AirCal
Návod na použití
Č. dokumentu 7-50-1240-CZ/06
Č. dílu 7-50-12400-CZ

Poznámka k autorským právům
© 2012, 2019 Natus Medical Denmark ApS. Všechna práva vyhrazena. ® Otometrics, Otometrics ikona, AURICAL,
MADSEN, HI-PRO 2, Otoscan, ICS a HORTMANN jsou registrované obchodní známky Natus Medical Denmark ApS v USA
nebo jiných zemích.
Datum vydání verze
28. 11. 2019 (215456)
Technická podpora
Obraťte se na svého dodavatele.

2

Otometrics - AirCal

Obsah
1

Popis zařízení

4

2

Úvodní informace

5

3

ICS AirCal Přední panel

13

4

ICS AirCal Tlaková hlavice a nožní spínač

17

5

Provedení kalorické irigace

19

6

ICS AirCal Bezpečnost systému

20

7

Servis, čištění a údržba

23

8

Další odkazy

24

9

Technické specifikace

24

10 Poznámky k EMC (elektromagnetické kompatibilitě)

26

11 Řešení problémů

33

12 Postupy související s firmwarem

34

Otometrics - AirCal

3

1 Popis zařízení

1

Popis zařízení
Irigátor ICS AirCal je vhodný a přesný vzduchový kalorický stimulátor pro vyvolání nystagmu při provádění zkoušek
VNG/ENG. Systém zajišťuje tepelnou stimulaci pomocí pečlivě kontrolovaného proudu vzduchu. Teplotu vzduchu lze
nastavit v rozmezí 12 °C až 50 °C. Systém umožňuje přednastavení dvou teplot – jedné pro kalorickou stimulaci teplým
vzduchem a jedné pro kalorickou stimulaci studeným vzduchem. Přesnou kontrolu teploty umožňuje termistor umístěný v
blízkosti bodu působení vzduchu. Inovativní design otoskopické tlakové hlavice umožňuje provádět pozorování v bodu
stimulace a zajišťuje platné a opakovatelné odezvy.

1.1

Účel zařízení
Uživatelé: určeno k použití pouze kvalifikovaným zdravotnickým personálem, který je seznámen s lékařskými a vědeckými
fakty, na nichž je vyšetřovací procedura založena.
Použití: Vzduchový kalorický stimulátor je zařízení, které do zvukovodu přivádí proud vzduchu o kontrolované hodnotě
průtoku a teploty, a které slouží k provádění zkoušek vestibulární funkce v rámci systému tělesné rovnováhy pacienta.
Vestibulární stimulace polokruhových kanálků vyvolává mimovolné pohyby očí, které se měří a zaznamenávají
nystagmografem.

1.1.1

Typografické konvence
Používání výrazů Varování, Upozornění a Poznámka
V tomto návodu se používají níže uvedené výroky, které slouží k zdůraznění nezbytných informací o používání přístroje a
softwaru:

Varování • Značí riziko usmrcení nebo vážného poškození zdraví uživatele či pacienta.

Upozornění • Značí riziko zranění uživatele či pacienta nebo poškození zařízení či dat.

Poznámka • Značí, že byste měli zvýšit pozornost.
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Úvodní informace

2.1

Uspořádání místnosti

A.
B.
C.
D.
E.
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Výlevka
Zařízení VNG/ENG
Počítadlo
Skříně nad počítadlem
Stolička vyšetřujícího

F.
G.
H.
I.

Světelný panel
Podnožka
Vyšetřovací stůl
Telefon
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Zařízení ICS AirCal lze používat v jakékoli komfortní výšce. Lze jej umístit například na stůl nebo na vozík. Zařízení ICS AirCal
lze modulárně spojit s hardwarem Chartr 200 VNG/ENG. Při plnění vody je nejlepší položit ICS AirCal na horní část. Ujistěte
se, že tlaková hlavice dosáhne k uchu pacienta. Ujistěte se, že stoličku lze výškově nastavit tak, aby byl během irigace vidět
ušní bubínek.

Poznámka • ICS AirCal lze objednat s dvěma různými délkami kabelů – 3 metry/10 stop (standardní) a 4 metry/13
stop (prodloužený). Výběr kabelu je nutné provést před zakoupením.

2.2

Instalace a nastavení

2.2.1

Odstranění přepravních šroubů
Vzduchové čerpadlo je vybaveno ochrannými šrouby, které brání jeho poškození při přepravě. Tyto šrouby je nutné
vyjmout, čímž umožníte pohyb krytu a snížení hladiny provozního hluku čerpadla. Při přepravě je nezbytné, aby přepravní
šrouby byly řádně namontovány.
1. Vyjměte přepravní šrouby (A) a (B).
2. Uložte je k soupravě stříkačky, nálevce a imbusovému klíči.

2.2.2

Instalace základny tlakové hlavice
Upozornění • Montáž základny proveďte před naplněním vodní nádržky. Při montáži je nutné naklonit ICS AirCal o
více než 20°. V případě, že je nádržka naplněná vodou, by naklonění celého zařízení mohlo způsobit vniknutí vzduchu
do systému. Riziko poškození systému je nízké. Naplnění vodní nádržky je však nutné pro řádný provoz zařízení a
prevenci jeho přehřívání.

Před instalací základny tlakové hlavice zvolte způsob montáže:
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•

Základnu lze namontovat k levému nebo pravému boku zařízení.

•

U zařízení umístěných dále od okraje stolu se doporučuje montovat základnu do vodorovné polohy (A).
U zařízení umístěných u okraje stolu se doporučuje montovat základnu pod úhlem (B).

1. V sáčku dodávaném se základnou naleznete 3 šrouby a imbusový klíč.
2. Položte ICS AirCal na bok tak, aby strana, na které bude upevněna základna, směřovala ke stropu a spodek byl otočen k
vám.
3. Najděte montážní otvory pro konzolu.

4. Přimontujte konzolu k jednotce pomocí imbusového klíče a dotáhněte šrouby.
5. Uchopte základnu za konec, na kterém bude umístěn spodek tlakové hlavice (při pohledu na předek jednotky). Nasuňte
základnu na konzolu ve vodorovné poloze.

6. U jednotek umístěných na okraji stolu nakloňte konzolu do nejzazší možné přední polohy.
7. Vyrovnejte montážní otvor pro konzolu s montážním otvorem na základně. Přimontujte základnu ke konzole pomocí
imbusového klíče a dotáhněte šrouby.
8. Imbusový klíč uložte k sadě stříkaček. Budete jej používat při plnění vodní nádržky.

Otometrics - AirCal
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2.2.3

Popis zadního panelu ICS AirCal

Poznámka • USB port

2.2.3.1

slouží k upgradům firmwaru. Viz Postupy související s firmwarem ► 34

Připojení nožního spínače
Nožní spínač je standardně dodáván s ICS AirCal. Připojte nožní spínač k zadní části irigátoru

. Je-li ICS AirCal

připojen k systému ICS VNG/ENG a vy si ke spuštění zkoušek odlišných od kalorické zkoušky přejete použít nožní spínač,
musíte nejprve spustit irigátor.

2.2.3.2

Připojení k systému ICS VNG/ENG
ICS AirCal lze připojit k systému ICS VNG/ENG. Připojte kabel irigátoru k zadní části irigátoru

a k systému ICS

VNG/ENG.
Propojením 2 zařízení lze rozšířit spektrum využitelných funkcí. Další informace naleznete v Používání aktivační spouště ►
18.

2.2.3.3

Připojení napájecího kabelu
ICS AirCal musí být připojen k elektrické zásuvce pomocí kabelu, zapojeného do irigátoru ICS AirCal.
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A. Konektor napájecího kabelu

Varování • Za účelem prevence úrazů elektrickým proudem je toto zařízení nutné připojit k uzemněné zásuvce.

2.2.3.4

Odpojení napájecího kabelu
Toto a další přípojná zařízení s vlastním napájením je nutné před samotným připojením vždy vypnout. Odpojte zařízení od

elektrické sítě vytažením zástrčky ze síťové zásuvky. Zařízení musí být umístěno tak, aby bylo možné snadno vytáhnout
zástrčku ze zásuvky.

2.2.3.5

Postup plnění a přípravy
Zařízení ICS AirCal využívá k chlazení vzduchu vodu. Před použitím zařízení je proto nutné nejprve naplnit vodní nádržku.

Varování • V rámci prevence úrazů elektrickým proudem je irigátor ICS AirCal nutné vypnout a odpojit od elektrické
sítě před každým plněním nebo doplňováním vodní nádržky.

