale Image (Εμφάνιση εικόνας στην κλίμακα του γκρίζου) /
Display Pupil Location (Εμφάνιση θέσης κόρης)
•

Κάντε κλικ για να εμφανίσετε την εικόνα του οφθαλμού στην κλίμακα του
γκρίζου ή σε ασπρόμαυρο.

Turn Center Laser On (Ενεργοποίηση κεντρικού λέιζερ) /Turn Center Laser Off
(Απενεργοποίηση κεντρικού λέιζερ)
•

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
λέιζερ.

Κεντράρισμα ασθενούς
Κουμπί

Λειτουργία
Center (Κέντρο)
•

Κάντε κλικ για να εμφανίσετε τη θέση του κεφαλιού του ασθενούς κατά
την έναρξη της δοκιμής. Εμφανίζεται μια προσομοιωμένη προβολή του
κεφαλιού του ασθενούς στον χώρο.

Συλλογή δεδομένων
Κουμπί

Λειτουργία
Start (Έναρξη)
•

Κάντε κλικ για να ξεκινήσετε τη συλλογή δεδομένων.

Stop (Διακοπή)
•

Κάντε κλικ για να διακόψετε τη συλλογή δεδομένων. Το σύστημα διακόπτει
την εγγραφή και την αποθήκευση των δεδομένων.

Cancel (Άκυρο)
•

Κάντε κλικ για να ακυρώσετε τη συλλογή δεδομένων. Δεν θα αποθηκευτούν
δεδομένα.

Event (Συμβάν)
•
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Κάντε κλικ για να προσθέσετε έναν μικρό δείκτη αστεριού στο γράφημα για
να υποδείξετε ότι προέκυψε συμβάν.
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Κουμπί

Λειτουργία
Extend (Παράταση)
•

Κάντε κλικ για να παρατείνετε τη μέγιστη διάρκεια της συλλογής δεδομένων
πέρα από τη διάρκεια που έχει καθοριστεί ως προεπιλεγμένη. Η μέγιστη
διάρκεια μπορεί να προσαρμοστεί. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές.

Help Video (Βίντεο βοήθειας)
•

7.8.7

Κάντε κλικ για να προβάλετε ένα βίντεο επίδειξης της επιμέρους δοκιμής
που έχει επιλεγεί τη στιγμή εκείνη.

Επισκόπηση οθόνης Collect (Συλλογή)
A

A. Όνομα δοκιμής

B

B. Υπόμνημα ίχνους

C

C. Παράθυρο ίχνους
D. Γραμμή εργαλείων
E. Εμφάνιση βίντεο οφθαλμού
F. Εμφάνιση θέσης κεφαλιού
ή εμφάνιση βίντεο
αίθουσας

D
E
F

Αυτή η οθόνη ισχύει για τις περισσότερες δοκιμές.

ICS Impulse

Λειτουργία

Περιγραφή

Α. Όνομα δοκιμής

Ο τίτλος οθόνης υποδεικνύει τη δοκιμή που έχει επιλεγεί τη στιγμή εκείνη.

Β. Υπόμνημα ίχνους

Το υπόμνημα ίχνους υποδεικνύει τα χρώματα που σχετίζονται με το
εμφανιζόμενο ίχνος, τα οποία έχουν ρυθμιστεί στο Options (Επιλογές)
για τη συγκεκριμένη δοκιμή.

C. Παράθυρο ίχνους

Το παράθυρο ίχνους εμφανίζει το ίχνος που έχει καταγραφεί για τη
συγκεκριμένη δοκιμή.

D. Γραμμή εργαλείων

Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή εργαλείων Collect (Συλλογή).

Ε. Εμφάνιση βίντεο
οφθαλμού

Η εμφάνιση βίντεο οφθαλμού υποδεικνύει την κίνηση των οφθαλμών σε σχέση
με το ίχνος. Αυτές οι πληροφορίες δεν αποθηκεύονται εκτός εάν έχει ρυθμιστεί
η αποθήκευσή τους στο Options (Επιλογές).
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Λειτουργία

Περιγραφή

F. Εμφάνιση θέσης
κεφαλιού ή εμφάνιση
βίντεο αίθουσας

•

Εμφάνιση θέσης κεφαλιού
Αυτή η εμφάνιση καθορίζεται στο Options (Επιλογές) όταν η ανάδραση
θέσης κεφαλιού είναι επιλεγμένη. Η κατά προσέγγιση θέση του κεφαλιού
στον χώρο εμφανίζεται στην οθόνη.
Είναι πάντα δυνατή η αναπαραγωγή της ανάδρασης θέσης κεφαλιού.

•

Εμφάνιση βίντεο αίθουσας
Όταν επιλεγεί το βίντεο αίθουσας, εμφανίζεται μια προβολή της αίθουσας
σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της δοκιμής.
Είναι δυνατή η αναπαραγωγή του βίντεο αίθουσας μόνο όταν η επιλογή
είναι ενεργοποιημένη και το βίντεο έχει αποθηκευτεί.

Επισκόπηση οθόνης Head Impulse (Παλμοί κεφαλιού)
Αυτή η οθόνη ισχύει για την οθόνη Head Impulse (Παλμοί κεφαλιού).
A. Όνομα δοκιμής

A

B. Παράθυρο ίχνους σε
πραγματικό χρόνο

B
C

C. Παράθυρο καμπυλών
εκπαίδευσης

D
E

D. Παλμοί κεφαλιού και
απορριφθέντες παλμοί

F

E. Ανάδραση συστήματος
και χειριστή

G

F. Γραμμή εργαλείων
G. Εμφάνιση βίντεο
οφθαλμού

H

H. Εμφάνιση θέσης
οφθαλμού ή εμφάνιση
βίντεο αίθουσας
Λειτουργία

Περιγραφή

Όνομα δοκιμής

Ο τίτλος οθόνης υποδεικνύει τη δοκιμή που έχει επιλεγεί τη στιγμή εκείνη.

Παράθυρο ίχνους σε
πραγματικό χρόνο

Αυτό το παράθυρο επιτρέπει την παρακολούθηση της κίνησης του κεφαλιού
και του οφθαλμού κατά την πραγματοποίηση της δοκιμής παλμών κεφαλιού.
Ο τύπος της επιλεγμένης δοκιμής (Lateral (Πλάγια), LARP ή RALP) καθορίζει το
ίχνος κεφαλιού με έντονη γραφή. Το ίχνος κεφαλιού με έντονη γραφή πρέπει να
είναι αυτό που κινείται κατά τη χορήγηση του παλμού κεφαλιού. Τα υπόλοιπα
δύο ίχνη κεφαλιού πρέπει να είναι σχετικά επίπεδα. Αυτό διασφαλίζει ότι ο
ακουστικός πόρος που διεγείρεται είναι ο ακουστικός πόρος που πρόκειται
να ελέγξετε.

Παράθυρο καμπυλών
εκπαίδευσης

Σε αυτό το παράθυρο, οι γκρι καμπύλες εκπαίδευσης αναπαριστούν το σχήμα
των ορθών παλμών κεφαλιού σε διάφορες ταχύτητες: 100, 150, 200 και 250 °/s.
Τα πραγματικά ίχνη κεφαλιού και οφθαλμού υπερτίθενται στο πάνω μέρος των
γκρι καμπύλων εκπαίδευσης. Το ίχνος οφθαλμού αναπαρίσταται με πράσινο
χρώμα. Κατά μήκος του άξονα Y εμφανίζονται λευκές κουκκίδες που
υποδεικνύουν τις ταχύτητες των συλλεχθέντων παλμών κεφαλιού.

50

ICS Impulse

Ροή εργασιών Otosuite Vestibular
Λειτουργία

Περιγραφή

Αποδεκτοί παλμοί

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, εμφανίζονται οι αποδεκτοί παλμοί κεφαλιού για
τον αριστερό και τον δεξιό παλμό.

Απορριφθέντες παλμοί

Οι αριστεροί και οι δεξιοί παλμοί κεφαλιού που δεν εκτελούνται κατάλληλα
συνδυάζονται στη μέτρηση απορριφθέντων παλμών.

Ανάδραση χειριστή και
συστήματος

Η ανάδραση χειριστή και συστήματος παρέχει στον ελεγκτή καθοδήγηση για
ύποπτα σφάλματα στους απορριφθέντες παλμούς κεφαλιού.
Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Γραμμή εργαλείων Collect (Συλλογή).
•

Hide real time trace graph (Απόκρυψη γραφήματος ίχνους σε πραγματικό
χρόνο)/Display real time trace graph (Εμφάνιση γραφήματος ίχνους σε
πραγματικό χρόνο)
Αποκρύπτει/εμφανίζει το ίχνος σε πραγματικό χρόνο και μεγεθύνει το
μέγεθος της καμπύλης εκπαίδευσης.

•

Spontaneous Nystagmus (Αυτόματος νυσταγμός)
Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου όταν υπάρχει αυτόματος νυσταγμός ή
νυσταγμός λόγω βλέμματος ώστε να αποφευχθεί η ακατάλληλη απόρριψη
των ορθών παλμών κεφαλιού.

Παράθυρο εμφάνισης
βίντεο οφθαλμού

Αυτό το παράθυρο επιτρέπει την παρακολούθηση της δραστηριότητας των
οφθαλμών που καταγράφονται σε συνεχή ροή.

Εμφάνιση θέσης οφθαλμού
ή εμφάνιση βίντεο
αίθουσας

Το παράθυρο εμφανίζει μια εικόνα του κεφαλιού και εγγράφει τη θέση
του κεφαλιού του ασθενούς στον χώρο. Είναι δυνατή η αναπαραγωγή σε
συνδυασμό με το ίχνος συλλογής δεδομένων και το βίντεο οφθαλμού.

Εάν πρόκειται να ολοκληρώσετε τη δοκιμή μετά τους πλάγιους παλμούς κεφαλιού, το λογισμικό θα σας καθοδηγήσει
στη ρύθμιση για LARP και RALP. Αυτές οι οθόνες ακολουθούν τη διάταξη της οθόνης Head Impulse (Παλμοί κεφαλιού).

7.9

Αναθεώρηση δεδομένων
Καρτέλα Analysis (Ανάλυση)
Αυτή η οθόνη ισχύει για τις περισσότερες δοκιμές.
•

Παράθυρο Eye Position Traces (Ίχνη θέσης οφθαλμού)

Τα ίχνη οφθαλμού είναι κεντραρισμένα γύρω από τον δρομέα. Η αναφορά εκτυπώνει το τμήμα του
ίχνους που είναι κεντραρισμένο γύρω από τον δρομέα.
Για να εμφανίσετε τα ίχνη θέσης οφθαλμών, κάντε κλικ στα
πλαίσια ελέγχου στη υπόμνημα ίχνους:

ICS Impulse

–

HR – οριζόντιο

–

VR – κατακόρυφο

–

TR – περιστροφικό

51

Ροή εργασιών Otosuite Vestibular
Οι επιλογές σας αντικατοπτρίζονται στο παράθυρο Slow Phase Velocity (Ταχύτητα αργής φάσης).
Όταν κλείσετε το αρχείο ασθενούς ή επιλέξετε μια άλλη δοκιμή από τη λίστα δοκιμών για τον
συγκεκριμένο ασθενή, εκτελείται επαναφορά των επιλογών που έχουν ρυθμιστεί στο Options
(Επιλογές).

•

Παράθυρο Slow Phase Velocity (Ταχύτητα αργής φάσης)

Αυτό το γράφημα εμφανίζει την ένταση του νυσταγμού ως μεμονωμένα σημεία νυσταγμού που προσδιορίζονται
από τον αλγόριθμο SPV (SPV) για το οριζόντιο δεξιό (HR (HR)) και το κατακόρυφο δεξιό (VR (VR)) ίχνος.
Το SPV Peak (°/s) (Κορυφή SPV (°/s)) υποδεικνύεται στο
γράφημα από ένα τετράγωνο.

•

–

Για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο σημείο, κάντε κλικ στο
σημείο ή χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξιό πλήκτρο
βέλους για να μετακινηθείτε στα σημεία (δηλ. μεταξύ
παλμών).

–

Εάν ο αλγόριθμος δεν ανιχνεύσει μια κορυφή, ρυθμίστε
χειροκίνητα την κορυφή για το συγκεκριμένο ίχνος.

Παράθυρο Analysis Details (Λεπτομέρειες ανάλυσης)

Test Type
(Τύπος δοκιμής)

Το όνομα της δοκιμής για την οποία έχουν συλλεχθεί τα δεδομένα

Operator (Χειριστής)

Το άτομο που ήταν συνδεδεμένο στην εφαρμογή Otosuite Vestibular όταν
έγινε η συλλογή των δεδομένων

Calibration
(Βαθμονόμηση)

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της βαθμονόμησης

Test Time
(Χρόνος δοκιμής)

Ημερομηνία και ώρα έναρξης της συλλογής δεδομένων

Elapsed Time (Χρόνος
που παρήλθε)

Διάρκεια της δοκιμής

Analysis Begin Time
(Ώρα έναρξης ανάλυσης)

Ώρα έναρξης της ανάλυσης

Τιμές SPV (SPV)
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•

Point (°/s) (Σημείο (°/s))

Ταχύτητα αργής φάσης του επιλεγμένου σημείου (επιλεγμένος παλμός)

Peak (°/s) (Κορυφή (°/s))

Σημείο όπου έχει ρυθμιστεί η κορυφή ταχύτητας αργής φάσης

Avg (°/s) (Μέση (°/s))

Μέση ταχύτητα όλων των δεδομένων που αναλύθηκαν

Min (°/s) (Ελάχ. (°/s))

Ελάχιστη ταχύτητα όλων των δεδομένων που αναλύθηκαν

Max (°/s) (Μέγ. (°/s))

Μέγιστη ταχύτητα όλων των δεδομένων που αναλύθηκαν

Παράθυρο Video (Βίντεο)

Στο παράθυρο Video (Βίντεο), μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή ενός βίντεο των κινήσεων οφθαλμού
του ασθενούς και της θέσης του κεφαλιού του ασθενούς κατά τη διάρκεια της δοκιμής.
Για αναπαραγωγή ενός βίντεο, ανατρέξτε στην ενότητα Αναπαραγωγή συλλογής δεδομένων.