Upozornění • Tento postup využijte, pokud: 1) ICS AirCal byl právě doručen a v nádržce není voda. Je nutné provést
doplnění a přípravu, 2) Pokud je hladina vody zobrazená na displeji nulová, neboť uživatel neprovedl doplnění při
zobrazení oranžové indikace stavu vody. 3) Po naklonění ICS AirCal o více než 20° za provozu vodního čerpadla.
Nejsou-li uvedená kritéria splněna a indikátor hladiny vody zobrazuje oranžovou rysku, doplňte prosím vodu dle
pokynů uvedených v Postup doplnění: ► 16

Upozornění • Používejte pouze destilovanou vodu. Při použití vody z vodovodu hrozí poškození zařízení ICS AirCal v
důsledku hromadění minerálních usazenin.

Plnění
1. Vypněte irigátor ICS AirCal a odpojte zařízení od elektrické zásuvky.
2. Z horního krytu odstraňte veškerý prach.

Otometrics - AirCal
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3. Při pohledu na přední panel najděte malý kryt vpravo vzadu. Pomocí imbusového klíče dodávaného se základnou
odšroubujte kryt nádržky a odstraňte jej.

A. Kryt nádržky

4. Pomocí imbusového klíče odšroubujte vnitřní kryt a odstraňte jej.

A. Vnitřní kryt
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5. Rozložte nálevku dodávanou s irigátorem ICS AirCal a vložte ji do otvoru pro doplňování nádržky.

A. Nálevka

6. Pomocí nálevky doplňte vodu do nádržky.
7. Pečlivě sledujte hladinu vody. Vodu doplňte po spodní okraj břitu. Nádržku NEPŘELÉVEJTE.
8. Odstraňte nálevku.
9. Veškerou vodu, která během plnění zateče do malých výřezů pro uchycení krytu, pečlivě odstraňte.
10. Namontujte vnitřní kryt zpět.

Příprava
1. Zapojte irigátor do elektrické sítě a zapněte jej.
2. Vypněte proud vzduchu.
3. Najděte tlačítko přípravy na zadním panelu

.

4. Stiskněte jej pro spuštění a podržte jej po dobu 5 sekund.
5. Uvolněte jej pro vypnutí a vyčkejte 5 sekund.
6. Kroky 4 a 5 opakujte a zařízení 10x zapněte a 10x vypněte.
7. Stiskněte tlačítko studené teploty

Otometrics - AirCal

. Snižte teplotu na 12 °C.
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8. Jakmile teplota dosáhne nastavené hodnoty, je irigátor připraven. Přejděte na krok 10.
9. Pokud teplota během asi 3 minut nedosáhne 12 °C, nebo pokud zazní alarm přehřátí, přejděte na postup Příprava
pomocí zahnuté trubice ► 12.
10. Vypněte irigátor a odpojte jej od elektrické sítě.
11. Odstraňte vnitřní kryt.
12. Přesvědčte se, že je vodní nádržka plná. Pokud plná není, vložte do plnicího otvoru nálevku a doplňte vodu.
13. Vyjměte nálevku a přimontujte vnitřní kryt. Dotáhněte šrouby.
14. Přimontujte vnější kryt a dotáhněte šrouby.
15. Zapojte irigátor do elektrické sítě a zapněte jej.

Poznámka • Výchozí hodnota průtoku vzduchu pro kalorickou irigaci je 8 litrů za minutu. Při přepravě může dojít ke
změně polohy ovladače proudu vzduchu. Je tedy možné, že bude nutné provést nastavení hodnoty průtoku vzduchu.

Příprava pomocí zahnuté trubice
1. Pomocí stříkačky a zahnuté trubice odeberte z nádržky množství vody, dostatečné pro naplnění stříkačky.
2. Konec zahnuté trubice vložte do vstupního otvoru čerpadla. Trubice bude nasměrována k přední částí irigátoru.

3. Stiskněte tlačítko přípravy

a současně vstříkněte vodu do vstupu.

4. Uvolněte tlačítko přípravy.
5. Stiskněte jej pro spuštění a podržte jej po dobu 5 sekund.
6. Uvolněte jej pro vypnutí a vyčkejte 5 sekund.
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7. Kroky 5 a 6 opakujte a zařízení 10x zapněte a 10x vypněte.
8. Stiskněte tlačítko studené teploty

. Snižte teplotu na 12 °C.

9. Jakmile teplota dosáhne nastavené hodnoty, je irigátor připraven. Přejděte na krok 11.
10. Pokud během asi 3 minut teplota nedosáhne 12 °C, opakujte kroky 1 až 9.
11. Vypněte irigátor a odpojte jej od elektrické sítě.
12. Přesvědčte se, že je vodní nádržka plná. Pokud plná není, vložte do plnicího otvoru nálevku a doplňte vodu.
13. Vyjměte nálevku a přimontujte vnitřní kryt. Dotáhněte šrouby.
14. Přimontujte vnější kryt a dotáhněte šrouby.
15. Zapojte irigátor do elektrické sítě a zapněte jej.

Upozornění • Během přepravy hrozí zamrznutí vody v nádržce. Před přepravou ICS AirCal je proto nutné vodu
odčerpat. Pokyny pro vypouštění jsou uvedeny v Řešení problémů ► 33.

3

ICS AirCal Přední panel
V tomto oddílu jsou popsány veškeré volitelné ovládací prvky, umístěné na předním panelu ICS AirCal.

3.1

ICS AirCal zařízení zap./vyp.
Toto je tlačítkový spínač umístěný dole vlevo na předním panelu. Spínač slouží k přivedení napětí na ICS AirCal. Zapnutí
indikuje rozsvícení zelené LED kontrolky a digitálního displeje. Po prvním zapnutí přejde ICS AirCal do provozního režimu.

Otometrics - AirCal
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3.2

Pohotovostní/provozní režim
Po zapnutí ICS AirCal se na základě výchozího nastavení aktivuje průtok vzduchu. Stisknutím tlačítka průtoku vzduchu
lze přecházet ICS AirCal mezi pohotovostním a provozním režimem. V pohotovostním režimu (průtok vzduchu
vypnutý) je irigátor zapnutý, ale průtok vzduchu, vodní a vzduchové čerpadlo, ventilátor o ohřívací a chladicí zařízení jsou
vypnutá. Pohotovostní režim se doporučuje využívat v případě připojení ICS AirCal k ICS VNG/ENG a nožní spínač slouží k
spuštění dalších zkoušek (např. Dix Hallpike) v softwaru Chartr. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte průtok vzduchu.

3.3

Teplota

3.3.1

Doporučená/výchozí teplota
Výchozí hodnota je 24 °C pro studenou a 50 °C pro teplou teplotu.

3.3.2

Nastavení nové teploty

3.3.2.1

Dočasná nastavení
Za účelem nastavení teploty pro použití u jednoho pacienta stiskněte tlačítka

. Tlačítko – teplotu snižuje,

tlačítko + teplotu zvyšuje. Rychlým stisknutím tlačítka lze provést malé navýšení. Stisknutím a podržením tlačítka lze zrychlit
změnu hodnoty. Rozsah studené teploty je 12 °C až 37 °C. Rozsah teplé teploty je 37 °C až 50 °C.. Hodnoty teploty lze
nastavit v přírůstcích po 1/10 stupně. Postup změny výchozí uložené teplé nebo studené teploty najdete v Změna
uložených výchozích hodnot ► 15.

3.3.3

Přepínání mezi studenou a teplou teplotou
Tlačítka teplé

nebo studené

teploty umožňují obsluze vybrat požadovaný stimul. Pokud je ICS AirCal

připojen k systému ICS VNG/ENG, nastaví se teplota irigátoru při výběru kalorického protokolu (např. Levé Teplá)
automaticky. Není tedy nutné nastavovat ji ručně. Výchozí spouštěcí teplota ICS AirCal by však měla odpovídat teplotě
prvního kalorického protokolu na vašem seznamu (např. pokud začínáte s Levé Studená – výchozí nastavení pro spuštění
ICS AirCal je Studená). Hodnotu teploty spuštění (studenou nebo teplou) lze uložit. Výchozí nastavení je studená teplota..
Viz oddíl Změna uložených výchozích hodnot ► 15.
Zvolená teplota se zobrazí na displeji. Pokud je ICS AirCal v provozním režimu, zobrazí se pouze aktuálně zvolená teplota.
Digitální displej zobrazuje aktuální a nastavenou teplotu. Jakmile je provedeno nastavení teploty, displej se rozbliká a bude
blikat do okamžiku, kdy teplota dosáhne hodnoty +/- 0,4 stupně od nastavené nebo výchozí teploty. Doba dosažení této
teploty je < 60 sekund. Pokud je ICS AirCal v pohotovostním režimu, zobrazí se nastavená studená a teplá teplota. Aktuální
teplota se nezobrazí.