Καρτέλα Vision and Vision Denied (Όραση και απαγόρευση όρασης)
•

Παράθυρο Eye Position Traces (Ίχνη θέσης οφθαλμού)
Τα ίχνη οφθαλμού παρουσιάζονται με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα όρασης και απαγόρευσης όρασης. Για μια
περιγραφή του ίχνους οφθαλμού, ανατρέξτε στην καρτέλα Analysis (Ανάλυση).

•

Παράθυρο Test List (Λίστα δοκιμών)
Αυτό το παράθυρο εμφανίζει τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν.

•

Παράθυρο Vision and Vision Denied Analysis (Ανάλυση όρασης και απαγόρευσης όρασης)
Αυτό το γράφημα παρέχει στον χρήστη μια άμεση σύγκριση των μέσων τιμών SPV με όραση και απαγόρευση
όρασης για τις συνθήκες δοκιμής βλέμματος στο κέντρο, βλέμματος δεξιά, βλέμματος αριστερά, βλέμματος
πάνω και βλέμματος κάτω για τις οριζόντιες (HR), κατακόρυφες (VR) και περιστροφικές (TR) τιμές κάθε ίχνους.
Οι οφθαλμοί στο πάνω μέρος των στηλών παρουσιάζουν τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων:

ICS Impulse
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Εμφανίζει τη μέση τιμή SPV για την οριζόντια, κατακόρυφη ή περιστροφική τιμή του
ίχνους για μια οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες δοκιμής που επιτυγχάνονται
με όραση
Εμφανίζει τη μέση τιμή SPV για την οριζόντια, κατακόρυφη ή περιστροφική τιμή του
ίχνους για μια οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες δοκιμής που επιτυγχάνονται με
απαγόρευση όρασης
HR

Οριζόντια τιμή (HR): αναφέρεται στις οριζόντιες τιμές ίχνους για τη μέση τιμή SPV

VR

Κατακόρυφη τιμή (VR): αναφέρεται στις κατακόρυφες τιμές ίχνους για τη μέση τιμή SPV

TR

Περιστροφική τιμή (TR): αναφέρεται στις περιστροφικές τιμές ίχνους για τη μέση
τιμή SPV

x̄ SPV (°/s)
(x̄ SPV (°/s))

Η μέση τιμή SPV για τις συνθήκες δοκιμής με όραση και απαγόρευση όρασης όπως έχει
ρυθμιστεί από το λογισμικό (ή ενημερωθεί από τον χρήστη)
Ο λόγος της μέσης τιμής SPV για την οριζόντια, κατακόρυφη ή περιστροφική τιμή του
ίχνους για μια οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες δοκιμής που επιτυγχάνονται με
όραση ή απαγόρευση όρασης

Καρτέλα Gaze Graph (Γράφημα βλέμματος)
•

Παράθυρο Eye Position Traces (Ίχνη θέσης οφθαλμού)
Αυτό το παράθυρο εμφανίζει τα ίχνη θέσης οφθαλμών για την επιλεγμένη
δοκιμή. Για μια περιγραφή του ίχνους οφθαλμού, ανατρέξτε στην καρτέλα
Analysis (Ανάλυση).

•

Παράθυρο Test List (Λίστα δοκιμών)
Αυτό το παράθυρο εμφανίζει τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν.

•

Παράθυρο Gaze Graph Analysis (Ανάλυση γραφήματος βλέμματος)
Αυτό το γράφημα εμφανίζει αποτελέσματα της αυτόματης ανάλυσης.

A

B

C

D

E

Η σχετική θέση του οφθαλμού καθορίζεται για κάθε συνθήκη δοκιμής. Κάθε συνθήκη δοκιμής
αναπαρίσταται από ένα πλαίσιο στο γράφημα:
A. Βλέμμα προς τα δεξιά στο αριστερό πλαίσιο (με βάση τη θέση του ασθενούς που είναι
στραμμένος προς τον ελεγκτή)
B. Βλέμμα προς τα πάνω στο πάνω πλαίσιο
C. Βλέμμα στο κέντρο στο κεντρικό πλαίσιο
D. Βλέμμα προς τα κάτω στο κάτω πλαίσιο
E. Βλέμμα προς τα αριστερά στο δεξιό πλαίσιο
Ο νυσταγμός για κάθε συνθήκη δοκιμής αξιολογείται σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση, την
ταχύτητα και το εύρος. Οι τιμές αποκοπής έντασης για το βέλος ρυθμίζονται στο Options
(Επιλογές). Τα βέλη στο διάγραμμα παρουσιάζουν τα εξής:
–
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κατεύθυνση (σημεία στην κατεύθυνση με βάση τη θέση του ασθενούς που είναι
στραμμένος προς τον ελεγκτή)
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–

ένταση εύρους (με βάση το πάχος της γραμμής του βέλους)

–

ένταση ταχύτητας (με βάση το πάχος της ουράς του βέλους) του νυσταγμού

–

έναν κύκλο ο οποίος υποδεικνύει τη μη ανίχνευση νυσταγμού

Οι παρακάτω τιμές παρέχονται για κάθε επιλεγμένη συνθήκη δοκιμής βλέμματος:

7.9.1

–

Direction (Κατεύθυνση): η κατεύθυνση παλμού του νυσταγμού

–

SPV x̄ (°/s) (SPV x̄ (°/s)): η μέση ταχύτητα αργής φάσης του νυσταγμού σε μοίρες ανά
δευτερόλεπτο

–

Amplitude (°) (Εύρος (°)): το μέσο εύρος του νυσταγμού σε μοίρες

Αναθεώρηση δοκιμών ασθενούς
Μπορείτε να προβάλετε μια λίστα όλων των δοκιμών που συλλέχθηκαν για έναν ασθενή.
1.

Στο Workflow Panel (Πίνακας ροής εργασιών), επιλέξτε το μπλοκ Patient Selection (Επιλογή ασθενούς) και κάντε
κλικ στην καρτέλα Existing (Υπάρχων).

2.

Εκτελέστε αναζήτηση για τον ασθενή τις εξετάσεις του οποίου θέλετε να αναθεωρήσετε.

3.

Στο Workflow Panel (Πίνακας ροής εργασιών), κάντε κλικ στο Review (Αναθεώρηση) στο μπλοκ Work (Εργασία).
Το παράθυρο εμφανίζει όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για τον συγκεκριμένο ασθενή.

4.

Κάντε κλικ σε ένα όνομα δοκιμής για να εμφανίσετε τα σχετικά δεδομένα δοκιμής.
Αυτό το σημάδι ελέγχου στη σχετική στήλη της δοκιμής υποδεικνύει ότι έχουν συλλεχθεί μία
ή περισσότερες δοκιμές για τον ασθενή.
Το σύμβολο αποκλειστικής ταυτοποίησης υποδεικνύει ότι ο ελεγκτής έχει επισημάνει μία
ή περισσότερες δοκιμές ή βίντεο για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Για παράδειγμα, μπορεί να
αναφέρεται σε μη φυσιολογικά αποτελέσματα ή αποτελέσματα που θα χρησιμοποιηθούν για
μια μελέτη κλπ.
Videos (Βίντεο)
Oculomotor (Κινητικό νεύρο οφθαλμού)
Head Impulse (Παλμοί κεφαλιού)
Positional (Θέση)
Caloric (Θερμική)
Special Nystagmus (Ειδικός νυσταγμός)
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7.9.2

Αναπαραγωγή συλλογής δεδομένων
Τα ίχνη θέσης οφθαλμών και το βίντεο οφθαλμών μπορούν να υποβληθούν σε ταυτόχρονη αναπαραγωγή με την
ανάδραση θέσης κεφαλιού ή το βίντεο αίθουσας που εγγράφηκε κατά τη διάρκεια της δοκιμής.
Κουμπιά και επιλογές αναπαραγωγής βίντεο

Play from Cursor
(Αναπαραγωγή από δρομέα)

Επιλέξτε για έναρξη της αναπαραγωγής στη θέση του δρομέα. Εάν δεν
έχει επιλεγεί, η αναπαραγωγή ξεκινά στη αρχή του ίχνους.

Speed (Ταχύτητα)

•

Normal (Κανονική)
Ένα βίντεο οφθαλμών που εγγράφηκε με ρυθμό 30 καρέ ανά
δευτερόλεπτο μπορεί να υποβληθεί σε αναπαραγωγή μόνο σε
κανονική ταχύτητα.

•

Slow (Αργή)
Ένα βίντεο οφθαλμών που εγγράφηκε με ρυθμό 60 καρέ ανά
δευτερόλεπτο μπορεί να υποβληθεί σε αναπαραγωγή σε κανονική
ή αργή ταχύτητα.

•

Slower (Πολύ αργή)
Ένα βίντεο οφθαλμών που εγγράφηκε με ρυθμό >60 καρέ ανά
δευτερόλεπτο μπορεί να υποβληθεί σε αναπαραγωγή σε κανονική,
αργή ή πολύ αργή ταχύτητα.

7.10
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Play (Αναπαραγωγή)

Ξεκινά τη συγχρονισμένη αναπαραγωγή.

Pause (Παύση)

Διακόπτει προσωρινά τη συγχρονισμένη αναπαραγωγή.

Stop (Διακοπή)

Διακόπτει τη συγχρονισμένη αναπαραγωγή.

Αναφορά δεδομένων
•

Μετά την επιλογή μιας αναφοράς ασθενούς, κάντε κλικ στο Report (Αναφορά) στο μπλοκ Work (Εργασία).

•

Το παράθυρο Report (Αναφορά) εμφανίζει την προεπιλεγμένη αναφορά. Η αναφορά περιλαμβάνει την
τελευταία ομάδα δεδομένων που έχουν συλλεχθεί για τον συγκεκριμένο ασθενή. Η προεπιλεγμένη αναφορά
αποθηκεύεται αυτόματα.

•

Για να κάνετε αλλαγές στην τρέχουσα αναφορά, ανατρέξτε στην ενότητα Επεξεργασία αναφορών.

•

Για να κάνετε αλλαγές στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για όλες τις αναφορές, ανατρέξτε στην ενότητα
Επιλογές – Reports (Αναφορές).
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Ρύθμιση τυπικής αναφοράς
Ανατρέξτε στην ενότητα Επεξεργασία αναφορών.
Για να ρυθμίσετε μια αναφορά, στην καρτέλα
Report Options (Επιλογές αναφοράς), επιλέξτε τα
πλαίσια ελέγχου για τα στοιχεία που θέλετε να
συμπεριλάβετε στην αναφορά.
Κάντε κλικ στις καρτέλες Symptoms (Συμπτώματα),
Impressions (Εντυπώσεις) και Macros
(Μακροεντολές) και κάντε κλικ για να επιλέξετε
άλλα στοιχεία.

•

Select All (Επιλογή όλων)
Κάντε κλικ για να επιλέξετε όλα τα στοιχεία.

•

Deselect All (Αποεπιλογή όλων)
Κάντε κλικ για να αποεπιλέξετε όλα
τα στοιχεία.

7.10.1

Επιλογές αναφοράς
Εάν πρόκειται για νέο ασθενή, η αναφορά σε αυτό το παράθυρο είναι η προεπιλεγμένη αναφορά που δημιουργείται
αυτόματα.
Για ασθενή με μία ή περισσότερες αναφορές, οι αναφορές εμφανίζονται στις μεμονωμένες καρτέλες της λίστας
αναφορών, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας δημιουργίας κάθε αναφοράς.
Το σημάδι ελέγχου σε μια στήλη ομάδας δοκιμών υποδεικνύει ότι η αναφορά περιλαμβάνει δεδομένα για τη
συγκεκριμένη ομάδα δοκιμών. Μπορείτε να εμφανίσετε μια προεπισκόπηση όλων των αναφορών για τον
συγκεκριμένο ασθενή.

Συνδυασμός περιόδων εργασίας ή τύπων δοκιμών σε μία αναφορά
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά που συνδυάζει διάφορες περιόδους εργασίας δοκιμών ή/και
διάφορους τύπους δοκιμών σε μία αναφορά.
Για να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά,
κάντε κλικ στο New (Νέα).
Για να προσθέσετε μια δοκιμή στην
αναφορά, κάντε κλικ στην καρτέλα ομάδας
δοκιμών και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου
για τη δοκιμή που θέλετε να συμπεριλάβετε
στη λίστα Include Results From
(Συμπερίληψη αποτελεσμάτων από).