3.4

Časovač trvání

3.4.1

Doporučené/výchozí trvání časovače
Výchozí doba trvání kalorické irigace je 60 sekund.

14
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3.4.2

Nastavení nové doby trvání
Pro nastavení doby trvání stiskněte tlačítka

. Tlačítko – dobu zkracuje, tlačítko + dobu prodlužuje. Rychlým

stisknutím tlačítka lze provést malé navýšení. Stisknutím a podržením tlačítka lze zrychlit změnu hodnoty. Rozsah této doby
je 1 až 99 sekund. Postup změny doby trvání naleznete v Změna uložených výchozích hodnot ► 15.
Zvolená doba trvání se zobrazí na displeji. Pokud je ICS AirCal v provozním režimu, displej zobrazuje nastavený čas. Po
spuštění irigace pomocí nožního spínače nebo aktivační spouště na tlakové hlavici bude aktuální časovač odpočítávat čas do
hodnoty 0. Jakmile časovač dosáhne hodnoty 0, zazní zvukový signál, který upozorní osobu provádějící zkoušku na nutnost
zastavit irigaci. Pokud je ICS AirCal v pohotovostním režimu, zobrazí se na displeji pouze nastavený čas.

3.5

Průtok vzduchu

3.5.1

Doporučený/výchozí proud vzduchu
Výchozí hodnota průtoku vzduchu pro kalorickou irigaci je 8 litrů za minutu.

3.5.2

Nastavení nové hodnoty průtoku vzduchu
Otočením ovladače vpravo od tlačítka průtoku vzduchu

lze nastavit hodnotu průtoku. Při otočení tlačítka proti

směru hodinových ručiček se hodnota průtoku zvýší. Při otočení po směru hodinových ručiček se hodnota sníží. Rozsah
průtoku vzduchu lze nastavit mezi 4 až 10 litry za minutu. Hodnota průtoku vzduchu se mění v závislosti na poloze ovladače.
Na displeji se zobrazí zvolená hodnota průtoku (pouze aktuální). Pokud je ICS AirCal v provozním režimu, digitální displej
zobrazí aktuální hodnotu průtoku. Pokud je ICS AirCal v pohotovostním režimu, displej zhasne.

3.6

Hlasitost zvukové signalizace
Jakmile časovač dosáhne hodnoty 0, zazní zvukový signál, který upozorní osobu provádějící zkoušku na nutnost zastavit
irigaci. Frekvence zvukového signálu je 2 000 Hz.

3.6.1

Výchozí nastavení zvukové signalizace
Výchozí úroveň hlasitosti zvukové signalizace je 2.

3.6.2

Nastavení nové úrovně hlasitosti zvukové signalizace
Pro nastavení hlasitosti zvukové signalizace stiskněte a podržte tlačítko

, dokud nezazní zvukový signál na úrovni

hlasitosti, kterou požadujete nastavit jako výchozí. K dispozici jsou 4 úrovně hlasitosti zvukové signalizace. Postup změny
výchozí úrovně hlasitosti zvukové signalizace naleznete v Změna uložených výchozích hodnot ► 15.

3.7

Změna uložených výchozích hodnot
Změňte veškerá nastavení na požadované hodnoty. Rozhodněte o hodnotě teploty, na které se má ICS AirCal spustit.
Stiskněte a podržte tlačítko teplé

nebo studené

teploty po dobu 3 sekund. Dojde k nastavení výchozích

hodnot (teplé a studené teploty, teploty spuštění, doby trvání a hlasitosti zvukového signálu). Uložení nastavených
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výchozích hodnot indikuje zvukový signál trvající 1 sekundu. Mějte na paměti, že výchozí teplota spuštění ICS AirCal musí
odpovídat teplotě uvedené v prvním kalorickém protokolu ve vašem seznamu (např. pokud začnete s nastavením Levé
Studená – výchozí AirCal začne se Studenou).

3.8

Indikátor hladiny vody
Hladina vody ve vodní nádržce se zobrazuje. Symbol
Symbol

indikuje, že je vodní nádržka plná a zobrazí se modrá indikace.

indikuje, že vodní nádržka je z poloviny plná a zobrazí se modrá indikace. Při změně stavu ze z poloviny plné na

prázdnou nádržku se indikace změní z modré na oranžovou, která upozorňuje, že je nádržku nutné doplnit. A symbol
indikuje, že je nádržka prázdná.

3.8.1

Postup doplnění:
Upozornění • Tento postup doplnění NEPROVÁDĚJTE, pokud: 1) ICS AirCal byl právě doručen a v nádržce není voda.
Je nutné provést doplnění a přípravu, 2) Pokud je hladina vody zobrazená na displeji nulová, neboť uživatel neprovedl
doplnění při zobrazení oranžové indikace stavu vody. 3) Po naklonění ICS AirCal o více než 20° za provozu vodního
čerpadla. Pokud došlo k některé z těchto situací, vyhledejte Úvodní informace ► 5 a postupujte podle Postup plnění a
přípravy ► 9.

Upozornění • Používejte pouze destilovanou vodu. Při použití vody z vodovodu hrozí poškození zařízení ICS AirCal v
důsledku hromadění minerálních usazenin.

1. Vypněte ICS AirCal a odpojte jej od elektrické zásuvky.
2. Před otevřením krytu za účelem naplnění nádržky odstraňte prach z horní částí ICS AirCal.
3. Postavte se čelem k přednímu panelu ICS AirCal. Vpravo na zadní straně se nachází malý kryt. Pomocí imbusového klíče
(dodávaného se základnou irigátoru) odšroubujte a odstraňte kryt.
4. Pomocí imbusového klíče odšroubujte vnitřní kryt a odstraňte jej.
5. Rozložte nálevku dodávanou s ICS AirCal.
6. Vložte nálevku do otvoru pro plnění nádržky.
7. Pomocí nálevky doplňte vodu do nádržky.
8. Pečlivě sledujte hladinu vody. Vodu doplňte po spodní okraj břitu. Nádržku NEPŘELÉVEJTE.
9. Pokud do drobných výřezů pro uchycení krytu zatekla voda, vysušte tato místa před zpětnou montáží vnitřního krytu.
10. Namontujte vnitřní kryt zpět a dotáhněte šrouby.
11. Namontujte vnější kryt zpět a dotáhněte šrouby.
12. Zapojte ICS AirCal do elektrické sítě a zapněte ICS AirCal.

Upozornění • Během přepravy hrozí zamrznutí vody v nádržce. Před přepravou ICS AirCal je proto nutné vodu
odčerpat. Pokyny pro odčerpání vody naleznete v Řešení problémů ► 33.
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4

ICS AirCal Tlaková hlavice a nožní spínač

4.1

Tlaková hlavice
Tlakovou hlavici lze držet jakýmkoli způsobem pohodlným pro osobu provádějící zkoušky. Aktivace doby průtoku se provádí
pomocí aktivační spouště umístěné na tlakové hlavici. Světlo otoskopu lze zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka
umístěného na zadní části madla pod čočkou.

Poznámka • Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte světlo.

Poznámka • Varovný symbol indikuje, že vnitřní ušní zrcátko nesmí být vloženo do ucha, aniž by k němu bylo
připojeno vnější ušní zrcátko na jedno použití.

A. Vnitřní ušní zrcátko
B. Aktivační spoušť doby průtoku

Otometrics - AirCal

C. Čočka otoskopu pro plné zobrazení
D. Tlačítko zapnutí/vypnutí světla
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4.1.1

Ušní zrcátko
Varování • Vnitřní ušní zrcátko nikdy nevkládejte přímo do ucha pacienta.

Před provedením irigace u pacienta vždy nejprve umístěte na tlakovou hlavici vnější ušní zrcátko na jedno použití. Vnější
ušní zrcátko je určeno k jednorázovému použití.

4.1.2

Čočka
Čočku lze čistit utěrkou, jako je optická čisticí utěrka Otometrics (díl # 7590527). V případě neodborné manipulace s
čočkou nebo poškození čočky lze zakoupit náhradní kus. Vysuňte poškozenou čočku a nasuňte na její místo novou. Seznam
příslušenství naleznete v oddílu 9.1 .