Η λίστα Include Results From (Συμπερίληψη αποτελεσμάτων από) χωρίζεται σε ομάδες δοκιμών.
ICS Impulse
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Οι δοκιμές αναφέρονται μαζί με την ημερομηνία και ώρα δοκιμής και το όνομα δοκιμής. Το όνομα είναι ο τύπος της
δοκιμής και η κατεύθυνση της δοκιμής. Ανάλογα με τη δοκιμή και τις ρυθμίσεις και τις παρατηρήσεις που έχουν
προστεθεί στη δοκιμή, μπορεί να παρέχονται επίσης οι εξής πληροφορίες:
Δεδομένα Vision Denied (Απαγόρευση όρασης)
Δεδομένα Vision and Vision Denied (Όραση και απαγόρευση όρασης)
Δεδομένα Gaze Graph (Γράφημα βλέμματος)
Δεδομένα Head Impulse (Παλμοί κεφαλιού)
Δεδομένα Positional (Θέση)
Δεδομένα Caloric (Θερμικά)
Συμπεριλαμβάνεται στη σύγκριση Head Shake (Κούνημα κεφαλιού)
Μη φυσιολογικά δεδομένα
Remarks
(Παρατηρήσεις)

Παρατηρήσεις που καταχωρίζονται από τον ελεγκτή

Επιλογή στοιχείων δεδομένων
Για κάθε ομάδα δοκιμών, επιλέξτε τα στοιχεία δεδομένων που θα συμπεριληφθούν στην αναφορά:
Από τη λίστα Select Report Options (Ενεργοποίηση επιλογών αναφοράς), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για
κάθε επιλογή αναφοράς που θα συμπεριληφθεί.
Εάν απαιτείται, κάντε κλικ στο Select All (Επιλογή όλων) για να συμπεριλάβετε όλες τις
επιλογές ή στο Deselect All (Αποεπιλογή όλων) για να μη συμπεριλάβετε κάποια από τις
επιλογές.

7.10.2

Γραμμή εργαλείων Report (Αναφορά)
Γραμμή εργαλείων – Λίστα αναφορών
New (Νέα)

Delete (Διαγραφή)

View PDF (Προβολή PDF)
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Γραμμή εργαλείων – Επιλεγμένη αναφορά
Print (Εκτύπωση)
Save PDF (Αποθήκευση PDF)

E-Mail (E-Mail)

Γραμμή εργαλείων – Προσαρμογή κλίμακας επιλεγμένης αναφοράς
Εάν απαιτείται, κάντε κλικ στο Refresh (Ανανέωση) για να εμφανίσετε
πρόσφατες αλλαγές.
Εκτελέστε σμίκρυνση, μεγέθυνση ή χρησιμοποιήστε την κινούμενη κλίμακα
Εκτελέστε προσαρμογή του εγγράφου στο πλάτος, στο ύψος ή στο 100%

7.10.3

Επεξεργασία αναφορών
Μπορείτε να προσθέσετε επιλογές αναφοράς ή να προσαρμόσετε μια αναφορά ώστε να περιλαμβάνει συμπτώματα,
εντυπώσεις και μακροεντολές:
1.

Στο Workflow Panel (Πίνακας ροής εργασιών), επιλέξτε το μπλοκ Report (Αναφορά) και κάντε κλικ στην αναφορά
που θέλετε να επεξεργαστείτε.

2.

Επιλέξτε την αναφορά από το παράθυρο Report Options (Επιλογές αναφοράς) στην οθόνη Report (Αναφορά).

Επιλογή στοιχείων από λίστες αναφορών
Εάν μια από τις λίστες αναφορών δεν εμφανίζεται, εισαγάγετε εκ νέου τις λίστες που λείπουν. Ανατρέξτε στην
ενότητα Εισαγωγή ενδεικτικών λιστών αναφορών.
•

Add Symptom (Προσθήκη συμπτώματος)
Κάντε κλικ στο σχετικό πλαίσιο ελέγχου για να επιλέξετε συμπτώματα που αναφέρει ο ασθενής κατά τη διάρκεια
του ιστορικού της περίπτωσης. Τα επιλεγμένα στοιχεία προστίθενται στο τμήμα της αναφοράς με τίτλο
Symptoms (Συμπτώματα).

•

Add Impression (Προσθήκη εντύπωσης)
Κάντε κλικ στο σχετικό πλαίσιο ελέγχου για να επιλέξετε το σύνολο των ιατρικών εντυπώσεων με βάση τα
αποτελέσματα δοκιμής. Τα επιλεγμένα στοιχεία προστίθενται στο τμήμα της αναφοράς με τίτλο Impressions
(Εντυπώσεις).

•

Add Macros (Προσθήκη μακροεντολών) και πληκτρολογήστε το κείμενο για το νέο στοιχείο.
Για κάθε δοκιμή που πραγματοποιείται, επιλέξτε το σύνολο των ευρημάτων από τη λίστα Macros (Μακρονετολές)
για εισαγωγή στο πεδίο κειμένου. Κάντε κλικ στο όνομα της μακροεντολής και πατήστε το Insert (Εισαγωγή).
Το κείμενο που εμφανίζεται στο πεδίο κειμένου προστίθεται στο τμήμα της αναφοράς με τίτλο Findings (Ευρήματα).
Εάν δεν θέλετε να εισαγάγετε μια μακροεντολή, πληκτρολογήστε τα ευρήματα απευθείας στο πεδίο κειμένου.
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Προσαρμογή λιστών αναφορών
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1.

Για να προσαρμόσετε τις λίστες αναφορών, κάντε κλικ στο Symptoms (Συμπτώματα), στο Impressions
(Εντυπώσεις) ή στο Macros (Μακροεντολές).

2.

Για να μετονομάσετε μια ομάδα ή για να αλλάξετε το κείμενο στοιχείου, κάντε κλικ στο στοιχείο και
πραγματοποιήστε την επιθυμητή αλλαγή.

3.

Για να προσθέσετε μια ομάδα, κάντε κλικ στο Add Group (Προσθήκη ομάδας) και πληκτρολογήστε το όνομα για
τη νέα ομάδα.

4.

Για να προσθέσετε ένα στοιχείο, κάντε κλικ σε ένα όνομα ομάδας:
–

Add Symptom (Προσθήκη συμπτώματος)

–

Add Impression (Προσθήκη εντύπωσης)

–

Add Macros (Προσθήκη μακροεντολών)

ICS Impulse
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Add Symptom (Προσθήκη συμπτώματος)
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Add Impression (Προσθήκη εντύπωσης)
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Add Macros (Προσθήκη μακροεντολών)

5.

Πληκτρολογήστε το κείμενο για το νέο στοιχείο.

6.

Όταν κάνετε τις επιθυμητές αλλαγές, πατήστε το Save (Αποθήκευση).
Δεν θα σας επιτραπεί να αποθηκεύσετε το νέο στοιχείο εάν το πεδίο κειμένου δεν περιλαμβάνει κείμενο. Πρέπει
να καταχωρίσετε το κείμενο για να προσθέσετε το νέο στοιχείο.

Μετονομασία ομάδων
Για να μετονομάσετε μια ομάδα ή για να αλλάξετε το κείμενο στοιχείου, κάντε κλικ στο στοιχείο και πραγματοποιήστε
την επιθυμητή αλλαγή.
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Επιλογή στοιχείων από λίστες αναφορών
1.

2.

Για να προσαρμόσετε τις λίστες αναφορών, κάντε κλικ στο Symptoms (Συμπτώματα), στο Impressions
(Εντυπώσεις) ή στο Macros (Μακροεντολές).
–

Symptoms (Συμπτώματα)

–

Impressions (Εντυπώσεις)

–

Macros (Μακροεντολές)

Όταν κάνετε τις επιθυμητές αλλαγές, πατήστε το Save (Αποθήκευση).

Εάν κάνετε λάθος, μπορείτε να εισαγάγετε ξανά τη λίστα που παρέχεται από τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στην
ενότητα Εισαγωγή ενδεικτικών λιστών αναφορών.

Αναδιάταξη στοιχείων ομάδας και ομάδων
1.

Για αναδιάταξη της σειράς των στοιχείων σε μια ομάδα ή της σειράς των ομάδων σε μια λίστα, κάντε κλικ στο
στοιχείο ή στο όνομα ομάδας.

2.

Κάντε κλικ στο Up (Πάνω) ή στο Down (Κάτω) για να μετακινήσετε το στοιχείο ή την ομάδα.

Διαγραφή στοιχείου ή ομάδας
1.

Για να διαγράψετε ένα στοιχείο ή μια ομάδα, κάντε κλικ στο στοιχείο ή στην ομάδα και πατήστε το
Delete (Διαγραφή).

2.

Κάντε κλικ στο OK (OK) για να διαγράψετε μόνιμα το στοιχείο ή την ομάδα.

Εξαγωγή λιστών αναφορών
1.

Για να εξαγάγετε μια λίστα αναφορών, κάντε κλικ στο Export (Εξαγωγή).

2.

Αλλάξτε το όνομα και τη θέση του αρχείου, όπως απαιτείται.

3.

Κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση).

Εισαγωγή λιστών αναφορών
•

Για να αντικαταστήστε την υπάρχουσα λίστα με τη λίστα που θα εισαχθεί, επιλέξτε το Remove Existing List
(Κατάργηση υπάρχουσας λίστας).

•

Για να προσθέσετε τη λίστα που θα εισαχθεί στην υπάρχουσα λίστα, επιλέξτε το Keep Existing List (Διατήρηση
υπάρχουσας λίστας).

Εάν κάνετε λάθος, μπορείτε να εισαγάγετε ξανά τη λίστα που παρέχεται από τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στην
ενότητα Εισαγωγή ενδεικτικών λιστών αναφορών.
Οι λίστες αναφορών μπορούν να εισαχθούν σε ένα σύστημα, να προσαρμοστούν και να εξαχθούν σε άλλα
ανεξάρτητα συστήματα σταθμών εργασίας, κάτι το οποίο είναι χρήσιμο όταν ένα κέντρο έχει πολλούς
ανεξάρτητους σταθμούς εργασίας.
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7.11

Επιλογές
Στο κάτω μέρος του Workflow Panel (Πίνακας ροής εργασιών), κάντε κλικ στο κουμπί Options
(Επιλογές).

7.11.1

•

Επιλογές – General (Γενικές)

•

Επιλογές – Protocol (Πρωτόκολλο)

•

Επιλογές – Colors (Χρώματα)

•

Επιλογές δοκιμής

•

Επιλογές – Facility Info (Πληροφορίες κέντρου)

•

Επιλογές – Reports (Αναφορές)

•

Επιλογές – System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος)

Επιλογές – General (Γενικές)
Στο κάτω μέρος του Workflow Panel (Πίνακας ροής εργασιών), κάντε κλικ στο κουμπί Options
(Επιλογές).
Κάντε κλικ στην καρτέλα General (Γενικές).
Στο παράθυρο General (Γενικές), μπορείτε να ρυθμίσετε επιλογές που σχετίζονται με την εγγραφή
βίντεο και ήχου και να επεκτείνετε την προβολή σε άλλη οθόνη.

7.11.2

Επιλογές – Protocol (Πρωτόκολλο)
Στο κάτω μέρος του Workflow Panel (Πίνακας ροής εργασιών), κάντε κλικ στο κουμπί Options
(Επιλογές).
Κάντε κλικ στην καρτέλα Protocols (Πρωτόκολλα).
Στο παράθυρο Protocols (Πρωτόκολλα), μπορείτε να δημιουργήσετε, να διαγράψετε και να
χρησιμοποιήσετε πρωτόκολλα.
Εάν θέλετε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην παράγραφο
«Εισαγωγή πρωτοκόλλων και προκαθορισμένων επιλογών» στην ενότητα Χρήση πρωτοκόλλων.
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Πρωτόκολλα και δοκιμές
Protocols (Πρωτόκολλα)

•

Κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα για να επιλέξετε το πρωτόκολλο που
θέλετε να επεξεργαστείτε.

Default (Προεπιλογή)

•

Κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα για να επιλέξετε το πρωτόκολλο που
θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένο.

•

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου Default (Προεπιλογή).

•

Η εφαρμογή ξεκινά με την πρώτη δοκιμή στο επιλεγμένο πρωτόκολλο.

Add New Protocol (Προσθήκη νέου πρωτοκόλλου)
•

Κάντε κλικ για να προσθέσετε νέο πρωτόκολλο. Ανατρέξτε στην ενότητα
Χρήση πρωτοκόλλων.

Copy As New (Αντιγραφή ως νέο)
•

Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πρωτόκολλο που θέλετε να αντιγράψετε.

•

Κάντε κλικ στο κουμπί Copy As New (Αντιγραφή ως νέο) για να αντιγράψετε
το πρωτόκολλο και να καταχωρίσετε το νέο όνομα στο πεδίο Protocols
(Πρωτόκολλα).

•

Στο νέο πρωτόκολλο, μπορείτε τώρα να προσθέσετε ή να διαγράψετε
δοκιμές ή να αλλάξετε ρυθμίσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Delete (Διαγραφή)
•

Κάντε κλικ για να διαγράψετε ένα επιλεγμένο πρωτόκολλο.

Διαθέσιμες δοκιμές

Προσθήκη δοκιμών στο αυτόματο πρωτόκολλο
•

Στη λίστα Available Tests (Διαθέσιμες δοκιμές), κάντε κλικ για να επιλέξετε
μια δοκιμή.

•

Κάντε κλικ στο κουμπί βέλους για να μετακινήσετε τη δοκιμή στο
πρωτόκολλο.

Διαγραφή δοκιμών από το αυτόματο πρωτόκολλο
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•

Στη λίστα Selected Tests (Επιλεγμένες δοκιμές), κάντε κλικ για να επιλέξετε
τη δοκιμή που θέλετε να καταργήσετε.

•

Κάντε κλικ στο κουμπί Delete (Διαγραφή) για να μετακινήσετε τη δοκιμή στο
πρωτόκολλο.
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Διαθέσιμες δοκιμές

Επιλογή περισσότερων από μίας δοκιμών
•

Για να επιλέξετε όλες τις δοκιμές εντός της ομάδας δοκιμών, κάντε κλικ στο
όνομα ομάδων.

•

Για να επιλέξετε μη διαδοχικές δοκιμές, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο
Ctrl (Ctrl) και στη συνέχεια κάντε κλικ σε κάθε μεμονωμένη εξέταση.

Αλλαγή σειράς δοκιμών

7.11.3

•

Στη λίστα Selected Tests (Επιλεγμένες δοκιμές), κάντε κλικ για να επιλέξετε
τη δοκιμή που θέλετε να μετακινήσετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη
δοκιμή.

•

Κάντε κλικ επανειλημμένα στο σχετικό κουμπί βέλους μέχρι η δοκιμή να
βρίσκεται στη νέα θέση.

Επιλογές – Colors (Χρώματα)
Αλλαγή χρωμάτων ίχνους
Στο κάτω μέρος του Workflow Panel (Πίνακας ροής εργασιών), κάντε κλικ στο κουμπί Options
(Επιλογές).
Κάντε κλικ στην καρτέλα Colors (Χρώματα).
Αλλάξτε τα χρώματα, εάν απαιτείται.

Επαναφορά χρωμάτων ίχνους στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
Στο κάτω μέρος του Workflow Panel (Πίνακας ροής εργασιών), κάντε κλικ στο κουμπί Options
(Επιλογές).
Κάντε κλικ στην καρτέλα Colors (Χρώματα).
Κάντε κλικ στο κουμπί Restore (Επαναφορά).

7.11.4

Επιλογές δοκιμής
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο αναφοράς.

ICS Impulse
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7.11.5

Επιλογές – Facility Info (Πληροφορίες κέντρου)
Στο κάτω μέρος του Workflow Panel (Πίνακας ροής εργασιών), κάντε κλικ στο κουμπί Options
(Επιλογές).
Κάντε κλικ στην καρτέλα Facility Info (Πληροφορίες κέντρου).
Μόνο οι χρήστες με το Allow User to Change System Settings (Να επιτρέπεται στον χρήστη
να αλλάζει τις ρυθμίσεις συστήματος) επιλεγμένο στο προφίλ τους έχουν πρόσβαση σε
συγκεκριμένα πεδία σε αυτό το παράθυρο.
Οι πληροφορίες που καταχωρίζονται εδώ χρησιμοποιούνται στις αναφορές, όπως καθορίζεται
στο παράθυρο Report (Αναφορά). Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές – Reports (Αναφορές).

Καταχώριση πληροφοριών κέντρου
Καταχωρίστε κείμενο στα πεδία για το κέντρο.

Προσθήκη λογότυπου
1.

Κάντε κλικ στο Browse (Αναζήτηση).

2.

Μεταβείτε στη θέση του αρχείου που θα χρησιμοποιηθεί για το λογότυπο.

3.

Επιλέξτε το αρχείο και κάντε κλικ στο Open (Άνοιγμα).
Το μέγεθος του λογότυπου αλλάζει.

Κατάργηση λογότυπου
Για να καταργήσετε το λογότυπο, κάντε κλικ στο Clear (Διαγραφή).

7.11.6

Επιλογές – Reports (Αναφορές)
Στο κάτω μέρος του Workflow Panel (Πίνακας ροής εργασιών), κάντε κλικ στο κουμπί
Options (Επιλογές).
Κάντε κλικ στην καρτέλα Report (Αναφορά).
Μόνο οι χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή για αλλαγή των ρυθμίσεων του συστήματος
μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ορισμένες ρυθμίσεις αυτού του παραθύρου.
Οι αλλαγές που γίνονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αναφοράς επηρεάζουν μόνο τις
αναφορές που δημιουργούνται μετά την πραγματοποίηση των αλλαγών. Εάν θέλετε,
μπορείτε να κάνετε αλλαγές μόνο στην τρέχουσα αναφορά.

7.11.7

Επιλογές – System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος)
Στο κάτω μέρος του Workflow Panel (Πίνακας ροής εργασιών), κάντε κλικ στο κουμπί
Options (Επιλογές).
Κάντε κλικ στην καρτέλα System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος).
Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή τοποθεσιών αποθήκευσης για αρχεία PDF εξαγωγής,
εισαγωγής, βίντεο και αναφορών.
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8

Διαχείριση δεδομένων
Μπορείτε να προβάλετε μια λίστα όλων των δοκιμών που συλλέχθηκαν για έναν επιλεγμένο ασθενή.
Για να ανοίξετε ένα αρχείο υπάρχοντος ασθενούς, ανατρέξτε στην ενότητα Μπλοκ Patient Selection
(Επιλογή ασθενούς).
Βλ. επίσης:

8.1

•

Επεξεργασία δεδομένων ασθενούς

•

Διαχείριση λίστας ασθενών

•

Εξαγωγή δεδομένων ασθενούς

•

Εισαγωγή δεδομένων ασθενούς

•

Συγχώνευση δύο αρχείων ασθενούς

•

Αρχειοθέτηση και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τη βάση δεδομένων Otosuite Vestibular

Επεξεργασία δεδομένων ασθενούς
Υπάρχοντες ασθενείς (έχουν ήδη υποβληθεί σε δοκιμή)
Στο Workflow Panel (Πίνακας ροής εργασιών), επιλέξτε το μπλοκ Patient Selection (Επιλογή
ασθενούς).
Κάντε κλικ στο κουμπί Existing (Υπάρχων) για να εκτελέσετε αναζήτηση για τον ασθενή τα
δεδομένα του οποίου θέλετε να επεξεργαστείτε.
Κάντε κλικ στο κουμπί Edit (Επεξεργασία).
Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες ασθενούς και κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση).

Ενεργοί ασθενείς (υπό δοκιμή, αναθεωρημένοι ή για δημιουργία αναφοράς)
Στο Workflow Panel (Πίνακας ροής εργασιών), επιλέξτε το μπλοκ Current Patient (Τρέχων
ασθενής).
Κάντε κλικ στο κουμπί Edit (Επεξεργασία).
Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες ασθενούς και κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση).

8.2

Διαχείριση λίστας ασθενών
Παράθυρο ασθενών
1.

Στο Workflow Panel (Πίνακας ροής εργασιών), επιλέξτε το μπλοκ Patient Selection (Επιλογή ασθενούς).

2.

Κάντε κλικ στο κουμπί Existing (Υπάρχων).
Εμφανίζεται το παράθυρο Patients (Ασθενείς).
Το παράθυρο Patients (Ασθενείς) εμφανίζει τα δεδομένα ασθενούς Otosuite Vestibular και περιλαμβάνει τις
πληροφορίες ασθενούς στα παράθυρα Merge (Συγχώνευση), Patient Export (Εξαγωγή ασθενούς) και Patient
Import (Εισαγωγή ασθενούς).

ICS Impulse
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–

Συγχώνευση δεδομένων ασθενούς
Στο παράθυρο Merge (Συγχώνευση), μπορείτε να συγχωνεύσετε δεδομένα ασθενούς. Ανατρέξτε στην
ενότητα Μπλοκ Patient Selection (Επιλογή ασθενούς).

–

Το παράθυρο Patients (Ασθενείς) περιλαμβάνει το παράθυρο ICS Chartr (ICS Chartr) όταν διατίθενται
δεδομένα ICS Chartr (ICS Chartr).

–

Εξαγωγή δεδομένων ασθενούς
Στο παράθυρο Patient Export (Εξαγωγή ασθενούς), μπορείτε να εξαγάγετε τα δεδομένα από τη βάση
δεδομένων Otosuite Vestibular. Ανατρέξτε στην ενότητα Εξαγωγή δεδομένων ασθενούς.

–

Εισαγωγή δεδομένων ασθενούς
Στο παράθυρο Patient Import (Εισαγωγή ασθενούς), μπορείτε να εισαγάγετε τα δεδομένα στη βάση
δεδομένων Otosuite Vestibular. Ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή δεδομένων ασθενούς.

Σύμβολα στις λίστες ασθενών
Τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται στις λίστες ασθενών:
Αυτό το σημάδι ελέγχου στη σχετική στήλη της δοκιμής υποδεικνύει ότι έχουν συλλεχθεί μία
ή περισσότερες δοκιμές για τον ασθενή.
Το σύμβολο αποκλειστικής ταυτοποίησης υποδεικνύει ότι ο ελεγκτής έχει επισημάνει μία ή
περισσότερες δοκιμές ή βίντεο για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Για παράδειγμα, μπορεί να αναφέρεται
σε μη φυσιολογικά αποτελέσματα ή αποτελέσματα που θα χρησιμοποιηθούν για μια μελέτη κλπ.
Videos (Βίντεο)
Oculomotor (Κινητικό νεύρο οφθαλμού)
Head Impulse (Παλμοί κεφαλιού)
Positional (Θέση)
Caloric (Θερμική)
Special Nystagmus (Ειδικός νυσταγμός)

Αναζήτηση συγκεκριμένου αρχείου ασθενούς
Πληκτρολογήστε ένα ή περισσότερα γράμματα ή αριθμούς για αναζήτηση ενός συγκεκριμένου αρχείου ασθενούς.

Επιλογή περισσότερων από ενός αρχείων ασθενούς
•

Για να επιλέξετε όλα τα αρχεία ασθενούς, κάντε κλικ στο Select All (Επιλογή όλων).
Για να αποεπιλέξετε όλα τα επιλεγμένα αρχεία ασθενούς, κάντε κλικ στο Deselect All
(Αποεπιλογή όλων).
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•

Για να επιλέξετε μια ομάδα αρχείων ασθενούς, κάντε κλικ στο πρώτο όνομα της ομάδας,
κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και κάντε κλικ στο τελευταίο όνομα της ομάδας.

•

Για να επιλέξετε μεμονωμένα αρχεία ασθενούς, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ctrl
καθώς κάνετε κλικ σε κάθε αρχείο ασθενούς.
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Προσθήκη αρχείων ασθενούς
•

Για να προσθέσετε ένα νέο αρχείο ασθενούς, κάντε κλικ στο New (Νέο). Ανατρέξτε στην
ενότητα Μπλοκ Patient Selection (Επιλογή ασθενούς) για οδηγίες.

Διαγραφή αρχείων ασθενούς
•

Για να διαγράψετε ένα αρχείο ασθενούς, επιλέξτε το αρχείο ασθενούς και κάντε κλικ στο
Delete (Διαγραφή).
Σημείωση • Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή του αρχείου ασθενούς. Εάν επιλέξετε Yes (Ναι),
τα δεδομένα διαγράφονται μόνιμα. Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση του αρχείου ασθενούς.

Αλλαγή σειράς εμφανιζόμενων λιστών
•

8.2.1

Κάντε κλικ στην κεφαλίδα στήλης για να αντιστρέψετε τη σειρά των εμφανιζόμενων δεδομένων.

Εξαγωγή δεδομένων ασθενούς
Μπορείτε να εξαγάγετε ένα ή περισσότερα αρχεία ασθενούς σε διάφορες μορφές.
1.

Στο Workflow Panel (Πίνακας ροής εργασιών), επιλέξτε το μπλοκ Patient Selection (Επιλογή ασθενούς).

2.

Κάντε κλικ στο κουμπί Existing (Υπάρχων).

3.

Κάντε κλικ στην καρτέλα Export (Εξαγωγή).
Το παράθυρο που ανοίγει παρέχει πρόσβαση σε όλα τα αρχεία ασθενούς Otosuite Vestibular.

4.

Επιλέξτε τα αρχεία ασθενούς που θέλετε να εξαγάγετε.

5.

Επιλέξτε τη μορφή δεδομένων. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο αναφοράς του ICS Impulse.
XML Files & ASCII Raw Data (Αρχεία XML και ακατέργαστα δεδομένα ASCII)
•

Επιλέξτε το για να εξαγάγετε δεδομένα ασθενούς που θα κοινοποιηθούν σε άλλο σύστημα ICS Impulse
ή θα χρησιμοποιηθούν για ηλεκτρονικά αρχεία ασθενούς.
Για κάθε αρχείο ασθενούς, η εξαγωγή περιλαμβάνει ένα αρχείο XML και ένα αρχείο ASCII .txt. Τα
ακατέργαστα δεδομένα στο αρχείο *.txt είναι απαραίτητα για την αναπαραγωγή δεδομένων ασθενούς
στην εφαρμογή Otosuite Vestibular.

PDF Reports (Αναφορές PDF)
•

Επιλέξτε το για να εξαγάγετε τις αναφορές ασθενούς που θα χρησιμοποιηθούν για ηλεκτρονικά
ιατρικά αρχεία.

ASCII Test Results (Αποτελέσματα δοκιμής ASCII)
•

ICS Impulse

Επιλέξτε το για να εξαγάγετε τα αποτελέσματα δοκιμής μορφοποιημένα σε ένα αρχείο CSV (τιμές
διαχωρισμένες με κόμμα) που θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς αναζήτησης με προγράμματα, όπως
Microsoft Excel ή MATLAB.
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Anonymize Patient (Ανωνυμοποίηση ασθενούς)
•

Επιλέξτε το για να εξαγάγετε δεδομένα για κοινή χρήση διατηρώντας παράλληλα τις προσωπικές
πληροφορίες απόρρητες.

aVOR (aVOR)
•

6.

Επιλέξτε το για να εξαγάγετε τα δεδομένα θέσης οφθαλμών και κεφαλιού στην εφαρμογή aVOR (aVOR).

Κάντε κλικ στο κουμπί Export (Εξαγωγή).
–

Το Export (Εξαγωγή) εξαγάγει το αρχείο στη θέση που έχει ρυθμιστεί στο παράθυρο Options > System
Settings (Επιλογές > Ρυθμίσεις συστήματος).

–

Το Browse (Αναζήτηση) εξαγάγει το αρχείο στη θέση που επιλέγετε στη λειτουργία αναζήτησης.

Το μήνυμα Exported (Εξάχθηκε) εμφανίζεται στη στήλη Status (Κατάσταση) για να υποδείξει ότι η διαδικασία
ολοκληρώθηκε. Η καρτέλα εξαχθέντων αρχείων ασθενούς διαγράφεται όταν κλείσετε την εφαρμογή.