4.1.3

Tlačítko zap./vyp. osvětlení
Během irigace je nutné ponechat zapnuté světlo, které zvyšuje viditelnost ušního bubínku. Tímto způsobem zajistíte
správné nasměrování proudu vzduchu. Světlo se na základě výchozích nastavení automaticky rozsvítí při uvedení ICS AirCal
do provozního režimu. Světlo bude blikat při spouštění kalorické zkoušky/irigátoru po sešlápnutí nožního spínače nebo
aktivační spouště na tlakové hlavici. Blikání potvrzuje probíhající spouštění zařízení. Není-li ICS AirCal používán po dobu 10
minut, světlo automaticky zhasne.

4.1.4

Používání aktivační spouště
Při zapnutém proudění vzduchu a teplotě +/- 0,4 vůči nastavené hodnotě se po stisknutí aktivační spouště na madlu spustí
odpočet času a rozbliká se kontrolka na tlakové hlavici (pro spuštění odpočtu a rozblikání kontrolky musí být nejprve
dosaženo nastavené teploty).
V případě připojení ICS AirCal k systému ICS VNG/ENG:
V VNG spustí první stisknutí také sledování a další stisknutí spustí v závislosti na konfiguraci softwaru videorekordér nebo
centrální sledování.
V ENG spustí první stisknutí také sledování a další stisknutí spustí centrování sledování.
V případě, že je počítač zapnutý, ale software Otometrics VNG/ENG není spuštěn, lze dobu průtoku aktivovat podržením
aktivační spouště doby průtoku po dobu 5 sekund. Funkce aktivační spouště doby průtoku jsou současně dostupné z
nožního spínače i tlakové hlavice.
Několikanásobným stisknutím aktivační spouště na madle NELZE zastavit ani restartovat odpočet času.
V případě, že je průtok vzduchu vypnutý, NELZE stisknutím aktivační spouště na madle spustit odpočet času.

4.2

Nožní spínač

4.2.1

Provoz
Nožní spínač se používá k aktivaci časovače průtoku.
V případě připojení systému ICS VNG/ENG a provedení volby kalorické zkoušky v softwaru spustí první sešlápnutí nožního
spínače časovač trvání a nahrávání stopy v softwaru. Dalším sešlápnutím lze provést centrování sledování (ENG/VNG) nebo
spustit nahrávání videa (pouze VNG).
Pokud je počítač zapnutý, ale software VNG/ENG Otometrics neběží, lze dobu průtoku aktivovat sešlápnutím nožního
spínače po dobu 5 sekund. Funkce nožního spínače lze současně ovládat aktivační spouští doby průtoku na tlakové hlavici.
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Po opakovaném sešlápnutí nožního spínače NEDOJDE k zastavení ani restartování časového odpočtu.
Je-li ICS AirCal v pohotovostním režimu, NELZE sešlápnutím nožního spínače spustit časový odpočet. V pohotovostním
režimu lze nožním spínačem spustit jakoukoli zkoušku v softwaru ICS VNG/ENG.

5

Provedení kalorické irigace

5.1

Příprava na zkoušku
Zapněte jednotku stisknutím hlavního vypínače ve spodní levé části předního panelu. Dojde k automatickému výběru
výchozí teploty (z výroby je nastavena studená) a rozsvítí se zelená LED kontrolka a digitální displej. Aktuální hodnota
teploty bude blikat až do okamžiku dosažení nastavené teploty. Po prvním spuštění jednotky trvá dosažení nastavené
teploty asi 60 sekund. Po dosažení nastavené teploty (±0,4 °C) přestane aktuální hodnota teploty blikat.
Pomocí běžného otoskopu nebo tlakové hlavice s vypnutým prouděním vzduchu vyšetřete zvukovod na přítomnost ušního
mazu a také pro potřeby správného směrování proudu vzduchu. Ve zvukovodu nesmí být žádný ušní maz. V opačném
případě je nutné jej před zahájením stimulace odstranit. K odstranění ušního mazu nepoužívejte vodu, neboť hrozí snížení
teploty ve zvukovodu pod požadovanou úroveň vlivem zbytků vody v ušním kanálu.
Ujistěte se, že je pacient ve správné poloze, tedy že leží na zádech a má hlavu otočenou o 30º.

5.2

Postup zkoušky
Každou z čtyř irigací provádějte následovně:
1. Ujistěte se, že je na tlakové hlavici nasazeno nové ušní zrcátko.
2. Vyzvěte pacienta aby měl otevřené (VNG) nebo zavřené (ENG) oči.
3. Zavřete brýle pro VNG. Vyzvěte pacienta, aby při ENG zavřel oči.
4. Začněte shromažďovat odezvy a zahajte irigaci.
5. Pokyny udělujte pacientovi po 20–30 sekundách irigace.

Otometrics - AirCal
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6. Po dosažení nastavené doby trvání vydá ICS AirCal vydá zvukový signál. Vyjměte tlakovou hlavici z ucha pacienta a
pokračujte v udělování pokynů.
7. Bezprostředně po špičkové reakci umožněte pacientovi přejít do fixní polohy.
8. Shromažďujte pohyby očí, dokud reakce neodezní.
9. Zlikvidujte ušní zrcátko a opatrně vložte tlakovou hlavici do základny.
Pokud je ICS AirCal připojen k systému ICS VNG/ENG, lze opakovanými stisknutími aktivačního spínače průtoku vzduchu
provést centrování stopy pro VNG/ENG nebo spustit nahrávání videa pro VNG. (V případě připojení lze pro spuštění a
centrování stop nebo spuštění nahrávání videa využít také nožní spínač.)

6

ICS AirCal Bezpečnost systému
Tento návod Za všech okolností je nutné dodržovat platná pravidla a nařízení místních orgánů.obsahuje informace a
upozornění, která je třeba dodržovat v zájmu zajištění bezpečného fungování systému ICS AirCal.
Při použití systému ICS AirCal ve spojení se zkušebním zařízením je nutné dodržovat všechny pokyny, upozornění a výstrahy
uvedené v uživatelské příručce zkušebního zařízení. Bezpečnostní informace týkající se zkušebních modulů a zařízení
naleznete v příslušných příručkách.

6.1

Použité symboly
Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití
IEC 60601-1
Tabulka D.2 #10

Viz návod k použití
Označuje, že je nutné, aby si uživatel prostudoval návod k použití.
ISO 15223-1
Symbol 5.4.3 a
IEC 60601-1
Tabulka D.1 #11

Upozornění
ISO 15223-1
Symbol 5.4.4 a
IEC 60601-1

Označuje, že je nutné, aby si uživatel prostudoval návod k použití z důvodu důležitých výstražných
informací, jako jsou varování a preventivní opatření, která nelze z různých důvodů uvést na samotném
zdravotnickém prostředku.
Viz ICS AirCal Tlaková hlavice a nožní spínač ► 17.

Tabulka D.1 #10
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Typ použití součásti BF
Je v souladu s požadavky typu BF IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 a EN 60601-1:2006+A1:2013.
IEC 606011:2005+AMD1:2012
EN 606011:2006+A1:2013

Označení shody CE
Je v souladu se směrnicí o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS a směrnicí RoHS (2011/65/EU).
93/42/EEC

Označení klasifikace UL
PRO POUŽITÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ – Všeobecný zdravotnický materiál, pokud jde o nebezpečí úrazu
elektrickým proudem, požáru a mechanických rizik, pouze v souladu s:
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14
CAN / CSA-C22.2 č. 60601-1-6: 11 (R16)
Nachází se na předním panelu. Vypínač napájení

Nachází se na zadním panelu. Port nožního spínače
Nachází se na zadním panelu. Port sytému ICS VNG/ENG

Nachází se na zadním panelu. Port pro připojení počítače (slouží pro aktualizace firmwaru a budoucí
vylepšení)
Nachází se na zadním panelu. Spínač plnění nádržky na vodu

ISO 15223-1

Není určeno k opětovnému použití.
Označuje zdravotnický prostředek, který je určen pro jedno použití nebo pro použití u jediného
pacienta během jediného zákroku.

Symbol 5.4.2

(Související s konkrétním příslušenstvím)
Elektronické zařízení podléhající směrnici 2012/19/EU o elektrickém a elektronickém odpadu (WEEE).