8.2.2

Εισαγωγή δεδομένων ασθενούς
Μπορείτε να εισαγάγετε αρχεία ασθενούς από τα αρχεία που έχουν ήδη αρχειοθετηθεί, εισαχθεί ή εξαχθεί από
το λογισμικό Otosuite Vestibular.
1.

Στο Workflow Panel (Πίνακας ροής εργασιών), επιλέξτε το μπλοκ Patient Selection (Επιλογή ασθενούς).

2.

Κάντε κλικ στο κουμπί Existing (Υπάρχων).

3.

Κάντε κλικ στην καρτέλα Import (Εισαγωγή).

4.

Κάντε κλικ στο Browse (Αναζήτηση) και μεταβείτε στη θέση των αρχείων που θα εισαχθούν.
Για αναπαραγωγή των δεδομένων ασθενούς, πρέπει να εισαχθούν τα αρχεία *.xml και *.txt. Μοναδική εξαίρεση
είναι τα δεδομένα δοκιμής παλμών κεφαλιού όπου τα δεδομένα μπορούν να προβληθούν μόνο με το αρχείο *.xml.

5.

Κάντε κλικ στο OK (OK).

6.

Επιλέξτε τα αρχεία ασθενούς που θέλετε να εισαγάγετε.

7.

Κάντε κλικ στο Import (Εισαγωγή).
Το μήνυμα Imported (Εισαγωγή) εμφανίζεται στη στήλη Status (Κατάσταση) για να υποδείξει ότι η διαδικασία
ολοκληρώθηκε. Η καρτέλα εισαχθέντων αρχείων διαγράφεται όταν κλείσει η εφαρμογή.

8.

8.3

Κάντε κλικ στο Refresh List (Ανανέωση λίστας) για να ενημερώσετε τη λίστα αρχείων ασθενών στον φάκελο
Import (Εισαγωγή).

Συγχώνευση δύο αρχείων ασθενούς
Μπορείτε να συνδυάσετε δύο αρχεία ασθενούς σε ένα αρχείο:
1.

Στο Workflow Panel (Πίνακας ροής εργασιών), επιλέξτε το μπλοκ Patient Selection (Επιλογή ασθενούς) και κάντε
κλικ στο κουμπί Existing (Υπάρχων).

2.

Κάντε κλικ στην καρτέλα του παραθύρου Merge (Συγχώνευση).

3.

Μην ανοίγετε τα αρχεία ασθενούς που θέλετε να συγχωνεύσετε.
Δεν μπορείτε να συγχωνεύσετε ένα αρχείο ασθενούς που είναι ανοικτό.
Μπορείτε να συγχωνεύσετε μόνο δύο επιλεγμένα αρχεία ασθενούς.
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4.

Κάντε κλικ στα πλαίσια ελέγχου των δύο αρχείων ασθενούς που θέλετε να συγχωνεύσετε.

5.

Κάντε κλικ στο κουμπί Merge (Συγχώνευση).

6.

Από τη λίστα Patient One (Πρώτος ασθενής) ή τη λίστα Patient Two (Δεύτερος ασθενής), κάντε κλικ στο κουμπί
επιλογής των πεδίων που θέλετε να συγχωνεύσετε στο νέο αρχείο που δημιουργείται από τα συγχωνευμένα αρχεία.
Πρέπει να επιλέξετε μια επιλογή για κάθε πεδίο ακόμη και αν δεν υπάρχει καμία καταχώριση σε καμία από τις
δύο λίστες ασθενών. Τα δεδομένα συγχωνεύονται στο αρχείο ασθενούς που δημιουργείται πρώτο.

7.

8.4

Κάντε κλικ στο OK (OK) για να επιβεβαιώσετε τις επιλογές σας.

Αρχειοθέτηση και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τη βάση
δεδομένων Otosuite Vestibular
Εάν η βάση δεδομένων βρίσκεται σε διακομιστή, όλοι οι χρήστες πρέπει να αποσυνδεθούν από τους σταθμούς
εργασίας πελάτη πριν από την αρχειοθέτηση ή τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων. Η διαχείριση
της βάσης δεδομένων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από σταθμό εργασίας πελάτη.
1.

Στην εφαρμογή Otosuite Vestibular, κάντε κλικ στο Options (Επιλογές) στο κάτω μέρος του Workflow Panel
(Πίνακας ροής εργασιών).

2.

Κάντε κλικ στο System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος).

3.

Κάντε κλικ στην καρτέλα Database (Βάση δεδομένων).
Μόνο οι χρήστες με το Allow User to Change System Settings (Να επιτρέπεται στον χρήστη να αλλάζει τις
ρυθμίσεις συστήματος) επιλεγμένο στο προφίλ τους έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες βάσης δεδομένων.
Ο αριθμός megabyte (MB) που αναφέρεται είναι το άθροισμα των εξής:
–

ο χώρος που χρησιμοποιείται από τα υπάρχοντα δεδομένα ασθενούς
και

–

ο χώρος που διατίθεται κάθε φορά που αρχειοθετούνται δεδομένα ασθενούς

Μέχρι να χρησιμοποιηθεί ο χώρος που καθίσταται διαθέσιμος από την αρχειοθέτηση, αυτός ο αριθμός μπορεί να
μην αλλάξει.

Αρχειοθέτηση δεδομένων ασθενούς
Για να βελτιστοποιήσετε την απόδοση, συνιστάται η διατήρηση 500 ασθενών το μέγιστο στη βάση δεδομένων.
Τα αρχειοθετημένα αρχεία ασθενούς μπορούν να εισαχθούν πίσω στη βάση δεδομένων, εάν απαιτείται.
Με την αρχειοθέτηση καταργούνται πληροφορίες ασθενούς, δεδομένα δοκιμής, δεδομένα σχετικά με βίντεο και κλιπ
βίντεο AVI από τη βάση δεδομένων Otosuite Vestibular.

ICS Impulse
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Διαχείριση δεδομένων
1.

2.

Επιλέξτε τα εξής:
–

All Patients (Όλοι οι ασθενείς) για να αρχειοθετήσετε όλα τα αρχεία ασθενούς στη βάση δεδομένων

–

Patients with Last Tested Date between (Ασθενείς με τελευταία ημερομηνία δοκιμής μεταξύ) για να
αρχειοθετήσετε μόνο αρχεία ασθενούς με τελευταία ημερομηνία δοκιμής εντός του επιλεγμένου εύρος
ημερομηνιών

Κάντε κλικ στο Archive Now (Να γίνει αρχειοθέτηση τώρα). Με αυτήν την ενέργεια πραγματοποιούνται τα εξής:
–

δημιουργείται ένα αντίγραφο ασφαλείας ολόκληρης της βάσης δεδομένων

–

εξάγονται τα επιλεγμένα αρχεία στον φάκελο αρχειοθέτησης
(c:\programdata\Otometrics\OtosuiteV\Archives)

–

καταργούνται από τη βάση δεδομένων όλα τα αρχεία που έχουν αρχειοθετηθεί

Μπορείτε να εισαγάγετε ξανά ένα αρχειοθετημένο αρχείο ασθενούς. Ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή δεδομένων
ασθενούς.

Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
Βάσει προεπιλογής, το σύστημα δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας κάθε επτά ημέρες.
Συνιστάται να ρυθμίσετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε συχνότερα διαστήματα. Μετά τη δημιουργία ενός
αντιγράφου ασφαλείας, οι πληροφορίες ασθενούς, τα δεδομένα δοκιμής και τα δεδομένα που σχετίζονται με βίντεο
παραμένουν στη βάση δεδομένων Otosuite Vestibular. Για να μειώσετε το μέγεθος της βάσης δεδομένων και να
προστατεύσετε τα δεδομένα ασθενούς εκτός της κύριας βάσης δεδομένων, συνιστάται η αρχειοθέτησή τους.
Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο των δεδομένων ασφαλείας που περιλαμβάνει τα κλιπ βίντεο AVI, εξαγάγετε τα
δεδομένα σε ξεχωριστή τοποθεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα Εξαγωγή δεδομένων ασθενούς.
Δημιουργείται αυτόματα ένα αντίγραφο ασφαλείας σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που έχει ρυθμιστεί μόνο
όταν έχει επιλεγεί το Enable Auto-Backup (Ενεργοποίηση αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας). Βάσει
προεπιλογής, η αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ολόκληρης της βάσης δεδομένων πραγματοποιείται
κάθε επτά ημέρες.
Τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας αποθηκεύονται στη διαδρομή c:\programdata\Otometrics\OtosuiteV\Backups.
1.

Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το Enable Auto-Backup (Ενεργοποίηση αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων
ασφαλείας).

2.

Εάν απαιτείται, αλλάξτε το χρονικό διάστημα μεταξύ αντιγράφων ασφαλείας καταχωρίζοντας τον αριθμό ημερών
στο Auto-Backup Every Days (Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας__Ημέρες).

3.

Η δημιουργία των αντιγράφων ασφαλείας ξεκινά όταν κλείσει η εφαρμογή.

Το προηγούμενο αντίγραφο ασφαλείας μετονομάζεται και αποθηκεύεται μαζί με το νέο αντίγραφο ασφαλείας:
•

Το προηγούμενο αρχείο αντιγράφου μετονομάζεται σε old_AutoBackup_OtosuiteVDB.bak.

•

Δημιουργείται ένα νέο αρχείο αντιγράφου ασφαλείας με το όνομα AutoBackup_OtosuiteVDB.bak.

Αποτροπή απώλειας δεδομένων – ανεξάρτητες εγκαταστάσεις
Με την περιοδική εξαγωγή της βάσης δεδομένων αποτρέπεται η απώλεια δεδομένων. Για τη συχνότητα αυτής της
εξαγωγής, ανατρέξτε στις τοπικές επιλογές.
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1.

Ανοίξτε το λογισμικό Otosuite Vestibular.

2.

Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων
ασφαλείας» στην ενότητα Αρχειοθέτηση και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τη βάση δεδομένων
Otosuite Vestibular.
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Καθαρισμός και συντήρηση
3.

Εξαγάγετε όλα τα αρχεία ασθενούς. Ανατρέξτε στην ενότητα Εξαγωγή δεδομένων ασθενούς.

4.

Κάντε διπλό κλικ στη συντόμευση OtosuiteV Files (Αρχεία OtosuiteV) στην επιφάνεια εργασίας.

5.

Μεταβείτε στον φάκελο Backups (Αντίγραφα ασφαλείας) και αντιγράψτε το πιο πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας
σε ξεχωριστή τοποθεσία.

6.

Μεταβείτε στον φάκελο Exports (Εξαγωγές) και αντιγράψτε όλα τα αρχεία σε ξεχωριστή τοποθεσία.

9

Καθαρισμός και συντήρηση

9.1

Καθαρισμός
Εάν χρησιμοποιήσατε απολυμαντικό χεριών, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι απόλυτα στεγνά, ώστε να μη μείνουν
ίχνη απολυμαντικού στη συσκευή. Το απολυμαντικό χεριών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

Καθαρισμός των γυαλιών
•

Για να καθαρίσετε το περίβλημα των γυαλιών, χρησιμοποιήστε υγρό πανί εμποτισμένο με διάλυμα ήπιου
απορρυπαντικού και νερού.
Προειδοποίηση • Μην ψεκάζετε και μην εμβαπτίζετε ποτέ τα εξαρτήματα των γυαλιών σε καθαριστικά
διαλύματα. Τα καθαριστικά διαλύματα μπορεί να ρυπάνουν το ηλεκτρονικό και το οπτικό σύστημα.

Καθαρισμός κατόπτρου και κάμερας
•

Για να καθαρίσετε το κάτοπτρο και τον φακό της κάμερας, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο πανί καθαρισμού.
Οι κηλίδες στις επιφάνειες του κατόπτρου μπορεί να προκαλέσουν ανακριβή ανίχνευση της κόρης. Εάν η
κάμερα ή το κάτοπτρο δεν είναι καθαρό, θα παρατηρηθούν τεχνουργήματα κατά τη συλλογή δεδομένων.
Σημείωση • Ο ακατάλληλος καθαρισμός του κατόπτρου ή του φακού της κάμερας μπορεί να προκαλέσει
χαρακιές στις επιφάνειες.

9.2

Συντήρηση
Προσοχή • Τηρείτε πάντα τις οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό και τη συντήρηση.

ICS Impulse

•

Αφήνετε το κάλυμμα το φακού πάνω στην κάμερα όταν τα γυαλιά δεν χρησιμοποιούνται.

•

Διατηρείτε τα γυαλιά καθαρά και όσο το δυνατόν χωρίς σκόνη. Απομακρύνετε τη σκόνη με μαλακό πανί.

•

Βαθμονομείτε το σύστημα ICS Impulse πριν από την εξέταση κάθε ασθενούς, βλ. Βαθμονόμηση.
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Αντικατάσταση του ιμάντα
Αφαιρέστε το μαξιλάρι προσώπου.
Χρησιμοποιήστε ένα στυλό για να πιέσετε το
πλαστικό κλιπ προς τα κάτω και να τραβήξετε προς
τα έξω το κλιπ του ιμάντα που είναι συνδεδεμένο
στα γυαλιά.
Επαναλάβετε τη διαδικασία στην άλλη πλευρά.
Αφαιρέστε το καλώδιο και από τα δύο κλιπ στον
ιμάντα.
Προμηθευτείτε ένα νέο σύστημα ιμάντα.
Συνδέστε τα κλιπ του ιμάντα σε κάθε πλευρά των
γυαλιών.
Συνδέστε το καλώδιο και στα δύο κλιπ στον ιμάντα.

76

ICS Impulse

Τεχνικές προδιαγραφές

10

Τεχνικές προδιαγραφές
Τα μονόφθαλμα γυαλιά βίντεο ICS Impulse (τύπου 1085) παρέχονται από τη Natus Medical Denmark ApS.

Διεπαφή
USB 3.0 σε υπολογιστή

Τροφοδοσία ρεύματος
Η συσκευή τροφοδοτείται μέσω USB (5 V συνεχούς ρεύματος, 900 mA)

Χαρακτηριστικά απόδοσης
Είσοδοι

Μονόφθαλμο (Δεξιός οφθαλμός)

Ρυθμός δειγματοληψίας

250 fps – Head Impulse (Παλμοί κεφαλιού), VOR (VOR), Video Record/Playback
(Εγγραφή/Αναπαραγωγή βίντεο)
173 fps – Gaze (Θέαση), Skew Deviation (Στερεοσκοπική απόκλιση),
Saccade (Ταχεία κίνηση οφθαλμών), Dynamic (Δυναμικό), Repositioning
(Ανατοποθέτηση), Caloric (Θερμικό), Special Nystagmus (Ειδικός νυσταγμός)
60 fps – όταν έχει επιλεγεί το Torsional (Περιστροφή) ή το Vision Denied
(Απαγόρευση όρασης)

Εγγραφή βίντεο

30 Hz, 60 Hz ή 120 Hz

Παρακολούθηση οφθαλμού

100 x 100 pixel Pupil Image (Εικόνα κόρης) – Head Impulse (Παλμοί κεφαλιού),
VOR (VOR), Monocular Video Frenzel (Μονόφθαλμο Frenzel βίντεο)
160 x 120 pixel Eye Image (Εικόνα οφθαλμού) – Gaze (Θέαση), Skew Deviation
(Στερεοσκοπική απόκλιση), Saccade (Ταχεία κίνηση οφθαλμών), Dynamic
(Δυναμικό), Repositioning (Ανατοποθέτηση), Caloric (Θερμικό), Monocular Video
Frenzel (Μονόφθαλμο Frenzel βίντεο), Special Nystagmus (Ειδικός νυσταγμός).
320 x 240 pixel (όταν έχει επιλεγεί το Torsional (Περιστροφή))
Εύρος: Οριζόντια ±30°, κατακόρυφα ±25°

3-Ερέθισμα λέιζερ ταχείας
κίνησης οφθαλμών

Εύρος ±7,5° (το μέγ. 15°)

Λογισμικό Otosuite Vestibular

Διεπαφή χρήστη γραφικών Windows, λογισμικό ανάλυσης υψηλής απόδοσης,
Αποθήκευση δεδομένων δοκιμής σε βάση δεδομένων, προηγμένη διαχείριση
δεδομένων ασθενούς και δοκιμής, απαγόρευση όρασης για τη δοκιμή σε
απόλυτο σκοτάδι

Προδιαγραφές λέιζερ
Μήκος κύματος

650 nm +/– 20 nm

Ισχύς εξόδου

<0,95 mW

Τρόπος λειτουργίας
Συνεχής λειτουργία
Μη χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό παρουσία εύφλεκτων αναισθητικών (αερίων).

ICS Impulse
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Διαστάσεις
Γυαλιά

Μήκος

18,4 cm (7,25 in)

Πλάτος

1,3 cm έως 4,4 cm (0,5 in έως 1,75 in)

Ύψος

4,4 cm (1,75 in)

Βάρος

60 g (2,1 oz)

Περιβάλλον λειτουργίας
Θερμοκρασία

+15 °C έως +29 °C (59 °F έως +84,2 °F)

Σχετική υγρασία

30% έως 90%, χωρίς συμπύκνωση

Πίεση αέρα

700 hPa έως 1.060 hPa

Η λειτουργία σε θερμοκρασίες κάτω των –20 °C (–4 °F) ή άνω των +60 °C (140 °F) μπορεί να προκαλέσει μόνιμη
βλάβη στη συσκευή.

Αποθήκευση και χειρισμός
Θερμοκρασία

–20 °C έως +60 °C (–4 °F έως +140 °F)

Σχετική υγρασία

<90%, χωρίς συμπύκνωση

Πίεση αέρα

500 hPa έως 1.060 hPa

Ουσιώδης επίδοση
Τα μονόφθαλμα γυαλιά βίντεο ICS Impulse δεν έχουν ουσιώδη απόδοση.

Πρότυπα
Ασφάλεια

IEC 60601-1:2005+AMD1:2012, τύπος B, κατηγορία II, IPX0
IEC 60825-1:2014, κατηγορία 2
IEC 62471:2006, Εξαιρούμενη ομάδα κινδύνου
EN 62471:2008, Εξαιρούμενη ομάδα κινδύνου

ΗΜΣ

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

Τηλεχειριστήριο παρουσίασης
Συνιστώμενο
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Τηλεχειριστήριο Logitech Wireless Presenter R400, Kensington Wireless Expert
Presenter ή Targus Laser Presentation Remote

ICS Impulse
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10.1

Εξαρτήματα
Σημείωση• Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και τις μονάδες λογισμικού, ανατρέξτε στο
Εγχειρίδιο αναφοράς που αναφέρεται σε αυτόν τον πίνακα.

Σημείωση• Χρησιμοποιείτε τα σωστά αποσπώμενα εξαρτήματα με τη συσκευή.

Εξαρτήματα

ICS Impulse

Οδηγίες χρήσης

ICS Impulse

7-50-21400-xx

Εγχειρίδιο αναφοράς

ICS Impulse

7-50-21700-EN

Λογισμικό

Λογισμικό Otosuite Vestibular

8-49-92600

Γυαλιά

Μαξιλάρι προσώπου 1, 120/συσκ.

8-62-50200

Μαξιλάρι προσώπου 2, 100/συσκ.

8-62-62300

Σύστημα ιμάντα

8-35-34200

Πανί καθαρισμού οπτικού συστήματος

7590527

Κουκκίδα προσήλωσης (2 φύλλα/συσκ.)

1-26-44000

Βοήθημα απαγόρευσης όρασης (200 σετ/συσκ.)

8-62-50700

Κλιπ τηλεχειριστηρίου

8-36-00600

Βίντεο συγχρονισμένης
αίθουσας

Κάμερα Microsoft Life Cam USB

2-25-08805

Καλώδια

Κλιπ καλωδίου

8-35-36900

Θήκη και στήριγμα

Θήκη μεταφοράς

8-35-36700

Επιτοίχιο στήριγμα

8-62-45600

79

Τεχνικές προδιαγραφές

10.2

Σημειώσεις για την ΗΜΣ (Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)
•

Η συσκευή ICS Impulse είναι μέρος ενός ιατρικού ηλεκτρικού συστήματος και, κατά συνέπεια, υπόκειται
σε ειδικά προληπτικά μέτρα ασφάλειας. Για αυτό το λόγο, οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας που
παρέχονται στο παρόν έγγραφο πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια.

•

Οι φορητές και κινητές συσκευές επικοινωνίας υψηλών συχνοτήτων, όπως κινητά τηλέφωνα, ενδέχεται
να προκαλούν παρεμβολές στη λειτουργία της συσκευής ICS Impulse.

IEC 60601-1-2:2014 και EN 60601-1-2:2015
Καθοδήγηση και δήλωση κατασκευαστή — ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές για το σύνολο του εξοπλισμού και των συστημάτων
Η συσκευή ICS Impulse προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης της συσκευής ICS Impulse
πρέπει να διασφαλίζει τη χρήση της στο εν λόγω περιβάλλον.
Δοκιμή εκπομπών

Συμμόρφωση

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον — καθοδήγηση

Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων

Ομάδα 1

Η συσκευή ICS Impulse χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων μόνο για την εσωτερική
της λειτουργία. Συνεπώς, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων της συσκευής είναι πολύ
χαμηλές και δεν είναι πιθανό να προκαλέσουν παρεμβολές σε παρακείμενο ηλεκτρονικό
εξοπλισμό.

Κατηγορία A

Η συσκευή ICS Impulse είναι κατάλληλη για χρήση σε όλες τις εγκαταστάσεις, εκτός
των οικιακών και εκείνων που συνδέονται απευθείας με το δημόσιο δίκτυο παροχής
τροφοδοσίας χαμηλής τάσης, το οποίο τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται για
οικιακούς σκοπούς.

CISPR11
Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων
CISPR11
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Αρμονικές εκπομπές
IEC 61000-3-2

Δεν ισχύει

Διακυμάνσεις τάσης/
εκπομπές διακύμανσης
τάσης IEC 61000-3-3

Δεν ισχύει

Τα χαρακτηριστικά ΕΚΠΟΜΠΩΝ του παρόντος εξοπλισμού τον καθιστούν κατάλληλο
για χρήση σε βιομηχανικές περιοχές και νοσοκομεία (CISPR 11 κατηγορίας A). Εάν
χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον κατοικίας (για το οποίο συνήθως απαιτείται CISPR 11
κατηγορίας B) αυτός ο εξοπλισμός δεν μπορεί να προσφέρει κατάλληλη προστασία σε
υπηρεσίες επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες. Ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει
μέτρα μετριασμού, όπως μετεγκατάσταση ή επαναπροσανατολισμό του εξοπλισμού.

ICS Impulse
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Καθοδήγηση και δήλωση κατασκευαστή — ηλεκτρομαγνητική ατρωσία για το σύνολο του εξοπλισμού και των συστημάτων
Η συσκευή ICS Impulse προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης της συσκευής ICS Impulse
πρέπει να διασφαλίζει τη χρήση της στο εν λόγω περιβάλλον.
Δοκιμή ατρωσίας

IEC 60601 επίπεδο δοκιμής

Επίπεδο συμμόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον — καθοδήγηση

Ηλεκτροστατική
εκφόρτιση (ESD)
IEC 61000-4-2

+/– 8 kV επαφής

+/– 8 kV επαφής

+/– 2 kV, +/– 4 kV,

+/– 2 kV, +/– 4 kV,

+/– 8 kV, +/– 15 kV αέρα

+/– 8 kV, +/– 15 kV αέρα

Τα δάπεδα θα πρέπει να είναι από ξύλο,
σκυρόδεμα ή κεραμικά πλακίδια. Εάν τα δάπεδα
είναι καλυμμένα από συνθετικό υλικό, η σχετική
υγρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%.
Σημείωση: Η συσκευή ICS Impulse πρέπει να
λειτουργεί ή να αποθηκεύεται εντός του
καθορισμένου εύρους λειτουργίας ή αποθήκευσης
για συμμόρφωση με τα επίπεδα έμμεσων
εκπομπών (αέρα) ESD. Για την καθορισμένη σχετική
υγρασία και θερμοκρασία, ανατρέξτε στην ενότητα
Τεχνικές προδιαγραφές, Περιβάλλον λειτουργίας.

Γρήγορα μεταβατικά
ρεύματα/ριπές
ηλεκτρικού
ρεύματος IEC 61000-4-4
Υπέρταση IEC 61000-4-5

+/– 2 kV για γραμμές
τροφοδοσίας ρεύματος

Δεν υπάρχουν σχετικές θύρες

Η ποιότητα της τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι
εκείνη ενός τυπικού περιβάλλοντος εμπορικών
ή νοσοκομειακών εγκαταστάσεων.

Δεν υπάρχουν σχετικές θύρες

Η ποιότητα της τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι
εκείνη ενός τυπικού περιβάλλοντος εμπορικών
ή νοσοκομειακών εγκαταστάσεων.

Δεν υπάρχουν σχετικές θύρες

Η ποιότητα της τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι
εκείνη ενός τυπικού περιβάλλοντος εμπορικών ή
νοσοκομειακών εγκαταστάσεων. Εάν ο χρήστης της
συσκευής ICS Impulse χρειάζεται συνεχή λειτουργία
κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος, συνιστάται
η τροφοδοσία της συσκευής ICS Impulse μέσω
τροφοδοτικού αδιάλειπτης παροχής ισχύος ή μέσω
μπαταρίας.

+/– 1 kV για γραμμές
εισόδου/εξόδου
+/– 1 kV γραμμή(ές) προς
γραμμή(ές)
+/– 2 kV γραμμή(ές) προς
γείωση
+/– 2 kV γραμμή(ές) εισόδου
συνεχούς ρεύματος προς τη
γείωση
+/– 1 kV γραμμή(ές) προς
γραμμή(ές) εισόδου συνεχούς
ρεύματος
+/– 2 kV γραμμή(ές)
Εισόδου/Εξόδου προς τη
γείωση

Βυθίσεις τάσης, σύντομες
διακοπές και
διακυμάνσεις τάσης στις
γραμμές εισόδου
τροφοδοσίας ρεύματος
IEC 61000-4-11

0% UT, 0,5 κύκλοι
Σε 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° και 315°
0% UT, 1 κύκλος και
70% UT, 25/30 κύκλοι, μονή
φάση: στους 0°

Διακοπές τάσης στις
γραμμές εισόδου
τροφοδοσίας ρεύματος
IEC 61000-4-11

0% UT, 250/300 κύκλοι

Δεν υπάρχουν σχετικές θύρες

Συχνότητα ισχύος

30 A/m

Δεν υπάρχουν σχετικές θύρες
που μπορούν να επηρεαστούν

Μαγνητικό πεδίο
(50/60 Hz) IEC 61000-4-8

Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας ισχύος θα πρέπει
να βρίσκονται σε επίπεδα χαρακτηριστικά μιας
τυπικής τοποθεσίας σε ένα τυπικό περιβάλλον
εμπορικών ή νοσοκομειακών εγκαταστάσεων.
Σε περίπτωση που παρατηρηθούν αρνητικές
επιπτώσεις στη μέτρηση, αλλάξτε τη θέση της
συσκευής ICS Impulse.