EN 50419

Veškeré elektrické a elektronické produkty, baterie a akumulátory musí být poté, co doslouží,
zlikvidovány samostatně jako tříděný odpad. Tento požadavek platí v Evropské unii. Nelikvidujte tyto
produkty jako netříděný komunální odpad.
Zařízení a příslušenství můžete vrátit Natus Medical Denmark ApS nebo kterémukoli dodavateli Natus
Medical Denmark ApS. Doporučení ohledně likvidace můžete získat i u místních úřadů.

Otometrics - AirCal
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6.2

Výstražné poznámky
Produkty Natus Medical Denmark ApS ICS nejsou určeny k používání v kombinaci se zařízeními neschválenými ze strany
Natus Medical Denmark ApS. Použití v kombinaci s neschválenými součástmi může způsobit elektrický výboj. Všechny
součásti AirCal jsou vhodné k použití v zónách péče o pacienta.
1.

Z důvodu bezpečnosti a aby nedošlo ke ztrátě záruky by AirCal měl opravovat pouze autorizovaný servisní personál. V
případě jakýchkoliv vad vytvořte jejich detailní popis a kontaktujte svého prodejce.
Nepoužívejte vadné zařízení.

2.

Chraňte nabíječ před působením kapalin. Do nabíječe nesmí vniknout vlhkost. Vlhkost v nabíječi může poškodit přístroj
a může zvyšovat riziko úrazu uživatele nebo pacienta elektrickým proudem.

3.

Za účelem prevence úrazů elektrickým proudem je toto zařízení nutné připojit k uzemněné zásuvce.

4.

Nepoužívejte přístroj v přítomnosti hořlavých látek (plynů) nebo v prostředí nasyceném kyslíkem.

5.

V souladu s oddílem Účel zařízení je nutné předejít pozření, spálení a používání součástí zařízení k jiným než
stanoveným účelům.

6.

Zařízení může být zlikvidováno jako běžný elektronický odpad podle místních předpisů.

7.

Z bezpečnostních důvodů a za účelem splnění požadavků na EMC musí být příslušenství připojeno k výstupům stejného
typu, jako má celý systém.

8.

Do ucha pacienta nikdy nevkládejte hlavu ušního zrcátka, pokud jste předem nepřipojili vnější ušní zrcátko na jedno
použití. Ušní zrcátko opatrně vložte do ucha pacienta. Nevkládejte jej silou, ani příliš hluboko. Hrozí nebezpečí zranění.

9.

Zařízení AirCal je určeno k použití v elektromagnetickém prostředí, kde je vyzařované rušení kontrolováno. Zákazník
nebo uživatel zařízení AirCal může elektromagnetickému rušení předejít zachováním minimální vzdálenosti od
přenosného a mobilního vysokofrekvenčního komunikačního zařízení.

10. Dojde-li k podráždění pokožky, nebo pokud se pacient necítí dobře, okamžitě přestaňte zařízení používat.
11. K plnění nebo doplňování vodní nádržky používejte výhradně destilovanou vodu. Při použití vody z vodovodu hrozí
poškození zařízení AirCal v důsledku hromadění minerálních usazenin.
12. Výchozí nastavení doporučujeme používat pro stimuly, které vyvolávají odezvu srovnatelnou s vodní irigací. Trvání
přesahující 60 sekund nebo alternativní teplotní nastavení mohou na straně pacienta způsobit nepříjemné pocity.
13. Příslušenství připojené k analogovým a digitálním rozhraním musí mít certifikaci dle příslušných norem IEC (např. IEC
950 pro zařízení zpracovávající údaje a IEC 60601-1 pro zdravotnické přístroje). Veškeré konfigurace musí navíc
splňovat požadavky systémové normy IEC 60601-1-1. Všechny osoby, které připojují přídavná zařízení k součástem pro
vstup nebo výstup signálů, provádějí konfiguraci zdravotnického systému. Z tohoto důvodu odpovídají za splnění
požadavků systémové normy IEC 60601-1-1. Máte-li jakékoli pochybnosti, kontaktujte technické oddělení nebo
místního zástupce.
14. Irigátor AirCal je třeba instalovat a uvést do provozu podle informací o elektromagnetické kompatibilitě
(EMC), uvedených v této uživatelské příručce. Přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení mohou mít
vliv na zdravotnická elektrická zařízení. Irigátor AirCal se může vzájemně rušit s jiným zařízením s požadavky na emise
CISPR.
15. Používání příslušenství a kabelů, jiných než uvedených v seznamu příslušenství v této příručce, může vést ke zvýšeným
emisím nebo snížení odolnosti irigátoru AirCal.
16. Stohování nebo umístění tohoto zařízení do špatně odvětrávaných prostor se nedoporučuje (s výjimkou ICS Chartr 200
VNG/ENG, tak jak je popsáno v oddíle 2.1 Uspořádání místnosti ► 5. Mohlo by dojít k ovlivnění výkonu zařízení. V
případě stohování nebo umístění do blízkosti jiných zařízení se ujistěte, že nedochází k ovlivnění výkonu zařízení.
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6.3

Výrobce
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Dánsko
+45 45 75 55 55
www.natus.com

6.3.1

Zodpovědnost výrobce
Výrobce ponese odpovědnost za bezpečnost, spolehlivost a výkon zařízení, pouze pokud:
•

Veškeré montážní operace, rozšíření, změny nastavení, úpravy nebo opravy provede výrobce zařízení nebo pracovník
autorizovaný výrobcem.

•

Elektrická instalace, ke které je zařízení připojeno, vyhovuje požadavkům EN/IEC.

•

Zařízení je používáno v souladu s pokyny k použití.

Výrobce si vyhrazuje právo zřeknout se odpovědnosti za provozní bezpečnost, spolehlivost a výkon zařízení, které je
opravováno nebo udržováno třetími stranami.

7

Servis, čištění a údržba
Varování • ICS AirCal za žádných okolností nerozebírejte. Obraťte se na svého dodavatele. Vnitřní součásti ICS AirCal
smí kontrolovat a opravovat výhradně autorizovaný personál.

7.1

Servis
Servis a opravy elektro-zdravotnických systémů by měl zajišťovat výhradně výrobce zařízení nebo personál autorizovaných
servisů. V opačném případě hrozí zánik záruky a nebezpečí úrazu. V případě jakýchkoliv vad sestavte jejich detailní popis a
kontaktujte svého dodavatele. Vadné zařízení nepoužívejte.

7.2

Čištění
Přístroj by měl být v maximální možné míře udržován v čistotě a bez prachu. K čištění vnějších krytů nebo tlakové hlavice
používejte měkkou vlhkou tkaninu a malé množství jemného čisticího prostředku.
Chraňte nabíječ před působením kapalin. Do nabíječe nesmí vniknout vlhkost. Vlhkost v nabíječi může poškodit přístroj a
může zvyšovat riziko úrazu uživatele nebo pacienta elektrickým proudem.

Čočka na tlakové hlavici
Čočku lze čistit utěrkou, jako je optická čisticí utěrka Otometrics (díl # 7590527).

Otometrics - AirCal
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8 Další odkazy

Ušní zrcátko (vnější)
Ušní zrcátko je určeno k jednomu použití u jednoho pacienta. Proto jej nečistěte. Další ušní zrcátka (díl # 8-62-44100 – 25
ks.) lze zakoupit u společnosti Natus Medical Denmark ApS nebo u místních prodejců.

Likvidace
Na likvidaci ušního zrcátka (vnějšího) neexistují žádné zvláštní požadavky. Lze ji tedy provádět v souladu s místními předpisy.

7.3

Údržba
Kalibrace
Kalibrace systému není vyžadována. Za všech okolností je nutné dodržovat platná pravidla a nařízení místních orgánů. V
případě, že výkonnost systému neodpovídá očekáváním, bude však nutné novou kalibraci provést.

8

Další odkazy
Další informace naleznete v Referenční příručce dodávané na CD, část # 8-49-91500.

9

Technické specifikace
AirCal je typu 1 079 z Natus Medical Denmark ApS.

Provozní prostředí
Teplota

+15°C až +35°C (59°F až +95°F)
Provoz při teplotách pod -20° C (-4° F) nebo nad +60° C (140°F) může způsobit
trvalé poškození zařízení.