Το UT είναι η τάση του δικτύου AC (εναλλασσόμενου ρεύματος) πριν την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής.

ICS Impulse
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Τεχνικές προδιαγραφές
Καθοδήγηση και δήλωση κατασκευαστή — ηλεκτρομαγνητική ατρωσία για εξοπλισμό και συστήματα για χρήση σε περιβάλλον Επαγγελματικής
φροντίδας υγείας
Η συσκευή ICS Impulse προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης της συσκευής ICS Impulse
πρέπει να διασφαλίζει τη χρήση της στο εν λόγω περιβάλλον.
Δοκιμή εκπομπών

IEC 60601 επίπεδο δοκιμής

Επίπεδο συμμόρφωσης

Επαγόμενες
ραδιοσυχνότητες

3 V rms

3 V rms

150 kHz έως 80 MHz

150 kHz έως 80 MHz

6 V rms

6 V rms

Ζώνες ISM

Ζώνες ISM

3 V/m

3 V/m

80 MHz έως 2,7 GHz

80 MHz έως 2,7 GHz

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

1.720 MHz, 1845 MHz,
1.970 MHz

1.720 MHz, 1.845 MHz,
1.970 MHz

28 V/m

28 V/m

2.450 MHz

2.450 MHz

9 V/m

9 V/m

5.240 MHz, 5.500 MHz,
5.785 MHz

5.240 MHz, 5.500 MHz,
5.785 MHz

IEC 61000-4-6

Εκπεμπόμενη
ραδιοσυχνότητα
IEC 61000-4-3
Πεδία εγγύτητας από
ασύρματο εξοπλισμό
επικοινωνίας
ραδιοσυχνοτήτων
IEC 61000-4-3
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Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον — καθοδήγηση

Η απόσταση διαχωρισμού μεταξύ οποιωνδήποτε
ηλεκτρονικών μερών της συσκευής ICS Impulse
και οποιουδήποτε ασύρματου εξοπλισμού
επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων πρέπει να είναι
μεγαλύτερη από 30 cm (11,8 ίντσες).
Τα χαρακτηριστικά ΕΚΠΟΜΠΩΝ του παρόντος
εξοπλισμού τον καθιστούν κατάλληλο για χρήση
σε βιομηχανικές περιοχές και νοσοκομεία (CISPR 11
κατηγορίας A). Εάν χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον
κατοικίας (για το οποίο συνήθως απαιτείται
CISPR 11 κατηγορίας B) αυτός ο εξοπλισμός δεν
μπορεί να προσφέρει κατάλληλη προστασία σε
υπηρεσίες επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες.
Ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει μέτρα
μετριασμού, όπως μετεγκατάσταση ή
επαναπροσανατολισμό του εξοπλισμού.

ICS Impulse

Πρότυπα και ασφάλεια

11

Πρότυπα και ασφάλεια

11.1

Γλωσσάριο συμβόλων

Σύμβολο

ICS Impulse

Αναφορά
προτύπου

Τίτλος συμβόλου προτύπου

Τίτλος συμβόλων
σύμφωνα με το
αναφερόμενο
πρότυπο

Επεξήγηση

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.7.7

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα —
Σύμβολα που
χρησιμοποιούνται με τις
πληροφορίες που παρέχονται
από τον κατασκευαστή

Ιατροτεχνολογικό
προϊόν

Αυτό το προϊόν αποτελεί
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Οδηγία
93/42/ΕΟΚ

Οδηγία περί των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Σήμανση CE

Δηλώνει την τεχνική
συμμόρφωση στην Ευρώπη.
(Ο αριθμός του
κοινοποιημένου οργανισμού
εμφανίζεται κάτω από το
σύμβολο.)

MDR 2017/745

Κανονισμός της ΕΕ περί
ιατροτεχνολογικών προϊόντων

21 CFR
801.109(b)(1)

Επισήμανση —
Συνταγογραφούμενες
συσκευές

Μόνο με ιατρική
συνταγή

Υποδεικνύει ότι το προϊόν
έχει λάβει εξουσιοδότηση
για πώληση από ή κατόπιν
εντολής αδειοδοτημένου
επαγγελματία του τομέα
της υγείας.

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Ποσότητα

Αριθμός εξαρτημάτων σε μία
συσκευασία.

2012/19/EE

Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και Οδηγίες απόρριψης στο Υποδεικνύει ότι τα απόβλητα
ηλεκτρονικού εξοπλισμού
τέλος της ωφέλιμης
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
(ΑΗΗΕ)
ζωής λειτουργίας
εξοπλισμού δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με μη
διαχωρισμένα απόβλητα,
αλλά πρέπει να συλλέγονται
ξεχωριστά.

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.1.1

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα —
Σύμβολα που
χρησιμοποιούνται με τις
ετικέτες, την επισήμανση και
τις πληροφορίες των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
που διατίθενται

Κατασκευαστής

Υποδεικνύει τον
κατασκευαστή του
ιατροτεχνολογικού
προϊόντος.

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.1.3

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα —
Σύμβολα που
χρησιμοποιούνται με τις
ετικέτες την επισήμανση
και τις πληροφορίες των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
που διατίθενται — Μέρος 1:
Γενικές απαιτήσεις.

Ημερομηνία
κατασκευής

Υποδεικνύει την ημερομηνία
κατασκευής του
ιατροτεχνολογικού
προϊόντος.
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Πρότυπα και ασφάλεια

Σύμβολο

Αναφορά
προτύπου

Επεξήγηση

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.1.5

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα —
Σύμβολα που
χρησιμοποιούνται με τις
ετικέτες, την επισήμανση και
τις πληροφορίες των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
που πρέπει να διατίθενται.

Κωδικός παρτίδας

Υποδεικνύει τον κωδικό
παρτίδας του κατασκευαστή,
έτσι ώστε να μπορεί να
ταυτοποιηθεί η παρτίδα.

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.1.6

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα —
Σύμβολα που
χρησιμοποιούνται με τις
ετικέτες, την επισήμανση
και τις πληροφορίες των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
που πρέπει να διατίθενται.

Αριθμός καταλόγου

Υποδεικνύει τον αριθμό
καταλόγου του
κατασκευαστή, ώστε να
μπορεί να προσδιοριστεί το
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.1.7

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα —
Σύμβολα που
χρησιμοποιούνται με τις
ετικέτες, την επισήμανση και
τις πληροφορίες των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
που διατίθενται.

Αριθμός σειράς

Καθορίζει τον σειριακό
αριθμό του κατασκευαστή,
ώστε να μπορεί να
προσδιοριστεί ένα
συγκεκριμένο
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Κατάλογος UL

Δ/Δ

Δ/Δ

Πιστοποιήσεις Εθνικά
Αναγνωρισμένων
Εργαστηρίων Δοκιμών (NRTL)

IEC 60601-1
Πίνακας D.1 #19

Ιατρικός ηλεκτρικός
εξοπλισμός — Μέρος 1:
Γενικές απαιτήσεις για τη
βασική ασφάλεια και την
ουσιώδη απόδοση.

Εφαρμοζόμενο
εξάρτημα τύπου B

Για τον προσδιορισμό ενός
εφαρμοζόμενου εξαρτήματος
τύπου B που συμμορφώνεται
με το πρότυπο IEC 60601-1.

IEC 60417
Σύμβολο 5480
ISO 15223-1
Σύμβολο 5.4.3
IEC 60601-1
Πίνακας D.1 #11

IEC 60601-1,
Πίνακας D.2 #10
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Τίτλος συμβόλου προτύπου

Τίτλος συμβόλων
σύμφωνα με το
αναφερόμενο
πρότυπο

Ιατροτεχνολογικές συσκευές –
Συμβουλευτείτε τις
Σύμβολα που πρέπει να
οδηγίες χρήσης
χρησιμοποιούνται με τις
ετικέτες των ιατροτεχνολογικών
συσκευών, τις επισημάνσεις και
τις πληροφορίες που πρέπει να
παρέχονται.

Υποδεικνύει ότι ο χρήστης
πρέπει να συμβουλευτεί τις
οδηγίες χρήσης.

Ιατρικός ηλεκτρικός
εξοπλισμός — Μέρος 1:
Γενικές απαιτήσεις για τη
βασική ασφάλεια και την
ουσιώδη απόδοση.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο/
φυλλάδιο οδηγιών.

Ακολουθήστε τις
οδηγίες χρήσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ για τον ΙΑΤΡΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
«Ακολουθήστε τις οδηγίες
χρήσης».

ICS Impulse

Πρότυπα και ασφάλεια

Σύμβολο

Αναφορά
προτύπου
ISO 15223-1,
Σύμβολο 5.4.4

IEC 60601-1
Πίνακας D.1 #10

Τίτλος συμβόλου προτύπου
Ιατροτεχνολογικά προϊόντα —
Σύμβολα που
χρησιμοποιούνται με τις
ετικέτες, την επισήμανση και
τις πληροφορίες των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
που πρέπει να διατίθενται.

Τίτλος συμβόλων
σύμφωνα με το
αναφερόμενο
πρότυπο
Προσοχή

Υποδεικνύει την απαίτηση
ο χρήστης να συμβουλευτεί
τις οδηγίες χρήσης για
σημαντικές προειδοποιητικές
πληροφορίες, όπως
προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις που δεν είναι
δυνατό, για διάφορους
λόγους, να εμφανίζονται
πάνω στο ίδιο το
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Ιατρικός ηλεκτρικός
εξοπλισμός — Μέρος 1: Γενικές
απαιτήσεις για τη βασική
ασφάλεια και την ουσιώδη
απόδοση.

ICS Impulse

Επεξήγηση

IEC 60601-1
Πίνακας D.2 #2

Ιατρικός ηλεκτρικός
εξοπλισμός — Μέρος 1: Γενικές
απαιτήσεις για τη βασική
ασφάλεια και την ουσιώδη
απόδοση.

Ένδειξη γενικής
προειδοποίησης

Υποδεικνύει κίνδυνο πιθανής
σωματικής βλάβης στον
ασθενή ή τον χειριστή.

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.2.8

Ιατροτεχνολογικά
προϊόντα – Σύμβολα που
χρησιμοποιούνται με τις
ετικέτες, την επισήμανση και
τις πληροφορίες των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
που διατίθενται.

Μη χρησιμοποιείτε το
προϊόν εάν έχει
υποστεί ζημιά η
συσκευασία

Υποδεικνύει ότι το
ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν
πρέπει να χρησιμοποιηθεί,
εάν η συσκευασία έχει
υποστεί ζημιά ή έχει ανοίξει.

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.3.7

Ιατροτεχνολογικά
προϊόντα — Σύμβολα που
χρησιμοποιούνται με τις
ετικέτες, την επισήμανση και
τις πληροφορίες των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
που πρέπει να διατίθενται.

Όριο θερμοκρασίας

Υποδεικνύει τα όρια
θερμοκρασίας
(αποθήκευσης), στα
οποία μπορεί να
εκτεθεί με ασφάλεια το
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.3.8

Ιατροτεχνολογικά
προϊόντα — Σύμβολα που
χρησιμοποιούνται με τις
ετικέτες, την επισήμανση και
τις πληροφορίες των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
που πρέπει να διατίθενται.

Περιορισμός υγρασίας

Υποδεικνύει τα όρια
υγρασίας (αποθήκευση)
στα οποία μπορεί να
εκτεθεί με ασφάλεια το
ιατροτεχνολογικό προϊόν.

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.3.9

Ιατροτεχνολογικά
προϊόντα — Σύμβολα που
χρησιμοποιούνται με τις
ετικέτες, την επισήμανση και
τις πληροφορίες των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
που πρέπει να διατίθενται.

Περιορισμός
ατμοσφαιρικής πίεσης

Υποδεικνύει τα όρια
ατμοσφαιρικής πίεσης στα
οποία μπορεί να εκτεθεί
ασφαλώς η ιατροτεχνολογική
συσκευή.

IEC 60825-1:2014

Ασφάλεια προϊόντων λέιζερ –
Μέρος 1: Ταξινόμηση
εξοπλισμού και απαιτήσεις

Προειδοποίηση: Οπτική
Ακτινοβολία, μην
κοιτάτε απευθείας στην
πηγή φωτός.

Υποδεικνύει να μην κοιτάξετε
απευθείας στην πηγή φωτός.
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Πρότυπα και ασφάλεια

Σύμβολο

Αναφορά
προτύπου
ISO 15223-1
Σύμβολο 5.4.2

Τίτλος συμβόλου προτύπου
Ιατροτεχνολογικά προϊόντα —
Σύμβολα που
χρησιμοποιούνται με τις
ετικέτες, την επισήμανση και
τις πληροφορίες των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων
που διατίθενται

Τίτλος συμβόλων
σύμφωνα με το
αναφερόμενο
πρότυπο
Να μην
επαναχρησιμοποιείται

Επεξήγηση
Υποδεικνύει
ιατροτεχνολογικό προϊόν
που προορίζεται για μία
χρήση ή για χρήση σε έναν
μόνο ασθενή στη διάρκεια
μιας μεμονωμένης ιατρικής
πράξης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα συνώνυμα
για το «Μην
επαναχρησιμοποιείτε»
είναι «μίας χρήσης» και
«χρησιμοποιήστε μόνο
μία φορά».

ISO 7000 /
IEC 60417
Σύμβολο 0621

11.2

Γραφικά σύμβολα για χρήση
στον εξοπλισμό

Εύθραυστο· να γίνει
προσεκτικός χειρισμός

Υποδεικνύει ότι τα
περιεχόμενα του πακέτου
μεταφοράς είναι εύθραυστα
και ο χειρισμός πρέπει να
γίνεται με προσοχή.