Rel. vlhkost

<90 %, 35 °C, nekondenzující

Tlak vzduchu

600 hPa až 1 060 hPa

Skladování a manipulace

24

Teplota

-25°C až +60°C (-13°F až +140°F)

Rel. vlhkost

<90 %, 35 °C, nekondenzující

Tlak vzduchu

500 hPa až 1 060 hPa

Nádržka

Bude-li ICS AirCal delší dobu skladován, aniž by se používal, nebo má-li být
převezen na nové místo, nádržka musí být prázdná.

Otometrics - AirCal
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Normy
Bezpečnost

Třída I, Typ BF, IPX0.
V souladu s požadavky:
IEC 60601-1:2005+A1:2012
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14
CAN / CSA-C22.2 č. 60601-1-6: 11 (R16)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

IEC 60601-1-2

Výkon
Teplotní rozsah stimulu

12 °C až 50 °C

Studený stimul

12 °C až 37 °C (doporučené nastavení: 24 °C)

Teplý stimul

37 °C až 50 °C (doporučené nastavení: 50 °C)

Hodnota teploty

Digitální

Čas do dosažení teploty

< 60 sekund

Přesnost teploty

+/- 0,4 °C

Časový rozsah

+/- 0,4 °C 1 až 99 sekund (doporučené nastavení: 60 sekund)

Rychlostní rozsah průtoku

4 – 10 litrů za minutu (doporučené nastavení: 8 litrů za minutu)

Přesnost rychlosti průtoku

+/- 0,4 litru za minutu

Rozměry
Šířka

34,3 cm (13,5 palce)

Hloubka

30,5 cm (12 palce)

Výška

10,2 cm (4 palce)

Hmotnost
S prázdnou nádržkou

7,9 kg (17,5 liber)

S plnou nádržkou

8,2 kg (18 liber)

Napájení
Vstupní napětí

100-240 VAC 50/60 Hz

Spotřeba energie

< 192 VA

Pojistka

T 1,6 H 250 V

Použitá část
Aplikovanou částí ICS AirCal je hlava irigátoru.

Otometrics - AirCal
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10 Poznámky k EMC (elektromagnetické kompatibilitě)

Nezbytná funkčnost
AirCal nemá nezbytnou funkčnost.

9.1

10

Příslušenství a kabely
Položka

Číslo dílu

Ušní zrcátka (25 ks.)

8-62-44100

Čočka (1 ks.)

8-35-33300

Sada stříkaček (včetně nálevky)

8-62-46300

Nálevka

1-12-66100

Základna tlakové hlavice

8-62-46200

Návody na CD

8-49-91500

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

8-71-90400

9-pin-subminiature na 7-pin mini-DIN (Chartr XP)

8-71-90300

Nožní spínač

8-35-39700

Napájecí kabel, stupeň IEC pro napájení v nemocničním
prostředí

7630024

Napájecí kabel, standardní, EU

8-71-240

Napájecí kabel, VB

8-71-80200

Poznámky k EMC (elektromagnetické kompatibilitě)
•

AirCal je součástí medicínského elektrického systému a jako takový podléhá zvláštním bezpečnostním opatřením. Z
tohoto důvodu by pokyny pro instalaci a zacházení s tímto zařízením uvedené v tomto dokumentu měly být přísně
dodržovány.

•

Přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení, jakými jsou mobilní telefony, mohou ovlivňovat funkci
AirCal.

IEC 60601-1-2:2014 a EN 60601-1-2:2015
Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise pro všechna zařízení a systémy

AirCal je určen k použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Uživatel AirCal by měl zajistit, aby zařízení bylo v takovém prostředí
používáno.
Zkouška emisí

Shoda

Elektromagnetické prostředí – pokyny

Vysokofrekvenční emise

Skupina 1

AirCal využívá vysokofrekvenční energii pouze pro svou vnitřní funkci. Jeho vysokofrekvenční

CISPR11

emise jsou tudíž velmi nízké a není pravděpodobné, že by způsobovaly rušení blízko
umístěných elektronických přístrojů.
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Vysokofrekvenční emise

Třída A

CISPR11
Harmonické vyzařování IEC

Poznámka: Charakteristiky EMISÍtohoto zařízení umožňu
jí jeho použití v průmyslových
Vyhovuje

61000-3-2
Kolísání napětí a flikru IEC

AirCal je vhodné pro použití v nemocničním a klinickém prostředí.

prostředích a v nemocnicích (CISPR 11, třída A). V případě použití v obytných budovách, pro
které je běžně vyžadována CISPR 11 třídy B, by toto zařízení nemuselo disponovat adekvátní
ochranou proti rušení vysokofrekvenční komunikace. Je tedy možné, že uživatel bude nucen

Vyhovuje

přijmout příslušná opatření, jako je přemístění nebo změna orientace zařízení.

61000-3-3

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise pro všechna zařízení a systémy

AirCal je určen k použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Uživatel AirCal by měl zajistit, aby zařízení bylo v takovém prostředí
používáno.
Zkouška odolnosti

IEC 60601

Úroveň shody

Elektromagnetické prostředí – pokyny

úroveň zkoušky
Elektrostatický výboj (ESD)

+/- 8 kV kontakt

+/- 8 kV kontakt

Podlaha by měla být dřevěná, betonová nebo dlážděná

IEC 61000-4-2

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

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

keramickými dlaždicemi. Pokud je podlaha ze

+/- 8 kV, +/- 15 kV vzduch

+/- 8 kV, +/- 15 kV vzduch

syntetického materiálu, relativní vlhkost by měla být
alespoň 30 %.

Rychlé elektrické přechodné

+/- 2 kV pro napájecí kabely

+/- 2 kV pro napájecí kabely

Napájecí kabel by měl kvalitou odpovídat kabelu

jevy/skupiny impulzů

+/- 1 kV pro vstupní/výstupní

+/- 1 kV pro vstupní/výstupní

určenému k použití v typickém komerčním nebo

IEC 61000-4-4

kabely

kabely

nemocničním prostředí.

Rázový impulz

+/- 1 kV mezi jednotlivými částmi

+/- 1 kV mezi jednotlivými částmi

Napájecí kabel by měl kvalitou odpovídat kabelu

IEC 61000-4-5

vedení

vedení

určenému k použití v typickém komerčním nebo

+/- 2 kV mezi vedením a zemí

+/- 2 kV mezi vedením a zemí

nemocničním prostředí.

+/- 2 kV vstup(y) spojení I/O se

+/- 2 kV vstup(y) spojení I/O se

zemí

zemí

0 % U T; 0,5 cyklu

0 % U T; 0,5 cyklu

Krátkodobé poklesy napětí,

Napájecí kabel by měl kvalitou odpovídat kabelu

krátkodobé výpadky napětí a Při 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

Při 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

určenému k použití v typickém komerčním nebo

změny napětí na vstupních

270° a 315°

270° a 315°

nemocničním prostředí. Pokud uživatel AirCal vyžaduje

kabelech napájecího zdroje

0 % U T; 1 cyklus

0 % U T; 1 cyklus

nepřetržitý provoz i během výpadků proudu,

IEC 61000-4-11

a

a

doporučuje se, aby AirCal byl napájen přes záložní

70 % U T; 25/30 cyklů

70 % U T; 25/30 cyklů

zdroj, případně baterii.

Jednofázové: při 0°

Jednofázové: při 0°

0 % U T; 250/300 cyklů

0 % U T; 250/300 cyklů

30 A/m

Žádné relevantní porty, které by

Magnetické pole síťové frekvence by mělo svou úrovní

mohly být ovlivněny

odpovídat typickému umístění v typickém komerčním

Výpadky napětí na vstupních
kabelech napájecího zdroje
IEC 61000-4-11
Magnetické pole síťové
frekvence
(50/60 Hz)

nebo nemocničním prostředí.

IEC 61000-4-8
U T je AC napětí napájecího zdroje před přivedením zkušební úrovně napětí.

Otometrics - AirCal
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Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost – pro zařízení a systémy v prostředí profesionální zdravotní péče

AirCal je určen k použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Uživatel AirCal by měl zajistit, aby zařízení bylo v takovém prostředí
používáno.
Zkouška odolnosti

IEC 60601

Úroveň shody

Elektromagnetické prostředí – pokyny

úroveň zkoušky
Odolnost proti vysokofrekvenčním rušením

3 V rms

3 V rms

šířeným vedením

od 150 kHz do 80 MHz

od 150 kHz do 80 MHz

6 V rms

6 V rms

Pásma ISM

Pásma ISM

IEC 61000-4-6

Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické 3 V/m

3 V/m

pole

od 80 MHz do 2,7 GHz

od 80 MHz do 2,7 GHz

Blízká pole z RF bezdrátové komunikace

27 V/m

27 V/m

Separační vzdálenost mezi elektronickými

IEC 61000-4-3

386 MHz

386 MHz

částmi AirCal a RF bezdrátovými

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

IEC 61000-4-3

komunikačními zařízeními musí být větší
než 30 cm (11,8 palce).