Γενικές προειδοποιήσεις, συστάσεις προσοχής και σημειώσεις
Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να τηρούνται για να διασφαλιστεί η ασφαλής απόδοση
των συσκευών και του λογισμικού που καλύπτονται από το παρόν εγχειρίδιο. Οι τοπικοί κανόνες και κανονισμοί,
εφόσον αντιστοιχούν, πρέπει επίσης να τηρούνται σε κάθε περίπτωση.
Τα προϊόντα Natus ICS δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε συνδυασμό με συσκευές που δεν φέρουν έγκριση από την
Natus. Ο συνδυασμός μη εγκεκριμένων προϊόντων μπορεί να ακυρώσει την ασφάλεια του ICS Impulse. Όλα τα μέρη
του συστήματος Impulse είναι κατάλληλα για χρήση εντός του περιβάλλοντος του ασθενούς.
Όταν το σύστημα ICS Impulse χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη συσκευή ICS Aircal ή άλλη παρόμοια συσκευή
δοκιμής, βεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες, ενδείξεις προσοχής και προειδοποιήσεις στο εγχειρίδιο της συσκευής
δοκιμής εφαρμόζονται.
Για ζητήματα ασφάλειας που αφορούν τη συσκευή ICS Aircal ή άλλες παρόμοιες συσκευές δοκιμής, ανατρέξτε στα
συγκεκριμένα εγχειρίδια.
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Προειδοποιήσεις
Προειδοποίηση • Οι ακόλουθες συνθήκες ή πρακτικές ενδέχεται να ενέχουν πιθανό κίνδυνο θανάτου
ή σοβαρού τραυματισμού του χρήστη ή του ασθενούς:
•

Το εσωτερικό των γυαλιών ICS Impulse δεν περιέχουν εξαρτήματα επισκευάσιμα από τον χρήστη. Για
λόγους ασφάλειας και για να μην καταστεί άκυρη η εγγύηση, η τεχνική συντήρηση και επισκευή του
ηλεκτρικού ιατρικού εξοπλισμού πρέπει να εκτελείται μόνο από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού
ή από προσωπικό τεχνικής συντήρησης εξουσιοδοτημένων συνεργείων. Σε περίπτωση ελαττωμάτων,
καταγράψτε λεπτομερή περιγραφή των ελαττωμάτων και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

•

Φυλάξτε τη μονάδα μακριά από υγρά. Μην επιτρέπετε την εισχώρηση υγρασίας στο εσωτερικό
της μονάδας. Η υγρασία στο εσωτερικό της μονάδας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο όργανο και
ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ηλεκτροπληξίας του χρήστη ή του ασθενούς.

•

Μην χρησιμοποιείτε το όργανο παρουσία εύφλεκτων παραγόντων (αερίων) ή σε περιβάλλον
εμπλουτισμένο με οξυγόνο.

•

Για τη βαθμονόμηση χρησιμοποιείται προϊόν λέιζερ κατηγορίας 2. Η δέσμη λέιζερ εκπέμπεται από την
μπροστινή πλευρά των γυαλιών και προσπίπτει σε σταθερή επαφή.
Μην κοιτάτε απευθείας στα λέιζερ. Η χρήση
στοιχείων ελέγχου ή ρυθμίσεων ή η εκτέλεση
άλλων διαδικασιών εκτός από αυτές που
καθορίζονται μπορεί να οδηγήσει σε έκθεση
σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

•

Μην αγγίζετε τα μη ιατρικά μέρη, όπως τον υπολογιστή ή τον εκτυπωτή και τον ασθενή ταυτόχρονα.

•

Η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να οδηγήσει σε παρεμβολές στη διαδικασία εγγραφής
σωστών μετρήσεων. Οι κάμερες και τα γυροσκόπια του συστήματος ICS Impulse είναι ευαίσθητα στις
ηλεκτρικές διαταραχές. Αποφύγετε τις στατικές εκκενώσεις και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

•

Κατά τη σύνδεση εξοπλισμού στους συνδέσμους USB, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
–

Ο εξοπλισμός IT πρέπει να πιστοποιηθεί με βάση τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας EN/IEC,
π.χ. EN/IEC 60950 ή IEC 62368-1.

–

Χρήση συνδεδεμένου εξοπλισμού σε περιβάλλον ασθενούς. Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό ηλεκτρικό
σύστημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του EN 60601-1.

Το σύστημα ICS Impulse αποτελεί μέρος ιατρικού ηλεκτρικού συστήματος. Κατά τη συναρμολόγηση ενός
ιατρικού ηλεκτρικού συστήματος, το πρόσωπο που εκτελεί τη συναρμολόγηση πρέπει να λαμβάνει
υπόψη ότι η σύνδεση άλλου εξοπλισμού που δεν συμμορφώνεται με τις ίδιες απαιτήσεις ασφάλειας
με το σύστημα ICS Impulse μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του συνολικού επιπέδου ασφάλειας του
συστήματος. Το σύστημα ICS Impulse έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις EN 60601–1 όταν ο υπολογιστής, ο εκτυπωτής κλπ. είναι τοποθετημένος μακριά από τον
ασθενή, δηλ. σε απόσταση όχι μικρότερη από 1,5 μέτρα ή 5 πόδια περίπου.
•

ICS Impulse

Δεν πρέπει να εφαρμόζονται ποτέ στον ασθενή απινιδωτές ή άλλος χειρουργικός εξοπλισμός υψηλής
συχνότητας όταν είναι συνδεδεμένος στη συσκευή σε οποιαδήποτε στιγμή.
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Συστάσεις προσοχής
Προσοχή • Οι ακόλουθες συνθήκες ή πρακτικές ενδέχεται να παρουσιάζουν κίνδυνο τραυματισμού του
χρήστη ή του ασθενούς ή κίνδυνο καταστροφής των δεδομένων ή της συσκευής:
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•

Εγκαταστήστε τη συσκευή σε περιβάλλον που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο στατικού ηλεκτρισμού.
Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε αντιστατική μακέτα.

•

Κανένα μέρος δεν πρέπει να φαγωθεί, καεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για σκοπούς
πέραν των εφαρμογών που αναφέρονται στην ενότητα Προοριζόμενη χρήση αυτού του εγχειριδίου.

•

Η συσκευή μπορεί να απορριφθεί ως τυπικό ηλεκτρονικό απόρριμμα, σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς.

•

Διακόψτε άμεσα τη χρήση εάν προκληθεί ερεθισμός δέρματος ή δυσφορία.

•

Το σύστημα ICS Impulse πρέπει να εγκαθίσταται και να τίθεται σε λειτουργία σύμφωνα με τις
πληροφορίες ΗΜΣ που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός
ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσει τον ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό. Το σύστημα ICS Impulse
μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλο εξοπλισμό με απαιτήσεις εκπομπών CISPR.

•

Στο εσωτερικό του περιβλήματος των γυαλιών υπάρχει ένας μικρός ανεμιστήρας ψύξης. Στην απίθανη
περίπτωση εμπλοκής του αεραγωγού του ανεμιστήρα ψύξης, η θερμοκρασία στην επιφάνεια των
γυαλιών που έρχεται σε επαφή με τον ασθενή μπορεί να αυξηθεί στους 42,2 °C.

•

Διατηρείτε τα πτερύγια του ανεμιστήρα χωρίς εμπόδια.

•

Η δοκιμή παλμών κεφαλιού δεν πρέπει να πραγματοποιείται σε ασθενείς με τραυματισμό στον αυχένα
ή σε ασθενείς που πρέπει να περιορίσουν ή να αποφύγουν την κίνηση του αυχένα μετά από οδηγίες του
ιατρού τους.

•

Μη χρησιμοποιείτε την ελαττωματική συσκευή.
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Σημειώσεις
Σημείωση • Οι ακόλουθες συνθήκες ή πρακτικές απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τον χρήστη:
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•

Για λόγους ασφάλειας και λόγω των επιπτώσεων στην ΗΜΣ, τα παρελκόμενα που συνδέονται στα
εξαρτήματα εξόδου του εξοπλισμού πρέπει να είναι πανομοιότυπα με τον τύπο που παρασχέθηκε
με το σύστημα.

•

Η χρήση εξαρτημάτων και καλωδίων διαφορετικών από αυτά που καθορίζονται για αυτήν τη συσκευή
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες εκπομπές ή μειωμένη ατρωσία του συστήματος ICS Impulse.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εξαρτήματα ► 79.

•

Το σύστημα ICS Impulse δεν πρέπει να χρησιμοποιείται δίπλα ή πάνω σε άλλο εξοπλισμό. Εάν απαιτείται
χρήση δίπλα ή πάνω σε άλλο εξοπλισμό, πρέπει να παρακολουθείται ώστε να επιβεβαιωθεί η σωστή
λειτουργία στη διαμόρφωση στην οποία θα χρησιμοποιηθεί.

•

Αποφεύγετε την ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών συσκευών USB.

•

Η επαναφορά των αντιγράφων ασφαλείας πρέπει να γίνεται μόνο υπό την καθοδήγηση του προσωπικού
σέρβις. Η επαναφορά οδηγεί σε μόνιμη απώλεια τυχόν δεδομένων που συλλέχθηκαν μετά τη δημιουργία
του αντιγράφου ασφαλείας και τα δεδομένα που χάνονται δεν μπορούν να ανακτηθούν.

•

Η επαφή με τα γυαλιά ή τον ιμάντα των γυαλιών κατά την κίνηση του κεφαλιού του ασθενούς μπορεί
να οδηγήσει σε μετακίνηση της κάμερας, με αποτέλεσμα να προκληθούν τεχνουργήματα στα
δεδομένα συλλογής.

•

Εάν επιλέξετε να διαγράψετε το βίντεο για την επιλεγμένη δοκιμή και κάνετε κλικ στο Yes (Ναι)
στα μηνύματα, τα δεδομένα βίντεο θα διαγραφούν μόνιμα. Τα δεδομένα βίντεο δεν μπορούν να
ανακτηθούν.

•

Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια επιλεγμένη δοκιμή και κάνετε κλικ στο Yes (Ναι) στο μήνυμα,
τα δεδομένα της δοκιμής θα διαγραφούν μόνιμα. Η δοκιμή δεν μπορεί να ανακτηθεί.

•

Η εγκατάσταση λογισμικού τρίτων (εφαρμογών, προγραμμάτων ή βοηθητικών προγραμμάτων)
διαφορετικών από αυτά που έχουν καθοριστεί από την Natus μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια
ή την αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος.

•

Η σωστή θέση της ένδειξης θέσης οφθαλμού διασφαλίζει ότι το κεφάλι θα τοποθετηθεί με ακρίβεια στο
επόμενο βήμα. Πριν προχωρήσετε, βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη θέσης οφθαλμού είναι ευθεία μπροστά
από το κεφάλι στο γράφημα ανάδρασης.

Κατασκευαστής
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup
Δανία
Τηλ.: +45 45 75 55 55
Φαξ: +45 45 75 55 59
Email: otoinfo@natus.com
Ιστότοπος: hearing-balance.natus.com
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Ευθύνη κατασκευαστή
Ο κατασκευαστής θα θεωρείται υπεύθυνος για ζητήματα ασφάλειας, αξιοπιστίας και απόδοσης του εξοπλισμού
μόνο εάν:
•

Το σύνολο των ενεργειών συναρμολόγησης, επέκτασης, αναπροσαρμογής, τροποποιήσεων ή επισκευών
εκτελούνται από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού ή προσωπικό εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.

•

Η ηλεκτρική εγκατάσταση στην οποία είναι συνδεδεμένος ο εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται
στην ενότητα Τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος εγχειριδίου.

•

Ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Ο κατασκευαστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποποιηθεί κάθε ευθύνη για τη λειτουργική ασφάλεια,
αξιοπιστία και απόδοση του εξοπλισμού που έχει υποστεί σέρβις ή επισκευή από άλλα μέρη.
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Οδηγίες απόρριψης
Η Natus Medical Incorporated δεσμεύεται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σχετικά με τα WEEE [Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)]. Αυτοί οι κανονισμοί
δηλώνουν ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά για την
κατάλληλη επεξεργασία και ανάκτηση, για να διασφαλιστεί ότι τα WEEE (ΑΗΗΕ) επαναχρησιμοποιούνται ή
ανακυκλώνονται με ασφάλεια. Βάσει αυτής της δέσμευσης, η Natus Medical Incorporated μπορεί να αναθέσει
στον τελικό χρήστη την υποχρέωση επιστροφής και ανακύκλωσης, εκτός αν έχουν γίνει άλλες διευθετήσεις. Για
λεπτομέρειες σχετικά με τα συστήματα συλλογής και ανάκτησης που είναι διαθέσιμα για εσάς στην περιοχή σας,
επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση natus.com.
Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (EEE) περιέχει υλικά, συστατικά και ουσίες που ενδέχεται να είναι
επικίνδυνα και να παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, όταν τα WEEE δεν
υφίστανται σωστό χειρισμό. Συνεπώς, οι τελικοί χρήστες έχουν και αυτοί ρόλο στη διασφάλιση ότι τα WEEE
επαναχρησιμοποιούνται και ανακυκλώνονται με ασφάλεια. Οι χρήστες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
δεν πρέπει να απορρίπτουν τα WEEE μαζί με άλλα απόβλητα. Οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν τα δημοτικά
συστήματα συλλογής ή την υποχρέωση επιστροφής στον παραγωγό/εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένους μεταφορείς
αποβλήτων για τη μείωση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με τη διάθεση των αποβλήτων
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την αύξηση των δυνατοτήτων επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης
και ανάκτησης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Ο εξοπλισμός που φέρει το σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων αποτελεί ηλεκτρικό και
ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Το σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων καθορίζει ότι τα απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με μη διαχωρισμένα απόβλητα, αλλά
πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά.
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