Poznámka 1: Na frekvencích 80 MHz a 800 MHz se uplatňuje oddělovací vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsahy.
Poznámka 2: Tyto směrnice nemusí být platné za všech podmínek. Šíření elektromagnetického pole je ovlivňováno absorpcí a odrazem od konstrukcí, objektů a
lidí.

a. Intenzity polí z pevně umístěných vysílačů, jakými jsou stanice bezdrátových telefonů, pozemní pohyblivé radiostanice, amatérské radiostanice,
rozhlasové AM a FM vysílače a TV vysílače, nemohou být na základě teoretických výpočtů přesně odhadnuty. K určení vlastností elektromagnetického
prostředí vyvolaných pevně umístěnými vysílači je vhodné elektromagnetické pole v daném místě proměřit. Pokud je naměřená hodnota intenzity pole v
místě použití AirCal vyšší než úroveň vysokofrekvenční shody zařízení uvedená výše, mělo by se provést pozorování AirCal za účelem zjištění, zda pracuje
normálně. Pokud je pozorována abnormální funkce, mohou být nutná další opatření – jako změna orientace či umístění AirCal.
b. Intenzity polí ve frekvenčním rozsahu od 150 kHz do 80 MHz by neměly přesáhnout 3 V/m.

Doporučená oddělovací vzdálenost mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními komunikačními zařízeními a AirCal.
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AirCal je určen k používání v elektromagnetickém prostředí, ve kterém je vyzařované vysokofrekvenční rušení kontrolováno. Zákazník nebo uživatel AirCal
může pomoci předcházet elektromagnetickému rušení dodržováním minimální vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními
komunikačními zařízeními a AirCal jak je doporučeno níže – dle maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení.
Nominální maximální hodnota

Oddělovací vzdálenost dle frekvence vysílače

výkonu vysílače

m

W
od 150 kHz do 80 MHz

od 80 MHz do 800 MHz

od 800 MHz do 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

Doporučená oddělovací vzdálenost d v metrech (m) pro vysílače o maximálním výstupním výkonu, které nejsou uvedeny v seznamu výše, může být odhadnuta
na základě rovnice, použitelné pro frekvenci vysílače, kde P je maximální výstupní výkon vysílače ve wattech (W) dle dokumentace výrobce.

Poznámka 1: Na frekvencích 80 MHz a 800 MHz se uplatňuje oddělovací vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsahy.
Poznámka 2: Tyto směrnice nemusí být platné za všech podmínek. Šíření elektromagnetického pole je ovlivňováno absorpcí a odrazem od konstrukcí, objektů
a lidí.

IEC 60601-1-2:2007 a EN 60601-1-2:2007
Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise pro všechna zařízení a systémy

AirCal je určen k použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Uživatel AirCal by měl zajistit, aby zařízení bylo v takovém prostředí
používáno.
Zkouška emisí

Shoda

Elektromagnetické prostředí – pokyny

Vysokofrekvenční emise

Skupina 1

AirCal využívá vysokofrekvenční energii pouze pro svou vnitřní funkci. Jeho vysokofrekvenční

CISPR11

emise jsou tudíž velmi nízké a není pravděpodobné, že by způsobovaly rušení blízko
umístěných elektronických přístrojů.

Vysokofrekvenční emise

Třída A

CISPR11

AirCal je vhodný pro používání ve všech zařízeních, včetně domácností a zařízení přímo
připojených k veřejné elektrické síti nízkého napětí, dodávající energii do budov určených k
bydlení.

Harmonické vyzařování IEC

Vyhovuje

61000-3-2

Poznámka: Charakteristiky EMISÍ tohoto zařízení umožňují jeho použití v průmyslových
prostředích a v nemocnicích (CISPR 11, třída A). V případě použití v obytných budovách, pro
které je běžně vyžadována CISPR 11 třídy B, by toto zařízení nemuselo disponovat adekvátní

Kolísání napětí a flikru IEC
61000-3-3

Otometrics - AirCal

Vyhovuje

ochranou proti rušení vysokofrekvenční komunikace. Je tedy možné, že uživatel bude nucen
přijmout příslušná opatření, jako je přemístění nebo změna orientace zařízení.
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Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise pro všechna zařízení a systémy

AirCal je určen k použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Uživatel AirCal by měl zajistit, aby zařízení bylo v takovém prostředí
používáno.
Zkouška odolnosti

IEC 60601

Úroveň shody

Elektromagnetické prostředí – pokyny

úroveň zkoušky
Elektrostatický výboj (ESD)

+/- 6 kV kontakt

+/- 6 kV kontakt

Podlaha by měla být dřevěná, betonová nebo dlážděná

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV vzduch

+/- 8 kV vzduch

keramickými dlaždicemi. Pokud je podlaha ze syntetického
materiálu, relativní vlhkost by měla být alespoň 30 %.

Rychlé elektrické přechodné

+/- 2 kV pro napájecí kabely

+/- 2 kV pro napájecí kabely

Napájecí kabel by měl kvalitou odpovídat kabelu určenému k

jevy/skupiny impulzů

+/- 1 kV pro vstupní/výstupní

+/- 1 kV pro vstupní/výstupní

použití v typickém komerčním nebo nemocničním prostředí.

IEC 61000-4-4

kabely

kabely

Rázový impulz

+/- 1 kV mezi jednotlivými

+/- 1 kV mezi jednotlivými

Napájecí kabel by měl kvalitou odpovídat kabelu určenému k

IEC 61000-4-5

částmi vedení

částmi vedení

použití v typickém komerčním nebo nemocničním prostředí.

+/- 2 kV mezi vedením a zemí

+/- 2 kV mezi vedením a zemí

Krátkodobé poklesy napětí,

<5 % U T (>95 % pokles v U T) na

<5 % U T (>95 % pokles v U T) na

Napájecí kabel by měl kvalitou odpovídat kabelu určenému k

krátkodobé výpadky napětí a

0,5 cyklu

0,5 cyklu

použití v typickém komerčním nebo nemocničním prostředí.

změny napětí na vstupních

40 % UT (60 % pokles v U T) na

40 % UT (60 % pokles v U T) na

Pokud uživatel AirCal vyžaduje nepřetržitý provoz i během

kabelech napájecího zdroje

5 cyklů

5 cyklů

výpadků proudu, doporučuje se, aby AirCal byl napájen přes

IEC 61000-4-11

70 % U T (30 % pokles v U T) na

70 % U T (30 % pokles v U T) na

záložní zdroj, případně baterii.

25 cyklů

25 cyklů

<5 % U T (>95 % pokles v U T) na

<5 % U T (>95 % pokles v U T) na

5s

5s

3 A/m

3 A/m

Magnetické pole síťové

Magnetické pole síťové frekvence by mělo svou úrovní

frekvence

odpovídat typickému umístění v typickém komerčním nebo

(50/60 Hz)

nemocničním prostředí.

IEC 61000-4-8
U T je AC napětí napájecího zdroje před přivedením zkušební úrovně napětí.

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost – pro zařízení a systémy, které NEJSOU určeny k podpoře životních funkcí.

AirCal je určen k použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Uživatel AirCal by měl zajistit, aby zařízení bylo v takovém prostředí
používáno.
Zkouška odolnosti

IEC 60601

Úroveň shody

Elektromagnetické prostředí – pokyny

úroveň zkoušky
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Odolnost proti vysokofrekvenčním rušením

3 V rms

3 V rms

Přenosná a mobilní vysokofrekvenční

šířeným vedením

od 150 kHz do 80 MHz

od 150 kHz do 80 MHz

komunikační zařízení by neměla být používána v
menší vzdálenosti od AirCal, včetně kabeláže,

IEC 61000-4-6

než je doporučená oddělovací vzdálenost
vypočtená na základě frekvence vysílače.
Doporučená oddělovací vzdálenost
d = 1,2
d = 1,2

pro pásmo od 80 MHz do 800 MHz

d = 2,3

pro pásmo od 80 MHz do 2,5 GHz,

kde P je dle výrobce vysílače maximální
Vyzařované vysokofrekvenční

3 V/m

3 V/m

elektromagnetické pole

od 80 MHz do 2,5 GHz

od 80 MHz do 2,5 GHz

IEC 61000-4-3

hodnota výkonu vysílače ve wattech (W) a d je
doporučená oddělovací vzdálenost v metrech
(m).
Intenzity polí generovaných pevně umístěnými
vysokofrekvenčními vysílači, dle měření v
daném místě a, by neměly přesahovat úrovně
stanovené normou pro každý frekvenční rozsah.
b

V blízkosti zařízení označených následujícím
symbolem může docházet k rušení:

Poznámka 1: Na frekvencích 80 MHz a 800 MHz se uplatňuje oddělovací vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsahy.
Poznámka 2: Tyto směrnice nemusí být platné za všech podmínek. Šíření elektromagnetického pole je ovlivňováno absorpcí a odrazem od konstrukcí, objektů a
lidí.

a. Pásma ISM (industrial, scientific a medical – pro průmyslová, vědecká a zdravotnická prostředí) mezi 150 kHz a 80 MHz jsou od 6,765 MHz do 6,795 MHz;
od 13,553 MHz do 13,567 MHz; od 26,957 MHz do 27,283 MHz; a od 40,66 MHz do 40,70 MHz.
b. Úrovně shody ve frekvenčních pásmech mezi 150 kHz a 80 MHz a frekvenčním rozsahu 80 MHz až 2,5 GHz slouží ke snížení pravděpodobnosti rušení
mobilními/přenosnými komunikačními zařízeními, neúmyslně vnesenými do zón pro péči o pacienty. Z tohoto důvodu se při výpočtu oddělovací
vzdálenosti pro vysílače v těchto frekvenčních rozsazích používá přídavný faktor 10/3.
c. Intenzity polí z pevně umístěných vysílačů, jakými jsou stanice bezdrátových telefonů, pozemní pohyblivé radiostanice, amatérské radiostanice,
rozhlasové AM a FM vysílače a TV vysílače, nemohou být na základě teoretických výpočtů přesně odhadnuty. K určení vlastností elektromagnetického
prostředí vyvolaných pevně umístěnými vysílači je vhodné elektromagnetické pole v daném místě proměřit. Pokud je naměřená hodnota intenzity pole v
místě použití AirCal vyšší než úroveň vysokofrekvenční shody zařízení uvedená výše, mělo by se provést pozorování AirCal za účelem zjištění, zda pracuje
normálně. Pokud je pozorována abnormální funkce, mohou být nutná další opatření – jako změna orientace či umístění AirCal.
d. Intenzity polí ve frekvenčním rozsahu od 150 kHz do 80 MHz by neměly přesáhnout 3 V/m.

Doporučená oddělovací vzdálenost mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními komunikačními zařízeními a AirCal.
AirCal je určen k používání v elektromagnetickém prostředí, ve kterém je vyzařované vysokofrekvenční rušení kontrolováno. Zákazník nebo uživatel AirCal
může pomoci předcházet elektromagnetickému rušení dodržováním minimální vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními
komunikačními zařízeními a AirCal, jak je doporučeno níže – dle maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení.
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Nominální maximální hodnota

Oddělovací vzdálenost dle frekvence vysílače

výkonu vysílače

m

W
od 150 kHz do 80 MHz

od 80 MHz do 800 MHz

od 800 MHz do 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

Doporučená oddělovací vzdálenost d v metrech (m) pro vysílače o maximálním výstupním výkonu, které nejsou uvedeny v seznamu výše, může být odhadnuta
na základě rovnice, použitelné pro frekvenci vysílače, kde P je maximální výstupní výkon vysílače ve wattech (W) dle dokumentace výrobce.

Poznámka 1: Na frekvencích 80 MHz a 800 MHz se uplatňuje oddělovací vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsahy.
Poznámka 2: Tyto směrnice nemusí být platné za všech podmínek. Šíření elektromagnetického pole je ovlivňováno absorpcí a odrazem od konstrukcí, objektů
a lidí.
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Řešení problémů
Problém
ICS AirCal Varování před přehřátím se
signalizuje nepřetržitým zvukovým signálem.
Příčiny:
1. Vodní nádržka není doplněna / je prázdná.
2. ICS AirCal byl za provozu čerpadla
nakloněn o 20° nebo více. Hrozí riziko
načerpání vzduchu namísto vody
čerpadlem.
3. ICS AirCal nepracuje správně.

Možnost 1:
Podívejte se na displej hladiny vody. Pokud je indikace oranžová, bude
nutné doplnit vodu do ICS AirCal. Vypněte ICS AirCal. Postupujte dle
pokynů pro plnění a přípravu uvedených v Postup plnění a přípravy ►
9. Zapněte zařízení a ujistěte se, že pracuje správně.

Možnost 2:
Podívejte se na displej hladiny vody. Pokud je indikace modrá, mělo
by v nádržce být dostatečné množství vody. Množství vody však vždy
zkontrolujte. Vypněte ICS AirCal. Postupujte dle pokynů pro plnění a
přípravu uvedených v Postup plnění a přípravy ► 9.
Vizuálně zkontrolujte, zda je v nádržce voda. Pokud v nádržce není
dostatek vody, nebo je prázdná, doplňte vodu. Zapněte zařízení a
ujistěte se, že pracuje správně.
Bez ohledu na to, zda zařízení pracuje, či nikoli, kontaktujte
technickou podporu Natus Medical Denmark ApS a oznamte, že
ICS AirCal nepracuje dle očekávání.

Postup odčerpání vody

Upozornění • Při přepravě zařízení
zajistěte
1) vypuštění vody z nádržky (předejdete
tak případným poškozením zařízení v
důsledku zmrznutí vody) a
2) zajistěte kryt vzduchového čerpadla
pomocí přepravních šroubů dodávaných
se zařízením.

1. Vypněte ICS AirCal a odpojte ICS AirCal od elektrické
sítě.
2. Před otevřením krytu za účelem naplnění nádržky
odstraňte prach z horní částí ICS AirCal.
3. Postavte se čelem k přednímu panelu irigátoru.
Vpravo na zadní straně se nachází malý kryt. Pomocí
imbusového klíče (dodávaného se základnou)
odšroubujte a odstraňte kryt.
4. Pomocí imbusového klíče odšroubujte vnitřní kryt a
odstraňte jej.
5. Pomocí dodávané stříkačkové sady odstraňte vodu z
nádržky.
6. Zapojte ICS AirCal do elektrické sítě a zapněte
ICS AirCal.
7. Vypněte proud vzduchu.
8. K přípravě čerpadla použijte tlačítko přípravy na
zadním panelu.
9. Stiskněte jej pro spuštění a podržte jej po dobu 5
sekund.
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Postupy související s firmwarem
Pro účely upgradu firmwaru ICS AirCal použijte CD pro upgrade firmwaru AirCal a počítač, na kterém je instalován ovladač
zařízení ICS AirCal. Před dalším postupem proveďte instalaci ovladače dle pokynů uvedených v Instalace ovladače zařízení
► 35.

12.1

Upgrade firmwaru
1. Vypněte systém ICS AirCal.
2. Na zadním panelu najděte tlačítko režimu firmwaru (přístup přes otvor A) a USB port ICS AirCal (B).

A. Přístup k tlačítku firmwaru

B.

USB port

3. Připojte USB kabel k USB portu ICS AirCal a k USB portu na počítači.
4. Zapněte počítač a vložte CD pro upgrade firmwaru ICS AirCal.
5. Pomocí kuličkového pera stiskněte a podržte tlačítko režimu firmwaru a zároveň zapínejte ICS AirCal. Podržte po dobu
3 sekund (displej bude prázdný).
6. Dvojím kliknutím na soubor AirCalFirmwareUpdate.exe spusťte aktualizační program.
7. Klikněte na Aktualizovat firmware AirCal.
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Poznámka • V případě neúspěšného provedení upgradu klikněte na Zapsat protokol aktualizace to textového
souboru. Tento soubor zašlete do oddělení zákaznické podpory Natus Medical Denmark ApS.

12.2

Instalace ovladače zařízení
Tento postup umožní instalaci ovladače zařízení do počítače, který se bude používat pro aktualizace firmwaru ICS AirCal.
1. Zapněte počítač.
2. Vložte CD pro upgrade firmwaru ICS AirCal.
3. Ve složce Ovladač AirCal najděte soubor AirCalInstaller.exe.
4. Dvojím kliknutím na soubor spusťte instalační program.
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